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Dear Participants, 
 
As GAP International Agricultural Research and Training Center we are 

excited and proud of hosting International Mesopotamia Agriculture Congress. On the 
behalf of our institute I thank to all the participants contributing to the congress with 
their papers,posters and attendance. 

As it is known the first civilization step of humanbeing is agriculture. This step 
was taken in Mesopotamia about ten thousand years ago. Fırat-Dicle Basin, 
especially adaptation of sun,water and soil in Upper Mesopotamia gave opportunity 
for agricultural transition. Animal domestication and the process of poaceae 
cultivation are also the first aimed humanitarian intervention in nature. Both 
cultivation and animal domaestication caused people to be in an intense relationship 
with nature. 

Today, soil and agriculture maintain their importance as in the past. Agriculture 
is vital for not only people but also animals all the time as it is the sector that 
produces vital need product. 

Our congress will provide a platform in which so many developments and 
agricultural applications produced in the light of new technology by agricultural 
researchers can be discussed in many aspects. 

I am grateful for your contribution to information sharing and discussion. 
 

  
On the behalf of Organizing Committee 

 
Şevket TEKİN 

President of Congress 
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Değerli Katılımcılar, 
 
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 

Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi’ne ev sahipliği yapmanın büyük gurur ve 
heyecanını yaşamaktayız. Kongremize bildiri, poster gibi sunumlarıyla veya dinleyici 
sıfatıyla destek veren tüm katılımcılara, kurumumuz adına teşekkür ederim. 

Bilindiği üzere insanoğlunun ilk uygarlaşma adımı tarımla başlamıştır. Bu adım 
bundan yaklaşık on bin yıl önce Mezopotamya’da atılmıştır. Fırat - Dicle Havzası, 
özellikle de Yukarı Mezopotamya’daki güneş, su ve toprağın uyumlu ilişkisi, tarım ve 
hayvancılığa geçişe uygun zemin sunmuştur. Hayvanların evcilleştirilmesi, 
buğdaygillerin yetiştirilmesi süreci, aynı zamanda insanın doğaya ilk amaçlı 
müdahalesini içermiştir. Gerek toprağın işlenmesi gerekse hayvanların 
evcilleştirilmesi faaliyeti insanın doğa ile yoğun ve zengin bir ilişkiye girmesini de 
beraberinde getirmiştir. 

Toprak ve tarım dün olduğu gibi bugün de önemini korumaktadır. Sadece 
insanlar için değil, hayvanlar için de zorunlu ihtiyaç malı üreten sektör olması 
nedeniyle önemi her dönem yaşamsal olmuştur. 

Kongremiz, sektörde faaliyet gösteren araştırmacılar tarafından en son 
gelişmeler ışığında üretilen bilginin ve uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele 
alınabileceği bir ortam olacaktır. 

Sizlere bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı doğurmadaki katkılarınız için 
şükranlarımı sunuyorum. 
 
 Düzenleme Kurulu Adına 

 
Şevket TEKİN 

Kongre Başkanı 
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1. Sustainable Production Of Bioethanol From Lignocellulosic Feedstocks- Comparison 

Of Three Pretreatment Methods 

 
Abolghasem Shahbazi

1
 and Bo Zhang

2 

 
1
Director of Biological Engineering and 

2
Research Associate 

Department of Natural Resources and Environmental Design, 

North Carolina A&T State University, Greensboro, NC, USA 

Corresponding Author: ash@ag.ncat.edu 

 

Abstract: To date in the U.S., ethanol is the primary biofuel which is produced from corn 

crop, in the amount of 49 billion litters per year. Ethanol production from corn is a mature and 

commercial technology. The use of arable land for producing fuel rather than food and the use 

of food crops to produce fuel rather than food have created problems in pricing and 

availability of traditional foods and feed.  Using cattails which are aquatic plants to produce 

bioethanol can lower the need for arable lands for producing food crops and will lower global 

warming. In order to investigate the feasibility of converting cattails into cellulosic ethanol, 

cattails from constructed wetlands at the North Carolina A&T Farm underwent three kinds of 

pretreatment processes: NaOH, hot water, and dilute sulfuric acid. Pretreatment is the only 

difference between producing ethanol from corn and from lignocellulosic materials. All other 

processes are common to both systems and are very well established. Thus, the focus of this 

research is on pretreatment of lignocellulosic materials. All three pretreatment methods were 

able to effectively increase enzymatic digestibility of cattail cellulose. The total glucose yields 

for pretreatment with NaOH, hot water, and dilute sulfuric acid were 0.86, 0.86 and 1.1 g 

glucose/g cellulose; or 77.5%, 77.6% , and 99.2% of the raw cellulosic material, respectively. 

Thus, based on these data we can conclude that dilute sulfuric acid (0.5% concentration) is the 

best pretreatment method for converting lignocellulosic materials to glucose and to 

bioethanol. 

Keywords: Biomass, Cattails, Pretreatment, Hydrolysis 

 

Introduction 

 

The U.S. Department of Energy predicts that the use of foreign petroleum, which 

currently feeds 56% of our demand, will grow to 68% by 2025 (Energy Information 

Administration, 2006). The economic consequences of this are self-evident, but recent 

geopolitical events and growing environmental concerns related to the global build-up of 

greenhouse gases have also become energy-related issues. Consequently, a serious interest in 

alternative energy sources is now being fostered for reducing dependence on non-renewable 

foreign energy sources. One such measure is the conversion of under-utilized lignocellulosic 

biomass sources, such as corn stover, bagasse, pulp and paper waste, switchgrass and the like, 

into liquid fuels and chemicals that can partially replace petroleum and petrochemicals 

(Mosier N, et al, 2005; Laser M, et al, 2002; Kim Y, et al, 2008; Zhang B, et al, 2008; Zhang 

B, et al, 2009).  

To date in the U.S., production of renewable fuels, particularly ethanol, is primarily 

from food crops that are high in sugar and starch. Even given the economic viability of corn 

ethanol, government subsidies are still required (USDA, 2006; Koplow D, 2006). While this 

has had some impact on our energy source portfolio, its application has not been without 

several serious limitations. The use of arable land for fuel rather than for food production, and 

the use of a food source for fuel rather than as food have created issues in prices and 
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availability of traditional foods and feed. A more sustainable solution would be to use 

cellulosic feedstock, which often can be obtained as waste from food crops or from non-food 

plants grown on marginal land. To this end, the Federal Government has been calling for 

research into ethanol production from a number of cellulosic sources. The most widely 

investigated of these sources thus far have been corn stover or crops grown specifically as 

energy crops, such as switchgrass (Mosier N, et al, 2005; Kim Y, et al, 2008). However, 

another viable feedstock could be aquatic plants obtained from constructed wetlands. 

The wetland plants under consideration in this paper are the Typha species, commonly 

known as cattails. Cattails have been identified as a particularly suitable biomass crop for 

wetlands because of their superiority in productivity (40+ metric ton/ha standing crops), pest 

resistance, adaptability, and chemical composition (Pratt DC, et al, 1988). Cattails are often 

among the first wetland plants to colonize areas of newly exposed wet mud. They typically 

grow 1-7m tall, and have spongy, strap-like leaves and starchy, creeping rhizomes 

(Apfelbaum SI., 1985). The leaves are alternate and mostly basal on a simple, jointless stem 

that eventually bears the flowers. The rhizomes, which contain mostly starch, spread 

horizontally beneath the surface of muddy ground to start new upright growth. 

The spread of cattails is an important part of the conversion process of open water 

bodies to vegetated marshland and eventually to dry land. Cattails are sometimes eaten by 

cattle and have some nutritive value.  As young plants, they contain about 6% protein and 

50% total digestible nutrients, with lower levels as the plants mature. With regard to lignin-

cellulosic material, Kúçúk et al. (2005) reported that cattails contain 47.6 percent cellulose 

and 21.9 percent lignin.  Based on this composition, it is possible that, after appropriate 

fractionations, cattails could be a good source of fuel ethanol. For this study, cattails from 

constructed wetlands on the North Carolina A&T Farm underwent three kinds of pretreatment 

processes: NaOH, hot water, and dilute sulfuric acid, to identify the best pretreatment 

technology to convert cellulose into glucose.  

 

Materials and Methods 

 

Materials 

The aerial portions of cattails, Typha latifolia, were chopped with pruning shears, 

dried at 70ºC for 5 days, and ground in a Wiley mill to 1 mm mesh size. 

Biomass Analytical Procedures 

Compositional analysis of biomass was carried out using the laboratory analytical 

procedures (LAPs) developed by the National Renewable Energy Laboratory (NREL, 2011). 

The moisture content of the biomass was determined by the method of LAP #001. The ash 

content of the biomass was determined by the method of LAP #005. Structural analyses of the 

samples were carried out according to the methods of LAP #002. The composition of 

untreated cattails and pretreated cattails is listed in Table 1. 

Pretreatment of the Feedstock 

About 50 g of dried, ground cattail was stirred into 0.5 L of a 1-4% NaOH solution 

and left at room temperature for 24 hours. The mixture was then centrifuged for 20 minutes, 

the supernatant was decanted, and the pellet was rinsed with water six times and with 0.05 M 

citric acid buffer (pH 4.8) twice, with centrifuging and decanting of the supernatant between 

rinsing.  A Dionex ASE 350 Accelerated Solvent Extractor (Dionex Corporation, Sunnyvale, 

CA), which provides a 

heating rate of 25°C/min, was used for hot-water and dilute acid pretreatment of 

biomass below 190°C.  Approximately 3 g of ground biomass (composed of cattails) was 

placed into a tared 66 mL Dionex extraction cell containing a glass fiber filter. Then the 

appropriate number of 150 ml collection vials were weighed and placed onto the ASE system. 
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The extractor passed 60 ml de-ionized water or sulfuric acid into the cell containing biomass. 

Then the cell was heated to the desired temperature (130-190°C) at a heating rate of 

25°C/min, and the desired temperature was maintained for 5 - 15 minutes. After pretreatment, 

40 ml of de-ionized water or sulfuric acid was passed into the cell to rinse the biomass. The 

resulting extractive and the rinsing water (total about 100 ml) were collected in the collection 

vials. The extraction cell was cooled down to 25°C by sitting at room temperature for 30 min. 

The biomass residue after the hot-water pretreatment and the collected liquid were pooled into 

a 250 ml Erlenmeyer flask, and then tested. The sulfuric acid pretreated biomass was filtered 

using a 12.5 cm diameter Whatman no. 1 filter paper in a Buchner funnel. Clean deionized 

water was passed through the filter cake until the filtrate pH was at least 6. 

 

The yield percentage of each fraction from pretreatment is defined as: 

 

Pretreated biomass (%) = (weight of pretreated biomass/weight of starting biomass) x 100 

 

Dissolved solids yield (%) = (1 - weight of pretreated biomass/weight of starting biomass) x 

100 

All experiments and analysis were performed in triplicate. 

 

 

Table 1. Biomass Composition
a,B 

 of Cattails and Pretreated Cattails 
NaOH pretreatment 

Pretreatment 

Conditions 
Cattails 

0.5% 

NaOH 

1% 

NaOH 

2% 

NaOH 

3% 

NaOH 

4% 

NaOH 

Cellulose 34.3 37.2 42.5 40.0 42.3 45.0 

Xylan 11.6 29.0 25.3 25.0 22.0 24.6 

Other sugarsc 3.2 3.4 3.0 3.1 3.0 3.2 

Klason lignin 26.4 19.8 18.1 17.2 16.4 13.9 

Hot-water pretreatment 

Pretreatment 

Conditions 

130°C 

5min 

130°C 

10min 

130°C 

15min 

150°C 

5min 

150°C 

10min 

150°C 

15min 

170°C 

5min 

170°C 

10min 

170°C 

15min 

190°C 

5min 

190°C 

10min 

190°C 

15min 

Cellulose 38.7 40.2 41.0 44.8 43.1 44.6 47.4 48.8 47.3 52.6 68.0 70.2 

Xylan 14.5 15.0 14.1 13.3 11.8 11.6 10.1 11.3 10.4 10.7 0.0 0.0 

Other 

sugarsc 
4.7 4.1 3.9 3.2 1.8 3.1 2.3 2.3 1.0 2.0 0.0 0.0 

Klason 

lignin 
27.0 27.3 28.2 29.2 30.2 29.1 30.7 30.4 33.1 24.2 24.5 24.1 

Dilute acid pretreatment 

0.1% Sulfuric acid 

Pretreatment 

Conditions 

140°C 

5min 

140°C 

10min 

140°C 

15min 

160°C 

5min 

160°C 

10min 

160°C 

15min 

180°C 

5min 

180°C 

10min 

180°C 

15min 

Cellulose 36.1 34.5 36.6 41.1 35.6 41.7 47.2 43.8 45.4 

Xylan 18.1 16.5 14.0 17.8 17.6 15.1 13.0 11.7 14.5 

Other sugarsc 3.4 3.7 2.9 3.2 2.8 1.9 1.5 1.7 0.9 

Klason lignin 33.3 33.4 33.5 35.0 37.4 37.9 46.0 46.5 42.2 



6 

  

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

0.5% Sulfuric acid 

Pretreatment 

Conditions 

140°C 

5min 

140°C 

10min 

140°C 

15min 

160°C 

5min 

160°C 

10min 

160°C 

15min 

180°C 

5min 

180°C 

10min 

180°C 

15min 

Cellulose 57.1 56.6 59.6 59.7 55.2 62.0 63.1 43.8 54.8 

Xylan - - - - - - - - - 

Other sugarsc - - - - - - - - - 

Klason lignin 36.9 38.9 39.9 40.2 42.1 44.3 47.4 47.4 51.8 

1% Sulfuric acid 

Pretreatment 

Conditions 

140°C 

5min 

140°C 

10min 

140°C 

15min 

160°C 

5min 

160°C 

10min 

160°C 

15min 

180°C 

5min 

180°C 

10min 

180°C 

15min 

Cellulose 58.0 55.2 52.5 58.9 56.2 54.5 47.7 43.8 35.5 

Xylan - - - - - - - - - 

Other sugarsc - - - - - - - - - 

Klason lignin 37.2 38.2 38.1 40.5 40.1 42.6 48.7 51.9 62.4 

a: Moisture free basis b:  Biomass also contains acid-soluble lignin, extractives, acetyl acid groups, and ash and 

uronic acid groups. c:  Other sugars represent galactan, arabina, and mannan. -: not detectable 

 

Chemical Analysis 

Liquid samples were filtered through 0.2μm nylon membranes (Whatman 0.2μm NYL 

w/GMF) and analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC) (Waters, Milford, 

MA) with a KC-811 ion-exclusion column and a Waters 410 refractive index detector to 

determine the presence of glucose, arabinose, xylose, galactose, mannose and ethanol. The 

mobile phase was 0.1% H3PO4 solution at a flow rate of 1 mL/min. The temperatures of the 

detector and column were maintained at 35 and 60°C, respectively. For each run, the external 

standards of glucose, arabinose, xylose, galactose, mannose and ethanol were used. 

Digestibility Test 

Pretreated biomass samples were used in wet form for enzymatic digestibility tests. A 

control was prepared with an identical amount of cattail material that had not been pretreated. 

The total amount of glucose released after 48 h of hydrolysis was measured to calculate the 

enzymatic digestibility. The conditions of the enzymatic digestibility tests were 50ºC and pH 

4.8 (0.05 M sodium citrate buffer). Screw-capped 250 mL Erlenmeyer flasks were used as 

reaction vessels and were agitated at 150 rpm in a constant temperature incubator shaker. 

 

Results And Discussion 

 

Alkali Pretreatment 

During the 0.5, 1, 2, 3 and 4% NaOH pretreatment processes, about 25.5, 37.4, 38.4, 

42.4 and 55.9% of the lignin was dissolved into soluble form, respectively.  The cellulose 

portion of cattails was left almost intact during the pretreatment process (Zhang B, et al, 2010-

a). However, if the concentration of NaOH was higher than 3%, xylan was partially dissolved 

into the liquid solution. The pretreated cattails were hydrolyzed for 48 h with cellulase at 60 

FPU/g glucan. The yields of glucose and xylose following enzymatic treatments of alkali-

pretreated cattails are shown in Table 2. An increase in release of sugars was observed as 

NaOH concentration was increased. After 48 h of enzymatic hydrolysis, the glucose yields 

were 23.0, 57.1, 70.1, 75.4 and 77.5% of the total cellulose following pretreatment with 0.5, 

1, 2, 3 and 4% (w/v) NaOH, respectively. 
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Hot-water Pretreatment 

Results show how up to 46% of the cattails was dissolved during pretreatment over the 

temperature range of (130°C-190°C) and times intervals of (5-15 minutes). The yield of 

extractable products obtained from the pretreatment process increased as the final temperature 

increased. A high temperature pretreatment (190°C for 15 minutes) resulted in the highest 

total extractable yield (44%). The cellulose portion of cattails remained almost intact during 

the hot-water pretreatment process. When cattails were pretreated below 170°C, less than 

50% of xylan was dissolved into the liquid solution. However, when cattails were pretreated 

at 190°C for more than 10 minutes, 100% of the xylan was removed. The xylan was 

solubilized as oligomers through pretreatment and monomeric form of sugars were not 

detectable in the extracted products.  During the 130°, 150°, 170°and 190°C pretreatment 

processes, about 7 - 8%, 5 - 10%, 5 - 15% and 41 - 48% of the Klason lignin also was 

dissolved, respectively, into soluble form Zhang B, et al, 2010-b).  

The pretreated material was then hydrolyzed for 48 h.  The highest glucose yield (59% 

of the cellulose) was obtained by applying a cellulase loading of 15 FPU/g glucan with -

glucosidase at a loading of 4.5 CBU/g glucan and hemicellulase at a loading of 2.5 FBG/g 

glucan.  

Dilute-acid Pretreatment 

The pretreatment processes were studied using the following treatment variables: 

sulfuric acid concentrations (0.1%, 0.5% and 1%), reaction temperatures (140°, 160°, 180°C 

at 1500 psi) and residence times (5, 10, 15 minutes). The xylan fraction of cattails can be 

effectively removed as oligomers or monomers when applying a 0.5% or 1% sulfuric acid 

solution. During the pretreatment process, partial cellulose was also solubilized as oligomers 

and monomers. The highest glucose yield of the pretreatment stage was 55.4% of the 

cellulose when cattails were pretreated at 180°C for 15 min with 1% sulfuric acid. 

The pretreated material was then hydrolyzed for 48 h with a cellulase loading of 15 

FPU/g glucan with -glucosidase at a loading of 4.5 CBU/g glucan and hemicellulase at a 

loading of 2.5 FBG/g glucan. The highest glucose yield of the enzyme hydrolysis stage 

(82.3% of the cellulose) was obtained, when cattails were pretreated at 180°C for 5 min with 

0.5% sulfuric acid. The highest total glucose yield for both stages (99.2% of the cellulose) 

was reached under the same reaction conditions.  

 

Table 2. Effect of NAOH Concentratıon on The Glucose and Xylose Yields of Pretreated 

Cattails 

Sugar yield (%) 0.5% NaOH 1% NaOH 2% NaOH 3% NaOH 4% NaOH 

Glucose 23.0±1.1 57.1±2.0 70.1±2.4 75.4±1.5 77.5±3.8 

Xylose 11.5±0.4 28.6±1.9 30.4±0.5 34.8±2.0 33.6±1.9 

 

Comparison of Three Biomass Pretreatment Methods 

All three pretreatments were able to effectively increase enzymatic digestibility of 

cattail cellulose.  However, each pretreatment method has its own advantages and 

disadvantages. Using alkaline chemicals to remove lignin has long been known to improve 

cellulose digestibility (Zhang B, et al, 2010-a; Li Y, et al, 2004). Untreated cattails contain 

32.0% cellulose, 18.9% hemicellulose and 20.7% lignin. When applying a 0.5-4% NaOH 

solution, approximately 25.5-56% of the lignin was removed. Alkali pretreatment increased 

the degree of enzymatic hydrolysis of cattails, while untreated cattails remained almost 

indigestible. The highest glucose yield (77.5% of the cellulose) was obtained when the cattails 

were pretreated with a 4% NaOH solution. However, sodium hydroxide and other bases are 

expensive, and the recovery process is complex.  Hot water pretreatment is often called 
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autohydrolysis, and the major advantages are less expense, lower corrosion to equipment, less 

xylose degradation and thus fewer byproducts, including inhibitory compounds in the extracts 

(Huang H, et al, 2008). Hot water pretreatment enhances enzyme digestibility of the biomass 

by penetrating the cell structure, hydrating cellulose, and removing hemicellulose.  

Dilute-acid (0.5–1.0% sulfuric) at moderate temperatures (140–180°C) could remove 

and recover most of the hemicellulose as dissolved sugars, and glucose yields from cattails 

cellulose increased with hemicellulose removal to almost 100% for complete hemicellulose 

hydrolysis. Some lignin was dissolved and disrupted, which further increased cellulose 

susceptibility to enzymes (Wyman, CE, et al, 2005). Compared to other two pretreatment 

methods, the lower enzyme loading of 15 FPU/g glucan will significantly reduce costs. 

Among three pretreatment methods, the dilute acid pretreatment was found to be superior. 

 

Conclusıons 

 

In order to investigate the feasibility of converting cattails into cellulosic ethanol, we 

studied the conversion of cellulose from cattail to glucose. Cattails from constructed wetlands 

at the North Carolina A&T Farm underwent three kinds of pretreatment:  NaOH, hot water, 

and dilute sulfuric acid. NaOH pretreatment was done at room temperature; while hot water 

and dilute sulfuric acid pretreatment processes were studied using a Dionex accelerated 

solvent extractor (ASE), which provides a heating rate of 25 °C/min. All three pretreatment 

methods were able to effectively increase enzymatic digestibility of cattail cellulose. The total 

glucose yields from pretreatment with NaOH, hot water, or dilute sulfuric acid were 0.86, 

0.86 and 1.1 g glucose/g cellulose; or 77.5%, 59%, and 99.2% of the raw cellulosic material, 

respectively. The optimum pretreatment conditions were 4% NaOH at room temperature for 

24 hours; 190°C hot-water for 5 minutes; and dilute sulfuric acid pretreatment with 0.5% 

concentration at 180°C for 5 minutes. Thus, dilute (0.5%) sulfuric acid is the best 

pretreatment method for converting lignocellulosic materials to glucose and to bioethanol. 

 

References 

 
Apfelbaum SI. (1985) Cattail (Typha spp.) Management. Natural Areas Journal 5(3): 9-17. 

Energy Information Administration (2006) U. S. D. O. E. International Energy Outlook. Washington, DC. 

Huang H, Ramaswamy S, Tschirnera UW, Ramaraob BV (2008) A review of separation technologies in current 

and future biorefineries.  Separation and Purification Technology 62: 1-21. 

DOI:10.1016/j.seppur.2007.12.011. 

Kim Y, Mosier NS, Ladisch MR (2008) Effect of Liquid Hot Water Pretreatment on Switchgrass Hydrolysis. 

The 2008 AIChE Annual Meeting, Philadelphia PA. 

Koplow D (2006) Biofuels-At What Cost?  Government Support for Ethanol and Biodiesel in the United States. 

http://www.globalsubsidies.org/files/assets/Brochure_-_US_Report.pdf 

Küçük M, Demir H, Genel Y (2005) Supercritical Fluid Extraction of Reed (thypa). Energy Sources 27(5): 445-

450. DOI: 10.1080/00908310490449135. 

Laser M, Schulman D, Allen SG, Lichwa J, Antal Jr. MJ, Lynd LR (2002) A comparison of liquid hot water and 

steam pretreatments of sugar cane bagasse for bioconversion to ethanol. Bioresource Technology 81(1): 

33-44. DOI:10.1016/S0960-8524(01)00103-1. 

Li, Y., R. Ruan, P.L. Chen, Z. Liu and X. Pan et al., 2004. Enzymatic hydrolysis of corn stover pretreated by 

combined dilute alkaline treatment and homogenization. Trans. ASAE., 47: 821-825. 

Mosier N, Hendricksona R, Ho N, Sedlaka M, Ladisch MR (2005) Optimization of pH controlled liquid hot 

water pretreatment of corn stover. Bioresource Technology 96: 1986-1993. 

DOI:10.1016/j.biortech.2005.01.013. 

NREL's Standard Biomass Analytical Procedures. http://www.nrel.gov/biomass/analytical_procedures.html; 

2011. 

Pratt DC, Dubbe DR, Garver EG, Johnson WD (1988) Cattail (Typha spp.) biomass production: Stand 

management and sustainable yields: Final report, 1984 –1988. 



9 

  

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

USDA (2006) The Economic Feasibility of Ethanol Production from Sugar in the United States.  

http://www.usda.gov/oce/reports/energy/EthanolSugar FeasibilityReport3.pdf 

Wyman, C. E., Dale, B. E., Elander, R. T., Holtzapple, M., Ladisch, M. R., and Lee, Y. Y. 2005. Coordinated 

development of leading biomass pretreatment technologies. Bioresource Technology 96: 1959-1966. 

Zhang B, von Keitz M, Valentas K (2008) Maximizing the liquid fuel yield in a biorefining process. 

Biotechnology and Bioengineering 101:903-912. DOI:10.1002/bit.21960. 

Zhang B, von Keitz M, Valentas K (2009) Thermochemical liquefaction of high-diversity grassland perennials. 

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 84: 18-24. DOI:10.1016/j.jaap.2008.09.005. 

Zhang, B., Shahbazi, A., Wang, L., Diallo, O. and Whitmore, A. (2010-a) Alkali Pretreatment and Enzymatic 

Hydrolysis of Cattails from Constructed Wetlands, American Journal of Engineering and Applied 

Sciences, 3(2): 328-332.  

Zhang, B., Shahbazi, A., Wang, L., Diallo, O. and Whitmore, A. (2010-b) Hot-water pretreatment of cattails for 

extraction of cellulose, Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, DOI: 10.1007/s10295-010-

0847-x. 

 



10 

  

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

2. The Current Situation Of Animal Production in Turkey 

 
Mehmet Bingöl

1
 Erdal Bingöl

2
 Ayhan Yılmaz

3 

 

1
 Yüzüncü Yıl University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Production Van, Turkey 

2
Hakkari University, Çölemerik Vacational School, Hakkari, Turkey 

3
Siirt University, Faculty of Agriculture, Siirt, Turkey 

Corresponding Author: mehmetbingol@yyu.edu.tr 

 

Abstract: The aim of this review is generally to pick out the animal production of the Turkey, indicating the last 

situation in view of some remarkable statistical data and opinions. This general picture will remember what the 

current situation of animal production in Turkey is, thus it will present the possibilities to challenge and to 

perform the healthy critics in respect of this situation.  

Recently, although Turkey has showed the important developments in industry, the percent of twenty of the 

population has been employed in agricultural sector. Turkey is still the one of the prominent countries 

concerning with animal population in world. 

Poultry and partially cattle breeding have been performed with intensive methods, despite using the extensive 

methods in many regions for small ruminant breeding. Agricultural sector is take over the functions of society 

and economic such as the increasing of exports with national nutrition, the providing raw material for industry, 

achieving adequate progressive between sectors or different regions of Turkey, the preventing hidden 

unemployment in rural regions, the creating the new employment possibilities for industry and serves sector.  

The sheep and cattle population in Turkey have importantly changed, recently. After 2009, especially there 

are an increase in animal population for cattle, sheep and water buffalo. As for the other species, while the 

numbers of hives in beekeeping and pig population increase, the number of boxes in silkworm breeding 

decrease, in spite of varying year by year.   

Since 2009, the hen poultry population has regularly increased. Similarly, broiler population increases, 

except for 2011 year. Compared to European countries, Animal population in Turkey can be seen to be high. 

Therefore, when Turkey is accepted the European Union, it won’t be wrong to say what it will be in an important 

place concerning animal production or with adequate precautions and applications, this high animal population 

can be converted as an opportunity. 

After 2009, there is a regular increase for animal products such as red meat, milk, white meat, eggs and wool 

production. Similarly, honey production has become an increase, despite showing a decrease in 2012, whereas 

there is a decrease in silkworm production varying year by year. However, in angora wool production there was 

only increase in 2013, but not in the others years.             

Since 2014, Turkey is both producer and consumer in respect of animal products in world. To increase their 

portion in global economic and trade for animal production with developing economic is needed an agricultural 

sector, which it fallows technological developments and produce the necessary information.  

For this reason an animal production is re-established with some important characteristics which are the 

productivity, economics, the enhancing of life standards for producers, sensitive to environmental developments, 

the securing in production, the promoting the biodiversity and sustainability, effectively using the sources of our 

country 

Key Words: Turkey,  Animal production, Situation  

 

Türkiye Hayvancılığında Son Durum 
 

Özet: Bu derlemenin amacı, bazı dikkat çekici istatistik ve değerlendirmeler eşliğinde Türkiye hayvancılığında 

gelinen son durumu ortaya koyarak, Türkiye hayvancılığının genel olarak fotoğrafını çekmektir. Bu genel 

fotoğraf bizlere gelinen son noktada Türkiye hayvancılığında mevcut durumun ne olduğunu hatırlatacak, böylece 

Türkiye hayvancılığına genel bakışımız açısından daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilme ve sorgulama 

olanağı verecektir.  

 Türkiye son yıllarda sanayileşmede önemli gelişmeler sağlamakla birlikte halen nüfusunun yaklaşık 

%20’sini tarımda istihdam etmektedir. Türkiye hayvan sayısı bakımından halen Dünya’da önde gelen ülkelerden 

biridir. Kanatlı sektöründe ve sığırcılık işletmelerinin bir bölümünde yoğun üretim yöntemleri kullanılmakta 

koyun ve keçi yetiştiriciliğinde ise bir çok bölgede halen ekstansif yöntemlerle üretim sürdürülmektedir. 

 Hayvancılık sektörü; ülkemize de ulusal beslenmenin yanında ihracatın artırılması, sanayiye hammadde 

sağlanması, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınmanın istikrar içinde başarılması, kırsal alanda gizli 

işsizliğin önlenmesi, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yeni istihdam imkanlarının yaratılması vb. gibi bir çok 

sosyo- ekonomik fonksiyonları üstlenmiştir. 
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Türkiye’nin son yıllarda  koyun ve sığır varlığında önemli değişim meydana gelmiştir. Özellikle 2009 

yılından sonra sığır  koyun  keçi ve manda varlığı  artmıştır. Diğer türlere bakıldığında kovan sayısının arttığı, 

ipekböceği kutusu sayısının yıllara göre değişmekle birlikte azaldığı , domuz varlığının ise arttığı görülmektedir.  

Yumurtacı tavuk sayısı 2009 yılından sonra düzenli bir şekilde artar iken Etlik tavuk sayısı 2011 yılı 

dışında benzer şekilde artmıştır.  

AB ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin hayvan varlığının pek çok AB ülkesine kıyasla fazla olduğu 

görülebilir. AB’ye üye olunduğunda Türkiye’nin hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olacağı veya 

yerinde tedbir ve uygulamalarla hayvan varlığının fırsata dönüştürülebileceğini söylemek yanlış olmaz. 

 Hayvansal ürünler bakımından 2009 yılı sonrasında kırmızı et, süt, tavuk eti, tavuk yumurtası 

üretiminde düzenli bir artış , bal üretiminde 2012 yılında düşüş olmakla birlikte diğer yıllarda bir artış, yaş ipek 

kozasında yıllara göre bir değişimle birlikte bir azalış, yapağı ve kıl miktarında artış, tiftik miktarında ise 2013 

yılında görülen artışın dışında diğer yıllarda çok da değişmemiştir. 

Türkiye 2014 yılı itibariyle dünyada hayvansal ürünler açısından hem önemli bir üretici hem önemli bir 

tüketicidir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin gelişen ekonomisi ile hayvancılık sektöründe de küresel üretim ve 

ticaretteki payını artırması için teknolojik gelişmeleri takip eden ve bilgi üreten bir sektörün varlığına ihtiyaç 

duymaktadır. 

Ülke kaynaklarını etkin kullanarak; verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, 

üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, ürün çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir hayvan sal üretim 

yapan bir hayvancılık sektörü oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Hayvancılık, Durum 

 

Giriş 

  

Türkiye son yıllarda sanayileşmede önemli gelişmeler sağlamakla birlikte halen 

nüfusunun yaklaşık %20’sini tarımda istihdam etmektedir. Türkiye hayvan sayısı bakımından 

halen Dünya’da önde gelen ülkelerden biridir. Kanatlı sektöründe ve sığırcılık işletmelerinin 

bir bölümünde yoğun üretim yöntemleri kullanılmakta koyun ve keçi yetiştiriciliğinde ise 

birçok bölgede halen ekstansif yöntemlerle üretim sürdürülmektedir. 

Türkiye nüfusu 7 yıllık süre içerisinde dünya seyri ile benzer artış eğilimi göstermiş 

ve yıllık değişim hızı % 1.3 olmuştur. Türkiye nüfusu Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde 

toplam % 8.2 artmıştır. Toplam nüfusta kırsal nüfusun payı yüzde 23,2, tarım nüfusunun payı 

ise % 19.9’dur (Anonim, 2012a). 

Gelişmiş ülkelerde tarımsal ekonominin lokomotifi olan hayvancılık iki bakımdan 

önemlidir; 

- Düşük maliyetli istihdam sağlanması, 

- Kalitesiz ve insan beslenmesine uygun olmayan kaynakların kaliteli insan gıdasına 

dönüştürülmesidir.  

Hayvancılık sektörü; ülkemize de ulusal beslenmenin yanında ihracatın artırılması, 

sanayiye hammadde sağlanması, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınmanın istikrar 

içinde başarılması, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi, sanayi ve hizmetler sektörlerinde 

yeni istihdam imkanlarının yaratılması vb. gibi bir çok sosyo- ekonomik fonksiyonları 

üstlenmiştir. 

 

Türkiye’de hayvan varlığı 

 

Türkiye’nin son yıllarda özellikle koyun ve sığır varlığında önemli değişim meydana 

gelmiştir. Özellikle 2009 yılından sonra sığır, koyun, keçi ve manda varlığı artmıştır. Diğer 

türlere bakıldığında kovan sayısının arttığı, ipekböceği kutusu sayısının yıllara göre 

değişmekle birlikte azaldığı, domuz varlığının ise arttığı görülmektedir.  

Yumurtacı tavuk sayısı 2009 yılından sonra düzenli bir şekilde artar iken Etlik tavuk 

sayısı 2011 yılı dışında benzer şekilde artmıştır (TÜİK, 2014). 2013 yılı rakamları 

bakımından kültür ırkı ve melezi sığır oranı yaklaşık olarak % 80 civarındadır. 

AB ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin hayvan varlığının pek çok AB ülkesine 

kıyasla fazla olduğu görülebilir. AB’ye üye olunduğunda Türkiye’nin hayvancılık sektöründe 
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önemli bir yere sahip olacağı veya yerinde tedbir ve uygulamalarla hayvan varlığının fırsata 

dönüştürülebileceğini söylemek yanlış olmaz. 

 

Çizelge 1. Canlı Hayvan Sayısı (Baş) (TÜİK, 2014) 
Yıllar  Sığır Koyun Keçi Manda Domuz 

1980 15 567 000 46. 026 000 18. 775 008 1.040.000 13.000 

1991 11.972.923 40.432.340 10.764.198 366.150 10.315 

2000 10.761.000 28.492.000 7.201.000 146.000 3.000 

2007 11.036.753 25.462.293 6.286.358 84.705 1.813 

2008 10.859.942 23.974.591 5.593.561 86.297 1.717 

2009 10.723.958 21.749.508 5.128.285 87.207 1.896 

2010 11.369.800 23.089.691 6.293.233 84.726 1.558 

2011 12.386.337 25.031.565 7.277.953 97.632 1.848 

2012 13.914.912 27.425.233 8.357.286 107.435 2.986 

2013 14.415.257 29.284.247 9.225.548 117.591 3.145 

 

Çizelge 2. Irklarına Göre Büyükbaş Hayvan Sayıları (baş) (TÜİK, 2014) 

Yıllar Sığır-kültür Sığır - Kültür melezi Sığır - Yerli 

1991 1 253 865 4 033 375 6 685 683 

2000 1 806 000 4 738 000 4 217 000 

2007 3 295 678 4 465 350 3 275 725 

2008 3 554 585 4 454 647 2 850 710 

2009 3 723 583 4 406 041 2 594 334 

2010 4 197 890 4 707 188 2 464 722 

2011 4 836 547 5 120 621 2 429 169 

2012 5 679 484 5 776 028 2 459 400 

2013 5 954 333 6 112 437 2 348 487 

 

Çizelge 3. Tür ve ırklarına göre küçükbaş hayvan sayıları (baş) (TÜİK, 2014) 

Yıllar Koyun - Yerli Koyun - Merinos Keçi - Kıl Keçi - Tiftik 

1991 39 590 493   841 847 9 579 256 1 184 942 

2000 27 719 000   773 000 6 828 000 373 000 

2007 24 491 211    971 082 6 095 292 191 066 

2008 22 955 941 1 018 650 5 435 393 158 168 

2009 20 721 925 1 027 583 4 981 299 146 986 

2010 22 003 299 1 086 392 6 140 627 152 606 

2011 23 811 036 1 220 529 7 126 862 151 091 

2012 25 892 582 1 532 651 8 199 184 158 102 

2013 27 485 166 1 799 081 9 059 259 166 289 

 

Çizelge 4. Türkiye’de arıcılık verileri (TÜİK, 2014) 
Yıllar  Arıcılık 

yapılan köy 

sayısı (adet) 

Arıcılık yapan 

işletme sayısı 

(adet) 

Yeni kovan  

(adet) 

Eski kovan  

(adet) 

Bal 

 (ton) 

Balmumu 

 (ton) 

1991 21 540 - 3 161 583 266 859 54 655 2 863 

2000 22 571 - 4 067 514 199 609 61 091 4 527 

2007 21 560 - 4 690 278 135 318 73 935 3 837 

2008 21 093 - 4 750 998 137 963 81 364 4 539 

2009 21 469 - 5 210 481 128 743 82 003 4 385 

2010 20 845 - 5 465 669 137 000 81 115 4 148 

2011 21 131 - 5 862 312 149 020 94 245 4 235 

2012 21 307 - 6 191 232 156 777 89 162 4 222 

2013 - 79 934 6 458 083 183 265 94 694 4 241 

Not: Arıcılık yapan köy sayısı 2013 yılından itibaren "Arıcılık yapan işletme sayısı" olarak değiştirilmiştir. 
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Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

FAO’nun 2010 yılı verileri incelendiğinde dünya çapında hayvan varlığının gelişmiş 

ülkelerde azaldığı, gelişme yolundaki ülkelerde ise arttığı görülmektedir. Türkiye'de de 2004-

2013 yılları arasında başlıca süt ve kırmızı et kaynağı olan sığır sayısında benzer şekilde 

pozitif bir seyir gözlenmekte, ancak bunun yüzde 39'unun ithalatla elde edildiği ulusa l 

istatistiklerden anlaşılmaktadır. 

 

Çizelge 5. Türkiye İpekböcekçiliği verileri (TÜİK, 2014) 
 

Yıllar 

İpekböcekçiliği yapılan köy 

sayısı (adet) 

İpekböcekçiliği yapan hane 

sayısı (adet) 

Açılan kutu sayısı 

(adet) 

Yaş ipek kozası 

(ton) 

1991 1 635 29 689 50 623 1 353 

2000 230 2 210 3 147 60 

2007 212 2 274 5 273 125 

2008 195 2 193 5 564 125 

2009 203 2 295 5 683 136 

2010 194 2 134 5 477 126 

2011 295 2 623 5 808 151 

2012 342 2 572 5 576 134 

2013 327 2 343 5 261 121 

TÜİK, Hayvansal Üretim, 2014 

 

Çizelge 6. Türlerine göre kümes hayvanları sayısı (adet) (TÜİK, 2014) 

Yıllar Yumurta tavuğu  Et tavuğu  Hindi  Kaz  Ördek 

1991 50 826 656  88 379 548  3 132 676  1 599 831  1 112 015 

2000 64 709 040  193 459 280  3 681 558  1 496 604  1 104 176 

2007 64 286 383  205 082 159  2 675 407  1 022 711  481 829 

2008 63 364 818  180 915 558  3 230 318  1 062 887  470 158 

2009 66 500 461  163 468 942  2 755 349  944 731  412 723 

2010 70 933 660  163 984 725  2 942 170  715 555  396 851 

2011 78 956 861  158 916 608  2 563 330  679 516  382 223 

2012 84 677 290  169 034 283  2 760 859  676 179  356 730 

2013 88 720 709  177 432 745  2 925 473  755 286  367 821 

 

Türkiye’de hayvansal üretim 

 

Son dönemde toplam tarımsal üretimde hayvansal üretimin payı yüzde 45'ten (2003) 

yüzde 52'ye (2010) yükselmiştir. 

Hayvansal ürünler bakımından 2009 yılı sonrasında kırmızı et, süt, tavuk eti, tavuk 

yumurtası üretiminde düzenli bir artış, bal üretiminde 2012 yılında düşüş olmakla birlikte 

diğer yıllarda bir artış, yaş ipek kozasında yıllara göre bir değişimle birlikte bir azalış, yapağı 

ve kıl miktarında artış, tiftik miktarında ise 2013 yılında görülen artışın dışında diğer yıllarda 

çok da değişmemiştir. 

 

Türkiye'de verim seviyeleri 

  

Türkiye'de inek sütü üretiminde, hayvan başına verim seviyeleri oldukça büyük 

değişkenlik göstermekte, toplam sağmal inek varlığının yüzde 20'sini oluşturan yerli ırkların 

yıllık üretimleri inek başına 1300 kg civarında seyretmektedir. Bununla birlikte yüksek 

verimli sütçü sığır ırklarından oluşan kültür ırklarda ise, verim ortalaması ülke genelinde 

henüz 4000 kg'a ulaşamamıştır. Türkiye'nin 2013 yılı ortalama inek sütü verimi ise 2.970 kg 

civarında hesaplanmıştır (Anonim, 2014). 
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 Buna karşılık mevcut sağılan inek varlığının yaklaşık yüzde 70'nin kayıtlı olduğu 

belirtilen soy kütüğü sisteminde (E-Islah) 2008 yılında kaydedilmiş 233 bin laktasyon 

üzerinden hesaplanan süt verim değerleri ise, Siyah Alaca (Holstein) ineklerinin yıllık 5800 

kg civarında süt ürettiğini göstermektedir. Soy kütüğü sistemine kayıtlı diğer ırklardan 

Simental'de inek başına yıllık süt verimi 4800 kg, İsviçre Esmeri diğer bir ifadeyle Montofon 

ineklerde ise 4600 kg civarındadır (Anonim, 2012b). 

 

Çizelge 7. Hayvansal ürünler (TÜİK, 2014) 
Yıl  Kırmızı 

Et 

(Ton) 

Süt (ton) Tavuk Eti (ton) Tavuk 

yumurtası 

sayısı (Bin 

adet) 

Bal (ton) Yaş İpek 

Kozası 

(ton) 

Yapağı (ton) Kıl (ton) Tiftik (ton) 

2001 435 778 9 495 550 614 745 10 575 046 60 190 47 40 909 2 684 400 

2002 420 595 8 408 568 696 187 11 554 910 74 554 100 38 244 2 589 318 

2003 366 962 10 611 011 872 419 12 666 782 69 540 169 46 456 2 741 333 

2004 447 154 10 679 406 876 774 11 055 557 73 929 143 45 972 2 715 304 

2005 409 423 11 107 897 936 697 12 052 455 82 336 157 46 176 2 654 302 

2006 438 530 11 952 099 917 659 11 733 572 83 842 127 46 776 2 728 274 

2007 575 622 12 329 789 1 068 454 12 724 959 73 935 125 46 752 2 536 237 

2008 482 458 12 243 040 1 087 682 13 190 696 81 364 125 44 166 2 238 194 

2009 412 621 12 542 186 1 293 315 13 832 726 82 003 136 40 270 2 002 174 

2010 780 718 13 543 674 1 444 059 11 840 396 81 115 126 42 823 2 607 200 

2011 776 915 15 056 211 1 613 309 12 954 686 94 245 151 46 586 3 062 194 

2012 915 844 17 401 262 1 723 919 14 910 774 89 162 134 51 180 3 570 200 

2013 996 125 18 223 712 1 758 363 16 496 751 94 694 121 54 784 4 902 260 

 

Diğer türlerde süt verimi mandada 1.004 kg, koyunda 77 kg ve keçide hayvan başına 

106 kg’dır (Anonim, 2014). 

Türkiye’nin kişi başı hayvansal protein üretimine en fazla katkıyı yapan tavuk etinde 

hayvan başına ortalama karkas ağırlığı AB ile kıyaslandığında daha yüksek, sığır karkas 

ağırlığı ise daha düşüktür. Et üretimine katkı yapan diğer türlere ilişkin verim seviyeleri ise 

benzer, hatta keçide olduğu gibi üstündür. Sığır eti üretiminde 2009 yılında dana (<12 ay) 

karkas verimi 195 kg, tosun (>12 ay) 233 kg'dır (ağırlıklı ortalama 217 kg) Hem önemli 

protein kaynaklarından birisi olan hem de toplam hayvansal üretim değerinde oldukça önemli 

bir yere sahip yumurta üretiminde ise verim seviyesi (9.1 kg) TÜİK ve FAO verilerine göre 

hala AB’nin gerisinde olup, son 10 yılda verim seviyesi giderek azalmıştır. Buna benzer bir 

durum bal üretiminde kovan başına verimde (15.7 kg) de görülmektedir. Yün veriminde farklı 

genotiplerin verim seviyeleri incelendiğinde, yerli ırk koyunların verim seviyelerinin (1.8 kg) 

Merinos ırkı koyunların verimlerinin (3.2 kg) yaklaşık yarısı seviyesinde olduğu 

görülmektedir. Anadolu kökenli Ankara keçisinin tiftik verimi ise 1.7 kg civarındayken, bu 

değer Güney Afrika'da 3 kg’ın üzerindedir ( Anonim, 2012a). 

 

Türkiye’de Hayvancılık Destekleri 

 

Toplam tarımsal desteklerde hayvancılığa ayrılan pay 2003 yılında yüzde 4.4 iken 

2011 yılında bu oran yüzde 24.4, 2013’ de ise % 28.5 olmuştur. 
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Çizelge 8.Türkiye'de 2011, 2012 ve 2014 yıllarında verilen birim başına hayvancılık 

destekleri (TL) 
Birim Başına Destekler 2011 2012 2014 

Islah Amaçlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Desteği 

15 18 20  
 

Büyükbaş besi 

desteği (baş) 

 300 300 Bakanlıkça belirlenen 

Süt Desteği 

(Lt.) 

Büyükbaş Hayvan Sütü 0,08-0,06  Bakanlıkça belirlenen Bakanlıkça belirlenen 

Küçükbaş Hayvan Sütü 0,15  0,15 0,2 

Manda  0,15 0,2 

Buzağı 

Desteği (baş) 

Suni Tuhumlama (Döl 

Kontrolü Projesi Dışında) ve 

etçi ırklardan doğan 

  

75 

 

75 

Suni Tohumlama (Döl kontrolü 

projesi kapsamında ek olarak) 

  

25 

 

35 

Suni Tohumlama(Etçi ırklarla 

çevirme melezlemesi ek olarak 

  

75 

 

150 

Soy Kütük-Çevirme melezi 150   

Diğer 75   

Bombus Arısı (Koloni) 60 60 60 

Arıcılık (kovan) 7 8 10 

Pro.Dam.Koyun-Keçi (Baş) 40   

 

Anaç Sığır 

Desteği (Baş) 

Sığır Anaç 225 225 225 

Sığır Anaç Soykütüğü (ek) 275 60 70 

Etçi ırklar  350 350 

Manda (Baş) 300 350 400 

Tiftik Üretimi 

Desteği (Kg) 

Oğlak Tiftiği 15  

17 

 

20 Ana Mal (înce, îyi) 14 

Tali 10 

îpekböcekçiliği 

(Kg) 

Tohum (Kutu) 30 30 30 

Yaş Koza (kg) 20 20 20 

Süt Fiyat Düzenlemesi (süt tozu) Desteği 

(Ton) 

Bakanlıkça 

belirlenen 

Bakanlıkça belirlenen Bakanlıkça belirlenen 

Sürü Yöneticisi istihdamı desteği (işletme) 5000 
Kaynak: GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2014) 

 

Türkiye’de Hayvan sağlığı 
 

Türkiye son yıllarda hayvan sağlığı ile ilgili önemli projeler yürütmüştür. Bunların 

başında Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması, Kuş Gribi, Şap ve Kuduz 

Hastalıklarının Kontrolü ve Yabani Hayattaki Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama, 

Brusellozis ve Tüberkülozis için Ulusal Kontrol ve Mücadele Stratejisinin Oluşturulması ve 

Prevalans Tespit Çalışması Projeleri gerçekleştirilmiş, bazıları bitmiş bazıları ise hala devam 

etmektedir. 

Türkiye sığırcılığında yaygın bir şekilde hastalık yaptığı bilinen zoonozlardan 

Brusellozis ile Tüberkülozis hala varlığını sürdürmektedir. Sıklıkla gündeme gelen bir diğer 

önemli zoonoz ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'dir. 2002 yılından bu yana her yıl bahar 

aylarında başlayan hastalıklar pek çok kez ölümle sonuçlanabilmektedir. Sağlık Bakanlığı 

verilerine göre 2002 yılından bu yana 7000'den fazla vakanın 400’den fazlası ölümle 

sonuçlanmıştır. 

 

Türkiye’de Pazarlama 

  

Son yıllarda pazarlamaya ilişkin önemli sayılabilecek gelişmelerden birisi; faaliyetleri 

arasında "sektörde piyasa ve fiyat istikrarının sağlanması için piyasa şartları göz önünde 
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bulundurularak gerekli çalışmaları yapmak" yer alan, ürün konseylerinin kurulmasıdır. 

Hayvansal üretimle ilgili olarak kurulan konseyler Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Kırmızı Et 

Konseyi'dir.  

Hayvansal ürünlerin pazarlanması konusunda son döneminde gerçekleştirilen diğer 

uygulamalar; çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla süt tozu yapımının desteklenmesi, 

sanayiye giden kayıtlı süt miktarının ve kalitesinin artırılmasına yönelik süt desteği verilmesi, 

okul sütü kampanyası gerçekleştirilmesi sayılabilir. Bunlara ek olarak Kırsal Kalkınma ve 

Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında işleme tesislerine işleme ve paketlemeye 

yönelik projelere hibe verilmiştir (Anonim, 2012a). 

 

Türkiye’de Örgütlenme 
  

Türkiye hayvancılık sektöründe; işletmelerin küçük ölçekli, dağınık ve sermayelerinin 

yetersiz, hayvansal ürünlerde talebin sınırlı ve pazarlama sisteminde aracı sayısının çokluğuna 

bağlı olarak ürünlerin uygun zaman ve fiyatlarda pazarlanamaması, ürün ve girdi fiyatlarının 

üreticilerin etkin olmadığı bir ortamda oluşması, eğitim ve yayım hizmetlerinin yetersizliği ve 

üreticilerin bilgi ve teknoloji kullanımında yetersiz kalmaları gibi nedenlerle üreticilerin 

örgütlenmeleri kaçınılmazdır. 

 Hayvancılıkta mevcut sorunların devam ediyor olması örgütler arası koordinasyon 

eksikliği, çoğunun sermaye yapısının zayıf olması, bazılarının demokratik yapıdan uzak 

olması gibi nedenlerle bu örgütlerin hayvancılık alanındaki üretimden pazarlamaya kadar olan 

zincire katkısı halen yetersiz durumdadır.  

 AB’nde hayvancılık dahil tarımsal üretimin tüm aşamalarında faaliyet gösteren üretici 

örgütleri, AB komisyonunda da temsil edilmekte, tarımsal politikaların belirlenmesi ve karar 

alma sürecinde de oldukça etkin bir durumdadırlar. 

 Türkiye’de canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanmasında mevcut karmaşık 

sistem içerisinde, örgütlenme yetersizliği nedeniyle aracılar önemli bir rol oynamaktadır. 

Üretici bu karmaşık yapı içerisinde ürünlerini değer fiyata satamadıkları gibi, tüketici de 

hayvansal ürünleri pahalıya tüketmek zorunda kalmaktadır. 

 Türkiye’de başlıca üç yasal zeminde kurulu bulunan kooperatif, yetiştirici birlikleri ve 

üretici birlikleri şeklindeki yapılanma sürmektedir. Bununla birlikte farklı amaçlarla kurulmuş 

dernek statüsündeki sivil toplum örgütleri de sektörde yerini almaktadır. 

 Son dönemde örgütlenmeye ilişkin temel ve yapısal sorunlarla ilgili belirgin bir 

ilerleme kaydedilmemiş, ancak desteklemelerden pay almaları sağlanarak maddi olanakları 

geliştirilmiştir. Bu amaçla 2005 yılından itibaren Birlik ve/veya Kooperatif üyesi 

yetiştiricilerden, aldıkları desteklerin binde 1 oranında kesinti yapılarak bu miktar örgütlerinin 

Merkez Birliği'ne aktarılması sağlanmış, bu uygulama 2012 yılında genişletilerek binde 1 

Merkez Birliklerine, binde 1 de icmalleri yapan yerel örgütlere aktarılmaya başlanmıştır. 

 Son yıllarda büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvancılık, arıcılık ve besicilik 

konularında yatırım yapacak olan kooperatiflerin düşük faizle uzun vadeli olarak 

borçlandırılarak bakanlık bütçesinden desteklenmesine ve aynı konularda Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynakları ile de destekleme uygulanmasına devam 

edilmiştir ( Anonim, 2012a). 

 

Uluslararası ilişkiler 
  

Türkiye DTÖ'nün (Dünya Tarım Örgütü) Tarım görüşmelerinde G-33 (GYÜ'lerin 

oluşturduğu ve tarımda GYÜ'ler için esneklik talep eden) grubunda yer almaktadır. DTÖ 

Ticaret Politikası Raporu'nda belirtildiği üzere Türkiye DTÖ yükümlülüklerini takip etmekte, 
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bu amaçla kırsal kalkınma desteklerini giderek artırmaktadır. Ancak tarımsal desteklerin 

giderek artması konusuna da dikkat çekilmektedir. 

 Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde Türkiye AB ile müzakerelerde ilerleme 

kaydetmiş, bu kapsamda Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı (12'nci fasıl) 

açılış kriterleri yerine getirilerek 30 Haziran 2010 tarihinde bu fasıl müzakerelere açılmıştır. 

Bununla birlikte AB'nin 2013 yılı ilerleme raporunda hayvancılık ile ilgili olarak yapılan 

genel değerlendirme; Türk makamları bazı AB’ye üye ülkelerden canlı sığır, sığır eti ve türev 

ürünlerin ithalatındaki bazı kısıtlamaları devam ettirmiş, böylelikle 2010 ve 2012 yılları 

arasındaki ilerlemeyi durdurmuştur. Türkiye’nin tarımsal ürünlere yönelik ticaret anlaşması 

kapsamındaki ikili yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmesi için daha fazla çaba 

göstermesi gerekmektedir. Türkiye ve Komisyon uzun süredir devam eden sığır eti ithalatı 

yasağı meselesini çözüme kavuşturmak amacıyla güçlendirilmiş bir diyalog başlatmıştır. 

 Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası alanında sınırlı ilerleme 

kaydedilmiştir. Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, şap hastalığıyla 

mücadele de dâhil olmak üzere, hayvan sağlığı, tarımsal gıda işletmelerinin AB standartlarına 

yükseltilmesi, hayvan refahı ve hayvansal yan ürünler konularında kayda değer çabalara 

ihtiyaç vardır. Belirli ithalat koşullarına uyum sağlanması amacıyla çaba harcanması 

gerekmektedir. Genel olarak, bu alandaki hazırlıklar erken aşamadadır şeklinde özetlenmiştir.  

 Günümüzde gerek et ve gerekse süt üretimleri konusunda AB üretim fazlalığı sorunu 

yaşamakta, ihracat desteklemeleri ile değerinin çok altında ihracat yapılması gibi değişik 

önlemlerle bu sorunu aşmaya çalışmaktadır. 2013 ilerleme raporunda görüldüğü üzere 

tarımsal ürünlere yönelik ticaret antlaşması kapsamındaki ikili yükümlülükleri hatırlatarak 

ithalatın tekrar açılması istenmektedir. Tabidir ki ülkemizin Dünya Ticaret Örgütü tarım 

antlaşmalarının gereğini yerine getirmede atması gereken adımlar vardır. Ancak karar 

vericiler ülke gerçeklerini ve günün koşullarını dikkate alarak karar vermek 

durumundadırlar.2010-2102 yılları arası yapılan hayvan ve hayvansal ürün ithalatının 

günümüzde et fiyatlarının düştüğü bir ortamda yapılmasını beklemek doğru değildir. Nitekim 

bazı çevrelerin yanlış bilgilendirme ve yönlendirmelerine çabalarına rağmen Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 2012 yılı sonunda piyasada et fiyatlarının normal değerlere ulaşmasın 

ve çiftçilerin zarar görmemesi için ithalatı durdurma kararı alarak doğru bir adım atmıştır. 

 

Sektörün rekabet gücünün değerlendirilmesi 

  

Sektörün rekabet gücünün değerlendirilmesi alt sektörler temelinde yapıldığında 

çoğunlukla gerek genetik materyal, gerek girdi, gerek nihai üründe dışa bağımlılık olduğu 

görülmektedir. Öyle ki Türkiye uzun süredir büyükbaş ve küçükbaş yetiştiricilikte kendine, 

tüketim seviyesi çok yüksek olmasa da, yeterli sayılmıştır. Gelinen noktada büyükbaş ve 

küçükbaş hayvan materyalinde net ithalatçı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kaba 

yemde de yetersizlik yaşanması, sektörün dış piyasa ile birlikte iç piyasada da süt ve kırmızı 

et alt dallarında rekabet gücü konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. 

 Süt hayvancılığında damızlık olarak Türkiye'nin rekabet gücü değerlendirildiğinde, 

hayvan hastalıklarının bertaraf edildiği kabul edilse dahi, rekabet gücü düşüktür.  

 Kırmızı et hayvancılığında ise durum biraz daha farklıdır. Türkiye’nin Batı Avrupa 

ülkeleri ile kıyaslandığında, süt hayvancılığındaki engelleyici sebeplerinden dolayı kırmızı 

ette de çoğunlukla rekabet edemediği, kırmızı etin büyük çoğunluğu sütçü sürülerden elde 

edildiği için süt hayvancılığındaki eksiklerin ve sorunların kırmızı et üretimine de yansıdığı 

anlaşılmaktadır. 

 AB ülkelerinde uygulandığı şekliyle, farklı türlere ait sütlerden elde edilen geleneksel 

ürünlerin tanımlanarak pazarlanması ile değeri artırılabilmektedir. Türkiye'nin hastalıktan ari 

bölgelerini koruyabildiği sürece, uluslararası piyasada özellikle süt ürünlerinde, rekabet 
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gücünü de artıracak bu durum, özellikle benzer ürünleri üreten Yunanistan (51 milyon ABD 

Doları) ve Bulgaristan (30 milyon ABD Doları) gibi ülkelerin pazarlarına da girişini 

kolaylaştırabilecektir. 

 Kanatlı sektörü, hayvancılık sektöründe Türkiye'nin dünya piyasasında rekabet 

edebildiği neredeyse tek tür durumunda olup, hayvancılık ihracatı yüzde 99 oranında kanatlı 

hayvancılık sektörü tarafından yapılmaktadır. Türkiye kanatlı sektöründe damızlık temininde 

büyük oranda dışa bağımlıdır. İthalatının çoğunu damızlık tavuk yumurtası ile civcivinde 

yapmaktadır. Bununla birlikte damızlık tavuk yumurtası ihracatı da ithalatının miktar olarak 

yaklaşık 8, değerinin ise 2 katı kadardır. Damızlık olmayan kanatlı özellikle yumurta ihracatı 

ise 261 milyon ABD Doları civarında olup, ithalatının değer olarak 41 katıdır. Uluslararası 

yumurta pazarında Türkiye'nin en önemli potansiyel pazarları Rusya, Hong Kong, Singapur, 

İsviçre, Kanada, ABD ve hiç şüphesiz en yakın komşusu AB'dir. Kanatlı etinde ise 2011 yılı 

ihracatı 385 milyon ABD Doları düzeyinde ve 2004 ile kıyaslandığında 20 kat artmıştır 

(Keskin ve Demirbaş, 2012). 

 Ana alt sektörlerin haricinde Türkiye kaliteli ve katkısız bal üretimini garanti 

edebildiği takdirde önemli bir bal ihracatçısı konumuna gelebilecektir. Ancak özellikle 

üreticilerin kalite, standart ve pazarlamada etkin olamamaları buna büyük ölçüde engel 

olmaktadır. Bilindiği üzere son zamanlarda tespit edilen sahte bal satışları yerli tüketimin de 

düşmesine ve tüketicinin güvenini kaybetmesine neden olmuştur. Tüm bunlara karşın, 

Türkiye arıcılıkta önemli potansiyele sahiptir; toplam orman arazisi 220 bin km
2
'dir ve TÜİK 

verilerine göre kovanların neredeyse tamamı modern, yeni kovanlardır. Bununla birlikte 

Türkiye'nin hemen her bölgesi arıcılık yapmaya müsaittir ve farklı bölgelerden elde edilen 

ballar farklı, yerel özelliklere sahiptir. 

 İpek, yün ve tiftik sektörlerinin rekabet gücü, kaliteli üretim ve etkin bir örgütlenme 

ile kolaylıkla düzenlenebilir. Ancak sentetik ve suni elyafın fiyat üstünlüğü bulunmakta ve 

genel anlamda sentetik ürünlerle rekabet giderek zorlaşmaktadır (Anonim, 2012a). 

 Hayvan sağlığı sorunları ve ürün hijyenine ilişkin eksiklikler giderildiğinde pek çok 

üründe Türkiye'nin rekabet gücü yükseltecektir. Ama günümüzde, hem Doğu ve 

Güneydoğudaki komşu ülkelerin durumu, hem de özellikle AB'nin Türkiye'ye kırmızı et başta 

olmak üzere hayvansal ürünler satma isteği, rekabet şansı olsa bile, ihracat imkanını 

kısıtlayacaktır. 

 Türkiye'nin, iklim başta olmak üzere, doğal koşulları değerlendirildiğinde, pek çok 

bölgesinde hayvansal üretimin etkin bir şekilde yapılmasının mümkün olduğu söylenebilir. 

Yem başta olmak üzere bazı önemli girdilerin fiyatlarının düşürülebilmesi, Türkiye'yi daha 

güçlü bir konuma taşıyacaktır. Fakat hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konusundaki 

vurdumduymazlık devam ederse, ülkenin ihracatçı olma ihtimali her geçen gün azalacaktır 

(Anonim, 2007). 

 

Dünyadaki gelişme eğilimleri 

 

Bugüne kadar hayvansal üretim hayvan varlığı ile verim seviyeleri ve bilim-

teknolojideki gelişmelerle sınırlıyken, önümüzdeki yıllarda üretimi doğal kaynakların, toprak 

ve suyun, gıda ve yemin birbiriyle rekabeti ve bu rekabette etkin düşük karbon seviyelerinin 

yönlendirici olması beklenmektedir (Thornton, 2010). 

Hayvansal ürünlere olan talep günümüzde nüfus ve gelir artışı, kentleşme ile 

ilişkiliyken, önümüzdeki yıllarda halk sağlığı riskleri ve sosyo-ekonomik faktörler tarafından 

belirlenmesi olasıdır. Fakat bu faktörler dünyanın farklı bölgelerinde farklı şekillerde tezahür 

edebilecektir (Thornton, 2010). 

Hayvansal üretim, günümüzde olduğu gibi gelecekte de özellikle yoksulluk ve açlığa 

açık bölgeler için önemli bir risk yönetim stratejisi olacaktır. Küçük işletmeler için hayvansal 
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üretim önemli bir gıda kaynağı ve aynı zamanda bitkisel üretim yapmak için itici bir güçtür 

(Anonymous, 2006). 

Hayvansal proteinin büyük çoğunluğunun önümüzdeki yıllarda da GYÜ'de daha fazla 

üretileceği tahmin edilmektedir. Özellikle Asya ve Latin Amerika'daki üretim artış seyrinin 

hem et hem sütte devam etmesi beklenmektedir (Anonymous, 2006). 

Hayvansal ürünler ticaretinde özellikle et ve ürünlerinde GYÜ'lerin daha fazla 

ihracatçı pozisyona geçmesi, ancak sütte gelişmiş ülkelerin hakimiyetinin sürmesi 

beklenmektedir (Anonymous, 2006). 

Hayvansal ürünler ticaretinde önümüzdeki dönem genetik materyal ve biyoteknoloji 

çalışmalarının daha da önem kazanması beklenebilir. Özellikle genomik seleksiyon 

teknolojisi ve yatırımları giderek artacaktır. Klonlama ve transjenik hayvanlar ile bu 

hayvanlardan üretilen gıdaların tüketimi konusunda ise daha fazla tartışma olacağı da 

öngörülebilir. 

Önümüzdeki dönemde hayvancılığın seyri ile ilgili iki görüş hakimdir; birincisi 

dünyada 2030 yılına dek genel olarak üretimde tekelleşme ve yoğunlaşmanın süreceği, 

ölçeklerin büyüyeceği, üretimin coğrafi değişikliklerle belirli bölgelere yoğunlaşacağı ve gıda 

zincirinin kısalacağı (üretim, işleme ve perakende de yoğunlaşma), dolayısıyla aile 

işletmelerinin sektörden ayrılmaya zorlanacağı, büyük şirketlerin (çoğunlukla perakende 

sektöründeki çokuluslu şirketler) üretimde de etkin olacağı ve hatta işleme sanayinin de aynı 

yönde yoğunlaşacağı görüşüdür. İkincisi ise çokuluslu şirketlerin ekonomik krizler karşısında 

bu kadar kırılgan ve dalgalı bir piyasaya sahip üretim sektöründe, özellikle büyükbaş ve 

küçükbaş üretimde risk alamayacağına, büyük sermayenin biyoteknoloji ve genetik çalışmalar 

ile genetik pazarındaki hakimiyetini sürdüreceğine, üretimin orta ölçekli aile işletmeleri ile 

sürdürüleceği, orta vadede organik uzun vadede ise geleneksel (konvansiyonel olmayan, eski 

usül) hayvancılığa geri dönüşün başlayacağı ve hayvansal ürün ticaretinin belirli bir seviyede 

doyuma ulaşacağına inanan görüştür. 

Her iki görüşte de hakim kanı çevre ve iklim koşullarının bazı bölgelerde üretimi çok 

olumsuz yönde etkilerken, özellikle kuzey kutbuna yakın bölgeleri, başlayan ısınmanın 

etkisiyle, olumlu etkileyeceğidir. Su ve özellikle yemde kaynakların farklı kullanım alanları 

arasındaki rekabet uzun vadede hayvansal üretimi sınırlandırabilecek, ürün değerleri 

beklenenden çok artabilecektir. Değişen iklim koşulları yeni bölgelerde farklı hayvan 

hastalıklarının çıkmasına sebep olurken yeni hastalıkların türemesine de yol açmaktadır 

(Thornton, 2010). 

Önümüzdeki dönemde bir yandan üretimin giderek el ve yer değiştirmesi ile üretici 

ailelerinin yerini alan "endüstri tipi" işletmelerin artmasının sektörde ve tüketicide yarattığı 

olumsuz baskı, diğer yandan tüm dünyayı etkileyen küresel ısınma, iklim değişikliği ve artan 

gıda fiyatlarına karşı önemi giderek ortaya çıkan aile işletmeleri ve yerel üretim-tüketim 

hareketlerinin küresel gelişmelerin eksenine oturması beklenmektedir. 

 

Türkiyedeki gelişme eğilimleri 
 

Tüm yönleriyle ortaya çıkan Türkiye hayvancılığı tablosunda önümüzdeki dönem 

içerisinde tehdit olarak algılanan gelişmeler ithalatın sürmesi veya sürmesine sebep olacak 

uygulamaların sürdürülmesi, sektörde her aşamada tekelleşme eğiliminin giderek görünür 

olması,  İşletmelerin daha fazla borçlanması fakat artan örgüt sayısı ile orantılı giderek 

bölünen üretim kesiminin her aşamada pazarlık gücünü kaybetmesi olarak sıralanabilir. 

Mevcut hastalıkların kontrolünde çekilen sıkıntılara ek olarak kaçak hayvan ve ürün 

girişinin önlenememesi ve artan kaçak kesimler, hayvansal ve bitkisel ürünlerde tüketici 

güvenini etkileyen sahtecilik ve kalıntı riskleri de sektörü önümüzdeki yıllarda zorlayabilecek 

konular arasındadır. 
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Türkiye hayvancılığını olduğu kadar küresel anlamda tüm dünyayı etkisi altına almaya 

başlayan ve etkileri her geçen gün daha da fazla hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği 

hayvancılığı giderek daha da olumsuz etkileyebilecek, yeni hayvan hastalıklarının çıkmasına 

sebep olabilecek ve bu kapsamda oluşturulan çevre politikaları da özellikle Türkiye gibi 

hayvancılığı gelişmekte olan ülkelerde sektörün üzerine bir maliyet unsuru daha ekleyecektir. 

Özellikle enerji konusundaki sıkıntılar sebebiyle artan bioyakıt üretiminin yem bitkileri ile 

rekabetinin kızışacağı ve bunun da hayvancılıkta maliyetlerin daha da artmasına yol açacağı 

tahmin edilmektedir (Anonim, 2012a). 

 

Türkiye’de et sorunu 

  

Hayvancılığa ilişkin sorunların çözümünde sihirli anahtar süt ve süt ürünlerinin gerçek 

değerinde pazarlanabilmesidir. Süt ve ürünleri gerçek değerinde pazarlanamaz ise yetiştirici 

zorunlu olarak yeni doğan kuzu ve düvesini satmak zorunda kalabilir. Nitekim 2005-2007 

yılları arasında yapılan sürekli ve düzenli destekler, teknolojik gelişmeyi, damızlık kalitesini 

ve çiğ süt kalitesini artırmıştır. Ancak 2008 yılında teşviklerden vazgeçilmesi ve de 2009 

yılında çiğ süt fiyatlarının 55 kuruşa inmesi krize sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak 

damızlık ve süt hayvanları kesime gönderilmiş yüz binlerce inek kesildiği için yıllık erkek 

doğum oranı düşmüştür.  

 2009 yılı sonunda karkas etin kilosunun 16-17 TL’ye çıkması üzerine 2010 yılında 

yapılan canlı hayvan ithalatı sonucu içerde fiyatların aşırı düşmesine yol açtığından 2012 yılı 

sonunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ithalatı durdurmuştur. Aslında Gümrük Birliği 

Antlaşması’nda öngörülmesine rağmen uzun yıllar canlı hayvan ve et ithalatı yapmayan 

ülkemiz 2010 yılından itibaren et fiyatlarındaki artış sebebiyle ithalata başlamış, 2012 yılı 

sonunda da yerli üreticilerin zarar görmemesi için ithalatı durdurmuştur. 

 Ayrıca yem fiyatlarının sürekli yükselmesi et fiyatlarını artırmaktadır. Ülkemizde etin 

ürüne işlenme oranı oldukça düşüktür. Bu oran ülkemizde % 4-10 iken AB’de %40’tır. 

 

Türkiye Hayvancılığında Son Dönemde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler 

 

Son yıllarda hayvancılık sektörüne ilişkin yapılan bazı önemli düzenlemeler aşağıdaki 

gibidir; 

Tarım sektörü ilgili olarak 2004-2012 yılları arasında çıkartılan çok sayıda kanun 

olmakla birlikte hayvancılıkla doğrudan ilgili olanı 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (2010)'dur. Bu dönemdeki önemli gelişmelerden birisi 1926 

yılından bu yana ayrı ve tek bir yasa ile yönetilen 4631Sayılı Hayvan Islahı Kanunu'nun 2010 

yılında yayımlanan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 

bir bölümü haline getirilmiş olmasıdır. 

2013 yılında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasasının 10. 

Maddesinin 6. Fıkrası Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. Söz konusu madde Hayvan 

Islahı ve Hayvancılık Yetiştirici Birliklerinin kurulmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.  

Bu dönemde hayvancılık sektörünü ilgilendiren diğer gelişmeler arasında; 

2005 yılında Organik Tarım Bilgi Sistemi, 

2007 yılında Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi, 

2008 yılında Arıcılık Kayıt Sistemi, 

2008 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 

2009 yılında Süt, Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemleri, 

2009 yılında 174 Alo Gıda Hattı, 

2009 yılında süt, damızlık koyun ve keçi kayıt sistemleri, 

2010 yılında Hayvansal Biyoteknoloji Merkezi, 
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2010 yılında Veteriner Sınır Kontrol Noktaları, 

2010 yılında Ulusal Gıda Referans laboratuarlarının kurulması, 

2011 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yeniden yapılanma sürecini tamamlamıştır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adını almıştır., hayvancılık ile doğrudan ilgili olarak 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü birimleri kurulmuştur, 

2005 yılından itibaren meraların ıslah edilmesi koşuluyla 25 yıla kadar kiralanabilmesi 

sağlanmıştır, 

2012 - 2016 Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı Belgesi açıklanmıştır, 

2012-2016 Organik Tarım Strateji Planı açıklanmıştır, 

2013 yılında 2013-2016 dönemini kapsayan Organik Tarım Ulusal Eylem Planı 

hazırlanmıştır, 

2013 yılında 2013-2017 Stratejik Plan hazırlanarak kamuoyuna açıklanmıştır, 

Ayrıca Et ve Balık Kurumu’nun adı Et ve Süt Kurumu olarak değiştirilmiş kuruma 

piyasaya müdahale yetkisi verilmiştir, 

Son yıllarda önemli gelişmelerden biri de TUİK’in 3 aylık kırmızı et ile kümes 

hayvancılığı ve süt ürünleri üretim istatistiklerini düzenli olarak yayınlamasıdır. 

Hayvancılığa ilişkin atılan diğer adımlardan bazıları ise; 

Evcil Hayvan Gen Kaynakları Projesi,  

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi, 

Sözleşmeli üretim modeli kapsamında besi desteği, 

2009-2012 yılları arası GAP kapsamındaki 9 ilde projeli süt sığırcılığına %30-40 hibe 

verilmesi. 

2010-2012 yılları arası DAP kapsamında et hayvancılığını geliştirilmesi projesi 

çerçevesinde etçi ve kombine ırklar ile kurulacak damızlık sığır işletmelerine 16 ilde %30-40 

hibe destek verilmesi. 

 2013 yılında AB’ye süt ürünleri ihraç edilmiştir. Daha önceki dönemlerde AB ülkeleri 

Türkiye’de hijyen şartlarının ve hastalıklarla mücadelenin yetersiz olduğu gerekçesi ile süt 

ürünlerinin girişine izin vermemiştir. Sistemli, programlı ve uzun soluklu bir çalışma ile bu 

gerçekleştirilmiştir. 

 Et, süt, peynir gibi hayvansal ürün ihracatı 2013 yılında 1.3 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

 2010 yılında alınan ithalat kararı uyarınca Türkiye 2010-2013 yılları arası dönemde 3 

milyar dolar civarında canlı hayvan  ve et ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 2011 ile 

2012 yılının ilk sekiz ayını kapsayan dönemde yaklaşık 500 bin büyükbaş kasaplık canlı 

hayvan ile 1.7 milyon küçükbaş hayvan ve 132 bin ton kırmızı et ithal edilmiştir. 

 Türkiye'de son yıllarda ülkenin hazırlıklı olmadığı ve doğal olmayan hayvan 

varlığındaki ani artış, büyük işletmelerin kurulmasının desteklenmesi, faizsiz kredi 

uygulamaları ve hayvancılığın, et üretimini yükseltmek adına, giderek daha da 

yoğunlaştırılması ülke içinde üretilen yemin yetersiz kalmasına sebep olmuştur (Anonim, 

2012a). 

 2012 yılında yaşanan saman krizini çözmek ve saman ithalatını önlemek için, yem 

bitkileri üretimine destek verilmiş ve yem bitkisi üretimi yapacak üreticilere sıfır faizli kredi 

verilmiştir. 

 Günümüzde yem fiyatlarının %100 arttığı buna karşın et fiyatlarının düşüşü dikkat 

çekicidir. Üreticiler maliyetin yüksek oluşundan dolayı sektörden çekilme eğilimindedirler. 

 Türk üreticisi bugün girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı Dünya’daki birçok 

ülkenin üreticisiyle rekabet edemeyecek durumdadır. 

 2014 yılında birçok tarım desteğinde artış yapılmamıştır. Alan bazlı desteklerden 

sadece gübre ve mazot desteğinde küçük çaplı bir artış yapılmıştır. Hayvancılıkta ise 

uygulamadaki desteklerin birçoğu aynı kalırken ilk kez çoban istihdamına (Sürü Yöneticisi) 
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ve kalkınma bölgelerinde besilik materyal yetiştiricilerine destek verilmesi kararı alınmıştır. 

Bu kapsamda sürü yöneticilerine her işletme için yıllık 5 bin TL destek verilecektir. 

 Yem bitkileri üretiminin azalacağı beklenen 2014 yılında saman ithalatının yeniden 

gündeme gelebileceği ifade edilmektedir. Buna rağmen 2014 yılında yem bitkileri 

desteklerinin artırılmamış olması hayvancılık sektörünü zor duruma sokabilir. 

 2014 yılında kalkınma bölgeleri olarak adlandırılan Güneydoğu Anadolu Projesi 

(GAP) Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi 

(DOKAP) kapsamındaki illerde besilik materyal üretim desteği uygulanması kararı alınmıştır. 

Bu kapsamda kalkınma bölgelerinde besi materyali üreten yetiştiricilere anaç sığır başına 350 

TL, buzağı başına 150 TL ödenecektir. 

 Son 10 yılda birim alan ve hayvandan elde edilen verimler ve tarımsal işgücü 

verimliliği artmıştır.  

 9. Kalkınma planı döneminde (2007-2013) hayvancılık desteklemeleri miktar ve çeşit 

olarak artmış, bölgesel projeler uygulamaya konulmuştur. Bu destekler son yıllarda et ve süt 

üretiminde artışa yol açmıştır. Diğer taraftan aynı dönem içerisinde et üretiminde arz açığı 

doğuran gelişmeler ve tüketim artışı et fiyatlarında dalgalanmalara neden olmuş bu kapsamda 

2010 yılında başlatılan kasaplık canlı hayvan ve et ithalatı azalarak ta olsa 2012 yılı sonuna 

kadar devam etmiştir. 

 9.Kalkınma planı dönemi olan 2007-2013 yılları arasında Türkiye’de tarımın 

GSYİH’deki payı %9.3’ten %7.9’a düşmüştür. Aynı dönem içerisinde hayvansal üretimin 

payı % 45’ten % 52’ye yükselmiştir.  

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde Türkiye kırmızı ette ithalatçı konuma gelmiş, 

bu süre içerisinde yerli üretimi desteklemek için doğrudan ödemelere ağırlık vermiş ve 

hayvancılığa aktardığı kaynakları artırmıştır. Hayvan hastalıkları ile ilgili kontrol ve 

eradikasyon çalışmaları hem yerli hem dış kaynaklarla devam etmiştir. 

 Doğrudan Gelir Desteği uygulamasına 2009 yılında son verilerek destekler alan ve 

ürün bazlı ödemeler şeklinde sürdürülmektedir. 

TÜİK rakamlarına göre 2013 yılında et fiyatları hayvan türlerine göre % 2.5 ile %9.6 

arasında düşmüştür. Yumurta fiyatları % 17.2 oranında düşerken, süt fiyatları ise % 5.3 ile % 

18.9 arasında değişen oranlarda artmıştır 

Tarım Arazilerinin Toplulaştırılması Kanunu’nun Meclis’ten geçmiş ve kabul 

edilmiştir. Bu tasarının amacı tarımsal üretim ve kalkınmayı hedeflemektir. Tasarının 

hayvancılığa da olumlu yönde etkileyeceği beklenmektedir. 

Tarım alanında en önemli sorunlardan birisi 2011 yılında yapılması beklenen Tarım 

Sayımının yapılmamış olmasıdır.Tarım Sayımı yapılmamış olmasının yarattığı sorun ise 

hayvancılık istatistiklerinde verim seviyelerinin hala 2001 Tarım Sayımı'ndan elde edilen 

verilere dayalı tahmin edilmesidir (Saçlı, 2009). 

Türkiye piyasa düzenlerinin ve ıslah çalışmalarının önemini, kırmızı et piyasasında 

yaşanan sıkıntılar sonrasında dile getirmeye başlamış, bu yönde çeşitli adımlar atılmışsa da, 

henüz piyasalarda uzun vadeli istikrarı sağlayacak kurumsal ve yasal altyapı 

oluşturulmamıştır. 

 

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

 

-Türkiye'de hayvancılık sektörü ülke insanlarının yeterli düzeyde beslenmesini 

sağlayacak seviyede üretim yapamamaktadır. Üretim düşüklüğü üretim koşullarının 

eksikliğinden değil, potansiyelin kullanılmamasından kaynaklanmaktadır 

-Gerek et, gerek yumurta üretimi amaçlı tavukçuluk işletmeleri büyümekte, piliç eti 

üretiminin hemen tamamı entegrasyonlar tarafından üretilmektedir. 
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-Son yıllarda hindi eti üretiminin artması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

Kanatlı sektörü, damızlıkta tamamen olmak üzere, bazı yem hammaddeleri ile aşıda dışa 

bağımlı bir sektör durumundadır. 

- Türkiye de koyun ve keçi yetiştiriciliği hayvansal üretim yanında kırsal kalkınmada 

önemli bir araç olduğu unutulmamalıdır. 

-Koyun ve keçi sayısının azalması kırsal alandan tarımla uğraşan nüfus çekilmediği 

sürece, kırsal alanda sağlanan gelirin de azalması sonucunu doğurabilmektedir.  

-Türkiye'de sığır yetiştiriciliği, hayvancılıktan elde edilen toplam değerin büyük bir 

bölümünü tek başına sağlamaktadır. Bu özelliği yanında büyük çaplı ticarete uygunluğu 

sığırcılığı hemen her dönemde gündemde tutmuştur. Buna rağmen sektörde ciddi sorunlar 

devam etmektedir. Bu sorunların önemli bir bölümünün yakın gelecekte çözülmesi gerekir. 

Aksi halde hem olumsuzlukların ülke ekonomisine verdiği zarar devam edecek hem de AB 

ile görüşmelerde Türkiye'nin pazarlık gücü düşük olacaktır. 

 -Türkiye sığırcılığının gelişmişlik düzeyi bakımından bölgeler arasında ciddi 

farklılıklar vardır ve bu farklılıkların devam etmesi beklenir. Ancak her bölgede bugünkünden 

daha etkin üretim yapma imkanı olduğu unutulmamalı ve Türkiye’nin bu potansiyeli harekete 

geçirmesi sağlanmalıdır. Türkiye sığırcılığında bölgesel planlamaya başvurulması 

gerekmektedir. 

-Türkiye arı yetiştiriciliğinde Dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Her ne kadar birim 

alana düşen kovan sayısı yüksek olan ülkeler arasında olsa da, kovan sayısı artmaya devam 

etmektedir. Kovan başına bal veriminin düşüklüğü yanında, bala olan güvenin ülke içinde 

bile tam olarak tesis edilememiş olması önemli bir sorun olarak ortadadır. 

-İpekböceği yetiştiriciliği konusunda iddiasını hemen hemen kaybetmiş bir ülke olan 

Türkiye'nin zamanla ipek halı ihracatında da söz hakkı kalmayabilir. Hem ipek halı 

üretiminde iddiasını sürdürebilmek hem de kırsal kalkınmaya destek olunması açısından 

ipekböceği yetiştiriciliği geliştirilerek sürdürülmek durumundadır. 

Türkiye hayvancılık piyasalarında ciddi fiyat istikrarsızlığı söz konusudur. Bu 

olumsuzluğu giderecek etkin politikalar da mevcut değildir. Bu durum bir dönem cazip 

görülen bir alana çok sayıda müteşebbisin yatırım yapmasına ve fiyatlar düşünce de 

işletmelerin kapanmasına neden olmaktadır. 

Başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Ülkemizin özellikle dağlık ve kırsal 

kesimlerinde organik hayvancılık potansiyeli oldukça yüksektir. 

 Dünya Ticaret Örgütü Tarım anlaşmalarının etkileri ve Türkiye’nin yükümlülükleri 

dikkate alındığında iç tüketimin en az %3-5’i ithalat yapma zorunluluğu kuralı Türkiye’ye ek 

ithalat artışı getirmeyecektir. Et ve süt ürünlerinde oldukça önemli miktarda ithalat yapan 

Türkiye bu açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. 

 Türkiye hayvan sağlığı ve hijyen sorununu çözebilir ise pek çok hayvansal üründe 

rekabet şansı vardır. Nitekim ilk kez 2014 yılında AB ülkelerine süt ürünleri ihraç edilmiştir. 

 Yem fiyatlarının sürekli yükselmesi et fiyatlarını artırmaktadır. Ülkemizde etin ürüne 

işlenme oranı oldukça düşüktür. Bu oran ülkemizde % 4-10 iken AB’de % 40’tır. 

Türkiye yeni döneme genetik materyal ithalatının sürdüğü, girdi maliyetlerinin arttığı, 

yetiştiricinin çiftlik çıkış fiyatı/tüketici fiyatı paritesinde payının azaldığı, üretici gelirlerinde 

desteklemelerin payının arttığı bir hayvancılık sektörü ile girilmektedir. Bu sebeplerle, 

yaşanan ekonomik ve gıda krizlerini de gözeterek, kendini besleyebilen bir Türkiye'nin tesis 

edilebilmesi gerekliliği, önümüzdeki sürecin başat konularından birisini oluşturacağı tahmin 

edilmektedir. 

Sorunlar 

 

 Türkiye genetik materyal, canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan, ana girdi maddeleri ve 

kırmızı et konusunda ithalatçı ülke pozisyonunda bulunmaktadır. 
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 Türkiye'de hayvansal ürünlerde tüketim seviyesi diğer gelişmiş ülkelere kıyasla düşüktür. 

 Türkiye'de günümüzde hem ekonomik hem halk sağlığı açısından önem taşıyan 

hastalıklar bulunmaktadır. 

 Türkiye pek çok önemli hastalığın aşısında dışa bağımlıdır.  

 Hayvan Islahı Kanunu kaldırılmış ve ulusal ıslah faaliyetleri yönetmelikler kapsamında 

düzenlenmiştir. 

 Yetiştirici ve üretici örgütleri ile kooperatifler gelişmiş ülkelerdeki özerklik, kurumsal 

kapasite ve insan kaynakları ile hizmet seviyesine ulaşamamıştır. 

 Çiftçi örgütlerinin ürünlerin pazarlanması ve işlenmesindeki payları düşüktür. 

    Sözleşmeli üretim, ortak makine kullanımı, girdi ve destek hizmetler verebilecek 

yetiştirici/üretici örgütlerine yönelik düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

 Yem bitkileri üretimi yeterince artırılamamaktadır. 

 Gıda güvenliği, denetimler ve ürün kalitesi ile ilgili tüketici güveni tam sağlanabilmiş 

değildir. 

 Hayvan refahı ve hayvancılık işletmelerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderek 

önemli bir sorun olabilecektir. 

 Çevresel ve genetik nedenlerden dolayı verim düşüklüğü sözkonusudur. 

 Desteklemeler yetersiz, üretim maliyetleri yüksektir. 

 Mevcut durumun tespitine imkan sağlayacak hayvancılık istatistiklerinin güvenilirliği 

konusunda şüpheler vardır. 

 Eğitim düzeyi, araştırmacı, yayımcı ve üretici arasındaki bilgi akışı yetersizdir. 

 

Çözüm önerileri 

  

Uzun vadeli politikalar ile öz kaynaklarını etkin kullanarak toplumun yeterli ve 

dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, alt yapı sorunlarını çözmüş, 

örgütlülüğü ve verimi yüksek, etkin talebe dayalı üretim yapısı ile uluslar arası rekabet gücü 

artmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir hayvancılık sektörü hedeflenmelidir. 

 Küçük işletmeleri tasfiye etmek yerine onları ekonomik işletmeler haline getirecek 

politikalar uygulanmalıdır. 

 Türkiye'nin hayvansal ürün ihracatı için sağladığı teşvikler sınırlı birkaç üründe (bal, 

yumurta, piliç eti) ve çok düşük miktarlardadır. Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkeler, 

Gelişmiş Ülkelerin (GÜ) uyguladığı ihracat sübvansiyonlarından dolayı haksız rekabet 

yaşamaktadır. Bundan dolayı Türkiye'nin daha sonra yapılacak DTÖ müzakerelerinde 

GÜ'lerin ihracat sübvansiyonlarını kaldırılması yönünde tavır alması doğru bir yöntem 

olacaktır. GÜ'lerin uyguladıkları ihracat teşviklerinin kaldırılması, Türkiye'nin hayvansal 

ürünlerinin ihracat olanaklarını artıracaktır. Ancak bunun ön şartının da hala ciddi problem 

olarak karşımızda duran, uluslararası hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel teşkil eden 

hayvan hastalıkları ve hijyen problemlerini çözmek olduğunu göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. 

 

Hayvancılığımızın güçlü yönleri 

 

 Hayvansal üretim açısından farklı ve alternatif üretim sistemlerine uygun geniş bir 

coğrafi alana sahip olunması, 

 Geleneksel bir hayvancılık kültürüne ve geniş ürün yelpazesine sahip olunması, 

 Ülke koşullarına uygun çok sayıda yerli genetik kaynaklara sahip olunması, 

 Yeterli tarımsal işgücüne sahip olunması, 

 Karma yem sanayisinin üretim kapasitesinin yüksek olması, 
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 Hayvan varlığının sayısal olarak fazla olması, 

 Örgütlenme bilincinin artması ve STK'ların yaygınlaşması, 

 Devletin hayvansal üretime yapmış olduğu desteklemeler, 

 Avrupa birliği dışındaki potansiyel pazarlara yakınlık, 

 Tüm toplum katmanlarının  AB ile ilişkiler nedeniyle hayvancılıkta yeni yapılanma 

beklentileri, 

 Genetik materyal çeşitliliğinin özgün hammadde potansiyeli oluşturması ve ürün 

çeşitliliği, 

 İş gücü maliyetinin görece düşük olması, 

 Halen kişi başına yetersiz hayvansal ürün tüketiminin gelecekte yaratacağı yüksek talep, 

 Yetişmiş teknik eleman sayısının fazlalığı, 

 Tarım dışı sektörlerdeki daralmanın  hayvancılığı cazip bir yatırım haline getirmesi. 

 

Hayvancılığımızın zayıf yönleri 

 

 Hayvancılık sektörüyle ilgili doğru ve yeterli bilgiye ulaşılamaması, 

 Kaba yem üretim kapasitesinin etkin kullanılamaması, 

 Bazı hayvancılık girdilerinde dışa bağımlılık olması, 

 Hayvan hastalıklarının yaygın oluşu ve mücadelede görülen yetersizlikler, 

 Mevcut hayvancılık STK’larının yeterince etkin olamaması, 

 Yetiştiricilerin teknik bilgi yetersizliği, 

 Yerli genetik kaynaklarının korunması ve ıslah alanında atılan adımların yetersizliği, 

 Nitelikli ve yeterli sayıda çoban, hayvan bakıcısı ve sağımcı eksikliği, 

 Pazarlamada örgütlü bir yapının olmaması, üretici ve tüketici arasındaki zincirin uzun 

olması, 

 Uzun vadeli hayvancılık politikalarının olmaması, 

 Hayvancılığa verilen desteklerin artmakla birlikte halen yetersizliği, 

 Tarım sigorta sisteminin kapsamının dar olması ve sigorta konusunda farkındalığın 

olmaması, 

 İstatistik toplamada yaşanan sorunlar ve kayıt dışı hayvancılık, 

 Kaliteli kaba yem - mera üretiminin yetersizliği, karma yem hammaddesi iç piyasa fiyat 

istikrarsızlığı, 

 Birim üretim maliyetinin yüksekliği, işletme büyüklüğünün yetersizliği, 

 Araştırmacı yayımcı ve üretici arasındaki bilgi akışı yetersizliği, 

 Üretim materyalinin bazı verimler bakımından genetik yetersizliği. 

 

Fırsatlar 

 

 Hayvansal ürünlere talebin artma potansiyeli, 

 Sermayenin hayvancılık sektörüne ilgisinin artması, 

 Hayvansal ürün ve damızlık yetiştiriciliğinin yetersiz olduğu ülkelere yakınlık, 

 Hayvancılığın kırsal kalkınma amaçlı olarak geliştirilmesi zorunluluğu, 

 Hayvancılıkta teknolojik olanakların artması, 

 Yem bitkileri üretim alanlarının artma potansiyeli, 

 Ulaşım ve taşıma koşullarının iyileşmiş olması, 

 Pet dahil değişik hayvanların yetiştiriciliğine ilginin artması, 

 İyi hayvancılık uygulamalarının artması, 

 AB’ye uyum konusunda yapılan çalışmalar. 
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Tehditler 

 

 Küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkisi, 

 Hayvan hastalıklarının ve salgınların kontrol edilememesi, 

 Gençlerin hayvancılığa ilgisinin azalması, 

 Yayla ve meralardaki güvenlik sorunları, 

 Hayvansal ürünler konusunda medya ve internet aracılığıyla kamuoyunun yanlış 

bilgilendirilmesi, 

 Biyoyakıt üretiminin rekabeti, 

 İşletmelerin üzerindeki aşırı finansman yükü, 

 Bitkisel üretimde kalıntı bırakan kimyasalların aşırı kullanımı, 

 Hayvan ve hayvansal ürün ithalatı, 

 Hayvansal üretim, işleme ve pazarlamada meydana gelen tekelleşme eğilimi, 

 Kaçak hayvan ve hayvansal ürünlerin girişleri ve kontrolsüz kesimler. 

 Çevre politikalarının hayvancılık üzerindeki olumsuz etkileri. 

 

Sonuç 

 

Türkiye'de hayvancılık, gıda temininde olduğu kadar kırsal alanların ve biyoçeşitliliğin 

korunması ile kırsal kesimde hayat standartlarının yükseltilmesi açısından da oldukça 

önemlidir. Türkiye 2014 yılı itibariyle dünyada hayvansal ürünler açısından hem önemli bir 

üretici hem önemli bir tüketicidir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin gelişen ekonomisi ile 

hayvancılık sektöründe de küresel üretim ve ticaretteki payını artırması için teknolojik 

gelişmeleri takip eden ve bilgi üreten bir sektörün varlığına ihtiyaç duymaktadır. 

Ülke kaynaklarını etkin kullanarak; verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, 

yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, ürün çeşitliliği yüksek, 

sürdürülebilir hayvan sal üretim yapan bir hayvancılık sektörü oluşturulmalıdır. 
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Abstract: This study was conducted to investigate the effect of six different sowing densities (50x15, 50x20, 

50x25, 70x10, 70x15, 70x20 cm) and five different nitrogen doses (N5, N10, N15, N20, N25 kg / da) on fresh ear 

yield and yield components and determine the best suitable sowing density ana nitrogen dose for sweet corn in 

Samsun conditions.    

As a result of the research, the highest fresh ear yield  which was 1018 kg/da was obtained from 50x25 (8 

plant/m
2
) sowing density in 2010, while 1319 kg/da was obtained from 50x20 (10 plant/m

2
) in 2012. The lowest 

fresh ear yield (833 kg/da) was taken from 70x10 (14 plant/m
2
) sowing density in the first year and the lowest 

yield (1196 kg/da) was determined from the 50x25 (8 bitki/m
2
) sowing density in the second year. The highst 

fresh ear yield (1123 kg/da)  was obtained from the N25 nitrogen dose in the first year and N20 dose gave the 

highst fresh ear yield with 1336 kg/da value in the second year. Combined data showed that the lowest yield was 

taken from N5 nitrogen dose in both years.  

Keywords: Sweet corn, sowing density, nitrogen dose, grain protein content and grain oil 

 

Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının Taze Koçan 

Verimi ile Verim Öğeleri Üzerine Etkisi 

 
Özet: Bu çalışma; Samsun ekolojik koşullarında iki yıl süre ile (2010 ve 2012) Merit F1 şeker mısır çeşidine altı 

farklı ekim sıklığı (50x15, 50x20, 50x25, 70x10, 70x15, 70x20 cm)  ve beş değişik azot dozu (N5, N10, N15, N20, 

N25 kg/da) uygulanarak, ekim sıklığı ve azot dozlarının taze koçan verimi ile verim öğelerindeki değişimin 

incelenmesi ve şeker mısır için en uygun ekim sıklığı ve azot dozunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.  

Araştırma sonucunda ekim sıklıklarına göre en yüksek taze koçan verimi 2010 yılında 1018 kg/da ile 50x25 

(8 bitki/m
2
) ekim sıklığından, 2012 yılında ise 1319 kg/da ile 50x20 (10 bitki/m

2
) ekim sıklığından ölçülmüştür. 

En düşük taze koçan verimi birinci yılda 833 kg/da ile 70x10 (14 bitki/m
2
) ekim sıklığı uygulamasından, ikinci 

yılda ise 1196 kg/da ile 50x25 (8 bitki/m
2
) ekim sıklığı uygulamasından belirlenmiştir. Azot dozlarına göre en 

yüksek taze koçan verimi birinci yılda 1123 kg/da N25 azot dozundan, ikinci yılda 1336 kg/da ile N20 azot 

dozundan belirlenmiş olup, en düşük taze koçan verimi ise her iki yılda da (639-986 kg/da)  N5 azot dozundan 

elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şeker mısır, ekim sıklığı, azot dozları, tanede protein oranı ve tanede yağ oranı 

 

Giriş 

 

Şeker mısırın orjini tam olarak bilinmemekle birlikte günümüzde yaygın olarak 

kullanılan genotiplerin Kuzey ve Güney Amerika kökenli olduğu bildirilmektedir. Orjini ile 

ilgili 2 temel teori olup, birincisi Güney Amerika da doğal olarak yetişen Maiz Dulce ve 

Chulppi’den geldiği, ikincisi ise Kuzey Amerika da su1 genine sahip mısırın mutasyonu 

sonucu oluştuğudur. Bilinen ilk şeker mısır çeşidi ‘Darling Early’ olup sarı ve beyaz mısırın 

melezinden 1844 yılında üretilmiştir (Hallauer, 2001).  

Şeker mısırı insan beslenmesinde en çok taze olarak tüketilerek kullanılmaktadır. Süt 

olum dönemi sonunda hasat edildiğinde diğer mısır çeşit gruplarından daha fazla şeker 

oranına (% 4–12) sahip olan şeker mısırı, gerek besin içeriği gerekse taze konserve ve 

dondurulmuş şekillerde insan beslenmesinde kullanılmaktadır. 

Şeker mısır tüketimi 1970’li yıllarda ABD’de kişi başına yıllık yaklaşık 2.6 kg iken, 

günümüzde önemli oranda artarak yaklaşık 13.6 kg’a ulaşmıştır (Anonymous, 2002). Dünya 

şeker mısır ekiliş alanı 1 042 274 ha olup ilk sırayı 254 000 ha ekiliş alanı ile ABD (% 24) 

alırken bunu sırasıyla 162 500 ha ile Nijerya (% 15.6), 116 000 ha ile Gine (% 11.1) 

almaktadır (Anonymous, 2008a). Dünya şeker mısır üretimi 9.182.177 ton olup,  üretimde ilk 
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üç sırayı 3 888 000 ton ile ABD (% 42.3),  610 000 ton ile Meksika (%  6.6), 577 000 ton ile 

Nijerya (% 6.3) almaktadır (Anonymous, 2008b).  

Ekim zamanı, gübre dozu, ekim şekli gibi çok sayıda yetiştirme tekniğinden biri olan 

ekim sıklığı, özellikle bitki başına düşen yaşam alanının daraltılması veya artırılması 

yönünden tane verimini etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Mısır diğer kültür bitkilerinde 

olduğu gibi ekim sıklığına göre çok farklı verimler ortaya koymaktadır. Herhangi bir çeşitten 

belli çevre koşullarında daha fazla tane verimi alabilmek için ilk şart uygun ekim sıklığını 

sağlayabilmektir (Geçit, 1982). 

Ülkemizde iklim ve toprak özelliklerinin bölgelerimize göre farklılık göstermesi 

nedeniyle, her bölge için uygun ekim sıklığı ve uygulanacak azot miktarının belirlenmesi 

büyük önem taşımaktadır. Gübrelemede kullanılacak gübrenin çeşidi, miktarı, gübreleme 

yöntemi ve zamanı, ekilecek çeşide, ekim sıklığına, toprağın yapısına ve besin maddesi 

içeriğine göre tespit edilmelidir (Uslu vd. 1999). 

Bu çalışmada;  Merit F1 şeker mısır çeşidinde altı farklı ekim sıklığı (50x15, 50x20, 

50x25, 70x10, 70x15, 70x20 cm) ve beş değişik azot dozu (N5, N10, N15, N20, N25 kg/da) 

uygulanarak, taze koçan verimi ile verim öğelerindeki değişimin incelenmesi, şeker mısır için 

en uygun ekim sıklığı ve azot dozunun belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün, Çarşamba Deneme 

İstasyonunda yürütülmüştür (41
o
13

ı 
05

ıı 
Kuzey, 36

 o
40

ı
09

ıı
 Doğu). 

Ekim öncesi deneme alanlarından alınan toprak örnekleri, denemenin ilk yılında 

Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, ikinci yılı ise Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Toprak Analiz Laboratuarlarında analiz edilmiştir. Deneme yeri toprağı 

hafif alkali reaksiyonda,  killi-tınlı tekstüre sahiptir. Alınabilir fosfor içeriği bakımından fakir, 

organik maddesi yetersiz ve potasyum fazla miktardadır. Tuz içeriği yok denecek kadar az 

olup, çalışmanın yapıldığı tarla kireçli bir yapıya sahiptir. Toprağın toplam azot içeriği birinci 

yıl 2.45 kg/da, ikinci yıl ise 2.92 kg/da olarak belirlenmiştir.  

Denemenin yürütüldüğü yıllardaki yağış değerleri uzun yıllar (1974-2012) yağış 

ortalamaları ile karşılaştırıldığında aylık bazda önemli farklılıklar görülmektedir (Çizelge 1). 

Denemenin ilk yılı yetiştirme periyodu (bitkinin tarlada olduğu aylar) yağış toplamı ( 222.9 

mm) uzun yıllar (225.9 mm) yağış toplamı ile benzerlik göstermesine karşın, ikinci yıldaki 

yetiştirme periyodu yağış toplamı (344.2 mm) hem denemenin ilk yılında hem de uzun yıllar 

ortalamasına oranla oldukça fazladır. 

Denemenin her iki yılda ekildiği Mayıs ayı ortalama yağış miktarı uzun yıllar yağış 

miktarının oldukça altında seyretmiştir. Haziran ayında denemenin ilk yılında yağış miktarı 

uzun yıllar yağış miktarının iki katından daha fazla olarak ortaya çıkmışken, denemenin ikinci 

yılında uzun yıllar yağış miktarının yaklaşık yarısı kadar yağış alınmıştır. Temmuz ayı yağış 

miktarı; denemenin ilk yılında uzun yıllar yağış ortalamasının altında seyretmiş, ikinci yılda 

ise uzun yıllar ortalamasının üç katı yağış alınmıştır. Deneme hasatlarının yapıldığı Ağustos 

ayı yağış miktarı; birinci yılda uzun yılların yaklaşık 1/4'ü kadar yağış alınmışken, denemenin 

ikinci yılında uzun yıllar ortalamasının yaklaşık beş katı yağış alınmıştır.  

Sıcaklık bakımından denemenin yürütüldüğü her iki yıl ortalama değerleri birbirine 

yakın, uzun yıllardan ise farklılık göstermiştir. Denemenin ilk yılı aylık ortalama sıcaklık 

değerleri uzun yıllar ortalamasına göre (Mayıs-Ağustos) yaklaşık 1 
0
C daha yüksek 

gerçekleşmiştir. Denemenin ilk yılında çiçeklenme ve tane doldurma dönemlerinde  (Temmuz 

ikinci haftası ve Ağustosun ilk haftası arası) ortalama sıcaklık uzun yıllar ortalama 

sıcaklığından yaklaşık 2 
0
C daha yüksek olmuştur. Denemenin ikinci yılı sıcaklık değerleri 
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uzun yıllar sıcaklık değerlerine göre aylık bazda (Ağustos ayı hariç) uzun yıllar ortalamasının 

üzerinde seyretmiştir.  

 

Çizelge1. Deneme Yerinin Topraklarının Bazı Özellikleri 

Deneme Yeri  Tahlil değerleri  

(2010) 

Tahlil değerleri  

(2012) 

Samsun- Çarşamba  

Bünye   66,0 68,0  Killi-Tınlı   

pH  7,86 7,82 Hafif Alkali  

P2O5(kg/da)  2,52 2,6 Çok az  

K2O(kg/da)  94,0 92,0 Fazla  

Organik Madde (%)  1,76 1,74 Az  

Kireç CaCO3   (%)  6,76 9,23 Orta kireçli  

%Total tuz  0,054 0,066 Tuzsuz 

Toplam Azot (kg/da) 

(0-30 cm) 

2,45 2,92   

 

Çizelge 2. Deneme alanının 2010-2012 yılları ve uzun yıllara (1974-2012) ait bazı iklim 

verileri  

AYLAR  

 

Yağış Toplamı (mm)  Ortalama Sıcaklık (ºC)  Nispi Nem (%)  

 

2010 

 

2012 

Uzun 

Yıllar 

 

2010 

 

2012 

Uzun 

Yıllar 

 

2010 

 

2012 

Uzun 

Yıllar 

Nisan 70.0 10.4 58.3 11.6 13.3 11.1 83.6 74.4 79.5 

Mayıs 16.0 34.4 51.1 16.9 17.5 15.4 78.8 82.3 79.4 

Haziran 109.5 24.4 48.0 21.9 21.9 20.3 82.0 76.4 77.1 

Temmuz 19.4 96.0 31.8 24.7 24.0 23.3 76.6 77.1 76.7 

Ağustos 8.0 179.6 36.7 25.9 23.0 23.5 78.0 80.0 74.6 

Ortalama  --  -- --  20.2 19.9 18.7 79.8 78.0 77.4 

Toplam 222.9 344.2 225.9   
(Samsun Bölge Meteoroloji İstasyonu müdürlüğü verileri) 

 

Yıllık ortalama nisbi nem değerlerinin, uzun yıllar ortalaması  % 77.4 iken, çalışmanın 

birinci yılında % 79.8, ikinci yılında % 78.0 olarak gerçekleşmiştir. Aylık nisbi nem değerleri 

yağış miktarlarına bağlı olarak her iki yılda da farklılıklar göstermiştir. 

Denemede Merit ( F1) hibrit şeker mısır çeşidi kullanılmıştır. Araştırma Tesadüf 

Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre dört tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. Ana parsellere 6 farklı ekim sıklığı ( 50x15, 50x20, 50x25, 70x10, 70x15 ve 

70x20 cm), alt parsellere ise 5 farklı azot dozu (5, 10, 15, 20, 25 N kg/da) tesadüfî olarak 

yerleştirilmiştir. Dekardaki bitki sayısı ekim sıklığına bağlı olarak 7.143-14.285 adet arasında 

değişmiştir. Denemede alt parseller 6 metre uzunluğunda dört sıradan oluşmuştur.  Alt 

parseller 50 cm sıra arası alanlarda ( 2x6=12 m
2 

) 12 m
2
, 70 cm sıra arası olanlarda ( 2,8x6= 

16,8 m
2 

) 16,8 m
2 '

 dir.  

Deneme alanında toprak işleme pullukla yapılmış, daha sonra da rotatiller ile tohum 

yatağı hazırlanmıştır. Ekim plantuarla (sivriç) açılan 4-5 cm derinliğindeki her ocağa elle 

2’şer tohum bırakılarak (parselde olması gereken bitki sayısını garanti altına almak için) 

denemenin ilk yılında 12 Mayıs 2010 tarihinde, ikinci yılında ise 8 Mayıs 2012 tarihinde 

yapılmıştır. Ekimden bir hafta sonra çıkış olmayan ocaklarda yeniden ekim yapılmıştır. 

Toprak analizi sonucunda taban gübresi olarak ekim öncesi (bitkilerin gelişiminde 

sınırlayıcı bir etki oluşmaması için) saf 8 kg/da P2O5 toprağa verilmiştir. Azot dozları (N) 5, 

10, 15, 20, 25 kg/da alt parsellere uygulanmıştır. Azot dozuna uygun olarak her alt parsele 

verilecek gübre miktarı iki eşit parçaya bölünerek tartılıp paketlenmiş ve yarısı ekimle 
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birlikte, diğer yarısı ise bitkiler 4-6 yapraklı (V4-V6 gelişim evresi) olduğu dönemde banda ( 

bitkilerin tek taraflı 4-5 cm yanına) verilmiştir. 

Hasat, her parselde kenarlardan birer sıra, parsel başından ve sonundan 50 cm'lik kısım 

kenar tesiri olarak ayrıldıktan sonra geri kalan bitkilerdeki koçanlar elle bitkiler ise orakla 

hasat edilmiştir. Hasat zamanının saptanması, direkt olarak kaliteyi etkilediği için en önemli 

aşama olarak ele alınmıştır. Hasat tane neminin % 70–75 olduğu dönemde (koçan 

püsküllerinin kahverengileştiği dönem) (Olsen vd.1990; Öktem 2008) elle yapılmıştır. 

Denemenin ilk yılında hasat 2-9 Ağustos 2010 tarihinde ikinci yılında ise 1-10 Ağustos 2012 

tarihleri arasında yapılmıştır.  

Araştırma sonunda elde edilen veriler MSTAT-C paket programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 

tekrarlamalı olarak yürütülen denemeden elde edilen veriler yıllar itibarı ile birleştirilerek 

varyans analizi yapılmış, yıllar arasındaki fark önemli çıktığı için yıllar ayrı ayrı varyans 

analizine tabii tutulmuştur. Farklılıkların önem düzeyleri F testine göre, farklılık 

gruplandırması ise ortalama sayısı 5'den az olanlarda LSD, fazla olanlarda ise Duncan testine 

göre yapılmıştır (Düzgüneş vd. 1987). 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Şeker mısırında verim ve bazı verim öğelerine ait yıllar üzerinden birleştirilmiş 

varyans analizleri sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. Her iki yılda da denemeye alınan 

genotiplerin analizine göre Bitki başına koçan sayısı, taze koçan verimi, taze tane verimi ve 

pazarlanabilir koçan sayısı özelliklerinde istatistiki bakımdan farklılık (p<0.01) önemli 

bulunmuştur.  

 

Çizelge 3. Çeşit adayları ve çeşitlerin incelenen özelliklere ait varyans analiz sonuçları 

Özellikler Yıl 
Ekim 

Sıklığı 

Azot 

Dozları 

E. S. X    

A. D. 

YXE.S.X  A. 

D. 
VK 

Bitki Başına Koçan 

Sayısı 
** ** ** Ö.D. Ö.D. 6.43 

Taze Koçan Verimi ** ** ** Ö.D. Ö.D. 8.45 

Taze Tane Verimi ** ** * Ö.D. * 9.37 

Pazarlanabilir Koçan 

Verimi 
** * Ö.D Ö.D. Ö.D. 7.51 

SD 1 5 4 20 20 
 

 

Ekim sıkılığı bakımından; birinci ve ikinci yılda en yüksek pazarlanabilir koçan 

sayısını 4664 ve 7818 koçan/da ile 50x15 (13 bitki/m
2
) uygulamasından, en düşük 

pazarlanabilir koçan sayısı 4176  ve 5806 koçan/da ile 50x25 (8 bitki/m
2
) ekim sıklığından 

bulunmuştur (Çizelge 4). 

Azot dozları bakımından; her iki yılda da  en yüksek pazarlanabilir koçan sayısı 4702 

ve 6816 koçan/da ile N25 azot dozundan elde edilirken, en düşük pazarlanabilir koçan sayısı 

3916 ve  5514 koçan/da ile N5 azot dozu uygulanan parsellerden belirlenmiştir (Çizelge 4)  

Denemenin ilk yılında elde edilen toplam yağış, ikinci yılın çok altında seyretmesi diğer 

özelliklerde (taze koçan verimi, bitki başına koçan sayısı vb.) olduğu gibi pazarlanabilir koçan 

sayısının da ikinci yıla oranla az olmasına neden olduğu düşünülmektedir. 

Birim alandaki koçan sayısı bitki sayısına bağlı olduğundan ekim sıklığı arttıkça 

pazarlanabilir koçan sayısının artması beklenen bir sonuçtur. Gelişmesine ilk olarak başlayan 

ve bitkide ilk koçanı oluşturan koçanların diğer koçanlarla rekabet gücü daha yüksektir. 

Bulgularımız; pazarlanabilir koçan veriminin daha yakın aralıklarda daha yüksek olduğunu 
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belirten Pereira Filho vd. (1998), Akbar ve Muhammad (2002) ve Rangarajan vd. (2002) 

bulguları ile örtüşmekle beraber, bitki sıklığı arttıkça pazarlanabilir koçan sayısı oranının 

azaldığını belirten Akman (2002) ve ekim sıklığının pazarlanabilir koçan sayısına istatistiki 

olarak etki etmediğini bildiren Hao (1999)' un bulgularıyla örtüşmemektedir.  

 

Çizelge 4. Şeker mısırda farklı ekim sıklıkları ve azot dozlarına göre pazarlanabilir koçan 

sayısına ait ortalamalar (koçan/da) (2010-2012) 

2010 2012 

Ekim. 

Sık. 

Ort. ve Duncan 

Grup. 
Azot Doz. 

Ort. ve 

Duncan Grup. 

Ekim. 

Sık. 

Ort. ve 

Duncan 

Grup. 

Azot 

Doz. 

Ort. ve 

Duncan 

Grup. 

50x15  4664 a 
 

N25 4702 a 
 

50x15  7818 a 
 

N25 6816 a 
 

50x20  4594 a 
 

N20 4649 a 
 

70x20  6304 b 
 

N20 6786 a 
 

70x20  4407 ab 
 

N15 4486 ab 
 

70x10  6315 b 
 

N15 6585 a 
 

70x15  4392 ab 
 

N10 4355 b 
 

50x20  6223 b 
 

N10 6427 a 
 

70x10  4296 b 
 

N5 3916 c 
 

70x15  6087 b 
 

N5 5514 b 
 

50x25  4176 b 
 

Yıl Ort: 4422 50x25  5806 b 
 

Yıl Ort: 6426 

 

Azot dozları arttıkça pazarlanabilir koçan sayıları da artmaktadır. Toprağa azot ilave 

edildikçe protein sentezi de olumlu yönde etkilenmekte, bunun sonucunda da koçan boyu, 

koçan çapı ve tek koçan ağırlığı da artmaktadır. Koçan boyu, koçan çapı ve ağırlığının artması 

pazarlanabilir koçan sayısının artmasına neden olduğu düşünülmektedir. Azot dozları arttıkça 

pazarlanabilir koçan sayısının arttığını belirlediğimiz sonuçlar ile Lee ve Choi (1990) ve 

Moretti (2012)'nin sonuçları tam bir uyum göstermektedir. 

 

Çizelge 5. Şeker mısırda, farklı ekim sıklığı ve azot dozlarında elde edilen taze tane verimi 

ortalamalarının farklılık gruplandırmaları (kg/da) (2010-2012) 

2010 2012 

Ekim. 

Sık. 

Ort. ve 

Duncan Grup. 

Azot 

Doz. 

Ort. ve 

Duncan Grup. 

Ekim. 

Sık. 

Ort. ve 

Duncan 

Grup. 

Azot 

Doz. 

Ort. ve 

Duncan Grup. 

50x25  647.9 a 
 

N25 732.6 a 
 

50x20  870.0 
 

N25 876.9 a 
 

70x20  632.5 a 
 

N20 721.4 a 
 

70x10  816.0 
 

N20 863.4 a 
 

50x20  629.7 a 
 

N15 641.7 b 
 

70x15  815.0 
 

N15 858.0 ab 
 

50x15  601.1 ab 
 

N10 541.7 c 
 

50x15  792.5 
 

N10 807.1 b 
 

70x15  568.5 bc 
 

N5 366.4 d 
 

50x25  781.5 
 

N5 620.7 c 
 

70x10  524.8 c 
 

Yıl Ort: 600.8 70x20  756.2 2 Yıl Ort: 805.2 

 

Ekim sıklığı bakımından; birinci yılda en yüksek taze tane verimi 647.9 kg/da 50x25 

(8 bitki/m
2
) ekim sıklığından belirlenmiş, en düşük taze tane verimi, 524.8 kg/da ile 70x10 

(14bitki /m
2
) ekim sıklığı parsellerinden ölçülmüştür. İkinci yılda en yüksek taze tane verimi, 

870.0 kg/da ile 50x20 (10 bitki/m
2
) ekim sıklığından, en düşük taze tane verimi ise 756.2 

kg/da ile 70x20 (7 bitki /m
2
) ekim sıklığından elde edilmiştir (Çizelge 5).  

Azot dozları bakımından, birinci yılda en yüksek taze tane verimi 732.6 kg/da ile N25 

azot dozundan İkinci yılda  876.9 kg/da ile N20 azot dozundan elde edilmiş, her iki yılda da en 

düşük  taze tane verimi, 366.4 ve 620.7 kg/da ile N5 azot dozu uygulamasından tespit 

edilmiştir (Çizelge 5). 

Taze koçan verimine paralel olarak en yüksek taze tane verimi 10 bitki/m
2
’den 

(50x20) saptanmış, daha yüksek sıklıklarda ise taze tane verimleri azalmaya başlamıştır. Ele 

aldığımız çeşit ve ekoloji de m
2’

 de bitki sayısı 10 olduğu zaman, bitkiler ekolojik 
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faktörlerden yararlanabildiği için, en yüksek taze tane verimi ortaya çıktığı söylenebilir. Daha 

seyrek ekimlerde bitki başına düşen yaşam alanı genişlediği, dolayısıyla toprak optimum 

düzeyde kullanılmadığı, daha sık ekimlerde ise bitkiler çevresel faktörler açısından rekabete 

girdikleri için taze tane verimlerinin azaldığı düşünülmektedir. Taze tane veriminden elde 

ettiğimiz bulgular; yüksek taze tane verimi için yüksek bitki sıklığı ve yüksek doz azot 

uygulamalarının bir arada olması gerektiğini bildiren Amaral (2005)'ın bulguları ile uyum 

gösterirken, Sahoo ve Mahapatra (2007)'ın ekim sıklıkları arttıkça taze tane veriminin 

azaldığını belirten bulgular ile farklılık göstermektedir.  

Azot dozları arttıkça taze tane verimi artmaktadır. Çalışmamızda en yüksek taze tane 

veriminin 25 kg/da azot dozu uygulamasında ortaya çıkmasının, ileri vejatatif ve tane 

doldurma devrelerini dengeli bir şekilde ortaya çıkarmasından ileri geldiği söylenebilir. 

Çalışma sonucunda elde ettiğimiz bulgular ile Akbar ve Muhammad (1996) azot dozları 

arttıkça tane veriminin de arttığını belirten bulguları uyum içersindedir. 

 

Çizelge 6. Şeker mısırda, farklı ekim sıklığı ve azot dozlarında elde edilen taze koçan verim 

ortalamalarının farklılık gruplandırmaları (kg/da) (2010-2012) 

2010 2012 

Ekim. 

Sık. 

Ort. ve 

Duncan Grup. 

Azot 

Doz. 

Ort. ve Duncan 

Grup. 

Ekim. 

Sık. 

Ort. ve 

Duncan 

Grup. 

Azot 

Doz. 

Ort. ve Duncan 

Grup. 

50x25  1018 a 1 N25 1123 a 1 50x20  1319 1 N20 1341 a 1(*) 

50x20  1005 a 1 N20 1118 a 1 70x15  1275 12 N25 1336 a 1 

70x20  983 ab 12 N15 1000 ab 12 70x10  1266 12 N15 1314 ab 12 

50x15  942 ab 23 N10 855 b 2 50x15  1217 2 N10 1256 b 2 

70x15  901 bc 3 N5 640 c 3 70x20  1208 2 N5 986 c 3 

70x10  833 c 4 Yıl Ort. : 947  50x25 1191 2 Yıl Ort. : 1249  

 

Ekim sıklıkları bakımından; Taze koçan verimi ortalamalarının verildiği Çizelge 4.36' 

i inceleyecek olursak; birinci yılında beş azot dozunun ortalaması olarak, en yüksek taze 

koçan verimi 1018 kg/da ile 50x25 (8 bitki/m
2
) ekim sıklığı uygulamasından, en düşük taze 

koçan verimi 833 kg/da ile 70x10 (14 bitki /m
2
) ekim sıklığı parsellerinden belirlenmiştir. 

İkinci yılda en yüksek taze koçan verimi 1319 kg/da ile 50x20 (10 bitki/m
2
) ekim sıklığı 

parsellerinden, en düşük taze koçan verimi 1191 kg/da 50x25 (8 bitki /m
2
) ekim sıklığı 

parsellerinden elde edilmiştir (Çizelge 7).  

Azot dozları bakımından; birinci yılda en yüksek taze koçan verimi 1.123 kg/da N25 

azot dozu uygulanan parsellerden, en düşük taze koçan verimi ise 640 kg/da ile N5 azot dozu 

parsellerinden belirlenmiştir. İkinci yılda altı ekim sıklığının ortalaması olarak, en yüksek taze 

koçan verimi 1341 kg/da ile N20 azot dozu parsellerinden belirlenmiş, birinci yıla benzer 

olarak en düşük taze koçan verimi değeri 986 kg/da ile N5 azot dozu uygulamasından elde 

edilmiştir (Çizelge 7). 

En yüksek taze koçan verimi 50x20 (10 bitki/m
2
) ekilişlerinde saptanmış, daha yüksek 

sıklıklarda ise taze koçan verimleri azalmaya başlamıştır. Ele aldığımız çeşit ve ekolojide m
2
 

deki bitki sayısı 10 olduğu zaman, bitkiler diğer bitkilerle (daha yüksek sıklıklara oranla) 

fazla bir rekabete girmeksizin, ekolojik faktörlerden optimum düzeyde yararlanabildiği için en 

yüksek taze koçan verimi ortaya çıkmakta olduğu söylenebilir. Daha seyrek ekimlerde, bitki 

başına düşen yaşam alanı genişlediği, dolayısıyla toprak optimum düzeyde kullanılmadığı; 

daha sık ekimlerde ise bitkiler çeşitli faktörler yönünden (su, ışık ve besin maddesi vb.) 

çekişmeye (rekabete) girdikleri için taze koçan verimlerinin azaldığı düşünülebilir. Elde 

ettiğimiz sonuçlar ile ekim sıklığı arttıkça koçan veriminin arttığını bildiren, Pereira Filho vd. 

(1998), Turgut (2000), Akman (2002), Bhatt vd. (2011) ve Bhatt vd. (2012) bulgularıyla 
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örtüşmektedir. Ancak taze koçan verimine ekim sıklığının etki etmediğini bildiren Akman 

(1991), Straw vd. (1993)  ve Haghighat (2011) 'in bulguları ile farklılık göstermektedir.  

Taze koçan verimleri, azotlu gübrenin 5 kg N/da' dan 20 kg N/da 'a artmasıyla artmış, 

25 kg N/da gübrelemede ise 20 kg N/da yakın verim vermiştir. Buna göre belli bir dozdan 

sonra verilen azottan bitkiler yararlanamamakta, hatta fazla azot verimi azda olsa (ikinci 

yılda) azaltmaktadır. Çalışmamızda en yüksek taze koçan veriminin N20 ve N25 azot 

uygulamasından elde edilmesi, bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde toprakta yeterli azotu 

bulması ve tane doldurma döneminde azot kullanım etkinliğinin arttığı şeklinde açıklanabilir. 

Bulduğumuz sonuçlar artan azot dozlarına paralel olarak veriminde arttığını belirten Stone 

(1998), Luchsinger vd. (1999) Turgut (2000), Öktem (2008) bulguları ile tam bir uyum 

göstermektedir.  

 

Sonuç 

 

Yapılan çalışma sonucunda; taze koçan verimi ve tane verimi için uygun ekim 

sıklığının 50x20 (10 bitki/m
2
) ve 50x25 cm (8 bitki/m

2
) olduğu belirlenmiştir. Pazarlanabilir 

koçan sayısı yönünden ise 50x15 (13 bitki/m
2
) ekim sıklığında en yüksek değer elde 

edilmesine rağmen, iki yılı değerlendirdiğimizde taze koçan verimi, tane verimi ve 

pazarlanabilir koçan sayısı kombinasyonunu göz önünde bulundurduğumuzda bu çalışma 

sonucunda şeker mısırında tavsiye edilebilir ekim sıklığının 50x20 (10 bitki/m
2
) olduğu ifade 

edilebilir. 

Azot dozlarına bakımından; en yüksek taze koçan verimi birinci yılda 1123 kg/da N25 

azot dozundan, ikinci yılda 1336 kg/da ile N20 azot dozundan belirlenmiş olup, en düşük taze 

koçan verimi ise her iki yılda da (639-986 kg/da)  N5 azot dozundan elde edilmiştir. Taze 

koçan verimi, taze tane verimi ve pazarlanabilir koçan sayısı birlikte değerlendirildiğinde 

şeker mısır için en uygun azot dozunun topraktaki azot dahil 20-25 kg/da olduğu 

söylenebilinir.  
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Abstract: This study was conducted with 143 varieties of wheat between 2010-2011 years in Adana. It didn’t 

artificially inoculated Septoria Tritici.  Races of Septoria Tritici were evaluated in natural conditions in both 

years. 

According to results, 111 bread wheat varieties were found resistant but 32 varieties were susceptible in 

2010 year. In 2011 year, 9 bread wheat varieties were found resistant, 31 varieties were susceptible. Also in both 

years, 63 bread wheat varieties were found resistant and 13 varieties were susceptible. 

Keywords: Bread Wheat, Septoria tritici leaf disease, Resistant, Susceptible   

 

Çukurova Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Septoria Yaprak Lekesi 

Hastalığına (Septoria tritici Rab. et. Desm.) Tepkileri 

 
Özet: Bu çalışma 2010-2011 yılları arasında Adana'da 143 ekmeklik buğday çeşidi ile yürütülmüştür. Her iki 

yılda da yapay olarak Septoria Tritici yaprak lekesi hastalığı inokulasyonu yapılmayıp sadece tabii ortamda 

bulunan Septoria ırklarının ekmeklik buğdayda yaptığı epidemiler göz önüne alınarak değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre 2010 yılında 111 ekmeklik buğday çeşidinin Septoria hastalığına dayanıklı 

32 ekmeklik buğday çeşidinin hassas olduğu,  2011 yılında 9 ekmeklik buğday çeşidinin Septoria hastalığına 

dayanıklı, 134 ekmeklik buğday çeşidinin hassas olduğu tespit edilmiştir.  

Her iki yılda da 9 ekmeklik buğday çeşidinin Septoria hastalığına dayanıklı, 32 ekmeklik buğday çeşidinin ise 

Septoria hastalığına hassas olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Septoria yaprak lekesi, dayanıklı, hassas 

 

Giriş 

 

Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve 

üretim bakımından ilk sırada yer alan bir bitkidir. Buğday kültürünün tüm dünyada yaygın 

oluşunun başlıca nedenleri; geniş çeşit zenginliği, hayvan beslenmesi ve endüstride yaygın 

olarak kullanılması ve geniş ekolojilere adapte olabilmesidir. Bu nedenle, buğday diğer kültür 

bitkilerine oranla daha geniş adaptasyon alanları bulabilmiş, ekvatordan kutuplara ve alçak 

ovalardan yüksek yaylalara kadar geniş alanlara yayılabilmiştir. Yüksek nem, verimli toprak 

isteyen buğday çeşitlerinin yanında, verimliliği düşük topraklarda yetişebilen buğday çeşitleri 

de vardır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 35'inin temel besini olan buğday, tüm dünyada 

besinlerden alınan kalorinin % 20'sini sağlamaktadır Kün (1983).  

Türkiye’de, 2013 yılı verilerine göre buğday ekim alanı 7.502.272 hektar, üretim 

22.050.000 ton ve ortalama verim ise 267 kg dekardır. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye 

illerinden oluşan Çukurova Bölgesinin buğday ekim alanı 447.681 ha; üretim 1.538.716 ton; 

verim ise 343 kg dekardır Anonim (2013). 

Buğday ülkemiz için en stratejik ürünlerden birisi olup geniş üretim kitlelerini 

ilgilendirmektedir.  Bölgemizde doğal koşullarda hemen hemen her yıl ortaya çıkan Septoria 

(Septoria tritici) hastalığının giderek önemi artmakta, gelecek yıllarda buğday veriminde 

önemli tehdit oluşturmadan mevcut çeşitlerin ve yeni geliştirilen çeşitlerin dayanıklılık 

durumlarının belirlenmesi hastalığı kontrol etme bakımından önem kazanmaktadır.  

Septorya yaprak lekesi ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmalarda, Meksika 

kaynaklı buğday çeşitleri yerli çeşitlerimize oranla hastalığa daha duyarlı bulunmuş, söz 

konusu çeşitlerde Septorya yaprak lekesinin ürün eksilişine etkisi en çok %10 dolayında 

hesaplanmıştır. Ülkemizin hububat ekiliş alanlarının hemen her yerinde görülür. Kıyı 

bölgelerimizde, özellikle de Akdeniz ve Ege bölgelerimizde bazı yıllar epidemik düzeyde 

görülür. Dünyanın buğday yetiştirilen hemen her yerinde görülen Septorya yaprak lekesi başta 
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Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Kanada, Arjantin, Şili, tüm Avrupa ülkeleri 

özellikle Batı İngiltere ile Afrika'da Cezayir, Kenya, Fas ve Asya'da da Sovyetler Birliğinden 

Çin'e kadar tüm ülkelerde yaygındır. Başta buğday ve arpa olmak üzere bir çok kültür ve 

yabani buğdaygil bitkisi Septoria fungusunun konukçusudur. Bununla beraber Septoria 

türlerinde konukçuya özelleşme yaygındır. Örneğin; pek çok yabani graminelerde ve 

özçimende görülen ve yaprak lekesine neden olan Septoria türleri Septoria tritici formunda 

olmasına karşın buğdayı hastalandırmazlar. Nitekim; Buğday yaprak lekesi etmeni S. tritici 

fungusu ile çok sayıda yabani özçimenler üzerinde yapılan patojenisite testleri de etmenin 

büyük ölçüde buğdaya özelleştiğini göstermiştir. Hastalığın ilk belirtisi, buğday bitkisinin alt 

yapraklarında, ortası açık saman sarısı veya kirli sarı renkte yaprağın yeşil kısımlarından 

kesin sınırlarla ayırt edilen lezyonlardır. Bu durum özellikle sonbaharda 2-3 yapraklı genç 

buğday bitkilerinin enfeksiyonu durumunda yaprakların kısmen kuruması sonucu, bitkilerin 

aldığı kavruk manzara ile belirgin bir görünüm kazanır. Bununla beraber kesin bir tanılama 

için lezyonlar içinde piknitlerin bulunması gerekir. Piknitler çok küçük ve siyah renkli olup, 

noktacıklar halinde lezyonlar içinde dağılmış haldedirler. Buğdayların gelişmesi ile yeni 

oluşan yapraklara yayılan hastalık, özellikle epidemi halinde, yaprakların büyük ölçüde zarar 

görmesine yol açabilir Aktaş (2001). 

Diğer taraftan oluşabilecek verim kayıpları hastalığın şiddetine bağlı ve buğday 

genotipinin hastalığına olan hassasiyetine göre farklılık göstermektedir. Hastalık nedeniyle 

yaprak fotosentez alanı sınırlandığı için verim ve kalite kayıpları oluşmaktadır. Hastalıkla 

mücadele yöntemlerinden birisi de dayanıklı buğday çeşitlerinin kullanılmasıdır. Bu nedenle 

çeşitlerin hastalığa karşı reaksiyonlarının bilinmesi ve hastalığın yoğun olarak görüldüğü 

alanlarda dayanıklı genotipler kullanılmalıdır. 

Bu çalışmada Türkiye’deki farklı bölgelerde üretimleri yapılan ve tescilli 143 adet 

ekmeklik buğday çeşitlerinin Çukurova Bölgesinde doğal epidemi altında Septoria hastalığına 

tepkileri belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu çalışma 2010-2011 yılları arasında Adana’da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü deneme alanında yürütülmüştür.  

Araştırmada materyal olarak, TAGEM tarafından desteklenen Ülkesel Serin İklim Tahıl 

Hastalıkları Araştırmaları Projesi kapsamında  Çukurova Bölgesinde yürütülen çalışmalardaki, 

143 ekmeklik buğday çeşitleri (Ankara 093/44, Köse 220/39, Sivas 111/33, Sürak M. 

1593/51, Haymana 79, Gün-91, İkizce 96, Mızrak, Türkmen, Uzunyayla,Yakar-99, Aksel 

2000, Bayraktar 2000, Demir 2000, Atlı-2002, Zencirci-2002, Eser, Seval, Tosunbey, 

Kenanbey, 4-11, 4-22, P 8-6, P 8-8,Melez, Ak 702, Sertak, Yayla 305, Yektay 406, Bolal 

2973, Kıraç 66, Porsuk-2800, Gerek 79, Atay-85,Kutluk 94, Kırgız 95, Sultan 95, Süzen 97, 

Aytın 98, Yıldız 98, Harmankaya-99, Altay 2000, Çetinel 2000, Alpu 2001, İzgi 

2001,Sönmez 2001, Soyer02, Müfitbey, Nacibey, Dağdaş 94, Kınacı-97, Göksu-99, Karahan-

99, Bağcı-2002, Konya-2002, Ahmetağa, Ekiz, Kırkpınar 79, Kate A-1, Pehlivan, Prostor, 

Saroz 95, Atilla-12, Saraybosna,Gelibolu, Tekirdağ, Aldane, Selimiye, Lancer, Doğu 88, 

Karasu 90, Palandöken 97, Alparslan, Nenehatun, Daphan,Yıldırım, Karacadağ 98, Nurkent, 

Cemre, İnia 66, Bezostaja 1,Bandırma 97, Karacabey 97,Pamukova 97,Momtchill,Tahirova 

2000, Beşköprü,Hanlı,Sakin, Canik 2003,Özcan, Köksal-2000, Turan, Martar,Cumhuriyet 

75,Ata-81, İzmir 85, Marmara 86, Kaklıç 88, Basri Bey 95, Kaşif Bey 95, Gönen 98, Ziyabey 

98 , Meta 2002, Alibey, Menemen, Çukurova 86, Doğankent 1, Seri 82, Seyhan 95, Adana-

99, Ceyhan-99, Balattila, Pandas,Yüreğir-89, Karatopak, Osmaniyem, Genç 88, Genç-99, 

Dariel, Galil Carisma, Esperia, Sagittario, Krasunia, Sirena Odeska, Özdemirbey-97, Bancal, 
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Pinzon, Flamura 85, Dropia, Golia, Guadalupe, Tina, Nina,Yunak, Tosun 21 , Tosun 144, 

Hawk (Şahin), Ukrayna, Chonte, Munal, Quaiu) kullanılmıştır.  

Tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülen bu denemede, ekimler 1 metrelik 

sıralara 1 sıra olarak 2 tekerrür olacak şekilde elle yapılmıştır. Hastalığın gelişimini teşvik 

etmek amacıyla yağışa ilave sulamalar yapılmıştır.  

Deneme yerine fosforlu gübrenin (P2O5) tamamı 6 kg/da olarak ekim öncesi toprağa 

verilmiş, azot (saf) gübresinin 15 kg/da N olarak bir kısmı ekimle beraber diğer kısmı da 

kardeşlenme döneminde uygulanmıştır.  

Denemede çeşitlere Septoria Yaprak Lekesi hastalığının yapay inokulasyonu 

yapılmayıp tabii koşullarda var olan Septoria ırkları kullanılmıştır.  

Değerlendirmelerinde 2 digitli skaladan (0-99 ) yararlanılmıştır. Burada 1.rakam 

hastalığın bitki üzerinde ulaştığı yeri ifade etmekte, 2.rakam ise hastalığın bitki üzerinde 

ulaştığı seviyedeki bir yaprak üzerinde kapladığı alanı göstermektedir (Prescott ve ark. 1986) 

ve James, 1971). Hastalık değerlendirilmesinde okunan değerlerde 55 ve üstü için hassas 55’e 

kadar olan değerlerde ise dayanıklı yorumu yapılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

2010 ve 2011 yılları arasında yürütülen 143 ekmeklik buğday çeşitlerinin Septoria 

hastalığına tepkileri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. 2010 ve 2011 Yılları Arasında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Septoria Yaprak 

Lekesi Hastalığına Tepkileri  

    2010 2011 

  Çeşit Septoria 

Okuma 

Değeri 

Değerlendir

me 

Septoria 

Okuma 

Değeri 

Değerlendir

me 

1 Ankara 093/44 0 Dayanıklı 78 Hassas 

2 Köse 220/39 43 Dayanıklı 79 Hassas 

3 Sivas 111/33 0 Dayanıklı 78 Hassas 

4 Sürak M. 1593/51 0 Dayanıklı 79 Hassas 

5 Haymana 79 0 Dayanıklı 66 Hassas 

6 Gün-91 0 Dayanıklı 66 Hassas 

7 İkizce 96 0 Dayanıklı 66 Hassas 

8 Mızrak  0 Dayanıklı 76 Hassas 

9 Türkmen  0 Dayanıklı 58 Hassas 

10 Uzunyayla 0 Dayanıklı 63 Hassas 

11 Yakar-99  0 Dayanıklı 75 Hassas 

12 Aksel 2000 0 Dayanıklı 78 Hassas 

13 Bayraktar 2000 0 Dayanıklı 78 Hassas 

14 Demir 2000 0 Dayanıklı 86 Hassas 

15 Atlı-2002 0 Dayanıklı 67 Hassas 

16 Zencirci-2002 0 Dayanıklı 77 Hassas 

17 Eser 0 Dayanıklı 66 Hassas 

18 Seval 0 Dayanıklı 72 Hassas 

19 Tosunbey 73 Hassas 88 Hassas 

20 Kenanbey 0 Dayanıklı 63 Hassas 

21 4-11 0 Dayanıklı 84 Hassas 

22 4-22 0 Dayanıklı 77 Hassas 

23 P 8-6 0 Dayanıklı 72 Hassas 
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24 P 8-8 0 Dayanıklı 57 Hassas 

25 Melez 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

26 Ak 702 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

27 Sertak 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

28 Yayla 305 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

29 Yektay 406 0 Dayanıklı 86 Hassas 

30 Bolal 2973 0 Dayanıklı 74 Hassas 

31 Kıraç 66 0 Dayanıklı 76 Hassas 

32 Porsuk-2800 0 Dayanıklı 66 Hassas 

33 Gerek 79 0 Dayanıklı 85 Hassas 

34 Atay-85 0 Dayanıklı 86 Hassas 

35 Kutluk 94 0 Dayanıklı 83 Hassas 

36 Kırgız 95 0 Dayanıklı 78 Hassas 

37 Sultan 95 0 Dayanıklı 84 Hassas 

38 Süzen 97 0 Dayanıklı 66 Hassas 

39 Aytın 98 0 Dayanıklı 77 Hassas 

40 Yıldız 98  64 Hassas 76 Hassas 

41 Harmankaya-99 0 Dayanıklı 88 Hassas 

42 Altay 2000 0 Dayanıklı 85 Hassas 

43 Çetinel 2000 0 Dayanıklı 85 Hassas 

44 Alpu 2001  0 Dayanıklı 66 Hassas 

45 İzgi 2001  0 Dayanıklı 86 Hassas 

46 Sönmez 2001 0 Dayanıklı 86 Hassas 

47 Soyer02 0 Dayanıklı 77 Hassas 

48 Müfitbey 0 Dayanıklı 84 Hassas 

49 Nacibey 0 Dayanıklı 78 Hassas 

50 Dağdaş 94 0 Dayanıklı 68 Hassas 

51 Kınacı-97 0 Dayanıklı 86 Hassas 

52 Göksu-99 0 Dayanıklı 76 Hassas 

53 Karahan-99 0 Dayanıklı 86 Hassas 

54 Bağcı-2002 0 Dayanıklı 65 Hassas 

55 Konya-2002 0 Dayanıklı 78 Hassas 

56 Ahmetağa 0 Dayanıklı 67 Hassas 

57 Ekiz 0 Dayanıklı 78 Hassas 

58 Kırkpınar 79 0 Dayanıklı 57 Hassas 

59 Kate A-1 0 Dayanıklı 78 Hassas 

60 Pehlivan  0 Dayanıklı 85 Hassas 

61 Prostor 0 Dayanıklı 85 Hassas 

62 Saroz 95  0 Dayanıklı 86 Hassas 

63 Atilla-12 0 Dayanıklı 86 Hassas 

64 Saraybosna 0 Dayanıklı 86 Hassas 

65 Gelibolu 0 Dayanıklı 66 Hassas 

66 Tekirdağ 0 Dayanıklı 77 Hassas 

67 Aldane 0 Dayanıklı 88 Hassas 

68 Selimiye 0 Dayanıklı 78 Hassas 

69 Lancer 0 Dayanıklı 78 Hassas 

70 Doğu 88 0 Dayanıklı 86 Hassas 

71 Karasu 90 0 Dayanıklı 68 Hassas 

72 Palandöken 97 0 Dayanıklı 78 Hassas 

73 Alparslan  0 Dayanıklı 84 Hassas 
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74 Nenehatun  0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

75 Daphan 0 Dayanıklı 78 Hassas 

76 Yıldırım 0 Dayanıklı 78 Hassas 

77 Karacadağ 98 0 Dayanıklı 85 Hassas 

78 Nurkent 0 Dayanıklı 86 Hassas 

79 Cemre 53 Dayanıklı 44 Dayanıklı 

80 İnia 66 0 Dayanıklı 86 Hassas 

81 Bezostaja 1 82 Hassas 78 Hassas 

82 Bandırma 97 83 Hassas 86 Hassas 

83 Karacabey 97 0 Dayanıklı 86 Hassas 

84 Pamukova 97 44 Dayanıklı 86 Hassas 

85 Momtchill  82 Hassas 76 Hassas 

86 Tahirova 2000 82 Hassas 68 Hassas 

87 Beşköprü 0 Dayanıklı 86 Hassas 

88 Hanlı 53 Dayanıklı 84 Hassas 

89 Sakin 0 Dayanıklı 84 Hassas 

90 Canik 2003 0 Dayanıklı 86 Hassas 

91 Özcan 0 Dayanıklı 86 Hassas 

92 Köksal-2000  0 Dayanıklı 66 Hassas 

93 Turan  82 Hassas 66 Hassas 

94 Martar   0 Dayanıklı 32 Dayanıklı 

95 Cumhuriyet 75 0 Dayanıklı 85 Hassas 

96 Ata-81 0 Dayanıklı 82 Hassas 

97 İzmir 85 0 Dayanıklı 88 Hassas 

98 Marmara 86  0 Dayanıklı 86 Hassas 

99 Kaklıç 88 86 Hassas 78 Hassas 

100 Basri Bey 95 73 Hassas 85 Hassas 

101 Kaşif Bey 95 83 Hassas 85 Hassas 

102 Gönen 98 82 Hassas 78 Hassas 

103 Ziyabey 98  83 Hassas 86 Hassas 

104 Meta 2002 84 Hassas 77 Hassas 

105 Alibey 84 Hassas 86 Hassas 

106 Menemen 73 Hassas 88 Hassas 

107 Çukurova 86 83 Hassas 78 Hassas 

108 Doğankent 1 84 Hassas 85 Hassas 

109 Seri 82 74 Hassas 86 Hassas 

110 Seyhan 95 73 Hassas 85  

111 Adana-99 66 Hassas 84 Hassas 

112 Ceyhan-99 84 Hassas 78 Hassas 

113 Balattila 52 Dayanıklı 78 Hassas 

114 Pandas (Panda) 53 Dayanıklı 88 Hassas 

115 Yüreğir-89 53 Dayanıklı 88 Hassas 

116 Karatopak 53 Dayanıklı 67 Hassas 

117 Osmaniyem 84 Hassas 54 Dayanıklı 

118 Genç 88 81 Hassas 87 Hassas 

119 Genç-99 43 Dayanıklı 85 Hassas 

120 Dariel 63 Hassas 65 Hassas 

121 Galil 84 Hassas 65 Hassas 

122 Carisma  64 Hassas 68 Hassas 

123 Esperia 82 Hassas 68 Hassas 
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124 Sagittario 82 Hassas 66 Hassas 

125 Krasunia 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

126 Sirena Odeska 53 Dayanıklı 78 Hassas 

127 Özdemirbey-97 0 Dayanıklı 86 Hassas 

128 Bancal 0 Dayanıklı 77 Hassas 

129 Pinzon 0 Dayanıklı 67 Hassas 

130 Flamura 85 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

131 Dropia 34 Dayanıklı 66 Hassas 

132 Golia  0 Dayanıklı 87 Hassas 

133 Guadalupe 0 Dayanıklı 88 Hassas 

134 Tina 65 Hassas 85 Hassas 

135 Nina 63 Hassas 76 Hassas 

136 Yunak 0 Dayanıklı 83 Hassas 

137 Tosun 21  0 Dayanıklı 66 Hassas 

138 Tosun 144 0 Dayanıklı 74 Hassas 

139 Hawk (Şahin) 0 Dayanıklı 74 Hassas 

140 Ukrayna 62 Hassas 58 Hassas 

141 Chonte 0 Dayanıklı 86 Hassas 

142 Munal 0 Dayanıklı 86 Hassas 

143 Quaiu 62 Hassas 78 Hassas 

 

Çizelge 1’den 2010 yılında 111 ekmeklik buğday çeşidinin Septoria hastalığına 

dayanıklı 32 ekmeklik buğday çeşidinin hassas olduğu,  2011 yılında 9 ekmeklik buğday 

çeşidinin Septoria hastalığına dayanıklı 134 ekmeklik buğday çeşidinin hassas olduğu tespit 

edilmiştir. Her iki yılda da 9 ekmeklik buğday çeşidinin Septoria hastalığına dayanıklı, 32 

ekmeklik buğday çeşidinin ise Septoria hastalığına hassas olduğu belirlenmiştir. 

 

Sonuç 

 

Türkiye'nin farklı coğrafik bölgelerinde tarımı yapılan 143 ekmeklik buğday çeşidi ile 

2010 ve 2011 yılları arasında Adana'da bu çalışma yürütülmüştür. 

Bu çalışma kapsamında kullanılan bazı çeşitlerin yetiştirilme ve tavsiye edilen alanları 

Çukurova Bölgesi olmadığından, kendi ekolojilerindeki hastalığa dayanıklılıkları farklılık 

gösterebilir.  

Yetiştiricilerin her çeşidin tavsiye edilen yetiştirme alanlarındaki verileri dikkate 

almaları gerekmektedir. Ayrıca dayanıklılık sürekli devam etmediğinden dayanıklı olan 

çeşitler yeni hastalık ırklarının ortaya çıkması ile dayanıklılıkları sona erebileceğinden 

yetiştiricilerin tarlalarını sürekli kontrol etmeleri ihtiyaç halinde uzmanlardan bilgi alarak 

uygulama yapmaları yararlı olacaktır. 
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Abstract: In order to meet the changing needs of the consumers for different purposes, it is necessary for the 

development of breeding programs. Breeding programs for the development of different techniques and creating 

mutations in one of these techniques is to develop germplasm. Scald, caused by the fungus Rhynchosporium 

secalis (Oudem.) J. J. Davis, reduces the yield and the quality of barley growing areas in Turkey. In the control 

against the disease by the farmer it is possible to choose different methods. For farmer, practical, cheapest and 

environmentally friendly use of resistant cultivars, which is a form of struggle control the disease, is one of the 

most commonly preferred method. In this study; Tokak 157/37 cultivar Cobalt
60

 source developed after 

irradiation with gamma-radiations generation M6 in 31 mutant barley lines against scald disease in greenhouse 

conditions, the reaction was determined. Grown in greenhouse conditions in lines 500 000 spores /ml inoculum 

prepared in plants were inoculated with the fungus population at in the first leaf which is completely formed 

(Zadoks 11) were inoculated at the stage. Eighteen days after inoculation, evaluations were made on the first 

leaves using a 0-4 modified scale. Results showed that among 2 genotypes, 14 genotypes were resistant to 6 

genotypes, 9 genotypes were susceptible in greenhouse conditions, to scald populations respectively. Susceptible 

control cultivars Sur-93, Tarm-92, Bülbül 89, Aydanhanım and Tokak 157/37 were included in the susceptible 

group. 

Keywords: Scald, Rhynchosporium secalis, seedling stage reaction 
 

Bazı Mutant Arpa Hatlarının Arpa Yaprak Lekesi Hastalığına (Rhynchosporium secalis) 

Karşı Reaksiyonlarının Sera Koşullarında Belirlenmesi 

 
Özet: Değişen tüketici ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için farklı amaçlarla yönelik ıslah programlarının 

geliştirilmesi gereklidir. Islah programlarının geliştirilmesi için farklı teknikler kullanılmakta olup bu 

tekniklerden biriside mutasyonla germplasm geliştirilmesidir. Arpa yetiştiriciliği yapılan alanlarda görülen arpa 

yaprak lekesi hastalığı (Rhynchosporium secalis (Oudem) J.J. Davis)) farklı düzeylerde verim ve kalite 

kayıplarına sebep olmaktadır. Hastalığın mücadelesinde üreticiler tarafından farklı yöntemler tercih 

edilmektedir. Üretici için pratik, ucuz ve çevreci bir mücadele şekli olan dayanıklı çeşit kullanımı hastalıkla 

mücadelede en sık tercih edilen yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada; Tokak 157/37 arpa çeşidinin Cobalt 
60 

kaynağında gamma ışınlarıyla ışınlanması sonucu geliştirilen M6 generasyon kademesindeki 31 mutant hattın 

arpa yaprak lekesi hastalığına karşı sera şartlarında reaksiyonu belirlenmiştir. Sera koşullarında yetiştirilen 

materyale Zadoks 11 evresinde 500 000 spor/ml yoğunluğunda ki fungus popülasyonu inokule edilmiştir. 

Hastalık değerlendirmelerinde 0-4 skalası kullanılarak 18 gün sonra yapılmış olup değerlendirmede ilk yaprak 

kullanılmıştır. Araştırma sonucu; 2 hat dayanıklı, 14 hat orta dayanıklı, 6 hat orta hassas, 9 hat hassas olarak 

değerlendirilmiştir. Hassas kontrol çeşitleri olan Sur-93, Tarm-92, Bülbül 89 ve Aydanhanım ile Tokak 157/37 

çeşitleri orta hassas ve hassas grupta yer almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arpa yaprak lekesi hastalığı, Rhynchosporium secalis, fide dönemi reaksiyonu 

 

Giriş 

 

Arpa; dünya’da yaklaşık 48 milyon ha alanda 126 milyon ton üretilmekte olup 

ortalama verim 2625 kg/ha dır. Ülkemizde, 3 milyon ha alanda ekilen arpa 7.3 milyon ton 

üretilmekte olup dünya ortalamasına yakın sayılabilecek olan 2433 kg/ha bir ortalama verime 

sahiptir  (Anonim, 2010a; Anonim, 2010b). 

Ülkemizde geniş üretim alanlarında ekilen ve farklı amaçlar için tüketime sunulan 

arpa da, çeşitli hastalık etmenleri nedeniyle üretimde farklı seviyelerde verim ve kalite 

kayıpları oluşmaktadır.   

Hastalığın tamamen veya kısmen kontrol edilmesiyle üretim ve kalite özellikleri 

bakımından üretici ve tüketici isteklerinin karşılanması mümkün olacağı açıktır. Diğer 

taraftan hangi hastalık olursa olsun üreticiler kısa zamanda ve kesin olarak sonucu elde 
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edilebildiği kimyasal savaşımı öncelikle tercih etmektedirler. Pestisit kullanımının 

çevreye/bitkiye olan olumsuz etkilerinin yanı sıra üretici için belirli bir maliyet artışına neden 

olmaktadır. Kimyasal uygulamaların günümüz de önemli bir pazar haline dönüşen organik 

üretimdeki kullanım kısıtlamaları diğer önemli dezavantajlarından birisidir. Bu ve ya benzer 

dezavantajların en az düzeye indirilebilmesi, çevrenin korunup, üreticilerin minimum 

masrafla hastalıkla mücadelede kullanabileceği en pratik yöntemlerden birisi de dayanıklı 

çeşit kullanımıdır (Akan ve ark. 2009). 

Farklı amaçlar için yürütülen ıslah programlarında değişik ıslah teknikleri 

kullanılabilmektedir. Amaca uygun germplasm geliştirilmesinde kullanılan tekniklerden birisi 

de mutasyon ıslah tekniğidir. Mutasyon ıslahı tekniğinde fiziksel veya kimyasal mutagen 

kullanılarak üzerinde çalışılan araştırma materyalin de istenilen yönde varyasyon yaratılmakta 

ve elde edilen mutant  popülasyonun da M2 ve M3 generasyonundan başlanarak pozitif yönde 

seleksiyon yapılmakta ve istenilen özellikteki tek bitkiler seçilerek germplasm 

geliştirilebilmektedir. Mutasyon ıslahı tekniğinde de M3 generasyonundan sonra klasik bitki 

ıslahı teknikleri kullanılmaktadır (Sağel ve ark. 2006). 

Arpa da görülen önemli yaprak hastalıklarından birisi de yaprak lekesi 

(Rhynchosporium secalis (Oudem) J.J. Davis) hastalığıdır. Hastalık nedeniyle arpa üretiminde 

hem Türkiye’de hem de dünya da kayıplar oluşturmaktadır (Aktaş 1984, Mamluk et al. 1997, 

Kavak 2003, Zencirci and Hayes 1990).  

Hastalıkla mücadele de diğer mücadele yöntemlerine göre daha pratik ve ekonomik 

yöntem olarak genetik dayanıklılığın kullanılması öne çıkmaktadır. Islah çalışmalarında erken 

generasyonlardan başlanarak dayanıklı genotiplerin seçilmesi ve bu yönde germplasm 

geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle arpa ıslah programlarında ıslah seçim kriterleri 

arasında arpa yaprak lekesi hastalığına karşı reaksiyonların belirlenmesi ve kabul edilebilir 

düzeyde dayanıklı materyal geliştirilmesi önemlidir.  

Bu çalışmada; Tokak 157/37 arpa çeşidinin Cobalt 
60 

kaynağında gamma ışınlarıyla 

ışınlanması sonucu geliştirilen ve M6 generasyonu kademesine kadar farklı amaçlara göre 

seleksiyonu yapılarak seçilmiş olan 31 adet mutant hattın arpa yaprak lekesi hastalığına karşı 

sera şartlarındaki reaksiyonu belirlenmiştir.  

Sera testleri ile farklı izolatlara karşı kısa sürede hızlı ve güvenilir bir şekilde 

reaksiyonlar belirlenebilmektedir. Bu nedenle öncelikle sera testleri yapılarak dayanıklı 

genotipler seçilip, seçilen dayanıklı hatların tarla şartlarında çok lokasyonda test edilmesi ile 

işgücü, zaman ve para tasarruf sağlanması amaçlanmıştır.   

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal; M6 generasyonu kademesin de ki 31 adet mutant arpa hattı Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde, Tarım birimince 

yürütülen ve farklı amaçlar için ve farklı seleksiyon kriterlerine göre seçilmiş olan Tokak 

157/37 arpa çeşidinin farklı dozlarda gamma radyasyonu ile ışınlanmasının sonucu 

geliştirilmiştir. Hastalık reaksiyon testleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Hastalık 

ve Zararlılara Dayanıklılık Bölümü seralarında yürütülmüştür. Araştırma da 31 adet mutant 

arpa hattının yanı sıra hassas kontrol olarak Sur-93, Tarm-92, Bülbül 89 ve Aydanhanım 

çeşitleri kullanılmıştır.  Araştırma 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Bitkilerin yetiştirilmesi: M6 generasyonun da bulunan mutant arpa tohumları ekimden önce 

yüzeysel dezenfeksiyon amacıyla 3 dakika süreyle  %1 lik sodyum hipoklorit (NaOCl) 

uygulamasının ardından 3 seri steril saf sudan geçirilerek kurutma kağıdı arasında 

kurutulmuştur. İçerisinde steril torf bulunan 10 cm çapındaki plastik saksılara 10 adet tohum 

ekilmiştir. Aynı uygulamaların yapıldığı hassas kontrol çeşitleri de materyalle birlikte 
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ekilmiştir. Tüm araştırma materyalin de düzenli bir çıkış sağlanmış olup bitkiler gerektikçe 

sulanmıştır.  

Etmenin izolasyonu ve inokulumun hazırlanması: Araştırmada kullanılan izolat Tarla 

Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce lokasyonunda bulunan araştırma arazisi 

şartlarında gelişen yaprak örneklerinden elde edilmiştir.  Enfekteli yaprak dokuları küçük 

parçalar halinde kesilmiş, %70’ lik etil alkol de 15 saniye, %5’ lik Sodyum Hipoklorit 

(NaOCl ) içinde 80-90 saniye süre ile yüzeysel sterilazyona tabi tutulmuş olup örnekler steril  

distile sudan geçirildikten sonra kurutma kağıdında kurutulmuştur. Steril edilen örnekler Lima 

Bean Agar (LBA) (Difco
®
) veya Lima fasulyesi özsuyu ile hazırlanan ortamlara alınmış olup 

etmenin 15 gün süre ile 17 
0
C deki inkubatör koşullarında gelişimi sağlanmıştır.  

İnokulasyon; bitkilerde ilk yaprağın tamamen, ikinci yaprağın ise %10 oranında çıktığı 

dönemde (büyüme devresi 11, (Zadoks et al. 1974) yapılmıştır. İnokulum için spor yoğunluğu 

500.000 ml/spor olarak hazırlanmış olup her 1 litre için bir damla Tween 20
®
 ilave edilmiştir. 

İnokulasyondan sonra araştırma materyali; 48 saat süreyle, 18-20 
0
C sıcaklık ve yaklaşık 

%90-100 nem şartlarının sağlandığı inkubasyon ortamında konulmuştur. İnkubasyon 

süresinin sonun da materyal sera koşullarında yetiştirmeye tekrar alınmıştır.  

Hastalığın değerlendirilmesi: İnokulasyondan 14 gün sonra ilk değerlendirme bundan 3-4 

gün sonra da ikinci değerlendirme Ali ve Boyd (1974)’un 0-4 skalasının El-Ahmed (1981) 

tarafından değiştirilmiş şekli kullanılarak yapılmıştır. Bu skalaya göre: 0: Immun (Herhangi 

bir belirti yok), 1: Dayanıklı (yaprağın ucunda veya tabanında küçük lezyonlar var), 2: Orta 

dayanıklı (Yaprak ayasında 1 veya 2 küçük lezyon var ve dar bir şerit halinde yaprak ucuna 

doğru uzanan lezyonlar mevcut), 3: Orta hassas (Yaprak ayasında iyi gelişmiş ve yapraklar 

henüz ölmemiş), 4: Hassas (Yapraklar ölmüştür). Skala değerlerine göre 0-2 arası 

skorlandırılan genotipler dayanıklı grupta, 3-4 arası skorlandırılan genotipler ise hassas grupta 

yer almaktadır. Sonuçların değerlendirilmesinde ikinci değerlendirme sonuçları dikkate 

alınmıştır.  

 

Sonuçlar ve Tartışma 

 

Bu çalışmada 31 mutant arpa hattının R. secalis izolatına karşı reaksiyonları 

belirlenmiştir. 

Araştırma sonucu; 2 (%7) hat dayanıklı, 14 (%45) hat orta dayanıklı, 6 (%19) hat orta 

hassas, 9 (%29) hat hassas olarak değerlendirilmiştir. Standart çeşit olarak kullanılan Sur-93, 

Tarm-92, Bülbül 89 ve Aydan hanım çeşitleri orta hassas-hassas grupta yer almıştır.  

Kullanılan hatlardan 9 T ve 9 N nolu hatlar dayanıklı, 15 T, 16 T, 31 T, 32 T, 33 T, 42 

T, 43 T, 50 T, 100 T, 1 N, 2 N, 12 N, 34 N ve 50 N hatları bu etmene karşı orta dayanıklı 

reaksiyon gösterdiği belirlenmiş ve dayanıklı grupta yer almıştır.  

18 T, 20 T, 21 T, 36 T, 18 N, 24 N hatları, Sur 93 ve  Tarm 92 çeşitleri orta hassas 

reaksiyon, 1 T, 19 T, 71 T, 77 T, 20 N, 32 N, 40 N, 78 T, 40 SN hatları, Bülbül 89 ve 

Aydanhanım çeşitleri de hastalık etmenine karşı hassas reaksiyon gösterdiği belirlenmiş olup 

hassas grup da yer almıştır.  

Çalışma sonucunda araştırma materyalinin hastalık etmenine karşı göstermiş olduğu 

reaksiyonlarda farklılıklar belirlenmiştir. Araştırma materyalin de her reaksiyon grubuna giren 

materyal tespit edilmiştir.  Arpa hatlarının R. secalis’e karşı farklı reaksiyonlar gösterdikleri 

konu üzerinde araştırma yürüten diğer araştırma grupları tarafından da bildirilmiştir (Mert ve 

Karakaya 2003, Araz 2003, Düşünceli ve ark. 2008, Kavak ve Katırcıoğlu 1998 , Albustan ve 

ark. 1998, Bouajila et. al. 2006).  

Düşünceli ve ark. (2008) 36 Türk arpa çeşitleri ile yaptığı çalışmada Aydanhanım, 

Bülbül 89, Tokak 157/37, Sur 93 ve Tarm 92  çeşitlerini hassas grupta değerlendirmişlerdir. 
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Sayılan bu çeşitler araştırma da orta hassas ve hassas grupta yer almıştır. Mert ve Karakaya 

(2004) tarafından yürütülen çalışmada çeşit reaksiyonları yapılan çalışma ile örtüşmektedir.  

 

Çizelge 3.1 M6 generasyonundaki araştırma materyalinde  hastalık reaksiyonları ve  reaksiyon 

grupları 

 Genotip 
 Skala Değeri  

Reaksiyon Grubu 
1.Tekerrür 2.Tekerrür 3.Tekerrür Ortalama 

1 T 4 4 4 4 Hassas 

9 T 1 1 1 1 Dayanıklı 

15 T 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

16 T 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

18 T 3 3 3 3 Orta Hassas 

19 T 4 4 4 4 Hassas 

20 T 3 3 3 3 Orta Hassas 

21 T 3 3 3 3 Orta Hassas 

31 T 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

32 T 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

33 T  2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

36 T 3 3 3 3 Orta Hassas 

42 T 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

43 T 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

50 T 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

71 T  4 4 4 4 Hassas 

77 T 4 4 4 4 Hassas 

100 T 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

1 N 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

2 N 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

9 N 1 1 1 1 Dayanıklı 

12 N 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

18 N 3 3 3 3 Orta Hassas 

20 N 4 4 4 4 Hassas 

24 N 3 3 3 3 Orta Hassas 

32 N 4 4 4 4 Hassas 

34 N 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

40 N 4 4 4 4 Hassas 

50 N 2 2 2 2 Orta Dayanıklı 

78 T 4 4 4 4 Hassas 

40 SN 4 4 4 4 Hassas 

Sur-93 3 3 3 3 Orta Hassas 

Tarm-92 3 3 3 3 Orta Hassas 

Bülbül 89 4 4 4 4 Hassas 

Aydan hanım 4 4 4 4 Hassas 

 

Albustan ve ark.(1995 ve 1998) tarafından yürütülen bir çalışma da 1401 hattın tarla, 

1379 hattın sera reaksiyon testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma materyalinden 432 genotip 

tarla ve 257 genotip fide testlerinde dayanıklı ve orta dayanıklı olarak belirlenmiştir. 

Materyalin fide ve tarla reaksiyon değerlendirmeleri arasındaki korelasyon kat sayısı r =0,7 

belirlenmiştir. Araştırma materyalinden 197 genotip ( %14,2 ) hem tarla hem de fide 

testlerinde dayanıklı bulunmuş ve dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilecekleri 

bildirilmektedir. Çalışmada kullanılan 15 çeşit içerisinde Erginel çeşidi fide ve tarla 
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testlerinde dayanıklı olarak belirlenmiştir. Aynı araştırmacı grubu tarafından yürütülen 

dayanıklılık ıslahı çalışmaları sonucunda hem tarla hem sera şartlarında dayanıklı olarak 

belirlenen Çetin 2000 çeşidi tescil ettirilmiştir. Düşünceli ve ark.(2008) tarafından bir 

çalışmada; 36 arpa çeşidi ve 683 arpa genotipinin arpa yaprak lekesi hastalığına karşı 

reaksiyonları sera ve tarla evresinde belirlenmiştir. Test edilen 683 arpa genotipinin %44’ü 

sera koşullarında, %39’u tarla koşullarında hastalığa karşı dayanıklı bulunmuştur. Materyalin 

reaksiyon değerlendirmesin de sera ve tarla koşulların da hastalığa dayanıklılığı arasındaki 

korelasyonun (r=0.53) önemli olduğu tespit edilmiştir (P=0.0001). Sera testlerinin hızlı, 

güvenilir, tekrar edilebilir ve farklı izolatlara karşı kısa sürede yapılabilmesi nedeniyle önce 

sera testleri yapılarak dayanıklı genotipler seçilen hatlar çok lokasyonda test edilmesi ile 

işgücü, zaman ve para tasarruf sağlanacaktır. Hastalığa dayanıklı olarak geliştirilen 

materyalden hastalığa dayanıklılık ıslah programına dönüştürülmüş olup sınırlandıran 

materyal en ekonomik şekil de doğal epidemi altında test çalışmaları ayrıca planlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacına uygun olarak radyasyon kaynağı kullanılarak elde edilen 

germplasmdan geniş bir genetik varyasyon yaratılmış ve bu varyasyon içerisinden etmene 

dayanıklı olarak 2 hat (9 T ve 9 N nolu hatlar) ve kabul edilebilir düzeyde (15 T, 16 T, 31 T, 

32 T, 33 T, 42 T, 43 T, 50 T, 100 T, 1N, 2 N, 12 N, 34 N, 50N) 14 hat seçilmiştir. Bu seçilen 

hatlar başta hastalığa dayanıklılık olmak üzere, verim ve verim öğeleri ile kalite özellikleri 

istenilen yönde arpa genotiplerinin geliştirilmesinde gen kaynağı olarak kullanılabilecektir. 

Dayanıklı olarak değerlendirilen materyal hem araştırma programı hem de mutasyon 

ıslah programları veya klasik ıslah programları tarafından ıslah çalışmaların da genitör olarak 

kullanılarak etmene dayanıklı genotip geliştirilmesinde değerlendirilebileceği gibi aynı 

zamanda hastalıklara dayanıklı ve istenilen özelliklere sahip genotiplerin geliştirilmesi için ön 

materyal temin edilmiş olacaktır. 

Etmene karşı geniş tabanlı dayanıklılık ıslahı için araştırma materyalinin farklı  

lokasyonlarda reaksiyon çalışmasının yürütülmesi gereklidir. Bunun başlıca nedeni  

Rhynchosporium secalis  populasyonlarında yüksek düzeyde varyasyon buna bağlı olarak da 

etmenin birçok fizyolojik ırkının bilinmesidir. Hastalık ırkların varlığının tespiti ve her yıl 

düzenli surveyler yapılarak bu varlığın değişimin tespiti gereklidir. Bu çalışmalar da belirli bir 

yol alınmadan izlenebilecek en uygun yöntem hastalığın doğal olarak görüldüğü çok 

lokasyonda hastalık testlerinin doğal epidemi şartlarında yapılmasıdır.  
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Abstract: This research was carried out to determine of the yield, some agricultural traits with stability and 

performance of the bread wheat genotypes in Trakya region at different location. This research was established 

with 25 genotypes in completely randomized blocks experimental design with 4 replications and at four locations 

in Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz and Tekirdağ in Trakya region in 2009-2010 growing season. In this research, 

grain yield, days to heading and days to maturating, plant height, leaf rust, powdery mildew, and relationship 

between these characters and stability parameters were investigated. Mean yield (x), regression coefficient (b), 

coefficient of determination (R
2
), intercept value (a) and mean square error were evaluated as stability 

parameters. According to the results it was found significant differences among genotypes in terms of yield and 

other studied characters. While mean yield of the genotypes was 615.8 kg/da, the highest yield was determined 

in TE5402-2 line with 678.6 kg/da. According to location the highest grain yield was determined in Edirne, 

Kırklareli, Lüleburgaz and Tekirdağ locations in TE5857-14, TE5857-13, Selimiye and, TE5857-14 genotypes, 

respectively. The highest yield was determined in Tekirdağ location. It was determined that Pehlivan cultivar and 

TE5402-2, TE6000-7, TE5673-17 and TCI001257-21 lines were well adapted to all environmental conditions. 

TE5990-6, TE5857-13 and TE5857-14 were well adapted to good environmental conditions. Aldane and 

TE5481-25 was found to be resistance to leaf rust and powdery mildew at all location.  

Keywords: Bread wheat, genotypes, yield, stability 

 

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Trakya Koşullarında 

Verim ve Tarımsal Karakterleri 

 
Özet: Araştırma, bazı ekmeklik buğday genotiplerinin Trakya Bölgesi'nde farklı lokasyonlarda verim ve bazı 

tarımsal karakterleri ile stabilitelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma Trakya Bölgesi’nde 

Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz ve Tekirdağ olmak üzere 4 lokasyonda 2009-2010 ekim yılında 25 genotip ile 

tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada; tane verimi, başaklanma 

ve olgunlaşma gün sayısı, bitki boyu, kahverengi pas ve külleme ile bu karakterler arasındaki ikili ilişkiler ve 

stabilite parametreleri incelenmiştir. Stabilite parametreleri olarak; ortalama verim (x), regresyon katsayısı (b), 

determinasyon katsayısı (R
2
), intercept değeri (a) ve hata kareler ortalaması kullanılmıştır. Araştırmada tane 

verimi ve diğer karakterler yönünden genotipler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Genotiplerin ortalama 

verimi 615,8 kg/da olurken, en yüksek verim 678,6 kg/da ile TE5402-2 hattında belirlenmiştir. Lokasyonlara 

göre en yüksek verim Edirne ve Tekirdağ’da TE5857-14, Kırklareli’nde TE5857-13 ve Lüleburgaz’da Selimiye 

genotiplerinde belirlenmiştir. Lokasyon ortalamalarına göre en yüksek verim 750,9 kg/da ile Tekirdağ’da 

saptanmıştır. Pehlivan çeşidi ile TE5402-2, TE6000-7, TE5673-17 ve TCI001257-21 pedigrili hatların tüm çevre 

koşullarına iyi uyum sağladığı tespit edilmiştir. TE5990-6, TE5857-13 ve TE5857-14 hatları ise iyi çevre 

koşullarına iyi uyum sağlamıştır. Aldane ve TE5481-25 hattı bütün lokasyonlarda kahverengi pas ve küllemeye 

dayanıklı olduğu saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, genotip, verim, stabilite 

 

Giriş 

  

Trakya Bölgesi’nde 650 bin/hektarın üzerinde ekmeklik buğday üretimi yapılmakta 

olup iklim ve toprak yapısının uygun olmasından dolayı yüksek verime ulaşılmaktadır. 

Bölgenin ortalama verimi yüksek olmasına rağmen tahıl üretiminde yağış istediğinin fazla 

olduğu Nisan ve Mayıs ayalarındaki yağış düzensizliği veya azlığı, bazı hastalıkların da farklı 

oranlarda epidemi yapması verimde farklı oranlarda etkilenmektedir (Anonim, 2011). Yüksek 

verimli hatlar çevre koşullarındaki değişiklikten daha az etkilenmektedir. Tane verimindeki 

değişme çoğunlukla fertil kardeş sayısı tarafından belirlenmektedir. Bitki boyu, başakta 

başakçık sayısı, çiçeklenme tarihi ve erken bitki gelişimi kurak koşullarda verim açısından 

önemli özelliklerdir. Kurak koşullarda tane verimi bazı morfo-fizyolojik özelliklerle ilişkili 

olup erkencilik, fertil kardeş sayısı ve başakta başakçık sayısı ile olumlu ilişki içerisindedir. 
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(Anonim, 1989). Olgunlaşma süresi kısa olan veya erken başaklanma özellikle geç dönem 

kuraklıklarından kaçma açısından önemli bir karakterdir. (Blum, 2000). Araştırmada Trakya 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekmeklik buğday ıslah programından ileri kademe hatlar ile 

bölgede üretimi yapılan çeşitlerin farklı iklim ve toprak yapısına sahip lokasyonlara göre 

verim ve stabiliteleri ile bazı morfolojik ve fizyolojik karakterleri ile bölgenin önemli yaprak 

hastalıklarına karşı test edilmesi amacıyla yürütülmüştür. 

 

Materyal Ve Yöntem 

 

Araştırma 2009-2010 ekim yılında Trakya Bölgesi’nde 4 lokasyonda yürütülmüştür. 

Denemede 25 genotip tesadüf blokları deneme desenine göre, hasatta parsel alanı 6 m
2
 ve 4 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada; tane verimi, bitki boyu, başaklanma ve 

olgunlaşma gün sayıları ile kahverengi pas ve külleme hastalıklarına göre genotipler 

değerlendirilmiştir. Araştırmada genotiplerde bitki boyu, başaklanma ve olgunlaşma gün 

sayıları lokasyon ortalaması olarak verilmiştir. Başaklanma gün sayısı 1 Ocak tarihinden her 

parselde bitkilerin %50’sinde başakların bayrak yaprağı kınından tamamen çıktığı tarih, 

olgunlaşma gün sayısı ise parselde bitkilerin tamamının sarardığı zaman dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Bitki boyu her parselde sarı olum döneminde parselin farklı yerinden 10 adet 

bitkinin kök boğazı ile başağın en üst noktası arasındaki mesafe ölçülerek tespit edilmiştir. 

Kahverengi pas ve küllemede modifiye edilmiş Cobb skalası (Prescott ve ark., 1986; Saari ve 

Prescott, 1975; Peterson ve ark., 1948) kullanılmış ve lokasyonlarda tespit edilen en yüksek 

değerler dikkate alınmıştır.  

Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü lokasyonlarda ölçülen bazı iklim verileri 

 

Aylar Yağış (mm) Nem (%) 
Sıcaklık 

0
C 

En az En fazla Ortalama  

Ekim 2009 115,0 85,1 3,3 27,5 15,8 

Kasım 2009 38,4 87,8 -0,4 22,1 10,4 

Aralık 2009 109,1 91,0 -2,0 20,0 8,0 

Ocak 2010 63,0 87,2 -13,4 18,7 3,4 

Şubat 2010 135,1 86,0 -4,3 21,1 6,6 

Mart 2010 52,4 78,8 -3,6 20,2 7,8 

Nisan 2010 21,9 73,9 2,3 23,7 12,8 

Mayıs 2010 15,8 66,7 5,7 32,3 18,5 

Haziran 2010 42,3 70,4 12,9 35,3 22,4 

Toplam/Ortalama 592,9 80,8 -13,4 35,3 11,7 

 

Stabilite parametresi olarak genotiplerin ortalama tane verimi (x), regrasyon katsayısı 

(b), determinasyon katsayısı (R), hata kareler ortalaması (HKO) ve intercept değeri (a) 

kullanılmıştır. Stabilite analizinde regrasyon katsayısının 1’e eşit olduğu kabul edilmiştir 

(Eberhart ve Russell, 1966). Araştırmada yer alan her çeşit b=1’e göre test edilmiş olup 

önemli farklılık göstermeyen çeşitler stabil kabul edilmiştir. Stabilite parametresi olarak 

kullanılan metotlardan biri regresyon katsayısıdır (Finlay ve Wilkinson 1963; Eberhart ve 

Russell, 1966). Regresyon katsayısı 1’e ne kadar yakın ise genotipin stabilitesi o kadar 

yüksektir. Stabilite parametresi olarak regresyondan sapma da kullanılmış ve regresyondan 

sapması sıfıra yakın olan ve verim ortalaması genel ortalamadan yüksek genotipler stabil 

olarak kabul edilmiştir (Eberhart ve Russell, 1966). Smith (1982) stabil bir çeşidin veriminin 

ortalama verimden yüksek olması ve regresyon hattına göre pozitif regresyon sabitesine (a) 

sahip olması gerektiğini bildirmiştir. Bununla birlikte stabil bir çeşitte belirtme katsayısının 

(R²) büyük olması istenir (Teich, 1983). 
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Araştırmanın yürütüldüğü lokasyonlarda ölçülen bazı iklim değerleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. Ekim, Aralık ve Şubat aylarında bölge ortalamasının çok üzerinde yağış düşerken, 

bölgede yağış isteğinin fazla olduğu Nisan ve Mayıs aylarında ise bölge ortalamasının altında 

yağış kaydedilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi JMP 5.0.1a 

bilgisayar istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Ortalamalar asgari önemli fark (AÖF) 

testi ile karşılaştırılmıştır (Kalaycı, 2005; Anonim, 2008).  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Tane verimi bakımından bütün lokasyonlarda genotipler arasında istatistiki olarak çok 

önemli (0.01) fark bulunmuştur. Araştırmada genotiplerin genel ortalaması 615,8 kg/da 

olmuştur. Lokasyonlara göre 750,9 kg/da ile en yüksek verim Tekirdağ’da, en düşük verim 

529,8 kg/da ile Kırklareli’nde tespit edilmiştir. Genotiplerde genel ortalamada 678,6 kg/da 

verim ile TE5402-2, 663,3 kg/da ile TE5857-14 ve 660,8 kg/da ile TE5857-13 kardeş hatlarda 

en yüksek tane verimi tespit edilmiştir. Genotip ve lokasyon etkileşimine göre yapılan 

değerlendirmede en yüksek ortalama tane verimi 793,3 kg/da ile TE5857-14 ve 792,1 kg/da 

ile Kate A-1 genotiplerinde Tekirdağ lokasyonunda belirlenmiştir. 

 

Çizelge 2. Genotiplerde lokasyonlara göre tespit edilen ortalama verimler 

Çeşit 

No 
Genotipler 

Deneme Yerleri Ortalama 

Verim (kg/da) Edirne Kırklareli Lüleburgaz Tekirdağ 

1 ALDANE   582,2 505,8 590,8 678,9 589,4 fg 

2 TE5402-2 730,5 582,6 627,4 773,9 678,6 a 

3 
CMSW92WM167S-

3 
622,9 571,1 650,7 783,9 657,2 abc 

4 TCI981318-4 605,5 593,0 604,8 685,4 622,2 c-f 

5 SELİMİYE   699,3 568,5 651,0 709,4 657,1 abc 

6 TE5990-6 677,7 528,3 574,5 764,4 636,2 b-e 

7 TE6000-7 698,5 549,7 591,3 730,9 642,6 a-d 

8 TE6034-8 655,1 506,4 552,7 749,2 615,8 def 

9 TE6035-9 639,9 485,7 578,8 766,3 617,7 def 

10 GELİBOLU   681,2 461,6 503,0 731,9 594,4 fg 

11 TE5807-11 597,8 497,5 531,8 767,2 598,6 efg 

12 TE5843-12 690,0 559,0 538,0 661,4 612,1 def 

13 TE5857-13 753,8 595,2 517,5 777,0 660,8 ab 

14 TE5857-14 798,3 579,3 482,4 793,3 663,3 ab 

15 PEHLİVAN   724,7 540,9 598,6 724,5 647,2 a-d 

16 TE5639-16 649,5 554,6 524,5 662,6 597,8 efg 

17 TE5673-17 677,1 546,0 621,7 750,9 648,9 a-d 

18 TE5673-18 675,8 505,3 490,3 722,0 598,4 efg 

19 TE5841-19 584,7 478,5 487,3 636,0 546,6 h 

20 KATE A-1  653,0 499,7 528,0 792,1 618,2 def 

21 TCI001257-21 725,0 586,7 560,4 716,3 647,1 a-d 

22 TE5482-22 589,9 471,0 330,3 466,0 464,3 ı 

23 TE5427-23 719,4 579,9 480,7 683,8 615,9 def 

24 TCI001411-24 677,6 489,3 568,3 666,4 600,4 efg 

25 TE5481-25 563,9 410,7 537,9 745,2 564,4 gh 

Ortalama 666.9        529,8             548,9            750,9        615,8 

LSD (kg/da) 57.1          73,6              97,9              77,8           38,5 

CV (%) 6.1            9,8              12,7                7,7             8,9 

F (**: p<0.01, *:p<0.05) ** ** ** ** ** 
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Çevre faktörleri ile genotip arasındaki interaksiyon bitki ıslahı için önemli bir unsur 

olup, farklı çevre koşullarına uyabilen genotiplerin adaptasyon yetenekleri iyi olup, çevre 

şartlarındaki değişiklikten en az etkilenmesinden dolayı stabilitesi iyi çeşit olarak kabul 

edilmektedir (Yıldırım ve ark., 1979). Araştırmada Pehlivan çeşidi ile TE5402-2, TE6000-7, 

TE5673-17 ve TCI001257-21 hatlarının tüm çevre koşullarına iyi uyum sağladığı diğer 

genotiplere göre daha stabil olduğu tespit edilmiştir. Stabilite değeri yüksek çeşitlerin genel 

ortalamadan daha üstün verim değerlerine sahip olduğu ve belli bir çevrede üstün verim 

gösteren çeşitlerin özel adaptasyon yeteneklerinin iyi olduğu kabul edilmektedir. Araştırmada 

yüksek determinasyon katsayısı ile stabilitesi daha iyi olan genotipler TE5841-19, Gelibolu, 

TE5402-2, TE5990-6, TE6000-7 ve TE5673-18 hatları olmuştur. 

 

Çizelge 3. Araştırmada incelenen genotiplerin stabilite değerleri 

 

Çeşit 

No  
Genotipler 

Ortalama 

Verim 

(X) 

Determinasyon 

Katsayısı (R
2
) 

Hata 

Kareler 

Ortalaması 

(MS) 

İntercept 

Değeri (a) 

Regresyon 

Katsayısı 

(b) 

1 ALDANE   589,43 0,67 206,67 196,81 0,64 

2 TE5402-2 678,60 0,98 15,15 82,71 0,97 

3 CMSW92WM167S-3 657,15 0,59 424,44 186,59 0,76 

4 TCI981318-4 622,18 0,63 82,59 392,75 0,37 

5 SELİMİYE   657,05 0,78 113,51 272,57 0,62 

6 TE5990-6 636,23 0,98 30,76 -72,29 1,15 

7 TE6000-7 642,60 0,98 16,49 65,75 0,94 

8 TE6034-8 615,85 0,97 38,92 -108,51 1,18 

9 TE6035-9 617,68 0,89 198,88 -131,39 1,22 

10 GELİBOLU   594,43 0,99 14,97 -297,35 1,45 

11 TE5807-11 598,58 0,86 258,40 -152,22 1,22 

12 TE5843-12 612,10 0,82 124,81 152,78 0,75 

13 TE5857-13 660,88 0,87 260,65 -127,87 1,28 

14 TE5857-14 663,33 0,84 509,32 -315,10 1,59 

15 PEHLİVAN   647,18 0,92 84,46 46,61 0,98 

16 TE5639-16 597,80 0,91 53,09 155,02 0,72 

17 TE5673-17 648,93 0,90 90,30 91,29 0,91 

18 TE5673-18 598,35 0,98 40,76 -189,51 1,28 

19 TE5841-19 546,63 1,00 2,72 29,16 0,84 

20 KATE A-1  618,20 0,96 96,75 -267,02 1,44 

21 TCI001257-21 647,10 0,89 104,27 101,10 0,89 

22 TE5482-22 464,30 0,27 1030,77 92,71 0,60 

23 TE5427-23 615,95 0,68 459,99 12,32 0,98 

24 TCI 001411-24 600,40 0,85 148,13 45,87 0,90 

25 TE5481-25 564,43 0,79 508,72 -262,80 1,34 

 

Finlay ve Wilkinson (1963) tarafından adaptasyon yeteneğinin her genotipe ait 

ortalama değerin, tümünün ortalamasına olan doğrusal regresyondan saptanabileceği 

bildirilmiştir. Ancak bu görüş daha sonraları değiştirilerek stabilitenin, ortalama, regresyon 

katsayısı ve regresyondan sapma değerleri ile bulunabileceği şeklinde uyarlanmıştır (Eberhart 

ve Russell, 1966). Araştırmada TE5427-23 ve TCI001411-24 hatları ise tüm çevrelere orta 

uyum sağlayan hatlar olmuştur (Çizelge 3). TE5990-6, TE5857-13 ve TE5857-14 hatları iyi 

çevrelere iyi uyum sağlayan genotipler olmasından dolayı Trakya Bölgesi için uygun çeşitler 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmada en düşük hata kareler ortalaması TE5841-19, Gelibolu, 

TE5402-2 ve TE6000-7 en kararlı genotipler olarak tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan 
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standart çeşitlerden Selimiye ve Aldane ile TCI981318-4, CMSW92WM167S-3, TE5639-16 

ve TE5843-12 genotipleri pozitif intercept (a) değeri ile kötü çevre koşullarında da 

performanslarını düşürmeyeceği bu nedenle farklı çevrelere de uyumlu olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 3). Regrasyon katsayısı 1’e yakın olan Pehlivan çeşidi ile TE5402-2, TE5990-6 

TE6000-7, TE6034-8, TE5673-17 ve TE5427-23 hatları en stabil genotipler olmuştur.  

 

Çizelge 4. Araştırmada genotiplerde incelenen bazı fizyolojik ve morfolojik karakterler 

 

Çeşit No Genotipler BB BGS OGS K.PAS KÜL 

1 ALDANE   105,0 121,3 159,5 5R 22 

2 TE5402-2 98,8 124,0 161,0 50S 45 

3 CMSW92WM167S-3 90,0 119,0 159,3 80S 35 

4 TCI981318-4 100,0 119,5 158,0 60S 45 

5 SELİMİYE   101,3 123,3 159,8 20MS 57 

6 TE5990-6 92,5 121,0 162,0 60S 34 

7 TE6000-7 93,8 125,0 161,5 80S 32 

8 TE6034-8 103,8 119,3 160,0 80S 45 

9 TE6035-9 103,8 118,8 159,3 80S 45 

10 GELİBOLU   93,8 124,0 159,8 90S 22 

11 TE5807-11 102,5 122,3 160,0 80S 21 

12 TE5843-12 100,0 121,3 161,5 90S 22 

13 TE5857-13 92,5 122,0 161,8 80S 34 

14 TE5857-14 91,3 121,5 161,0 60S 34 

15 PEHLİVAN   110,0 124,8 161,0 100S 23 

16 TE5639-16 102,5 123,8 161,5 80S 24 

17 TE5673-17 96,3 122,8 161,0 40S 34 

18 TE5673-18 112,5 124,8 161,3 80S 33 

19 TE5841-19 88,8 118,0 158,3 90S 35 

20 KATE A-1  113,8 120,3 159,5 100S 35 

21 TCI001257-21 111,3 125,0 161,0 100S 21 

22 TE5482-22 95,0 117,5 159,0 80S 22 

23 TE5427-23 107,5 121,0 158,5 60S 32 

24 TCI 001411-24 98,8 126,0 161,8 60S 0 

25 TE5481-25 86,3 120,0 161,3 TR 0 

Ortalama  99.7 121,8 160,3   
Not: BB: Bitki boyu (cm), BGS: Başaklanma gün sayısı, OGS: Olgunlaşma gün sayısı, KPAS: Kahverengi pas, 

KÜL: Külleme (0-99) 

 

Trakya Bölgesi’nde taban arazilerde ve özellikle yağışlı yıllarda uzun boylu çeşitlerde 

fazla miktarda gübre ve tohumluk kullanımının etkisi ile de yatma önemli bir problem olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bitki boyu ve sap sağlamlığı çok önemli bir karakter 

konumuna gelmektedir. Trakya Bölgesi’nde önceki yıllarda yapılan çalışmalarda sap yapısı 

sağlam ve bitki boyu 85-90 cm arasındaki çeşitlerin yatmaya dayanıklılık açısından bölgeye 

daha uygun olduğu görülmüştür (Anonim, 2011). Trakya Bölgesi’nde yürütülen bu çalışmada 

genotiplerin ortalama bitki boyunun 99,7 cm olurken, çeşitlerde 4 lokasyonda yapılan 

değerlendirmede bitki boyları 86,3 cm ile 113,8 cm arasında dağılım göstermiştir. Çalışmada 

en yüksek bitki boyu Kate A-1, TCI001257-21 ve Pehlivan, en kısa bitki boyu ise TE5481-25, 

TE5857-14, TE5857-13, TE5990-6 ve TE6000-7 hatlarında ölçülmüştür.  
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Trakya Bölgesi’nin toplam yağış miktarı yeterli olmasına rağmen özellikle Nisan ve 

Mayıs aylarındaki yağış miktarının yetersiz veya dağılımının düzensiz olmasından dolayı 

özellikle olgunlaşması çok geç olan çeşitler daha fazla etkilenmekte bazı yıllarda verim 

düşüklüğü olmaktadır. Bu nedenle ekmeklik buğdayda çok geççilik bölgede istenmeyen bir 

özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Erkenci veya orta erkenci çeşitler yağış düzensizliğinden 

daha az etkilendiği için daha çok tercih edilmektedir. Araştırmada başaklanma ve olgunlaşma 

gün sayısı bakımından genotipler arasında önemli farklılık görülmemiş olup, genotipler 

ortalama 121,8 günde başaklanırken, 160,3 günde fizyolojik olgunluğa ulaşmıştır. 

Genotiplerde başaklanma 117,5 gün ile 126,0 gün arasında, fizyolojik olgunlaşmaları ise 

158,3 gün ile 162,0 gün arasında değişkenlik göstermiştir. Araştırmada en erkenci TE5841-19 

ve TE5482-22 genotipleri olmuştur.   

Kahverengi pas Trakya Bölgesi’nde ekmeklik buğday üretiminde en önemli biyotik 

stres faktörlerinin başında gelmektedir. Bölgede üretimi yapılan çeşitlerin çoğunluğu 

kahverengi pasa hassas olup, kahverengi pasın epidemi yaptığı yıllarda çeşitlerin verim ve 

ürün kalitesinde kayıplara neden olmaktadır. Hastalıkla mücadele için bölge üreticileri 

tarafından her yıl 1 veya 2 defa fungusit uygulaması yapmakta bu durum ise üretim maliyetini 

artırmaktadır. Araştırmada TE5481-25 hattı ile Aldane çeşidi kahverengi pasa dayanıklı 

olduğu tespit edilirken Selimiye çeşidi de yüksek oranda toleranslı olduğu belirlenmiştir. 

Ancak ileri kademede yer alan bu materyalin çoğunluğunun kahverengi pasa hassas olması 

ıslah çalışmalarında bu yönde daha etkin seleksiyonun yapılması sonucunu doğurmuştur. 

Bölgede özellikle taban arazilerde, yağışlı ve nemli yıllarda görülen diğer biyotik faktörlerden 

olan külleme yönünden ise doğal epidemi koşullarında genotiplerin çoğunluğunun yüksek 

düzeyde toleranslı veya dayanıklı olduğu görülmüştür.  

Sonuç olarak araştırmada en yüksek verim TE5402-2 hattında belirlenirken, Tekirdağ 

en yüksek verimin elde edildiği lokasyon olmuştur. Pehlivan çeşidi ile TE5402-2, TE6000-7, 

TE56-73-17 ve TCI001257-21 pedigrili hatların iyi çevre koşullarına iyi uyum sağladığı, 

Trakya Bölgesi gibi çevreler için uygun genotipler olduğu tespit edilmiştir. TE5427-23 ve 

TCI001411-24 hatları ise tüm çevrelere orta uyum sağlaması değişken çevre koşullarından 

daha az etkileneceğini göstermiştir. Araştırmada yüksek determinasyon katsayısı ile stabilitesi 

daha iyi olan genotipler Gelibolu çeşidi ile TE5402-2, TE5990-6, TE6000-7, TE6034-8 

hatları olmuştur. Bölgede üretimi yapılan Selimiye ve Aldane ile TCI981318-4, 

CMSW92WM167S-3, TE5639-16 ve TE5843-12 genotipleri pozitif intercept (a) değeri ile 

kötü çevre koşullarında da performanslarını düşürmeyeceği görülmüştür. Aldane ve TE5481-

25 hattı bütün lokasyonlarda kahverengi pas ve küllemeye dayanıklı olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca Selimiye çeşidi de kahverengi pasa oldukça toleranslı olduğu görülmekle birlikte ıslah 

çalışmalarında hastalıklar konusunda daha etkin çalışmalar yapılması gerektiği sonucunu 

göstermiştir.   
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Abstract: This study includes the data of the 2012-2013 season from Crop Rotations in Central Anatolia 

Research started in 1982 established at the Station of Ankara Field Crops Central Research Institute located 

İkizce/Haymana. The objective of this research to determine the effects of previous crops on wheat  yields in 2-

year and 4-year crop rotations. . In2-year rotation, influences of 5 different treatments on following wheat yields 

are investigated. This treatments safflover, sunflover, chickpea, spring lentil, winter lentil, oat, ,wheat and 

fallow. In 4-year rotation, influences of 5 different treatments on following wheat yields are investigated. This 

treatments spring lentil, sunflover, winter lentil, wheat and fallow. Wheat variety sown is İkizce-96. The 

observations taken were plant height(cm), biomass(kg/da), number of spike(n/m
2
), number of seed pers pike, 

thousand kernel weight(g), grain yield and harvest index. . In 2-year crop rotations statistically significant 

(P<0.01) differences were found in grain yield, plant height and harvest index. The highest yield was 220 kg/da 

and obtained with wheat following fallow and 216 kg/da and obtained with wheat following spring lentil. The 

lowest yield was 103 kg/da and obtained with wheat following wheat and 108 kg/da and obtained with wheat 

following oat. Highest harvest index  %48,8  was obtained with wheat after safflover, the highest plant height 87 

cm was from wheat after chickpea. In 4-year crop rotations, significant differences (P<0.05) were found in graim 

yields with wheat phase following alternative crops. The highest yield was 216 kg/da and obtained with wheat 

following fallow 210 kg/da and obtained with wheat following spring lentil. The lowest yield was 129 kg/da and 

obtained with wheat following wheat. significant differences (P<0.01) were found in spike number per square 

meter  with wheat phase following alternative crops. The highest number of spike was 227.2 and obtained with 

wheat after fallow. There was no statical differences in all observations in the in the phase of wheat following 

fallow. Yields were in between 180-239 kg/da. At the end of study, it is determined that  previous crops affected 

wheat yields in a positive way, continuous wheat dropped the wheat yields 

Keywords: Wheat, Yield, Fallow, 2-year rotations, 4-year rotations 

 

 

Orta Anadolu’da Kıraç Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın Verim ve Verim Öğeleri 

Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi 

 
Özet: Bu çalışma Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İkizce/Haymana Araştırma ve 

Uygulama İstasyonunda 1982 yılında başlamış olan Orta Anadolu’da Ekim Nöbeti Araştırmalarının 2012-2013 

yetiştirme sezonu verilerini içermektedir. 2’li ve 4’lü ekim nöbeti uygulamaları ile farklı ön bitkilerin buğday 

verimine olan etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece Nadas/Buğday çiftçi uygulaması ile 

karşılaştırılması yapılmıştır. 2’li Ekim Nöbetinde 9 farklı ön uygulama; Aspir, Ayçiçeği, Nohut, Yazlık 

Mercimek, Yulaf, Buğday, Kışlık Mercimek,  Macar Fiği ve Nadas kullanılmıştır. 4’lü Ekim Nöbetinde ise 5 

farklı uygulama; Yazlık Mercimek, Ayçiçeği, Kışlık Mercimek,  Buğday, Nadas kullanılmıştır. Buğday çeşidi 

olarak İkizce-96 çeşidi ekilmiştir. İncelenen özellikler; Bitki Boyu(cm), Biokütle Ağırlığı(g/m2), Başak 

Sayısı(adet/m
2
), Başakta Tane Sayısı, 1000 Tane Ağırlığı(g), Verim (kg/da), Hasat İndeksi(%) dir. İstatistiki 

analiz sonucuna göre 2’li ekim nöbetinde; verim, hasat indeksi ve bitki boyunda uygulamalar arasında %1 

düzeyinde önemlilik bulunmuş olup en yüksek verim 220 kg/da ile nadası izleyen buğday ve 216 kg/da ile yazlık 

mercimekten sonra gelen buğdaydan elde edilmiştir. En düşük verim 103 kg/da ile buğdaydan sonra gelen 

buğday ve 108 kg/da ile yulafı izleyen buğdaydan elde edilmiştir. Hasat indeksinde ise en yüksek % 48,8 ile 

aspiri izleyen buğdayda ve en yüksek bitki boyu 87 cm ile nohut sonrası buğdayda bulunmuştur. 4’lü ekim 

nöbetinde ise değişken sonrası Buğday veriminde uygulamalar arasında %5 düzeyinde önemlilik tesbit edilmiş; 

en yüksek verim 216 kg/da ile nadas sonrası gelen buğdaydan ve 210 kg/da ile yazlık mercimek sonrası 

buğdaydan elde edilmiştir. En düşük verim 129 kg/da ile buğday sonrası gelen buğdaydan elde edilmiştir. M
2
 de 

başak sayısında uygulamalar arasında %1 önemlilik bulunmuştur. En fazla başak 227,9 adet ile nadası izleyen 

buğdayda bulunmuştur. Nadas sonrası Buğday bloğunda ise incelenen özelliklerde uygulamalar arasında 

istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır. Verimler 180 kg/da ile 239 kg/da arasında değişmiştir. Çalışma 

sonucunda ön bitki uygulamasının buğday verimine olumlu katkısının olduğu belirlenmiş olup üst üste buğday-

buğday ekiminin verimi düşürdüğü görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Verim(kg/da), Nadas, 2’li ekim nöbeti , 4’lü ekim nöbeti 
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Giriş 

 

Tahıllar, yeryüzünde ekiliş ve üretim yönünden en yüksek olan ürün grubudur. 

Tahıllar içerisinde buğday, çok amaçlı kullanılması nedeni ile bugün dünyada ve ülkemizde 

ekiliş ve üretim yönünden ilk sırada yer almaktadır. Günümüzde tahılların beslenme açısından 

önemi büyüktür. Ülkemizde halkımızın temel besin kaynağı buğday ekmeğidir. Günlük 

protein ihtiyacımızın 45 g mı buğday ekmeğinden karşılanmaktadır. 

Buğday, ülkemizde ve dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sıralarda yer alan 

önemli bir kültür bitkisidir. 2013 yılı istatistiki verileri göz önüne alındığında; ülkemizde 

ekilen toplam tarla alanının yaklaşık % 74’ ünde tahıl yetiştiriciliği, tahıl yetiştiriciliği yapılan 

bu alanların yaklaşık % 67’ sinde de buğday tarımı yapılmaktadır. Yaklaşık 7.8 milyon hektar 

alandan 22 milyon ton buğday üretilmiştir.(Anonim,2013a).  

Rotasyon ve Münavebe olarak da adlandırılan Ekim nöbeti; Bir tarım işletmesinde 

aynı tarla üzerinde birbirleri ile akraba olmayan ve önemli ölçüde özellikleri farklı olan farklı 

kültür bitkilerinin belirli sıra dahilinde birbirini takip edecek şekilde yetiştirilmesine denir. 

Ekim nöbeti, tarla tarımının organize edilmesinde üzerinde durulacak en önemli konulardan 

biridir. Ekim nöbetinde asıl amaç toprağın üretkenliğinin sürdürülebilmesi ve birim alandan 

elde edilen verimin artırılmasıdır (Tuğay 1988, Sencar vd. 1994, Er vd. 2011). 

Türkiye'de planlı ve programlı ekim nöbeti uygulamaları 1930‟larda başlamıştır. 

Nadas alanlarının azaltılması ile ilgili çalışmalarda, nadasın yerini alabilecek uygun ekim 

nöbeti sistemleri araştırılmıştır. Nadas, toprağın işlenerek belli bir süre boş bırakılması 

işlemidir. 

Tek yönlü tarımda (nadas -buğday) aynı besin maddeleri devamlı olarak tüketilmekte 

bunun sonucu olarak ta bitki besin maddeleri arasındaki denge bozulmaktadır. Ayrıca bu 

tarım sisteminde, toprağın sıkıştırılması sonucu, nitrat oluşumu ve inorganik maddelerden 

nitrojeninin mineralizasyonu önemli ölçüde azalmaktadır. (Adak vd. 1998) 

Farklı özelliklere sahip bitkilerin dahil olduğu ve iyi planlanmış ekim nöbeti 

sistemlerinde hastalıklar azalmakta, zararlı ve yabancı ot kontrolü kolaylaşmakta, erozyon 

azalmakta, toprak yapısı gelişmekte, toprakların azot ve organik madde içeriği artmakta, 

topraktaki bitki besin maddeleri ve uygulanan gübreler daha etkin bir şekilde 

değerlendirilebilmektedir (Könnecke 1985, Black ve Bauer 1990, Köppen 1994). 

Türkiye'de Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri 

şartlarında suyun bulunduğu alanlarda şeker pancarı, ayçiçeği, fasulye, patates, yonca, 

korunga, fiğ, kışlık tahıl yerine mısır gibi bitkiler ekim nöbetinde yer alabilir. Hayvancılığın 

fazla olduğu bölgelerde yem ihtiyacının karşılanabilmesi için yonca, korunga ve fiğ önemli 

ölçüde yetiştirilmektedir. Vejetasyon süresi ve sıcaklığın yeterli olduğu bölgelerde diğer 

endüstri bitkileri de ekim nöbetine girer (Er vd. 2011). 

Er vd. (2010) 2007-2009 arasında yaptıkları çalışmada ana ürün olan buğday ve 

pancar verimlerine ekim nöbetine konulmak istenen ayçiçeği, soya, kolza, aspir ve mısırın 

etkileri incelemişlerdir. Her üç yıl ve üç yerde de buğday ve pancar için en uygun ön bitkiler 

sırasıyla soya ve kolza olmuş ardından da ayçiçeği-mısır veya mısır-ayçiçeği ve aspir olarak 

sıralanmıştır. 

Avcı vd. (1999) Orta Anadolu koşullarında, 14 yıllık ekim nöbetlerinin verim yanında 

toprak özellikleri üzerindeki etkilerini de araştırmışlardır. Ekim nöbetleri; ayçiçeği-buğday, 

kışlık mercimek-buğday, yazlık mercimek- buğday, kışlık fiğ-buğday, aspir-buğday, buğday-

buğday, kimyon-buğday, nohut-buğday, nadas- buğday şeklinde olmuştur. Toprak hazırlığı 

kışlık ürünlerden sonra kazayağı, yazlık ürünlerden sonra pulluk ve ofset disk kullanılarak 

yapılmış, ekim öncesi diskaro ve kazayağı çekilmiştir. Araştırmada sıfır sürüm uygulamasına 

yer verilmemiş ve nadas uygulaması kara nadas şeklinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 

strüktür stabilitesi yönünden ekim nöbetleri arasında fark bulunamamıştır. Uygulamalar 
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arasındaki fark, 0–10 cm derinlikteki organik madde miktarı yönünden önemsiz, 10–20 cm 

derinlikteki miktar yönünden önemli olmuş ve en yüksek organik madde miktarı, buğday-

buğday sisteminde belirlenmiştir. 

Organik tarımda yabancı otlarla ve zararlılarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımına 

müsaade edilmediği için yetiştiricilikte ekim nöbeti uygulamaları büyük önem arz etmektedir. 

Ekim nöbetiyle hem bitki besin maddeleri açısından toprak tek yönlü sömürülmemiş olur hem 

de toprakta hastalık ve zararlı populasyonunun artması önlenmiş olur. Organik tarımda ekim 

nöbeti uygulamalarında dikkat edilecek bazı noktalar şunlardır:  

 

• Azot tüketimi fazla olan kültür bitkileri (kolza, mısır) ile azot fikse etme özelliklerine sahip 

olan baklagiller(mercimek, fiğ);  

• Derin (kazık) köklü kültür bitkileri (yonca, üçgül) ile yüzeysel (saçak) köklü bitkiler 

(tahıllar);  

• Su tüketimi fazla olan kültür bitkileri (çeltik) ile su tüketimi daha az olan bitkiler (arpa, 

buğday); 

• Yetiştirme döneminde yavaş gelişen kültür bitkileriyle hızlı gelişme özelliğinde olan 

bitkiler;  

• Hasattan sonra bitki kalıntısı fazla olan bitkiler (tahıllar) ile kalıntısı az olan bitkiler (patates) 

ardı ardına yetiştirilmelidir. Hastalık ve zararlıların önlenmesinde konukçu olmayan bitkiler 

özellikle seçilmelidir(Er ve Başalma 2008, Kodaş 2012).  

 

Materyal ve Metod 

 

Deneme Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri  

2012-2013 yetişme dönemine (Eylül-Temmuz) ait toplam yağış 293.4 mm olup, en 

düşük yağış 1.8 ve 2.2 mm ile Ekim ve Eylül ayına ait iken en yüksek yağış miktarı ise 60.4 

mm ve 59.8 mm ile Aralık ve Mayıs ayında gerçekleşmiştir. Uzun yıllar ortalaması ise 401 

mm dir. Yani; bu yetiştirme sezonunda  ¼ oranında daha az yağış gelmiştir. Yine aynı 

yetişme döneminde en düşük sıcaklık değeri 0.1
0
C ile Ocak ayında, en yüksek sıcaklık değeri 

ise 21.2 
0
C ve 21.7

0
C ile Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleşmiştir. (Şekil 1)  

 

 
Şekil 1. 2012-2013 yılı yetişme dönemi ortalama iklim değerleri 
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Deneme alanı toprağı killi-tınlı yapı göstermektedir. Toprak pH’sı 7.94 olup alkali 

karakter göstermektedir. Kireç değeri % 26.83 civarında ve çok yüksek düzeydedir. Tuz 

içeriği % 0.07 değerleri arasında olup, tuz problemi yoktur. Yarayışlı fosfor ve potasyum 

değerleri uygun düzeydedir. Organik madde değerleri % 1.65 civarında ve düşük kabul edilen 

seviyededir (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Araştırma yerinin bazı toprak özellikleri 

Derinlik  

(cm) 

Toplam 

tuz (%) 

Toplam  

pH 

Kireç 

CaCo3 

(%) 

Yarayışlı 

Fosfor 

(ka/da) 

Yarayışlı 

Potasyum 

(kg/da) 

Organik 

Madde 

(%) 

Toplam  

Azot 

 (%) 

 

 

0-40 0.07 7.94 26.83 3.93 74.33 1.65 0.13 
 

 

Materyal ve Metod 

Bu çalışmada, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün Deneme ve Araştırma 

Çiftliği tarlasında 1982 yılından beri çakılı deneme olarak yürütülen araştırmanın 2012-2013 

yetişme dönemine ait bir yıllık verilerine yer verilmiştir. Çalışma, tesadüf blokları deneme 

desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Tarla-19 olarak adlandırılan Kıraç arazide 

kurulan denemede parsel boyutları 5X15=75 m
2
 dir. 2’li Ekim Nöbetinde “Tahıl bloğu” ve 

“Değişkenler bloğu” olarak iki blok yer almaktadır. Değişken olarak 9 farklı ön uygulama; 

Aspir, Ayçiçeği, Nohut, Yazlık Mercimek, Yulaf, Buğday, Kışlık Mercimek,  Macar Fiği ve 

Nadas kullanılmıştır. Her sene bu iki blok karşılıklı olarak yer değiştirmekte, böylece 

değişkenlerden sonra ki buğday verimleri elde edilmektedir. 4’lü Ekim Nöbetinde ise “Nadas 

bloğu”, “Nadas sonrası Tahıl bloğu”, “Değişkenler bloğu” ve “Değişken sonrası Tahıl bloğu” 

olarak 4 blok yer almaktadır. Değişken olarak 5 farklı ön uygulama; Yazlık Mercimek, 

Ayçiçeği, Kışlık Mercimek,  Buğday, Nadas kullanılmıştır. Her sene bu 4 blok saat yönünde 

yer değiştirmektedir. Buğday ekimi, iklim ve toprak şartlarının en uygun olduğu Ekim ayı 

içerisinde mibzerle yapılmıştır. 

Araştırma sonunda elde edilen veriler tesadüf blokları deneme desenine göre varyans 

analizi yapılmıştır. Tüm istatistikî hesaplamalar bilgisayarda paket program kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Bitki Boyu: 

2’li Ekim Nöbeti çalışmasında elde edilen bitki boyuna ait değerlerin varyans analiz 

tablosu Çizelge 2 de, ortalama değerler ve oluşan gruplar ise Çizelge 3 te verilmiştir. 

 

Çizelge 2. 2012-2013 yılı kıraç arazi 2’li Ekim Nöbeti varyans analiz tablosu 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler Ortalaması 

Boy (cm) 

Başak Sa 

(m
2
) 

Tane Sa 

(Başak) 

1000 

Tane 

Ağ(g) 

Hasat 

İnd(%) 

Biokütle 

(kg/da) 

Verim 

(kg/da) 

Tekerrür 2 43,06 1010,56 28,35 8,18 85,87 29662,37 159,50 

uygulama 8 96,38** 6340,01 42,05 10,71 152,38** 12692,59 5542,78** 

hata 16 21,13 3575,42 28,60 11,62 29,77 8023,20 898,73 

VK   5,9 29,3 19,8 10,9 14,3 20,2 17,8 

 

Varyans analiz çizelgesinde (Çizelge 2) görüldüğü gibi 2012-2013 yetiştirme 

döneminde ön bitkiler kendinden sonra gelen buğdayın bitki boyu üzerine istatistiki olarak 

%1 düzeyinde önemli olacak şekilde etki etmiştir.  
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Çizelge 3. 2012-2013 yılı kıraç arazi 2’li ekim nöbetinde ön bitkilerin buğdayda bazı bitkisel 

özellikler üzerine olan etkisi 

Ekim nöbetleri Boy (cm) 

Basak 

sayısı 

(m
2
) 

Tane 

sayısı 

(başak) 

1000t 

ağırlığı 

(g) 

Biokütle 

(kg/da) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Verim 

(kg/da) 

   

 

Aspir/buğday 79,3 abc 218,5 29,4 32,4 394 48,8 a 192 ab 
 

Ayçiçeği/buğday 75,1 cd 226,5 23,4 31,8 413 38,3 bcd 158 bc 
 

Kışlık Mercimek/buğday 74,3 cd 181,4 29,4 30,9 518 32,8 cde 158 bc 
 

Kış Fiğ/Buğday 72,9 cd 170,7 29,7 31,4 440 36,4 bcd 158 bc 
 

Nadas/Buğday 78,3 bcd 280,1 23 34,6 525 42,6 ab 220 a 
 

Nohut/buğday 87 a 191,5 31,6 33,1 487 41,2 abc 199 ab 
 

Yaz. Mercimek/buğday 86,1 ab 259,1 30,5 28,5 487 45 ab 216 a 
 

Yulaf/Buğday 76,3 cd 169,4 22,2 29,8 345 31,1 de 108 cd 
 

Buğday/Buğday 70,3 d 137,8 24,2 29,7 373 26,5 e 103 d 
 

VK (%) Ek.nöb 5,9 29,3 19,8 10,9 20,2 14,3 17,8 
 

AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 8 103,5 9,3 5,9 155 9,4 52 
 

 

2’li Ekim Nöbetinde elde edilen buğday boy ortalamalarına baktığımızda en yüksek 87 

cm ile nohuttan sonra gelen buğdaydan alınırken en düşük bitki boyu 70.3 cm ile buğdaydan 

sonra gelen buğdaydan alınmıştır. Buda bize nohutun havadaki serbest azotu toprağa 

kazandırıp kendinden sonra gelen bitkiye hazır besin maddesi bıraktığını göstermektedir.  

4’lü Ekim Nöbetinde Nadas sonrası buğdayın varyans analiz tablosuna göre (Çizelge 

4) elde edilen verilerde bitki boyu bakımından uygulamalar arasında istatistiki olarak bir 

farklılık bulunmamıştır. 

4’lü Ekim Nöbetinde Nadas sonrası buğdayın boy ortalamalarına baktığımızda bitki 

boyu 72.8-82.1 cm arasında değişmiştir(Çizelge 5). 

 

Çizelge 4. 2012-2013 yılı kıraç arazi 4’lü ekim nöbetinde nadas sonrası buğdayda varyans 

analiz tablosu 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler Ortalaması 

Boy 

(cm) 

Başak Sa 

(m
2
) 

Tane Sa 

(Başak) 

1000 

Tane 

Ağ (g) 

Hasat 

İndex 

(%) 

Biokütle 

(kg/da) 

Verim 

(kg/da) 

Tekerrür 2 137,62 816,61 10,70 7,48 5,78 7382,40 593,86 

uygulama 4 42,69 3761,11 27,96 1,08 182,08 8106,27 2076,44 

hata 8 17,85 2754,41 14,56 3,65 84,10 7265,07 576,88 

VK   5,6 23,5 13,7 5,5 19,7 18 11 

 

Çizelge 5. 2012-2013 yılı kıraç arazi 4’lü ekim nöbetinde nadas sonrası buğdayda bazı 

bitkisel özellikler 

Ekim nöbetleri Boy (cm) 

Basak 

sayısı 

(m2) 

Tane 

sayısı 

(başak) 

1000t 

ağırlığı 

(g) 

Biokütle 

(kg/da) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Verim 

(kg/da) 

   

 

Ayç/B/Nadas/Buğday 82,1 230,8 28,9 33,7 412 53,2 218 
 

Buğ/B/Nadas/Buğday 75,1 164,6 31,1 35,2 444 42,9 180 
 

K. Mer/B/Nadas/Buğday 72,8 236,7 23 34,7 492 37,3 184 
 

Nad/B/Nadas/Buğday 72,9 259,8 27,2 34,8 429 55,9 239 
 

Y. Mer/B/Nadas/Buğday 75,7 223,6 28,9 35,2 539 43 227 
 

VK (%) Eknöb 5,6 23,5 13,7 5,5 18 19,7 11 
 

AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 8,0 98,8 7,2 3,6 160 17,3 45 
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4’lü Ekim Nöbetinde Değişkenler sonrası buğdayın varyans analiz tablosu (Çizelge 6) 

incelendiğinde bitki boyuna uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

 

Çizelge 6. 2012-2013 yılı kıraç arazi 4’lü ekim nöbetinde değişken sonrası buğdayda varyans 

analiz tablosu 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler Ortalaması 

Boy 

(cm) 

Başak Sa 

(m
2
) 

Tane 

Sa 

(Başak) 

1000 

Tane 

Ağ(g) 

Hasat 

İndex 

(%) 

Biokütle 

(kg/da) 

Verim 

(kg/da) 

Tekerrür 2 61,59 2467,75 0,97 10,13 47,25 2098,40 499,34 

uygulama 4 142,81 5364,61** 41,13 2,06 85,22 4483,33 3978,05* 

hata 8 48,77 552,35 25,19 3,38 30,47 6015,73 606,10 

VK   9,0 12,2 16,9 5,6 14,2 16,2 13,4 

 

Çizelge7. 2012-2013 yılı kıraç arazi 4’lü ekim nöbetinde değişkenler sonrası buğdayda bazı 

bitkisel özellikler 

Ekim nöbetleri Boy (cm) 

Basak 

sayısı 

(m
2
) 

Tane sayısı 

(başak) 

1000t 

ağırlığı 

(g) 

Biokütle 

(kg/da) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Verim 

(kg/da) 

   

 

N/B/Ayçiçeği/Buğday 70,5 210  ab 24,3 33,4 432 38,8 166  bc 
 

N/B/Buğday/Buğday 69,2 125,1  c 31,8 32,5 457 29,8 129  c 
 

N/B/Kış Merc./Buğday 81,6 176,3  b 34,1 33,4 465 43,2 200  ab 
 

N/B/Nadas/Buğday 83,6 227,9  a 30,1 31,9 513 42 216  a 
 

N/B/Yaz. Merc./Buğday 81,9 
220,5  

ab 
28,3 34 523 40,2 210  ab 

 

VK (%) Ek. Nöb. 9 12,2 16,9 5,6 16,2 14,2 13,4 
 

AÖF(.05)Ek. Nöb. 13,1 44,3 9,5 3,5 146 10,4 46 
 

 

4’lü ekimde nöbetinde Değişken sonrası buğday bitki boyu ortalamaları 69.2-83.6 cm 

arasında değişmiştir(Çizelge 7).  

 

Başak Sayısı (m
2
): 

2012-2013 yılı yetiştirme dönemi 2’li Ekim Nöbeti denemesinde varyans analiz 

tablosu incelendiğinde (Çizelge 2) ön uygulamaların başak sayısı(m
2
) etkisi istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır. Elde edilen ortalama değerlerin tablosuna göre(Çizelge 3); başak 

sayısı(m
2
) 137.8-280.1 adet arasında değişmiştir. 

4’lü Ekim Nöbeti çalışmasında Nadas sonrası Buğdayın varyans analizinde(Çizelge 4) 

Nadasın başak sayısı(m
2
) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Elde edilen 

ortalama değerlerin tablosuna göre(Çizelge 5); başak sayısı(m
2
) 164.6-259.8 adet arasında 

değişmiştir. 

Ön uygulamalar sonrası Buğdayda ise istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli etki 

tespit edilmiştir(Çizelge 6). Ortalama değerlere bakıldığında en fazla başak sayısı(m
2
) 227.9 

adet ile Nadas ön uygulaması sonrası Buğdaydan elde edilirken; en düşük başak sayısı(m
2
) 

125.1 adet ile Buğday ön uygulaması sonrası Buğdaydan elde edilmiştir(Çizelge 7). 

Tane Sayısı (Başak): 
2012-2013 yılı 2’li Ekim Nöbetindeki varyans analiz tablosuna göre (Çizelge 2) ön 

uygulamaların Tane sayısı(başak) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Elde 

edilen değerler tablosuna göre(Çizelge 3); Tane sayısı(başak) 22.2-31.6 adet arasında 

değişmiştir. 
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4’lü Ekim Nöbeti denemesinde Nadas sonrası Buğdayın varyans analiz tablosu 

incelendiğinde(Çizelge 4) Nadasın Tane sayısı(başak)’na etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmamıştır. Elde edilen ortalama değerlerin tablosuna göre(Çizelge 5); Tane sayısı(başak) 

23.0-31.1 adet arasında değişmiştir.  

Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 6) ön 

uygulamaların Tane sayısı(başak) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Elde 

edilen ortalama Tane sayısı(başak) değerleri ise 24.3-34.1 adet hesaplanmıştır. 

1000 Tane Ağırlığı (g): 

2’li Ekim Nöbeti çalışmalarının 2012-2013 yılı yetiştirme dönemine ait varyans analiz 

tablosuna göre (Çizelge 2) ön uygulamaların 1000 Tane Ağırlığı(g) üzerine etkisi istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır. Ortalama 1000 Tane Ağırlığı(g) 28.5-34.6 g arasında değişiklik 

göstermiştir(Çizelge 3). 

4’lü Ekim Nöbeti çalışmalarında ise; Nadas sonrası buğdayın varyans analiz tablosuna 

göre (Çizelge 4) elde edilen verilerde Nadasın 1000 Tane Ağırlığı(g)’na etkisi istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır. Nadas sonrası buğdayın 1000 Tane Ağırlığı(g) ortalamalarına 

baktığımızda değerler 33.7-35.2 g arasında değişmiştir(Çizelge 5). 

Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 6) ön 

uygulamaların 1000 Tane Ağırlığı(g)  üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

Elde edilen ortalama 1000 Tane Ağırlığı(g)  değerleri ise 31.9-34.0 g hesaplanmıştır(Çizelge 

7). 

Biokütle (kg/da):  
2’li Ekim Nöbeti denemesinin 2012-2013 yılına ait verilerin varyans analiz tablosuna 

göre (Çizelge 2) ön uygulamaların Biokütle(kg/da) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmamıştır. Ortalama Biokütle ağırlığı 345-525 kg/da arasında değişiklik 

göstermiştir(Çizelge 3). 

4’lü Ekim Nöbeti çalışmalarının 2012-2013 yılına ait Nadas sonrası Buğdayın varyans 

analiz tablosu incelendiğinde(Çizelge 4) Nadasın Biokütle ağırlığına etkisi istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır. Elde edilen ortalama değerlerin tablosuna göre(Çizelge 5); 

Biokütle(kg/da) 412-539 kg/da arasında değişmiştir. 

Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 6) ise; ön 

uygulamaların Biokütle(kg/da) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Elde 

edilen ortalama Biokütle ağırlığı ise 432-523 kg/da olarak hesaplanmıştır(Çizelge 7). 

Hasat İndeksi (%): 

2012-2013 yılı yetiştirme dönemi 2’li Ekim Nöbeti denemesinde varyans analiz 

tablosuna bakıldığında (Çizelge 2) ön uygulamaların Hasat indeksi(%) üzerine olan etkisi %1 

düzeyinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Elde edilen ortalama en yüksek değer %48.8 

ile Aspir sonrası buğdaydan elde edilirken; en düşük değer ise %26.5 ile Buğday ön 

uygulamasından sonraki buğdaydan elde edilmiştir(Çizelge 3). 

4’lü Ekim Nöbeti denemesinde Nadas sonrası Buğdayın varyans analiz tablosu 

incelendiğinde(Çizelge 4) Nadasın Hasat indeksi(%) üzerine olan etkisi istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır. Elde edilen ortalama değerlerin tablosuna göre(Çizelge 5); Hasat 

indeksi %37.3-55.9 arasında değişmiştir.  

Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 6) ön 

uygulamaların Hasat indeksi(%) üzerine olan etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

Elde edilen ortalama Hasat indeksi değerleri ise % 29.8-43.2 olarak hesaplanmıştır(Çizelge 

7). 

Verim (kg/da): 

2’li Ekim Nöbeti çalışmalarının 2012-2013 yılı yetiştirme dönemine ait varyans analiz 

tablosu incelendiğinde(Çizelge 2) ön uygulamaların Verim(kg/da) üzerine etkisi istatistiki 

olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. En yüksek Verim 220 kg/da ile Nadas ön 
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uygulaması sonrası Buğdaydan elde edilirken; 216 kg/da verim ile Yazlık Mercimek sonrası 

Buğdayla istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. En az Verim ise 103 kg/da ile Buğday ön 

uygulaması sonrası Buğdaydan elde edilmiştir(Çizelge 3). Bu da bize üst üste aynı ürün 

ekilmesinin verim kaybına neden olacağını gösterirken; yazlık baklagillerin, toprakta daha 

kısa süre kaldığı için, daha az su tüketmekle kendinden sonraki buğdaya olumlu etkisini 

kanıtlamıştır. 

4’lü Ekim Nöbeti çalışmalarının 2012-2013 yılına ait Nadas sonrası Buğdayın varyans 

analiz tablosu incelendiğinde(Çizelge 4) Nadasın Verim(kg/da) üzerine olan etkisi istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır. Elde edilen ortalama değerler incelendiğinde (Çizelge 5); 

Verim 180-239 kg/da arasında değişmiştir. 

Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 6) ise; ön 

uygulamaların Verim (kg/da) üzerine istatistiki olarak %5 daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

En yüksek Verim 216 kg/da ile Nadas ön uygulaması sonrası buğdaydan alınırken; en düşük 

verim 129 kg/da ile Buğday ön uygulaması sonrası buğdaydan alınmıştır. 

 

Sonuç 

 

2012-2013 yetiştirme sezonu bir yıllık sonuçlarına göre; 2’li ve 4’lü Ekim 

Nöbetlerinde, Nadas ve Yazlık Mercimek sonrası buğdaydan en yüksek verim alınırken(220 

kg/da ve 216 kg/da); Buğday ön uygulaması sonrası buğdaydan en düşük verim alınmıştır(103 

kg/da). Buda bize tahıl üzerine tahıl yetiştiriciliğinin uygun olmadığını göstermiştir. Yazlık 

baklagil ön uygulamaların ise buğday verimine olumlu etki ettiğini göstermiştir. Nedeni ise 

yazlıklar tarlada daha kısa süre kaldığı için daha az su ve besin maddesi tüketmekte ve 

kendinden sonraki buğdaya daha fazla su ve besin maddesi kalmaktadır. Buda verime olumlu 

etki etmektedir. 

Bununla birlikte ekim nöbeti çalışmalarının sonuçları tek yıllık verilere göre 

değerlendirilmemelidir. Çalışmanın uzun yıllar (1982-2013) verilerine bakıldığında ise; ilk 

15-20 yılda kışlık ön bitkiler(kışlık mercimek) sonrası buğday verimleri ön plana çıkarken, 

çalışmanın yaklaşık son 10 yıllık verilerinde yazlık ön bitkiler(yazlık mercimek ve nohut) 

sonrası buğday verimleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ön uygulamaların toprak yapısına olan 

etkileri ve ekonomik analizi de göz önüne alınmalıdır. 
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Abstract: This study includes the data of the 2012-2013 season from Crop Rotations in Central Anatolia 

Research started in 1982 established at the Station of Ankara University Agricultural Faculty located 

İkizce/Haymana. In this station, soils is named as bottom soils that have deeper soil, heavier texture and less 

slope. The objective of this research to determine the effects of previous crops on wheat  yields. In 2-year and 4-

year crop rotations. The previous crops were safflover, sunflover, chickpea, spring lentil, winter lentil, oat, 

,wheat and fallow. In 4-year rotation, influences of 5 different treatments on following wheat yields are 

investigated. This treatments spring lentil, sunflover, winter lentil, wheat and fallow. Wheat variety sown is 

İkizce-96. The observations taken were plant height(cm), biomass(kg/da), number of spike(n/m
2
), number of 

seed pers pike, thousand kernel weight(g), grain yield and harvest index. In 2-year crop rotations statistically 

significant (P<0.05) differences were found in grain yield, plant height, spike number per square meter and 

harvest index. The highest yield was 275 kg/da and obtained with wheat following spring lentil. The lowest yield 

was 109 kg/da and obtained with wheat following sunflover. Highest plant height 102 cm was obtained with 

wheat after chickpea, the highest number of spike was from wheat after spring lentil. In 4-year crop rotations, 

significant differences (P<0.01) were found in graim yields, harvest index and plant height with wheat phase 

following alternative crops. Highest yield was 246 kg/da and obtained with wheat following spring lentil. The 

lowest yield was 105 kg/da with wheat following sunflover. Tallest height was found with wheat after spring 

lentil. There was no statical differences in all observations in the in the phase of wheat following fallow. Yields, 

plant hight and biomass were in between 161-232 kg/da, 88.3-93.1 cm and 576-739 kg/da, respectively. 

Keywords: Wheat, Yield, Fallow, 2-year rotations, 4-year rotations 

 

Orta Anadolu’da Taban Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın Verim ve Verim Öğeleri 

Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi 

 
Özet: Bu çalışma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi İkizce/Haymana Araştırma ve Uygulama İstasyonunda 

1982 yılında başlamış olan Orta Anadolu’da Ekim Nöbeti Araştırmalarının 2012-2013 yetiştirme sezonu 

verilerini içermektedir. Taban arazi olarak tabir edilen bu alanda toprak şartları derinlik olarak daha derin ve 

tekstür ağırdır, meyil daha azdır.  2’li ve 4’lü ekim nöbeti uygulamaları ile farklı ön bitkilerin buğday verimine 

olan etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece Nadas/Buğday çiftçi uygulaması ile karşılaştırılması 

yapılmıştır. 2’li Ekim Nöbetinde 9 farklı ön uygulamanın kendinden sonra gelen buğday verimine olan etkileri 

karşılaştırılmıştır. Bu uygulamalar; Aspir, Ayçiçeği, Nohut, Yazlık Mercimek, Yulaf, Buğday, Kışlık Mercimek, 

Macar Fiği ve Nadas. 4’lü Ekim Nöbetinde ise 5 farklı uygulamanın kendinden sonra gelen buğday verimine 

olan etkilerine bakılmıştır. Bu uygulamalar; Yazlık Mercimek, Ayçiçeği, Kışlık Mercimek, Buğday, Nadas. 

Buğday çeşidi olarak İkizce-96 çeşidi kullanılmıştır. İncelenen özellikler; Bitki Boyu(cm), Biokütle 

Ağırlığı(kg/da), Başak Sayısı(adet/m
2
), Başakta Tane Sayısı, 1000 Tane Ağırlığı(g), Verim (kg/da), Hasat 

İndeksi(%) dir. İstatistiki analiz sonucunda 2’li ekim nöbetinde; verim, bitki boyunda uygulamalar arasında %1;  

m
2 

başak sayısı ve hasat indeksinde ise %5 düzeyinde önemlilik bulunmuş olup en yüksek verim 275 kg/da ile 

yazlık mercimekten sonra gelen buğdaydan elde edilmiştir. En düşük verim 109 kg/da ile ayçiçeğinden sonra 

gelen buğdaydan elde edilmiştir. En yüksek boy 102,2 cm ile nohut sonrası buğdayda, en fazla başak 317,1 adet 

ile yazlık mercimek sonrası buğdayda bulunmuştur. 4’lü ekim nöbetinde ise değişken sonrası ve buğday verimi, 

hasat indeksi ve bitki boyunda uygulamalar arasında %1; m
2 

başak sayısında ise %5 düzeyinde istatistiki 

önemlilik tesbit edilmiştir. En yüksek verim 246 kg/da ile yazlık mercimek sonrası gelen buğdaydan elde 

edilmiştir. En düşük verim 105 kg/da ile ayçiçeği sonrası gelen buğdaydan elde edilmiştir. En yüksek boy 91,5 

cm ile yazlık mercimek sonrası buğdayda bulunmuştur. Nadas sonrası Buğday bloğunda ise incelenen bütün 

özelliklerde uygulamalar arasında istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır. Verimler 161-212 kg/da, bitki boyu 

88,3-93,1 cm, biokütle 576-739 kg/da arasında değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Verim(kg/da), Nadas, 2’li ekim nöbeti , 4’lü ekim nöbeti 

 

Giriş 

 

Buğday, ülkemizde ve dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sıralarda yer alan 

önemli bir kültür bitkisidir. 2013 yılı istatistiki verileri göz önüne alındığında; ülkemizde 
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ekilen toplam tarla alanının yaklaşık % 74’ ünde tahıl yetiştiriciliği, tahıl yetiştiriciliği yapılan 

bu alanların yaklaşık % 67’ sinde de buğday tarımı yapılmaktadır. Yaklaşık 7.8 milyon hektar 

alandan 22 milyon ton buğday üretilmiştir(Anonim,2013).  

Ekim nöbeti; Bir tarım işletmesinde aynı tarlada birbirleri ile akraba olmayan ve farklı 

özelliklere sahip kültür bitkilerinin belirli sıra dahilinde birbirini takip edecek şekilde 

yetiştirilmesine denir. Ekim nöbeti, tarla tarımının organize edilmesinde üzerinde durulacak 

en önemli konulardan biridir. Ekim nöbetinde asıl amaç toprağın üretkenliğinin 

sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen verimin artırılmasıdır (Tuğay 1988, Sencar vd. 

1994, Er vd. 2011). 

Er vd. (2010) 2007-2009 arasında yaptıkları çalışmada ana ürün olan buğday ve 

pancar verimlerine ekim nöbetine konulmak istenen ayçiçeği, soya, kolza, aspir ve mısırın 

etkileri incelemişlerdir. Her üç yıl ve üç yerde de buğday ve pancar için en uygun ön bitkiler 

sırasıyla soya ve kolza olmuş ardından da ayçiçeği-mısır veya mısır-ayçiçeği ve aspir olarak 

sıralanmıştır. 

Bitkisel üretimde uygun olmayan iklim baskısının egemen olduğu ve sulamanın da 

çeşitli nedenlerle kısıtlı olduğu Orta Anadolu gibi kurak bölgelerde yetiştirilen ürünlerde çeşit 

ve miktar bakımından kısıtlılık göze çarpmaktadır. Bu nedenle Orta Anadolu Bölgesi'nde 

nadas-buğday ekim sistemi çok yaygındır. 

Nadas uygulaması sonucu toprakta nem birikimi, alınan tüm önlemlere karşın istenilen 

düzeye ulaşamamaktadır. Bu alanlarda yaygın olarak yetiştirilen buğdayın verimine etki eden 

su, nadas süresince biriktirilenden çok, bitkinin yetişme döneminde düşen yağışlarla 

sağlanmaktadır (Eser ve ark.,1997). Bu nedenle, nadasın kaldırılarak her yıl ekim 

yapılabilmesi için sürekli ekim nöbeti araştırmaları yapıImaktadır. Bunlar içinde en yaygın 

olan ekim sistemi genellikle tek yıllık baklagil - tahıl şeklindedir. Ayrıca az da olsa her yıl üst 

üste tahıl ekimi de denenmektedir (Gerek 1987). 

Avcı vd. (1999) Orta Anadolu koşullarında, 14 yıllık ekim nöbetlerinin verim yanında 

toprak özellikleri üzerindeki etkilerini de araştırmışlardır. Ekim nöbetleri; ayçiçeği-buğday, 

kışlık mercimek-buğday, yazlık mercimek- buğday, kışlık fiğ-buğday, aspir-buğday, buğday-

buğday, kimyon-buğday, nohut-buğday, nadas- buğday şeklinde olmuştur. Araştırma 

sonucunda, strüktür stabilitesi yönünden ekim nöbetleri arasında fark bulunamamıştır. 

Uygulamalar arasındaki fark, 0–10 cm derinlikteki organik madde miktarı yönünden önemsiz, 

10–20 cm derinlikteki miktar yönünden önemli olmuş ve en yüksek organik madde miktarı, 

buğday-buğday sisteminde belirlenmiştir. 

Buğday verimi, nadas yapılsın veya yapılmasın yıllar içinde kararsız bir durum 

göstermektedir. Kurak giden yıllarda verim düşüşü çok büyük olmaktadır (Kalaycı 1981). 

Nadas - buğday, mercimek-buğday ekim sistemleri yanında buğday - buğday ekim nöbetini, 

toprak nemi ve azotta etkilemektedir. Bunun da tane kalitesine yansıması beklenir. Öte 

yandan, adı geçen ekim nöbeti uygulamalarından nadas-buğday dışındakilerde, toprak işleme 

ve uygun bir tohum yatağı hazırlamanın güçlükleri de vardır. Bu düşüncelerden hareketle, 

araştırma kapsamında; Haymana koşullarında nadaslı ve nadassız olarak yetiştirilen, alanlarda 

tohum yatağı hazırlığı için pulluk + kazayağı ve rototillerin kullanıldığı iki değişik toprak 

işlemesinin bu parsellerde yetiştirilen buğdayın bazı kalite öğelerine etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır(Avcı ve ark.1999). 

Tosun (1980), nadas-buğday sistemi ile buğday-mercimek, buğday-nadas-mercimek, 

buğday-mercimek-nadas, buğday-nadas-mercimek-nadas ekim nöbetlerinin 9 yıllık 

sonuçlarına göre, birim alandan en yüksek verimin buğdayda 236 kg/da, mercimekte 90.8 

kg/da ile buğday-nadas-mercimek ekim nöbeti sisteminden elde edildiğini bildirmektedir. 

Yine aynı araştırıcıya göre, üst üste buğday yetiştirilen tarlalarda buğday kök kalıntıları C/N 

oranını yükseltmekte ve toprakta toksik maddeleri arttırarak toprak verimliliğini 
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azaltmaktadır. Baklagillerde ise, bu katsayı 17’nin altına düşürülerek organik maddenin kısa 

sürede parçalanması sağlanmakta ve toprak verimliliği arttırılmaktadır.  

Eskişehir Zirai Araştırma Enstitüsü’nün 1953-65 yıllarını kapsayan bir dizi ekim 

nöbeti alışmalarında, tahıllarda ekim nöbetine girecek bitkilerin nohut, fasulye, fiğ gibi tek 

yıllık baklagiller olduğu ve bunlardan sonra ekilecek buğdayın olumsuz yönde fazla 

etkilenmediği belirtilmektedir. İki yıllık ekim nöbeti çalışmalarında en iyi sonucu, kışlık 

ekilen ve ot için yetiştirilen koca fiğ-buğday ekim nöbeti olduğu bildirilmektedir (Kalaycı 

1981). 

Organik tarımda yabancı otlarla ve zararlılarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımına 

müsaade edilmediği için yetiştiricilikte ekim nöbeti uygulamaları büyük önem arz etmektedir. 

Ekim nöbetiyle hem bitki besin maddeleri açısından toprak tek yönlü sömürülmemiş olur hem 

de toprakta hastalık ve zararlı populasyonunun artması önlenmiş olur(Er ve Başalma 2008, 

Kodaş 2012). 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Deneme Yerinin İklim Özellikleri  

2012-2013 yetişme dönemine (Eylül-Temmuz) ait toplam yağış 293.4 mm olup, en 

düşük yağış 1.8 ve 2.2 mm ile Ekim ve Eylül ayına ait iken en yüksek yağış miktarı ise 60.4 

mm ve 59.8 mm ile Aralık ve Mayıs ayında gerçekleşmiştir. Uzun yıllar ortalaması ise 401 

mm dir. Yani; bu yetiştirme sezonunda  ¼ oranında daha az yağış gelmiştir. Yine aynı 

yetişme döneminde en düşük sıcaklık değeri 0.1
0
C ile Ocak ayında, en yüksek sıcaklık değeri 

ise 21.2 
0
C ve 21.7

0
C ile Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleşmiştir(Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. 2012-2013 yılı yetişme dönemi ortalama iklim değerleri 

 

Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama İstasyonu 

tarlasında 1986 yılından beri çakılı deneme olarak yürütülen araştırmanın 2012-2013 

yetiştirme dönemine ait bir yıllık verilerine yer verilmiştir. Çalışma, tesadüf blokları deneme 

desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Taban arazide kurulan denemede parsel 

boyutları 10X15=150 m
2
 dir. 2’li Ekim Nöbetinde “Tahıl bloğu” ve “Değişkenler bloğu” 

olarak iki blok yer almaktadır. Değişken olarak 9 farklı ön uygulama; Aspir, Ayçiçeği, Nohut, 

Yazlık Mercimek, Yulaf, Buğday, Kışlık Mercimek,  Macar Fiği ve Nadas kullanılmıştır. Her 

sene bu iki blok karşılıklı olarak yer değiştirmekte, böylece değişkenlerden sonra ki buğday 

verimleri elde edilmektedir. 4’lü Ekim Nöbetinde ise “Nadas bloğu”, “Nadas sonrası Tahıl 
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bloğu”, “Değişkenler bloğu” ve “Değişken sonrası Tahıl bloğu” olarak 4 blok yer almaktadır. 

Değişken olarak 5 farklı ön uygulama; Yazlık Mercimek, Ayçiçeği, Kışlık Mercimek,  

Buğday, Nadas kullanılmıştır. Her sene bu 4 blok saat yönünde yer değiştirmektedir. Buğday 

ekimi, iklim ve toprak şartlarının en uygun olduğu Ekim ayı içerisinde mibzerle yapılmıştır. 

Araştırma sonunda elde edilen veriler tesadüf blokları deneme desenine göre varyans 

analizi yapılmıştır. Tüm istatistikî hesaplamalar bilgisayarda paket program kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Bitki Boyu: 

2’li Ekim Nöbeti çalışmasında elde edilen bitki boyuna ait değerlerin varyans analiz 

tablosu Çizelge.1’de, ortalama değerler ve oluşan gruplar ise Çizelge.2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. 2012-2013 yılı taban arazi 2’li Ekim Nöbeti varyans analiz tablosu 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler Ortalaması 

Boy (cm) 
Başak Sa 

(m2) 

Tane Sa 

(Başak) 

1000 Tane 

Ağ. (g) 

Hasat İnd 

(%) 

Biokütle 

(kg/da) 

Verim 

(kg/da) 

Tekerrür 2 9,02 634,25 9,22 2,53 194,06 26028,44 549,89 

uygulama 8 287,63** 8472,50* 5,76 4,53 160,65* 38638,00 8828,53** 

hata 16 34,81 2685,05 18,76 3,81 60,39 22045,61 830,54 

VK   6,6 22,0 13,9 6,7 22,2 23,7 13,6 

 

Varyans analiz tablosu(Çizelge 1) incelendiğinde 2012-2013 yetiştirme döneminde 

2’li ekim nöbeti ön uygulamalarının buğdayın bitki boyuna olan etkisi %1 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. 

2’li Ekim Nöbetinde elde edilen buğday boy ortalamalarına baktığımızda en yüksek 

102,2 cm ile nohuttan sonra gelen buğdaydan alınırken; yazlık mercimekten sonra gelen 

buğdayda ise 98,8 cm alınmış ve istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır. En düşük bitki 

boyu ise 73,7 cm ile ayçiçeğinden sonra gelen buğdaydan alınmıştır. Buda bize yemeklik tane 

baklagillerin (nohut ve mercimek) havadaki serbest azotu toprağa kazandırıp kendinden sonra 

gelen bitkiye hazır besin maddesi bıraktığını göstermektedir (Çizelge 2).  

 

Çizelge 2. 2012-2013 yılı taban arazi 2’li ekim nöbetinde ön bitkilerin buğdayda bazı bitkisel 

özellikler üzerine olan etkisi 

Ekim nöbetleri Boy (cm) 

Basak 

sayısı 

(m2) 

Tane 

sayısı 

(başak) 

1000t 

ağırlığı 

(g) 

Biokütle 

(kg/da) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Verim 

(kg/da) 

Aspir/buğday 94,4  ab 188,4  bc 30,9 28 653 24,5  d 159  c 

Ayçiçeği/buğday 73,7  d 141,3  c 28,5 27,4 457 27,7  bcd 109  d 

Kışlık Mercimek/buğday 80,7  cd 195,5  bc 32,3 29 639 27,4  cd 177  c 

Kış Fiğ/Buğday 96,9  ab 277,2  ab 30,5 28,7 643 39,2  abc 238  ab 

Nadas/Buğday 93,7  ab 249,8  ab 32,2 31 674 36,6  a-d 243  ab 

Nohut/buğday 102,2  a 263,6  ab 31,6 30,4 769 34,3  a-d 246  ab 

Yaz. Mercimek/buğday 98,8  a 317,1  a 30,7 28,3 737 37,7  a-d 275  a 

Yulaf/buğday 87,5  bc 257,6  ab 33,2 30,4 643 40,9  ab 257  a 

Buğday/Buğday 79,9  cd 231,7  ab 30,1 29,3 405 50,3  a 204  bc 

VK (%) Ek.nöb 6,6 22 13,9 6,7 23 22,4 22 

AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 10,2 89,7 7,5 3,4 251 13,7 90 
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4’lü Ekim Nöbetinde Nadas sonrası buğdayın varyans analiz tablosuna göre (Çizelge 

3) elde edilen verilerde bitki boyu bakımından uygulamalar arasında istatistiki olarak bir 

farklılık bulunmamıştır. Avcı ve arkadaşlarının buldukları sonuçla uyumludur. 

 

Çizelge 3. 2012-2013 yılı taban arazi 4’lü ekim nöbetinde nadas sonrası buğdayda varyans 

analiz tablosu 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler Ortalaması 

Boy (cm) 
Başak Sa 

(m2) 

Tane Sa 

(Başak) 

1000 Tane 

Ağ(g) 

Hasat İnd 

(%) 

Biokütle 

(kg/da) 

Verim 

(kg/da) 

Tekerrür 2 43,72 2618,00 57,34 9,95 85,70 46376,27 184,26 

uygulama 4 9,74 545,12 11,04 1,43 37,80 11357,33 1189,67 

hata 8 16,76 2990,26 28,31 4,28 28,66 9898,93 1437,94 

VK   4,5 31,4 14,9 6,5 17,4 15,6 19,7 

 

4’lü Ekim Nöbetinde Nadas sonrası buğdayın boy ortalamalarına baktığımızda bitki 

boyu 88,3-93,1 cm arasında değişmiştir(Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. 2012-2013 yılı taban arazi 4’lü ekim nöbetinde nadas sonrası buğdayda bazı 

bitkisel özellikler 

Ekim nöbetleri Boy (cm) 

Basak 

sayısı 

(m2) 

Tane 

sayısı 

(başak) 

1000t 

ağırlığı 

(g) 

Biokütle 

(kg/da) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Verim 

(kg/da) 

Ayç/B/Nadas/Buğday 91,3 177,1 33,2 32,2 739 25,6 187 

Buğ/B/Nadas/Buğday 89,5 182,3 37,6 33,1 647 33,4 212 

Kış. Mer/B/Nadas/Buğday 88,3 151,1 34,5 31,8 576 28,6 161 

Nad/B/Nadas/Buğday 93,1 181,1 37,5 31,3 629 32,9 205 

Yaz. Mer/B/Nadas/Buğday 90,1 176,1 35,2 31,6 606 33,6 195 

VK (%) Eknöb 4,5 31,4 14,9 6,5 16 17,4 20 

AÖF(.05)(ekim nöbetleri) - - - - - - - 

 

4’lü Ekim Nöbetinde Değişkenler sonrası buğdayın varyans analiz tablosu (Çizelge 5) 

incelendiğinde bitki boyuna uygulamalar %1 düzeyinde istatistiki olarak önemli etkide 

bulunmuştur. 

Çizelge 5. 2012-2013 yılı taban arazi 4’lü ekim nöbetinde değişken sonrası buğdayda varyans 

analiz tablosu 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler Ortalaması 

Boy (cm) 
Başak Sa 

(m2) 

Tane Sa 

(Başak) 

1000 

Tane 

Ağ(g) 

Hasat İnd 

(%) 

Biokütle 

(kg/da) 

Verim 

(kg/da) 

Tekerrür 2 12,18 3108,72 50,24 3,51 13,31 3494,40 899,04 

uygulama 4 179,69** 7943,85* 29,34 3,97 355,92** 7952,67 10215,99** 

hata 8 25,35 1912,95 45,43 1,90 34,60 4007,07 466,78 

VK   6,0 26,0 19,6 4,4 15,7 13,3 12,1 

 

4’lü Ekim nöbetinde değişkenler sonrası buğdayda en yüksek bitki boyu 91,5 cm ile 

yazlık mercimek sonrası buğdayda ölçülürken, en düşük bitki boyu 72,8 cm ile ayçiçeği 

sonrası buğdaydan alınmıştır(Çizelge 6). Bu sonuç Meyveci ve arkadaşlarının buldukları 

sonuçla uyumludur. 
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Çizelge6. 2012-2013 yılı taban arazi 4’lü ekim nöbetinde değişkenler sonrası buğdayda bazı 

bitkisel özellikler 

Ekim nöbetleri Boy (cm) 
Basak 

sayısı (m2) 

Tane 

sayısı 

(başak) 

1000t 

ağırlığı 

(g) 

Biokütle 

(kg/da) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Verim 

(kg/da) 

N/B/Ayçiçeği/buğday 72,8  c 105,8  c 33 32,9 453 23,4  c 105  c 

N/B/Buğday/buğday 81,2  bc 138,4  bc 31 30,6 452 29,3  bc 131  c 

N/B/Kış Merc./buğday 86,8  ab 167,3  abc 39,4 30,8 418 46,8  a 195  b 

N/B/Nadas/Buğday 90,7  ab 183,6  ab 34,4 32,9 547 37,6  ab 206  ab 

N/B/Yaz. Merc/buğday 91,5  a 241,4  a 34,4 30,9 510 48,5  a 246  a 

VK (%) Eknöb 6 26 19,6 4,4 13 15,7 12 

AÖF(.05)(ekim nöbetleri) 9,5 82,4 12,7 2,6 119 11,1 41 

 

Başak Sayısı (m
2
): 

2012-2013 yılı yetiştirme dönemi 2’li Ekim Nöbeti denemesinde varyans analiz 

tablosu incelendiğinde (Çizelge 1) ön uygulamaların başak sayısı(m
2
) etkisi istatistiki olarak 

%5 önemli bulunmuştur. Elde edilen ortalama değerlere bakıldığında(Çizelge 2); en yüksek 

başak sayısı(m
2
) 317,1 adet ile yazlık mercimek sonrası buğdaydan alınırken en düşük başak 

sayısı(m
2
) 141,3 adet ile ayçiçeği sonrası buğdaydan alınmıştır. 

4’lü Ekim Nöbeti çalışmasında Nadas sonrası Buğdayın varyans analizinde(Çizelge 3) 

Nadasın başak sayısı(m
2
) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Elde edilen 

ortalama değerlerin tablosuna göre(Çizelge 4); başak sayısı(m
2
) 151,1-182,3 adet arasında 

değişmiştir. 

Ön uygulamalar sonrası Buğdayda ise istatistiki olarak %5 düzeyinde önemli etki 

tespit edilmiştir(Çizelge 5). Ortalama değerlere bakıldığında en fazla başak sayısı(m
2
) 241,4 

adet ile yazlık mercimek ön uygulaması sonrası Buğdaydan elde edilirken; en düşük başak 

sayısı(m
2
) 105,8 adet ile ayçiçeği ön uygulaması sonrası Buğdaydan elde edilmiştir(Çizelge 

6). 

Tane Sayısı (Başak): 

2012-2013 yılı 2’li Ekim Nöbetindeki varyans analiz tablosuna göre (Çizelge 1) ön 

uygulamaların Tane sayısı(başak) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Elde 

edilen değerler tablosuna göre(Çizelge2); Tane sayısı(başak) 28,5-33,2 adet arasında 

değişmiştir. 

4’lü Ekim Nöbeti denemesinde Nadas sonrası Buğdayın varyans analiz tablosu 

incelendiğinde(Çizelge 3) Nadasın Tane sayısı(başak)’na etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmamıştır. Elde edilen ortalama değerlerin tablosuna göre(Çizelge 4); Tane sayısı(başak) 

33,2-37,6 adet arasında değişmiştir.  

Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 5) ön 

uygulamaların Tane sayısı(başak) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Elde 

edilen ortalama Tane sayısı(başak) değerleri ise 31,0-39,4 adet hesaplanmıştır(Çizelge 6). 

1000 Tane Ağırlığı (g): 

2’li Ekim Nöbeti çalışmalarının 2012-2013 yılı yetiştirme dönemine ait varyans analiz 

tablosuna göre (Çizelge 1) ön uygulamaların 1000 Tane Ağırlığı(g) üzerine etkisi istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır. Ortalama 1000 Tane Ağırlığı(g) 27,4-31,0 g arasında değişiklik 

göstermiştir(Çizelge 2). 

4’lü Ekim Nöbeti çalışmalarında ise; Nadas sonrası buğdayın varyans analiz tablosuna 

göre (Çizelge 3) elde edilen verilerde Nadasın 1000 Tane Ağırlığı(g)’na etkisi istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır. Nadas sonrası buğdayın 1000 Tane Ağırlığı(g) ortalamalarına 

baktığımızda değerler 31,3-33,1 g arasında değişmiştir(Çizelge 4). 
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Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 5) ön 

uygulamaların 1000 Tane Ağırlığı(g)  üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

Elde edilen ortalama 1000 Tane Ağırlığı(g)  değerleri ise 30,6-32,9 g hesaplanmıştır(Çizelge 

6). 

Biokütle (kg/da):  
2’li Ekim Nöbeti denemesinin 2012-2013 yılına ait verilerin varyans analiz tablosuna 

göre (Çizelge 1) ön uygulamaların Biokütle(kg/da) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmamıştır. Ortalama Biokütle ağırlığı 405-769 kg/da arasında değişiklik 

göstermiştir(Çizelge 2). 

4’lü Ekim Nöbeti çalışmalarının 2012-2013 yılına ait Nadas sonrası Buğdayın varyans 

analiz tablosu incelendiğinde(Çizelge 3) Nadasın Biokütle ağırlığına etkisi istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır. Elde edilen ortalama değerlerin tablosuna göre(Çizelge 4); 

Biokütle(kg/da) 576-739 kg/da arasında değişmiştir. 

Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 5) ise; ön 

uygulamaların Biokütle(kg/da) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Elde 

edilen ortalama Biokütle ağırlığı ise 418-547 kg/da olarak hesaplanmıştır(Çizelge 6). 

Hasat İndeksi (%): 

2012-2013 yılı yetiştirme dönemi 2’li Ekim Nöbeti denemesinde varyans analiz 

tablosuna bakıldığında (Çizelge 1) ön uygulamaların Hasat indeksi(%) üzerine olan etkisi %5 

düzeyinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Elde edilen ortalama en yüksek değer %50,3 

ile Buğday ön uygulaması sonrası buğdaydan elde edilirken; en düşük değer ise %24,5 ile 

Aspir ön uygulamasından sonraki buğdaydan elde edilmiştir(Çizelge 2). 

4’lü Ekim Nöbeti denemesinde Nadas sonrası Buğdayın varyans analiz tablosu 

incelendiğinde(Çizelge 3) Nadasın Hasat indeksi(%) üzerine olan etkisi istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır. Elde edilen ortalama değerlerin tablosuna göre(Çizelge 4); Hasat 

indeksi %25,6-33,6 arasında değişmiştir.  

Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 5) ön 

uygulamaların Hasat indeksi(%) üzerine olan etkisi istatistiki olarak %1 önemli bulunmuştur. 

Elde edilen ortalama Hasat indeksi değerlerine göre en yüksek indeks  % 48,5 ile yazlık 

mercimek sonrası buğdaydan alınırken, en düşük hasat indeksi %23,4 ile ayçiçeği sonrası 

buğdaydan hesaplanmıştır(Çizelge 6). 

Verim (kg/da): 

2’li Ekim Nöbeti çalışmalarının 2012-2013 yılı yetiştirme dönemine ait varyans analiz 

tablosu incelendiğinde(Çizelge 1) ön uygulamaların Verim(kg/da) üzerine etkisi istatistiki 

olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. En yüksek Verim 275 kg/da ile Yazlık Mercimek 

ön uygulaması sonrası Buğdaydan elde edilirken; 257 kg/da verim ile Yulaf sonrası Buğdayla 

istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. En az Verim ise 109 kg/da ile Ayçiçeği ön 

uygulaması sonrası Buğdaydan elde edilmiştir(Çizelge 2). Bu da bize yazlık baklagillerin, 

toprakta daha kısa süre kaldığı için, daha az su tüketmekle kendinden sonraki buğdaya olumlu 

etkisini kanıtlamıştır. 

4’lü Ekim Nöbeti çalışmalarının 2012-2013 yılına ait Nadas sonrası Buğdayın varyans 

analiz tablosu incelendiğinde(Çizelge 3) Nadasın Verim(kg/da) üzerine olan etkisi istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır. Elde edilen ortalama değerler incelendiğinde (Çizelge 4); 

Verim 161-212 kg/da arasında değişmiştir. Avcı ve arkadaşlarının 1999 yılında ki çalışmaları 

ile aynı sonuca varılmıştır. 

Değişkenler sonrası Buğdayın varyans analiz tablosuna bakıldığında(Çizelge 5) ise; ön 

uygulamaların Verim (kg/da) üzerine istatistiki olarak %1 daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

En yüksek Verim 246 kg/da ile Yazlık Mercimek ön uygulaması sonrası buğdaydan alınırken; 

en düşük verim 105 kg/da ile Ayçiçeği ön uygulaması sonrası buğdaydan alınırken, Buğday 

ön uygulaması sonrası buğdaydan 131 kg/da verim alınmış ve istatistiki olarak aynı grupta yer 
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almaktadır(Çizelge 5). Meyveci ve arkadaşları da aynı şekilde yazlık mercimek sonrası 

buğday veriminin en yüksek olduğu tesbit edilmiştir. 

 

Sonuç 

 

2012-2013 yetiştirme sezonu bir yıllık sonuçlarına göre; 2’li ve 4’lü Ekim 

Nöbetlerinde, Yazlık Mercimek sonrası buğdaydan en yüksek verim alınırken(275 kg/da ve 

246 kg/da); Ayçiçeği ön uygulaması sonrası buğdaydan en düşük verim alınmıştır(109 kg/da 

ve 105 kg/da). Buda bize ayçiçeğinin toprağı sömürerek besin maddesini tükettiği ve 

kendinden sonraki tahıllara olumsuz etki yaptığını göstermiştir. Ancak ayçiçeğinden sonra 

baklagil bitkisi gelecek şekilde(ayçiçeği + yazlık mercimek + buğday + nadas) bir ekim 

nöbeti daha uygun olacaktır. Yazlık baklagil ön uygulamaların ise buğday verimine olumlu 

etki ettiğini göstermiştir. Nedeni ise yazlıklar tarlada daha kısa süre kaldığı için daha az su ve 

besin maddesi tüketmekte ve kendinden sonraki buğdaya daha fazla su ve besin maddesi 

kalmaktadır. Buda verime olumlu etki etmektedir. Ayrıca 4’lü Ekim Nöbetinde değişken 

sonrası buğday verimlerinde istatistiki olarak fark bulunurken nadas sonrası buğday 

verimlerinde ve diğer özelliklerde istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır. Bu da bize 4 yılda 

bir nadasın olumlu etkisini ve gerekli olduğunu göstermiştir. Çünkü değişkenler sonrası 

oluşan farklılıkları nadas kapatmakta ve olumlu etki yapmaktadır. 

Bununla birlikte ekim nöbeti çalışmalarının sonuçları tek yıllık verilere göre 

değerlendirilmemelidir. Çalışmanın uzun yıllar (1982-2013) verilerine bakıldığında ise; ilk 

15-20 yılda kışlık ön bitkiler(kışlık mercimek) sonrası buğday verimleri ön plana çıkarken, 

çalışmanın yaklaşık son 10 yıllık verilerinde yazlık ön bitkiler(yazlık mercimek ve nohut) 

sonrası buğday verimleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ön uygulamaların toprak yapısına olan 

etkileri ve ekonomik analizi de göz önüne alınmalıdır. 
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Leaf rust, caused by Puccinia triticina, is an important disease, considerable  grain yield and yield traits 

in the regions of Turkey where spring wheat is cultivated such as; Marmara,Aegean, Mediterranean and also in 

Trakya where winter wheat is planted. In this study the grain yield and yield traits affected by leaf rust were 

investigated on thirty five bread wheat varieties, which were improved between 1964-2009 in Maize, Aegean 

Agricultural, and Eastern Mediterranean Agricultural Research Institutes working in the spring zone. In order to 

evaluate the degree of yield losses associated with susceptibility to leaf rust the experiment was conducted at hot 

spot Adapazari in 2012-2013 crop season. Spring wheat varieties were evaluated under high disease pressure 

with and without fungicide protection. In the sudy; the yield losses in Maize Research Station varieties fluctuated 

between 11% (Tahirova-2000) and 42,9% (Libellula), between 7,5% (Cumhuriyet 75) and 50,4% (Ata 81) in 

Aegean Agricultural Research Institute varieties, between 1,3% (Osmaniyem) and 56,4 (Çukurova 86) in Eastern 

Mediterranean Agricultural Research Institute varieties. Yield losses resulted in a reduction in thousand kernel 

weight and test weight. There was a loss for thousand kernel weight between 1% to 27% and between 1% to 

11% in the test weight. On average yield was higher in fungicide-protected (5946 kg/ha) plots compared to non-

protected (4169 kg/ha). The varieties showed large variations in AUDPC between 180 to 2693 and FDR values 

in the trial. For instance; susceptible variety Seyhan 95 while AUDPC was 2693, yield loss was 40,4%. It has 

been observed that the slow rusting is as important as resistant variety to reduce the yield loss. 

Keywords: Bread Wheat, Leaf Rust, Yield Loss, AUDPC, Turkey 

 

Introduction 

 

Wheat (Triticum aestivum subsp. aestivum), grown both in warmer and cooler regions, 

is a primary food crop and an important actor in agricultural systems of developing countries 

around the world. Leaf rust caused by Puccinia recondita Roberge ex Desmaz. f. sp. Tritici 

Eriks. & E. Henn is seen almost everywhere wheat is grown.   Compared the two other rust 

disease seen in wheat, leaf rust is regularly observed every year (Chester, 1946; Samborski, 

1985). Leaf rust fungus adapts itself to different climates and can be seen in different areas in 

the world where wheat is grown (Roelfs ve ark. 1992).  Leaf rust is influencial in Turkey 

mainly in Trace and in coastal regions such as Aegean, Marmara and Black Sea and 

transitional zones as well as in central Turkey where lands are irrigated (Altay,1980). Leaf 

rust usually prevents photosynthesis with pustuls it creates on leaves. 

Yield loss appears as the number of kernel in a spike decreases, kernel become smaller 

and the 1000-grain weight  and test weight decreases; and quality loss appears as the protein 

content goes down (Arslan ve ark., 2002; Tonk ve Yüce, 2007; Lipps, 2006). It is observed 

that leaf rust causes 50% yield loss in productivity in wheat (Anzalone, 1985; German and 

Kolmer, 1994). 

Genetic resistance is the cheapest and most effective method in the fight against leaf 

rust. Studies in Mexico have shown that yield potential has had a three-fold increase due to  

resistance against leaf rust (Smale at el., 1998). Although the use of protective fungicides 

against leaf rust  has recently been encouraged in Turkey, this is not economical in practice. 

Instead of this, the use of resistant varieties as well as new production methods are the 

cheapest and the most effective control methods. 

The present study focused on the influences of leaf rust on the grain yield and some 

other yield component of old and new bread wheat varieties under Sakarya conditions that 

were developed by Maize Research Station, Aegean Agricultural Research Institute and 

Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute between 1964 and 2009. 
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Materials and Methods 

 

In this study, 35 bread wheat varieties that were improved betwen 1964 and 2009 have 

been used: 12 of these varieties, namely  Akova B-2, Aköz-867, Sakarya-75, Libellula, 

İrnerio, Pamukova-97, Karacabey-97, Bandırma-97, Momtchill, Tahirova-2000, Hanlı, and 

Beşköprü were developed by Maize Research Station (Adapazari); 12 by  Eastern 

Mediterranean Agricultural Research Institute (Adana) and they were named as Orso, Pandas, 

Çukurova 86, Yüreğir 89, Doğankent 1, Seyhan 95, Adana 99, Ceyhan 99, Karatopak, 

Osmaniyem   and Aday 1; and finally 11 varieties named Cumhuriyet-75, Ata 81, İzmir 85, 

Marmara-86, Kaklıç-88, Kaşifbey-95, Basribey-95, Gönen-98, Ziyabey-98, Meta-2002, 

Menemen, and Alibey were developed  by Aegean Agricultural Research Institute (Izmir).  

The research has been carried out as two different trials in the fields of Maize 

Research Station in Sakarya. Plantings for both trials were done on November 20th, 2012, a 

date within the planting period optimal for the area.  The trial which consisted of 35 lines had 

three replications and it was established according to randomized complete blocks design.   

Plant density was 550 grains per square meter considering 1000-grain weight of the varieties.  

Plot dimensions were taken as 1x6,25=6,25 m
2  

during planting and as 1x4=4 m
2  

 during the 

harvest. Rust inoculation was applied to one of the trials to create high disease pressure. The 

other trial, on the other hand, was protected  chemically against the disease. Rust innoculation 

was done three times on April 5th, 10th, and 30th, 2013 using the brown rust spors that we 

collected from our own previous-year trials and plantation. In the second trial, a chemical 

called Madison SC 263 was used protectively against the disease with 175 g/l 

Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin in it.    Chemical control was applied three times on 

April 10th, 30th and May 23rd starting immediately after leaf rust pustuls were seen.  In trials 

fertilizers and chemical control was applied under regular growing conditions.  

Leaf rust reading was done three times for each varieties on April 26th, May 16th and 

30th using modified Cobb Scale (Petersonet al., 1948). Then the area under the disease 

progress curve (AUDPC) over leaf rust severity scores and AUDPC% over the severity of the 

cultivar with the highest AUDPC value were calculated using the Excel computer program. 

The formula for AUDPC was Σ ((Number of days between 2 consecutive readings) × (First 

leaf rust reading + Second leaf rust reading) / 2)) (Singh, 1993). Combine harvest was used 

during the harvest and seed counter was used for 1000-grain weight. Test weight was 

measured with the help of a mesuring device.  

 

Results and Discussion 

 

When we look at the climate figures in Adapazarı, we see that 2012-2013 average 

rainfall is close to long term precipitation and temperatures have increased monthly  between 

1 and 4,95
 O

C compared to long term average.  In terms of leaf rust, with temperatures 

between 15,5 and 22,9
 O

C in April, May and June, we can say that climate conditions were 

suitable enough (Table 1).     Leaf rust urediospors germinate at temperatures of minimum 2-

3°C, optimum 8-28°C and maximum 32°C  (Prescott et al., 1986). In terms of wheat yield, 

although rainfall was lower in April compared to long years, rainfall in other months did not 

cause a significantly negative effect on the yield.   The total rainfall of  621,6 mm in 2012-

2013 vegetation period was lower than the average rainfall of long years with 720,1 mm. 

However, this did not considerably affect the yield. 

Table 2 shows the grain weight of 35 bread wheat varieties in fungicite-protected and 

non-protected trials under the ecological conditions in Sakarya, yield loss, the severity of leaf 

rust in the last reading and its infection type and finally the area under the disease progress 
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curve (AUDPC) and % AUDPC values. Table 3 shows 1000-grain weight, test weight and 

their loss due to disease. 

 

Table1. Monthly and long-term rain fall and temperature in Adapazarı. 

Months 
2012-2013 Long-term average 

Temp. (°C) Rainfall (mm) Temp. (°C) Rainfall (mm) 

September 20,15 22,6 15,2 77,5 

October 14,13 83 11,3 80,2 

November 9,19 133,8 8,2 101,7 

January 8,44 91,6 5,9 90,2 

February 10,05 61,4 6,5 76,1 

March 12,42 88,4 8,4 71,5 

April 15,53 26,4 12,6 58,6 

May 19,45 44,8 17,3 49,5 

June 22,97 56,4 21,4 65,3 

July 24,16 13,2 23,2 49,8 

TOTAL  621,6  720,1 

 

In the non-protected trial in which  rust inoculation was applied three times, the 

infection severity varied between 23-100% on May 27, 2013. Twenty of these were between 

80-100%, thirteen were between 50-77% and finally two were between 23-43%. In the 

protected trial, however, no rust was observed. The yield average in fungicide protected trial 

against leaf rust was 5,5 ton.ha
-1

 and 4,2 ton.ha
-1

 in the non-protected one. Eventually, the 

average yield loss of varieties became 24,7%.  Arslan et al (2002) stated in a study they 

carried out under Bursa conditions that leaf rust caused a yield loss of between  30,3%  and 

6% in varieties and lines and a total loss of 9,6% in average.  

Herrera-Foessel et al. (2006), in a study on 30 durum wheat varieties carried out in 

CIMMYT research center in Sonora, Obregon in north-west Mexico, found out that leaf rust 

caused 51% yield loss in sensitive types, 5% in wheat types resistant to specific disease race 

and 26% in slow rusting varieties. In the present study, maximum and minimum yield loss 

was 56,4% with Çukurova-86 and 1,3% with Osmaniyem. Yield loss of  varieties depended 

on the severity of the disease. For example, Ata-81, which was caught by the disease at 100 S 

level, had yield loss of 50,4%; and Sakarya 75 variety had 16,3% yield loss at the same 

disease level.  Pandas variety, with its 1,7% yield loss at 80 S level, was close in value to 

Osmaniyem with its 1,3% yield loss value at 23 MR disease level.  The finding showing that 

genotype variation is an important factor in  relations between disease severity and yield loss 

Griffey et al. (1994); Milus (1994); Sayre et al. (1998) is similar to many different studies. It’s 

no doubt that other factors apart from genotype factor have an effect on yield loss. The lowest 

and highest AUDPC  were found in Osmaniyem (180) and Seyhan-95(2693) respectively. 

The AUDPC(%) of varieties have changed between 7% and 100%. Only one of the 35 

varieties has remained under 10% AUDPC% value.  It has been found out that some varieties 

in the trial have had low AUDPC % although they are sensitive to leaf rust. AUDPC%  of 

Kaşifbey 95, Pamukova 97, and META 2002 varieties that were found to be sensitive by Akın 

et al. (2008) are % 11, %31 ve % 21 respectively. It has been found that these varieties have 

had no problems in wheat production in Turkey as they carry slow rusting resistant genes 

against leaf rust.  

When we look at institute varieties, we see the highest yield loss in varieties of Aegean 

TAE with 26,5%, in Sakarya MAIM varieties with 23,8% and finally in Çukurova TAE with 

23,5 respectively. As seen in Table 3, a loss of between 0% and 27% in the 1000-grain weight 

of varieties due to leaf rust; and between 1% and 11% in their test weight has been observed.  
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Table 2. Grain yields (kg/da), losses (%), final infection severity, infection type, area under 

the disease progress curve (AUDPC), and AUDPC% for 35 Bread wheat genotypes under 

fungicide-protected (Prot) and nonprotected (Nonprot) treatments 

E
n

tr
y
 

Genotype 
Grain Yields (t/ha) Final 

AUDPC 
AUDPC 

(%) Prot Non prot Loss (%) Severity Infection 

1 Orso 6.1 3.3 46.1 100 S 1770 66 

2 Pandas 5.0 4.9 1.7 80 S 957 36 

3 Çukurova 86 5.4 2.4 56.4 100 S 2163 80 

4 Yüreğir 89 5.6 3.6 36.6 100 S 1617 60 

5 Doğankent 1 5.2 3.2 37.6 100 S 1907 71 

6 Seyhan 95 5.4 3.2 40.4 100 S 2693 100 

7 Adana 99 6.0 4.9 18.5 80 S 1387 51 

8 Ceyhan 99 6.4 5.6 12.9 57 S 983 37 

9 Karatopak 6.1 5.9 3.3 53 MS 862 32 

10 Osmaniyem 6.0 5.9 1.3 23 MR 180 7 

11 Aday 1 5.7 5.5 4.1 67 S 1313 49 

12 Akova B-2 2.9 1.7 40.3 100 S 1887 70 

13 Aköz-867 3.0 2.1 29.1 100 S 1990 74 

14 Sakarya 75 4.7 4.0 16.2 100 S 1823 68 

15 Libellula 5.8 3.3 42.9 100 S 1698 63 

16 İrnerio 4.4 2.9 33.4 100 S 1803 67 

17 
Pamukova 

97 5.7 5.0 
12.0 

63 

S 

710 26 

18 
Karacabey 

97 6.1 4.9 
19.5 

43 

MS 

393 15 

19 Bandırma 97 5.5 4.8 13.8 77 S 835 31 

20 Momtchill 4.8 4.1 15.3 73 S 730 27 

21 
Tahirova 

2000 5.8 5.2 
11.0 

77 

S 

887 33 

22 Hanlı 5.3 4.5 14.4 87 S 1148 43 

23 Beşköprü 4.5 2.8 37.7 93 S 1667 62 

24 
Cumhuriyet 

75 4.9 4.5 
7.5 

87 

S 

1303 48 

25 Ata 81 5.0 2.5 50.4 100 S 2027 75 

26 Izmir 85 5.5 3.8 30.8 60 S 1070 40 

27 Marmara 86 6.3 4.8 23.8 53 S 1017 38 

28 Kaklıç 88 6.1 3.8 38.5 63 S 1175 44 

29 Kaşifbey 95 5.9 3.4 43.1 93 S 1920 71 

30 Basribey 95 6.2 4.9 20.9 73 S 868 32 

31 Gönen 98 5.9 3.9 33.0 93 S 1667 62 

32 Ziyabey 98 6.7 5.2 21.7 80 S 905 34 

33 Meta 2002 6.5 5.7 12.0 60 S 898 33 

34 Menemen 6.1 5.1 16.2 80 S 1008 37 

35 Alibey 6.0 4.8 20.6 67 S 728 27 

Mean 5.5 4.2 24.7   
 

 

CV (%) 12,8 12,1     25,2 

LSD(0,05) 1.2 0.8     18,6 
Loss (%) = (protected yield – nonprotected yield) × 100/protected yield 
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Table 3 shows that the average loss in 1000-grain weight has become 3,8 g and 10% 

whereas the average test weight loss is 3 kg/hlt and 4%. On the basis of  varieties the loss has 

become between 0% and 27% in the 1000-grain weight and 1% and 11% in test weight due to 

leaf rust.  1000-grain weight in fungicide protected trial has been recorded as 39,7 g, and 35,9 

g in non-protected trial. Similarly, average test weight has become 77,6 kg/hlt in the fungicide 

protected trial and 74,6 kg/htl in the non-protected trial. 

 

Table 3. Thousand Kernel weight and test weight for 35 Bread wheat genotypes across trials 

in fungicide-protected (Prot) and nonprotected (Nonprot) treatment and percentage losses 

E
n

tr
y
 

Genotype 

Tousand Kernel weight (g) Test weight (kg/hl) 

Prot. Non Prot. Loss 

(%) 

Prot. Non Prot. Loss (%) 

1 Orso 39.1 32.9 16 77.1 73.2 5 

2 Pandas 42.9 38.9 9 76.5 74.9 2 

3 Çukurova 86 40.3 30.2 25 78.5 69.9 11 

4 Yüreğir 89 39.5 35.8 9 76.8 73.0 5 

5 Doğankent 1 37.8 32.1 15 77.2 72.5 6 

6 Seyhan 95 41.6 35.0 16 77.2 72.7 6 

7 Adana 99 37.1 33.7 9 79.1 77.1 3 

8 Ceyhan 99 39.4 37.8 4 77.9 75.7 3 

9 Karatopak 40.8 40.9 0 77.9 76.3 2 

10 Osmaniyem 47.0 46.0 2 79.3 78.1 2 

11 Aday 1 40.0 38.9 3 77.7 76.1 2 

12 Akova B-2 38.9 36.3 7 73.6 72.4 2 

13 Aköz-867 43.2 35.2 18 76.4 72.8 5 

14 Sakarya 75 42.7 40.1 6 77.5 74.5 4 

15 Libellula 38.4 30.8 20 77.2 72.8 6 

16 İrnerio 37.1 27.2 27 76.0 71.5 6 

17 Pamukova 97 34.7 31.2 10 78.9 75.5 4 

18 Karacabey 97 37.2 36.3 2 78.5 78.0 1 

19 Bandırma 97 41.6 40.1 4 77.3 74.8 3 

20 Momtchill 46.4 44.5 4 77.9 75.7 3 

21 Tahirova 2000 40.5 39.9 2 77.7 75.5 3 

22 Hanlı 42.2 39.8 6 78.5 76.8 2 

23 Beşköprü 40.8 34.6 15 77.5 75.2 3 

24 Cumhuriyet 75 45.1 42.7 5 77.1 74.9 3 

25 Aat 81 34.3 30.6 11 75.3 73.4 3 

26 İzmir 85 36.8 32.9 10 78.7 75.1 5 

27 Maramara 86 39.0 36.2 7 79.2 75.4 5 

28 Kaklıç 88 39.1 34.7 11 79.7 75.3 6 

29 Kaşifbey 95 36.9 30.5 17 76.7 71.1 7 

30 Basribey 95 35.1 31.0 12 78.3 74.0 5 

31 Gönen 98 39.5 34.9 12 79.1 75.1 5 

32 Ziyabey 98 41.5 37.3 10 78.1 74.3 5 

33 Meta 2002 40.0 37.2 7 77.6 75.1 3 

34 Menemen 36.5 34.2 6 77.2 74.7 3 

35 Alıbey 37.0 35.2 5 77.8 75.3 3 

Mean 39,7 35,9 9,8 77,6 74,6 3,9 

CV (%) 6 7,2  2,3 1,7  

LSD(0,05) 3,9 4,5  2,9 2,1  
Loss (%) = (protected TKW or TW – nonprotected TKW or TW) × 100/protected TKW or TW 
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As a result, leaf rust caused yield loss between 1,3 and 56,4% for susseptible varieties. 

At the same time, 1000-grain weight and hectolitre weight were reduced  between 0% and 

27% and 1% and 11% respectively. Yield loss of varieties are different in leaf rust severity. 

Using resistant varieties is most economic and effective method in the fight against leaf rust 

disease. Because of that, we improve geneticly resistance varieties in breeding program. 
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Abstract: This research was carried out during the year 2012 to determine the adaptability some oil sunflower 

(Helianthus annuus L.) candidate varieties and varieties in Erzurum conditions. In this study, four commercial 

varieties of sunflower oil (Tunca, Pactol, Sanbro and Tarsan1018) as control and 15 candidate varieties 

(TTAE10-12, TTAE10-22, TTAE10-27, TTAE10-28, TTAE10-31, TTAE11-10, TTAE11-17, TTAE11-18, 

TTAE11-21) showing superior performance in preliminary yield trial and developed by Trakya Agricultural 

Research Institute (TTAE) were used. This study was designed in randomized complete bloks with four 

replications on Eastern Anatolia Agricultural Research Institute Pasinler and Ilıca Locations. It was tried to have 

been determined yield components such as the number of days to 50% flowering (day), aging period (day), head 

diameter (cm), plant height (cm), 1000 seed weight (g), seed yield (kg/da), oil rate (%) and oil yield (kg/da). 

According to the results of the combined analysis Locations, the highest seed yield (510 kg/da) was produced by 

Pactol variety, the lowest (311 kg/da) by TTAE10-28 variety. The highest oil rate (48%) was produced by Tunca 

variety, the lowest (37%) by TTAE10-22 variety. The highest oil yield (224 kg/da) was produced by Tunca 

variety, the lowest (121 kg/da) by TTAE10-28 variety. 

Keywords: Sunflower oil, Helianthus annuus, head diameter, seed yield, oil rat. 

 

Erzurum Koşullarında Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşit Adayı Ve 

Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma, bazı yağlık ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşit adayı ve çeşitlerinin Erzurum koşullarında 

adaptasyon kabiliyetlerinin belirlenmesi amacıyla 2012 yılında yürütülmüştür. Denemelerde kontrol olarak 4 

adet yağlık ayçiçeği ticari çeşidi (Tunca, Pactol, Sanbro ve Tarsan1018) ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

(TTAE) tarafından geliştirilerek ön verim denemelerinde ön plana çıkmış ve üstün performans göstermiş 9 adet 

çeşit adayı (TTAE10-12, TTAE10-22, TTAE10-27, TTAE10-28, TTAE10-31, TTAE11-10, TTAE11-17, 

TTAE11-18, TTAE11-21) kullanılmıştır. Deneme, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Pasinler ve Ilıca 

Lokasyonlarında “tesadüf blokları deneme desenine” göre, 4 tekerrürlü kurulmuştur. Çalışmada, %50 

çiçeklenme gün sayısı (gün), fizyolojik olum gün sayısı (gün), tabla çapı (cm), bitki boyu (cm), bin tane ağırlığı 

(g), tane verimi (kg/da), yağ oranı (%) ve yağ verimi (kg/da) gibi değerler belirlendi. Lokasyonların birleştirilmiş 

analiz sonuçlarına göre, en yüksek tane verimi Pactol çeşidinden (510 kg/da), en düşük tane verimi 311 kg/da ile 

TTAE10-28’den elde edildi. En yüksek yağ oranı Tunca çeşidinden (%48), en düşük yağ oranı ise %37 ile 

TTAE10-22’ den elde edildi. En yüksek yağ verimi Tunca çeşidinden (224 kg/da), en düşük yağ verimi ise 121 

kg/da ile TTAE10-28’ den elde edildi. 

Anahtar Kelimeler: Yağlık ayçiçeği, Helianthus annuus, tabla çapı, tane verimi, yağ oranı. 
 

Giriş 

 

Yağlar temel gıda maddelerindendir. Yağ bitkileri üretimi 2000’li yıllardan itibaren 

sürekli artmaktadır. Dünyada; 2005 yılında toplam yağ bitkileri üretimi yaklaşık 400 milyon 

ton iken, 2012’de 446 milyon ton olmuştur (Akınerdem, 2014). Türkiye’de ise 2012 verilerine 

göre toplam yağ bitkileri üretim alanı 11599749 dekar ve üretim miktarı ise 3138361 ton 

olmuştur. Yağ bitkileri üretim alanının yaklaşık % 44’ünü (5046160 dekar); üretilen yağlık 

bitkilerinde %38’ini (1200000 ton) yağlık ayçiçeği oluşturmaktadır (Anonim). 

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)Compositeae familyasından değerli bir yağ bitkisidir. 

Dünyada ve ülkemizde artan nüfusa paralel olarak ülkemizin bitkisel yağ ihtiyacı giderek 

artmakta, bu durum ayçiçeğini en önemli bitkisel yağ kaynaklarından biri konumuna 

getirmektedir. Ülkemizde genelde insan beslenmesinde kullanılan bitkisel yağların %48.4’ ü 

ayçiçeğinden karşılanmaktadır (Kaya, 1999).Yağlı tohumlular arasında adaptasyonu en 

yüksek tür olup, çok farklı çevre şartlarına kolaylıkla uyum sağlamaktadır. Ayçiçeğinin bakım 

ve hasat işlerinin mekanizasyonu ve birim alandan yeterli düzeyde verim alınması ayçiçeği 

tarımını ön plana çıkarmaktadır ( Çil ve ark., 2011). 
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Ülkemizde özellikle her yıl hissedilir derecede artarak devam eden bitkisel yağ 

açığımız, bugün bitkisel yağ sanayimizin, dolayısıyla ülke ekonomimizin önemli problemleri 

içerisinde yer almaktadır. Üretim artışının talepteki artış hızını yakalayamaması; Türkiye’yi 

hem yağ hem de yağlı tohum ithalatçısı haline getirmiştir. Nüfusun giderek artması yağ 

tüketimindeki artışı da beraberinde getirecek ve üretim aynı seviyede kalırsa, ithalattaki artış 

kaçınılmaz olacaktır.  

Ülkemizde ekim alanlarının % 70 den fazlası Trakya Bölgesinde olmakla birlikte son 

yıllarda üretimi başta İç Anadolu ve Karadeniz olmak üzere Çukurova ve Geçit bölgelerinde 

giderek artmaktadır. Yağlık Ayçiçeği Doğu Anadolu Bölgesinde sulanabilir alanlarda önemli 

bir münavebe bitkisi olabileceği düşünülmektedir. Küspesi değerli bir hayvan yemi olan 

yağlık ayçiçeği üretiminin artması ile ayrıca bölgede ki yem fabrikalarına hammadde 

sağlanmasında önemli bir unsur olacaktır. Bu durum bölgede önemli bir geçim kaynağı olan 

hayvancılığa destek verirken, mevcut fabrikaların kapasite arttırması ve yeni tesislerin 

açılması işsizliği önlemede katkı sağlayacaktır. Bitkisel üretimin artması ve buna paralel 

olarak tarımsal sanayinin bölgede gelişmesi istihdam sağlayarak göçü nispeten önleyebilecek 

unsurlardan birisi olacaktır.  

Doğu Anadolu bölgesinde yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğine yönelik yapılan birçok 

çalışma bölge için iyi bir alternatif münavebe bitkisi olabileceğini göstermektedir (Kara , 

1986; Oral ve Kara, 1989; Kara ,1991; Arslan ve ark., 2000; Özer ve ark. 2003; Tozlu ve 

ark.,2008; Sefaoğlu ve ark., 2009; Yıldız ve ark., 2009; Albayrak, 2014; Karakuş ve ark., 

2014).  

 

Materyal ve Metot 

 

Çalışma TTAE (Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü) tarafından geliştirilen ve ön 

verim denemelerinden seçilmiş olan 9 adet çeşit adayı (TTAE10-12, TTAE10-22, TTAE10-

27, TTAE10-28, TTAE10-31, TTAE11-10, TTAE11-17, TTAE11-18, TTAE11-21) ve 4 adet 

kontrol çeşitle (Tunca, Pactol, Sanbro ve Tarsan1018) 2012 yetiştirme sezonunda yapılmıştır. 

Deneme, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Pasinler ve Ilıca deneme 

istasyonlarında    “tesadüf blokları deneme desenine” göre, 4 tekerrürlü ve sıra arası 70 cm, 

sıra üzeri 30 cm olacak şekilde kurulmuştur. Ekimde parsel uzunluğu 8.1 m, parsel genişliği 

2.8 m (0,70x4 sıra), hasatta ise sıra uzunluğu 7.5 m (parsel başlarından 1’er bitki kenar tesir 

olarak değerlendirilmiştir), parsel genişliği 1.4 m (0,70*2sıra)  alınarak değerlendirme ve 

ölçümler yapılmıştır. Deneme sulu şartlarda yürütülmüştür. 

Araştırmadan elde edilen verilerin varyans analizleri JMP 7.0 (Copyright © 2007SAS 

Institute Inc.) paket programı kullanılarak yapılmış, önemli bulunan faktör ortalamaları LSD 

testi ile gruplandırılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, incelenen özellikler bakımından ayçiçeği genotipleri 

arasında önemli farklılıkların oluğunu ve incelenen tüm özelliklerin ortalama değerleri ile bu 

ortalamaların istatistikî olarak arz ettiği önem (P<0,05 veya P<0,01)  Çizelge 1’de verilmiştir. 

Denemeye alınan ayçiçeği genotiplerinde; 

 

%50 Çiçeklenme gün sayısı 

İncelenen genotiplerde %50 çiçeklenme gün sayısı (76.25-79.12) arasında olmuştur. 

En erken çiçeklenme TTAE10-12 (76.25 gün) çeşit adayında ölçülürken, en geç %50 

çiçeklenme gün sayısı Tunca çeşidinde (79.12 gün) elde edilmiştir. %50 çiçeklenme gün 

sayısı, bitkilerin olgunlaşma süresini belirlemede kullanılan en önemli özelliklerden biridir 



79 

  

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

(Kaya 2001). Farklı çeşitlerle yürütülen çalışmalarda, deneme sonuçlarına benzer şekilde 

ayçiçeğinin % 50 çiçeklenmesi için gerekli gün sayısının 64-86 gün (Albayrak, 2014; Çil ve 

ark., 2011; Çil ve ark., 2011a; Evci ve ark., 2011; Sefaoğlu ve ark., 2009; Karakuş ve ark., 

2014) arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. %50 çiçeklenme gün sayısı bakımından 

tespit edilen farklılıklar çeşitlerin genetik özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Fizyolojik olum gün sayısı 

Ayçiçeği genotiplerinde fizyolojik olum tarihleri incelendiğinde, en erken hasat edilen 

TTAE11-21 çeşit adayı (128.50 gün), en geç hasat edilenin ise Pactol çeşiti (130.00 gün) 

olmuştur. Bitkilerin olgunlaşma süresi üzerine, fotoperiyot, gün uzunluğu, enlem dereceleri ve 

en fazla olarak da sıcaklık etkili olmaktadır. Bitkilerin çoğunda olduğu gibi ayçiçeğinde de 

sıcaklık bu süreyi belirleyen en önemli faktör olduğu birçok araştırmada ortaya konulmuştur 

(Çalışkan 1988; Boujghagh 1993; Gupta ve ark., 1994; Bange ve ark., 1998). Ayrıca çeşitlerin 

yetişme sürelerinin farklı bulunmuş olması genetik yapıdan kaynaklanmış olabilir. Bulunan 

bu sonuçlar bölgede daha önce Kara (1986), Oral ve Kara (1989),  Özer (1999) ve Sefaoğlu 

ve ark. (2009) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile uyum göstermektedir. Yine ayçiçeği 

çeşitleriyle yapılan çalışmalarda (Zürrer ve Bachofen 1985; Kara 1986; İlbaş ve ark., 1996; 

Karakuş ve ark., 2014) yetişme sürelerinin 110-137 gün arasında değerler aldığı belirlenmiş 

olup, çalışmadan elde edilen sonuçlar bu araştırıcıların bulguları ile benzerlik göstermektedir. 

 

Bitki boyu 

Çalışmada en yüksek bitki boyu sanbro çeşidinde (145.62 cm) ölçülürken, en kısa 

değer TTAE11-10 (116,37 cm) çeşit adayından elde edilmiştir. Yapılan farklı araştırmalarda ( 

Kara, 86; Sefaoğlu ve ark., 2009; Çil ve ark., 2011; Evci ve ark., 2011; Albayrak, 2014; 

Karakuş ve ark., 2014) bitki boyları 108-216 cm arası çıkmıştır. Çalışma bulguları 

araştırmacıların bildirdiği sonuçlarla uyum içerisindedir. Çalışmalar arasında az çok görülen 

farlılıkların nedeni, kullanılan genotiplerin gen yapısına ve ekolojik faktörlerin farklılığına 

bağlanabilir. 

 

Tabla çapı 
Tabla çapı 17.70-20.22 cm arasında değişmiştir. En küçük tabla çapı Tunca çeşidinde 

(17.70cm), en büyük tabla çapı ise Pactol çeşidinden (20.22cm) elde edilmiştir. Farklı 

çalışmalarda tabla çaplarının 13-24 cm arasında değiştiği bildirilmiştir (Oral ve Kara, 1989; 

Kara, 1991; Kara, 2006; Sefaoğlu ve ark., 2009; Acar ve ark, 2011; Çil ve ark., 2011; Evci ve 

ark., 2011; Albayrak, 2014; Karakuş ve ark., 2014). 

Bin tane ağırlığı 
Genotiplere göre bin tane ağırlığı 53.24-79.95 g arasında değişiklik göstermiştir. 

Çalışmada en yüksek bin tane ağırlığı Pactol çeşidinde, en düşük bin tane ağırlığı ise 

TTAE11-21 çeşit adayında saptanmıştır. Yapılan farklı araştırmalarda ( Çil ve ark., 2011; 

Evci ve ark., 2011; Sefaoğlu ve ark., 2009; Yıldız ve ark.,2009; Kara ve ark., 2013 ve 

Albayrak, 2014; Karakuş ve ark., 2014) bin tane ağırlıkları 38-83 gr arası çıkmıştır. Bu 

çalışmadan elde edilen değerler yazarların bildirdiği sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Bin 

tane ağırlıklarındaki rakamsal farklılıkların, çeşitlerin genetik yapısından, uygulanan 

yetiştirme tekniklerinden, iklim ve ekim zamanından meydana gelebileceği bildirilmiştir ( 

Oral ve Kara, 1989; Esechie ve ark., 1996). 

 

Tane verimi 

Genotiplere göre ortalama tane verimi 311.87-510.86 kg/da arasında değişim 

göstermiştir. En yüksek tane verimi Pactol çeşidinde kaydedilirken, en düşük tane verimi 

değeri TTAE10-28 çeşit adayında (311,87 kg/da) belirlenmiştir. Ayçiçeğinin tane verimi çeşit 
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ve çevre şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Çeşitlerin tane veriminin farklı olması 

genotipik yapılarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle çeşitlerin verim 

potansiyeline bağlıdır. Çeşit farklılıklarının oluşmasında ekolojik faktörlerin ve yetiştirme 

koşullarının da dikkate alınması gerekmektedir (Sefaoğlu ve ark.,). Farklı genotiplerle benzer 

ve değişik ekolojilerde yapılan çalışmalarda dekara tane verimi (131-500 kg/da) arasında 

bulunmuştur. (Oral ve Kara, 1989; Kara, 1991; Kara, 2006; Tozlu ve ark., 2008; Sefaoğlu ve 

ark., 2009; Acar ve ark, 2011;Çil ve ark., 2011a; Çil ve ark., 2011; Evci ve ark., 2011; 

Kyrychenko ve Kolomatska, 2011; Albayrak, 2014; Karakuş ve ark., 2014). Oluşan bu verim 

farklılıklarının, ekolojik şartlar, ekim zamanları, bakım, kültürel işlemler ve genetik 

farklılıklardan oluştuğu düşünülmektedir.  

 

Çizelge 1. Denemeye Alınan Ayçiçeği Çeşitlerinin İncelenen Özelliklere Ait Ortalama 

Değerler 

*istatistiki olarak %5’te önemli (P<0,05); **istatistiki olarak %1’de önemli (P<0,01) 

Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir. 

 

Yağ oranı ve yağ verimi 

Çalışmada en yüksek yağ oranı Tunca çeşidinden (% 48.05) alınırken, en düşük yağ 

oranı TTAE10-22 çeşit adayından  (% 36,55) alınmıştır.  Yağ verimi ise, 120.77-224.12 kg/da 

arasında değişmiştir. En yüksek dekara yağ verimi Tunca çeşidinden (224.12 kg/da), en düşük 

dekara yağ verimi ise TTAE10-28 çeşit adayından (120.77 kg/da) elde edilmiştir. Farklı 

araştırmalarda yağ oranları (%31-54) ve yağ verimleri (82-206.70 kg/da) arasında 

bulunmuştur (Oral ve Kara, 1989; Kara, 1991; Kara, 2006; Tozlu ve ark., 2008; Sefaoğlu ve 

ark., 2009; Acar ve ark, 2011;Çil ve ark., 2011a; Çil ve ark., 2011; Evci ve ark., 2011; 

Kyrychenko ve Kolomatska, 2011; Albayrak, 2014; Karakuş ve ark., 2014). Bütün yağ 

bitkilerinde ekonomik açıdan en önemli verim kriteri yağ verimidir. Tane verimi ve yağ 

oranının bir bileşkesi olan yağ verimi, çeşit özelliği olarak ortaya çıktığı gibi, tane verimi ve 

yağ oranını etkileyen tüm yetiştirme şartları ve ekolojik faktörlerin de etkisi altında kalabilir. 

Yağ verimi ile ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda yüksek tane verimi ve yağ 

oranının erken ekimlerden elde edildiği ve ekim zamanının gecikmesi ile söz konusu verim 

özelliklerine bağlı olarak yağ veriminin azaldığı vurgulanmaktadır (Albayrak, 2014). 

Çalışmada elde edilen sonuçlar ile araştırmacıların elde ettiği sonuçlar arasında benzerlikler 

Çeşit adayı/ 

Çeşit ismi 

%50 

çiçeklenme 

(gün) 

Fizyolojik 

olum 

(gün) 

Tabla 

çapı (cm) 

Bitki boyu 

(cm) 

Tane verimi 

(kg/da) 

Bin tane 

ağırlığı 

(g) 

Yağ verimi 

(kg/da) 

T. yağ 

oranı 

(%) 

PACTOL  78,00 AC 130,00 A 20,22 A 134,87 AB 510,86 A 76,95 A 205,96 B 40,30 

SANBRO 77,62 BD 129,62 AB 19,72 AB 145,62 A 481,68 AB 65,34 C 193,97 BC 40,25 

TARSAN10-

18 

78,50 AB 128,87 BC 18,85 AC 129,29 B 443,14 BD 61,75 C 193,23 BC 43,55 

TUNCA 79,12 A 129,62 AB 17,70 C 133,90 AB 466,48 BC 62,26 C 224,12 A 48,05 

TTAE10-12 76,25 D 129,25 AC 18,41 BC 135,66 AB 457,36 BD 62,37 C 190,47 BC 41,65 

TTAE10-22 78,00 AC 130,00 A 18,97 AC 142,46 A 429,87 CD 61,33 C 157,80 D 36,55 

TTAE10-27 78,62 AB 128,50 C 20,22 A 134,50 AB 372,15 E 71,90 B 151,06 DE 40,70 

TTAE10-28 78,50 AB 129,25 AC 18,99 AC 142,07 A 311,87 F 55,57 D 120,77 G 38,70 

TTAE10-31 76,87 CD 128,50 C 19,00 AC 142,46 A 419,83 D 61,43 C 185,29 C 44,10 

TTAE11-10 77,50 BD 128,87 BC 17,86 C 116,37 C 443,23 BD 62,21 C 197,61 BC 44,60 

TTAE11-17 77,87 AC 128,50 C 18,44 BC 126,50 BC 342,59 EF 61,32 C 132,58 FG 38,85 

TTAE11-18 78,37 AB 129,25 AC 19,77 AB 138,43 AB 348,55 EF 56,17 D 139,92 EF 40,20 

TTAE11-21 78,37 AB 128,50 C 19,32 AB 142,21 A 365,98 E 53,24 D 157,53 D 43,00 

Ö.D 

Hat. ** ** ** ** ** ** ** 

 

Tek.   * *  **  

Lok.     ** ** ** 

L*H  ** **     

Ortalama 77,97 129,13 19,04 135,72 414,89 62,46 173,1 

C.V. (%) 1,9 0,75 7,7 9,3 9,8 7,1 9,6 

LSD (%) 1,45 0,94 1,45 12,56 40,62 4,38 16,59 



81 

  

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

ve farklılıklar görülebilmektedir. Oluşan farklılıkların Albayrak (2014)’ in belirttiği 

sebeplerden oluşabileceği düşünülmektedir. 

 

Sonuç 

 

Denemeden elde edilen sonuçlara göre incelenen bitkisel ve tarımsal özellikler 

bakımından yağlık ayçiçeği genotipleri arasında önemli farklılıklar görülmüştür. Araştırmada 

kullanılan ayçiçeği genotiplerinde en yüksek yağ verimi Tunca çeşidinden alınmıştır. Tunca 

çeşidini sırasıyla Pactolve Sanbro takip etmiştir. Erzurum ekolojik koşullarında bir yıl süre ile 

2 lokasyonda yürütülen çalışma neticesinde kullanılan yağlık ayçiçeği genotiplerinden Tunca, 

Pactol ve Sanbro çeşitlerinin öne çıkan genotipler olduğu söylenebilir. Ayrıca, verimli 

bölgeye uyum sağlamış yeni çeşitler kullanılarak, uygun zamanda ekim, doğru bakım ve 

kültürel teknikler uygulandığında yağlık ayçiçeği bitkisinin Erzurum ekolojisinde sulu 

şartlarda iyi bir münavebe bitkisi olabileceği kanaatine varılmıştır.  
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Abstract: This study was performed to determine the yield and quality characteristics of a few commercial 

soybean varieties under second crop zero tillage conditions in Diyarbakir province. For this purpose, 10 soybean 

varieties planted directly in stubble after wheat harvest and there has not been any tillage and cultivation applied. 

Plants watered with sprinkler irrigation systems and weed management is done by herbicide. Yield and quality of 

the varieties were compared. Highest grain yield of 450 kg / da provided by the variety Atakişi. Atakişi was 

followed by Cinsoy variety with 389 kg / da, Umut -2002 variety with 382 kg / da, Yemsoy variety with 355 kg / 

da, Arısoy variety with 333 kg / da, May 5312 variety with 332 kg / da, Blaze variety with 330 kg / da, Türksoy 

variety with 293 kg / da, Bravo variety with 284 kg / da and Nova variety with 204 kg / da. According to the 

research findings, plant height ranged between (59,5 – 92,3 cm), first pod height (4,7 – 10,7 cm), branch number 

per plant 2,1 – 3,9 number/plant), pods per plant (40,3 – 57,9  pods/plant), seeds per pod (2,6- 3,1 seeds/pod), 

thousans seed weight (117,9 – 160,5 g). These second crop soybean yield levels under no-tillage conditions 

shows that this method is effective in Diyarbakir province. 

Keywords: second crop, soybean, no-till 

 

Diyarbakır İlinde İkinci Ürün Olarak Sıfır Toprak İşlemeli Koşullarda Yetiştirilen Bazı 

Ticari Soya Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması 

 
Özet: Bu çalışma Diyarbakır ili ikinci ürün koşullarında bazı soya çeşitlerinin sıfır toprak işlemeli koşullardaki 

verim ve kalite özelliklerini araştırmak için yapılmıştır. Bu amaçla 10 soya çeşidi buğday hasadından sonra 

doğrudan anıza ekilmiş ve yetiştirme süresince hiçbir toprak işleme yapılmamıştır. Bitkilerin sulanması 

yağmurlama sulama sistemi ile yabancı ot mücadelesi ise herbisitle yapılmıştır. Çeşitlerin verim ve kalite 

değerleri karşılaştırılmıştır. En yüksek dane verimi 450 kg/da ile Atakişi çeşidine aittir. Bu çeşidi Cinsoy çeşidi 

389 kg/da, Umut-2002 çeşidi 382 kg/da, Yemsoy çeşidi 355 kg/da, Arısoy çeşidi 333 kg/da, May 5312 çeşidi 

332 kg/da, Blaze çeşidi 330 kg/da, Türksoy çeşidi 293 kg/da, Bravo çeşidi 284 kg/da ve Nova çeşidi 204 kg/da 

ile takip etmiştir. Araştırmada elde edilen verilere göre bitki boyu (59,5 – 92,3 cm), ilk bakla yüksekliği (4,7 – 

10,7 cm), bitkide dal sayısı (2,1 – 3,9 adet/bitki), bitkide bakla sayısı (40,3 – 57,9 adet/bitki), baklada dane sayısı 

(2,6- 3,1 adet/bakla), bin dane ağırlığı (143,8 – 192,8 g) arasında değişim göstermiştir. Bu verim seviyeleri 

toprak işlemesiz tarımın ikinci ürün soyada, Diyarbakır’da verimli şekilde uygulanabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: ikinci ürün, soya, toprak işlemesiz 

 

Giriş 

 

Soya ülkemiz için oldukça önem arz eden bir bitkidir. Ekim alanlarının hızlı bir 

şekilde arttırılması gerekmektedir. 2013 yılında 2 milyon tonun üzerinde ham yağ ve yağlı 

tohum olarak soya ithalatımız mevcuttur. Gap projesi dahilinde yer alan Diyarbakır, yağlı 

tohum açığının kapatılmasında önemli bir potansiyele sahiptir.  Fakat 2012 yılında 

Diyarbakır’da ikinci ürün soya ekim alanı sadece 300 dekardır (Tuik, 2013). Sulu alanlarda 

pamuk yetiştiriciliği yaygındır. İkinci ürün soya için potansiyel alanlar olan sulanan alanların 

miktarı Diyarbakır’da 88.100 ha’dır (DTSO, 2013). Ekonomik olarak sulanabilecek alan 

miktarı ise 455.400 ha’dır (DTSO, 2014). Gap projesi tamamlandıkça sulanan tarım 

alanlarının önemli miktarda artacağı düşünülebilir. Mevcut ve sulanabilecek bu alanlar ikinci 

ürün soya yetiştiriciliği potansiyeline sahiptir. 

Toprak işlemesiz yetiştiricilik gelişmiş ülkelerde önemli düzeyde olsa da ülkemizde 

henüz istatistiğinin bile mevcut olmadığı bir seviyededir. Bu durum Diyarbakır için de 

geçerlidir. Diyarbakır ilinde yapılacak soya yetiştiriciliğinde toprak işlemesiz yetiştiriciliğin 

uygulanması fosil yakıt tüketimini azaltacak ve anız yakmanın önüne geçecektir. Sıcak iklime 

sahip olduğundan ve anız yakıldığından Gap bölgesi topraklarının organik madde içerikleri 
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toprak verimliliğini etkileyecek şekilde çok düşük seviyelerdedir. Toprak işlemesiz tarımla bu 

durumda iyileşme sağlanabilir. İşlemesiz tarım, maliyetleri de azaltarak soya ekim alanlarının 

artmasına yardımcı olabilir. 

Toprak yüzeyinde bitki artıkları bulundurmak, rüzgar ve su erozyonunu engelleyip 

toprak kayıplarını azaltmakta, suyun infiltrasyonunu ve depolanmasını iyileştirmektedir  

(Mannering and Meyer 1963, Woodruff et al. 1972, Greb 1979). Bu bitkisel kalıntılar suyun 

buharlaşmasını (Pierce et al, 1992) ve toprak erozyonunu azaltmakta (Schertz et al., 1994; 

Berg, 1984), toprak strüktürü daha homojen yapıya kavuşturmakta (Aykas et al., 2005), 

katyon değişim kapasitesi, mikrobiyal aktivite ve agregatlaşmayı artırmaktadır (Havlin, 1990; 

Carter, 1992). Ayrıca tarla yakmanın önüne geçmekte ve toprakta karbon birikimini 

hızlandırmaktadır (Six et al., 2006). Toprak işlemesiz yönetim sistemleri toprağın özgül 

ağırlığını azaltmakta, poroziteyi artırmakta ve gözeneklerin etkinliğini artırmaktadır (Shaver 

et al., 2002); ki bu fiziki etkiler ilave biyomastan kaynaklanmaktadır (Shaver et al., 2003). 

Anız muhafazalı sistemlerin diğer faydaları yakıt, işgücü ve mekanizasyon 

gereksinimini azaltması, toprak ve hava kalitesini arttırması ve yaban hayatı korumasıdır 

(McLaughlin ve Mineau 1995; TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2005; Smart et al., 1999). 

Geleneksel yöntemle toprak islemesi yapılan buğday yetiştiriciliğinde 6 L/da lık yakıt 

tüketimi saptanırken, doğrudan ekimde ise 0,9 l/da yakıt tüketimi saptanmıştır (Aykas et al., 

2005). 

İşlemesiz tarımda verim değişkendir. Lyon et al. (1998) ve Peterson et al. (1996)  

işlemeli tarımla pullukla işleme arasında fark tespit etmemişlerdir. Iowa’da Brown et al. 

(1989) ve Indiana’da West et al. (1996) soyada yapmış oldukları çalışmalarda pullukla 

sürüme kıyasla işlemesiz tarımda çok düşük verim kayıpları gözlemlemişlerdir. Griffith et al. 

(1988 ) killi ve kötü drenajlı topraklarda toprak işlemesiz koşullardaki soya verimini pullukla 

işlemeli koşullara kıyasla %9 düşük bulmuştur.  Adee et al. (1994), soya veriminde düşüş 

görülme sebebini toprak işlemesiz sistemde sıklığı artan hastalıklara bağlamış ve çeşitlerin 

direnciyle ilişkilendirmiştir. Dick et al. (1985 ), killi, kötü drenajlı toprakta yaptığı toprak 

işlemesiz soya yetiştiriciliğinde, verim düşüşlerinin önüne geçmek için hastalıklara dayanıklı 

çeşitlerle çalışma ve polikültür gerektiğini bildirmişlerdir. Vyn et al. (1998), toprak işlemesiz 

şartlarda soyada verim düşüşlerinin hastalıklara dirençsiz çeşitlerle ve ana üründe kısa 

vejetasyon periyoduna sahip yerlerdeki aşırı bitkisel artık içeren durumlarla ilişkilendirmiştir. 

Rovira (1987), tahıllarda bazı kök hastalıklarının tehdit seviyesinin işlemesiz tarımla arttığını 

ve verimde düşüşlere yol açtığını bildirmiştir. Rhizoctonia kök hastalığının ciddiyeti, toprak 

işlemesiz tarımın Güney Avusturalya’da yaygınlaşmasıyla artmış (MacNish 1985, Cook et al. 

2000); bunu engelleyici bir etmen olarak Pseudomonas bu sahalara bulaştırılmıştır 

Simpendorfer et al. (2002). 

Vyn et al., (1998)., buğdayı takiben yürüttükleri toprak işlemesiz soya denemesinde 

tarla yüzeyindeki anız miktarıyla soya veriminin ters orantılı olduğunu bildirmişlerdir. Bitki 

artıklarıyla kaplı olan toprak ana ürün koşullarında daha uzun süre ıslak ve soğuk kalma 

eğilimindedir ki bu durum, ana üründe, ekim, çıkış, erken dönem bitki gelişimi gibi 

durumlarda gecikmeye yol açabilir (Vetsch et al., 2002; Carter et al., 1987). Bu sistemde 

yabancı ot yelpazesi değişir; bu durum işlemesiz tarımda herbisitlerin önemini artırır 

(Oryokot, 1997). 

Yabancı ot, hastalık, haşere, besleme, toprak ve su koruma konusunda sinerjik 

yöntemler dizayn edilmesi ve entegre yönetim, ekonomik bir strateji olabilir (Swanton, 1996). 

İyi bir planlama ile verim seviyelerinde kayıplar olmadan da verimli ürün almak mümkündür 

(Derpsch, 1998). 

2002 yılında ABD’deki toprak işlemesiz tarım yapılan alan 25 milyon ha’a ulaşmış, 

Güney Avusturalya’da ise bu oran %36 seviyesindedir (Bruce, 2003). Ülkemizdeki ise bu tip 

bir yetiştiricilik hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

https://www.agronomy.org/publications/aj/articles/96/6/1641?highlight=#ref-25
https://www.soils.org/publications/sssaj/articles/76/3/1090?highlight=#ref-37
https://www.agronomy.org/publications/aj/articles/96/1/229?highlight=#ref-24
https://www.agronomy.org/publications/aj/articles/100/Supplement_3/S-153?highlight=#ref-15
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Diyarbakır ilinde kurumumuz eski personeli Davut Karaaslan tarafından 2008 yılında 

yapılmış olan ikinci ürün geleneksel koşullardaki soya denemesinde verimler 206kg/da ile 

404 kg/da arasında değişkenlik göstermiş, en yüksek verimi Bataem-223 hattı almıştır 

(Gaputaem, 2008). Yine Davut Karaaslan tarafından 2009 yılında yapılmış olan ikinci ürün 

soya denemesinde verimler 139 kg/da ile 415 kg/da arasında değişkenlik göstermiş, en yüksek 

verimi Bataem 225 çeşidi almıştır (Gaputem, 2009). 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Çalışmanın materyalini Atakişi, Cinsoy, Umut-2002, Yemsoy Arısoy, May 5312, 

Blaze, Türksoy, Bravo ve Nova soya (Glycine max) çeşitleri, yağmurlama sulama sistemi, 

anıza ekim yapan kombine mibzer, Rhizobium japonicum bakterisi, DAP gübresi (%18 N, 

%46 P2O5) ve EDTA şelatlı kombi mikro besleme gübresi (%3 Fe, %3 Zn, %3 Mn, %0,5 Cu, 

% 0,5 B ve % 0,05 Mo) oluşturmaktadır. 

Yöntem 

Denemenin kurulması ve yürütülmesi 

Deneme Diyarbakır ilinde, Sur İlçesi’nde bulunan Gap Uluslararası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi arazisinde yer alan tarlada, 2013 yılında, ikinci ürün 

koşullarında, 3 tekerrürlü olarak, bölünmüş parseller deneme desenine göre kurulmuştur. 

Parsel uzunluğu 5 m, parsel eni 2,8 m, her parsel 4 sıralı olmuştur. Sıra arası 70 cm, sıra üzeri 

2,5 cm olacak şekilde sık ekim yapılmıştır. Tohumlar ekim öncesi Rhizobium japonicum 

bakterisi ile aşılanmıştır.  Tohumlar buğday hasadından sonra işlenmemiş, anızlı tarlaya 

doğrudan mibzerle ekilmiştir. Ekimle birlikte tabana 15 kg/da DAP gübresi ve 1 kg/da 

mikroelement gübresi serpme olarak verilmiştir. Ekim sonrası çıkışı sağlamak için 

yağmurlama sulama yapılmıştır. Dekara toplam 6 kg N; 9,2 kg P2O5 verilmiştir. Yetiştirme 

süresince hiçbir toprak işleme yapılmamıştır. Dar yapraklı yabancı otlara karşı ise 

Ouizalofop-P-Ethyl etken maddeli ilaç (Forward, Pulcu Tarım), 1 kez, pülverizatör ile 

yabancı otların (ağırlıklı olarak kendi gelen buğday) 2-3 yapraklı döneminde iken yapraktan 

uygulanmıştır. 

Gözlemlerin alınması ve ölçümlerin yapılması 

Hasata yakın dönemde bitki boyu, bitkide dal sayısı, bakla sayısı, baklada dane sayısı 

gözlemleri alınmıştır. Dane verimi için parselin orta iki hattı makinayla hasat edilmiştir. 

Verim ve bin dane ağırlığı ölçülmüştür. Yağ ve protein analizleri NIT cihazı ile yapılmıştır. 

İstatistiki analizler  

Araştırma sonuçları, LSD %5 yöntemiyle, JUMP istatistik paket programında 

değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular 

 

Daneye İlişkin Ölçümler 

%15 nem düzeyindeki dane verimi bakımından çeşiler arasında istatistiki olarak 

önemli farklar görülmüştür. Çeşitlerin verim değerleri 204,5 kg/da (Nova) ile 450,5 kg/da 

(Atakişi) arasında değişmiştir (Çizelge 1). Çeşitlerin yağ oranları arasındaki farklar istatistiki 

anlamda önemli olmuştur. Çeşitlerin yağ oranları %13,5 (Yemsoy) ile  %17,6 (May 5312) 

arasında değişmiştir (Çizelge 1). Protein oranı bakımından çeşitler arasında farklar istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur. Çeşitlerin protein oranı % 46,5 (Yemsoy) ile % 49,8 (Bravo) 

arasında değişmiştir (Çizelge 1). Çeşitlerin bin dane ağırlıkları arasındaki fark istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur. Çeşitlerin bin dane ağırlığı 143,8 g ile 192,8 arasında değişmiştir. 
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Çizelge 1. Farklı ticari soya çeşitlerinde saptanan dane verimi, yağ oranı, protein oranı ve 

1000 dane ağırlığı değerleri 

Çeşit Adı Dane verimi 

(kg/da) (%15 

nem) 

Yağ oranı 

(%) 

Protein oranı 

(%) 

Bin dane ağırlığı 

(g) 

Atakişi 450,5 a 15,8 d 48,7 bd 155,4 cd 

Cinsoy 389,6 ab 16,7 bc 48,9 bd 161,9 c 

Umut 2002 382,3 ab 16,8 bc 48,1 de 192,8 a 

Yemsoy 355,2 ab 13,5 e 46,5 f 143,8 e 

Arısoy 333,6 ab 16,4 c 48,7 bd 161,3 c 

May 5312 332,7 ab 17,6 a 48,6 cd 175,7 b 

Blaze 330,6 ab 15,9 d 49,6 ab 174,2 b 

Türksoy 293,4 bc 17,0 b 47,6 e 170,2 b 

Bravo 284,7 bc 16,8 bc 49,8 a 156,4 cd 

Nova 204,5 c 17,1 ab 49,2 ac 152,1 d 

Ortalama 355,8 16,4 48,6 164,4 

LSD (%5) 250 0,5 0,9 7,49 

C.V. (%) 17,2 1,9 1,1 2,6 

 

Bitkisel Aksama İlişkin Gözlemler 

 Bitki boyu bakımından çeşitler arasında önemli istatistiki farklar saptanmıştır. Bitki 

boyu 59,5 cm (Nova) ile 97,5 cm (Yemsoy) arasında değişim göstermiştir (Çizelge 2). İlk 

bakla yüksekliği bakımından çeşitler arasında önemli istatistiki farklar saptanmıştır. İlk bakla 

yüksekliği 4,2 cm (May 5312) ile 10,7 cm (Umut 2002) arasında değişim göstermiştir 

(Çizelge 2). Bitkide dal sayısı bakımından çeşitler arasında önemli istatistiki farklar 

saptanmamıştır (Çizelge 2). Bitkide bakla sayısı bakımından çeşitler arasında önemli 

istatistiki farklar saptanmamıştır (Çizelge 2). Baklada dane sayısı bakımından çeşitler 

arasında önemli istatistiki farklar saptanmıştır. Baklada dane sayısı 2,6 adet (Atakişi) ile 3,1 

adet (May 5312) arasında değişim göstermiştir (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Farklı ticari soya çeşitlerinde saptanan bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, dal sayısı, 

bitkide bakla sayısı ve baklada dane sayısı değerleri 

Çeşit Adı Bitki boyu 

(cm) 

İlk bak. 

yük. (cm) 

Bitkide Dal 

say. (adet) 

Bitkide bakla 

say.(adet) 

Baklada dane 

say. (adet) 

Atakişi 80,3 b 5,3 de 3,9 55,8 2,6 d 

Cinsoy 72,8 bc 9,1 b 2,6 44,9 2,7 d 

Umut 2002 92,3 a 10,7 a 2,1 40,3 2,9 bc 

Yemsoy 97,5 a 9,2 ab 2,8 57,9 3,1 ab 

Arısoy 72,8 bc 8,0 bc 2,1 37,7 2,7 d 

May 5312 63,3 de 4,7 e 2,9 50,5 3,1 a 

Blaze 61,8 de 7,4 c 3,0 40,6 3,1 ab 

Türksoy 69,0 cd 5,0 e 3,2 54,5 2,8 cd 

Bravo 64,7 ce 6,5 cd 2,6 46,4 2,7 cd 

Nova 59,5 e 5,2 de 2,8 56,4 2,7 cd 

Ortalama 73,4 7,1 2,8 48,5 2,8 

LSD (%5) 9,9 1,5 ö.d. ö.d. 0,2 

C.V. (%) 5,1 12,7 23,2 18,5 4,2 
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Tartışma 

 

Tarla tesviyesinin çok iyi olmadığı, yağmurlama sulama yapıldığı ve en yüksek parsel 

veriminin (550 kg/da) arasında olduğu düşünüldüğünde damla sulama ile sulanacak toprak 

işlemesiz ikinci ürün soya tarımında daha iyi verim seviyeleri yakalanabileceği düşünülebilir. 

 

Sonuç 
 

Sonuç olarak; incelenen özellikler göz önüne alındığında Atakişi, Cinsoy, Umut 2002, 

Yemsoy, Arısoy, May 5312 ve Blaze çeşitleri Diyarbakır’da, ikinci ürün toprak işlemesiz 

koşullarda iyi performans göstermişlerdir. Bu çeşitlerle toprak işlemesiz yöntemin 

uygulamaya aktarılmasıyla tarımsal fosil yakıt tüketimi, işçilik, kültürel işlemler ve anız 

yakma azaltılabilecek ve verim seviyeleri korunarak önemli avantajlar sağlanacaktır. 
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Abstract : Plant oils have important role as an energy source in human nutrition. Sesame, having high oil (50-

60%) and rich protein (20-25%) containing seeds is being produced as an oil plant. Sesame oil is having high 

fatty acid content and due to the antioxidants, is resistant against oxidation and is a rich E vitamin source. One of 

the most important environmental factors effecting the uniform germination in dry and semi-dry regions is 

salinity. Salt accumulation in soils may affect the plant growth in different levels as the response of plant 

varieties against salinity may be different. In salinity studies comparing the plant growth stages; germination and 

plantlet developing stages have been accentuated. This study was carried out to determine the effect of NaCl 

concentrations on sesame varietiesʹ germination and emergence at the laboratory of field crops department of 

agriculture faculty, university of Ankara in 2014. The study was designed on the base of factorial, completely 

randomized design. Three varieties of  Batem Aksu, Muganlı 57 ve Batem Uzun and six different treatments of 

salinity (0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 ve 7.5 dS/m)were applied as research material. Germination rate (%), root length 

(cm), seedling length size (cm), fresh seedling weight (mg) and germination vigor (%)were measured during the 

study. Considering the different salinity concentrations, 4.5 dS/m and higher concentrations had negative effects 

on plants comparing the control groups. In terms of germination rate and vigor Muganlı 57 variety at 4.5 dS/m 

concentration, seedling length, root length and fresh seedling weight of the same variety at 1.5 dS/m 

concentration had the highest effect. As a result; Muganlı 57 variety appeared more tolerant against salinity 

increment than the other varieties. 

Key words: Sesame, Sesamum indicum L , Salinity, NaCl, germination rate 

 

Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Çimlenme 

ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi 

 
Özet: İnsan beslenmesinde, bitkisel yağlar enerji kaynağı olarak büyük öneme sahiptir. Susam, yüksek oranda 

yağ (% 50-60) ve zengin proteine (% 20-25) sahip tohumu için üretilen bir yağ bitkisidir. Susam yağı, yüksek 

yağ asitleri kompozisyonuna sahiptir ve  antioksidantlar sayesinde oksitlenmeye dirençli ve E vitamini yönünden 

zengindir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde üniform çimlenmeyi etkileyen en önemli çevresel faktörlerden birisi 

tuzluluktur. Topraktaki tuz birikimi bitki gelişimini farklı derecede etkileyebildiği gibi, bitki türlerinin tuza 

tepkisi de değişik olabilir. Tuzluluk çalışmalarında bitkinin gelişme dönemleri karşılaştırıldığında; çimlenme ve 

fide gelişim dönemleri üzerinde daha fazla durulmaktadır. Bu araştırma susam (Sesamum indicum L.) çeşitlerinin 

çimlenme ve çıkışı üzerine NaCl konsantrasyonlarının etkilerini belirlemek amacıyla, 2014 yılında Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuarında yürütülmüştür. Deneme Faktöriyel Düzende 

Tesadüf Parselleri Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada, materyal olarak Batem Aksu, 

Muganlı 57 ve Batem Uzun çeşitleri ve NaCl ‘den hazırlanan altı farklı tuz konsantrasyonu (0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 

ve 7.5 dS/m) kullanılmıştır. Denemede çimlenme hızı (%),  kök uzunluğu (cm), fide boyu (cm), fide yaş ağırlığı 

(mg) ve çimlenme gücüne (%) ilişkin ölçümler yapılmıştır. Denenen tuz konsantrasyonunda 4.5 dS/m’den 

itibaren bitkiler kontrol gruplarına göre olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Çimlenme hızı ve gücü bakımından 

Muganlı 57 çeşidi 4.5 dS/m konsantrasyonunda, fide uzunluğu, kök uzunluğu ve fide yaş ağırlığı bakımından da 

aynı çeşit ( Muganlı 57) 1.5 dS/m konsantrasyonunda en yüksek değerleri vermiştir. Sonuç olarak; denenen 

susam çeşitlerden  Muganlı 57 çeşidinin diğer çeşitlere göre tuz artışına daha toleranslı olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Susam, Sesamum indicum L.,tuzluluk,  NaCl,  çimlenme hızı 

 

Giriş 

 

Susam, ana ürün ve ikinci ürün olarak tarımı yapılan, en eski ve en önemli yağ 

bitkilerinden birisidir (Şaman ve Öztürk 2012). Artan nüfusla birlikte bitkisel yağ açığı, 

dünyada ve ülkemizde bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya bitkisel yağ üretiminde 

önemli bir yer tutan susam, dünyanın en eski kültüre alınan yağ bitkilerinden biridir (Tan 

2011). Susam, tohumunda % 50-60 oranında yağ içeren bir yağ bitkisidir. Bu bitki yağında 

doğal olarak bulunan sesamin, sesamol ve sesamolin ile tokoferoller gibi antioksidantlar 
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sayesinde oksitlenmeye karşı olan yüksek direnci ve E vitamini yönünden zengin olması 

nedeniyle önemlidir (Yoshida ve Takagi 1997). Özellikle, makinalı hasada uygun ve 

kapsüllerini çatlatmayan [indehiscens tipi] yüksek verimli çeşitlerin yetersiz olması ve 

mevcutların adaptasyon alanlarının dar oluşu nedeniyle susam tarımı dünyada istenilen 

düzeyde gelişememiştir (Şaman ve Öztürk 2012). Olumsuz çevre şartlarından daha az 

etkilenecek veya bu olumsuz çevre şartlarına toleranslı çeşitler geliştirmenin yanında, 

bitkilerin ilk gelişme devrelerini hızlandıracak, kök ve toprak üstü organlarının daha iyi 

gelişimini sağlayacak uygulamalar son yıllarda büyük önem kazanmıştır (Day ve ark. 2011). 

 

Tuzluluk, tarım yapılan alanlarda verimliliği ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en 

önemli faktörlerden birisidir (Kaya ve ark. 2005). Toprakta tuz oranının yüksek olmasının, 

bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği bilinen bir gerçektir. Tuz stresinin bitkilerde 

yarattığı farklılıklar; kök, gövde ve sürgün uzunluğunda, yaprak alanı ve sayısında, bitki yaş 

ve kuru ağırlıklarında, klorofil miktarında ve verimde azalma; meyve kalitesi ve renklerinde 

bozulma şeklinde ortaya çıkmaktadır (Hannah 1998). Ayrıca tuzlu topraklarda yetiştirilen 

bitkilerde görülen verim azalışının nedenleri arasında; aşırı miktarda bulunan Na ve Cl gibi 

iyonların neden olduğu toksik etki ve bitki iyon dengesindeki bozulmalardır.  Bitkinin farklı 

bölgelerine besin alımı ve taşınmasındaki problemler, fotosentez ve solunum gibi fizyolojik 

işlevlerin zarar görmesine neden olmaktadır (Levitt 1980, Leopold ve Willing 1984). Ayrıca 

bitkilerin tuza karşı gösterdikleri tepki, gelişme durumlarına göre farklılık gösterdiği gibi, 

bitki familyalarının ve hatta tür içindeki çeşitlerin de tuzluluğa farklı reaksiyon gösterdiği 

bilinmektedir (Kaya ve ark. 2005). Tuzlu koşullarda çimlenme ve fide gelişimi dönemi, 

bitkinin toplam yaşam döngüsü içerisinde en kritik dönemdir (Katerji ve ark. 1994). Yüksek 

tuz konsantrasyonunda çimlenme döneminde görülen bu olumsuzluğun esas nedeni, tohum 

içerisine su alımının engellenmesidir (Mansour 1994). Aydınşakir ve ark. (2012), Puppala ve 

ark. (1999) kolzanın çimlenme aşamasında tuzluluğa toleransını inceledikleri 

araştırmalarında, tuzluluk seviyelerinin artmasıyla birlikte; çimlenmenin genellikle azaldığını 

bildirmişlerdir. Shekari ve ark. (2000) 18 kolza çeşidinde yaptıkları çalışmalarında çimlenme 

yüzdesi, kök ve sürgün uzunluğunun artan tuz seviyeleriyle azaldığını bildirmişlerdir. Tuz 

dozlarının kolzada toprak üstü yaş ve kuru ağırlık değerlerini önemli oranda etkilediği Qasım 

ve ark. (2004), Karakullukçu ve Adak (2008) tarafından da bildirilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı; susam çeşitlerinin çimlenme ve ilk fide gelişimi üzerine farklı 

NaCl konsantrasyonlarının etkilerini incelemek ve tuza dayanım bakımından denenen susam 

çeşitleri arasındaki farklılıkların belirlenmesidir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu araştırma, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü Analiz Laboratuarında yürütülmüştür. Çalışmada Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü  ( BATEM) Müdürlüğü’nden getirtilen Batem Aksu, Muganlı 57, Batem Uzun 

susam çeşitleri  bitki materyali olarak, sulama suyu olarak da şehir şebeke suyu kullanılmıştır. 

Bu suyun EC değeri 0.25 dS/m olarak ölçülmüştür. Normal şebeke suyunun varsayılan iyon 

içerikleri Na=0.35 meq/l, Ca=0.95 meq/l, Mg=1.55 meq/l, K=0.05 meq/l’ dir. Tuzlu sulama 

sularının hazırlanmasında suda eriyebilirliği yüksek olan sodyum klorür (NaCl) kullanılmıştır. 

Denemelerde, 6 farklı sulama suyu tuzluluğu [şebeke suyu (0.25 dS/m) (kontrol), 1.5 (1.05 g/l 

NaCl) dS/m, 3.0 (2.10 g/l NaCl) dS/m, 4.5 (3.15 g/l NaCl) dS/m, 6.0 (4.20 g/l NaCl) dS/m ve 

7.5 (5.25 g/l NaCl)] kullanılmıştır. Toplam tuz değerleri 25
o
C’de elektriksel iletkenlik aleti 

(Waterproof Tester) ile belirlenmiştir. Denemede içerisine kurutma kağıdı konulan steril 

edilmiş 9 cm çapındaki petri kapları kullanılmıştır. Çalışma tesadüf parselleri deneme 

deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuş olup, her bir petri kabına 07.05.2014 tarihinde 25’er 
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adet tohum ekilmiş ve her petriye farklı konsantrasyonlarda çözeltilerden 10 ml eklenerek 

petriler streç film ile sarılmıştır. Tohumlar 25±1 °C‘de inkübatörde tutulmuştur. Tohumlar her 

gün sayılmış ve 1 mm kökçük uzunluğuna sahip tohumlar çimlenmiş olarak kabul edilmiştir. 

3. günde toplam çimlenen tohumlar sayılarak çimlenme hızı (%), kök uzunluğu (cm), fide 

uzunluğu (cm), fide yaş ağırlığı (mg) belirlenmiştir. 6. günde de çimlenme gücü değerleri (%) 

belirlenmiştir. 

Araştırma sonunda elde edilen verilerle, faktöriyel düzende tesadüf parselleri deneme 

desenine göre MSTAT-C paket programı kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. 

Uygulamalar arasındaki farklılıkların önem düzeylerini belirleyebilmek amacıyla Duncan testi 

uygulanmıştır (Düzgüneş ve ark.1987). 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Ele alınan susam çeşitlerine (Batem Aksu, Muganlı 57, Batem Uzun) altı farklı NaCl 

konsantrasyonu (0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5 dS/m) uygulaması sonucu elde edilen ortalama 

değerlere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgeden de görüleceği 

üzere; çeşit, tuz ve çeşit x tuz konsantrasyonlarının incelenen tüm özellikler üzerine etkisi 

istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli olmuştur. Bu özelliklere ilişkin, ortalamalar ve Duncan 

 grupları ise Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

 

 Çizelge 1.Susam çeşitlerine uygulanan farklı tuz dozlarının bazı özellikler üzerine etkisine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 

V.K. S.D 
Çimlenme 

Hızı 
Kök Uzunluğu Fide Uzunluğu Fide Yaş Ağırlığı 

Çimlenme 

Gücü 

Çeşit 2 4.7515** 36.7749** 150.0709** 55.6082** 9.9765** 

Tuz  5 30.5606** 14.9604** 20.7218** 27.6208** 19.7647** 

Çeşit × Tuz  10 4.1424** 2.1877** 3.6307** 3.2169** 5.1765** 

Hata 36 19.55   0.216  0.067  0.0000277  15.111   

CV (%)   4.75 15.97 13.30 11.67 4.18 

 * % 5, ** % 1 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 2 incelendiğinde; çimlenme hızına ilişkin ortalama değerler % 74.67 ile % 

98.67 arasında değişmiştir. En yüksek çimlenme hızı  % 98.67 ile Batem Aksu çeşidi ile 

kontrol uygulamasına, Muganlı 57 ile Batem Uzun çeşitlerinin 1,5 dS/m tuz 

konsantrasyonuna aittir. En düşük çimlenme hızı değeri ise Batem Aksu çeşidinde 7,5 dS/m 

tuz konsantrasyonu uygulamasından elde edilmiştir. Dolayısıyla tuz miktarı arttıkça çimlenen 

tohum yüzdesi azalmıştır. Bulgularımız Kaya ve ark. 2005’in bazı Brassica türlerinde 

yaptıkları araştırmalarında elde ettikleri artan tuz konsantrasyonlarıyla çimlenme yüzdesinin 

% 95.1’den % 72.0’ye düştüğü bulguları ile uyumludur.  

Susam çeşitlerinin kök uzunluğu incelendiğinde; ortalamalar 1,39 ile 4,78 cm arasında 

değişmiştir. En uzun kök Muganlı 57 çeşidi ve 1,5 dS/m tuz konsantrasyonundan elde 

edilmiştir En kısa kök ise Batem Uzun çeşidi ve 7,5 dS/m tuz konsantrasyonunda 

gözlenmiştir. Tuz konsantrasyonu arttıkça kök gelişimi engellemektedir. Bybordı (2010) 5 

kanola çeşidi ve 0, 50, 100, 150 ve 200 mM tuz konsantrasyonları uyguladığı araştırmasında 

en düşük kök gelişimini 150 ve 200 mM konsantrasyonundan elde etmiştir. Kök uzunluğu 

değeri bakımından bulgularımız araştırıcı ile uyum göstermektedir. 
Çizelge 2 den de görüleceği gibi, artan tuz konsantrasyonlarına bağlı olarak tüm çeşitlerde 

fide uzunlukları 0,88 ile 3,90 cm arasında değişmiştir. En yüksek fide uzunlukları tüm çeşitlerde 

kontrol dozlarında ölçülürken, tuz dozlarının artmasıyla birlikte çeşitlerin fide uzunlukları önemli 

oranda azalmıştır. Nitekim 1,5 dS/m NaCl dozunda tüm çeşitlerde fide uzunlukları önemli oranda 

azalmaya başlamış ve Batem Aksu’da 2.07 cm olarak ölçülmüştür. Tuz dozu 3.0 dS/m 
yükseldiğinde fide uzunluğundaki azalış en fazla olarak (2.48 cm) Muganlı 57 çeşidinde 
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görülmüştür. 4,5 dS/m dozunda, belirgin azalmalar olmuştur. En düşük fide uzunluğu Batem 

Aksu’da 1.19 cm olarak ölçülmüştür. Tuz dozu arttıkça fide uzunluğunun azalması tuz stresine 

bağlı olarak su sıkıntısının artmasıyla birlikte, kuraklık stresine giren fidelerin fotosentez 

ürünlerini, toprak üstü kısımların gelişiminden ziyade, ihtiyacı olan suyu bulabilmek için 

köklerini geliştirmek için kullanmış olmasından kaynaklanabilir (Uyanık ve ark. 2013). Kara ve 

ark. (2010) tritikale de yaptıkları araştırmalarında en uzun fide boyunun kontrol 

uygulamasından elde edildiğini bildirmişlerdir. Tuz konsantrasyonu oranı arttıkça fide 

boyunda önemli azalmalar gözlenmiştir. Bulgularımız araştırıcıların elde ettikleri sonuçlar ile 

uyumludur. 

 

Çizelge 2. Bazı susam çeşitlerinin fide özellikleri üzerine NaCl konsantrasyonlarının etkileri 

Çeşitler 
Tuz Dozları 

Kontrol 1.5 3.0 4.5 6.0  7.5 Ortalama 

                                                                    Çimlenme hızı (%) 

Batem Aksu 98.67 A 92.00 AB 89.33 BC 84.00 CD 80.00 DE 74.67 E 86.45 B 

Muganlı 57 93.33 AB 98.67 A 97.33 AB 96.00 AB 97.33 AB 90.67 ABC 95.56 A 

Batem Uzun 97.33 AB 98.67 A 97.33 AB 97.33 AB 96.00 AB 96.00 AB 97.11 A 

Ortalama 96.44 A 96.45 A 94.66 A 92.44 AB 91.11 B 87.11 B   

LSD0.05 = 7.323 
      

Kök uzunluğu (cm) 

Batem Aksu 3.30 CDE 3.03 DEF 2.61 EFG 2.28 FG 1.83 GH 1.98 GH 2.51 C 

Muganlı 57 4.20 AB 4.78 A 4.11 ABC 3.05 DEF 2.03 GH 1.93 GH 3.35 A 

Batem Uzun 3.75 BCD 3.85 BCD 3.81 BCD 2.60 EFG 1.83 GH 1.39 H 2.87 B 

Ortalama 3.75 A 3.89 A 3.52 A 2.64 B 1.90 C 1.77 C   

LSD0.05 = 0.7696             

Fide uzunluğu (cm) 

Batem Aksu 3.50 A 2.06 BC 2.03 BC 1.19 DE 0.99 E 0.88 E 1.78 B 

Muganlı 57 3.90 A 3.56 A 2.43 B 1.63 CD 1.05 E 0.98 E 2.27 A 

Batem Uzun 3.46 A 2.35 B 1.83 C 1.22 DE 0.96 E 0.97 E 1.80 B 

Ortalama 3.62 A 2.66 B 2.12 C 1.35 D 1.00 E 0.94 E   

LSD0.05 = 0.4286             

Fide yaş ağırlığı (mg) 

Batem Aksu 0.0622 BC 0.0515 DE 0.0515 DE 0.0366 F 0.0266 H 0.0274 GH 0.0427 B 

Muganlı 57 0.0674 B 0.0750 A 0.0649 B 0.0489 DE 0.0350 FG 0.0338 FGH 0.0542 A 

Batem Uzun 0.0556 CD 0.0496 DE 0.0460 E 0.0347 FGH 0.0324 FGH 0.0362 F 0.0424 B 

Ortalama 0.0617 A 0.0587 AB 0.0542 B 0.0401 C 0.0314 D 0.0325 D   

LSD0.05 = 0.007406             

Çimlenme gücü (%) 

Batem Aksu 100.0 A 93.33 ABCD 90.67 BCDE 93.33 ABCD 86.67 DEF 88.00 CDEF 92.00 B 

Muganlı57 98.67 A 100.0 A 98.67 A 96.00 AB 96.00 AB 94.67 ABC 97.34 A 

BatemUzun 98.67 A 98.67 A 93.33 ABCD 84.00 EFG 82.67 FG 78.67 G 89.34 C 

Ortalama 99.11 A 97.33 AB 94.22 BC 91.11 CD 88.44 DE 87.11 E   

LSD0.05=6.437             

 

Fide yaş ağırlığı bakımından çeşitler, tuz dozları ve çeşit x tuz dozu interaksiyonu %1 

düzeyinde önemli bulunmuştur. En yüksek fide yaş ağırlığı 1.5 dS/m tuz uygulamasında 

Muganlı 57 susam çeşidinde 0.0750 mg, en düşük fide yaş ağırlığı ise 6.0  dS/m tuz dozunda 
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Batem Aksu susam çeşidinde 0,0266 mg olarak elde edilmiştir. Kara ve Kara (Uysal) (2010), 

bazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin çimlenme, fide gelişimi ve tuz tolerans 

indeksi üzerine farklı tuz konsantrasyonlarının etkisini belirlemeye çalışmışlardır. Tüm 

çeşitlerde artan tuz içeriğine bağlı olarak çimlenme oranında önemli ölçüde azalmalar 

olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda, tuz dozlarının artmasıyla birlikte, fide yaş ağırlıkları 

önemli oranda azalmıştır.  

Çimlenme gücü açısından ortalamalar % 78,67 ile % 100 arasında değişmiştir. En 

yüksek çimlenme gücü değerleri  % 100 ve % 98,67 ile sırasıyla 1,5 ve 3.0 dS/m 

konsantrasyonlarda Muganlı 57 susam çeşidinde belirlenmiştir. En düşük çimlenme gücü 

değeri ise % 78.67 ile Batem Uzun çeşidinin 7,5 dS/m tuz konsantrasyonuna aittir. Genel 

olarak denenen susam çeşitlerinde tuz konsantrasyonlarının artmasıyla çimlenme gücünün 

azaldığı saptanmıştır. Hosseini ve ark. (2002), Williams soya çeşidinde çimlenme ve fide 

büyümesinde tuz çözeltilerinin etkilerini araştırmışlardır. Çimlenmenin NaCl 

konsantrasyonun 330 mMolal olduğunda azaldığını ve % 81 çimlenme olduğunu, 420 mMolal 

NaCl’ de tohumların yalnızca % 40’ nın çimlendiğini, 500 mMolal NaCl’ de ise çimlenme 

olmadığını bildirmişlerdir. Araştırmamızda da, tuz dozlarının artmasıyla birlikte, çimlenme 

gücü oranları ölçüde azalmıştır.  

 

Sonuç 
 

Bu araştırma da, artan tuz konsantrasyonları susam çeşitlerinin incelenen özellikler üzerine 

olumsuz etki yapmıştır. Artan tuz konsantrasyonlarına bağlı olarak çeşitlerin fide ve kök 

gelişmesi belirgin oranda gerilemiştir.  Tuz uygulamaları bakımından 1.5 ve 3.0 dS/m 

konsantrasyonlarda çimlenme ve fide gelişimi daha az etkilenirken, artan tuz dozlarına bağlı 

olarak susam çeşitlerinde kök ve fide uzunluklarında belirgin azalmalar olmuştur. Bu tür 

çalışmalarda cins ve türler arasındaki farklılıklar dikkate alınarak toleranslı çeşitlerin 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak bu araştırmada çeşitler üzerine farklı tuz 

konsantrasyonları uygulamasında, Muganlı 57 çeşidinin denenen diğer çeşitlere göre tuz 

artışına daha toleranslı olduğu gözlenmiştir. 
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13. Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)'un Tane Verimine Etkisi 

Üzerine Araştırmalar 
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Özet: Bu çalışmada, Diyarbakır ekolojik koşullarında, nohut ekim zamanı ile ilgili farklı yıllarda yürütülen 

deneme sonuçları derlenmiştir. Bilindiği üzere, Güneydoğu Anadolu bölgesinde geleneksel nohut ekimi yazlık 

(Mart ve Nisan aylarında) olarak yapılmaktadır. Ancak nohutun kışlık (Aralık, Ocak aylarında) olarak 

yetiştirilebileceğini araştırmak üzere, Diyarbakır ekolojik koşullarında, farklı yıllarda nohut ekim zamanı ile 

ilgili denemeler kurulmuştur. Denmeler, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazisinde 

yürütülmüştür. Denemelerde, yurtiçi Araştırma Enstitülerinden ve ICARDA ((International Center for 

Agriculture Research in the Dry Areas)’dan temin edilen nohut genotipleri materyal olarak kullanılmıştır. 

Denemelerden elde edilen tane verimlerinin istatistiki analizleri ile çoklu karşılaştırılmaları yapılmıştır. 

Yürütülen deneme sonuçlarına göre, nohutta kışlık veya erken ekimlerden geleneksel yazlık ekime göre daha 

yüksek tane verimleri elde edildiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, Cicer arietinum, Ekim Zamanı, Tane Verimi 

 

Giriş 

 

Nohut (Cicerarietinum L.), dünyada ikinci en önemli yemeklik tane baklagil bitkisi 

olup, dünya yemeklik tane baklagil alanının %14.8 (10.2 milyon hektar) ve üretiminin %13.4 

(7.9 milyon ton)’unu oluşturur (Singh, 1996). Ülkemizde 575.000 ha’lık alanda nohut ekimi 

yapılmakta, 540.000 ton nohut üretilmekte ve 939 kg/ha verim alınmaktadır (Anonim, 2000). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 88.908 ha’lık alanda nohut ekimi yapılmakta, 91.058 ton 

nohut üretimi gerçekleşmektedir. 

Nohut, tanesinde %16.4-31.2 gibi yüksek oranda protein bulunduran (Şehirali, 1988) 

bir yemeklik tane baklagil bitkisi olup, insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. 

Nohut’un ülkemiz için diğer bir önemi de, “Yemeklik Tane Baklagiller” arasında, ihraç edilen 

bir ürün olarak yer almasıdır. Nohut, yemeklik tane baklagiller içinde sıcağa, kurağa en fazla 

dayanan ve fakir topraklarda yetişebilen bir bitki olması nedeniyle kışlık “Tahıl-Nadas” ekim 

nöbetinin uygulandığı kurak bölgelerimizde ekim nöbetine girerek birim alan verimini 

artırmada ve nadas alanlarımızı azaltmada önemli bir değere sahiptir. Tarım alanlarımızın 

büyük bir kısmında, yağışın yeterli olmadığı ve halen sulama olanaklarının da bulunmadığı 

düşünülürse, sıcağa ve kurağa dayanıklı ve bu bölgelerimizde sulanmaksızın ürün verebilen 

nohut, ülkemizde, kuru tarım sisteminin uygulandığı yerlerde, önemli bir “Yemeklik Tane 

Baklagil” bitkisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Nohut’ta verim, daha çok çevre koşulları tarafından belirlendiğinden ekim zamanının 

doğru olarak saptanması büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden nohutun kışlık olarak 

yetiştirilebileceğini araştırmak üzere, Diyarbakır ekolojik koşullarında, farklı yıllarda nohut 

ekim zamanı ile ilgili denemeler kurulmuştur. Bu çalışmada söz konusu kurulan deneme 

sonuçları derlenmiştir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Denemeler, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazisinde 

yürütülmüştür. Denemelerde, yurtiçi Araştırma Enstitülerinden ve ICARDA (International 

Center for Agriculture Research in the Dry Areas)’dan temin edilen nohut genotipleri 

materyal olarak kullanılmıştır.  

Denemeler, tesadüf blokları ve bölünmüş parseller deneme desenine göre, 3’er 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekimde sıralar arası mesafe tüm parsellerde 45 cm 



96 

  

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

(Manjunanth and Sheelavantar, 1988) olarak alınmıştır. Denemelerde parsel alanı ekimde; 4 

sıra x 5 m x 0.45 m =  9 m
2
; hasatta ise başlardan 0.5 m, yanlardan ise birer sıra kenar tesiri 

olarak atılmış, bütün işlemler 2 sıra x 4 m x 0.45 m = 3.6 m
2
’lik alan üzerinde yapılmıştır.  

 Denemelerden elde edilen tane verimine ait ortalamalar ve bu ortalamalar arasındaki 

farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma yöntemine göre test edilmiştir. İstatistiki analizlerde 

Düzgüneş ve Ark.(1987)’dan yararlanılmıştır.  

 

Bulgular ve Tartışma 

 

1. Deneme: 1986 yılında başlatılıp, 3 yıl süreyle yürütülen bu denemede; 5 farklı ekim 

zamanı (Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan) ve 4 adet nohut genotipi (ILC-482, ILC-195, ILC-

3279 ve ILC-201) kullanılmıştır. Denemeden elde edilen ortalama tane verimleri ile bu 

ortalamalar arasındaki farklılıkları gösteren LSD değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1’de görüldüğü gibi Aralık, Ocak ve Şubat ekimleri geleneksel Mart ve Nisan 

ekimlerine göre % 100 ve daha fazla verim artışı sağlamıştır.  

 

Çizelge 1. Farklı Ekim Zamanlarına Ait Tane Verimi Ortalamaları ve Çoklu Karşılaştırılması 

Sıra No Ekim Zamanı Tane Verimi (kg/da) 

1986 1987 1989 

1 15-20-Aralık 224 A 144 A 168 A 

2 15-20-Ocak 217 A 140 A 125 AB 

3 15-20-Şubat 186 B 134 A 93 BC 

4 15-20-Mart 90 C 60 B 64 C 

5 15-20-Nisan 55 D 34 C -* D 

LSD (%5)  20.0 22.71 50.84 

* : Nisan Ayı Ekiminde Çıkış Olmamıştır. 
Anonim, 1989. Sonuç Raporu. GATAE. 

 

2. Deneme: 1990-91 yetiştirme sezonunda yürütülen bu denemede; 2 farklı ekim zamanı 

(yazlık ve kışlık ekim) ve 25 adet nohut genotipi kullanılmıştır. Denemeden elde edilen nohut 

genotiplerine ait tane verimi ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farklılıkları gösteren 

LSD değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2’de görüldüğü gibi, farklı nohut genotiplerine ait tane verimi ortalamaları 

kışlık ekimde; 147.2-245.6 kg/da, yazlık ekimde ise 69.5-155.6 kg/da arasında değiştiği 

saptanmıştır. En yüksek birim alan tane verimi kışlık ekimde 245.6 kg/da'la ILC-482 

çeşidinden, yazlık ekimde ise 155.6 kg/da'la Yerli Nohut’tan elde edilmiştir. En düşük birim 

alan tane verimi ise kışlık ekimde 147.2 kg/da'la F86-13C, yazlık ekimde ise 69.5 kg/da'la 

F85-4C hattından elde edilmiştir. 

 

3. Deneme: 1992-1993 yetiştirme sezonunda yürütülen bu denemede; 6 farklı ekim zamanı 

(Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart) ve 3 adet nohut genotipi (ILC 482, F84-79C, 

Yerli Nohut) kullanılmıştır. Denemeden elde edilen farklı ekim zamanlarına ait tane verimi 

ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farklılıkları gösteren LSD değerleri Çizelge 3’te 

verilmiştir.  

 Çizelge 3’te görüldüğü gibi, en yüksek tane verimi 135 kg /da ile Ocak ayı ekiminden, 

bunu 121, 101, 91, 79 ve 65  kg/da ile sırasıyla Şubat, Kasım, Mart, Aralık ve Ekim ayları  

ekimi takip etmiştir. 

 

4. Deneme: 1995-96 ile 1996-97 yetiştirme sezonlarında yürütülen bu denemede; 2 farklı 

ekim zamanı (yazlık ve kışlık ekim) ve 9 adet nohut genotipi kullanılmıştır. Denemeden elde 
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edilen nohut genotiplerine ait iki yıllık tane verimi ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki 

farklılıkları gösteren LSD değerleri Çizelge 4’te verilmiştir.  

Çizelge 4’te görüldüğü gibi, iki yıllık ortalamalara göre tane verimi kışlık ekimde; 

94.7-139.3 kg/da, yazlık ekimde ise 55.2-71.8 kg/da arasında değiştiği saptanmıştır. En 

yüksek birim alan tane verimi kışlık ekimde 139.3 kg/da'la F89-44C, yazlık ekimde ise 71.8 

kg/da'la F85-141C hattından elde edilmiştir. En düşük birim alan tane verimi ise kışlık ekimde 

94.7 kg/da'la F86-44C, yazlık ekimde ise 55.2 kg/da'la F86-12C hattından elde edilmiştir. 

 

Çizelge 2. Nohut Genotiplerine Ait Tane Verimi Ortalamaları ve Çoklu Karşılaştırılması 

Çeşit/Hatlar Tane Verimi (kg/da) 

Kışlık Ekim Yazlık Ekim 

1. ILC-482 245.6 a 127.8 b 

2. 86 AK 50558 193.3 bcdef 116.1 bcde 

3. ILC-481 209.4 bc 122.2 bc 

4. 86 AK 50877 185.6 cdef 86.7 fghı 

5. F85-44C 154.4 gh 92.8 efghı 

6. F85-142C 175.2 efg 86.1 fghı 

7. F85-58C 177.8 defg 94.5 efgh 

8. F85-13C 175.9 efg 85.6 fghı 

9. F85-18C 155.2 gh 86.7 fghı 

10. F85-19C 167.8 fgh 90.6 fghı 

11. F84-92C 205.2 bcd 95.0 efgh 

12. F85-62C 201.1 bcde 102.2 cdefg 

13. F86-46C 173.0 efgh 97.2 defgh 

14. F85-132C 185.9 cdef 88.3 fghı 

15. Canıtez-87 220.4 b 98.9 defgh 

16. F85-133C 156.7 gh 80.6 ghı 

17. F85-148C 190.6 cdef 115.0 bcde 

18. F85-4C 175.6 efg 69.5 ı 

19. F86-13C 147.2 h 77.2 hı 

20. F84-85C 192.8 bcdef 90.6 fghı 

21. F85-48C 187.4 cdef 85.6 fghı 

22. F85-43C 177.4 defg 108.9 bcdef 

23. F85-42C 196.1 bcdef 87.2 fghı 

24. F85-93C 193.7 bcdef 120.0 bcd 

25.Yerli Nohut 175.6 efg 155.6 a 

Ortalama 184.7 98.4 

LSD (%5) 23.96 20.25 

CV (%) 7.90 9.97 
Anonim, 1991. Yıllık Gelişme Raporu. GATAE. 

 

5. Deneme: 1995-96 yetiştirme sezonunda yürütülen bu denemede; 2 farklı ekim zamanı 

(yazlık ve kışlık ekim) ve 10 adet nohut genotipi kullanılmıştır. Denemeden elde edilen nohut 

genotiplerine ait tane verimi ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farklılıkları gösteren 

LSD değerleri Çizelge 5’te verilmiştir.  

Çizelge 5’te görüldüğü gibi, 1995-96 yılında, farklı nohut çeşitlerine ait tane verimi 

ortalamaları kışlık ekimde; 00.0-147.4 kg/da, yazlık ekimde 47.8-95.6 kg/da arasında 

değiştiği saptanmıştır. En yüksek birim alan tane verimi kışlık ekimde 147.4 kg/da'la Eser-87, 

yazlık ekimde ise  95.6 kg/da'la Aydın çeşidinden elde edilmiştir. En düşük birim alan tane 

verimi ise kışlık ekimde 00.0 kg/da'la Yerli Nohuttan, yazlık ekimde ise 47.8 kg/da'la Diyar-
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95 çeşidinden elde edilmiştir. Kışlık ekimlerde tane verimlerinin önceki yıllara göre düşük 

oluşu, yılın çok yağışlı olması dolayısıyla çıkan antraknoz hastalığından kaynaklanmıştır. 

 

Çizelge 3. Farklı Ekim Zamanlarına Ait Tane Verimi Ortalamaları ve Çoklu Karşılaştırılması 

Sıra No Ekim Zamanı Tane Verimi (kg/da) 

1 Ekim 65 D 

2 Kasım 101 B 

3 Aralık 79 CD 

4 Ocak 135 A 

5 Şubat 121 A 

6 Mart 91 BC 

LSD (%5) 16.05 
Anonim,1993. Yıllık Gelişme Raporu. GATAE. 

 

Çizelge 4. Nohut Genotiplerine Ait Tane Verimi Ortalamaları ve Çoklu Karşılaştırılması 

Çeşit/Hatlar TaneVerimi (kg/da) 

Kışlık Ekim Yazlık Ekim 

1 F86-12C 109.8 BC 55.2 D 

2 F85-141C 108.2 CD 71.8 A 

3 F86-81C 98.7 DE 58.0 CD 

4 F86-111C 94.7 E 61.8 BCD 

5 F86-5C 107.4 CD 67.8 AB 

6 F88-7C 118.4 B 68.7 AB 

7 F89-44C 139.3 A 66.6 AB 

8 ILC-482 134.5 A 64.9 ABC 

9 AKÇİN-91 105.3 CD 66.9 AB 

Ortalama 112.9 64.6 
Anonim, Yıllık Gelişme Raporu, 1996 ve 1997. GATAE. 

 

Çizelge 5. Nohut Genotiplerine Ait Tane Verimi Ortalamaları ve Çoklu Karşılaştırılması 

Çeşit/Hatlar TaneVerimi (kg/da) 

Kışlık Ekim Yazlık Ekim 

1 Diyar-95 60 def 48 f 

2 İzmir 64 d 62 de 

3 ILC-482 92 c 81 b 

4 Yerli N. 00 g 70 cd 

5 Damla 47 f 79 bc 

6 F89-44C 132 b 67 de 

7 Akçin-91 63 de 77 bc 

8 Menemen 49 ef 63 de 

9 Aydın 104 c 96 a 

10 Eser-87 147 a 56 e 

Ortalama 76 70 

LSD (%5) 14.19 9.47 

CV (%) 8.93 7.90 
Anonim, 1996. Yıllık Gelişme Raporu. GATAE 

 

6. Deneme: 1996-97 yetiştirme sezonunda yürütülen bu denemede; 2 farklı ekim zamanı 

(yazlık ve kışlık ekim) ve 10 adet nohut genotipi kullanılmıştır. Denemeden elde edilen nohut 
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genotiplerine ait tane verimi ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farklılıkları gösteren 

LSD değerleri Çizelge 6’da verilmiştir.  

Çizelge 6’da görüldüğü gibi, 1996-97 yılında ise kışlık ekimde; 126-191 kg/da, yazlık 

ekimde ise 61-130 kg/da arasında değiştiği saptanmıştır En yüksek birim alan tane verimi 

kışlık ekimde 191 kg/da'la Yerli Nohuttan, yazlık ekimde ise 130 kg/da'la Yerli ve ILC-482 

çeşitlerinden elde edilmiştir. En düşük birim alan tane verimi ise kışlık ekimde 126 kg/da'la 

Diyar-95, yazlık ekimde ise 61 kg/da'la Menemen çeşitlerinden elde edilmiştir. 

 

Çizelge 6. Nohut Genotiplerine Ait Tane Verimi Ortalamaları ve Çoklu Karşılaştırılması 

Çeşit/Hatlar TaneVerimi (kg/da) 

Kışlık Ekim  Yazlık Ekim  

1 Diyar-95 126 c 78 cd 

2 İzmir 134 bc 110 ab 

3 ILC-482 182 a 130 a 

4 Yerli N. 191 a 130 a 

5 Damla 147 bc 82 cd 

6 F89-44C 152 b 82 cd 

7 Akçin-91 130 c 96 bc 

8 Menemen 130 c 61 d 

9 Aydın 137 bc 103 bc 

10 Eser-87 174 a 96 bc 

Ortalama 150 97 

LSD (%5) 19.26 23.10 

CV (%) 7.48 13.89 
Anonim, 1997. Yıllık Gelişme Raporu. GATAE. 

 

Çizelge 7. Diyar-95 Nohut Çeşidinin Farklı Ekim Zamanlarına Ait Tane Verimi Ortalamaları 

ve Çoklu Karşılaştırılması 

Sıra 

No 

Ekim 

Zamanı 

Tane Verimi (kg/da) 

1995-96 1996-97 Ortalama Verim 

1 Kasım 226.2 a 199.5 a 212.8 a 

2 Aralık 243.1 a 195.4 a 219.3 a 

3 Ocak 238.8 a 135.0 b 186.9 b 

4 Şubat 171.8 b 117.6 c 144.7 c 

5 Mart 121.9 c 96.5 d 109.2 d 

LSD (0.05)           18.25 12.29 10.42 
Kaynak: Türk,  Z., 1998.  Doktora Tezi. 

 

7. Deneme: Enstitümüz tarafından 1995 yılında tescil edilen Diyar-95 nohut çeşidi için 

uygun ekim zamanını tespit etmek amacıyla; 1995-96 ve 1996-97 yılları arasında yürütülen 

araştırmanın sonuçları Çizelge 11’te verilmiştir. 

 Çizelge 7 incelendiğinde, Diyar-95 nohut çeşidinin ekim zamanları açısından; Aralık, 

Ocak ve Şubat ekimlerinin verimi diğer ekim zamanlarına göre yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu da sözkonusu çeşidin bölgemizde Aralık ve Ocak en geç Şubat ayında ekilmesi gerektiğini 

göstermektedir. 

 

8. Deneme: 1998-99 yetiştirme sezonunda yürütülen bu denemede; 2 farklı ekim zamanı 

(yazlık ve kışlık ekim) ve 25 adet nohut genotipi kullanılmıştır. Denemeden elde edilen nohut 

genotiplerine ait tane verimi ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farklılıkları gösteren 

LSD değerleri Çizelge 8’de verilmiştir.  
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Çizelge 8’de görüldüğü gibi, farklı nohut genotiplerine ait tane verimi ortalamaları 

kışlık ekimde; 68.1-260.2 kg/da, yazlık ekimde ise 99.5-224.1 kg/da arasında değiştiği 

saptanmıştır. En yüksek birim alan tane verimi kışlık ekimde 260.2 kg/da'la ILC-482 

çeşidinden, yazlık ekimde ise 224.1 kg/da'la 85 TH 1861 hattından elde edilmiştir. En düşük 

birim alan tane verimi ise kışlık ekimde 68.1 kg/da, yazlık ekimde ise 99.5 kg/da'la her iki 

ekim zamanında da AkN-972/121 hattından elde edilmiştir. 

 

Çizelge 8. Nohut Genotiplerine Ait Tane Verimi Ortalamaları ve Çoklu Karşılaştırılması 

Çeşit/Hatlar TaneVerimi (kg/da) 

Kışlık Ekim Yazlık Ekim 

1 AkN-972/101 164.8 ab 140.7 efg 

2 AkN-972/112 128.2 bc 140.5 efg 

3 AkN-972/115 163.9 b 181.7 bcd 

4 AkN-972/118 191.2 ab 173.6 bcdef 

5 AkN-972/119 168.5 ab 135.2 fgh 

6 AkN-972/121 68.1 c 99.5 h 

7 AkN-972/123 148.6 bc 151.9 defg 

8 AkN-972/124 198.6 ab 157.4 defg 

9 AkN-974/106 127.8 bc 125.0 gh 

10 AkN-974/112 150.0 bc 142.4 efg 

11 AkN-974/113 178.7 ab 125.5 gh 

12 AkN-974/116 137.5 bc 140.5 efg 

13 86 AK 30104 203.2 ab 184.5 bcd 

14 ILC-182 x 19/1.5 186.6 ab 184.3 bcd 

15 ILC-183 x 19/1.5 177.8 ab 179.2 bcde 

16 ILC-95 x 19/1.5 165.3 ab 205.6 ab 

17 85 TH 1231 157.9 bc 154.2 defg 

18 85 TH 1861 187.5 ab 224.1 a 

19 F88-7C 215.7 ab 202.1 ab 

20 Diyar-95 (K) 207.9 ab 158.8 cdefg 

21 Canıtez-87 140.7 bc 197.5 abc 

22 Damla-89 194.4 ab 161.3 cdefg 

23 Akçin-91 221.3 ab 167.8 bcdef 

24 Menemen-92 211.1 ab 159.3 cdefg 

25 ILC-482 (K) 260.2 a 188.2 abcd 

Ortalama 174.2 163.2 

EGF (%5) 

DK (%) 

79.23 32.87 

27.7 12.27 
Anonim, 1999. Yıllık Gelişme Raporu. GATAE. 

 

Sonuç 

 

Nohut’ta verim, daha çok çevre koşulları tarafından belirlendiğinden ekim zamanının 

doğru olarak saptanması büyük önem arz etmektedir. Kışlık veya erken ekimlerin yazlık 

ekimlere göre verim üstünlüğü herkes tarafından bilinmektedir. Ancak bu ekilişin zamanı her 

bölgeye göre değişmekle birlikte verim ve verim unsurlarına etkisi de farklı olmaktadır. 

Ekim zamanının nohutun tane verimi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülen 

ve yukarıda sonuçları verilen araştırmalar göstermektedir ki; Diyarbakır ekolojik koşullarında 

nohutun geleneksel Mart ve Nisan ekimi yerine Aralık, Ocak veya Şubat aylarında ekerek 

tane veriminde önemli artışlar sağlanabilir. Bölgede yağışlar çoğunlukla kış ve ilkbahar 
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aylarında düştüğünden kışlık veya erken ekilen nohutlar mevcut sudan daha iyi faydalanarak 

verim artışı sağlamaktadır. Ancak, ekim zamanının öne alınmasıyla antraknoz hastalığı, 

yabancı ot, tarla faresi ve köstebek yoğunluğu arttığından başarılı bir kışlık nohut tarımı için 

bu sorunların mutlaka çözülmesi gerekmektedir. Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de geç ekilen, antraknoz hastalığına hassas Yerli Nohut 

yerine; erken ekilebilen, antraknoz hastalığına tolerant çeşitler kullanılması önerilmektedir.  
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Abstract: This research was conducted to determine the correlations among the some characters (seed yield, 

1000 seed weight, plant height, first pod height, number of main branches per plant, number of pod per plant, 

number of seed per plant, number of days until flowering, number of days until maturity) and the direct and 

indirect effect of these characters on the seed yield in lentil. This research was conducted during 2010-2011 

growing seasons in Gap International Agricultural Research and Training Center experimental area. The study 

was designed according to completely randomized block with four replications and three control lentil cultivars 

(Yerli Kırmızı, Fırat-87, Çağıl) seven lentil genotypes were used as experimental materials. According to the 

results from relations among the characters investigated; significant and positive correlations were found 

between seed yield and first pod height (0,540**), plant height (0,395**). On the other hand significant and 

negative correlations was found between seed yield number of days until flowering (-0,363*), number of days 

until maturity (-0,307*). According to the results of path coefficient analysis, it was found that first pod height 

(%29,6), plant height (%30,7), number of pod per plant (%37), number of days until flowering (%20,2) had the 

positive direct effect on seed yield while 1000 seed weight (%5), number of main branches per plant (%17,3), 

number of seed per plant (% 38,9), number of days until maturity (% 47,5) had negative and direct effect on seed 

yield. 

Keywords: Lentil, Lens culinaris Medik., Correlation, Path analysis, Yield. 

 

Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Özellikler Arası İlişkiler ve Path Analizi Üzerine Bir 

Araştırma 

 
Özet: Bu araştırma, mercimekte bazı özellikler (Tane verimi, 1000 tane ağırlığı, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, 

ana dal sayısı, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, çiçeklenme gün sayısı, olgunlaşma gün sayısı) arası 

ilişkileri ve bu özelliklerin tane verimine doğrudan ve dolaylı etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırma 2010-2011 yetiştirme sezonunda yedi mercimek hattı ve üç kontrol çeşidi (Yerli Kırmızı, Fırat-87, 

Çağıl) kullanılarak GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme alanında tesadüf blokları 

deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. İncelenen özellikler arası ilişkilerde tane verimi ile ilk 

bakla yüksekliği (0,540**) ve bitki boyu (0,395**) arasında olumlu ve önemli ilişki bulunmuştur. Öte yandan 

tane verimi ile çiçeklenme gün sayısı (-0,363*) ve olgunlaşma gün sayısı (-0,307*) arasında olumsuz ve önemli 

ilişkiler tespit edilmiştir. Path analizi sonucunda; tane verimi üzerine ilk bakla yüksekliği (%29,6), bitki boyu 

(%30,7), bitkide bakla sayısı (%37), çiçeklenme gün sayısı (%20,2) doğrudan etkisinin olumlu, 1000 tane 

ağırlığı (%5), ana dal sayısı (%17,3), bitkide tane sayısı (% 38,9), olgunlaşma gün sayısı (% 47,5) özelliklerinin 

doğrudan etkilerinin olumsuz olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mercimek, Lens culinaris Medik.,Korelasyon, Path Analizi, Verim 

 

Giriş 

 

Mercimek (Lens culinaris Medik.), tane ve saman olarak iyi bir pazar değerine 

sahiptir. Ayrıca iyi bir toprak koruyucu, toprak işlemesiz tarımda ikinci ürün için iyi bir ön 

bitki ve süresi gittikçe azalan yağışlı bahar ayları için erkenci bir ürün ve iyi bir kurak iklim 

bitkisidir (Tullu ve ark.2001).  

Mercimek Türkiye’de önemli bir yemeklik tane baklagil ürünüdür. Ülkemiz dünya 

mercimek üreticisi ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde 281.178 ha alanda 

mercimek üretimi yapılmakta ve bunun büyük bir bölümünü (260.500 ha) kırmızı mercimek 

oluşturmaktadır. Mercimek üretimi ise 417.000 ton olup 395.000 tonunu kırmızı mercimek 

teşkil etmektedir (Tüik 2013). 

Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin ölçüsü korelasyon katsayısıdır. İki değişken 

arasındaki korelasyon katsayısı, bu iki değişkenin birlikte değişim derecesidir. Yani, iki 

değişken arasında hesaplanan korelasyon katsayısı yüksek ise bu iki değişkenin birbirine bağlı 
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olduğunu ve birlikte değiştiğini söyleyebiliriz (Düzgüneş ve Akman, 1985, Düzgüneş, ve ark. 

1987).  

Ancak, iki değişken arasında hesaplanan korelasyon katsayısı başka bir değişken ya da 

değişkenler tarafından etkileniyorsa, yani iki değişken arasındaki sebep-sonuç ilişkisi üçüncü 

bir değişkenin etkisine bağlı ise korelasyon katsayısı bu ilişkiyi açıklamada yeterli değildir. 

Ayrıca, sistemde bunlar ile ilişkili olduğu düşünülen başka değişkenlerin de etkisi 

olabilir. Değişkenler arasında hesaplanan korelasyon katsayısında diğer değişkenler ile olan 

ilişkiden kaynaklanan kısımların bulunması istendiğinde populasyon genetikçisi Sewal 

Wright (1921, 1934) tarafından geliştirilen “Path Analizi” kullanılmalıdır.  

Bu çalışmanın amacı tane verimi ile diğer özelliklerin ilişkilerini ortaya koyarak, tane 

verimine diğer özelliklerin doğrudan ve  dolaylı etkilerini belirlemektir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Denemede ICARDA’dan gelen materyalden seçilen yedi mercimek hattı (F2003-26L, 

F2004-48L, F2004-7L, F2004-20L, F2003-10L, F2003-15L, F2003-24L) ve üç çeşit (Yerli 

Kırmızı, Fırat-87, Çağıl) materyal olarak kullanılmıştır. 

Deneme 2010-2011 yetiştirme sezonunda GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi deneme alanında yürütülmüştür. Diyarbakır iline ait uzun yıllar yağış 

ortalaması (Ekim-Haziran) 467 mm iken 2010-2011 yetiştirme sezonu yağış ortalaması 

537mm, uzun yıllar sıcaklık ortalaması 10,45
o
C, 2010-2011 yetiştirme sezonu 9,5

o
C 

olmuştur. 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Ekimde parsel alanı; her biri 6 metre uzunluğunda olan 6 sıradan oluşmaktadır. Sıra arası 

mesafe 20 cm, her bir parsel büyüklüğü 6 x 6 x 0.2 = 7.2 m
2
 olmuştur. Denemelerde toprak 

analizi sonuçları dikkate alınarak, ekimden önce 3kg/da N, 6kg/da P2O5 gelecek şekilde 

gübreleme (18-46) yapılmıştır. Ekimde 300 tohum/ m
2
 ekim oranı kullanılmıştır. Yabancı 

otlarla mücadele amacıyla, bitkiler fide devresinde iken dar yapraklı yabancı otlara karşı bir 

ilaçlama yapılmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler MSTATC ve TARİST paket programları kullanılarak 

Yurtsever (1984) ve Düzgüneş ve ark. (1987) tarafından belirtilen yönteme göre korelasyon 

ve path analizleri yapılmıştır.  

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Araştırmada incelenen özellikler arası korelasyon katsayıları ve önemlilik durumları 

Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi incelenen özellikler arası ilişkilerde tane verimi ile ilk 

bakla yüksekliği (0,540**) ve bitki boyu (0,395**) arasında olumlu ve önemli ilişki 

bulunmuştur. Öte yandan tane verimi ile çiçeklenme gün sayısı (-0,363*) ve olgunlaşma gün 

sayısı (-0,307*) arasında olumsuz ve önemli ilişkiler tespit edilmiştir.  

Bin tane ağırlığına ait korelasyon katsayıları incelendiğinde çiçeklenme gün sayısı (-

0,370*) ve olgunlaşma gün sayısı (-0,434**) ile arasında olumsuz ve önemli ilişkiler tespit 

edilmiştir.  

İlk bakla yüksekliği incelendiğinde bitki boyu (0,638**), bitkide dal sayısı (0,388*), 

bitkide bakla sayısı (0,343* ), bitkide tane sayısı (0,383*) ile arasında olumlu ve önemli 

ilişkiler saptanmıştır. 

Bitki boyu ile bitkide tane sayısı (0,377*) ve olgunlaşma gün sayısı (0,425**) arasında 

olumlu ve önemli ilişkiler saptanmıştır. Bitkide bakla sayısı ile bitkide tane sayısı (0,947**)  
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arasında ve çiçeklenme gün sayısı ile olgunlaşma gün sayısı (0,847**) arasında olumlu ve 

önemli ilişkiler saptanmıştır. 

 

Çizelge 1. Mercimekte incelenen özellikler arası korelasyon katsayıları 

  TV BTA İBY BB ADS BBS BTS ÇGS OGS 

TV 1,000         

BTA 0,127ns  1,000        

İBY 0,540** -0,092ns 1,000       

BB 0,395** -0,096ns 0,638** 1,000      

ADS 0,134ns 0,132ns 0,388* 0,091ns 1,000     

BBS 0,157ns -0,233ns 0,343* 0,254ns 0,227ns 1,000    

BTS 0,096ns -0,270ns 0,383* 0,377* 0,168ns 0,947** 1,000   

ÇGS -0,363* -0,370* 0,074ns 0,151ns 0,038ns 0,102ns 0,241ns 1,000 

 OGS -0,307* -0,434** 0,209ns 0,425** 0,003ns 0,088ns 0,232ns 0,847**  1,000 

ns: önemsiz      *:%5 düzeyinde önemli              **:%1 düzeyinde önemli 

TV: Tane Verimi (kg/da)    BTA: Bin Tane Ağırlığı (g)     İBY: İlk Bakla Yüksekliği   (cm)        BB: Bitki Boyu 

(cm)    ADS: Ana Dal Sayısı (adet/bitki)    BBS: Bitkide Bakla Sayısı  (adet/bitki)           BTS: Bitkide Tane 

Sayısı  (adet/bitki)    ÇGS: Çiçeklenme Gün Sayısı   (gün)     OGS: Olgunlaşma Gün Sayısı (gün) 

 

Mercimekte bazı özelliklerin tane verimi üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri Çizelge 

2’de verilmiştir. 

Çizelge 2 incelendiğinde tane verimi üzerine bitkide bakla sayısı (%37), bitki boyu 

(%30,7), ilk bakla yüksekliği (%29,6) ve çiçeklenme gün sayısının (%20,2) doğrudan 

etkisinin olumlu,  1000 tane ağırlığı (%5), ana dal sayısı (%17,3), bitkide tane sayısı (% 

38,9), olgunlaşma gün sayısı (% 47,5) özelliklerinin doğrudan etkilerinin olumsuz olduğu 

saptanmıştır. Biçer ve ark.(2001) bulgularımıza paralel olarak tane verimine olgunlaşma gün 

sayısının doğrudan etkisinin olumsuz olduğunu, bulgularımızın aksine çiçeklenme gün 

sayısının doğrudan etkisinin olumsuz olduğunu olduğunu bildirmişlerdir. Bulgularımıza 

paralel olarak tane verimi üzerine bitkide bakla sayısının doğrudan etkisinin olumlu olduğu 

birçek araştırıcı tarafından da bildirilmiştir. (Balyan ve ark., 1986; Jain ve ark., 1991; Solanki 

ve ark., 1992; Biçer ve ark., 2001) 

Tane verimi üzerinden bin tane ağırlığına; tane sayısı ve olgunlaşma gün sayısının 

dolaylı etkileri olumlu, incelenen diğer özelliklerin dolaylı etkileri olumsuz olmuştur. 

Tane verimi üzerinden ilk bakla yüksekliğine; 1000 tane ağırlığı, bitki boyu, bitkide 

bakla sayısı ve çiçeklenme gün sayısının dolaylı etkileri olumlu, ana dal sayısı, bitkide tane 

sayısı ve olgunlaşma gün sayısının dolaylı etkileri olumsuz olmuştur. 

Tane verimi üzerinden bitki boyuna; 1000 tane ağırlığı, ilk bakla yüksekliği, bitkide 

bakla sayısı ve çiçeklenme gün sayısının dolaylı etkileri olumlu, ana dal sayısı, bitkide tane 

sayısı ve olgunlaşma gün sayısının dolaylı etkileri olumsuz olmuştur. 

Tane verimi üzerinden ana dal sayısına;  1000 tane ağırlığı, ilk bakla yüksekliği, 

bitkide bakla sayısı ve çiçeklenme gün sayısının dolaylı etkileri olumlu, bitki boyu, bitkide 

tane sayısı ve olgunlaşma gün sayısının dolaylı etkileri olumsuz olmuştur. 

Tane verimi üzerinden bitkide bakla sayısına; bitki boyu, 1000 tane ağırlığı, ilk bakla 

yüksekliği ve çiçeklenme gün sayısının dolaylı etkileri olumlu, ana dal sayısı, bitkide tane 

sayısı ve olgunlaşma gün sayısının dolaylı etkileri olumsuz olmuştur. 

Tane verimi üzerinden bitkide tane sayısına; bitki boyu, 1000 tane ağırlığı, ilk bakla 

yüksekliği, bitkide bakla sayısı ve çiçeklenme gün sayısının dolaylı etkileri olumlu, ana 

dal sayısı ve olgunlaşma gün sayısının dolaylı etkileri olumsuz olmuştur. 

Tane verimi üzerinden çiçeklenme gün sayısına; 1000 tane ağırlığı, ilk bakla 

yüksekliği, bitki boyu ve bitkide bakla sayısının dolaylı etkileri olumlu, ana dal sayısı, 

bitkide tane sayısı ve olgunlaşma gün sayısının dolaylı etkileri olumsuz olmuştur.  
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Tane verimi üzerinden olgunlaşma gün sayısına; bitkide tane sayısının dolaylı etkisi 

olumsuz,  incelenen diğer özelliklerin dolaylı etkileri olumlu olmuştur. 

 

Çizelge 2. Mercimekte bazı özelliklerin tane verimi üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri 

Özellikler 
Doğrudan Etki 

Dolaylı Etki 

BTA İBY BB ADS BBS BTS ÇGS OGS 

BTA -0,048   -0,042 -0,049 -0,015 -0,163 0,223 -0,096 0,317 

  5,00%   4,50% 5,10% 1,60% 17,20% 23,40% 10,10% 33,30% 

İBY 0,463 0,004   0,325 -0,044 0,241 -0,315 0,019 -0,153 

  29,60% 0,30%   20,80% 2,80% 15,40% 20,20% 1,20% 9,80% 

BB 0,51 0,005 0,295   -0,01 0,178 -0,311 0,039 -0,311 

  30,70% 0,30% 17,80%   0,60% 10,70% 18,70% 2,30% 18,70% 

ADS -0,114 0,005 0,295 -0,01   0,178 -0,311 0,039 -0,311 

  17,30% 0,30% 17,80% 0,60%   10,70% 18,70% 2,30% 18,70% 

BBS 0,702 0,011 0,159 0,129 -0,026   -0,781 0,026 -0,064 

  37,00% 0,60% 8,40% 6,80% 1,40%   41,10% 1,40% 3,40% 

BTS -0,825 0,013 0,177 0,192 -0,019 0,665   0,062 -0,169 

  38,90% 0,60% 8,30% 9,00% 0,90% 31,30%   2,90% 8,00% 

ÇGS 0,259 0,018 0,034 0,077 -0,004 0,071 -0,199   -0,619 

  20,20% 1,40% 2,70% 6,00% 0,30% 5,60% 15,50%   48,30% 

OGS -0,731 0,021 0,097 0,217 0 0,062 -0,191 0,219   

  47,50% 1,30% 6,30% 14,10% 0,00% 4,00% 12,40% 14,30%   

 

Sonuçlar 

 

Sonuç olarak; ilk bakla yüksekliği, bitki boyu, bitkide bakla sayısı, çiçeklenme gün 

sayısının tane verimi üzerine doğrudan etkisinin olumlu olması birim alandan daha fazla tane 

ürünü almayı amaçlayan ıslah çalışmalarında bu özelliklerin dikkate alınması gerektiğini 

göstermektedir. 
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Abstract: This study was conducted to determine genotype by environment interactions of thirteen lentil 

varieties/lines at Diyarbakır, Kızıltepe/Mardin, Ankara in 2008-2009 growing seasons and Diyarbakır, Ankara in 

2009-2010 growing seasons. Trials were conducted in Completely Randomized Block Design with four 

replications. Genotypes by environment interactions were significant at 1% of probability for seed yield. When 

adaptation classes of the varieties/lines were considered; AkM2008-1/1 had poor adaptation to poor 

environments, F2002-34L, Fırat-87, AkM2008-1/8 had moderate adaptation to good environments, SPSILL-669, 

F2002-48L, AkM2008-1/5, AkM2008-1/6, AkM2008-1/7, Özbek had moderate adaptation to all environments, 

F2000-9L had moderate adaptation to poor environments, Çiftçi had good adaptation to good environments, 

Çağıl had good adaptation to poor environments. 
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Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşit/Hatlarının Genotip Çevre 

İnteraksiyonlarının Belirlenmesi 

 
Özet: Bu çalışma 13 mercimek çeşit/hattının genotip x çevre interaksiyonlarını belirlemek amacıyla 2008-2009 

yetiştirme sezonunda Diyarbakır, Kızıltepe/Mardin ve Ankara’da, 2009-2010 yetiştirme sezonunda Diyarbakır 

ve Ankara’da yürütülmüştür. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Tane verimi bakımından genotip x çevre interaksiyonları % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

Genotiplerin tane verimi açısından adaptasyon sınıfları incelendiğinde; AkM2008-1/1 genotipi kötü çevre 

şartlarına kötü uyum;  F2002-34L, Fırat-87, AkM2008-1/8 genotipleri iyi çevre şartlarına orta uyumlu; SPSILL-

669, F2002-48L, AkM2008-1/5, AkM2008-1/6, AkM2008-1/7, Özbek genotipleri tüm çevre şartlarına orta 

uyum; F2000-9L genotipi kötü çevre şartlarına orta uyum; Çiftçi çeşidi iyi çevre şartlarına iyi uyum; Çağıl çeşidi 

kötü çevre şartlarına iyi uyum gösterdikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mercimek, (Lens culinaris Medik.), Genotip x Çevre, Verim, Stabilite 

 

Giriş 

 

Mercimek Türkiye’de önemli bir yemeklik tane baklagil ürünüdür. Ülkemiz dünya 

mercimek üreticisi ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde 281.178 ha alanda 

mercimek üretimi yapılmakta ve bunun büyük bir bölümünü (260.500 ha) kırmızı mercimek 

oluşturmaktadır. Mercimek üretimi ise 417.000 ton olup 395.000 tonunu kırmızı mercimek 

teşkil etmektedir (Tüik 2013). 

Bitki ıslahçıları, kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerin tespitinde genotip x çevre 

ilişkileriyle yakından ilgilenirler. Genellikle, geliştirdikleri çeşitlerin değişik çevre şartlarına 

uygun, çevreden en az etkilenen bir genetik yapıda olmasını istemektedirler (Demir ve Tosun, 

1991).  

Bu nedenle yeni çeşit ve/veya çeşit adayları birçok çevrede denemeye alınmakta, 

ancak bunlarda genotip x çevre etkileşimlerinin önemli çıkması genetik potansiyelleri 

hakkında karar vermeyi güçleştirmektedir. Bu durumda, farklı çevrelerde yetiştirilen 

genotiplerin uyum yeteneklerini ortaya koyan stabilite testleri yapılmaktadır.  

Stabilite, biyolojik anlamda çeşitlerin farklı çevrelerde sabit bir verim göstermesi, 

tarımsal anlamda da bir çeşidin belli bir çevrede, o çevrenin belirlenen verimlilik düzeyinde 

olması şeklinde ifade edilmektedir (Yılmaz ve Tugay, 1999). Ayrıca stabilite genel 

adaptasyon yeteneği olarak da tanımlanmaktadır (Gencer ve Kıllı, 1994). 
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Bu çalışmada bazı mercimek çeşit/hatlarının genotip x çevre etkileşimleri ve stabilite 

durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Denemelerde ICARDA’dan gelen materyalden seçilen dört mercimek hattı (SPSILL-

669, F2002-48L, F2000-9L, F2002-34L) ve Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstitüsünde yapılan melezlerden elde edilen beş mercimek hattı (AkM 2008-1/1, AkM 2008-

1/5, AkM 2008-1/6, AkM 2008-1/7, AkM 2008-1/8) ile dört çeşit (Fırat-87, Çağıl, Çiftçi, 

Özbek) materyal olarak kullanılmıştır. 

Denemeler 2008-2009 yetiştirme sezonunda Diyarbakır, Kızıltepe/Mardin ve 

Ankara’da, 2009-2010 yetiştirme sezonunda Diyarbakır ve Ankara’da yürütülmüştür. 

Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Ekimde parsel alanı; her biri 6 metre uzunluğunda olan 6 sıradan oluşmaktadır. Sıra 

arası mesafe 20 cm, her bir parsel büyüklüğü 6 x 6 x 0.2 = 7.2 m
2
 olmuştur. Denemelerde 

toprak analizi sonuçları dikkate alınarak, ekimden önce 3kg/da N, 6kg/da P2O5 gelecek 

şekilde gübreleme (18-46) yapılmıştır. Ekimde 300 tohum/ m
2
 ekim oranı kullanılmıştır. 

Yabancı otlarla mücadele amacıyla, bitkiler fide devresinde iken dar yapraklı yabancı otlara 

karşı bir ilaçlama yapılmıştır. 

Çalışmada, incelenen özellikler için saptanan verilere ilişkin varyans analizi, FEHR 

(1939), İKİZ (1972), STEEL ve TORRIE (1980) tarafından önerilen, birden fazla yerde ve 

yılda tekrarlanan tesadüf blokları deneme desenine göre yapılmıştır. JMP istatistik paket 

programı kullanılarak analizler yapılmıştır.  

Genotiplerin, incelenen özellikler yönünden stabilite analizleri, FINLAY ve 

WILKINSON (1963) ile EBERHART ve RUSSELL (1966) tarafından geliştirilen stabilite 

parametreleri aracılığı ile belirlenmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

İki yıl süreyle beş farklı çevrede 13 kırmızı mercimek genotipi ile yürütülen 

çalışmada; tane verimi bakımından yıl, lokasyon, genotip, yıl x genotip, yıl x lokasyon x 

genotip interaksiyonu 0.01 seviyesinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Farklı çevrelerde yetiştirilen mercimek genotiplerinin tane verimine (kg/da) ait 

varyans analiz sonuçları 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi 
Kareler Toplamı F Değeri 

Yıl 1 41962,55 27,5628 ** 

Lokasyon 3 411179,4 90,0267 ** 

Tekerrür 15 52103,66 2,2816 ** 

Genotipler 12 70334,75 3,8499 ** 

Yıl X Genotip 12 229301,4 12,5512 ** 

Yıl X Lok.X Genotip 36 345215,5 6,2987 ** 

Hata 180 274038,3  

Genel 259 1439690  

 

Farklı yıl ve çevrelerde yetiştirilen mercimek genotiplerinden elde edilen tane verimi  

(kg/da) ortalamaları Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2 incelendiğinde çevrelerin ortalama 

tane verimi 105,0 - 226,4 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek tane verimi ilk yılın 

Diyarbakır lokasyonundan elde edilirken, en düşük tane verimi ikinci yılın aynı 
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lokasyonundan elde edilmiştir. Çevrelerin çeşit ortalamaları 104,1 – 182,6 kg/da arasında 

değişmiştir. En yüksek tane verimi Çağıl çeşidinden elde edilirken en düşük tane verimi AkM 

2008-1/1 genotipinden elde edilmiştir. 

 

Çizelge 2. Farklı yıl ve çevrelerde yetiştirilen mercimek genotiplerinden elde edilen tane 

verimi  (kg/da) ortalamaları  

Çeşit 

Çevreler 

Çeşit  

Ort. 

2008-2009 2009-2010 

Ankara  Diyarbakır Kızıltepe Ankara Diyarbakır 

SPSILL-669 169,0 293,6 181,1 53,2 121,3 163,6 ab 

F 2002-48L 157,3 304,7 172,3 71,3 136,4 168,4 ab 

F 2000-9 L 131,1 287,3 170,5 48,8 139,7 155,5 b 

F 2002-34L 183,5 282,6 136,3 123,0 88,4 162,8 ab 

AkM 2008-1/1 129,0 45,5 37,4 258,5 50,2 104,1 c 

AkM 2008-1/5 149,5 201,4 123,1 221,4 107,6 160,6 ab 

AkM 2008-1/6 137,3 198,5 174,8 245,8 93,6 170 ab 

AkM 2008-1/7 149,0 208,0 139,0 217,3 99,3 162,5 ab 

AkM 2008-1/8 144,5 197,4 150,3 224,4 57,6 154,8 b 

Fırat-87 122,0 210,2 110,5 236,3 79,8 151,7 b 

Çağıl 166,8 254,9 146,6 192,0 153,0 182,6 a 

Çiftçi 146,3 236,1 103,5 265,5 126,7 175,6 ab 

Özbek  156,5 223,4 120,8 237,3 112,2 170 ab 

Çevre Ort. 149,4 c 226,4 a 135,9 c 184,2 b 105,0 d   

 

Genotiplerin tane verimi ortalamaları, genel tane verimi ortalamasıyla (160,2 kg/da) ‘t 

testi’ ile karşılaştırıldığında; Çağıl (182,64 kg/da) ve Çiftçi (175,59 kg/da) çeşitlerinin tane 

verimi ortalaması 0.01 düzeyinde genel ortalamadan farklı ve genel ortalamadan daha yüksek 

tane verimine sahip olduğu saptanmıştır. AkM 2008-1/1 (104,1 kg/da) genotipinin tane verimi 

ortalaması 0.01 düzeyinde genel ortalamadan farklı ve genel ortalamadan daha düşük tane 

verimine sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun dışında kalan diğer on genotipin tane verimi 

ortalaması istatistiki olarak genel ortalamadan farksız bulunmuştur 

Tane verimi değerlerinin regresyon katsayıları (b) incelendiğinde genotiplere ait 

regresyon katsayıları 0.48 - 1.32 arasında dağılım göstermiştir. En yüksek regresyon katsayısı 

F2002-34L (b=1.32) genotipinden sağlanırken en düşük değer AkM2008-1/1 (b=0.48) 

genotipinden elde edilmiştir. Genotiplere ait regresyon katsayıları ile regresyon ortalama 

katsayısı (b=1) karşılaştırıldığında; F2000-9L (b=0,80), F2002-34L (b=1,32), AkM2008-1/1 

(b=0,48), AkM2008-1/8 (b=1,16), Fırat-87 (b=1,28), Çiftçi (b=1,25) genotipleri regresyon 

katsayılarının istatistiki olarak 0.01 düzeyinde, Çağıl (b=0,88) çeşidinin 0,05 düzeyinde farklı 

olduğu tespit edilmiştir. 

Öte yandan SPSILL-669 (b=0,90), F2002-48L (b=0,97), AkM2008-1/5 (b=0,93), 

AkM2008-1/6 (b=0,94), AkM2008-1/7 (b=0,98), Özbek (b=1,11) genotipleri regresyon 

katsayıları bakımından ortalama regresyon katsayısından istatistiki olarak farksız ve ortalama 

stabiliteye sahip genotip olarak saptanmıştır.  

Mercimek genotiplerinin tane verimi için belirlenen adaptasyon kriterleri Çizelge 3. ve 

Şekil 1.’de incelenmiştir. 

Ortalama tane verimi genel ortalamadan düşük ve regresyon katsayısı (b) ‘1’ den 

küçük olan AkM 2008-1/1 genotipi kötü çevre şartlarına kötü uyum göstermiştir. Ortalama 

tane verimi genel ortalamadan farksız ve regresyon katsayısı (b) ‘1’ den büyük olan F2002-

34L, Fırat-87, AkM2008-1/8 genotipleri iyi çevre şartlarına orta uyumlu bulunmuştur. 

Ortalama tane verimi genel ortalamadan farksız ve regresyon katsayısı (b) ‘1’ den farksız olan 
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SPSILL-669, F2002-48L, AkM2008-1/5, AkM2008-1/6, AkM2008-1/7, Özbek genotipleri 

tüm çevre şartlarına orta uyum göstermiştir. Ortalama tane verimi genel ortalamadan farksız 

ve regresyon katsayısı (b) ‘1’ den küçük olan F2000-9L genotipi kötü çevre şartlarına orta 

uyum göstermiştir. Ortalama tane verimi genel ortalamadan yüksek ve regresyon katsayısı (b) 

‘1’ den büyük olan Çiftçi çeşidi iyi çevre şartlarına iyi uyum göstermiştir. Ortalama tane 

verimi genel ortalamadan yüksek ve regresyon katsayısı (b) ‘1’ den küçük olan Çağıl çeşidi 

kötü çevre şartlarına iyi uyumlu bulunmuştur. 

Şakar ve Biçer (2003), Bulgularımıza paralel olarak Fırat-87 çeşidinin tane veriminin 

genel ortalamadan büyük ve regresyon katsayısının ‘1’den büyük olması nedeniyle iyi çevre 

koşullarına özel adaptasyon gösteren çeşit olduğunu bildirmişlerdir.  

Tane verimi değerlerinin regresyondan ayrılış kareler ortalamaları (S
2
d) 

incelendiğinde bu değerlerin 235,33 – 8321,26 arasında değiştiği görülmektedir. En yüksek 

değer AkM2008-1/1 genotipinden elde edilirken en düşük değer Çağıl çeşidinden elde 

edilmiştir. 

Singh ve ark. (1975), Uttar yaptıkları denemelerinde; yüksek ortalama verimli 

regresyon katsayılarının 1’e yakın, regresyondan sapmalarının en az olan genotiplerin yüksek 

derecede stabil olduğunu belirlemişlerdir. Yüksek ortalama verime sahip, regresyon 

katsayısının 1’den büyük, regresyondan sapmalarının da daha yüksek olan çeşitlerin en iyi 

çevrelere adapte olabileceklerini bildirmişlerdir.  Düşük verimli, regresyon katsayılarının 1’in 

altında ve regresyondan sapmalarının daha yüksek olan çeşitlerin kötü çevrelere uyumlu 

olacağını bildirmişlerdir. 

Tane verimine ait regresyondan ayrılış kareler ortalamalarına (S
2
d) bakıldığında 

F2002-48L, F2000-9L, AkM2008-1/1, AkM2008-1/5, AkM2008-1/7, AkM2008-1/8, Fırat-

87, Çağıl, Özbek genotipleri 0.01 düzeyinde, AkM2008-1/6, Çiftçi genotiplerinin 0.05 

düzeyinde istatistiki olarak farklı bulunduğu (sıfırdan farklı) görülmektedir.  Öte yandan 

F2002-34L genotipinin istatistiki olarak farksız (sıfırdan farksız) ve tane verimi bakımından 

bu genotipin aynı performansı tekrar gösterme olasılığının yüksek olduğu belirtilebilir.  

 

Çizelge 3. Farklı çevrelerde yetiştirilen mercimek genotiplerinin tane verimi için saptanan 

stabilite parametreleri 

Genotipler Ortalama Regresyon  

Katsayısı 

Reg.Ayrılış  

Kareler Ort. 

�̅� b S
2
d 

1 SPSILL-669 163,65 0,90 6057,74 ** 

2 F 2002-48L 168,38 0,97 5228,10 ** 

3 F 2000-9 L 155,46 0,80 ** 6077,67 ** 

4 F 2002-34L 162,77 1,32 ** 1854,28 

5 AkM 2008-1/1 104,10 ** 0,48 ** 8321,26 ** 

6 AkM 2008-1/5 160,61 0,93 534,44 ** 

7 AkM 2008-1/6 169,98 0,94 1461,28 * 

8 AkM 2008-1/7 162,53 0,98 360,67 ** 

9 AkM 2008-1/8 154,82 1,16 ** 1145,58 ** 

10 Fırat-87 151,73 1,28 ** 986,11 ** 

11 Çağıl 182,64 ** 0,88 * 235,33 ** 

12 Çiftçi 175,59 ** 1,25 ** 1619,42 * 

13 Özbek  170,04 1,11 640,72 ** 

 Ortalama 160,20 1,00  

 Güven sınırı 0,05 10,49 0,10   

 Gün sınırı 0,01 14,55 0,14   
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Şekil 1. Farklı çevrelerde yetiştirilen mercimek genotiplerinin tane verimi için belirlenen 

adaptasyon sınıfları 

 

Sonuçlar 

 

Bu çalışmada yetiştirici ve ıslahçı için en önemli kriter olan tane verimine çevre, çeşit 

ve interaksiyonlarının önemli etkisi olduğu saptanmıştır. İnteraksiyonlar önemli çıktığı için  

stabilite analizi yapılmıştır. Genotiplerin tane verimi açısından adaptasyon sınıfları 

incelendiğinde; AkM2008-1/1 genotipi kötü çevre şartlarına kötü uyum;  F2002-34L, Fırat-

87, AkM2008-1/8 genotipleri iyi çevre şartlarına orta uyumlu; SPSILL-669, F2002-48L, 

AkM2008-1/5, AkM2008-1/6, AkM2008-1/7, Özbek genotipleri tüm çevre şartlarına orta 

uyum; F2000-9L genotipi kötü çevre şartlarına orta uyum; Çiftçi çeşidi iyi çevre şartlarına iyi 

uyum; Çağıl çeşidi kötü çevre şartlarına iyi uyum gösterdikleri belirlenmiştir. 
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Abstract: Due to germination problems of chickpea, this research is made for identification of the relation 

between different temparatures and germination percentages at two different years. In 2012 and 2013 four 

different chickpea varieties, which are Inci, Hasanbey, Seckin and Aydin, were tested under different 

temperature conditions and under controled conditions at 5-15-25-35 C0. As a result of these germination tests, 

different percentages were obtained. 

In 2013 the results for these germination of four registered chickpea varieties were at 50C 5,38±11,2, at 150C 

72,88±32,21, at 250C 67±31,49, at 350C 26,87±29,57 average numbers . For the same germination of four 

registered chickpea varieties in 2012 the results were at 50C 0±0, at 150C 76±27,23, at 250C 68,56±6,93, at 

350C 21,44±31,6 average numbers. 

Keyword: Winter Chickpea, yield and germination 

 

Çukurova Bölgesinde Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda 

Çimlenme Yüzdelerinin Değerlendirilmesi 

 
Özet: Bu araştırma nohutlarda görülen çimlenme sorunları üzerine faklı iki yılda yetiştirilen nohut 

genotiplerinde, farklı sıcaklık derecelerinde çimlenme yüzdeleri arasındaki ilişkilerin tespiti amacıyla 

yapılmıştır. İnci, Hasanbey, Seçkin ve Aydın  nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinde  2012 ve 2013 yıllarında 

üretimleri yapılarak; bu materyallerden 5-15-25-35 C0 sıcaklıklarda çimlendirme dolaplarında  yapılan 

çimlendirme testlerinde farklı sonuçlar ve çimlendirme yüzdeleri elde edilmiştir.  

2013 yetiştirme yılında elde edilen tohumlarda dört tescilli nohut genotipinin (İnci, Hasanbey, Seçkin, 

Aydın)  50C için 5,38±11,2, 150C için 72,88±32,21,  250C için  67±31,49, 350C için 26,87±29,57 ortalama 

yüzde çimlenme oranları ve standart sapma değerleri elde edilmiştir. 2012 yetiştirme yılında elde edilen 

tohumlardan da  50C için 0±0, 150C için 76±27,23,  250C için  68,56±6,93,  350C için 21,44±31,6 çimlenme 

oranlarına ve standart sapma değerleri elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kışlık Nohut,  verim ve  çimlenme yüzdeleri 

 

Giriş 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nohudun ilk kültüre alındığı bölge olup; Türkiye de 

anavatanı olmaktadır. İnsan beslenmesinde kullanılan ilk kültür bitkilerindendir (Van der 

Maesen, ve ark. 1987). Dünyada nohut en fazla Asya kıtasında üretilmektedir. Türkiye'de ise 

423.557 ha  ekim alanı, 530.634 ton üretimi, birim alandan alınan tane verimi ise 119 

kg/da’dır (TÜİK, 2013). Nohut Akdeniz ülkelerinde kışlık olarak yetiştirilmelerine rağmen 

geleneksel olarak yazlık ekilmektedir. Geleneksel yazlık ekimler antraknoz yanıklığı 

hastalığından kaçmak için bahar yağışlarından sonraki döneme kaydırılarak 

geciktirilmektedir. Bu bölgelerde bahar yağışları yetersiz ve düzensiz bir dağılım 

göstermektedir; yazlık ekilen nohudun verimi yüksek sıcaklık ve kuraklık streslerinden 

olumsuz şekilde etkilenmektedir (Slim ve ark. 1993). Çukurova bölgesi için nohut, geçit 

kuşakları ve özellikle yüksek bölgeler için vazgeçilmez bir bitkidir. Baklagillerin proteince 

zengin olmaları, tarımında çok az azotlu gübreye ihtiyaç göstermeleri, kuru tarım alanlarında 

tahıllarla ekim nöbetine girerek kendinden sonraki bitkiye bitki besin maddelerince zengin ve 

iyi toprak bırakan nohut, üretim alanlarında tane verimini sınırlayan etkenlerin başında 

Ascochyta rabiei adlı fungusun neden olduğu antraknoz yanıklığı hastalığı gelmektedir. 

Antraknoz yanıklığı ile mücadelede en etkili yol dayanıklı veya toleranslı çeşitlerin 

kullanılmasıdır. Bu nedenle kışlık nohut çeşitlerinin antraknoz yanıklığına toleranslı veya 

dayanıklı olması önemli olmaktadır.  
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Bütün bunların yanı sıra bitki tohumlarının çimlenme sıcaklığı tohumların çimlenme 

davranışını etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Bewley and Black, 1994; Schmidt, 

2000). Her bitki tohumunun çimlendiği optimum sıcaklık, alt ve üst sınırları bulunmaktadır 

(Copeland and McDonald, 1999). Optimum çimlenme sıcaklığı en kısa sürede en fazla 

çimlenme yüzdesinin elde edildiği sıcaklık değeri olmaktadır. 

Bu araştırmada nohut çeşitlerinde  bazı yıllarda görülen çimlenme sorunlarının 

çözümüne yönelik    ekim zamanının ve farklı sıcaklık değerlerinin etkisini gözlemlemek 

amacıyla yürütülmüştür. Çukurova bölgesi için Doğankent lokasyonunda yetiştirilen nohut 

çeşitlerinde farklı sıcaklık değerlerinde çeşitlerin çimlenme yüzdeleri incelenmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırmada, İnci, Hasanbey, Seçkin ve Aydın tescilli nohut (Cicer arietinum L.)  

çeşitleri Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında Doğankent 

lokasyonunda ekilerek 2012 ve 2013 üretim yıllarında yazlık ve kışlık ekimler yapılarak iki 

yıl süreyle yürütülmüştür.  Her iki yılda da kışlık ve yazlık  ekimlerden verim ve verimle ilgili 

bazı özellikler ve çeşitlerde çimlenme değerleri incelenmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü her iki yılda da yazlık ekimlerde çiçeklenme öncesi ve 

bakla bağlama başlangıcında olmak üzere ikişer defa sulama uygulaması yapılmıştır.  

Bu araştırma; Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Adana), araştırma-deneme  

alanında taban arazi koşullarında, 2012- 2013 yetiştirme sezonlarında yürütülmüştür. Ekimler, 

sıra arası 45 cm, sıra üzeri 8 cm olacak şekilde, 5 m uzunluğundaki 6 sıraya (13.5 m
2
'lik 

parsellere) yapılmıştır. Ekim öncesi dekara 3.0 kg N, 6 kg P2O5 gelecek şekilde gübreleme 

yapılmıştır. Her parselden gerekli görülen morfolojik gözlemler alınmıştır.  

 Tescilli çeşitlerden İnci, Hasanbey, Seçkin ve Aydın çeşitlerinin farklı yıllarda, farklı 

ekim zamanlarında, farklın sıcaklıklardaki tutumlarını belirlemek amacıyla  2012 ve 2013 

yetiştirme sezonlarında yetiştirilerek hasat edilmiş tohumlar bu çalışmada kullanılmıştır. 

 Çimlenme testleri dört faklı çeşitte dört faklı sıcaklıkta (5-15-25-35
0
C) 

gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan tohumlar petri kutularında nemli filtre kağıtları üzerinde 

karanlık ortamda çimlendirme dolaplarında çalışılmıştır. Üçer gün aralıkla sayımlar 

yapılmıştır. 

 Çimlenme testi: Çimlenme testleri saf su ile nemlendirilen birer kat filtre kağıdı 

tohumların  altında ve üzerinde kullanılmıştır. Testlerde her bir işlem için 100 tohum (25*dört 

tekrarlı) kullanılmıştır. Mantar salgını gibi gerekli durumlarda filtre kağıtları değiştirilmiş 

veya örnek tekrarlanmıştır. 5
0
C,  15

0
C,  25

0
C, 35

0
C çimlenme denemelerindeki çimlenmeler 

üç günde bir gözlemlenerek kaydedilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

  

2013 yetiştirme yılında elde edilen tohumlarda dört tescilli nohut genotipinin (İnci, Hasanbey, 

Seçkin, Aydın)  5
0
C için 5,38±11,2, 15

0
C için 72,88±32,21,  25

0
C için  67±31,49, 35

0
C için 

26,87±29,57 çimlenme oranlarına ve standart sapma değerleri elde edilmiştir. Genel 

ortalamalara bakıldığınnda 15
0
C,  25

0
C, çimlenme sıcaklıklarında birbilerine yakın çimlenme 

oranlarına (%72.88,  % 67);  5
0
C,  35

0
C çimlenme sıcaklıklarında da düşük çimlenme oranları 

(%5.38, %26.88) elde edilmiştir. Çimlenme oranı bakımından çimlenme sıcakları arasında 

önemli bir fark ortaya çıkmıştır (Çizelge 1.  Şekil 1.) Kullanılan genotipler belirgin olarak 

farklı çimlenme oranlarına ulaşmışlardır. Kullanılan genotiplerde çimlenme oranları dört 

farklı sıcaklıkta faklı düzeylerde seyretmiş. Çimlenme sıcaklığına göre de çimlenme 

oranlarında belirgin bir değişim gerçekleştirilmiştir.  
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Çizelge: 1.2013 yılı farklı sıcaklıklarda çimlenme yüzdelerinin minumum, Maksimum 

değerleri ve Ortalama ve Standart Sapma değerleri 
Çeşitler  2013 yılı farklı sıcaklıklarda çimlenme yüzdesinin 

Ortalama ve Standart Sapması 

2013 yılı farklı sıcaklıklarda çimlenme yüzdesinin 

minumum ve  Maksimum değerleri 

25 
0

C  15
0

C  5
0

C  35
0

C 

25 
0

C  15
0

C  5
0

C  35
0

C  min  max  min  max  min  max  min  max  

İnci  63±37,69  71,5±30,72  
3±3,55 

ab  

35±34,39 

ab  
24  100  36  100  0  8  0  88  

Hasanbey  72±27,04  70,5±36,59  
5,5±6,39 

ab  

6±9,07 

a  
20  100  12  100  0  16  0  24  

Seçkin  62,5±36,41  65,5±38,72  
0±0 

a  
38,5±33,53b  20  100  8  100  0  0  0  84  

Aydın  70,5±28,84  84±24,47  13±19,91c  
28±27,46 

ab  
24  100  32  100  0  56  4  80  

Ortalama 67±31,5  72,88±32,21  5,38±11,2  26,88±29,57  20  100  8  100  0  56  0  88  

Kruskal 

Wallis 

Test  

P  

0,934  0,851  0,05*  0,05*   

 

  

    

 

 2013 yılı tohumlarda çimlenme esnasında ikişer gün aralıkla iki defa okuma 

yapılmıştır.  Çimlenme oranı bakımından çimlenme sıcakları arasında önemli bir fark ortaya 

çıkmıştır (Çizelge 2.)  Kullanılan genotiplerde çimlenme oranları iki farklı okumada dört 

farklı sıcaklıkta faklı düzeylerde seyretmiş istatistiki olarak önemli  bulunmuştur. Çimlenme 

sıcaklığına göre de çimlenme yüzde oranlarında önemli olarak tespit edilmiştir.  

 

Çizelge: 2.2013 yılı farklı günlerde çimlenme yüzdelerinin  minumum, Maksimum değerleri 

ve Ortalama ve Standart Sapma değerleri 
Günler 2013 yılı farklı günlerde çimlenme yüzdesinin Ortalama 

ve Standart Sapması 

2013 yılı farklı günlerde çimlenme yüzdesinin 

minumum ve  Maksimum değerleri 

25 
0

C  15
0

C  5
0

C  35
0

C 

25 
0

C  15
0

C  5
0

C  35
0

C  

mi

n  

ma

x  

mi

n  

ma

x  

mi

n  

ma

x  

mi

n  

ma

x  

1.  
39,75±18,6

7  
46±24,53  0±0  9,25±6,80  20  80  8  92  8  92  0  0  

2.  
94,25±10,8

2  
99,75±1  

10,75±14,0

6  

44,50±33,1

4  
60  100  96  100  96  100  0  56  

Ortalam

a 
67±31,49  

72,88±32,2

1  
5,37±11,2  

26,87±29,5

7  
20  100  8  100  8  100  0  56  

Mann-

Whitney 

U  

P  

0,0001**  0,0001**  0,0001**  0,007**          

  

2012 yetiştirme yılında elde edilen tohumlarda dört tescilli nohut genotipinin (İnci, 

Hasanbey, Seçkin, Aydın)  5
0
C için 0±0, 15

0
C için 76±27,23,  25

0
C için  68,56±6,93, 35

0
C 

için 21,44±31,6 çimlenme oranlarına ve standart sapma değerleri elde edilmiştir. Genel 

ortalamalara bakıldığınnda 15
0
C,  25

0
C, çimlenme sıcaklıklarında birbilerine yakın çimlenme 

oranlarına (%76,  % 68.56);  5
0
C,  35

0
C çimlenme sıcaklıklarında da düşük çimlenme oranları 

(%0, %21.44) elde edilmiştir.Çimlenme oranı bakımından çimlenme sıcakları arasında önemli 

bir fark ortaya çıkmıştır (Çizelge 3).  Kullanılan genotipler belirgin olarak farklı çimlenme 

oranlarına ulaşmışlardır. Kullanılan genotiplerde çimlenme oranları dört farklı sıcaklıkta faklı 

düzeylerde seyretmiş. Çimlenme sıcaklığına göre de çimlenme oranlarında belirgin bir 

değişim gerçekleştirilmiştir.  

 



114 

  

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

Çizelge: 3 .2012 yılı farklı sıcaklıklarda çimlenme yüzdesinin  minimum,  Maksimum 

değerleri ve Ortalama ve Standart  Sapma değerleri 
Çeşitler  2012 yılı farklı sıcaklıklarda çimlenme çimlenme 

yüzdesinin Ortalama ve Standart Sapması 

2012 yılı farklı sıcaklıklarda çimlenme  yüzdesinin 

minumum ve  Maksimum değerleri 

25 
0

C  15
0

C  5
0

C  35
0

C 

25 
0

C  15
0

C  5
0

C  35
0

C  min  max  min  max  min  max  min  

ma

x  

İnci  
78,68±2,7

8b  
85,78±9,62b  0±0  

22,67±33,17a

b  
64  88  68  96  0  0  0  84  

Hasanbey  
89,32±1,3

2b  
95,56±7,6b  0±0  36,44±40,86b  84  96  76  100  0  0  0  88  

Seçkin  
78,68±5,7

2b  

88,44±17,83

b  
0±0  24±30,53ab  20  92  44  100  0  0  0  84  

Aydın  
27,56±2,2

a  

34,22±10,02

a  
0±0  2,67±2,83a  16  36  16  48  0  0  0  8  

Ortalama  
68,56±6,9

3  
76±27,23  0±0  21,44±31,6  16  96  16  100  0  0  0  88  

Kruskal 

Wallis Test  

P  

0,0001**  0,0001**  1,000  0,05*   

 

  

    

 

 2012 yılı tohumlarda çimlenme esnasında üçer gün aralıkla üç defa okuma yapılmıştır. 

Çimlenme oranı bakımından çimlenme sıcakları arasında önemli bir fark ortaya çıkmıştır. 

(Çizelge 4.) Kullanılan genotipler belirgin olarak farklı çimlenme oranlarına ulaşmışlardır. 

Kullanılan genotiplerde çimlenme oranları üç farklı okumada dört farklı sıcaklıkta faklı 

düzeylerde seyretmiş istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Çimlenme sıcaklığına göre de 

çimlenme yüzde oranlarında önemli olarak tespit edilmiştir.  

 

Çizelge: 4.2012 yılı farklı günlerde çimlenme yüzdelerinin minimum ve Maksimum değerleri 

ve Ortalama,  Standart Sapma değerleri 
Günler 2012 yılı farklı günlerde çimlenme yüzdesinin 

Ortalama ve Standart Sapması 

2012 yılı farklı günlerde çimlenme yüzdesinin 

minumum ve Maksimum değerleri 

25 
0

C  15
0

C  5
0

C  35
0

C 

25 
0

C  15
0

C  5
0

C  35
0

C  min  max  min  max  min  max  min  max  

1.  64±7,37  69±7,37  0±0  0,66±2,30a  4  24  16  100  0  0  0  8  

2.  71±6,88  79,33±30,22  0±0  27,67±34,68b  4  24  28  100  0  0  0  84  

3. 70,68±6,99  79,67±25,78  0±0  36±34,99b  4  24  32  100  0  0  0  88  

Ortalama  68,52±6,92  76±27,23  0±0  21,44±31,6  4  24  16  100  0  0  0  88  

Mann-

Whitney 

U  

P  

0,432  0,255  1,000  0,001*          

 

 Çimlenme oranı bakımından çimlenme sıcakları arasında önemli bir fark ortaya 

çıkmıştır (Şekil 1). Kullanılan nohut genotiplerden İnci, Hasanbey, Seçkin çimlenme 

yüzdeleri bakımından birbirine yakın seyretmekle birlikte Aydın çeşidinden  düşük çimlenme 

yüzdesi tespit edilmiştir.  Kullanılan genotiplerde çimlenme oranları dört farklı sıcaklıkta faklı 

düzeylerde elde edilmiştir.  
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Şekil 1. Nohut Çimlenme Testi 

 

Sonuç 

  

Çimlenme sıcaklığı, tohumun çimlenme parametreleri üzerindeki etkin faktörlerdir (Bewley 

and Black, 1994; Schmidt, 2000). Nohut tohumları ile yapılan bu çalışmada çimlenme 

sıcaklığı özellikle çimlenme hızı üzerinde çok etkili olmuştur. Farklı sıcaklık uygulamalarında 

15 ve  25 
0
C  birbirine yakın değerler;  5 ve  35 

0
C  sıcaklık uygulamalarında çimlenme 

yüzdelerinin düştüğü tespit edilmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında elde edilen eski ve yeni 

tohumlarda yapılan çimlenmelerde yılların çok önemi olmamış sıcaklık uygulamaları ön plana 

çıkmıştır. 
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Abstract: This study was held to assess genotype × environment interactions and the stability status of twelve 

Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) genotypes in terms of fresh forage yield under the ecological 

conditions of the Southeastern Anatolia Region of Turkey. The field trials of the study were conducted according 

to a complete randomized block design with three replications in five locations in the region during the 2008-

2009 and 2009-2010 growing seasons. Results of the study indicated that genotype × environment interaction 

was highly significant (P < 0.01) for fresh forage yield. Therefore, stability status of genotypes was determined 

by using some different stability parameters. These parameters were the fresh forage yield mean (xi), regression 

coefficient (bi), regression deviation mean square (S2di), regression line intercept (a) and determination 

coefficient (Ri2) of the genotypes. The stability evaluations revealed that Ege Beyazi-79 cultivar was the most 

stable genotype in terms fresh forage yield in ecological conditions of the Southeastern Anatolia Region of 

Turkey. 

Keywords: Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.), Genotype × Environment, Interactions, Stability 

Parameters, Fresh Forage Yield     

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında Macar fiğ (Vicia pannonica 

CRANTZ.) genotiplerinin yeşil ot verimi özelliği bakımından genotip × çevre 

interaksiyonları ve stabilite analizleri 

 
Özet: Macar fiğ genotiplerinin yeşil ot verimi özelliği bakımından çevre × genotip interaksiyonları ve stabilite 

analizlerinin ele alındığı bu çalışma, 2008-09 ve 2009-10 ekim sezonlarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin beş 

ayrı lokasyonunda yağışa dayalı koşullarda kışlık olarak yürütülmüştür. Araştırmada denemeler tesadüf blokları 

deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yapılan analiz sonuçlarına göre yeşil ot verimi 

bakımından genotip × çevre interaksiyonu önemli bulunmuştur (P < 0.01). Özellik ortalaması (xi), regresyon 

katsayısı (bi), regresyondan ayrılış kareler ortalaması, determinasyon katsayısı (Ri2) ve regresyon denklemi sabit 

katsayısından (a) oluşan beş farklı stabilite parametresi ile yapılan stabilite analizleri sonucuna göre; Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi koşullarında yeşil ot verimi bakımından en stabil çeşidin Ege Beyazı-79 çeşidi olduğu 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Macar Fiğ (Vicia pannonica CRANTZ.), Genotip × Çevre İnteraksiyonu, Stabilite, Yeşil Ot 

Verimi 

 

Giriş 

 

Daha önce Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan çalışmalarda, bölgeye adaptasyon 

sağladığı belirlenen Macar fiği (Tükel ve ark.1993; Başbağ ve ark. 2001; Sayar ve ark. 2010) 

bölgede uygulanacak ekim nöbeti sistemleri içerisinde kışlık olarak yetiştirilebilecek tek yıllık 

baklagil yem bitkisidir. Macar fiği bölgemizde kışlık olarak ekildiğinde Mayıs ayında ot 

hasadı yapılarak pamukla ekim nöbetine girebilme olanağına sahiptir (Sayar 2014). Böylece 

pamuk tarımı yapılan alanlarda arazinin Kasım-Mayıs arası boş değerlendirilmesi 

sağlanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yıllarda kış aylarında -24 
o
C’ ye kadar 

düşebilen sıcaklıklar adi fiğ (Vicia sativa L.) gibi fiğ türlerinin kışlık tarımını riskli hale 

getirmektedir. Bu türler sadece yazlık olarak ekilebilecek durumda kalmaktadırlar. Yazlık 

ekimler ise kurak yıllarda verimin çok düşük düzeylerde kalmasına neden olmaktadır. Kışın 

sert geçtiği bölgelerde kışlık ekimlerde riski azaltmak için kış koşullarına dayanıklı olan 
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Macar fiği (Vicia pannonica CRANTZ.) ekimi önerilmektedir (Açıkgöz, 1988; Tahtacioglu 

ve ark. 1996; Nizam ve ark.  2011). Bu yönüyle Macar fiği küresel ısınma nedeniyle oluşan 

kuraklıkların gündemde olduğu günümüzde kuraklığa karşı, kışlık ekilebildiğinden adi fiğe 

göre daha dayanıklı bir yem bitkisi türü olarak önem arz etmektedir. 

Bir çeşidin verimini tam olarak belirlemek ve diğer çeşitlerle karşılaştırmak için o 

çeşidin birden fazla yıl ve lokasyonlardaki denemelerden elde edilen verimlerinin 

karşılaştırılması gerekmektedir. Gerek morfolojik ve gerekse kalite özellikleri bakımından 

yapılan değerlendirmelerde, genotiplerle farklı çevre şartları arasındaki ilişki olarak 

tanımlanan interaksiyonlar büyük önem taşımaktadır. Genotip × yıl, genotip × yer ikili ve 

genotip × yer × yıl üçlü interaksiyonların görüldüğü ancak genetik varyansın doğru tahmin 

edilemediği durumlarda zaman zaman yanlış değerlendirmelere gidilmektedir. Bu nedenle 

genotip × çevre interaksiyonu çeşidin seçiminde rol oynayan en önemli faktör olarak kabul 

edilmektedir. Çok sayıda çeşit farklı çevrelerde yetiştirildiğinde, elde edilen verim 

sıralanmasında lokasyondan lokasyona farklılıklar görülebilmektedir. Böyle olunca sıcaklık, 

yağış miktarı v.b. faktörler yönünden farklılıklar gösteren çevreler için uygun çeşit önerme 

durumunda kalan ıslahçının karar vermesi güçleşmektedir (Kılıç, 2003). 

 Geleneksel varyans analizleri ile tahmin edilebilen genotip × çevre interaksiyonları 

istatistiksel önemlilik ve sayısal büyüklük olarak elde edilebilmekle birlikte, her bir çeşidin 

farklı çevre etkileri ile olan tepkisi hakkında yeterli bilgi vermemektedir. Bu nedenle 

genotiplerin değişik özellikleri bakımından performans stabilitelerini belirleyecek stabilite 

parametrelerinin belirlenmesi gerekir.  

Bu çalışma; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.)  

genotipleri üzerinde yer ve yıl etkilerini belirlemek, genotip × çevre interaksiyonlarının 

durumunu ortaya koymak, varyans komponentlerinden yararlanarak Macar fiğin denemede 

yer alan çeşit ve hatlarının stabilitelerini araştırmak ve belirli çevrelere olan adaptasyon 

yeteneklerini belirlemek amacıyla ele alınmıştır. 

 Araştırma 2008-09 ve 2009-10 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genel iklim 

yapısını temsil edebilecek değişik rakım, sıcaklık, nem ve yağışa sahip 5 farklı lokasyonunda 

2 yıl olmak üzere toplam 10 çevrede yürütülmüştür.  

 

Materyal ve Metod 

 

Araştırmada 6 tescilli çeşit (Tarm Beyazı-98, Anadolu Pembesi-2002, Budak, Ege 

Beyazı-79, Oğuz-2002) ve 6 Hat (Hat-3, Hat-10, Hat-15, Hat-18, Hat-2109) olmak üzere 

toplam 12 Macar fiğ (Vicia pannonica CRANTZ.) genotipi materyal olarak kullanılmıştır. 

Araştırma 2008-09 ve 2009-10 yetiştirme yıllarında, beş farklı lokasyonda, tesadüf blokları 

deneme desenine göre üç tekrarlamalı ve yağışa dayalı şartlarda yürütülmüştür. Denemelerin 

yürütüldüğü çevreler ve bu çevrelere ait rakım, toprak ve iklim ile ilgili bilgiler Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

Araştırmada denemeler 10 çevrede de tesadüf blokları deneme desenine göre 3 

tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ekimde parsel büyüklüğü 7.2 m
2
 olmuştur (6 m sıra uzunluğu 

× 6 sıra sayısı × 20 cm sıra arası mesafe). Deneme ekimleri Çizelge 1’de belirtilen tarihlerde 

tavlı toprağa deneme mibzeri ile yapılmıştır. Araştırmada metre kareye 220 tohum düşecek 

şekilde ekim normu ayarlanmıştır (Munzur ve ark. 1992). Ekimle beraber 2.7 kg da
-1 

saf azot 

(N) ve 6.9 kg da
-1 

fosfor (P2O5) olacak şekilde taban gübresi (15 kg/da DAP 18-46) 

kullanılmıştır. Denemelerin yabancı ot mücadelesi zamanında elle yapılmıştır. Her parselin 

başından ve sonundan 0.5 m’lik kısmı kenar tesiri olarak dikkate alınmamıştır. Araştırmada 

yeşil ot verimleri Anonim (2001)’de belirlenen yöntemlerle saptanmıştır. 
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Çizelge 1. Denemelerin yürütüldüğü çevreler ve bu çevrelere ait toprak ve iklimsel veriler  

 

Çevreler 

Yetiştirme  

Yılları 
Lokasyonlar 

Rakım 

(m) 
Toprak Özellikleri 

Ekim 

Tarihi 

Yıllık 

Ort. 

Sıcaklık 

(ºC) 

Yıllık 

Top. 

Yağış 

(mm) 

E1 2008-2009 Diyarbakır 603 pH=7.86 Killi-Tınlı 14.11.2008 12.4 455.0 

E2 2009-2010 Diyarbakır 607 pH=7.85 Killi-Tınlı 20.11.2009 14.3 517.9 

E3 2008-2009 Çınar 701 pH=7.84 Killi-Tınlı 17.11.2008 12.9 366.3 

E4 2009-2010 Çınar 675 pH=7.85 Killi-Tınlı  24.11.2009 15.0 417.0 

E5 2008-2009 Ergani 995 pH=7.76 Killi-Tınlı 07.11.2008 13.8 768.8 

E6 2009-2010 Ergani 936 pH=7.77 Killi-Tınlı 19.11.2009 14.6 963.6 

E7 2008-2009 Çüngüş 970 pH=7.78 Kumlu-Tınlı 07.11.2008 9.7 725.0 

E8 2009-2010 Çüngüş 915 pH=7.79 Kumlu-Tınlı 19.11.2009 11.2 825.2 

E9 2008-2009 Hazro 815 pH=7.65 Killi-Tınlı 06.11.2008 11.9 927.4 

E10 2009-2010 Hazro 808 pH=7.64 Killi-Tınlı 17.11.2009 13.8 1055.6 
*Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Verileri 

 

 

                 Genel ortalama  (x) 

R
eg

re
sy

o
n
 k

at
sa

y
ıs

ı 
(b

) 

 

 

 

 

 

 

1 

I 

 

bi > 1 

xi < x 

II 

 

bi > 1 

xi = x 

 III 

 

bi > 1 

xi > x 

IV 

bi = 1 

V 

bi = 1 

 VI 

bi = 1 

xi < x xi = x  xi > x 

 

VII 

 

bi < 1 

xi < x 

VIII 

 

bi < 1 

xi = x 

 IX 

 

bi < 1 

xi > x 

                         Genotip ortalamaları (xi) 

I = İyi çevre şartlarına kötü uyum VI = 
Tüm çevre şartlarına iyi 

uyum 

II = İyi çevre şartlarına orta uyum VII = 
Kötü çevre şartlarına kötü 

uyum 

III = İyi çevre şartlarına iyi uyum VIII = 
Kötü çevre şartlarına orta 

uyum 

IV = 
Tüm çevre şartlarına kötü 

uyum 
IX = 

Kötü çevre şartlarına iyi 

uyum 

V = 
Tüm çevre şartlarına orta 

uyum   
 

Şekil 1. Ortalama ve regresyon katsayıları üzerinde genotiplerin çevreye uyum yeteneklerinin                       

             matematiksel ve sözel izahı 

 

Bu araştırmada elde edilen veriler çeşitli yıllarda ve yerlerde tekrarlanan tesadüf 

blokları deneme desenine göre varyans analizi uygulanmış (Düzgüneş ve ark. 1983) ve tüm 

ortalamalar Duncan %5’e göre gruplandırılmıştır. Gerek genotipler arasındaki farklar ve 

gerekse genotiplerin değişik çevrelerde farklı reaksiyon göstermeleri sonucunda ortaya çıkan 
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çevre × genotip interaksiyonları incelenmiştir. Bu çalışmada yer alan genotiplerin stabilite 

durumları belirlenirken, Finlay ve Wilkinson (1963) tarafından önerilen özellik ortalaması (xi) 

ve regresyon katsayısından (bi) Eberhart ve Russel (1966) tarafından önerilen regresyondan 

ayrılış kareler ortalamasından (S
2
di), Pinthus (1973) tarafından önerilen determinasyon 

katsayısından (Ri
2
), ve regresyon sabit katsayısından (a) (Smith, 1982)  yararlanılmıştır. Bu 

çalışmada; varyans analizleri, gruplandırmalar, çevre × genotip interaksiyon analizi ve 

stabilite parametrelerin belirlenmesinde MSTAT-C 3.00/EM bilgisayar paket programı 

kullanılmıştır (Freed ve ark. 1989). 

Denemelerin genel ortalaması (x) ve regresyon hattı (b = 1) için güven sınırı t 

genotiplerin adaptasyon durumları Şekil 1’de belirtildiği gibi 9 çevre üzerinden 

değerlendirmiştir.  

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında iki yıl ve beş farklı lokasyonda 

oniki Macar fiği genotipiyle yürütülen araştırmada, yeşil ot verimine ilişkin varyans analiz 

sonuçları Çizelge 2’de belirtilmiştir. Çizelge 2'de görüldüğü gibi, yıllar, lokasyonlar, yıl × 

lokasyon, genotipler, yıl × genotip, lokasyon × genotip ve yıl × lokasyon × genotip 

interaksiyonlarına ait varyasyon kaynakları 0.01 düzeyinde istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Araştırmada yıl × lokasyon × genotip üçlü interaksiyonun önemli çıkması, 

değişen yıllar ve lokasyonların genotiplerin yeşil ot verimi sıralamasında çok önemli derecede 

etki ettiğini göstermektedir. 

 

Çizelge 2. Farklı iki yılda ve beş lokasyonda Macar fiği genotiplerinde yeşil ot verimine ait   

                varyans analiz sonuçları                                   

Varyasyon Kaynakları  
Serbestlik 

Derecesi 

      Kareler  

       Toplamı 

       Kareler 

          Ortalaması 
F Değeri 

Yıl 1 25704105.63 25704105.63 242.9436**  

Lokasyon 4 71387869.07 17846967.27 168.6814**  

Yıl × Lokasyon 4 52047638.25 13011909.56 122.9827**  

Tekerrür 20 5158776.833 257938.842 2.4379**  

Genotipler 11 13793506.23 1253955.112 11.8518**  

Yıl × Genotip 11 3686302.408 335118.401 3.1674**  

Lok. × Genotip 44 19718378.73 448144.971 4.2357**  

Yıl × Lok. ×  Genotip 44 13696012.22 311273.005 2.942**  

Hata 220 23276613.17 105802.787    

Genel 359 228469202.5      
CV %:12.14 

*P < 0.05; **P < 0.01 düzeyinde önemli 

 

Araştırmada denemelerin yürütüldüğü çevrelerde oniki Macar fiğ genotipinde 

saptanan ortalama, minimum ve maksimum yeşil ot verimi değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3 incelendiğinde; iki yıl ve beş lokasyon olmak üzere toplam on çevrede Macar fiğ 

genotiplerinden elde edilen yeşil ot veriminin 963 kg da
-1

 ile 4363 kg da
-1

 arasında değişim 

gösterdiği görülmektedir. Araştırma bulgularımızla uyumlu olarak pek çok araştırıcı, Macar 

fiğde yeşil ot veriminin 1227 kg da
-1

 ile  4022 kg da
-1

  arasında değişim gösterdiğini 

bildirmektedirler (Yılmaz ve ark. 1996; Akkeçili 2001; Orak ve Nizam 2003; Mihailoviç ve 

ark. 2006; Taş ve ark. 2007; Sayar ve ark. 2010; Sayar ve ark. 2012). Ayrıca araştırmanın 
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yürütüldüğü çevrelerde saptanan ortalama yeşil ot verimi değerleri istatiksel olarak önemli 

farklılık göstermiştir (P < 0.05). En yüksek ortalama yeşil ot verimi Diyarbakır lokasyonun 

2008-09 ekim sezonunda (E1) saptanırken, en düşük yeşil ot verimi ortalaması Çüngüş 

lokasyonun 2008-09 ekim sezonunda (E7) saptanmıştır (Çizelge 3). Bu nedenle yeşil ot 

verimi bakımından E1 çevresi en iyi çevre, E7 çevresi ise en kötü çevre olarak kabul 

edilebilir. 

 

Çizelge 3. Denemelerin yürütüldüğü çevrelerde oniki Macar fiğ genotipinde saptanan 

ortalama, minimum ve maksimum yeşil ot verimi değerleri 

Çevreler 
Yetiştirme  

yılları 
Lokasyonlar Yeşil ot verimi (kg da

-1
) 

Ort * Min. Ma×. 

E1 2008-2009 Diyarbakır 3830 a 3485 4299 

E2 2009-2010 Diyarbakır 2851 c 2406 3332 

E3 2008-2009 Çınar 2894 c 2279 3157 

E4 2009-2010 Çınar 2159 f 1914 2663 

E5 2008-2009 Ergani 2884 c 2396 4121 

E6 2009-2010 Ergani  2346 de 1882 3274 

E7 2008-2009 Çüngüş 1548 g 963 2600 

E8 2009-2010 Çüngüş 2444 d 1991 2813 

E9 2008-2009 Hazro 3581 b 2835 4363 

E10 2009-2010 Hazro 2267 ef 1465 3243 

*: Benzer harf grubuna ait değerler Duncan testine göre %5 düzeyinde farklı değildir 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında 2008-09 ve 2009-10 yıllarında 

farklı beş lokasyonda kurulan denemelerde yer alan oniki Macar fiği genotipinin genotip × 

çevre interaksiyonlarının önemli olması nedeniyle yeşil ot verimi bakımından genotiplerin 

uyum yeteneklerini ortaya koymak için saptanan stabilite parametreleri Çizelge 4’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4 incelendiğinde görüleceği gibi, denemede kullanılan genotiplerin ortalama 

yeşil ot verimi değerleri 2461.53-3132.83 kg da
-1

 arasında değişim göstermiştir. Genotiplerin 

yeşil ot verim ortalamaları, genel yeşil ot verim ortalaması (2680.50 kg da
-1

) ile 

karşılaştırıldığında, Anadolu Pembesi-2002, Ege Beyazı-79 ve Oğuz-2002 çeşitlerinden genel 

ortalamanın üzerinde yeşil ot verimi, Tarm Beyazı-98, Hat-10, Hat-18 ve Beta çeşidinin ise 

genel ortalamanın altında ot verimi saptanmıştır. Hat-3, Hat-2109, Hat-15, Hat-55 ve Budak 

çeşidinde saptanılan yeşil ot verimi ortalamaları genel ortalamadan istatistiki olarak farksız 

bulunmuştur (P > 0.05). 

Denemede kullanılan genotiplere ait yer ortalamalarının, deneme yeri genel ortalaması 

üzerine regresyondan elde edilen regresyon katsayıları Çizelge 4’de incelendiğinde, 

genotiplere ait regresyon katsayılarının (bi) 0.46-1.19 arasında değişim gösterdiği 

görülmektedir. Genotiplerin regresyon katsayıları (bi) ortalama regresyon katsayısı değeri 

olan “1” ile (t testi)  karşılaştırıldığında; Anadolu Pembesi-2002 Oğuz-2002 ve Beta 

çeşitlerine ait regresyon katsayısı (b) “1”den düşük, Budak, Hat-15, Hat-18 genotipleri 

istatistiki olarak  “1”den büyük bulunmuştur. T testine göre 0.05 düzeyinde regresyon 

katsayıları “1” den farksız yani  regresyon katsayıları “1” ve “1” e yakın Macar fiği 

genotipleri;  Hat-3 (bi = 1.06), Hat-10 (bi = 1.09), Ege Beyazı-79 (bi = 1.11), Hat 2109 (bi = 

0.98) ve  Hat-55 (bi = 1.09 ) olmuştur. 

Çizelge 4’den yeşil ot verimine ait regresyondan ayrılış kareler ortalamaları (S
2
di) 

incelendiğinde; bu değerlerin 29873.13–256109.89 arasında değişim gösterdiği 

görülmektedir. Regresyondan ayrılış kareler ortalaması (S
2
di) genotipin kararlılığını ifade 
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etmektedir.  Bir genotipin regresyondan ayrılış kareler ortalaması ne kadar küçükse genotipin 

aynı özelliği tekrar gösterme olasılığı o kadar yüksektir (Finlay ve Wilkinson, 1963; Eberhart 

ve Russell, 1966). Çalışmamızda her bir genotipe ait regresyondan ayrılış kareler ortalaması 

(S
2
di) değeri “t testi” ile “0”dan faklı olup olmadığı test edilmiştir. Çizelge 4’te görüldüğü 

gibi; Hat-10, Ege Beyazı-79 ve Hat-55 genotiplerinin regresyondan ayrılış kareler ortalaması 

(S
2
di) değerleri “0” dan 0.05 düzeyinde farklı iken, Anadolu Pembesi-2002, Budak, Hat-2109, 

Oğuz-2002 ve Beta çeşitleri 0.01 düzeyinde “0” dan farklı bulunmuştur. En düşük  

regresyondan ayrılış kareler ortalamasına (S
2
di) sahip Tarm Beyazı-98, Hat-3, Hat-15 ve Hat-

18 genotipleri istatistiki olarak “0” farksız bulunan genotipler olup yeşil ot verimi bakımından 

regresyondan ayrılış kareler ortalamasına (S
2
di) göre kararlı genotipler olarak dikkat 

çekmiştir. 

 

Çizelge 4. Macar fiği genotiplerinin yeşil ot verimine ilişkin stabilite parametreleri 

        Genotipler 
Yeşil ot verimi (kg da

-1
) 

×i (kg da
-1

) bi S
2
di         a Ri

2
                    

1 Tarm Beyazi-98 2516.80* 1.15* 37859.78 -552.019 0.947 

2 Hat-3 2563.50 1.06 39227.54 -274.511 0.937 

3 Anadolu Pembesi 3132.83** 0.73** 184823.51** 1175.903 0.599 

4 Budak 2761.50 1.15* 256109.89** -317.126 0.727 

5 Hat-10 2500.23* 1.09 62625.23* -413.118 0.907 

6 Ege Beyazi-79 2908.83** 1.11 58439.76* -55.847 0.916 

7 Hat-2109 2595.50 0.98 103021.99** -16.975 0.827 

8 Hat-15 2662.70 1.17* 29873.13 -466.246 0.959 

9 Oguz -2002 2885.77** 0.46** 242366.88** 1645.610 0.314 

10 Hat-18 2521.80* 1.19* 47109.67 -664.318 0.940 

11 Beta 2461.53** 0.84* 141955.77** 217.286 0.719 

12 Hat-55 2654.23 1.09 69814.07* -278.638 0.899 

Ortalama 2680.50 1.00    

Güven sınırı (0.05) ±129.90 ±0.14 ±51568.73   

Güven sınırı (0.01) ±183.31 ±0.20 ±72772.59   

*P = 0.05; **P = 0.01 düzeyinde önemli. 

 (×i): Yeşil ot verimi ortalaması, (bi ): Regresyon katsayısı, (S
2
di): Regresyondan ayrılış kareler ortalaması,  (a): 

Regresyon sabit sayısı,   Ri
2
: Determinasyon katsayısı  

 

Regresyon doğrularının başlangıç noktalarını ifade eden regresyon denklemi sabit 

katsayısı (a) bakımından genotipler büyük farklılıklar göstermiştir. Yeşil ot verimine ait 

genotiplerin regresyon denklemi sabit katsayıları (a) Çizelge 4’te incelendiğinde; Anadolu 

Pembesi-2002, Oğuz-2002 ve Beta çeşitlerine ait sabit katsayı (a) değerlerinin pozitif (+),  

diğer genotipler ise negatif (-) değerler almıştır. Pozitif değer alan genotiplerin negatif değer 

alanlara göre en kötü çevre şartlarında bile belli bir yeşil ot verimine sahip olduğu söylenebilir 

(Çizelge 4 ve Şekil 2) 
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Şekil 2. Macar fiğ genotiplerinde yeşil ot verimi değerlerinin çevresel indekse göre 

regresyonu 

                

Genotiplerin çevre değişimlerinin verime yansıtma oranını belirtisi olan 

determinasyon katsayısı (Ri
2
) değerinin yüksek olması istenilir (Pinthus, 1973). Macar fiğ 

genotiplerinin yeşil ot verimi determinasyon katsayısı (Ri
2
) değerleri 0.314-0.959 arasında 

değişim göstermiştir. En yüksek Ri
2
 değeri Hat-15’de saptanırken, en düşük Ri

2
 değeri ise 

Oğuz-2002 çeşidinde hesaplanmıştır. 

Genotip ortalamalarının çevre ortalamalarına göre tepkilerinin ortalama regresyon 

doğrusuna göre durumları grafik haline getirilmiştir (Şekil 3). Dokuz gruba ayrılarak 

adaptasyonları belirlenen Macar fiğ genotiplerinin yeşil ot verimi ile ilgili belirlenen 

adaptasyon kriterleri ve bunlardan elde edilen sonuçlar Çizelge 4, Şekil 2 ve Şekil 3’de 

verilmiştir.  

Söz konusu Çizelge ve Şekiller incelendiğinde; ortalama yeşil ot verimi genel 

ortalamadan düşük ve regresyon katsayısı (bi) “1” den küçük olan Beta çeşidi kötü çevre 

şartlarına kötü uyum gösteren, ortalama verimi genel ortalamadan çok yüksek regresyon 

katsayısı (bi) “1” den düşük olan Anadolu Pembesi-2002 ve Oğuz-2002 çeşitleri ise kötü 

çevre koşullarına iyi uyum gösteren genotipler olarak dikkati çekmektedirler. Ortalama yeşil 

ot verimi genel ortalamadan düşük regresyon katsayısı (b) “1”den yüksek olan Tarm Beyazı-

98 ve Hat-18 genotipleri iyi çevrelere kötü uyum gösterirken, verim ortalaması genel 

ortalamadan ve regresyon katsayısı “1” den farksız olan Hat-15 ve Budak genotipleri iyi 

çevrelere orta uyum sağlayan genotipler olmuştur. Ortalama verimi genel ortalamada düşük 

ve regresyon katsayısı “1”den farksız olan Hat-10 tüm çevre şartlarına kötü uyumu, hem 

ortalama verimi genel ortalamadan hem de regresyon katsayıları “1” den istatistiki olarak 0.05 

düzeyinde farksız olan Hat-3, Hat-2109 ve Hat-55 genotipleri yeşil ot verimi bakımından tüm 

çevre şartlarına orta uyum gösteren genotipler olduğu söylenilebilir. 
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       Şekil 3. Yeşil ot verimi özelliği için verim ortalaması (xi)ve regresyon katsayısına (bi)        

                     göre Macar fiği genotiplerinin uyum yetenekleri      

 

Genel ortalama  yeşil ot verimine yakın verim saptanan ve regresyon katsayısı (bi) 

değeri “1” den yüksek olan Hat-15 ve Budak çeşitleri iyi çevre koşullarına orta uyum gösteren 

genotipler olmuştur. Yeşil ot verimi genel ortalama yeşil ot veriminden yüksek, regresyon 

katsayısı (bi) değeri “1” e yakın olan Ege Beyazı-79 çeşidi tüm çevre koşullarına iyi uyum 

gösteren genotip olmuştur. Aynı zamanda adı geçen çeşidin  regresyondan ayrılış kareler 

ortalamasının da (S
2
di) nispeten sıfıra yakın değerde olması ve  determinasyon katsayı (Ri

2
) 

değerinin de yüksek olması nedeniyle yüksek yeşil ot verimini  ileriki yıllarda da gösterme 

olasılığının yüksek olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak; yukarıda ayrıntılardan anlaşılacağı gibi Ege Beyazı-79 çeşidi değişen 

çevre şartlarına iyi uyum sağlayabilen stabil çeşit olduğu ve bu yüzden Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi şartlarında yeşil ot amaçlı Macar fiğ yetiştiriciliğinde başta bu çeşidin tercih edilmesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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Abstract: This study was conducted in Erzurum, 2012 year, on natural pasture. In this study, five different plant 

growth promoting bacteria (Pseudomonas sp. T26, Pantoea sp. 16B sp.12 Paenibacillus, Bacillus sp. 30D, 

Bacillus sp. 3D) commercial organic fertilizer was used. In experiment 10
9
 cfu/ml of bacterial suspension 

prepared by diluting to 1000 ml m
2
 was applied by backpack sprayers on treatment plots of pasture. In addition, 

according to specified parcels subject to the nitrogen fertilizer ammonium nitrate (33% N) and phosphorus as 

fertilizer Triple Super Phosphate (42% P2O5) was applied. Two quadrate (50x50cm) areas were harvested on 

each plot and after drying, hay yield was determined by weighing. To determine the botanical composition, 

transect method was used. According to the results of the study, dry mater yield was changed between 243.2 kg 

and 501.08 kg per hectare. The lowest dry matter yield in bacteria (Pantoea sp. 16B) treatment plots, the highest 

dry matter yield in a half-nitrogen plus half-phosphorus and bacteria applied plots (½ N + ½ P + Paenibacillus 

sp.12 A) was obtained. The highest grasses ratio (74.23%) was determined in optimum fertilizer application (10 

kg N / ha and 5 kg P2O5 / ha) plots.  The highest legume ratio was determined in 5 kg N / ha + Pantoea sp. 16B 

plots while the lowest was in optimal fertilizer application (10 kg N / ha and 5 kg P2O5 / ha) plots. Other 

families ratio was the highest in Pseudomonas sp. T26 treatment plots, the lowest in 5 kg N / ha + 2.5 kg P2O5 / 

ha + Pseudomonas sp. T26 treatment plots. 

Keywords: Pasture, bacteria, dry matter yield, botanical composition 

 

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri Uygulamalarının Meralarda Verim ve Botanik 

Kompozisyon Üzerine Etkileri 

 
Özet: Bu çalışma, 2011 yılında Erzurum'da doğal mera alanında yürütülmüştür. Araştırmada 5 farklı bitki 

gelişimini teşvik edici bakteri (Pseudomonas sp. T26, Pantoea sp. 16B, Paenibacillus sp.12E, Bacillus sp. 30D, 

Bacillus sp. 3D) kullanılmıştır. Ayrıca denemeye ticari organik gübre dahil edilmiştir. Denemede 10
9
 cfu/ml 

konsantrasyonda hazırlanan bakteri süspansiyonu seyreltilerek 1000 ml m
2
 olacak şekilde mera alanlarına sırt 

pülverizatörü ile uygulanmıştır. Ayrıca öngörülen konulara göre suni gübre uygulanması gereken parsellere 

azotlu gübre olarak amonyum nitrat (%33 N) ve fosforlu gübre olarak Triple Süper Fosfat (% 42 P2O5) 

uygulanmıştır. Parsellerden, 2 kuadrat (50x50cm)’lık alanlar hasat edilerek kurutulduktan sonra tartılmak 

suretiyle kuru ot verimi belirlenmiştir. Botanik kompozisyonu belirlemek amacıyla transekt metodu 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre dekara ot verimi 243,2 kg ile 501,08 kg arasında değişmiştir. 

Uygulamalardan en düşük kuru ot verimi bakterinin tek başına uygulandığı (Pantoea sp. 16B) parsellerden, en 

yüksek kuru ot verimi ise yarım azot yarım fosfor ve bakterinin uygulandığı parsellerden (½ N + ½ P + 

Paenibacillus sp.12E) elde edilmiştir. En yüksek buğdaygil oranı (%74,23) optimum gübre uygulama (10 kg 

N/da ve 5 kg P2O5/da) parsellerinde belirlenmiş olup bunu 5 kg N/da + 2,5 kg P2O5 /da + Biyolojik gübre 

uygulaması ve 5 kg N/da + 2,5 kg P2O5 /da + Pseudomonas sp. T26 uygulamaları takip etmiştir. Botanik 

kompozisyonda en yüksek baklagil oranı 5 kg N/da + Pantoea sp. 16B uygulama parsellerinde en düşük ise 

optimum gübrenin uygulandığı (10 kg N/da ve 5 kg P2O5/da) parsellerde belirlenmiştir. Diğer familyalar 

Pseudomonas sp. T26 uygulama parselinde en yüksek, 5 kg N/da + 2,5 kg P2O5 /da  + Pseudomonas sp. T26 

uygulama parsellerinde ise en düşük orana sahip olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mera, bakteri, ot verimi, botanik kompozisyon 

 

Giriş 

 

Hayvansal üretimin temel besin kaynağı kaliteli kaba yem üretimi yanında sürdürebilir 

bir çevre erozyonun önlenmesi bakımından dünyanın önemli doğal kaynaklarından olan 

meralar, yeryüzünün büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Mera alanları 3,5 milyar hektarla 

karaların da % 27’ sini meralar oluşturmaktadır.  
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            Ülkemizdeki mera varlığı, toplam yüzölçümün % 28 ini oluşturur ( KHGM,1978). 

Toplam tarım alanlarının içerisinde çayır ve mera arazileri  %38’ lik bir paya sahiptir 

(TUİK,2014). Ancak meralarımızın % 75’i kurak ve yarı kurak bölgelerde bulunduğu ve 

gerekli bakımları yapılmadığı için verim potansiyelleri düşüktür (Özbay, 2007). 

Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemiz mera varlığının  % 40,9’u ve çayır varlığının 

%47,2’si ne sahiptir.(Koç ve ark.2007)   

Hayvan beslemede kaba yem tüketiminin % 25-30’u çayır ve meralardan 

karşılanmaktadır. Bu oran Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da % 70’lere varmaktadır                     

(Özbay,2007). Köyün ortak malı olarak kullanılan meraların üstlendikleri görevleri yerine 

getirmek bir yana, problemli alanlar haline gelmiştir. Erken ilkbaharda başlayarak arazi karla 

kaplanıncaya kadar sürdürülen, ağır ve düzensiz otlatma sonucu meralarda değişim 

gözlenmiştir. Bölgenin meralarında yapılan araştırmalarda verimin 42-270 kg/da arasında 

değiştiği tespit edilmiştir (Tahtacıoğlu,1993). 

Gübreleme, bitki büyüme ve gelişmesi ile verim ve ürün kalitesi açısından 

vazgeçilmez unsurdur. Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementleri kimyasal gübrelerden ve 

doğal gübrelerden sağlanmaktadır. İhtiyaç duyulan besin elementleri ve bu besin 

elementlerine gösterilen tepki bitki türlerine göre farklılık göstermektedir. Baklagiller P, K, 

Ca gibi besin elementlerine daha iyi tepki gösterirken, buğdaygiller azota daha iyi tepki 

göstermektedirler. Fosfor baklagillerde ürün artışını doğrudan etkilemekle birlikte Rhizobium 

aktivitesini teşvik etmek suretiyle ürün artışına da dolaylı bir katkıda bulunmaktadır (Miller 

ve Reetz, 1995).  

Kimyasal gübreler üretim artışında önemli rol oynamakla birlikte aşırı kullanım toprak 

verimliliğinde azalma ve çevresel bozulmalara neden olur. Üstelik kimyasal gübrelerin, teorik 

olarak en yüksek düzeyde kullanımına ulaşılmış olmasının ötesinde daha fazla verim artışı 

sağlamaları da söz konusu değildir. Sürdürülebilir tarım için biyolojik gübrelemenin önemi, 

kimyasal gübrelemenin maliyeti ve çevresel zararları,  kimyasal gübrelere çevresel olarak 

kabul edilebilir biyolojik alternatiflerin araştırılması, geliştirilmesi, adaptasyonu ve 

benimsenmesini gündeme getirmiştir. Bir çok ülkede temiz çevre ve sağlıklı üretim sistemi 

için biyolojik gübre formülasyonları elde edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Fosfat 

çözücü organizmalar fosfor alımını artırmak ve bitki gelişimini teşvik etmek suretiyle bitki 

beslenmesinde önemli rol oynamaktadır (Çakmakçı, 2005, Itzigsohn ve ark. 2000, Erkovan ve 

ark. 2010).           

Yeterli neme sahip meralarda doğru gübreleme ile ot üretimini 2-3 kat artırmak 

mümkündür. Atılacak gübre miktarı yörenin bitki örtüsü yağış ve toprak yapısı başta olmak 

üzere birçok faktöre göre değişmektedir. Örneğin Erzurum da 2000 m civarındaki rakımlı 

alanlarda gübreleme çalışmalarında 5-7,5 kg/da azotlu gübreye tepki kaydedilirken (Koç ve 

ark.1994), 2400 m rakımlı alanlarda 5 kg/da P2O5 ve 10 kg/da azota en iyi tepki 

kaydedilmiştir(Koç ve ark.2003). Ardahan’da Çamlıçatak köyü meralarında 5 kg/da P2O5 ve 

10 kg/da azotla gübrelenen parsellerden 543,1, gübrelenmeyen parsellerde 181,9 kg/da kuru 

ot verimi elde etmişlerdir (Koç ve ark.2005). 

 

Materyal ve Yöntem 

  

Araştırma Sahası Erzurum ili Aziziye ilçesine bağlı Ağveren köyünün batısında 

bulunmaktadır. Araştırma alanı  içerisinde yerleşim merkezi bulunmamakta ancak araştırma 

alanına komşu olarak Ağveren köyü yer almaktadır. Güneybatı- Kuzeydoğu yöneyinde olan 

havza güneybatısında Arapöldüren Tepesi (2125.0 m), doğusunda Toptaş Tepesi (2000.2 m) 

ile çevrilidir.  Araştırma sahası Fırat havzası içerisinde yer almaktadır. 

Araştırma alanında uygulamalar başlatılmadan alınan toprak örneğine ait bazı  fiziksel 

ve kimyasal özelliklere ilişkin analizler Çizelge 1. de verilmiştir. 
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Çizelge.1.Deneme alanı topraklarına ait bazı fiziksel ve kimyasal özelikler 

Saturasyon 

(% ) 
pH 

EC 

(Ds/m) 

P2O5 

(kg/da) 

Organik 

mad.      

( % ) 

Kireç 

(% ) 

K2O  

(kg/da) 

Hacim 

Ağırlığı 

g/cm
3
 

Bünye Analizi (%) 

Kil Silt Kum 

50 7,03 1,81 4,82 2,77 0,33 98 1,2 41,8 20,72 37,48 

  

 Erzurum ilinde 81 yıllık iklim verilerine göre ortalama yağış 406.4 mm olup en fazla 

yağış mayıs, en az yağış ağustos ayında düşmektedir. Ortalama sıcaklık 5.42 C, en sıcak ay 

ağustos, en soğuk ay aralık ayıdır. (DMİ 2012).  

 Bu araştırmada Kaçkar Dağlarından yabani ahududu (Rubus sp.), Van Havzası ve 

Tendürek Dağından olmak üzere yabani buğday (Triticum sp. ve Aegilops sp.), yabani çavdar 

(Secale sp.) ve kekik (Thymus sp.) rizosfer topraklarından izole edilerek tanılanan ve 

karakterize edilen bakteriler kullanılmıştır. Bakterilerde gram reaksiyon testi, katalaz testi, 

oxidaz testi, nişasta hidrolizi testi, Levan (Fructan) testi, bakteri ırklarının azot fiksasyonunun 

tespiti, fosfat çözücü bakterilerin tespiti, ACC Deaminaz aktivite testleri yapılmıştır. Özellikle 

kullandıkları karbon kaynakları bakımından rekabetçi özellikleri iyi ayrıca azot fikseedici ve 

fosfat çözücü ırklar seçilmiştir. Araştırmada 5 farklı bitki gelişimini teşvik edici bakteri 

(Pseudomonas sp. T26, Pantoea sp. 16B, Paenibacillus sp.12E, Bacillus sp. 30D, Bacillus sp. 

3D) kullanılacaktır. Ayrıca denemeye ticari organik gübre dahil edilmiştir. Denemede 10
9
 

cfu/ml konsantrasyonda hazırlanacak bakteri süspansiyonu seyreltilerek 1000ml m
2
 olacak 

şekilde mera alanlarına sırt pülverizatörü ile uygulanmıştır (Weisssmann ve Gerhardson,2001). 

Bakteri uygulamaları Nisan Ayında gübre uygulamalarından bir ay sonra yapılmıştır.  

Araştırma konuları aşağıda sunulmuş olup uygulamalar tesadüfî olarak dağıtılmıştır. 

 Konular:K1: Kontrol (bakteri ve gübresiz), K2: Kontrol (10 kg N/da ve 5 kg 

P2O5/da),K3: Kontrol (10 kg N /da), K4: Kontrol (5 kg P2O5 /da), B1: Pseudomonas  sp. T26, 

B2: Pantoea sp. 16B, B3: Paenibacillus sp.12E, B4: Bacillus sp. 30D, B5: Bacillus sp. 3D, 

B6: Biyolojik gübre, G1:  ½ N + B1 (5 kg N/da  + Pseudomonas sp. T26), G2:  ½ N + B2 (5 

kg N/da  + Pantoea sp. 16B), G3:  ½ N + B3 (5 kg N/da  + Paenibacillus sp.12E), G4:  ½ N + 

B4 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 30D), G5:  ½ N + B5 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 3D), G6: ½ N + 

B6 (5 kg N/da  + Biyolojik gübre), G7:  ½ N + ½ P + B1 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + 

Pseudomonas  sp. T26), G8: ½ N +  ½ P + B2(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pantoea sp. 

16B), G9: ½ N +  ½ P + B3(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Paenibacillus sp.12E), G10:  ½ 

N + ½ P + B4 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 30D), G11:  ½ N + ½ P + B5(5 kg 

N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 3D), G12:  ½ N + ½ P + B6 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 

/da  + Biyolojik gübre) 

Araştırma alanında nem tutma, bakı, botanik kompoziyon gibi özellikler bakımından 

üniform bir alanda 2x3 m parsel ölçüleriyle 6 m
2
 lik 66 parsel belirlenmiştir. Parseller 

arasında 1m, bloklar arasında 2 m boşluk bırakılmıştır. Konular bloklara tam şansa bağlı 

olarak dağıtılmıştır. Parsellerde 2 kuadrat (50x50cm)’lık alanlar hasat edilerek her bir parselin 

deneme öncesi kuru ot verimi belirlenmiştir. Her parselde 2 transekt hattı ölçüm yapılarak 

botanik kompozisyon belirlenmiştir. 2010 yılı kuru ot verimleri deneme alanında 22,4 

g/kuadrat ile 26,9 g/kuadrat arasında değişmiştir. Bu değerlere göre dekara ot verimi 89,6 kg 

ile 107,6 kg arasında değişmektedir.  Sonbaharda bütün parsellerde temizlik biçimi 

yapılmıştır.  

Deneme planında öngörülen konulara göre suni gübre uygulanması gereken parsellere 

deneme konularında bahsedilen miktarlar azotlu gübre olarak amonyum nitrat (%33 N) ve 

fosforlu gübre olarak Triple Süper Fosfat ( % 42 P2O5 ) hesaplanarak 25.04.2011 tarihinde 

uygulanmıştır. Deneme konusu beş bakteri ırkı ve bir biyolojik gübre de 18.05.2011 tarihinde 

uygulanmıştır. Kuru ot verimini belirlemek amacıyla 11.07.2011 tarihinde örnek alınmıştır. 
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Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

2010 yılında yapılan ön ölçümler sonrası 2011 yılında parsellere gübre ve bakteri 

uygulamaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilk yıl sonuçları ile kovaryans analizine tabi 

tutulmuş ve analiz sonucunda kovaryansın önemli olmadığı belirlenmiştir.   

Araştırmanın 2011 yılı kuru ot verimleri ile ilgili varyans analiz sonuçları Çizelge 2’ 

de verilmiştir. 

 

Çizelge.2.Kuru ot verimleri varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

kaynakları 
K.T df K.O F Sig. 

Uygulamalar 17209,640 21 819,507 14,767 0,000 

Hata 2441,876 44 55,497   

Genel Toplam 19651,516 65    

 

Çizelge 3.Kuru ot verimi  ortalamalarının karşılaştırılması( P<0,01) 

Konular 
Kuru ot verimi 

(g/quadrat) 

K1-Kontrol (bakterisiz  ve gübresiz) 67,13HIJ 

K2-Kontrol (10 kg N/da ve 5 kg P2O5/da) 89,59 DEF 

K3-Kontrol (10 kg N /da) 85,52 DEFG 

K4-Kontrol (5 kg P2O5 /da) 65,71 HIJ 

K5-Pseudomonas  sp. T26 61,08 J 

K6-Pantoea sp. 16B 59,61 J 

K7-Paenibacillus sp.12E 63,83 IJ 

K8-Bacillus sp. 30D 66,67 HIJ 

K9-Bacillus sp. 3D   73,55GHIJ 

K10-Biyolojik gübre 60,75 J 

K11- ½ N + B1 (5 kg N/da  + Pseudomonas  sp. T26) 101,42 B 

K12-½ N + B2 (5 kg N/da  + Pantoea sp. 16B) 76,60 EFGHI 

K13-½ N + B3 (5 kg N/da  + Paenibacillus sp.12E) 76,89 EFGHI 

K14-½ N + B4 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 30D) 79,17 EFGH 

K15-½ N + B5 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 3D) 86,96 DEFG 

K16-½ N + B6 (5 kg N/da  + Biyolojik gübre) 76,06 FGHI 

K17-½ N + ½ P + B1 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pseudomonas  

sp. T26) 96,66 BCD 

K18-½ N +  ½ P + B2(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pantoea sp. 

16B) 90,60 BCDE 

K19-½ N +  ½ P + B3(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Paenibacillus 

sp.12E) 125,27 A 

K20-½ N + ½ P + B4 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 

30D) 99,64 BC 

K21-½ N + ½ P + B5(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 3D) 95,76 BCD 

K22- ½ N + ½ P + B6 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Biyolojik 

gübre) 85,14 DEFG 

Varyans analizi                       p=0,000                                        pcov=0,850 

              

Kuru ot verimi sonuçları ve uygulamalar arasındaki istatistiksel karşılaştırmalar 

Çizelge.3’de verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü üzere en yüksek kuru ot verimi K19 

konusundan elde edilmiştir. Bu konudan (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Paenibacillus 
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sp.12E) elde edilen 125,27 g/quadrat ‘lık   kuru ot verimi diğer bütün konulardan istatistiksel 

olarak farklılık göstermiştir. Paenibacillus sp. 12E (K7) uygulaması sonucu elde dilen kuru ot 

verimi K1( bakterisiz ve gübresiz) kontrole göre daha düşük olmuştur. Paenibacillus sp. 12E 

bakterisinin 5 kg N/da’la uygulandığı K13 (5 kg N/da + Paenibacillus sp.12E) konusunda 

76,80 g/quadrat kuru ot verimi elde edilmiştir. Bir yıllık sonuçlara göre bakterinin etkinliği 

azota ilaveten fosfor uygulaması sonucunda artmıştır.  İkinci yüksek verim 101,42 g/quadratla 

K11 (5 kg N/da  + Pseudomonas sp. T26) konusundan elde edilmiştir. Ancak bu bakterinin 

tek başına uygulandığı K5( Pseudomonas sp. T26) konusunda,  kontrole göre (K1) kuru ot 

verimi daha düşük olmuştur. Bu durum bakterilerin etkinliği için ortamda bir miktar azot 

olmasını gerektirmesi ile ilişkili olabilir. Bakterilerin yalnız uygulandığı konulardan K5, K6, 

K7, K8 ve biyolojik gübrenin uygulandığı K10 konusunda da kontrol parsellerinden daha az 

verim elde edilmiştir. Optimum gübrenin uygulandığı K2 (10 kg N/da ve 5 kg 

P2O5/da)konusunda 89,59 g/quadrat kuru ot verimi elde edilmiştir. K15 (5 kg N/da  + Bacillus 

sp. 3D),  K3 (10 kg N /da) ile K22 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Biyolojik gübre) kuru ot 

verimi bakımından aynı gruba girmiştir. Elde edilen sonuçlar meralarda kullanılacak 

gübrelerin, özelikle azotlu gübrelerin yol açtığı kirliliğinin önlenmesi ve masrafın azaltılması 

açısından önemli bir gösterge olabilecek niteliktedir. Bacillus sp. 3D ve Pseudomonas sp. T26 

bakterilerinin azot ve fosforun yarım dozunun birlikte uygulandığı K21 (5 kg N/da  +  2,5 kg 

P2O5 /da  + Bacillus sp. 3D) ve K17 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pseudomonas sp. T26) 

konusunda kuru ot verimi üçüncü sırada yer almıştır. Biyolojik gübrenin uygulandığı K16  (5 

kg N/da  + Biyolojik gübre) ve K22 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Biyolojik gübre) 

konularından elde edilen kuru ot verimleri optimum gübre K2 (10 kg N/da ve 5 kg P2O5/da) 

ve K3 (10 kg N /da)e göre daha düşük olmuştur. 

Botanik kompozisyonda buğdaygillerin oranı ile uygulamalar arasındaki Duncan 

gruplandırması Çizelge.5. de verilmiştir. Çizelge 5 incelendiğinde en yüksek buğdaygil oranı 

optimum gübrenin uygulandığı K2 (10 kg N/da ve 5 kg P2O5/da) konusu olup botanik 

kompozisyondaki buğdaygillerin oranı %74,23 olarak tespit edilmiştir. Bunu K22 (5 kg N/da  
+  2,5 kg P2O5 /da  + Biyolojik gübre) uygulaması ve ardından K17 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 

/da  + Pseudomonas sp. T26) takip etmiştir. Bu üç konu istatatistiki olarak aynı grupta yer 

almıştır. Botanik kompozisyonda buğdaygillerin dağılımındaki farklılık gübre uygulamalarına 

bitkilerin farklı tepkisinin sonucu olabilir. En düşük buğdaygil oranı K5 (Pseudomonas  sp. 

T26) konusunda belirlenmiştir.  

Botanik kompozisyonda buğdaygilerin dağılımı üzerine uygulamaların etkisi %1 önem 

seviyesinde çok önemli olmuştur (Çizelge.4). 

 

Çizelge.4.Botanik kompozisyonda buğdagillerin dağılımı varyans analiz  sonuçları 

Varyasyon 

kaynakları 
K.T df K.O F Sig. 

Uygulamalar 5780,16 21 275,24 6,52 ,000 

Hata 1857,57 44 42,21   

Genel Toplam 7637,74 65    

 

Botanik kompozisyondaki baklagil oranıı varyans analiz sonuçları Çizelge.6 da 

verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre botanik kompozisyonda baklagillerin oranıı 

üzerine konuların etkisi %1 önem seviyesinde çok önemli bulunmuştur. 

Botanik kompozisyonda baklagillerin oranının konular arasındaki değişimi Çizelge 7 

da verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü üzere botanik kompozisyondaki türler içerisinde baklagil 

oranı bakımından en yüksek gruba K12 konusu girmiştir. K12 (5 kg N/da  + Pantoea sp. 16B) 

konusu bakteri ile optimum dozun yarısı kadar azotlu gübre uygulandığından muhtemelen 

bakterinin fosfor çözücü özelliğinin daha etkin hale gelmesi ile alakalı olarak bu uygulamada 
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en yüksek baklagil oranı elde edilmiştir. Baklagil oranının en düşük olduğu konu ise optimum 

gübrenin uygulandığı K2 (10 kg N/da ve 5 kg P2O5/da) konusudur. Baklagil oranındaki bu 

durum K2 (10 kg N/da ve 5 kg P2O5/da) uygulama parsellerinde buğdaygil oranının nispeten 

yüksek olmasından kaynaklanmış olabilir (Çizelge 1.8.). K3 (10 kg N /da) , K22 (5 kg N/da  +  

2,5 kg P2O5 /da  + Biyolojik gübre), K9 (Bacillus sp. 3D),  K6(Pantoea sp. 16B), K19 (5 kg 

N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Paenibacillus sp.12E) ,K21 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + 

Bacillus sp. 3D) konusuda belirlenen baklagil oranı,   konusunda belirlenenle istatistiksel 

olarak aynı gruba girmiştir.  

 

Çizelge 5.Botanik kompozisyondaki buğdaygil dağılımı ortalamalarının karşılaştırılması 

Konular 
Buğdaygil 

dağılımı 

K1-Kontrol (bakterisiz ve gübresiz) 58,66 BCDEFG 

K2-Kontrol (10 kg N/da ve 5 kg P2O5/da) 74,23 A 

K3-Kontrol (10 kg N /da) 64,30 ABCDEF 

K4-Kontrol (5 kg P2O5 /da) 58,33 BCDEFG 

K5-Pseudomonas sp. T26 40,63 I 

K6-Pantoea sp. 16B 64,00 ABCDEF 

K7-Paenibacillus sp.12E 42,66 HI 

K8-Bacillus sp. 30D 50,33 GHI 

K9-Bacillus sp. 3D   56,33 CDEFG 

K10-Biyolojik gübre 67,26 ABCD 

K11- ½ N + B1 (5 kg N/da  + Pseudomonas  sp. T26) 53,33 FGH 

K12-½ N + B2 (5 kg N/da  + Pantoea sp. 16B) 57,70 BCDEFG 

K13-½ N + B3 (5 kg N/da  + Paenibacillus sp.12E) 64,00 ABCDEF 

K14-½ N + B4 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 30D) 49,33 GHI 

K15-½ N + B5 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 3D) 54,03 EFGH 

K16-½ N + B6 (5 kg N/da  + Biyolojik gübre) 51,00 GHI 

K17-½ N + ½ P + B1 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pseudomonas  

sp. T26) 71,66 A 

K18-½ N +  ½ P + B2(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pantoea sp. 

16B) 68,33 ABC 

K19-½ N +  ½ P + B3(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Paenibacillus 

sp.12E) 66,00 ABCDE 

K20-½ N + ½ P + B4 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 

30D) 55,20 DEFG 

K21-½ N + ½ P + B5(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 3D) 69,83 AB 

K22- ½ N + ½ P + B6 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Biyolojik gübre) 74,00 A 

Varyans analizi                       p=0,000**                                        pcov=0,494 

 

Çizelge.6.Botanik kompozisyonda baklagil dağılımı varyans analiz  sonuçları 

Varyasyon 

kaynakları 
K.T df K.O F Sig. 

Uygulamalar 1345,33 21 64,06 19,50 0,000 

Hata 144,50 44 3,28   

Genel Toplam 1489,83 65    

 

K1 (bakterisiz ve gübresiz ) konusunda baklagil oranı, K3 (10 kg N /da) ve   K2(10 kg 

N/da ve 5 kg P2O5/da) konularından  yüksek olmuştur. Bu durum koruma faktörünün etkisiyle 
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baklagillerinin gelişimlerinin teşvik edilmesine ilaveten K3 ve K2 konularında ki azotun 

baklagiller üzerine olan azaltıcı etkisi ile bağlantılı olabilir. 

 

Çizelge 7.Botanik kompozisyondaki baklagil dağılımı ortalamalarının karşılaştırılması( 

P<0,01) 

Konular 
Baklagil 

dağılımı 

K1-Kontrol (bakterisiz  ve gübresiz) 3,33 GHI 

K2-Kontrol (10 kg N/da ve 5 kg P2O5/da) 0,00 I 

K3-Kontrol (10 kg N /da) 1,43 HI 

K4-Kontrol (5 kg P2O5 /da) 6,66 DEF 

K5-Pseudomonas  sp. T26 6,43 DEFG 

K6-Pantoea sp. 16B 1,03 HI 

K7-Paenibacillus sp.12E 10,93 BC 

K8-Bacillus sp. 30D 11,33 B 

K9-Bacillus sp. 3D   2,90 HI 

K10-Biyolojik gübre 4,06 FGH 

K11- ½ N + B1 (5 kg N/da  + Pseudomonas  sp. T26) 7,70 CDE 

K12-½ N + B2 (5 kg N/da  + Pantoea sp. 16B) 21,00 A 

K13-½ N + B3 (5 kg N/da  + Paenibacillus sp.12E) 7,23 DEF 

K14-½ N + B4 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 30D) 4,36 EFGH 

K15-½ N + B5 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 3D) 7,46 DEF 

K16-½ N + B6 (5 kg N/da  + Biyolojik gübre) 8,10 CDE 

K17-½ N + ½ P + B1 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pseudomonas  

sp. T26) 
7,96 CD 

K18-½ N +  ½ P + B2(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pantoea sp. 

16B) 
7,16 DEF 

K19-½ N +  ½ P + B3(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Paenibacillus 

sp.12E) 
2,83 HI 

K20-½ N + ½ P + B4 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 

30D) 
9,73 BCD 

K21-½ N + ½ P + B5(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 3D) 1,93 HI 

K22- ½ N + ½ P + B6 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Biyolojik 

gübre) 
2,90 HI 

Varyans analizi                       p=0,000                                        pcov=0,385 

 

Botanik kompozisyonda diğer familyaların oranları ile ilgili varyans analiz sonuçları 

Çizelge 8’de verilmiştir. Uygulamaların botanik kompozisyondaki diğer familyalar üzerine 

etkisi %1 seviyesinde çok önemli çıkmıştır. 

 

Çizelge.8.Botanik kompozisyonda diğer familyaların dağılımı varyans analiz  sonuçları 

Varyasyon 

kaynakları 
K.T df K.O F Sig. 

Uygulamalar 4916,67 21 234,12 12,32 ,000 

Hata 835,66 44 18,99   

Genel Toplam 5752,33 65    

         

Botanik kompozisyonda diğer familyaların dağılımı ortalamalarının karşılaştırılması 

Çizelge 9 da verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü üzere botanik kompozisyondaki diğer 

familyaların en yüksek oranı K5 (Pseudomonas sp. T26) uygulamasında olmuştur. K14 (5 kg 
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N/da  + Bacillus sp. 30D), K7(Paenibacillus sp.12E) konularında belirlenen diğer familyaların 

oranları K5 uygulamasında belirlenen oranı takip etmiştir. K17 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  
+ Pseudomonas  sp. T26) konusunda diğer familyalar en düşük orana sahip olmuştur. 

Bu durum söz konusu uygulama parsellerinde buğdaygil oranının yüksek olması ile bağlantılı 

olabilir. 

 

Çizelge 9..Botanik kompozisyondaki diğer  familyaların dağılımı ortalamalarının 

karşılaştırılması 

Konular Diğer fam.   

K1-Kontrol (bakterisiz  ve gübresiz) 38,00 C 

K2-Kontrol (10 kg N/da ve 5 kg P2O5/da) 25,10 E 

K3-Kontrol (10 kg N /da) 34,27 CD 

K4-Kontrol (5 kg P2O5 /da) 35,00 CD 

K5-Pseudomonas  sp. T26 53,03 A 

K6-Pantoea sp. 16B 35,00 CD 

K7-Paenibacillus sp.12E 46,33 AB 

K8-Bacillus sp. 30D 42,00 BC 

K9-Bacillus sp. 3D   40,66 BC 

K10-Biyolojik gübre 28,70 DE 

K11- ½ N + B1 (5 kg N/da  + Pseudomonas  sp. T26) 39,00 BC 

K12-½ N + B2 (5 kg N/da  + Pantoea sp. 16B) 21,20 E 

K13-½ N + B3 (5 kg N/da  + Paenibacillus sp.12E) 28,67 DE 

K14-½ N + B4 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 30D) 46,33 AB 

K15-½ N + B5 (5 kg N/da  + Bacillus sp. 3D) 37,97 C 

K16-½ N + B6 (5 kg N/da  + Biyolojik gübre) 40,66 BC 

K17-½ N + ½ P + B1 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pseudomonas  

sp. T26) 
20,47 E 

K18-½ N +  ½ P + B2(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Pantoea sp. 16B) 24,67 E 

K19-½ N +  ½ P + B3(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Paenibacillus 

sp.12E) 
27,70 DE 

K20-½ N + ½ P + B4 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 30D) 35,57  CD 

K21-½ N + ½ P + B5(5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Bacillus sp. 3D) 28,67 DE 

K22- ½ N + ½ P + B6 (5 kg N/da  +  2,5 kg P2O5 /da  + Biyolojik gübre) 23,00 E 

Varyans analizi                       p=0,000                                        pcov=0,339 
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Abstract: Wine grapes are adapted to a wide range of climate; the best production occurs in regions that meet 

certain specific climatic conditions. Temperatures during the growing season can affect grape quality and 

viability. Beneficial climatic conditions will improve the wine’s quality. In this study it is aimed that to 

determine suitable wine grape varieties for the cultivation in some areas of Southeastern Anatolia Region and 

Eastern Anatolia Region with related to climate requirements. For this reason, long-term climatic data were 

collected by meteorological stations including, Diyarbakır-Çermik, Diyarbakır-Çüngüş, Central-Elazığ. In this 

study heliotermic and hdyrothermic indices were calculated and evaluated for appropriate viticultural practice in 

this region. It was found that Boğazkere, Şire and Öküzgözü in Diyarbakır; Öküzgözü, Boğazkere and Köseterek 

can be adapted and grown well in terms of climatic conditions in in Elazığ respectively. 

Keywords: Wine grape, Growing, Adaptation, Climatic data 

 

Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde İklim Verilerine Göre Yetiştirilen 

Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Bölgeye Uyumluluk Derecesinin Belirlenmesi 

 
Özet: Şaraplık üzümler geniş bir iklim yelpazesine uyum sağlamakla birlikte en iyi üretim bazı özel iklim 

koşullarını yerine getiren bölgelerde oluşmaktadır. Büyüme mevsimi boyunca sıcaklıklar üzüm kalitesini 

etkileyebilmektedir. Uygun iklim koşulları şarabın kalitesini artırmaktadır. Bu çalışmada Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı alanlardaki şaraplık üzüm çeşitlerinin iklim isteklerine göre bölgeye 

uygunluklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, uzun yıllar iklim verileri Diyarbakır-Çermik, Diyarbakır-

Çüngüş, Elazığ -Merkez, meteoroloji istasyonlarından toplanılmıştır. Bu çalışmada incelenen bölgelerde 

heliotermik ve hidrotermik indeksler hesaplanmış ve bu bölgelerdeki üzüm çeşitleri için değerlendirilmiştir. 

Diyarbakır’da Boğazkere, Şire ve Öküzgözü; Elazığ’da Öküzgözü ve Boğazkere iklim koşulları açısından adapte 

olan ve yetiştirilebilir üzüm çeşitleri olarak bulunmuştur 

Anahtar Kelimeler: Şaraplık üzüm, Yetiştirme, Adaptasyon, İklimsel veriler 
 

 

Giriş 

 

Asma, ülkemizin hemen her yöresinde yetişmekte birçok bölgemizde çok uzun 

yıllardır, ticari amaçlarla üretimi yapılmaktadır. Dünyada önemli bir yere sahip olan ülkemiz 

bağcılığı, kapsadığı alan ve ülke ekonomisine sağladığı gelir bakımından önemli tarım 

kollarımızdan birisidir. Türkiye yaklaşık 478 bin ha bağ alanı ve 4,26 milyon ton üzüm 

üretimi ile dünyanın önemli bağcı ülkeleri arasında (alan bakımından5., üretimde ise 6. sırada 

yer almaktadır. Üzüm üretiminin %52,9’u sofralık, %36,3’ü kurutmalık ve %10,8’i şıralık-

şaraplık çeşitlerden oluşmaktadır (Anonymous, 2010). 

Güney Anadolu Bölgesinden Diyarbakır (Çermik ve Çüngüş); Doğu Anadolu 

Bölgesinden Elazığ (Merkez) illerinin toplam alanı 3681 km
2
’dir. İncelenen çalışma alanının 

toplam şaraplık üzüm bağ alanı 53950 da, toplam şaraplık üzüm üretim miktarı ise 77898 

tondur (Çizelge 1). İlçeler içerisinde Merkez-Elazığ ilçesi en fazla bağ alanı (37100 da) ve en 

fazla üretim miktarına (33245 ton) sahiptir. Çalışma alanının ortalama verimi 749 

kg/da’dır(Çizelge 1). 

 

Çalışma Alanının İlçeleri 

Diyarbakır-Çermik İlçesi 
Diyarbakır’ın şirin İlçelerinden Çermik, 39

0
 27‘ doğu boylamı, 38

0
 07‘ kuzey enlemi 

arasında bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 700 metredir. 1032 km
2 

 yüzölçümüne sahip 

olan ilçemizi; kuzeybatı ve kuzeyden Çüngüş, doğudan Ergani, güneyden Siverek (Şanlıurfa) 
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ve batıdan Gerger (Adıyaman) ilçeleri çevrelemektedir. Çermik ilçe merkezi, Diyarbakır’ın 

kuzeybatısında yer alır. Diyarbakır’a uzaklığı 89 km’dir. Çermik ilçesi kuzeyden Güneydoğu 

Torosların devamı olan dağlar ve tepelerle çevrilidir. İlçenin batısında Aşukar Tepesi, 

kuzeybatısında Gelincik Dağı, kuzeyinde Heykel Tepesi, güneyinde ise Petekkaya Sırtları yer 

alır. Dağların yüksekliği kuzeyden güneye doğru azalma gösterir. İlçenin önemli akarsuları; 

Fırat Nehri, Kızılçubuk Çayı, Sinek Çayı, Gözsuyu ve Beylik Madrap suyudur. İlçe, yer altı 

suları bakımından zengindir. 

İlçede karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak geçen ilçemizde, 

yağışlar genellikle Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında geçiş dönemi olan ilkbahar 

aylarında düşer. İlçe sonbahar ve kış mevsimlerinde Sibirya’dan gelen yüksek basıncın, 

ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ise, genel olarak Basra Körfezi’nde meydana gelen alçak 

basıncın etkisi altında kalır.  

 

Çizelge 1. İlçelere ait yüzölçümü, bağ alanı, üretim ve verim değerleri (Anonymous, 2013) 

İlçeler 
Yüzölçümü 

(km
2
) 

Bağ alanı 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 
Çermik-DİYARBAKIR 

991 6850 6508 950 
Çüngüş-DİYARBAKIR 

472 10000 4000 400 
Merkez- ELAZIĞ

 2218 37100 33245 896 

Toplam
 

3681 53950 43753 749 

 

Diyarbakır-Çüngüş İlçesi 
Diyarbakır´ın Kuzey Batısında yer alan Çüngüş´ün yüzölçümü 489 Km2 olup 

denizden yüksekliği ise 1049 metredir. İlçenin Doğusunda Çermik, Kuzeyinde Elazığ İli 

Sivrice ilçesi Batısında Malatya ili Pütürge ilçesi ile Fırat nehri ve Güneyinde Adıyaman iline 

bağlı Gerger ilçesi bulunmaktadır. Etrafı dağlarla çevrili olan Çüngüş ilçesinin Güneydoğu 

Toroslar üzerinde sırayla Abaza, Akda ğ ve Savucak dağları bulunmaktadır. Akarsuları Fırat 

Nehri, Çüngüş ve Medye çaylarıdır. Diyarbakır ilinin dağlık kuzey batı kesiminde yer alan 

Çüngüş´ün en önemli yüzey şekli kuzey ve orta kesimim boydan boya engebelendiren, 

güneybatı-Kuzey doğu doğrultulu Maden dağlarıdır. Bu sıra dağın en yüksek noktası 

Akdağdır. (2230m.) Karaoğlan, Zarga ve püsküllü dağı öteki önemli yükseltilerdir, İlçe 

toprakları 2. ve 3. derecede deprem kuşakları içinde kalmaktadır. İlçe topraklarının suları, 

Fırat Irmağının kollarınca toplanır, İlçenin en önemli akarsuyu olan Çüngüş çayı Maden 

dağlarından doğar ve Fırat´a akar yer, yer meşe ile ardıç ormanları ve çalılıklar doğal bitki 

örtüsünü oluşturur. Akarsu vadilerinin tabanlarında, ova sayılabilecek küçük düzlüklere 

rastlanır. 

Çüngüş idari yönden Diyarbakır ilinin bir ilçesi olsa da iklim özellikleri yönünden bu 

ilin veya Güneydoğu Anadolu bölgesinin iklim özelliklerini taşımaz. Daha çok Doğu 

Anadolu´nun iklim özellikleri etkindir. Yazları serin ve kurak, kışları ise sert ve kar yağışlı 

geçer. Karakaya baraj gölünün Fırat kıyısındaki köylerin iklimine etkisi daha çok 

ılımanlaştırıcı yönde olmuştur, İlçe genelinde bozkırlar ve çalılıklar tabi bitki örtüsünü 

oluşturur. 

 

Elazığ-Merkez İlçesi 

Merkez ilçesine bağlı 33, Harput bucağına bağlı 20, Hıdırbaba bucağına bağlı 13, 

İçme bucağına bağlı 15, Mollakendi bucağına bağlı 17, Poyraz bucağına bağlı 19 köyü vardır. 

Yüzölçümü 2.158 km2 olup, nüfus yoğunluğu 129’dur. İlçe toprakları orta yükseklikte 

engebeli araziden meydana gelir. Keban baraj gölünün bir bölümü ilçe sınırları içinde kalır.  
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Karasal iklimin yanı sıra yer yer Akdeniz iklimi özelliği taşımaktadır. Bu iklim 

değişikliği Keban Barajı kurulduktan sonra meydana gelmiştir. Merkez ilçe iklimi, Akdeniz 

ve karasal iklim arasında bir geçiş özelliği de gösterir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve 

sert geçer. 

Türkiye asmanın gen merkezi olması nedeniyle çok zengin genetik potansiyele 

sahiptir. Üzüm çeşidinin olgunluk, verim ve kalite değerlerinin oluşumunda iklim koşulları 

önemli rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalarla; Vitis vinifera ile iklim arasındaki ilişkileri 

gösteren ve ortamın asma yetiştiriciliği açısından uygun olup olmadığını belirleyecek kriterler 

ortaya konulmuştur (Branas, 1974; Constantinescu, 1967; Huglin, 1986; Işık, 1988). 

Bütün üzüm çeşitleri, ürünlerini olgunlaştırabilmeleri için belirli bir sıcaklık toplamına 

ihtiyaç duymaktadır. Bir bölgede ekonomik anlamda bağcılık yapabilmesi için 10 0C 

üzerindeki “EST”nin 900 gün-derecenin üzerinde olması gerekmektedir [Uzun, 2004;, 

Winkler ve Ark., 1974;  Çelik ve Ar. 1998; Van Leeuwen ve Ark, 2008]. Üzüm çeşitlerinin 

değişik iklim faktörlerinin etkisi altında çok değişik gelişme ve olgunlaşma durumları 

gösterebildiği gibi, farklı üzüm çeşitleri de farklı bölgelerde aynı zamanda olgunlaşabilirler. 

Bunların nedeni her çeşit için ayrı sıcaklık, yağış ve güneşlenme süresinin olmasıdır [Winkler 

ve Ark., 1974].  

Üzümün olgunlaşma zamanı  yerel iklim şartları ve çeşidin fenolojik gelişme ile 

yakından ilgilidir. Fenolojik gelişme, çeşitten çeşide değişen genetik bir özelliktir (Van 

Leeuwen ve Ark, 2008).  

Oraman (1970), yaptığı çalışmada üzümlerin olgunlaşmasında, sıcaklık kadar, düzenli 

güneşlenme süresinin de önem taşıdığını ve asmanın yıllık güneşlenme süresinin, 1300 saatin 

altında olmaması gerektiğini vurgulamıştır. Çelik ve ark.(1998a)’na göre ise, ekonomik 

anlamda bir bağ yetiştiriciliğinde, bu değer 1500–1600 saatin altına düşmemeli ve vejetasyon 

süresinin 180 günden fazla olması gerekmektedir. 

Bir bölgenin üzüm çeşidi tercihinde vegetasyon dışı koşullar da (özellikle don riski 

bulunan yörelerde) önem kazanmaktadır. Üzüm çeşitlerinin düşük sıcaklıklara mukavemetleri 

çok farklıdır. Nitekim bir çalışma sonucu bağcılık yapılan bir bölgede 10 yıl içinde sıcaklık -

20,5 
o
C altına 3 kez ve daha az düşüyorsa ideal bir bağcılık bölgesi olduğu bildirilmektedir 

(Çelik ve ark. 1998a). 

“Derece-gün” veya “Isı Üniteleri” olarak ifade edilen EST bağcılıkta en fazla 

kullanılan iklim indisidir (Winkler ve Ark., 1974). EST, bölgelerin bağcılık potansiyelinin ve 

o bölgede yetiştirilecek üzüm çeşitlerinin olgunlaşma durumlarının belirlenmesine yardımcı 

bir yöntem olarak bilinmektedir (Prescott, 1969; Çelik ve Ark., 1988). 

Tomasi ve Castacurta (1993), İtalya’da 12 yıl süre ile topladıkları meteorolojik verileri 

kullanarak 13 farklı biyoklimatik indis değeri hesaplamışlardır. İklimsel indisler ile bağcılıkta 

kullanılan parametreler arasında yapılan korelasyon analizleri, değişik çevre şartlarına uyum 

sağlayan tek bir iklim indisi bulmanın zor olduğunu göstermiştir. 

Bir üzüm çeşidinin vegetasyon döneminde, ortamın uygunluğu bakımından sadece 

sıcaklık toplamı değil, bununla birlikte güneşlenme ve yağış miktarının da dikkate alınması 

gerekmektedir (Branas, 1974; Constantinescu, 1967; Huglin, 1986; Karantonis, 1978). 

Karantonis (1978)’e göre, üzüm üretimi için ortamın sadece sıcaklık değerleri değil, önemli 

olan sıcaklık ile güneşlenme arasındaki dengedir. Heliotermik orantı (X*12
-3

/H*10
-3

) değeri 1 

veya daha yüksek olan ortamların üzüm için uygun olduğu belirtmektedir. 

Üzüm çeşidi ile çevre koşulları (iklim, toprak) arasındaki ilişkileri araştırarak, belli bir 

alan üzerinde uyum olabilecek çeşitlerin belirlenmesi yöntemi, dünyanın birçok ülkesinde 

uygulama alanı bulmuştur. Ülkemizde Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesinin iklim verilerine 

göre yetiştirilebilecek üzüm çeşitleri yapılan çalışmalarla belirlenmiştir (Işık ve Ark.,2001 a; 

Işık ve Ark., 2001 b). Ege Bölgesinde şaraplık üzüm yetiştiriciliğinin gelişmesi için bölgenin 

iklim faktörleri itibariyle bölgeye uyum sağlamış gerek yerli gerekse yabancı kökenli kaliteli 
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şaraplık üzüm çeşitlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar son yıllarda önem kazanmıştır. 

Bu çalışmada Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı alanlardaki 

şaraplık üzüm çeşitlerinin iklim isteklerine göre bölgeye uygunluklarını belirlemek 

amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Bu çalışmada, ilk grup materyal Güney Doğu Anadolu Bölgesinden Diyarbakır 

(Çermik ve Çüngüş); Doğu Anadolu Bölgesinden Elazığ (Merkez) illerindeki şaraplık üzüm 

üreticileri ile görüşmelerden elde edilen verilerdir. Diğer materyal ise ilçelerin meteoroloji 

istasyonlarından temin edilen uzun yıllara ait iklimsel verilerden (sıcaklık, yağış vb) 

oluşmaktadır  

 

Yöntem 

Çalışmada Güney Anadolu Bölgesinde şaraplık üzüm üretimi bakımından önemli alan 

ve çeşitlere sahip illerden Diyarbakır örnekleme alanını oluşturmuştur. Diyarbakır ilinden 

Çermik ve Çüngüş ilçeleri örneği alınmıştır 

Doğu Anadolu Bölgesinde şaraplık üzüm üretimi bakımından önemli alan ve çeşitlere 

sahip illerden Elazığ örnekleme alanını oluşturmuştur. Elazığ ilinde Merkez ilçesi örneği 

alınmıştır. İlçeler şaraplık üzüm üretiminin en az %50’sini sağlayacak şekilde seçilmiştir. 

Seçilen ilçelerden 40’ ar şaraplık üzüm üreticisi ile gayeli örnekleme metodu ile 

görüşülmüştür. 

Şaraplık çeşitlerin o bölgedeki üretim isteklerini belirlemede etkili parametrelerden 

biri olan “Etkili Sıcaklık Toplamı (EST)” hesap edilmiştir. Gün-derece (GD) olarak ifade 

edilen bu değerin hesaplanmasında asma için gelişmenin başladığı ortalama sıcaklık olarak 

kabul edilen 10°C (eşik sıcaklık) esas alınmıştır (Çelik ve ark , 1998). Değerlendirmeler; 

asma gelişiminin alt sınırı olan 10°C eşik sıcaklığı için her istasyondaki uzun yıllar ortalaması 

günlük ortalama sıcaklığın eşik sıcaklığına ulaştığı tarih ve gün (vejetasyon süresinin bitiş 

tarihi ve günü) ve bu süredeki her gün için ortalama sıcaklığın eşik sıcaklığın üzerinde olduğu 

sıcaklıkların toplamı aşağıdaki formüle göre yapılmıştır. 

 

EST=∑(T-Te) 

EST= Etkili sıcaklık toplamı (°C-gün) 

T= Günlük ortalama sıcaklık (°C) 

Te: Eşik sıcaklığı (°C) 

 

Asmanın su ihtiyacının doğal yollardan karşılanabilirliğinin belirlenmesi için hidrotermik 

indisler hesaplanacaktır.  Bu hesaplamada çeşitlerin Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcaklık 

değişimine ve yağışa bağlı olarak su tüketiminin doğal yollardan karşılanıp karşılanmadığı 

belirlenecektir. 

 

Hidrotermik İndis: (∑P*10)/ ∑T° 

∑P = Toplam yağış (mm), 

 

Üzüm üretimi için sıcaklık ile güneşlenme arasındaki dengeyi belirlenmesi için heliotermik 

indisi hesaplanmıştır 

heliotermik indisi: X*12
-3

/H*10
-3 

X: Vegetasyon dönemince etkili sıcaklık toplamı 

H: Günlerin (gündüz) saat toplamı 
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Tartışma ve Sonuç 

 

Güney Anadolu Bölgesinden Diyarbakır (Çermik ve Çüngüş); Doğu Anadolu 

Bölgesinden Elazığ (Merkez) çalışma alanını oluşturmuştur. Çalışma alanının coğrafik ve 

topoğrafik durumu ile ilişkili olarak karasallık değeri 29,2 (Merkez-ELAZIĞ)- 30,1 (Çüngüş-

DİYARBAKIR) arasında değişmektedir (Çizelge 2). Karasallık değerinin değişimi, düşük 

sıcaklıkların değişimi, yıllık toplam yağış ve rakım farkının etkileri gözlenmiştir. Çalışma 

alanında uzun yıllar ortalama sıcaklık değeri 14,6 
0
C (Merkez-ELAZIĞ) ile 16,5

0
C Çermik-

DİYARBAKIR) arasında ölçülmüştür (Çizelge 2). Ekstrem yüksek sıcaklık değerleri 42,2 
0
C 

(Merkez-ELAZIĞ)- 46,1
0
C (Çermik-DİYARBAKIR) arasındadır. Düşük sıcaklıkların uç 

değerleri -23,4
0
C (Çermik-DİYARBAKIR) ile -22,6 

0
C (Merkez-ELAZIĞ) arasında değişim 

göstermiştir (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Çalışma Alanındaki ilkim Özellikleri 

İSTASYON 
ENLEM 

(0N) 

BOYLAM 

(0E) 

RAKIM 

(m) 

ORT. 

YILLIK 

SICAKLIK 

(0C) 

ORT. 

YILLIK 

YAĞIŞ 

TOPLAMI 

(kg/m2) 

KARASALLIK 

DEĞERİSİ 

(0C) 

EN 

YÜKSEK 

SICAKLIK 

(0C) 

EN 

DÜŞÜK 

DÜŞÜK 

SICAKLIK 

(0C) 

Çermik-

DİYARBAKIR 
38° 17'  39° 49' 700 16,5 492,7 29,8 46,1 -23,4 

Çüngüş-

DİYARBAKIR 
38° 13' 39° 17' 1000 16,2 490,8 30,1 45,8 -22,8 

Merkez-

ELAZIĞ 
38° 40' 39° 13' 1093 14,6 429,6 29,2 42,2 -22,6 

 

Bu iklim zemini üzerinde şaraplık üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliği bakımından 

biyoklimatik değerler incelendiğinde (çizelge 3) vegetasyon döneminin 23 Mart (Çüngüş-

DİYARBAKIR) ile 11 Nisan (Merkez-ELAZIĞ) arasında başladığı belirlenmiştir. Potansiyel 

Vegetasyon süresinin 220 gün (Merkez-ELAZIĞ) ile 245 (Çermik-DİYARBAKIR); 

toplam sıcaklık 4525 (Merkez-ELAZIĞ) ile 5605 (Çüngüş-DİYARBAKIR) arasında 

olduğu anlaşılmıştır. Vegetasyon gün sayısı ve sıcaklık faktörünün bileşimini teşkil eden 

heliotermik indisi, şaraplık üzüm yetiştiriciliği açısından incelenen ilçelerin tamamında 

yüksek olmakla birlikte, ilçeler arasında önemli farklıkların olduğu tespit edilmiştir. 

Heliotermik indisin değeri 6,25 (Merkez-ELAZIĞ) ile 8,53 (Çermik-DİYARBAKIR) 

arasında değişim kaydetmekte ve bu değer incelenen alanda şaraplık üzüm üretiminde yer 

alan çeşitlerin (vegetasyon süresi ve etkili sıcaklık itibariyle) yetiştiriciliği için uygundur. 

Vegetasyon dönemindeki yağış miktarı ve dağılımı bakımından ilçeler arasında paralellik 

bulunmuştur. Şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde sulama yapılmadan da incelene ilçelerde 

şaraplık üzüm yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu görülmektedir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;  

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili sıcaklık toplamı2874
0
C ve Çüngüş ilçesinde 

etkili sıcaklık toplamı 2914 
0
C (Çizelge 3) iken Boğazkere 1525 

0
C ve Öküzgözü 1542 

0
C 

sıcaklık istemektedir.(Çizelge 4)  

Elazığ’ın Merkez ilçesinde etkili sıcaklık toplamı 2315
0
C (Çizelge 3) ve şaraplık üzüm 

çeşitlerinin istediği sıcaklık Öküzgözü 1542 
0
C ve Boğazkere 1525 

0
C’dir (çizelge 4). 

Meteoroloji istasyonunun iklim verilerinin ve üreticilerle yapılan anketlerin 

değerlendirilmesi sonucunda; Diyarbakır’ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde Boğazkere ve 

Öküzgözü; Elazığ’ının Merkez ilçesinde Öküzgözü ve Boğazkere şaraplık üzüm çeşitleri 

yetiştirilen yerlere adapte olmuş durumdadır. 

Yapılan bu çalışma ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgelerine 

adapte olduğu belirlenen ve ticari değeri yüksek olan Boğazkere ve Öküzgözü  şaraplık üzüm 

çeşitlerinin de Kalecik Karası üzüm çeşidinde olduğu gibi Türk Patent Enstitüsün’den 
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“Coğrafik İşaretleme Belgesi”nin alması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu şekilde, kısıtlı sayıda 

olan yerel şaraplık üzüm çeşitlerimizi yetiştiği bölgelerde koruma altına alınması 

sağlanacaktır. 

 

Çizelge 3. Çalışma Alanının Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliği Bakımından Potansiyel 

Biyoklimatik Değerleri (Ortalama Günlük Sıcaklık ≥10 
0
C Dönem ) 

İSTASYON Başlama 

(Tarih) 

Süre 

(Gün) 

∑T(
0
c) Ortalama 

Sıcaklık 

(
0
c) 

Yağış 

(Mm) 

Heliotermik 

İndis 

Hidrotermik 

İndis 

(Mayıs-

Temmuz) 

Toplam Etkili 

Çermik-

Diyarbakır 

29. 3 245 5245 2874 22,3 203,5 8,53 0,32 

Çüngüş-

Diyarbakır 

23.3 241 5605 2914 23,1 198,9 8,49 0,30 

Merkez- 

Elazığ 

11.4 220 4525 2315 21,8 168,6 6,25 0,39 

Fark 

 

19 25 2339 599 1,3 34,9 2,28 0,09 

 

Çizelge 4.Bazı Şaraplık Üzüm çeşitlerinin Sıcaklık İsteği (Çelik ve Ark, 1988 a) 

Çeşit Sıcaklık isteği (
0
C) 

Boğazkere 1525 

Öküzgözü 1542 
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Abstract: This study was conducted to determine forage yield performance of some promising bitter vetch 

(Vicia ervilia (L.) Willd.) lines in ecological conditions of Kızıltepe Plain, which is one of the hottest and driest 

places the Southeast of Turkey. The promising lines were found superior as a result of conducted a series field 

trials in Rangeland Management and Forage Crops Breeding Department of GAP International Agricultural 

Research and Training Center (GAP IARTC) in Diyarbakır, Turkey. The experiments were performed according 

to randomized blocks design with three replications during the 2007-8 and 2009-10 growing seasons with winter 

sowings. According to the average of two years, the investigated traits were ranged as follow; day numbers to 

50% flowering– 145.5-148.7 days; natural plant height –31.23-36.43 cm; main stem height – 36.07-40.45 cm; 

main stem numbers per plant – 1.90-2.67  stems plant
-1

; main stem thickness – 2.08-2.48 mm; fresh forage yield 

–937-1362 kg da
-1

 and  dry matter yield –269.4-362.7 kg da
-1

. GGE Biplot analysis showed that the investigated 

eight traits mainly made up three groups. The first group comprised fresh forage yield, dry matter yield, main 

stem height and natural plant height traits, although second and third groups included days to 50% flowering and 

main stem thickness traits respectively. It was concluded that  IFVE 248-SEL 2785 (1) and IFVE 2698-SEL 

2798 (3) promising lines should be preferred, when forage yield aimed due to the lines superiorty in terms of 

first group traits for ecological conditions of Kızıltepe Plain, Mardin, Turkey. 

Keywords: Bitter vetch (Vicia ervilia (L.) Willd.), genotype × year interaction,GGE biplot analysis, Kızıltepe 

Plain, forage yield, yield components 

 

Kızıltepe ekolojik koşullarında bazı ümitvar burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) hatlarının 

ot verim performanslarının belirlenmesi ve GGE Biplot analiz yöntemi ile 

değerlendirilmesi 

 
Özet: Bu araştırma, Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çayır 

Mera ve Yem Bitkileri Birimince yürütülen yem bitkileri ıslah çalışmalarında öne çıkan burçak  (Vicia ervilia 

(L.) Willd.) hatlarının, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en sıcak ve kurak yerlerinden biri olan Kızıltepe ovası 

koşullarındaki ot verim performanslarının saptanması amacıyla 2007-2008 ve 2009-10 ekim sezonlarında 

yürütülmüştür. Araştırmada denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı ve kışlık olarak 

yürütülmüştür. Araştırmada iki yıllık ortalamalara göre; %50 çiçeklenme gün sayısı 145.5-148.7 gün, doğal bitki 

boyu 31.23-36.43 cm, ana sap uzunluğu 36.07-40.45 cm, ana sap sayısı 1.90-2.67 adet, ana sap kalınlığı 2.08-

2.48 mm, yeşil ot verimi 937-1362 kg/da ve kuru ot verimi 269.4-362.7 kg/da arasında değişim göstermiştir. 

GGE Biplot analiz yöntemine göre yapılan analizlerde; araştırmada incelenen özelliklerden yeşil ot verimi, kuru 

ot verimi, ana sap uzunluğu ve doğal bitki boyu özellikleri aynı grupta yer alarak, I. Grubu oluştururken, ana sap 

sayısı, çiçeklenme gün sayısı ve ana sap kalınlığı özellikleri ayrı ayrı gruplarda yer almıştır. Araştırma sonucuna 

göre Kızıltepe koşullarında ot amaçlı yapılacak burçak yetiştiriciliğinde, I. Gruptaki özellikler bakımından üstün 

bulunan IFVE 248-SEL 2785 (1) ve IFVE 2698-SEL 2798 (3) hatlarının tercih edilmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.), Genotip × yıl interaksiyonu, GGE Biplot analizi, 

Kızıltepe Ovası, Ot verimi, Verim unsurları 

 

Giriş 

  

Tek yıllık baklagil yem bitkisi olan ve genelde tohumlarından faydalanmak amacıyla 

yetiştiriciliği yapılan burçak bitkisi, ülkemizde kuzey doğu bölgesi hariç tüm bölgelerin doğal 

floralarında rastlanılmaktadır (Davis, 1969). Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda 

burçak tarımının M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanmakta olduğu bildirilmektedir (Ekiz, 1988). 

Burçak tohumları, değerli bir kesif yem kaynağı olup, özellikle damızlık boğaların 

beslenmesinde kullanılmaktadır (Sağlamtimur ve ark., 1998).  
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 Burçak, kurağa dayanıklılığı nedeni ile Anadolu’nun değişik yörelerinde özellikle 

tane yemi olarak yetiştirilmektedir (Serin ve ark., 1997). Kanaatkar bir bitki olan burçak, 

diğer kültür bitkilerinin ekonomik olarak tarımının yapılamadığı alanlarda kireç yönünden 

fakir topraklarda, taşlı, yamaç alanlarda yetiştirilebilmektedir (Ayan ve ark., 2006). 

Geleneksel yem bitkilerimizden biri olmasına rağmen henüz tescil edilmiş iyi vasıflı bir 

burçak çeşidimiz yoktur. Yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerde çiftçilerin elinde yerel çeşit 

niteliğindeki popülasyonlar kullanılmakta ve bitkinin tarımı tamamen geleneksel yöntemlerle 

yürütülmektedir (Çomaklı ve ark., 1999). Bir baklagil yem bitkisi olması nedeniyle burçağın 

münavebe sistemi içerisinde yer almasıyla Türkiye hayvancılığının ihtiyaç duyduğu kaliteli 

hayvan yemi karşılamada katkı sağladığı gibi, aynı zamanda toprağa azot bağlayarak toprak 

yapısının iyileşmesine de katkı yapmaktadır. 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son yıllarda devlet tarafından yapılan yem bitkisi 

desteklemelerine paralel olarak ot amaçlı burçak ekim alanlarında önemli artışlar 

gözlemlenmiştir. Bölgede burçak bitkinsin ot amaçlı ekimlerde tercih edilmesinin nedeni 

olarak, bu baklagil yem bitkisi türü tarımı konusunda bölge çiftçilerinin tecrübe sahibi olması 

ve diğer yem bitkisi türlerine göre daha rahat bir şekilde tohumluk temin etmeleri 

gösterilebilir. 

 Sayar ve ark. (2010)’nın Türkiye İstatistik Kurumu 2008 yılı verilerini esas alarak 

yaptıkları değerlendirmeye göre; bölgede 96.809 da alanda burçak bitkisinin ekimi mevcut 

olup, bu ekim alanından 11.863 ton kuru ota denk gelen miktarda yeşil ve kuru ot üretimi 

gerçekleşmektedir. Bu değerlere göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye burçak ekim 

alanın (189.371 da) %51.12’sine, ot üretiminin ise (40.142 ton kuru ot) %29.55’ine sahiptir. 

Alan bakımından Türkiye burçak ekim alanın %51.12’sine sahip olan bölgenin, ot üretiminin 

ancak %29.55’ine denk gelecek miktarda üretim yapabilmesinin en önemli nedenlerinin 

başında hiç şüphesiz ki ot verim kapasitesi düşük olan genotiplerin tohumluk olarak 

kullanılması gelmektedir. Bu nedenle bölge koşullarında ot verim potansiyeli bakımından 

üstün burçak genotiplerini saptamak ve bunlardan çeşit geliştirerek bölge çiftçisinin 

kullanımına sunmak büyük önem arz etmektedir. 

Biplot analiz yöntemi ilk defa Gabriel (1971) tarafından kullanıldıktan sonra, iktisat, 

işletme, sosyoloji, tıp, ekoloji ve genetik gibi bir çok bilim dalında kullanılmıştır (Yan ve 

Tinker, 2006). Son zamanlarda bitki ıslahı konusunda da pek çok bilim adamı GGE 

(Genotype × Genotype- Environment) Biplot analiz yöntemi ve grafiğini kullanmışlardır (Yan 

ve ark., 2000; Yan, 2001; Yan, 2002; Kaya ve ark., 2006; İlker ve ark., 2009; Fırıncıoğlu ve 

ark., 2012; Kendal, 2013; Tekdal ve ark. 2014). Bu analiz yönteminin araştırıcılar tarafından 

yaygın bir şekilde tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasında, genotiplerin birden fazla 

özelliğinin grafiksel olarak bu analiz yönteminde gösterilebilmesi, gerek genotip ve gerekse 

özellikler arasındaki ilişkileri görsel olarak karşılaştırmaya olanak sağlaması gösterilebilir. 

Bu araştırma, Diyarbakır GAP Uluslar arası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünde, ICARDA’dan (Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırmalar Merkezi 

Halep / Suriye) temin edilen burçak genotipleriyle yapılan ıslah çalışmaları sonucunda 

ümitvar görülen 6 burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) hattıyla birlikte, biri doğal floradan 

toplanan, diğeri ise yerel popülasyon olan toplam 8 burçak genotipinin Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinin en sıcak ve en az yağış alan kesimlerinden biri olan ve büyük bir tarımsal 

potansiyele sahip Kızıltepe ovası koşullarındaki ot verim performanslarının belirlemek 

amacıyla 2007-08 ve 2009-10 ekim sezonlarında iki yıl süreyle yürütülmüştür. Ayrıca Burçak 

(Vicia ervilia (L.) Willd.) hatlarının incelenen bütün özellikleri dikkate alındığında genotip × 

yıl interaksiyonları ile incelenen özelliklerin genotiplerle olan ilişkisi GGE Biplot analiz 

yöntemi kullanılarak farklı şekillerle ortaya konulmuş ve değerlendirilmiştir.  
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Materyal ve Metot 

 

Araştırma Yeri ve Kullanılan Bitki Materyali 

Bu çalışma Mardin ili Kızıltepe ilçesi, Çağıl köyü (37
o
07’N, 40

o
40’E ve rakım 495 m) 

çiftçi tarlasında 2007-08 ve 2009-10 ekim sezonlarında yağışa dayalı şartlarda kışlık olarak 

yürütülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü arazi uzun yıllardan beri Diyarbakır GAP 

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAP UTAEM) tarafından, 

bir çok bitki türü için genotiplerin yüksek sıcaklık ve düşük yağış koşullarındaki 

performanslarının test edildiği deneme istasyonu olarak kullanılmaktadır. 

Araştırmada, GAP UTAEM’de yürütülen ıslah çalışmalarında öne çıkan ICARDA 

(Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi, Halep, Suriye) orjinli 6 burçak 

(Vicia ervilia (L.) Willd.)  hattı (IFVE 248-SEL 2785, IFVE 973-SEL 2795, IFVE 2698-SEL 

2798, IFVE 2920-SEL 2801, IFVE 3977-SEL 2802 ve IFVE 3351-SEL 2804) ile GAP 

UTAEM’e ait, bölgenin doğal florasından toplanılan D-357 hattı ve yerel popülasyon olan D-

42 genotipleri materyal olarak kullanılmıştır. 

Araştırma Alanının Toprak ve İklim Özellikleri 

Araştırma alanı düz ve taşsız birinci sınıf tarım arazisidir. Yapılan toprak analiz 

sonucuna göre; araştırma yeri topraklarının killi-tınlı bünyede, kırmızı-kahve renginde, 

organik maddece fakir (%1.22), tuz oranı düşük (0.05%) ve yüksek kalsiyum (19.24) oranına 

bağlı olarak alkali karakterde (pH 7.83) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Araştırma alanı 

topraklarında elverişli fosfor (P2O5), miktarı 9.04 kg/da potasyum miktarı (K2O) ise 35 kg/da 

olarak saptanmıştır.  

Karasal iklimin hüküm sürdüğü deneme alanında, yazlar çok sıcak ve kurak geçerken, 

kışlar ise GAP bölgesinin diğer illerine göre daha ılık fakat az yağışlı geçmektedir. Kızıltepe 

Ovasında düşen yağışın çok önemli bir kısmı (%80) Kasım-Mayıs arası dönemde 

düşmektedir. Deneme yerinde denenmenin yürütüldüğü 2007-08 ve 2009-10 ekim sezonları 

ile uzun yıllar ortalamasına ait aylık toplam yağış, ortalama sıcaklık ve ortalama nisbi nem 

değerleri sırasıyla; Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’te grafikler halinde verilmiştir. İlgili şekillerdeki 

grafikler incelendiğinde 2007-08 yılının 2009-10 yılına göre daha az yağışlı ve nem oranın 

daha az olduğu görülmektedir. 2007-08 yılının kurak geçmesi nedeniyle bu yılda deneme 

alanı biri çiçeklenme dönemi, diğeri bakla bağlama döneminde olmak üzere deneme alanı 2 

kez salma sulama yöntemiyle tarla kapasitesi seviyesinde sulanmıştır. 

Deneme Deseni ve İncelenen Özellikler 

Araştırmada denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur. Ekim normu olarak 200 tohum/m
2
 (Anonim, 2001) kullanılan denemelerin 1. 

yıldaki ekimi 17 Kasım 2007 tarihinde, ikinci yılda ise 27 Kasım 2009 tarihinde deneme 

mibzeri ile yapılmıştır. Deneme ekimlerinde her bir parsel uzunluğu 6 metre olan 6 sıradan 

oluşmuştur. Parseldeki sıra arası mesafe ise 20 cm olarak alınmıştır. Hasatta parsellerin alt ve 

üst kısımlarından 0.5 metre kenar tesiri olarak atıldıktan sonra parselin yarısı yeşil ve kuru ot 

verimlerini belirlemek amacıyla tam çiçeklenme döneminde hasat edilmiştir. Araştırmada 

incelenen özellikler Anonim (2001)’de belirlenen yöntemlere göre belirlenmiştir. 

İstatistiki Analizler 

Araştırmada incelenen özelliklere ait iki yıllık veriler JMP 5.0.1 istatistik paket 

programında (SAS Institute 2002), birleşik analize tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki 

farklar ise LSD (%5) çoklu karşılaştırma testine göre yapılmıştır (Steel and Torrie 1980). 

GGE Biplot analiz ve grafikleri ise GENSTAT paket programı (VSN International, 2011) 

kullanılarak, Yan et al., (2001) Yan and Kang (2003)’de belirtilen yöntemlere göre 

yapılmıştır. 
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Şekil 1. Araştırmanın yürütüldüğü lokasyonda uzun yıllar ve denemelerin yürütüldüğü yıllara 

ait aylık toplam yağış miktarı (Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 2010) 

 
Şekil 2. Araştırmanın yürütüldüğü lokasyonda uzun yıllar ve denemelerin yürütüldüğü yıllara 

ait aylık ortalama sıcaklık değerleri (Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 2010) 

 

 
Şekil 3. Araştırmanın yürütüldüğü lokasyonda uzun yıllar ve denemelerin yürütüldüğü yıllara 

ait aylık ortalama oransal nem değerleri (Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 2010) 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Araştırmada %50 çiçeklenme gün sayısı bakımından yıllar, genotipler ve genotip × yıl 

interaksiyonu istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 1). 
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Araştırmanın 2009-10 ekim sezonundaki %50 çiçeklenme gün sayısı 2007-08 ekim sezonuna 

göre daha yüksek olmuştur. Bunun nedeni olarak 2009-10 ekim sezonunda kış aylarındaki 

sıcaklık, oransal nem ve yağış değerlerinin daha yüksek olmasına bağlı olarak bu yılda kış 

aylarında da bitkilerin gelişmelerini devam ettirip daha erken çiçeklenmeleri gösterilebilir 

(Şekil 1,2,3 ve Çizelge 1). Araştırmada yıl × genotip interaksiyonu incelendiğinde burçak 

genotiplerinde %50 çiçeklenme gün sayısının 143.3 gün ile 150.3 gün arasında değişim 

gösterdiği görülmektedir. Araştırmanın her iki yılında ve iki yıl ortalamasında en geç 

çiçeklenen D-42 genotipi olurken en erkenci genotipler IFVE 2920-SEL 2801 (4) ve IFVE 

3351-SEL 2804 (6) hatları olmuştur. Sayar (2014)’ın Çınar koşullarında burçakta saptamış 

olduğu 152.6 günlük %50 çiçeklenme gün sayısı bulgularımıza yakın bulunmuştur. 

 

Çizelge 1. Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) genotiplerinde %50 çiçeklenme gün sayısı, doğal 

bitki boyu ve ana sap uzunluğu değerleri
+
 

Genotipler     

%50 Çiçeklenme Gün 

Sayısı  Doğal bitki boyu (cm)  Ana sap uzunluğu (cm) 

                  

2007-08 2009-10 
Ortalam

a 

2007-

08 

2009-

10 

Ortala

ma 

2007-

08 

2009-

10 

Ortala

ma 

1- IFVE 248-SEL 

2785 

148.

3 

b-

c 

144.

3 
f 

146.

3 
c 

32.3

3 
 

40.1

0 
 

36.2

2 
 

36.2

7 
 

44.6

3 
 

40.4

5 
 

2- IFVE 973-SEL 

2795 

147.

3 

d-

e 

144.

3 
f 

145.

8 

c-

d 

28.6

7 
 

33.8

0 
 

31.2

3 
 

34.6

0 
 

38.2

7 
 

36.4

3 
 

3- IFVE 2698-SEL 

2798 

147.

7 

c-

e 

144.

3 
f 

146.

0 

c-

d 

35.6

0 
 

37.2

7 
 

36.4

3 
 

37.7

7 
 

42.5

3 
 

40.1

5 
 

4- IFVE 2920-SEL 

2801 

148.

0 

b-

d 

143.

3 
g 

145.

7 
d 

29.8

3 
 

36.5

7 
 

33.2

0 
 

32.2

3 
 

39.9

0 
 

36.0

7 
 

5- IFVE 3977-SEL 

2802 

148.

7 
b 

143.

3 
g 

146.

0 

c-

d 

33.1

3 
 

33.8

3 
 

33.4

8 
 

35.8

7 
 

38.3

0 
 

37.0

8 
 

6- IFVE 3351-SEL 

2804 

147.

3 

d-

e 

143.

7 

f-

g 

145.

5 
d 

30.6

7 
 

34.6

7 
 

32.6

7 
 

35.8

7 
 

37.6

7 
 

36.7

7 
 

7- D-357 
150.

7 
a 

144.

3 
f 

147.

5 
b 

32.6

0 
 

32.1

7 
 

32.3

8 
 

36.7

0 
 

37.2

3 
 

36.9

7 
 

8- D-42 
150.

3 
a 

147.

0 
e 

148.

7 
a 

34.4

7 
 

35.4

7 
 

34.9

7 
 

37.2

7 
 

38.3

3 
 

37.8

0 
 

Ortalama 
148.

5 
a 

144.

3 
b     

32.1

6 
b 

35.4

8 
a     

35.8

2 
b 

39.6

1 
a     

CV (%) 0.45 6.65 7.94 

LSD (0.05)         

Yıllar 0.31** 1.93** 2.01** 

Genotipler  0.62** öd öd 

Genotip × Yıl 0.88** öd öd 
+
 Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar, LSD (%5)'e göre farklı değildir 

* % 5 düzeyinde önemli; ** % 1 düzeyinde önemli; öd istatistiki olarak önemli değil. 

 

Araştırmada doğal bitki boyu ve ana sap uzunluğu özellikleri bakımından denemelerin 

yürütüldüğü yıllar arasında istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli farklılık saptanırken, 

genotipler ve genotip × yıl interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

Araştırmanın 2009-10 ekim sezonunda burçak genotiplerinde saptanan doğal bitki boyu ve 

ana sap uzunluğu değerleri, 2007-08 değerlerinden daha yüksek bulunmuştur. Bu faklılığın 

nedeni olarak; 2007-08 yılında yaşanan şiddetli kuraklığa bağlı olarak bitkilerin yeterince 

boylanmamış olması gösterilebilir (Şekil 1 ve Çizelge 1). Araştırmada doğal bitki boyu ve ana 

sap özellikleri bakımından genotipler arasında ve genotip × yıl interaksiyonun önemsiz 

olmakla beraber, doğal bitki boyu 28.67 cm ile 40.10 cm arasında değişim gösterirken, ana 
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sap uzunluğu 32.23 cm ile 44.63 cm arasında değişim göstermiştir. Sayar (2014)’ın burçakta 

saptamış olduğu doğal bitki boyu (33.8-37.5 cm) ve ana sap uzunluğu (42.27-42.70 cm) 

değerleri araştırma bulgularımızla tam uyum gösterirken, ayrıca Kızıltepe koşullarında burçak 

genotiplerinde saptamış olduğumuz bitki boyu ile ilişkili değerler; Ekiz ve Özköse (2005)’nin 

(34.47 41.36 cm), Bakoğlu ve Kökten (2009)’nin (31.23-33.17 cm) bildirdikleri burçakta bitki 

boyu değerleriyle tam uyum içerisindedir. 

Araştırmada burçak genotiplerinde ana sap sayısı özelliği bakımından yıllar ve genotip 

× yıl interaksiyonu önemsiz bulunurken, genotiplerin iki yıllık ortalamaları arasında istatistiki 

olarak 0.01 düzeyinde önemli farklılık saptanmıştır. İki yıllık ortalamalara göre aynı istatistiki 

grubu paylaşan, IFVE 973-SEL 2795 (2), IFVE 2698-SEL 2798 (3), IFVE 3351-SEL 2804 

(6) ve  D-357 (7) genotipleri en yüksek ana sap sayısına sahip genotipler olurken, en düşük 

ana sap sayısına sahip genotip IFVE 2920-SEL 2801 (4) hattı olmuştur. Kızıltepe ekolojik 

koşullarında burçakta 1.87-2.67 adet olarak saptamış olduğumuz ana sap sayısı değerleri bir 

çok araştırmacının burçakta saptadıkları ana sap sayısı değerleriyle uyumludur (Başbağ ve 

Gül, 2005; Mihailoviç ve ark., 2006; Bakoğlu ve Kökten, 2009; Sayar 2014). 

Araştırmada ana sap kalınlığı özelliği bakımından yıllar arasında 0.01 düzeyinde, iki 

yıllık genotip ortalamaları arasında ise 0.05 düzeyinde önemli farklılıklar saptanmıştır. 

Genotip × yıl interaksiyonun önemsiz bulunması ise (P>0.05); yıllar arasında değişen çevre 

şartlarının genotiplerin ana sap kalınlığı bakımından oluşturduğu sıralamaya önemli derecede 

etki etmediğini göstermektedir. Denemenin 2009-10 yılında saptanan ana sap kalınlığı 2007-

08 yılına göre daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 2). Araştırmanın 2007-08 yılında yaşanan 

kuraklığın, sapların daha ince kalmalarına neden olduğu söylenebilir. Araştırmada iki yıllık 

ortalama değerlere göre; burçak genotiplerinde ana sap kalınlıkları 2.08 mm ile 2.48 mm 

arasında değişim gösterirken, D-42 (8), IFVE 3977-SEL 2802 (5), IFVE 2920-SEL 2801 

IFVE 3351-SEL 2804 (6) ve IFVE 2698-SEL 2798 (3) nolu hatlar daha yüksek ana sap 

kalınlığına sahip olmuştur. En düşük ana sap kalınlığı ise IFVE 973-SEL 2795 (2) hattında 

saptanmıştır (Çizelge 2). Sayar (2014)’ın (1.86-2.38 mm) burçakta saptamış olduğu ana sap 

kalınlığı araştırma bulgularımızla kısmen uyumlu bulunmuştur. 

 

Çizelge 2. Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) genotiplerinde ana sap sayısı ve ana sap kalınlığı 

değerleri
+
 

Genotipler     

Ana sap sayısı (adet) Ana sap kalınlığı (mm) 

            

2007-08 2009-10 Ortalama 2007-08 2009-10 Ortalama  

1- IFVE 248-SEL 2785 2.13  2.28  2.21 b-c 1.98  2.33  2.15 b-c 

2- IFVE 973-SEL 2795 2.53  2.80  2.67 a 1.92  2.23  2.08 c 

3- IFVE 2698-SEL 2798 2.47  2.47  2.47 a-b 2.20  2.34  2.27 a-c 

4- IFVE 2920-SEL 2801 1.93  1.87  1.90 c 2.15  2.49  2.32 a-b 

5- IFVE 3977-SEL 2802 2.20  2.20  2.20 b-c 2.28  2.59  2.44 a 

6- IFVE 3351-SEL 2804 2.67  2.33  2.50 a-b 2.18  2.33  2.26 a-c 

7- D-357 2.60  2.20  2.40 a-b 1.96  2.36  2.16 b-c 

8- D-42 2.47  2.13  2.30 b 2.38  2.57  2.48 a 

Ortalama 2.38   2.29       2.13 b 2.40 a     

CV (%) 8.49 7.81 

LSD (0.05)       

Yıllar öd 0.12** 

Genotipler  0.34** 0.234* 

Genotip × Yıl öd öd 
+
 Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar, LSD (%5)'e göre farklı değildir 

* % 5 düzeyinde önemli; ** % 1 düzeyinde önemli; öd istatistiki olarak önemli değil. 
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Çizelge 3. Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) genotiplerinde yeşil ot verimi ve kuru ot verimi 

değerleri
+
 

Genotipler     

Yeşil ot verimi (kg/da)  Kuru ot verimi (kg/da)  

            

2007-08 2009-10 Ortalama  2007-08 2009-10 Ortalama  

1- IFVE 248-SEL 2785 842 e-f 1858 a 1350 a-b 265.2 e-g 460.2 a 362.7 a-b 

2- IFVE 973-SEL 2795 770 f 1519 b-c 1145 c 242.4 f-g 415.2 a-b 328.8 b-c 

3- IFVE 2698-SEL 2798 1128 d 1595 a-b 1362 a 381.4 b-c 384.1 b-c 382.8 a 

4- IFVE 2920-SEL 2801 660 f 1537 b 1098 c-d 213.1 g 401.4 a-b 307.2 c-d 

5- IFVE 3977-SEL 2802 675 f 1198 d 937 d 210.5 g 328.4 c-e 269.4 d 

6- IFVE 3351-SEL 2804 1073 d-e 1268 c-d 1170 b-c 356.9 b-d 367.7 b-d 362.3 a-b 

7- D-357 1087 d-e 1040 d-e 1063 c-d 348.2 b-d 298.5 d-f 323.4 b-c 

8- D-42 1088 d-e 1267 c-d 1178 a-c 346.2 b-d 346.5 b-d 346.3 a-c 

Ortalama 915 b 1410 a     295.5 b 375.2 a     

CV (%) 13.66 12.91 

LSD (0.05)       

Yıllar 100.18** 25.63** 

Genotipler  188.06** 51.25** 

Genotip × Yıl 265.76** 72.51** 
+
 Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar, LSD (%5)'e göre farklı değildir 

* % 5 düzeyinde önemli; ** % 1 düzeyinde önemli; öd istatistiki olarak önemli değil. 

 

Araştırmada yeşil ot verimi ve kuru ot verimi bakımndan yıllar, genotipler ve genotip 

× yıl interaksiyonu istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 3). 

Araştırmanın 2009-10 ekim sezonunda elde edilen yeşil ot ve kuru ot verimleri 2007-08 yılına 

göre %50 cıvarında daha yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni olarak; 2007-08 yılında tüm 

bölgeyi kapsayan şiddetli kuraklık gösterilebilir (Şekil 1,2,3 ve Çizelge 3). Çizelge 3’de 

burçak genotiplerinin yeşil ot verimi ve kuru ot verimi özellikleri bakımından genotip × yıl 

interaksiyonları incelendiğinde; yeşil ot verimi yıllar ve genotipler arasında 660 kg/da ile 

1858 kg/da arasında değişim gösterirken, kuru ot verimi ise 210.5 kg/da ile 460.2 kg/da 

arasında değişim göstermiştir. Kurak geçen 2007-08 ekim sezonunda IFVE 2698-SEL 2798 

(3), IFVE 3351-SEL 2804 (6), D-357 (7) ve D-42 (8) genotipleri yeşil ot verimi ve kuru ot 

verimi bakımndan iyi performans gösterirken,  2009-10 ekim sezonunda ise IFVE 248-SEL 

2785(1) ve IFVE 2698-SEL 2798 (3) hatları daha iyi performans göstermiştir (Şekil 4 ve 

Çizelge 3). Araştırmada Kızıltepe koşullarında burçak genotiplerinde saptamış olduğumuz 

yeşil ot ve kuru ot verimi değerleri bir çok araştırıcının bildirdiği bulgularla uyum 

içerisindedir (Başbağ ve Gül, 2005; Bakoğlu ve Kökten, 2009; Sayar, 2014). 

GGE biplot grafikleri ile genotiplerin ve incelenen özelliklerin değerlendirilmesi 

Araştırmada yıl ve genotip ilişkisi ile yılların birbiriyle olan ilişkisi Şekil 4’te 

incelendiğinde; yıl ve genotiplerin interaksiyon derecesini ifade eden PC1 (%63.94) ve PC2 

(%36.06) toplamı %100 olarak tespit edilmiştir. GGE Biplot analizine göre tüm özellikler 

dikkate alınarak yapılan analizde 2007-08 ve 2009-10 yılları birbirlerinden istatistiki olarak 

farklı bulunmuştur (Şekil 4). Genotip × yıl ilişkisi incelenen tüm özellikler bakımından 

değerlendirildiğinde, IFVE 2698-SEL 2798 (3), IFVE 3351-SEL 2804 (6), D-357 (7) ve D-42 

(8) nolu genotiplerin performansları 2007-08 yetiştirme sezonunda daha iyi bulunurken, 

2009-10 ekim sezonunda IFVE 248-SEL 2785 (1) hattı iyi performans göstermiştir. Ayrıca 

IFVE 973-SEL 2795 (2) ve IFVE 2920-SEL 2801 (4) nolu hatların performansları birbirlerine 

yakın bulunmuş, fakat bu iki hat ile beraber IFVE 3977-SEL 2802 (5) nolu hattın performansı 

her iki yetiştirme ile ilişkilendirilememiştir (Şekil 4). 
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Araştırmada özellik ve genotip bakımından GGE Biplot grafikleri incelendiğinde; 

toplam varyasyonu veren, PCI  (1. ana bileşen) (%46.55) ve PC2  (2. ana bileşen) (21.51) 

değerleri toplamının %68.06 olduğu görülmektedir (Şekil 5,6,7). %PC1 ve %PC2 değerleri 

toplamının yüksek olması GGE biplot grafiklerinde istenilen bir durum olup (Fırıncıoğlu ve 

ark., 2012) bu toplam yüzde değeri yüksek olduğunda araştırıcıların daha güvenli bir şekilde 

yorum yapabileceği Yan ve ark. (2007) tarafından bildirilmektedir. 

 

Çizelge 4. Burçak genotiplerinde ot verimi komponentleri arasındaki korelasyon katsayıları 

   CGS DBB ASU ASS ASK YOV KOV 

CGS -             

DBB -0.2960* -      

ASU -0.3559* 0.8364** -     

ASS  0.1305
öd

 0.1656
 öd

 0.2099
 öd

 -    

ASK 

-

0.4296** 0.3163* 0.2091
 öd

 -0.0235
 öd

 -   

YOV 

-

0.5672** 0.6868** 0.7416** 0.1993
 öd

 0.2872* -  

KOV 

-

0.4089** 0.5888** 0.6404** 0.2928* 0.1720
 öd

 0.9338** - 
ÇGS: %50 Çiçeklenme Gün Sayısı (gün), DBB: Doğal Bitki Boyu  (cm), ASU: Ana Sap Uzunluğu (cm), ASS: 

Ana Sap Sayısı (adet), ASK: Ana Sap Kalınlığı (mm) YOV: Yeşil Ot Verimi (kg/da), KOV:Kuru Ot Verimi 

(kg/da). 

 

Araştırmada Şekil 5’de genotip özellik ilişkisi incelendiğinde araştırmada incelenen 

özelliklerin dört farklı grup oluşturduğu görülmektedir. Yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ana 

sap uzunluğu ve doğal bitki boyu özellikleri aynı grupta yer alarak I. Grubu oluşturmuşlardır. 

Bu özelliklerin aynı grupta yer almış olması aralarında önemli derecede olumlu ilişki 

olduğunu da göstermektedir (Şekil 5 ve Çizelge 4). Bu grupta yer alan özellikler bakımından 

IFVE 248-SEL 2785 (1) ve IFVE 2698-SEL 2798 (3) nolu hatlar öne çıkmıştır. %50 

çiçeklenme gün sayısının yer aldığı II. Grupta is D-42 (8) genotipi yer almıştır. Ana sap 

kalınlığıyla ön plana çıkan III. grupta IFVE 2920-SEL 2801 (4) ve IFVE 3977-SEL 2802 (5) 

nolu genotipler yer almıştır. Son olarak IV. Grupta ise ana sap sayısı özelliği yer almış olup, 

bu grupta IFVE 973-SEL 2795 (2), IFVE 3351-SEL 2804 (6) ve D-357 (7) nolu genotipler 

yer almıştır. 
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Şekil 4. Yılların GGE Biplot analiz yöntemi ile gruplandırılması ve genotiplerin yıllarla 

ilişkisi 

 

 
Şekil 5. Genotipler ve incelenen özellikler arasındaki ilişki ile incelenen özelliklerin 

oluşturduğu grupları gösteren GGE Biplot scatter plot grafiği 

ÇGS: %50 Çiçeklenme Gün Sayısı (gün), DBB: Doğal Bitki Boyu  (cm), ASU: Ana Sap 

Uzunluğu (cm), ASS: Ana Sap Sayısı (adet), ASK: Ana Sap Kalınlığı (mm) YOV: Yeşil Ot 

Verimi (kg/da), KOV:Kuru Ot Verimi (kg/da). 

 

Şekil 6 ve Şekil 7’de incelenen özelliklerin ve genotiplerinin PC2’ye paralel olan “stabilite 

çizgisine” olan yakınlık ve uzaklık durumları özellik ve genotiplerin kararlılık durumlarını 

göstermektedir. Buna göre; en ideal özellik ana sap uzunluğu özelliği olurken, IFVE 973-SEL 
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2795 (1) ve IFVE 2698-SEL 2798 (3) nolu genotipler stabilite çizgisine en yakın genotipler 

olarak dikkat çekici bulunmuştur. Bu iki hattın sahip olduğu özellikleri koruma kararlılıkları 

en yüksek olan genotipler olduğu söylenebilir. 

 

 
Şekil 6. Genotipler ve incelenen özellikler arasındaki ilişki ile bunların stabilte çizgisine olan 

uzaklık ve yakınlık durumlarını gösteren GGE Ranking biplot grafiği. 

ÇGS: %50 Çiçeklenme Gün Sayısı (gün), DBB: Doğal Bitki Boyu  (cm), ASU: Ana Sap 

Uzunluğu (cm), ASS: Ana Sap Sayısı (adet), ASK: Ana Sap Kalınlığı (mm) YOV: Yeşil Ot 

Verimi (kg/da), KOV:Kuru Ot Verimi (kg/da). 

 

 
Şekil 7. Genotipler ve incelenen özellikler arasındaki ilişki ile bunların stabilite çizgisine olan 

uzaklık ve yakınlık durumlarını gösteren GGE comparison biplot grafiği. 

ÇGS: %50 Çiçeklenme Gün Sayısı (gün), DBB: Doğal Bitki Boyu  (cm), ASU: Ana Sap 

Uzunluğu (cm), ASS: Ana Sap Sayısı (adet), ASK: Ana Sap Kalınlığı (mm) YOV: Yeşil Ot 

Verimi (kg/da), KOV:Kuru Ot Verimi (kg/da). 
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Abstract: Sahlep orchids in biological richness of important plants which have grown and our country has about 24 

genus and 204 species. Sahlep obtained from the salep orchids tuber, food and pharmaceutical use as a raw material 

has a fairly common. Sahlep orchids are endangered because of collecting only from nature and having no culture. 

Sahlep orchids of seeds are very small, haven’t got endosperm and need to interact with the mycorhizal fungi due to 

the germination percentage is very low in nature. At the same time sahlep orchids haven’t got vegetatif propagation 

and obtained many kinds of sahlep produce single tuber for every year due to opportunities of reproduction is limited. 

In this study, rapid germination of orchid species and in vitro cultivation methods are studied. While the best 

germination is obtained with 90.06% EBP + AK nutrient medium with Dactylorhiza iberica species, the lowest 

germination is obtain rate of %5.06 KC+AK nutrient medium with Orchis apifera species. Orchis sancta, 

Dactylorhiza iberica, Orchis coriophora species highest germination respectively, having the percentage of 

protocorm and plant formation. No improvement was observed in Orchis umbrosa specie. 

Keywords: Salep orchids, in vitro, seed, germination 

 

In vitro Koşullarda Bazı Salep Orkidelerinin Tohumlarının Çimlendirilmesi ve Sürgün 

Geliştirilmesi 

 
Özet: Biyolojik zenginliğimizin içerisinde yetişen önemli bitkiler arasında yer alan salep orkideleri ülkemizde 24 cins 

ve 204 kadar tür ile temsil edilmektedir. Salep orkidelerinin yumrularından elde edilen salep, gıda ve ilaç hammaddesi 

olarak oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Yalnızca doğadan toplanarak salep elde edilmesi ve kültürü 

yapılamaması nedeniyle birçok salep orkidesinin nesli tehlike altındadır. Salep orkidelerine ait tohumların çok küçük 

olması, endosperm bulundurmaması ve mikorizal mantarlarla karşılıklı ilişkiye ihtiyaç duymasından dolayı doğada 

çimlenme yüzdesi oldukça düşüktür. Aynı zamanda salep orkidelerinin vejetatif yollarla çoğaltımlarının olmaması ve 

salep elde edilen birçok türde her yıl için bitkinin tek bir yavru yumru üretmesi de çoğaltım olanaklarını 

kısıtlamaktadır. Bu çalışmada, salep türlerinin hızlı bir şekilde çimlendirilmesi ve in vitro kültüre alınması üzerine 

çalışılmıştır. Araştırmada bulunan orkide türlerinin KC, EBP besi ortamlarında in vitro koşullarda çimlenme ve fide 

gelişimi incelenmiştir. Orchis sancta, Orchis laxiflora, Orchis umbrosa, Orchis punctulata, Dactylorhiza romana, 

Orchis anatolica, Dactylorhiza iberica türlerine ait tohumlar aktif kömür ilave edilmiş EBP ve KC besi ortamlarında 

kültüre alınmışlardır. En iyi çimlenmenin elde edildiği besi ortamı %90.06 ile EBP+AK ortamında Dactylorhiza 

iberica türünden alınırken, en düşük çimlenme oranı %5.06 ile KC+AK ortamında Orchis apifera türünden alınmıştır. 

Orchis sancta, Dactylorhiza iberica, Orchis coriophora türleri sırasıyla en yüksek çimlenme, protokorm ve bitki 

oluşturma yüzdesine sahiptir. Orchis umbrosa türünde hiçbir gelişme gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Salep orkideleri, in vitro, tohum, çimlenme 

 

Giriş 

 

Taksonomik olarak monokotiledonlar içerisinde yer alan orkideler, Orchidaceae 

familyasına ait olup çiçekli bitkiler içerisinde en yüksek taksonomik çeşitliliğe sahip olanıdır (Rao 

ve A.N.,1977). Orkideler tüm dünyada yayılış gösteren kozmopolit bir familyadır. Bu familya, 

karasal (terrestrial), tropik (epiphytic), litofitik (kayalar üzeride yaşayan) türleri içermektedir. 

Epifitik olanları tropikal iklimlerde yetiştirilmekte olup, gösterişli çiçekleri nedeniyle süs bitkisi 

olarak değerlendirilmektedir. Epifitik orkideler toprağa kök salmaz, başka bitkilerin gövde ve 

dalları üzerinde yaşarlar. Toprakta yaşayan ve daha küçük çiçeklere sahip orkideler “karasal 

orkideler” (terrestrial orchids)   olarak tanımlanmaktadır. Karasal orkidelerin toprakaltı organları; 

yumru (tuber), kök ve rizom olarak farklılık göstermektedir.  

Türkiye karasal orkideler açısından dünyada önemli ülkeler arasında yer almaktadır. 

Ülkemizde 24 cinse ait 49 adeti hibrit olmak üzere toplam 204 orkide türünün yetiştiği kesin 

olarak bildirilmektedir. Orkideler dünyada gıda (dondurma yapımı), parfüm-koku, tıbbi ve süs 
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bitkisi gibi değişik amaçlarla kullanılmaktadır (Sandal, 2009). Ülkemizde doğal olarak yetişen bu 

orkide grubu kullanım amacı doğrultusunda “salep ya da sahlep” olarak adlandırılmaktadır (Sezik, 

1990; Gönülşen ve ark,1996). Ülkemizin birçok bölgesinde doğal olarak yetişmekte olan salep 

Anacamptis, Ophrys, Himantaglossum, Serapias, Barlia gibi ovoid yumrulu olanlarla 

Dactylorhiza gibi parçalı yumrulu orkidelerin değişik türleri salep elde edilmesinde 

kullanılmaktadır. Daha çok Orchis, türlerinden salep elde edildiğine dair bilgiler vardır. Salep 

bitkisi genellikle iki yumru taşır ve her yıl tek bir yavru yumru meydana getirmekte ve yeni yumru 

gelişirken eski yumru ise buruşup, yeni yumrunun yanında ona yapışık ve içi boşalmış halde kalır. 

Bitkiler çiçekli iken gelecek yılın bitkisini verecek olan bu taze yumru salep yapımı için 

kullanılmak üzere kazılıp topraktan çıkartılarak toplanmaktadır (Sezik, 1984).   

Orchidaceae familyasının tohumlarının çok küçük olması, endosperm bulundurmaması ve 

mikorizal mantarlarla karşılıklı ilişkiye ihtiyaç duymasından dolayı doğada çimlenme yüzdesi 

oldukça düşüktür (Arditti, 1967; Rao, 1977) (Şekil 1). Çimlendikten sonra ergin bir bitkinin 

meydana gelebilmesi için 2-16 yıl gibi bir zaman geçmesi gerekmektedir (Sezik, 1984). Bu 

nedenle, pek çok geofit bitkide olduğu gibi yaşam çemberinin uzun olması ve bilinçsiz sökümler 

yüzünden nesli tükenme noktasına gelmiştir. Aynı zamanda salep orkidelerinin vejetatif yollarla 

çoğaltımlarının olmaması ve salep elde edilen birçok türde her yıl için bitkinin tek bir yavru 

yumru üretmesi de çoğaltım olanaklarını kısıtlamaktadır. 

 

 
 

Şekil 1. Salep tohumu, yumrusu ve genel görüntüsü 

 

            Sezik (1984) salep orkidelerine ait yumruların yaş iken 2-7 g arasında olduğunu, bir 

yumrunun ortalama 4 g olarak düşünülürse 1 kg taze yumru için 250 adet orkidenin sökülmesi 

gerektiğini belirtmiştir.  Bundan dolayı 1 kg salep üretmek için yaklaşık 1000-4000 yumruya 

ihtiyaç olduğu bildirilmiştir. Tekinşen (2006), Türkiye’de elde edilen 35-65 ton salebin 15-20 ton 

kadarının toz şeklinde yurt dışına çıkarıldığını; 50 ton kadar yumru veya toz salebin yurt dışından 

Türkiye’ye getirildiğini ifade etmektedir.  Ayrıca orkidelerin bugün büyük tehlike altında 

olmasının nedeni hızla büyüyen nüfusla birlikte doğal alanların tahribi olup bunun dışında 

Türkiye’deki birçok alanda görülen aşırı otlatmadır (Kreutz, 2000).   

Yalnızca doğadan toplanarak salep elde edilmesi kültürü yapılmaması nedeniyle birçok 

salep orkidesinin nesli tehlike altındadır. Bu yüzden her yıl gıda sanayinde kullanılan salep 

orkidelerinin doğadan toplanarak değil kültürü yapılan salep orkidelerinin kullanılmasıyla bu 

tahribin önüne geçebiliriz. Bunun için bu bitkilerin çoğaltımına yönelik çalışmaların yoğunlaşması 

gerekmektedir. Salep orkidelerinin çoğaltımda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve uzun yaşam 

çemberine sahip bu bitkilerde sürenin kısaltılması gibi çalışmalar için doku kültürü yöntemleri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Knudson (1921) geofit olan orkide tohumlarını özel besi ortamı 

üzerinde çimlendirerek ilk gerçek doku kültürü bitkilerini elde etmiştir ve orkidelerle ile ilgili 

doku kültürü çalışmaları günümüze kadar yoğunlaşarak devam etmiştir. Bu çalışmada, salep 

türlerinin hızlı bir şekilde çimlendirilmesi ve in vitro kültüre alınması üzerine çalışılmıştır. 

Araştırmada bulunan orkide türlerinin KC (Knudson, 1946) ve EBP (Bulunuz Palaz, 2013)   besi 

ortamlarında in vitro koşullarda çimlenme, protokorm oluşumu ve fide gelişimi incelenmiştir.  
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Materyal ve Yöntem 

 Materyal 

Araştırmada bitkisel materyal olarak Orchis coriophora, Orchis laxiflora, Orchis sancta, 

Orchis anatolica, Dactylorhiza iberica, Orchis apifera, Dactylorhiza romana, Orchis umbrosa 

türlerine ait tohumlar kullanılmıştır. Bu çalışmada, üzerinde çalışılan türlerin hafif kuru ve rengi 

kahverengiye dönmeye başlayan kapsülleri Haziran–Eylül aylarında toplanmıştır. Toplanan 

kapsüller yaklaşık olarak bir hafta açık havada kurutulduktan sora kapsüller parçalanarak 

tohumların açığa çıkması sağlanmıştır. Daha sonra elekten geçirilen tohumlar cam şişelere 

aktarılarak ekim zamanına kadar  +4 
o
C’de buzdolabında bekletilmiştir. 

 

Yöntem 

Besin ortamlarının hazırlanması: 
Kültür ortamı olarak EBP ve KC besi ortamı kullanılmıştır. İn vitro kültür sırasında besi 

ortamında gözlemlenen kararmaların ve eksplantların salgıladığı fenoliklerin giderilmesi amacıyla 

besin ortamlarına aktif kömür ilave edilmiştir. EBP ve KC ortamı hazırlanırken kimyasal 

maddeler belirtilen miktarlarda alınıp saf su içerisinde çözündükten sonra 1 litrelik besin ortamına 

sakkaroz, 6.5 g/l agar, 1.5 g/l aktif karbon ilave edilip, pH 5.6-5.8’e ayarlandıktan sonra 121 °C 15 

dakika otoklavda sterilizasyonu tamamlanmıştır. 

 

Tohumların sterilizasyonu, ekimi: 

Salep türlerine ait tohumlar toz gibi bir yapıya sahip olduklarından her pakette 1 mg olacak 

şekilde kaba filtre kağıdı ile paketlenmiştir. Daha sonra bu paketler yüzey sterilizasyonu için 2-3 

damla Tween 20 damlatılarak hazırlanan %1.5’luk NaOCL solüsyonunda tohumların yüzeysel 

sterilizasyonu 20 dakika sürelerle gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 3 defa 5’er dakikalık sürelerle 

steril saf su ile durulanmıştır ve kuruması için steril kabin içerisinde bir gün bekletilmiştir. Steril 

bistüri yardımıyla paketler açılarak tohumlar, besi ortamı içeren cam şişelere yerleştirilmiştir. 

Tohumlar EBP ve KC besi ortamına ekildikten hemen sonra 2 hafta 23±1°C’de karanlıkta 

tutulmuş daha sonra 16/8 (aydınlık/karanlık) fotoperiyotta ve 23±1°C’de iklim odasında inkübe 

edilmiştir. 

      

                                       
 

Şekil 2. Orkide tohumlarının steril kabin içinde sterilizasyonu, 1 gün boyunca kurutulması ve 

tohum ekimi. 

 

  

 

Denemelerin değerlendirilmesi ve verilerin istatistiksel analizi 

Denemelerde çimlenme, protokorm oluşumu ve bitki gelişim oranı yönünden besin 

ortamları birbirleriyle kıyaslanarak salep orkide türlerinde hangi besin ortamıyla çalışmamız 

gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için 2 deneme kurulmuştur. 
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Deneme 1: Salep orkide türlerinde sıklıkla kullanılan ve birçok araştırmacı tarafından performansı 

bildirilmiş KC besi ortamı ve aktif kömür ilave edilmiş KC (KC+AK) besi ortamı çimlenme, 

protokorm ve bitki gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır.  

 

Deneme 2: Birinci denemenin sonuçlarına göre çimlenme, protokorm ve bitki gelişim oranı daha 

yüksek olan KC+AK besi ortamı ile EBP+AK besi ortamı çalışılmıştır.  

 

Denemelerde salep orkide türlerinin tohumlarının ekimin den 2-3 ay sonra ve her ay 

gözlemlenerek stereomikroskop altında çimlenme, protokorm sayısı tespit edilmiştir. Daha sonra 

beyaz küre şeklini alan büyüme konisi oluşmuş protokormların, besi ortamları belirli aralıklarla 

yenilenerek bu protokormlardan bitkiye dönüşüm sağlanmaya çalışılmıştır. Denemelerde 

uygulamalara göre çimlenme, protokorm ve bitkicik sayıları belirlenerek toplam tohum sayısına 

oranlanmıştır ve bu oran  % olarak verilmiştir. Tohum kabuğunun çatlayarak embriyonun beyaz 

bir küre şeklini aldığı dönem “çimlenme”, büyüme konisinin belirginleştiği dönem “protokorm”, 

protokormlardan yaprakların geliştiği dönem ise “bitkicik” olarak kabul edilmiştir (Şekil 3).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Şekil 3. A-Çimlenme, B- Protokorm, C- Bitki gelişimi (Bitkicik)  
 

Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuştur. Denemelerde kurulan 

uygulamaların her biri; 3 tekerrürlü olarak dizayn edilmiş, her tekerrürde 3 adet cam kavanoz 

kullanılmıştır. Her şişeye 1mg tohum tartılıp ekimi yapılmıştır. Sonuçlara ait veriler bilgisayar 

ortamında JMP 5.0.1. istatistik paket program yardımıyla varyans analizine tabi tutulmuştur.  

 

Bulgular 

Deneme 1 

Çimlenme Oranı  

Denemede kullanılan türlerde yaklaşık 2-3 ay içinde çimlenme başlangıcı olmuştur. 

Çalışma sırasında Orchis umbrosa türünde çimlenme gözlenmemiş bu yüzden denemelerden 

çıkartılmıştır. In vitro koşullarda yapılan bu çalışmada, KC ve KC+AK besi ortamlarına ait 

çimlenme oranları Çizelge 1’den izlenebilmektedir. Çizelge 1’den de görüldüğü gibi, çimlenme 

yönünden 2 farklı besi ortamının türler üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur (%5). Çizelge 1’den 

görüldüğü gibi, besi ortamlarının orkide türlerinin çimlenme oranı üzerindeki etkisi 

incelendiğinde, bu oranın %10.08 ile %60.56 arasında değiştiği görülmektedir. En iyi 

çimlenmenin elde edildiği besi ortamı %60.56 ile KC+AK ortamında Dactylorhiza iberica 

türünden alınmıştır. Dactylorhiza iberica, Orchis sancta, Orchis coriophora türleri sırasıyla % 

60.56, %60.39, %45.83 oranlarıyla KC+AK besi ortamında en yüksek çimlenme yüzdesine 

sahiptir. En düşük değeri KC besi ortamında kültüre alınan D. romana  (% 7.07) ve Orchis 

anatolica (%10.08) almıştır. 

 

 

 A
 B  C
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Çizelge 1. Deneme I’de ‘Tür + Besin ortamı’ interaksiyonunun çimlenme oranı üzerine etkisi (%) 
Besin 

Ortamı 

                                                        Çimlenme Oranı (%) 

Dactylorhiza 

iberica 

Orchis 

sancta 

Orchis 

coriophora 

Dactylorhiza 

romana 

Orchis 

anatolica 

Orchis 

laxiflora 

KC 37.23 b 40.05 b 25.39 c 5.07  f 8.48 ef 12.49 def 

KC+AK 52.73 a 42.16 b 40.48 b 8.58 ef 13.27 de 16.38 d 

LSD %5                 7.72 

 

Protokorm Oluşturma Oranı 
 

Bazı salep türlerine ait KC ve KC+AK besi ortamlarında protokorm oluşturma oranları 

Çizelge 2’den izlenebilmektedir. Protokorm oluşturma oranları bakımından ortamlar ve türler 

arasındaki farklılıklar istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur (Çizelge 2). En iyi protokorm 

oluşturma oranının elde edildiği besi ortamı %52.73 ile KC+AK besi ortamında Dactylorhiza 

iberica türünden alınırken, en düşük protokorm oranı %5.07 ile KC besi ortamında Dactylorhiza 

romana türünden alınmıştır. Temel ortama ilave edilen aktif karbon ilavesi inhibitörlerin etkisini 

kaldırarak protokorm oluşumunu teşvik etmiştir. Denemede kullanılan bütün türlerde aktif karbon 

ilave edilmiş KC besi ortamından en yüksek protokorm oluşumu elde edilmiştir. KC+AK besi 

ortamında D. İberica ve O. Sancta türleri en yüksek protokorm oluşum oranına sahip olmuştur. D. 

Romana türünü O. Anatolica ve Orchis laxiflora türleri KC besi ortamında % 48-12.49 arasında 

düşük protokorm oluşum oranlarıyla takip etmiştir.  
 

Çizelge 2. Deneme I’de ‘Tür + Besin ortamı’ interaksiyonunun protokorm oluşum oranı üzerine 

etkisi (%)   
Besin 

Ortamı 

                                                        Protokorm Oluşturma Oranı (%) 

Dactylorhiza 

iberica 

Orchis 

sancta 

Orchis 

coriophora 

Dactylorhiza 

romana 

Orchis 

anatolica 

Orchis 

laxiflora 

KC 37.23 b 40.05 b 25.39 c 5.07 f 8.48 ef 12.49 def 

KC+AK       52.73 a 42.16 b  40.48 b 8.58 ef 13.27 de 16.38 d 

LSD %5                7.72 

 

Bitki Gelişim Oranı 

 

Dactylorhiza iberica, Orchis sancta, Orchis coriophora, Dactylorhiza romana, Orchis 

anatolica, Orchis laxiflora türlerinin hepsinde bitki gelişim oranı değişmekle birlikte bitkicikler 

elde edilmiştir ve bitki gelişim oranları Çizelge 3’den izlenebilmektedir. Çizelge 3’den de 

görüldüğü gibi, bitki gelişim oranları yönünden KC ve KC+AK besi ortamlarının türler üzerindeki 

etkisi önemli bulunmuştur (%5). Orkide türlerinin bitki gelişim oranı üzerindeki etkisi 

incelendiğinde, bu oranın %4.00 ile %35.01 arasında değiştiği görülmektedir. D. İberica ve O. 

sancta, KC+AK besi ortamında en yüksek bitki gelişim oranına sahip olmuştur. D. romana, O. 

anatolica türleri KC ve KC+AK besi ortamlarında % 4.00-5.23 arasında düşük bitki gelişim oranı 

göstermiştir. Gerek tohumların çimlenmesi gerekse protokormlardan bitki oluşumu bakımından en 

iyi sonuç Dactylorhiza iberica türünün KC+AK ortamında büyütüldüğü koşullarda elde edilmiştir.  

 

Çizelge 3. Deneme I’de ‘Tür + Besin ortamı’ interaksiyonunun bitki gelişim oranı üzerine etkisi 

(%)   
Besin 

Ortamı 

                                                        Bitki Gelişim Oranı (%) 

Dactylorhiza 

iberica 

Orchis 

sancta 

Orchis 

coriophora 

Dactylorhiza 

romana 

Orchis 

anatolica 

Orchis 

laxiflora 

KC 24.23 b 20.67 bc 20.67 bc 4.20 e 4.00 e 8.23 de 

KC+AK 35.01 a 32.34 a 30.23 a 5.23 de 16.34 c 10.57 d 

LSD %5                5.74 
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         KC ve KC+AK besin ortamlarının, bütün salep orkide türlerinde çimlenme, protokorm 

oluşum ve bitki gelişim oranları üzerine etkisi Çizelğe 4’den izlenebilmektedir. Bütün türlerin 

çimlenme, protokorm oluşumu ve bitki gelişim oranları birlikte değerlendirildiği bu analiz 

sonucunda besi ortamı olarak KC+AK besi ortamı öne çıkmıştır (Çizelge 4).  Ayrıca besi 

ortamlarının türler üzerindeki etkisine baktığımızda KC+AK besi ortamından elde ettiğimiz 

bitkiciklerin daha sağlıklı kök ve sürgünlere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden daha sonraki 

çalışmalarımızda aktif karbon (AK) ilave edilmiş besi ortamları ile çalışılmıştır. 

 

Çizelge 4. Deneme I’de, KC ve KC+AK besin ortamlarının denemede çalışan farklı salep türünde 

çimlenme, protokorm oluşumu ve bitki gelişim oranı üzerine etkisi (%)  
        Besin ortamı        Çimlenme (%) Protokorm Oluşum 

Oranları (%) 

Bitki Gelişim Oranları 

(%) 

KC+AK 37,33
a
 28,55

a
 21,33

a
 

KC 29,16
b
 21,16

b
 13,33

b
 

LSD %5 3,73 3,52 2,76 

 

Deneme 2 

Çimlenme Oranı  

Denemede kullanılan salep orkide türlerine ait tohumlarda çimlenme oranı farklılık 

göstermekle beraber denemede kullanılan bütün türlerde çimlenme elde edilmiştir. In vitro 

koşullarda yapılan bu çalışmada, EBP+AK ve KC+AK besi ortamlarına ait çimlenme oranları 

Çizelge 5’den izlenebilmektedir. Çimlenme oranları yönünden 2 farklı besi ortamının türler 

üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur (%5). Çizelge 5’den görüldüğü gibi, besi ortamlarının 

orkide türlerinin çimlenme oranı üzerindeki etkisi incelendiğinde, bu oranın %90.06 ile % 5.60 

arasında değiştiği görülmektedir. En iyi çimlenmenin elde edildiği besi ortamı %90.06 ile 

EBP+AK ortamında Dactylorhiza iberica türünden alınmıştır. Bu türü en yüksek çimlenme 

oranları ile EBP+AK besi ortamında Orchis sancta, Orchis coriophora türleri sırasıyla %79.08, 

%75.02 oranlarıyla takip etmiştir. En düşük çimlenme oranı, her iki besi ortamında Orchis apifera 

türünden  %5.06 KC+AK ve %10.12 EBP+AK besi ortamından elde edilmiştir. 

  

Çizelge 5. Deneme II’de ‘Tür + Besin ortamı’ interaksiyonunun çimlenme oranı üzerine etkisi (%)   
Besin 

Ortamı 

Çimlenme Oranı (%) 

Dactylorhiza 

iberica 

Orchis 

sancta 

Orchis 

coriophora 

Dactylorhiza 

romana 

Orchis 

anatolica 

Orchis 

laxiflora 

Orchis 

apifera 

EBP+AK 90.06 a 79.08 b 75.02 b 22.34 f 56.10 c 30.24 e 10.12 g 

KC+AK 60.13 c 60.03 c 45.21 d 10.14 g 25.16 ef 24.06 f 5.60 gh 

LSD %5                5.30 

 

 Protokorm oluşum Oranı  
EBP+AK ve KC+AK besi ortamlarında protokorm oluşum oranları Çizelge 6’dan 

izlenebilmektedir. Dactylorhiza iberica, Orchis sancta, Orchis coriophora, Dactylorhiza romana, 

Orchis anatolica, Orchis laxiflora, Orchis apifera türlerinin hepsinde protokorm oranı değişmekle 

birlikte protokorm oluşumu elde edilmiştir. Çizelge 6’dan da görüldüğü gibi, bitki protokorm 

oranları yönünden EBP+AK ve KC+AK besi ortamlarının türler üzerindeki etkisi önemli 

bulunmuştur (%5). Orkide türlerinin protokorm oluşum oranı üzerindeki etkisi incelendiğinde, bu 

oranın %3.10 ile %88.60 arasında değiştiği görülmektedir. D. İberica ve O. sancta, EBP+AK besi 

ortamında sırasıyla %88.60 ve %78.12 oranlarıyla en yüksek protokorm oluşum oranına sahip 

olmuştur. En düşük prokorm oluşumunu % 3.10 ile KC+AK besi ortamından Orchis apifera 

türünden elde edilmiş, bunu % 8.48 ile Dactylorhiza romana türü izlemiştir.    
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Çizelge 6. Deneme II’de ‘Tür + Besin ortamı’ interaksiyonunun protokorm oluşum oranı üzerine 

etkisi (%)   
Besin 

Ortamı 

Protokorm  oluşum Oranı (%) 

Dactylorhiza 

iberica 

Orchis 

sancta 

Orchis 

coriophora 

Dactylorhiza 

romana 

Orchis 

anatolica 

Orchis 

laxiflora 

Orchis 

apifera 

EBP+AK 88.60 a 78.12 b 72.48 b 18.05 f 46.75 cd 28.58 e 7.00 gh 

KC+AK 52.21 c 42.52 d 40.21 d 8.48 gh 13.80 fg 16.05 fg 3.10 h 

LSD %5                 9.18 

 

Bitki Gelişim Oranı 
Dactylorhiza iberica, Orchis sancta, Orchis coriophora, Dactylorhiza romana, Orchis 

anatolica, Orchis laxiflora, Orchis apifera türlerinin hepsinde bitki gelişim oranı değişmekle 

birlikte bitkicikler elde edilmiştir ve bitki gelişim oranları Çizelge 7’den izlenebilmektedir. 

Çizelge 7’den de görüldüğü gibi, bitki gelişim oranları yönünden EBP+AK ve KC+AK besi 

ortamlarının türler üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur (% 5). Orkide türlerinin bitki gelişim 

oranı üzerindeki etkisi incelendiğinde, bu oranın %4.00 ile %35.01 arasında değiştiği 

görülmektedir. D. İberica ve O. sancta, KC+AK besi ortamında en yüksek bitki gelişim oranına 

sahip olmuştur. D. romana, O. apifera türleri KC+AK besi ortamlarında sırasıyla % 5.32, % 2,45 

oranlarıyla en düşük bitki gelişim oranı sahip olmuştur. D. romana türünde bitki gelişim oranı 

3.7’den de görüldüğü gibi, her ne kadar diğer türlere göre çok yüksek olmasa dahi oluşan 

bitkilerin canlılığı ve büyüklüğü bakımından bu tür umut var olarak toprağa alıştırma 

denemelerinde mutlaka çalışılması gereken türler arasındadır. 

 

Çizelge 7. Deneme II’de ‘Tür + Besin ortamı’ interaksiyonunun bitki gelişim oranı üzerine etkisi 

(%)   
Besin 

Ortamı 

Bitki Gelişim Oranı (%) 

Dactylorhiza 

iberica 

Orchis 

sancta 

Orchis 

coriophora 

Dactylorhiza 

romana 

Orchis 

anatolica 

Orchis 

laxiflora 

Orchis 

apifera 

EBP+AK 85.02 a 72.50 b 68.08 b 16.80 f 40.30 c 24.45 e 6.5 gh 

KC+AK 35.25 cd 32.31 d 30.14 de 5.32 gh 16.07 f 10.16 f 2.45 h 

LSD %5               6.62 

 

          EBP+AK ve KC+AK besin ortamlarının, bütün salep orkide türlerinde çimlenme, 

protokorm oluşum ve bitki gelişim oranları üzerine etkisi Çizelge 8’den izlenebilmektedir. 

Deneme II’de kullanılan Dactylorhiza iberica, Orchis sancta, Orchis coriophora, Dactylorhiza 

romana, Orchis anatolica, Orchis laxiflora, Orchis apifera türlerinde farklı besin ortamlarının 

çimlenme, protokorm oluşum, bitki gelişim oranına etkisi varyans analiz sonucunda, besin 

ortamlarının arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (%5). En yüksek çimlenme oranı %40.37 ile 

EBP+AK ortamından elde edilmiştir (Çizelge 8). Protokorm oluşum ve bitki gelişim oranları ile 

de bütün türlerde KC+AK besi ortamından elde edilen değerlere göre daha yüksek çıkarak 

EBP+AK besin ortamı öne çıkmıştır. 

 

Çizelge 8. Deneme II’de, EBP+AK ve KC+AK besin ortamlarının denemede çalışan farklı salep 

türünde çimlenme, protokorm oluşumu ve bitki gelişme oranı üzerine etkisi (%) 
        Besin Ortamı 

 

Çimlenme Oranı (%) 

 

Protokorm Oluşum Oranı 

(%) 

Bitki Gelişim Oranı (%) 

 

EBP+AK 40,37
a
 37,81

a
 34,55

a
 

KC+AK 25,44
b
 19,37

b
 14,44

b
 

LSD %5 4,09 5,42 5,72 
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Şekil 4. Denemede kullanılan fidecikler ve bunların deneme sonundaki görüntüleri 
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Tartışma ve Sonuç 

 

         Ülkemiz için çok önemli bir gen kaynağı olan salep orkidelerinin çoğaltılmasıyla ilgili 

yapılan denemelerde birçok orkide türüne ait tohumlardan in vitro koşullarda çimlenme, 

protokorm oluşumu ve protokormdan bitki oluşturma aşamaları başarıyla elde edilmiştir.  Salep, 

orkidelerinin kültürü yapılamadığı ve doğadan toplanarak elde edildiği için doğada bazı türlerin 

nesli tehlike altına girmiştir. Bu nedenle salep orkidelerinin kültüre alma çalışmaları çok 

önemlidir. 

Çalışmalarımızın başlangıcında tohumların sterilizasyon işlemi için farklı dakikalar (5, 15, 

20 dk) içeren denemeler kurulmuştur. En iyi çimlenmenin elde edildiği uygulama 20 dakika 

süreyle NaCIO çözeltisinde bekletilen tohumlardan elde edilmiştir. Salep orkide tohumlarında 

yapılan birçok araştırmada 5 ve 10 dakikalık uygulamalarda çimlenme oranının düşük olduğu, 20 

dakikalık sürenin en ideal olurken 30 dakikalık uygulamalarında çimlenmeyi düşürdüğü 

belirtilmiştir (Gümüş, 2011; Özdener, 1994 ). Ayrıca tohumların ekimden önce buzdolabında 

muhafaza edilmesinin çimlenmeyi arttırdığı belirlenmiştir. Salep orkide tohumlarının çimlenmesi 

ile ilgili KC besin ortamında kurduğumuz daha önceki denemeler de daha düşük çimlenme 

oranlarının, tohumların oda sıcaklığında muhafaza edilmesinden, besi ortamına aktif karbon ilave 

edilmemesi ve besin ortamının agar miktarının yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir 

(Bulunuz Palaz, 2012). 

Çalışmamızda orkide türlerine ait tohumlarda %90’a ulaşan çimlenme oranları elde edilmiş 

olması, doğal ortamda tohumların sadece %5’ten azının çimlenmesi ve funguslarla simbiyotik 

ilişkiye ihtiyaç duyması düşünüldüğünde doku kültürü çalışmalarının ne kadar önemli olduğu 

görülmektedir. Orchis umbrosa türü hariç denemelerde kullandığımız bütün türler ekimden sonra 

besin ortamlarında (KC, KC+AK, EBP+AK) çimlenmiştir. Denemelerimizde “Tür + Besin 

ortamı” interaksiyonları önemli bulunmuştur ve her türün besi ortamı isteği farklılık göstermekle 

beraber çok tercih edilen KC besin ortamına göre EBP besi ortamı bütün türlerde öne çıkmıştır. 

Ancak bu türler içinde protokorm oluşum ve bitki gelişim oranları bakımından farklılığın bu 

türlerinin genotip özelliklerinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Orkide bitkisinin yumrulu olması 

ve çimlenmeden itibaren fenolik bileşikler salgılayarak besin ortamının rengini değiştirerek 

oluşturduğu inhibitör etkiyi azaltmak için çalışmamızda besi ortamına ilave edilen aktif karbonun 

olumlu etkisi olmuştur. Ayrıca aktif karbon besi ortamının rengini koyulaştırarak toprağa aktarma 

işlemine kadar ki zamanda fidecikler de oluşan köklerin ışıktan zarar görmesine de engel 

olmaktadır. Van Waes (1987)’e göre de orkide türlerinde in vitro çalışmalarda besin ortamına 

ilave dilen aktif karbonun olumlu etkisi bizim çalışmamız ile paralel şekilde gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde orkide türlerinde yapılan doku kültürü çalışmalarında KC besi ortamı öne 

çıkmıştır (Gümüş, 2011; Önal, 1999; Çağlayan ve ark., 1998; Sharma ve Tandon, 1990). EBP besi 

ortamında çimlenme, protokorm oluşturma ve bitki geliştirme oranı salep orkide türlerine göre 

değişmekle beraber daha önce çok sık başvurulan orkide besi ortamlarından  (Knudson C, 1946; 

Van Waes &Deberg, 1986) daha yüksek olmasından dolayı ilk başvurulacak ortam olmalıdır. Bu 

çalışma ile doğal florada bulunan salep orkidelerinin hem hızlı çoğaltımı hem de kitlesel 

çoğaltımında başarı sağlanmıştır. Doğal ortamlarında sahlep orkide türlerinin çiçekli bir bitki 

haline gelmesi türlere göre değişmekle beraber 2-16 yıl gibi uzun bir süre almaktadır. Çalışmamız 

sonucunda türlere göre değişmekle beraber 10-12 ay içerisinde dış koşullara aktarılabilecek köklü 

fidecikler elde edilmiştir. 

Orkide türlerinde yapılan çalışmalar ile salep elde etmek için doğadan yapılan sökümlerin 

önüne geçilmiş olacaktır ve doğal flora da yapılan tahriplerin önüne geçilerek yok olma 

tehlikesinde olan türler kurtarılmış olacaktır. Ülkemizde yapılan orkide çalışmaları ile önemli bir 

ürünümüz olan dondurma ve salep üretimine de önemli katkılar sağlanacaktır. Salep 

orkidelerinden doku kültürü yöntemleriyle yumrulu sağlıklı bitkiler elde edilmesi ve elde edilen 

mikro yumruların sayısını ve çapını büyütmek çok önemli olup elde edilen bu bitkilerin dış 
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koşullara aktarılmasıyla ilgili çalışmalara yoğunluk verilmelidir. Bu çalışma ile ekonomik öneme 

sahip olan salep orkidelerinin kitlesel üretiminin doku kültürü yöntemiyle yapılmasının uygun 

olduğu ve bundan sonraki çalışmalar ile ticari üretime geçilmesine yönelik çalışmaların yapılması 

önerilmektedir.  
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Abstract: Early splitting, which is widely seen in prominent pistachio producer countries such as Iran and US, is 

significant problem on pistachio, but in Turkey, it is almost ignored. Due to early splitting, hard shell (endocarp) 

becomes black spotted, quality of nut is decreased and it is needed extra cost for selecting them in the process. The 

most negative point of this case is causing aflatoxin.  

This study was carried out to determine some factors that effecting early splitting in pistachio in Dr. Ahmet Münir 

Bilgen arid experimental areas, belong to Pistachio Research  Station in Gaziantep, in the years of 2005 and 2006.  

3 pistachio rootstocks (Pistacia vera L., P. khinjuk Stock. and  Pistacia atlantica Defs.), that were planted in 1976 

with 4x2 m intervals, and 6 pistachio varieties (Uzun, Kırmızı, Halebi, Siirt, Ohadi and Kellekoçi ), that are grafted on 

those rootstocks.  

The number of nuts per cluster, the early splitting ratios and effecting factors of them were examined. So, the 

highest number of nuts per cluster was seen in Kırmızı (28.9) and followed by Uzun (28.4), Siirt (26.1), Halebi (25.4) 

and Ohadi (19.8) respectively, and the fewest number was obtained by Kellekoçi (13.7).  

On the other hand, some rootstocks were affected the number of nuts and while the most number of nuts was seen 

on varieties grafted on P. khinjuk, this was followed by P. atlantica and P. vera.  

The highest early splitting nut ratios was seen on P. khinjuk rootstock (3.1 %), followed by P. vera (1.4 %) and the 

fewest early splitting nut ratios was obtained by P. atlantica (0.9 %). 

The highest early splitting nut ratio was seen  in the nuts of Ohadi pistachio variety (4.9 %), followed by Kellekoçi 

(1.6 %), Uzun (1.0 %) respectively, and the fewest early splitting nut ratios were obtained Kırmızı (0.2 %) and Halebi 

(0.1 %). 

Keywords: Rootstock, pistachio, variety, early splitting 

 

Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi 

 
Özet: Önde gelen antepfıstığı üreticilerinden ABD ve İran'da önemli sorunlardan olan antepfıstığı meyvelerinin erken 

çıtlaması ülkemizde de görülmesine karşın, pek önemsenmemektedir. Erken çıtlayan meyvelerde sert kabukta 

(endokarp) kararmalar meydana gelmekte, kalite düşürmekte, bunların seçimi için ek masraflar yapılmaktadır. En 

önemli olumsuzluk ise bu meyveler üzerinde aflatoksin oluşmasıdır. 

Bu proje, antepfıstığı meyvelerinde meydana gelen erken çıtlamaya etki edebilecek bazı faktörleri incelemek 

amacıyla 2005-2006 yıllarında Gaziantep'te Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Dr. Ahmet Münir Bilgen işletmesinde 

kuru koşullarda yürütülmüştür. 

Çalışmada, 2x4 m aralıkla 1976 yılında dikilmiş, 3 antepfıstığı anacı (Pistacia vera L., P. khinjuk Stock. ve 

Pistacia atlantica Defs.) üzerine aşılı 6 antepfıstığı (Uzun, Kırmızı, Halebi, Siirt, Ohadi ve Kellekoçi) çeşidinin 

meyveleri kullanılmıştır.   

Projede çeşitlerin salkımdaki meyve sayıları, çeşitlerin erken çıtlama oranları ve bunu etkileyen faktörler 

incelenmiştir. 

Salkımdaki en fazla meyve sayısının Kırmızı antepfıstığı çeşidinde (28.9 adet) olduğu, bunu sırası ile Uzun (28.4 

adet), Siirt (26.1), Halebi (25.4 adet) ve Ohadi (19.8 adet) çeşitlerinin takip ettiği, en düşük meyve sayısının ise 

Kellekoçi çeşidinde (13.7 adet) olduğu saptanmıştır. 

Çeşitlerin salkımdaki meyve sayılarının Pistacia khinjuk anacı üzerinde fazla olduğu bu anacı P. atlantica’nın 

takip ettiği, en az salkımdaki meyve sayısının P. vera anacı üzerindeki çeşitlerde olduğu belirlenmiştir.  

Erken çıtlamış meyve oranı en fazla P. khinjuk (% 3.1) anacı üzerine aşılanmış çeşitlerde belirlenmiş, bunu P. vera 

(% 1.4) anacı üzerindeki çeşitler takip etmiş, en az erken çıtlama P. atlantica (% 0.9) anacı üzerindeki meyvelerde 

saptanmıştır. 

Antepfıstığı çeşitlerinden Ohadi’nin meyvelerinde en fazla (% 4.9) erken çıtlamanın olduğu, bunu sırasıyla Siirt 

(% 3.1), Kellekoçi (% 1.6), Uzun (% 1.0) çeşitlerinin takip ettiği, en düşük erken çıtlama oranının ise Kırmızı (% 0.2) 

ve Halebi (% 0.1) çeşitlerinde meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anaç, antepfıstığı, çeşit, erken çıtlama 
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Aflatoksinler, Aspergillus flavus veya A. parasiticus adlı funguslar tarafından üretilen 

toksik maddelerdir. Bunların kanserojen etkileri sebebiyle gıda maddelerinde bulunmaması 

istenmektedir. Gıda teşkilatları ve örgütleri her gıda için aflatoksin bulaşma sınırı koymuş, sınır 

üzerine çıkılması durumunda o gıdanın satımını yasaklamıştır. Özellikle ihraç edilecek ürünlerde 

bu konuya çok dikkat edilmektedir. Antepfıstığında aflatoksin miktarının 5 ppb (milyarda bir 

kısım) den az olması istenmektedir. 

Dünya antepfıstığı üretiminde 3. sırada yer alan Türkiye’nin üretimi 1990 yılında 35.000 

ton iken 2000 yılında 50.000 tona yükselmiş,  2012 yılında da 130.000 ton olmuştur. Üretim 

miktarının artmasına paralel olarak ihracat miktarımız yeterince artmamaktadır. Dünya antepfıstığı 

ihracatından İran 1.100.000.000 Dolar, ABD 650.000.000 Dolar pay alırken, ülkemiz 23.000.000 

Dolarlık dış satım yapabilmektedir (FAO, 2012). 

Ülkemizde antepfıstığı üretimi genel olarak kuru koşullarda yapılırken, sulama 

imkanlarının artması ve sulamanın öneminin anlaşılması ile sulanan alanlarda da antepfıstığı 

üretilmeye başlanmıştır. Bu durum antepfıstığı üretimimizin önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha da 

artıracağını göstermektedir. 

Dünya antepfıstığı üretiminde 1. sırada yer alan İran ve 2. sırada yer alan ABD de üretim 

sulu koşullarda yapılmakta ve aflatoksin bu ülkelerin ürünlerinde daha fazla görülmektedir. Bu 

nedenle erken çıtlayan antepfıstığı meyvelerine bulaşmalar daha fazla olmaktadır. İran ve ABD de 

antepfıstığı meyvelerinin erken çıtlamasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Kaliforniya’daki antepfıstığı bahçelerinde erken çıtlama oranlarının genel olarak % 1 ile % 

4 arasında değiştiği bildirilmektedir (Doster et al., 1993). 

Doster ve Michailides (1995), 1992-1993 yıllarında yaptıkları çalışmada, 8 ticari 

antepfıstığı bahçesinden topladıkları antepfıstığı meyvelerini 4 katagoriye (Erken çıtlamış 

buruşmuş dış kabuklular, erken çıtlamış pürüzsüz dış kabuklular ve çatlamış dış kabuklular ile 

normal meyve) ayırmışlar bunlara mantar (Aspergillus) ve NOW (navel orangeworm – navel 

portakal kurdu) bulaştırmışlar ve bunların gelişimlerini izlenmişlerdir. Erken çıtlamış buruşuk dış 

kabuklu meyvelerde erken çıtlamış pürüzsüz dış kabuklu  meyvelere göre 2 kat daha fazla mantar 

enfeksiyonu ve 2 kat daha fazla NOW enfeksiyonu olduğu ayrıca %99 dan fazla aflatoksin olduğu 

görülmüştür. 

Doster ve ark. (2000) Fresno, Cern ve Madera ilçelerindeki antepfıstığı bahçelerinde 

değişik anaçların antepfıstığı meyvelerinin erken çıtlamasına etkisini araştırmışlardır. Bahçelerde 

4 anaç kullanılmış, bunlar; Pistacia atlantica, Pioneer Gold I (PG I = P. integerrima), Pioneer 

Gold II (PG II = Pistacia atlantica X P. integerrima (serbest tozlanma)) ve UC Berkeley 1 (UCB 

1 = Pistacia atlantica X P. integerrima (kontrollü tozlanma)) dır. Bu anaçlar üzerine Kerman 

antepfıstığı çeşidi aşılanmış, 1999 ve 2000 yıllarındaki meyvelerdeki erken çıtlama durumları 

incelenmiştir (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1. Değişik Antepfıstığı Anaçları Üzerindeki Kerman Çeşidi Meyvelerinin Erken Çıtlama 

Oranları. 

Anaçlar 1999 Yılı Oranları (%) 2000 Yılı Oranları (%) Ortalama Oranları (%) 

P. atlantica 8.67 6.18 7.43 

PG II 9.37 4.65 7.01 

PG I 6.63 3.58 5.11 

UCB 1 6.40 2.50 4.45 

 

En fazla erken çıtlamalar Pistacia atlantica anacı üzerine aşılı fıstıklarda (% 7.43) 

saptanmış, bunu PG II (% 7.01) ve PG I (% 5.11) anaçları takip etmiş, en düşük erken çıtlama 

oranları UCB 1 anacı üzerinde (% 4.45) elde edilmiştir. 
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Tajabadipour ve ark. (2006) İran’da Rafsanjan’da antepfıstığı bahçelerinde değişik 

anaçların değişik antepfıstığı çeşitlerinin salkımlarındaki meyve sayısına etkilerini ve meyvelerin 

erken çıtlamasına etkisini araştırmışlardır. Çalışmalarında 4 anaç kullanmışlardır. Bunlar; P. 

atlantica, P. mutica (Beneh),  Ahli (P. vera) ve Sarakhs (P. vera) dır. Bu anaçlar üzerine Ahmad 

Aghaei, Kelekoçi ve Ohadi antepfıstığı çeşitleri aşılanmıştır. Salkımdaki meyve sayılarına 

anaçların etkisi önemsiz olmuştur. Salkımdaki meyve sayılarına çeşitlerin etkisi önemli bulunmuş, 

en yüksek meyve sayısı Ohadi çeşidinde (16.0 adet), en düşükler ise Ahmedaghaei (12.7 adet) ve 

Kellekoçi (12.2 adet) çeşitlerinde saptanmıştır. Anaç-çeşit interaksiyonunda ise P. mutica üzerine 

aşılı Kellekoçi çeşidinde sakımda en az meyve oluşmuş (11.5 adet), en fazla meyve ise P. 

atlantica – Ohadi (16.4 adet) ve Sarakhs – Ohadi (16.5 adet) kombinasyonları salkımlarında 

sayılmıştır. En düşük erken çıtlama oranı Ahli anacından, bunu sarakhs takip etmiş en yüksek 

oranlar ise Beneh ve P. atlantica’dan elde edilmiştir. En düşük erken çıtlama oranları 

Ahmedaghaei ve Ohadi çeşitlerinde, en yüksek ise  Kellekoçi çeşidinde saptanmıştır. En düşük 

erken çıtlama oranı Ahli – Ohadi kombinasyonunda (% 3.9), en yüksek oran ise P. atlantica – 

Kellekoçi kombinasyonunda (% 21.4) belirlenmiştir. 

Shakerardekani ve ark. (2012) İran’da yaptıkları çalışmada antepfıstığı meyvelerini tasnif 

etmenin, ayırmanın aflotoxinin azalmasına etkisini araştırmışlardır. Araştırıcılar; Fandoghi, 

Ahmad Aghaei ve Kellekoçi antepfıstığı çeşitlerinin fiziksel görünüşlerine göre kuru meyvelerini 

7 kategoride (sarımsı kahverengi lekeli, koyu gri lekeli, geniş, orta, ince, zararlanmış ve 

çıtlamamış) sınıflandırıp meyve örneklerini almışlardır. Örneklerdeki aflatoksin miktarları 

belirlenmiştir. Bütün çeşitlerde en fazla aflatoksin B1 lekeli meyvelerde belirlenmiştir. Lekeli 

görünüm genel olarak erken çıtlayan meyvelerde oluşmaktadır. Bütün lekeli meyvelerin ayrılması 

durumunda aflotoxin oluşumu yukarıdaki çeşitlerde sırası ile %94.6, %97.2 ve %98.8 oranında 

azalmıştır. 

Türkiye’de antepfıstıklarında aflatoksin henüz önemli bir problem olmamakla birlikte, 

sulanan antepfıstığı bahçelerinin artması ile bu sorunda artacaktır. Antepfıstığı meyvelerinin erken 

çıtlamasına yönelik çalışmalar ileride yapılabilecek hataları önleme bakımından önem arz 

etmektedir. 

 

Materyal Ve Yöntem 

 

Materyal 

Çalışmada, 4x2 m aralıkla 1976 yılında dikilmiş, 3 antepfıstığı anacı (Pistacia vera L., P. 

khinjuk Stock. ve Pistacia atlantica Defs.) üzerine aşılı 6 antepfıstığı (Uzun, Kırmızı, Halebi, 

Siirt, Ohadi ve Kellekoçi) çeşidinin meyveleri kullanılmıştır. Proje Gaziantep’te kuru koşullarda 

yürütülmüştür. 

Yöntem 

Halebi, Uzun ve Kırmızı antepfıstığı çeşitlerinin hasatları Eylül ayı ilk haftasında, Ohadi 

ve Siirt çeşitlerinin hasatları Ekim ayı ilk haftasında ve Kellekoçi çeşidinin hasadı ise Kasım ayı 

başında yapılmıştır. 

Çeşitlerin salkımlarındaki meyve sayıları; 

Materyal olarak kullanılan 3 anaç (P. vera, P. khinjuk  ve P. atlantica ) üzerine aşılanmış 6 

antepfıstığı çeşidinin (Uzun, Kırmızı, Halebi, Siirt, Ohadi ve Kellekoçi) yani 18 anaç-çeşit 

kombinasyonunun salkımlarındaki meyve sayıları saptanmıştır. Her anaç çeşit kombinasyonundan 

belirlenen 4 ağacın değişik yönlerinden alınan 5 salkım sayılarak ortalamaları alınmış, meyve 

sayıları belirlenmiş, 4 tekerrürlü olarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

Çeşitlerin salkımlarındaki meyvelerinin erken çıtlama oranları; 

Materyal olarak kullanılan 18 anaç-çeşit kombinasyonunun salkımlarındaki meyve sayıları 

saptanmış, bunlarda erken çıtlayan meyveler sayılarak erken çıtlama oranları saptanmıştır. Her 

anaç çeşit kombinasyonundan belirlenen 4 ağacın değişik yönlerinden alınan 5 salkım sayılarak 
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toplam meyve içerisindeki erken çıtlayan meyveler sayılarak ortalamaları alınmış, erken çıtlama 

oranları belirlenmiş, 4 tekerrürlü olarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

İstatistiksel analizler; 

Araştırma süresince elde edilen verilerin istatistiksel analizleri tesadüf blokları deneme 

desenine göre yapılmış, ortalamalar arasındaki farklar LSD testi ile % 5 önem düzeyinde 

karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizlerde JMP 5.0.1 programı kullanılmıştır. 

Araştırma Sonuçları Ve Tartışma 

 

Çeşitlerin salkımlarındaki meyve sayıları; 

Pistacia khinjuk Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerin Salkımdaki Meyve Sayıları; 

Pistacia khinjuk anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2005 yılında salkımdaki meyve sayıları en 

fazla sırasıyla Kırmızı (35.0), Uzun (34.7), Siirt (33.2), Halebi (31.2) çeşitlerinde saptanmış, 

bunları Ohadi (24.5) çeşidi takip etmiş, en az meyve sayısı Kellekoçi (17.3) çeşidinde tespit 

edilmiştir (Çizelge 2). Pistacia khinjuk anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2006 yılında salkımdaki 

meyve sayıları en fazla sırasıyla Uzun (27.3) ve Halebi (26.7) çeşitlerinde saptanmış, bunları 

Kırmızı (25.0), Siirt (22.5) ve Ohadi (20.1) çeşitleri izlemiş, en az meyve sayısı Kellekoçi (12.0) 

çeşidinde tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Pistacia khinjuk anacı üzerine aşılı çeşitlerin salkımdaki meyve sayıları 2005-2006 yılları 

ortalamaları en fazla sırasıyla Uzun (31.0), Kırmızı (30.0), Halebi (28.9), Siirt (27.8) çeşitlerinde 

saptanmış, en az meyve sayıları Ohadi (22.3) ve Kellekoçi (14.7) çeşitlerinde tespit edilmiştir 

(Çizelge 2). P. khinjuk üzerindeki çeşitlerin genel ortalamaları ise 25.8 olmuştur. 

 

Çizelge 2. Pistacia khinjuk Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerin Salkımdaki Meyve Sayıları (adet) 

ANAÇ/Çeşit 2005  Yılı 2006 Yılı Ortalama 

P.khinjuk/Siirt 33.2a 22.5ab 27.8 

P.khinjuk/Ohadi 24.5b 20.1b 22.3 

P.khinjuk/ Uzun 34.7a 27.3a 31.0 

P.khinjuk/Halebi 31.2a 26.7a 28.9 

P.khinjuk/Kırmızı 35.0a 25.0ab 30.0 

P.khinjuk/Kellekoçi 17.3c 12.0c 14.7 

LSD % 5 6.26 2.53 Ort.=25.8 

  

 Pistacia atlantica Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerin Salkımdaki Meyve Sayıları; 

Pistacia atlantica anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2005 yılında salkımdaki meyve sayıları en 

fazla sırasıyla Kırmızı (35.4), Uzun (33.3) ve Siirt (33.0) çeşitlerinde saptanmış, bunları Halebi 

(26.7) çeşidi takip etmiş, en az meyve sayıları Ohadi (21.0) ve Kellekoçi (16.2) çeşidinde tespit 

edilmiştir (Çizelge 3). 

Pistacia atlantica anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2006 yılında salkımdaki meyve sayıları en 

fazla sırasıyla Kırmızı (24.8), Halebi (23.6), Uzun (22.2) ve Siirt (19.6) çeşitlerinde saptanmış, en 

az meyve sayısı Ohadi (16.4) ve Kellekoçi (10.4) çeşitlerinde tespit edilmiştir. 

Pistacia atlantica anacı üzerine aşılı çeşitlerin salkımdaki meyve sayıları 2005-2006 yılları 

ortalamaları en fazla sırasıyla Kırmızı (30.1), Uzun (27.7), Siirt (25.8), Halebi (25.1) çeşitlerinde 

saptanmış, en az meyve sayıları Ohadi (18.7) ve Kellekoçi (13.3) çeşitlerinde tespit edilmiştir 

(Çizelge 3). P. atlantica üzerindeki çeşitlerin genel ortalamaları ise 23.5 olmuştur (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Pistacia atlantica Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerin Salkımdaki Meyve Sayıları (adet) 

ANAÇ/Çeşit 2005 Yılı  2006 Yılı Ortalama 

P.atlantica/Siirt 32.0a 19.6bc 25.8 

P.atlantica/Ohadi 21.0c 16.4c 18.7 

P.atlantica/ Uzun 33.3a 22.2ab 27.7 
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P.atlantica/Halebi 26.7b 23.6ab 25.1 

P.atlantica/Kırmızı 35.4a 24.8a 30.1 

P.atlantica/Kellekoçi 16.2d 10.4d 13.3 

LSD % 5 6.70 5.77 Ort.=23.5 

  

Pistacia vera Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerin Salkımdaki Meyve Sayıları; 

Pistacia vera anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2005 yılında salkımdaki meyve sayıları en fazla 

sırasıyla Kırmızı (32.3), Uzun (30.6) ve Siirt (30.4) çeşitlerinde saptanmış, bunları Halebi (22.8) 

çeşidi takip etmiş, en az meyve sayıları Ohadi (20.0) ve Kellekoçi (15.8) çeşidinde tespit 

edilmiştir (Çizelge 4). Pistacia vera anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2006 yılında salkımdaki meyve 

sayıları en fazla Uzun (22.1) ve Halebi (21.6) çeşitlerinde saptanmış, bunları  Kırmızı (21.0) ve  

Siirt (18.7)   çeşitleri takip etmiş, en az meyve sayısı Ohadi (16.6) ve Kellekoçi (10.5) çeşitlerinde 

tespit edilmiştir (Çizelge 4). 

Pistacia vera anacı üzerine aşılı çeşitlerin salkımdaki meyve sayıları 2005-2006 yılları 

ortalamaları en fazla sırasıyla Kırmızı (26.6), Uzun (26.3), Siirt (24.5), Halebi (22.2) çeşitlerinde 

saptanmış, en az meyve sayıları Ohadi (18.3) ve Kellekoçi (13.1) çeşitlerinde tespit edilmiştir 

(Çizelge 4). P. vera üzerindeki çeşitlerin genel ortalamaları ise 21.8 olmuştur. 

 

Çizelge 4. Pistacia vera Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerin Salkımdaki Meyve Sayıları (adet) 

ANAÇ/Çeşit 2005 Yılı  2006 Yılı Ortalama 

P.vera/Siirt 30.4a   18.7bc 24.5 

P.vera/Ohadi   20.0bc 16.6c 18.3 

P.vera/Uzun 30.6a 22.1a 26.3 

P.vera/Halebi 22.8b 21.6a 22.2 

P.vera/Kırmızı 32.3a   21.0ab 26.6 

P.vera/Kellekoçi 15.8c 10.5d 13.1 

LSD % 5 6.12 3.40 Ort.= 21.8  

 

Çeşitlerin Salkımdaki Ortalama Meyve Sayıları; 

Çeşitlerin 2005 yılında 3 anaç üzerindeki ortalama salkımdaki meyve sayıları en fazla 

sırasıyla Kırmızı (34.2), Uzun (32.9) ve Siirt (31.9) çeşitlerinde saptanmış, bunları Halebi (26.9) 

çeşidi takip etmiş, en az meyve sayıları Ohadi (21.8) ve Kellekoçi (16.4) çeşidinde tespit 

edilmiştir (Çizelge 5). Çeşitlerin 2006 yılında 3 anaç üzerindeki ortalama salkımdaki meyve 

sayıları en fazla sırasıyla Halebi (24.0),  Uzun (23.9)  ve Kırmızı (23.6) çeşitlerinde saptanmış, 

bunları Siirt (20.3) çeşidi takip etmiş, en az meyve sayıları Ohadi (17.7) ve Kellekoçi (11.0) 

çeşidinde tespit edilmiştir (Çizelge 5). 

 

Çizelge 5. Çeşitlerin Salkımdaki Ortalama Meyve Sayıları (adet) 

Çeşitler 2005 Yılı 2006 Yılı Ortalama 

Siirt 31.9a 20.3ab 26.1 

Ohadi 21.8c 17.7b 19.8 

Uzun 32.9a 23.9a 28.4 

Halebi 26.9b 24.0a 25.4 

Kırmızı 34.2a 23.6a 28.9 

Kellekoçi 16.4d 11.0c 13.7 

LSD % 5 5.40 6.20 

  

Çeşitlerin 3 anaç üzerindeki ortalama salkımdaki meyve sayıları (2005-2006 yılları 

ortalamaları) en fazla sırasıyla Kırmızı (28.9), Uzun (28.4) ve Siirt (26.1) çeşitlerinde saptanmış, 
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bunları Halebi (25.4) çeşidi takip etmiş, en az meyve sayıları Ohadi (19.8) ve Kellekoçi (13.7) 

çeşidinde tespit edilmiştir (Çizelge 5). 

Uzun meyveli çeşitlerde genel olarak salkımdaki meyve sayıları fazla oluşmakta, yuvarlak 

meyveli İran çeşitlerinde meyve sayıları düşük olmaktadır. Bu sonuç İran çeşitleri ile deneme 

yapan Tajabadipour ve ark. (2006) ile uyuşmaktadır. 

Çeşitlerin salkımlarındaki meyvelerinin erken çıtlama oranları; 

 Pistacia khinjuk Anacı Üzerine Aşılı  Çeşitlerde Erken Çıtlamış Meyve Oranı; 

Pistacia khinjuk anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2005 yılında erken çıtlamış meyve oranı en 

fazla  Ohadi (% 6.2) çeşidinde saptanmış, bunu  Siirt (% 5.1), Kellekoçi (% 2.8) ve Uzun (% 1.2) 

çeşitleri takip etmiş,   en az erken çıtlamış meyve oranı Kırmızı (% 0.3) ve Halebi (% 0.3) 

çeşitlerinde tespit edilmiştir. Pistacia khinjuk anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2006 yılında erken 

çıtlamış meyve oranı en fazla  Ohadi (% 11.4) çeşidinde saptanmış, bunu  Kellekoçi (% 4.8) ve 

Siirt (% 4.6) çeşitleri takip etmiş,   en az erken çıtlamış meyve oranı Uzun (% 0.9), Kırmızı (% 

0.3) ve Halebi (% 0.0) çeşitlerinde tespit edilmiştir (Çizelge 6). 

  

Çizelge 6. Pistacia khinjuk Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerde Erken Çıtlamış Meyve Oranı (%) 

ANAÇ/Çeşit 2005  Yılı 2006  Yılı Ortalama 

P.khinjuk/Siirt 5.1ab 4.6b 4.8 

P.khinjuk/Ohadi 6.2a 11.4a 8.8 

P.khinjuk/Uzun 1.2cd 0.9c 1.0 

P.khinjuk/Halebi 0.3d 0.0c 0.1 

P.khinjuk/Kırmızı 0.3d 0.3c 0.3 

P.khinjuk/Kellekoçi   2.8bc 4.8b 3.8 

LSD % 5 3.92 4.55 Ort.=3.1 

 

Pistacia khinjuk anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2005-2006 yılında ortalama erken çıtlamış 

meyve oranı en fazla  Ohadi (% 8.8) çeşidinde saptanmış, bunu  Siirt (% 4.8) ve Kellekoçi (% 3.8) 

çeşitleri takip etmiş,   en az erken çıtlamış meyve oranı Uzun (% 1.0), Kırmızı (% 0.3) ve Halebi 

(% 0.1) çeşitlerinde tespit edilmiştir (Çizelge 6).  P. khinjuk üzerindeki çeşitlerin genel 

ortalamaları ise % 3.1 olmuştur. 

Pistacia atlantica Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerde Erken Çıtlamış Meyve Oranı; 

Pistacia atlantica anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2005 yılında erken çıtlamış meyve oranı en 

fazla  Ohadi (% 4.8) ve Siirt (% 3.8) çeşitlerinde saptanmış, bunu Uzun (% 0.9), Kellekoçi (% 

0.4), Halebi (% 0.4) ve  Kırmızı (% 0.0) çeşitleri takip etmiştir. 

Pistacia atlantica anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2006 yılında erken çıtlamış meyve oranı en 

fazla  Ohadi (% 0.4) çeşidinde saptanmış, bunu  Siirt (% 0.2), Uzun (% 0.2), Kırmızı (% 0.1),  

Halebi (% 0.0) ve Kellekoçi (%.0.0) çeşitleri takip etmiştir (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Pistacia atlantica Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerde Erken Çıtlamış Meyve Oranı (%) 

ANAÇ/Çeşit 2005 Yılı 2006 Yılı Ortalama 

P.atlantica/Siirt 3.8a 0.2 2.0 

P.atlantica/Ohadi 4.8a 0.4 2.6 

P.atlantica/Uzun 0.9b 0.2 0.5 

P.atlantica/Halebi 0.4b 0 0.2 

P.atlantica/Kırmızı 0.0b 0.1 0.1 

P.atlantica/Kellekoçi 0.4b 0 0.2 

LSD % 5 4.37 ÖD Ort.=0.9 

 

Pistacia atlantica anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2005-2006 yılında ortalama erken çıtlamış 

meyve oranı en fazla  Ohadi (% 2.6) ve Siirt (% 2.0) çeşitlerinde saptanmış, bunu Uzun (% 0.5), 
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Halebi (% 0.2),  Kellekoçi (% 0,2) ve Kırmızı (% 0.1) çeşitleri takip etmiştir. P. atlantica 

üzerindeki çeşitlerin genel ortalamaları ise % 0.9 olmuştur (Çizelge 7). 

Bizim sonuçlarımız Doster ve ark., (2000) sonuçları ile uyuşmamaktadır. Kullandıkları 

anaçlardan P. atlantica üzerinde Kerman çeşidinde % 7.43 erken çıtlamış meyve oluşmuştur. 

Bizim sonuçlarımızda en az erken çıtlama (% 0.9) P. atlantica anacı üzerinde oluşmuştur. 

Pistacia vera Anacı Üzerine Aşılı ÇeşitlerdeErken Çıtlamış Meyve Oranı; 

Pistacia vera anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2005 yılında erken çıtlamış meyve oranı en fazla 

Ohadi    (% 5.5) ve  Siirt (% 4.3) çeşitlerinde saptanmış,  bunu Kellekoçi (% 1.0), Uzun (% 0.9), 

Kırmızı (% 0.6) ve Halebi (% 0.0)  çeşitleri takip etmiştir. Pistacia vera anacı üzerine aşılı 

çeşitlerin 2006 yılında erken çıtlamış meyve oranı en fazla  Uzun    (% 2.1) çeşidinde saptanmış, 

bunu  Ohadi (% 1.2), Siirt (% 0.7) ve Kellekoçi (% 0.4)  çeşitleri takip etmiş, Kırmızı (% 0.0) ve 

Halebi (% 0.0) çeşitlerinde erken çıtlama olmamıştır (Çizelge 8). 

 

Çizelge 8. Pistacia vera Anacı Üzerine Aşılı Çeşitlerde Erken Çıtlamış Meyve Oranı (%) 

ANAÇ/Çeşit 2005  Yılı 2006  Yılı Ortalama 

P.vera/Siirt 4.3a 0.7bc 2.5 

P.vera/Ohadi 5.5a 1.2b 3.3 

P.vera/Uzun 0.9b 2.1a 1.5 

P.vera/Halebi 0.0b 0.0c 0.0 

P.vera/Kırmızı 0.6b 0.0c 0.3 

P.vera/Kellekoçi 1.0b 0.4bc 0.7 

LSD % 5 3.37 0.90 Ort.=1.4 

 

Pistacia vera anacı üzerine aşılı çeşitlerin 2005-2006 yılında ortalama erken çıtlamış 

meyve oranı en fazla  Ohadi (% 3.3) çeşidinde saptanmış, bunu  Siirt (% 2.5), Uzun (% 1.5) ve 

Kellekoçi (% 0.7) çeşitleri takip etmiş,   en az erken çıtlamış meyve oranı, Kırmızı (% 0.3) ve 

Halebi (% 0.0) çeşitlerinde tespit edilmiştir (Çizelge 8).  P. vera üzerindeki çeşitlerin genel 

ortalamaları ise % 1.4 olmuştur. 

Antepfıstığı Çeşitlerinin Meyvelerindeki Erken Çıtlama Oranları; 

Çeşitlerin 3 anaç üzerindeki 2005 yılında erken çıtlamış meyve oranı en fazla Ohadi    (% 

5.5) ve Siirt (% 4.4) çeşitlerinde saptanmış, bunu Kellekoçi (% 1.4), Uzun (% 1.0), Kırmızı (% 

0.3) ve Halebi (% 0.2)  çeşitleri takip etmiştir. Çeşitlerin 3 anaç üzerindeki 2006 yılında erken 

çıtlamış meyve oranı en fazla Ohadi (% 4.3) ve Siirt (% 1.8) çeşitlerinde saptanmış, bunu 

Kellekoçi (% 1.7), Uzun (% 1.1), Kırmızı (% 0.1) ve Halebi (% 0.0)  çeşitleri takip etmiştir 

(Çizelge 9). Çeşitlerin 3 anaç üzerindeki erken çıtlamış meyve oranı (2005-2006 yılları 

ortalaması) en fazla Ohadi (% 4.9) ve Siirt (% 3.1) çeşitlerinde saptanmış,  bunu Kellekoçi (% 

1.6), Uzun (% 1.0), Kırmızı (% 0.6) ve Halebi (% 0.1)  çeşitleri takip etmiştir (Çizelge 9). 

Genel olarak yuvarlak ve oval meyveli çeşitlerde (Ohadi, Kellekoçi ve Siirt) erken çıtlama 

oranları yüksek olmaktadır. Bu sonuçlar İran ve ABD’de yapılan denemelerle uyuşmaktadır. Bu 

ülkelerin antepfıstığı çeşitleri de yuvarlak ve oval çeşitlerdir.   

 

Çizelge 9. Antepfıstığı Çeşitlerinin Meyvelerindeki Erken Çıtlama Oranları (%) 

Çeşitler  2005 Yılı 2006 Yılı Ortalama 

Siirt  4.4a 1.8 3.1 

Ohadi  5.5a 4.3 4.9 

Uzun  1.0bc 1.1 1.0 

Halebi  0.2c 0.0 0.1 

Kırmızı  0.3bc 0.1 0.2 

Kellekoçi  1.4b 1.7 1.6 

LSD % 5 1.34 ÖD 
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Sonuç 
 

Salkımdaki meyve sayısı en fazla P. khinjuk anacı üzerindeki çeşitlerde meydana gelmiş, 

bunu P. atlantica anacı üzerindeki çeşitler takip etmiş, salkımdaki en az meyve sayısı P. vera 

anacı üzerindeki çeşitlerde oluşmuştur. Çeşitler bazında salkımdaki en fazla meyve sayısı sırasıyla 

Kırmızı, Uzun ve Siirt çeşitlerinde saptanmış, bunları Halebi çeşidi takip etmiş, en az meyve 

sayıları Ohadi ve Kellekoçi çeşitlrinde tespit edilmiştir. 

Erken çıtlamış meyve oranı en fazla P. khinjuk anacı üzerine aşılanmış çeşitlerde 

belirlenmiş, bunu P. vera anacı üzerindeki çeşitler takip etmiş, en az erken çıtlama P. atlantica 

anacı üzerindeki meyvelerde saptanmıştır. Antepfıstığı çeşitlerinden Ohadi’nin meyvelerinde en 

fazla erken çıtlamanın olduğu, bunu sırasıyla Siirt, Kellekoçi, Uzun çeşitlerinin takip ettiği, en 

düşük erken çıtlamanın ise Kırmızı ve Halebi çeşitlerinde meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Sulu koşullarda tesis edilecek bahçelerde P.atlantica anacının kullanılması antepfıstığı 

meyvelerindeki erken çıtlama oranını düşüreceği kanaatindeyiz.  

Bu konuda anaç dışında diğer faktörlerinde (ekoloji, kültürel uygulamalar vb. gibi) 

incelenmesi ve çalışılması gerekmektedir.  
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23. Development of the New Cultivars of Hazelnut By Selection from Tombul Hazelnut 

Populations in Giresun and Trabzon Provinces 
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Abstract: This research was conducted to select superior clones of Tombul cultivar grown in Giresun and Trabzon 

Provinces between 2008 and 2012. During the study 380 clones in total were evaluated. The data were analyzed by 

modified ‘Weight Ranked Method’. The results showed that there was a large variation in characters: number of nuts 

per cluster was 2.43-3.67, yield was 11.28-40.63 g/cm², nut weight was 1.90-2.19 g, kernel weight was 0.99-1.19 g, 

kernel percentage was % 50.1-54.1, rate of split nuts % 0.3-7.7, shell thickness was 0.89-1.10 mm, ratio of good 

kernels was % 77-92, rate of pellicle removal was % 69.9-96.9, and size of kernel cavity was 1.78-2.88 mm in 

selected clones. 

Keywords: Hazelnut, Tombul, Clonal Selection, Pomology 

 

Giresun ve Trabzon Illerinden Seleksiyonla Yeni Fındık Çeşitlerin Geliştirilmesi 

 
Özet: Bu araştırma Giresun ve Trabzon illerinde yetiştirilen Tombul fındık çeşidinde üstün özelliklere sahip klonların 

belirlenmesi amacıyla 2008 ile 2012 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırmada toplam 380 klon incelenmiştir. 

Klonların değerlendirilmesinde ‘Tartılı Derecelendirme Metodu’ kullanılmıştır. Seçilen klonlarda verim 11.28-

40.63g/cm², iç oranı %50.08-54.07, meyve ağırlığı 1.90-2.19g, iç ağırlığı 0.99-1.19g, sağlam iç oranı %77-92, kabuk 

kalınlığı 0.89-1.10mm, çotanaktaki meyve sayısı 2.43-3.67, tam beyazlama oranı %69.9-96.9, çıtlak meyve oranı 

%0.33-7.67 ve göbek boşluğu 1.78-2.88mm arasında belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fındık, Tombul, Klon seleksiyonu, Pomoloji 

 

Giriş 

 

Türkiye’nin fındık üretimi, 696.964 hektar alanda, yaklaşık 555.909 tondur. Giresun ili 

117.800 hektar alanda, 81.640 ton üretimi ile Türkiye fındık üretiminin % 14.7’sini 

gerçekleştirmektedir. Giresun ilinde fındık bahçeleri yaşlı olup, dekara verim ortalama 69.3 kg’ 

dır. Trabzon ili ise 59.036 ha alanda 47.881 ton üretimi ile Türkiye fındık üretiminin % 8.61 

karşılamaktadır. Trabzon ilinde dekara verim ortalama 81.1 kg’dır (TÜİK, 2013). Fındık 

yetiştiriciliği yapılan ülkeler arasında Türkiye fındık çeşitleri ve tipleri açısından oldukça 

zengindir. Ayrıca, aynı çeşidin bitkileri arasında meyve ve bitkisel özellikler bakımından bazı 

farklılıklar görülebilmektedir. Bilindiği gibi bu tür değerler, ıslahçılar için son derece önemlidir. 

Mevcut çeşitler içinde daha üstün özellikte tip veya tipler bulma şansını verebilecek seleksiyon 

çalışmaları yapmak ülkemiz açısından önem arz etmektedir (Çetiner, 1976; Demir, 1997; İslam, 

2000).  Fındık plantasyonlarında yeni tesis edilen bahçeler tek bir klondan oluşmayıp tek bir çeşidi 

temsil etmemektedir (Demir, 1997; İslam, 2000). Farklı bahçelerden alınan farklı çeşit ve farklı 

klonlara ait dip sürgünleri ile yeni bahçeler tesis edilmiştir. Bunun sonucunda bahçelerde çeşit 

karışımı ortaya çıkmıştır. Bir ocak içerisindeki dallar bile farklı klonlardan veya farklı çeşitlerden 

oluşmuş olabilir. Tombul çeşidi üstün kalite özellikleri nedeniyle dünya fındık piyasasında önemli 

bir yere sahiptir. Tombul fındık çeşidinin verimi orta, yağ oranı % 63.8, protein oranı % 16.9, 

beyazlatma oranı % 96.6, göbek boşluğu orta, boş meyve oranı % 16.6, randımanı % 52.4, kabuk 

kalınlığı 1.01 mm, meyve iriliği uzunluk, genişlik ve kalınlık olarak sırasıyla 13.8, 13.1, ve 12.6 

mm özellikleri ile aranan bir çeşittir (Çalışkan, 1995). Bu üstün özelliklerinin yanında; verim 
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potansiyelinin düşük olması, periyodisite eğiliminin olması, meyvelerinin küçük olması, kök ve 

dip sürgünü verme eğiliminin yüksek olması, kabuk kalınlığının fazla olması istenmeyen 

özelliklerdir. Üstün özelliklere sahip olan Tombul klonlarının / tiplerinin belirlenmesi amacıyla 

1969-1972 yılları arasında Giresun ilinde sahildeki 7 ilçe, 103 köy ve 135 yetiştirici bahçesinde 

“Tombul Fındık Klon Seleksiyon” çalışması yürütülmüştür. Ancak, çalışmada bu alanın gerçek bir 

taramaya konu olabilmesi için araç, gereç ve zamanın yeterli olmadığı, yeterince örnek 

alınamadığı ve seçilen tiplerin kontrollü verim denemelerinin yapılamadığı belirtilmiştir. Bu 

nedenle ileride daha detaylı çalışmaların yapılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır (Çetiner, 

1976). Daha sonra yapılan seleksiyon çalışmalarında elde edilen tiplerin bazı özelliklerinin üstün 

olmasına karşın, tüm özellikler değerlendirildiğinde Tombul çeşidinin yerini alamadığı 

görülmüştür (Okay, 1999). Tombul çeşidi için en uygun yetiştirme ekolojisi olarak Giresun ili 

yöresindeki kıyı (0-250 m) ve orta (251-500 m) kuşakları verilmiştir (Çetiner, 1976). Bu proje, 

Tombul fındık çeşidinin en yoğun olarak yetiştirildiği ve kalite özelliklerini en iyi yansıttığı yer 

olarak bilinen Giresun’un Piraziz ilçesi ile Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi arasında yer alan 11 ilçede 

yürütülmüştür. Çevre faktörlerinden ve genetik yapıdan ileri gelen varyasyonları kesin olarak 

birbirinden ayırmak mümkün değildir (Kurt, 2004). Bu nedenle de, daha sonraki çalışmalarda 

standart Tombul çeşidi ile karşılaştırmalı olarak kontrollü verim denemelerinin yapılması, ümitvar 

klonların karakterize edilmesi ve farklılıkların moleküler seviyede ortaya çıkarılması 

gerekmektedir. Genetik olarak farklılık gösteren, morfolojik ve yetiştiricilik özellikleri 

bakımından üstünlükler sergileyen genotiplerden ticari anlamda rekabet şansı olanların yeni çeşit 

olarak tescil ettirilmesi ve fındık sektörüne kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca, incelenen 

klonlarda mevcut standart Tombul’da olmayan ancak tek tek de olsa belli üstün özellikleri 

taşıyanların gen kaynağı olarak saklanması, böylece gen kaynağı koleksiyonunun 

zenginleştirilerek ilerideki ıslah çalışmalarına yardımcı olacaktır.                                                                  

Bu araştırma, 2008-2012 yılları arasında Giresun ve Trabzon illerinde üstün özelliklere 

sahip Tombul fındık klonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Bu araştırma, Tombul fındığın kalite özelliklerini en iyi şekilde yansıttığı bölge olan 

Giresun’un Piraziz, Merkez, Keşap, Espiye, Tirebolu, Dereli, Eynesil, Görele ilçeleri ile 

Trabzon’un Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Vakfıkebir ilçelerine bağlı köylerin oluşturduğu geniş bir 

alanda yürütülmüştür. Araştırmada, 380 Tombul fındık klonu incelenmiştir ve bu klonlar, Fındık 

Araştırma İstasyonu koleksiyon bahçesinde bulunan standart Tombul çeşidi ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın materyalini, üretici bahçelerinde tespit edilen Tombul fındık klonları oluşturmuştur 

(Şekil 1).  

 

                       
Şekil 1. Tombul Fındık Çeşidinin Zuruf, Meyve ve İç Görüntüsü 
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Yöntem  

 

Klonların Seçimi ve Adlandırılması:  

Klonların seçimi verimlilik ve meyve özellikleri esas alınarak yapılmış ve hasattan önce 

köyler gezilerek yuvarlak meyve şekline sahip, Tombul çeşidine ait klonlar belirlenerek 

işaretlenmiştir. Klonların koordinatları GPS ile belirlenmiş, bahçeye ait bilgiler üretici bilgi 

formuna işlenmiştir. Hasat zamanı, ocak içinde işaretlenen dal/bitkinin tamamı hasat edilerek 

numune çuvallarına etiketi ile birlikte konulmuş ve laboratuvara getirilmiştir. Çotanaktaki meyve 

sayısı belirlendikten sonra meyveler zurufundan ayıklanmış ve doğal şartlarda kurutulmuştur. 

Kurutulan meyvelerin pomolojik, özellikleri belirlenmiştir. Klonların adlandırılması, klonun 

bulunduğu ilin plaka numarası, ilçenin ilk/ikinci harfi ve klon numarası şeklinde yapılmıştır. 

Örneğin; Giresun ili Merkez ilçede yer alan 1 nolu klonun ismi 28M01 şeklinde kodlanmıştır.  

Klonların değerlendirilmesinde ‘Tartılı Derecelendirme Metodu’ kullanılmıştır (Beyhan ve 

Demir, 2001). Pomolojik analizler sonucu elde edilen verilerin ortalamaları, standart sapma ve 

varyasyon katsayıları hesaplanmıştır. Tartılı derecelendirme metodunda; verim, iç oranı, iç 

ağırlığı, meyve ağırlığı, sağlam iç oranı, kabuk kalınlığı, çotanaktaki meyve sayısı, tam beyazlama 

oranı, çıtlak meyve oranı ve göbek boşluğu kriter olarak alınmıştır (Çizelge 1). 

 

Özelliklerin Belirlenmesi: 

Verim: İşaretli bitki/dalın tamamı hasat edilerek belirlenmiştir. Gövde kesit alanına verim 

(g/cm²) ve bitki/dal başına verim (g/bitki) olarak ifade edilmiştir. 

Çotanaktaki meyve sayısı: Hasat edilen çotanaklardan rastgele seçilen 100 tanesindeki 

gelişimini tamamlamış meyveler sayılarak ortalaması alınmıştır. 

Meyve ağırlığı (g): İncelemeye alınan örnekler doğal şartlarda kurutulduktan sonra her bir 

klondan tesadüfen seçilen 30 meyve 0.01g’a duyarlı hassas terazide tek tek tartılarak bulunmuştur. 

İç ağırlığı (g): Ağırlığı tespit edilen 30 adet meyvenin içi çıkarılarak 0.01g’a duyarlı hassas 

terazide tek tek tartılarak bulunmuştur.  

İç Oranı (%):  Toplam iç ağırlığının toplam meyve ağırlığına oranlanması ile bulunmuştur. 

Toplam 100 meyve kullanılarak hesaplanmıştır.  

Kabuk Kalınlığı (mm): Tesadüfen seçilmiş olan 30 meyvede, meyvelerin tabla kısmı ile uç 

kısmının tam ortasındaki kabuk kalınlığı 0.01mm’ye duyarlı digital kumpas yardımıyla 

ölçülmüştür.                                           

Meyve İriliği (mm): Her klondan tesadüfen seçilmiş olan 30 meyvede meyve uzunluğu, 

meyve genişliği ve meyve kalınlığı değerlerinin geometrik ortalaması hesaplanarak tespit 

edilmiştir. 

İç iriliği (mm): Her klondan tesadüfen seçilmiş olan 30 adet iç’in uzunluk, genişlik ve 

kalınlık değerlerinin geometrik ortalaması hesaplanarak tespit edilmiştir (Mohsenin, 1980). 

Sağlam İç Oranı (%):Kabuğu iyi doldurmuş, buruşuk ve abortif olmayan içlerin tüm iç 

sayısına oranlanması ile belirlenmiştir. 

Tam Beyazlama Oranı (%): Her klondan 50 adet iç petrilere konulmuş ve etüvde 175 °C’de 

15 dk bekletilerek elde ovalanmış ve tam beyazlama oranları hesaplanmıştır. 

Göbek Boşluğu (mm): İç fındık kotiledon birleşme çizgisine dik olacak şekilde tam ortadan 

ikiye bölünmüş ve açığa çıkan göbek boşluğu uç ile dip arasındaki eksene dik olacak şekilde en 

geniş kısımdan 0.01mm’ye duyarlı digital kumpasla ölçülmüştür.                                              

Çıtlak Kabuklu Meyve Oranı (%): Sütur çizgisinin meyvenin uç kısmında birleştiği noktada 

açıklık varsa bu meyveler ‘çıtlak meyve’ olarak kabul edilmiştir.  
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Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Bu araştırma 2008-2012 yılları arasında Giresun ve Trabzon illerindeki Tombul fındık 

çeşidi ile tesisi edilmiş bahçelerde üstün özelliklere sahip klonların belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Toplam 380 Tombul klonu incelenmiş ve sahip olduğu özellikler itibari ile standart 

Tombul çeşidinden daha yüksek puan alan 29 klon (61B05, 61Ç06, 61Ç07, 61Ç17, 61V25, 

28K16, 28K20, 28P01, 28P09, 28P16, 28ES04, 28EY01, 28EY03, 28G06, 28G10, 28G13, 

28G16, 28M01, 28M08, 28M10, 28M11, 28M15, 28M17, 28M35, 28D01, 28T11, 28T21, 28T24, 

28T26) Seleksiyon II aşamasında değerlendirilmek üzere seçilmiştir (Çizelge 2). 

Klonların seçiminde en önemli kriterlerden biri verimdir. Klonun zuruf ve meyve özellikleri 

dikkate alınarak Tombul klonu olduğu belirlendikten sonra ilk olarak verim durumuna bakılmış ve 

verimli olduğu gözlenen klonlar seçilmiştir.  Verimle ilgili önemli bir konu da, klonların 

periyodisite eğilimleridir. Periyodisite durumları göz önüne alınarak klonlarda üç yıl ard arda 

hasat yapılmış ve bu üç yıllık verilerin ortalaması alınarak değerlendirilmiştir. Seçilen klonlarda 

verim 11.28-40.63 g/cm² arasında belirlenmiştir. Fındıkta bu zamana kadar yapılan seleksiyon 

çalışmalarında verim değerleri tespit edilmediği için bu projedeki klonların sahip olduğu verim 

değerleri önceki çalışmalarla kıyaslanamamıştır. Köksal (2002) Tombul fındık çeşidinin verimli 

olduğunu belirtirken, Çalışkan (1995)’de orta verimli olduğu belirtilmektedir. 

Fındıkta en önemli kalite özelliklerinden biri de iç oranı’ dır. Fındık, iç oranına göre pazarda 

fiyatlandırılmaktadır. Seçilen klonların iç oranı % 50.1-54.1 arasında belirlenmiştir. İç oranının 

kalıtım derecesi Yao ve Mehlenbacher. (2000) tarafından 0.87 olarak belirlenmiştir. Önceki 

çalışmalarda Tombul fındık çeşidinde iç oranı Balta ve ark. (1997) % 53.9-57.5, Okay ve Özenç 

(2001) % 52, Bostan (2001a) % 54.3-56.3,  Bostan (2001b) % 56.8, Ayfer ve ark. (1986) % 51.7, 

Bostan (1995) % 55.3, Bostan ve ark. (1997) % 55.8, Çalışkan (1995) % 52.4, İslam (2000) % 

56.7, İslam ve ark. (2005) % 52.8, Bostan (1997) % 55.3, Erdoğan ve Aygün (2009) % 54.7-55.1, 

Bostan ve Yarılgaç (2009) % 49.4-53.5 olarak belirlemişlerdir.  

Tombul, ülkemizde yetiştirilen en kaliteli fındık çeşidi olmasına rağmen meyve ve iç 

ağırlığının az olması olumsuz bir özelliktir. Bu araştırmanın amaçlarından birisi de meyve ve iç 

ağırlığı fazla olan Tombul klonlarının belirlenmesi ve çeşit içerisinde bu anlamda genetik 

ilerlemenin sağlanmasıdır. Seçilen klonlarda meyve ağırlığı 1.90-2.19 g, iç ağırlığı ise 0.99-1.19g 

arasında belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda Tombul fındık çeşidinde meyve ağırlığı Beyhan ve 

Demir (2001) 1.81-2.16 g, Bostan (1997) 1.87 g, İslam ve ark. (2005) 2.18 g, Bostan (2001a) 

1.63-1.86 g, Bostan ve ark. (1997) 2.05 g, Bostan ve İslam (1999) 1.48 g, Çalışkan (1995) 1.45 g, 

İslam (2000) 2.02 g, Bostan (2001b) 1.92 g, Balta ve ark. (1997) 2.05-2.32 g, Bostan ve Yarılgaç 

(2009) 1.80-2.03 g olarak belirlemişlerdir. İç ağırlığı ise Bostan ve Yarılgaç (2009) 0.83-1.06 g, 

Balta ve ark. (1997) 1.17-1.28 g, Bostan (2001a) 0.90-1.08 g, Bostan (2001b) 1.08 g, Bostan 

(1995) 1.04 g, Bostan ve ark. (1997) 1.16 g, Bostan ve İslam (1999) 0.83 g, İslam (2000) 1.14 g, 

İslam ve ark. (2005) 1.15 g, Bostan (1997) 1.03 g, Beyhan ve Demir (2001) 0.89-1.14 g olarak 

belirlenmiştir.  

Çalışmada, kabuğu tamamen doldurmuş olan ve buruşuk, abortif, kurtlu, küflü ve çift 

olmayan içler sağlam iç olarak ifade edilmiştir. Seçilen klonlarda sağlam iç oranı % 77-92 

arasında belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda Tombul fındık çeşidinde sağlam iç oranı Beyhan ve 

Demir (2001) % 90-92, Bostan (1997) % 73.3, İslam ve ark. (2005) % 86.3 olarak belirlenmiştir. 

 Kabuk kalınlığı, meyve kalitesini ve iç oranını etkileyen en önemli özelliklerden biridir. 

Ümitvar klonlarda kabuk kalınlığı 0.89-1.10 mm arasında belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda 

Tombul fındık çeşidinde kabuk kalınlığı Balta ve ark.(1997) 0.83-0.94 mm, Okay ve Özenç 

(2001) 1.06 mm, Bostan (2001a) 0.97-1.16 mm, İslam ve ark. (2005) 1.13 mm, Bostan (1997) 

0.91 mm, Beyhan ve Demir (2001) 1.06-1.25 mm olarak belirlenmiştir. 

Çotanaktaki meyve sayısı bir çeşit özelliği olmakla birlikte yıllara göre farklılık 

göstermektedir. Çotanaktaki meyve sayısının az olması verimin az olmasına neden olur. Fazla 
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olması ise, meyve şeklinin bozulmasına, meyve ve iç iriliklerinin azalmasına neden olur. 

Çotanaktaki meyve sayısının kalıtım derecesi Yao ve Mehlenbacher (2000) tarafından 0.67 olarak 

belirlenmiştir. Ümitvar klonların çotanaktaki meyve sayısı 2.43-3.67 adet arasında belirlenmiştir. 

Önceki çalışmalarda Tombul fındık çeşidinde çotanaktaki meyve sayısı Erdoğan ve Aygün (2009) 

2.47-3.04 adet, Köksal (2002) 3.8 adet, Çalışkan (1995) 3.45 adet olarak belirlenmiştir. 

Fındıkta en önemli seleksiyon ve ıslah kriterlerinden biri de beyazlama oranıdır. Beyazlama 

oranının kalıtım derecesi Yao ve Mehlenbacher (2000)’e göre 0.64’ tür. Tombul, genel olarak 

beyazlama oranı yüksek bir çeşit olarak bilinmektedir. Bu nedenle çerezlik ve sanayilik değeri 

yüksektir. Bu çalışmada klonların tam beyazlama oranları değerlendirilmiştir. Seçilen klonların 

tam beyazlama oranı % 69.9- 96.9 arasında belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda Tombul fındık 

çeşidinde tam beyazlama oranı Bostan (2001a) % 66.6-76.5, olarak belirlenmiştir. 

Fındıkta, sütur çizgisinin meyvenin uç kısmında birleştiği noktada açıklık bulunan meyveler 

‘çıtlak meyve’ olarak kabul edilmektedir. Genel olarak yaz aylarında ve özellikle Haziran-

Temmuz aylarının yağışlı geçtiği yıllarda iç iriliği artmakta ve iç, kabuğu zorlayarak 

çıtlatmaktadır. Çıtlak meyvelerin büyük bölümünde zamanla siyah uç oluşumu gözlenmektedir. 

Kabukta oluşan açıklıktan bazı  fungus türlerinin nüfuz etmesi sonucunda acılaşma ve küflenme 

meydana gelmektedir. Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle fındıkta çıtlak meyve  istenmeyen bir 

özelliktir. Standart fındık çeşitlerinden İncekara (%7.1) ve Mincane (%5.3) fındık çeşitlerinin de 

çıtlak meyve oranları diğer çeşitlerden daha yüksektir. Seçilen klonların çıtlak meyve oranı % 

0.33-7.67 arasında belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda Tombul fındık çeşidinde çıtlak meyve oranı 

Köksal (2002) % 1.8 olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada göbek boşluğu ile birlikte göbek boşluğunda boşluk, göbek boşluğunda 

beyazlama ve göbek boşluğunda kahverengileşme gibi fizyolojik bozukluk olarak adlandırılan 

özellikler de belirlenmiştir. Genel itibariyle iç iriliği fazla olan klonlarda göbek boşluğunun da 

fazla olduğu gözlenmiştir. Küçük içlerde ve abortif iç olmamakla birlikte küçük ve sıkı dokuya 

sahip içlerde göbek boşluğu bulunmamaktadır. Göbek boşluğunda boşluk, göbek boşluğunda 

beyazlama ve göbek boşluğunda kahverengileşme gibi özelliklerin yıllar itibariyle değişkenlik 

gösterdiği gözlenmiştir. Göbek boşluğunda kahverengileşmenin depolama şartlarına bağlı olarak 

zamanla arttığı ve bu içlerde bir süre sonra acılaşmanın başladığı gözlenmiştir. Fındıkta yapılan 

bir çalışmada göbek boşluğunda kahverengileşmenin sıcak geçen yıllarda daha fazla olduğu ifade 

edilmektedir (Romero ve ark., 2003).  Projede belirlenen ümitvar klonların göbek boşluğu 1.78-

2.88 mm arasında belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda Tombul fındık çeşidinde göbek boşluğu 

Okay ve Özenç (2001) orta düzeyde, Çalışkan (1995) orta düzeyde Bostan (2001a) 3.36-4.46 mm, 

İslam ve ark. (2005) 1.13 mm olarak belirlemişlerdir. 

Sonuç olarak, binlerce yıldır fındık tarımı yapılan Anadolu’da fındık plantasyonları geniş bir 

varyasyona sahiptir. Bu varyasyon içerisinden verimli ve kaliteli klonların belirlenmesi oldukça 

önemlidir. Bunun yanı sıra ticari değeri olmamakla birlikte taşıdığı bir ya da birkaç özellik 

itibariyle değerlendirilebilecek klonların da belirlenmesi ve genetik kaynak olarak muhafaza altına 

alınması, ileride yapılacak ıslah çalışmalarına kaynak oluşturması bakımından önemlidir. 

Ülkemizde lokal olarak birçok fındık çeşidinde seleksiyon çalışmaları yapılmıştır. Ancak bu 

çalışmalar sonucu belirlenen klonlar farklı sebeplerle seleksiyon II aşamasına taşınamamıştır. 

Kaynakların verimli kullanılabilmesi açısından bu çalışmaların devamının getirilmesi gereklidir. 

Bu nedenle, seleksiyonlar sonucunda belirlenen, üstün özelliklere sahip klonların muhafaza 

edilmesi, moleküler ve morfolojik olarak tanımlanması ve eşit koşullardaki performanslarının 

belirlenebilmesi için verim denemelerine alınması gereklidir.  

 

Teşekkür 

 

Bu araştırmayı destekleyen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne 

teşekkür ederiz. 
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Çizelge 1. Tartılı derecelendirme metodunda kriter alınan özellikler ve bu özelliklere ait görece 

puan, sınıf, sınıf aralığı ve puanlar 
Özellik Görece puan  Sınıflar Sınıf Aralığı Puan 

Verim 

(g/cm²) 

25 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

26,43< 

21,22-26,42 

16,01-21,21 

10,80-16,00 

<10,79 

9 

7 

5 

3 

1 

İç oranı  

(%) 

20 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

52,10< 

50,30-52,09 

48,50-50,29 

46,70-48,49 

<46,69 

9 

7 

5 

3 

1 

İç ağırlığı  

(g) 

15 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

1,14< 

1,08-1,13 

1,02-1,07 

0,96-1,01 

<0,95 

9 

7 

5 

3 

1 

Meyve ağırlığı  

(g) 

10 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

2,12< 

2,04-2,11 

1,96-2,03 

1,88-1,95 

<1,87 

9 

7 

5 

3 

1 

Sağlam iç oranı  

(%) 

10 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

87,17< 

83,64-87,16 

80,11-83,63 

76,58-80,10 

<76,57 

9 

7 

5 

3 

1 

Kabuk kalınlığı (mm) 5 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

0,89> 

0,90-0,93 

0,94-0,97 

0,98-1,02 

>1,03 

9 

7 

5 

3 

1 

Çotanaktaki meyve 

sayısı 

(adet) 

5 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

3,84< 

3,30-3,83 

2,77-3,29 

2,23 -2,76 

<2,22 

9 

7 

5 

3 

1 

Tam beyazlama oranı  

(%) 

5 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

91,82< 

84,74-91,81 

77,66-84,73 

70,58-77,65 

<70,57 

9 

7 

5 

3 

1 

Çıtlak meyve oranı 

(%) 

3 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

0,0> 

0,1-2,02 

2,03-4,04 

4,05-6,06 

>6,07 

9 

7 

5 

3 

1 

Göbek boşluğu (mm) 2 Çok Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok Düşük 

1,67> 

1,68-1,91 

1,92-2,15 

2,16-2,40 

>2,41 

9 

7 

5 

3 

1 
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Çizelge 2. Seçilen klonların verim, iç oranı (İO), meyve ağırlığı (MA), iç ağırlığı (İA), sağlam iç 

oranı (SİO), kabuk kalınlığı (KK), çotanaktaki meyve sayısı (ÇMS), tam beyazlama oranı (TBO), 

çıtlak meyve oranı (ÇMO), göbek boşluğu (GB) değerleri ve toplam tartılı derecelendirme 

puanları (TTDP) 

Klon Verim 

(g/cm²) 

İO 

(%) 

MA 

(g)
 

İA  

(g)
 

SİO 

(%)
 

KK 

(mm)
 

ÇMS
 

TBO   

(%)
 

ÇMO 

(%)
 

GB 

(mm)
 

TTDP 

61B05 24,27 52,71 1,90 1,00 88 0,99 3,17 89,3 2,67 2,44 632 

61Ç06 24,30 53,04 1,95 1,06 90 0,99 3,37 81,6 4 2,17 656 

61Ç07 28,49 53,88 1,93 1,05 90,33 0,99 3,37 81,1 4 1,82 724 

61Ç17 31,64 50,95 1,93 0,99 84,33 1,02 2,85 90,2 0,33 1,8 630 

61V25 16,44 53,90 1,91 1,08 81,67 0,89 2,93 78,3 3 2,01 620 

28K16 18,63 51,02 2,10 1,10 89,67 1,04 3,09 96,1 2,33 1,81 654 

28K20 22,49 52,20 2,07 1,09 88 1,02 3,04 92,5 5,33 2,59 726 

28P01 19,26 51,60 1,97 1,03 90,33 0,99 2,98 88,9 2 2,43 598 

28P09 21,32 50,65 2,01 1,04 90,33 0,99 3,44 86,4 2 2,32 622 

28P16 29,86 50,09 2 1,03 77 0,96 2,69 87,6 2 2,31 602 

28ES04 16,57 51,54 2,19 1,15 90 1,10 3,67 69,9 7,67 2,47 640 

28EY01 21,17 51,93 2,07 1,11 86 1,01 2,86 83 2 2,03 626 

28EY03 27,87 52,99 1,98 1,09 84,67 0,94 2,90 95,1 2 2,34 772 

28G06 19,98 53,81 1,99 1,11 85,67 0,94 2,84 86,7 2,23 2,22 656 

28G10 18,53 51,84 2,01 1,08 83,43 0,95 2,43 96,9 4,43 2,55 586 

28G13 17,27 50,46 2,18 1,17 78,67 0,98 2,61 78,8 1 2,77 574 

28G16 23,65 53,53 2,19 1,19 85,33 1 3,02 81,7 5,33 2,79 742 

28M01 11,28 51,11 2,12 1,11 86,77 0,99 3,34 92,1 1,23 2,62 618 

28M08 21,61 50,45 2 1,05 85 1,01 3,33 80,7 3,33 1,94 590 

28M10 14,08 52,44 1,94 1,04 88 0,96 3,10 89,9 3,33 1,95 580 

28M11 18,33 51,17 1,94 1,05 83,33 0,93 3,32 93,7 3 1,78 574 

28M15 12,01 53,49 2,06 1,12 83,33 0,96 3,58 89,1 5 2,14 654 

28M17 12,37 54,07 1,93 1,06 88,67 0,92 2,71 94,5 3,67 2,13 590 

28M35 40,63 50,08 2,07 1,05 87 1,03 3,53 94,3 4 2,68 658 

28D01 16,43 52,1 1,94 1,03 86,67 0,95 3,08 93 5,33 2,23 610 

28T11 15,47 50,87 2,17 1,14 85,33 0,98 2,59 95,43 3,33 2,61 552 

28T21 21,09 51,3 2,15 1,13 87,67 1 2,5 93,17 2 2,56 672 

28T24 21,62 53,37 2,16 1,16 90 0,99 2,68 85,1 5,67 2,58 760 

28T26 14,58 53,97 2,04 1,12 92 0,97 2,78 91,63 3,33 2,68 698 

Şahit 24,86 50,64 1,90 1,01 82,17 1,01 2,99 79 2,16 2,01 550 
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Abstract: One of the aims of plant breeding is to increase economic value of plants by making use of genetic 

variations occurring in different ways. Clone selection is used successfully on plants breeding by the vegetative way 

or especially on mixed populations. Besides the selection’s studies carrying out in Turkey and in the word change by 

types, a considerable growth is noted in selected clone’s yield, bunch of grape’s weight, berry weight, brix and worth 

efficiency in wine grape. Narince grape variety grows on 90 percent of the vineyards in Tokat. It is used as table 

grape, wine grape, must grape and brined vine leaf.  This article caontains result of the first phase of clonal selection 

study on Narince grape variety in Tokat region. 

The study’s material has been taken from 9 vineyards in Erbaa, Niksar, Zile, Turhal and Central districts. It was 

defined in the evaluated clonal elite variates belonging to Narince grape that percentage of bloom 45 - 94 %, number 

of bunch is between 4 – 40, weight of bunch is between 121 g – 687 g, efficiency per vine is between 0,605 kg – 

13,650 kg ; berry weight of grape is between 2.1 g and 4.8 g, weight of pruning wood is between 380 g and 2 970 g; 

rate of TTS is between 19,2 % and 25,6 %; must is between 52,1 % and 74,7 %. Thanks to this study, 21 mother vines 

were selected according to average of three years.  

Keywords: Tokat, Grape, Narince, Breeding, Clonal Selection 

 

Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu 

 
Özet: Bitki ıslahının amaçlarından bir tanesi; çeşitli yollarla oluşan kalıtsal varyasyonlardan faydalanarak 

yetiştiriciliği yapılan bitkilerin ekonomik değerlerinin yükseltilmesidir. Vegetatif yolla çoğaltılan bitkilerde ve 

özellikle karışık popülasyonlarda daha kaliteli bireyler elde etmek için klon seleksiyonu başarı ile kullanılmaktadır. 

Dünyada ve ülkemizde yapılan seleksiyon çalışmalarında çeşide göre değişmekle birlikte, seçilen klonların verimde, 

salkım ağırlığında, tane ağırlığında, SÇKM’de ve şaraplık üzümlerde şıra randımanında önemli oranda artışlar 

kaydedilmiştir. Tokat ilinde bağ alanlarının % 90’nında Narince üzüm çeşidi yetiştirilmektedir. Çeşit sofralık, 

şaraplık, şıralık ve yaprakları salamuralık olarak değerlendirilmektedir.  

Bu makale Tokat ilinde yetiştiriciliği yapılan Narince üzüm çeşidinde yapılan klon seleksiyon çalışmasının ilk 

aşama sonuçlarını içermektedir. Çalışmanın materyalini, Erbaa, Niksar, Zile, Turhal ve Merkez ilçelerinde 7 adet 

bağdan 2010-2012 yıllarında yapılan gözlem, değerlendirme ve seçim sonucunda doğuş oranının % 45-94 arasında; 

salkım sayıları 4-40 adet arasında; salkım ağırlığı 121 g ile 687 g arasında; omca başına verimlerin 0,605 kg ile 

13,650 kg arasında; ortalama tane ağırlığının 2,1 g ile 4,8 g arasında; budama odun ağırlığının 380 g ile 2 970 g 

arasında; SÇKM değerinin % 19,2 ile % 25,6 arasında; şıra randımanının ise % 52,1 ile % 74,7 arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Tartılı derecelendirme sonucunda 21 adet klon baş omcası seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tokat, Bağcılık, Narince, Islah, Klon seleksiyonu 

 

Giriş 

 

Bağlarda verim düşüklüğünün çeşitii nedenleri vardır. Bunlar; çeşit standardizasyonun 

olmaması, budama hataları, hastalık ve zararlılarla etkin mücadelenin yapılamaması, uygun 

miktarda-türde ve zamanda gübreleme uygulamalarının yerine getirilmemesi, sulama zamanı ve 

miktarı gibi teknik ve kültürel uygulamaların yeterince yapılmaması yanında, üzüm 

yetiştiriciliğinde ıslah edilmemiş mahalli çeşitlerin kullanılması sayılabilir. Son yıllarda ıslahçılar 

tüketici isteklerine uygun, hastalık ve zararlılardan ari yeni çeşitler geliştirmeye yönelik olarak 

araştırmalarını yoğunlaştırmışlardır. Bu amaçla; seleksiyon ve melezleme başta olmak üzere farklı 

ıslah metotları kullanılarak pek çok çalışma yapılmıştır. Özellikle Fransa, Almanya ve Avustralya 

gibi ülkelerde seleksiyon ıslahına yönelik geniş ıslah programları uygulanmıştır (Fidan ve ark., 

1975). 
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Genel olarak vejetatif olarak çoğaltılan bitkiler genetik olarak alındıkları ana bitkinin tüm 

özelliklerini taşırlar (Eriş, 1995). Fakat bu durumun bazen değişebileceği (Weaver, 1976; Mullins 

ve ark., 1992) ve nedenin de populasyonun bir ana bitkiden değil yakın ilişkili birkaç ana bitkiden 

meydana gelmesi, virüs, viroid veya mutasyonlardan kaynaklanabileceği (Eriş, 1995; Mannini, 

2000) bildirilmektedir. Özellikle mutasyonlar sonucu meydana gelen varyasyonlar bitki ıslahında 

büyük önem taşımaktadır (Şehirali ve Özden, 1988). Kültür bitkilerinin önemli bir kısmı doğal 

(spontan) mutasyonlar sonucu oluştuğu (Ülkümen, 1973; Moore and Janick, 1983) 

düşünüldüğünde, asmaların kültüre alınmasının ve vegetatif olarak çoğaltılmasının binlerce yıldan 

beri yapılması mutasyona uğrama ihtimalini artırmaktadır (Dokuzoğuz, 1964; Einset ve Pratt, 

1975; Fidan, 1985; Eriş, 1995).  

Bitki ıslahının amaçlarından bir tanesi, doğada kendiliğinden (spontan) meydana gelen 

veya çeşitli yollarla suni olarak elde edilen kalıtsal varyasyonlardan faydalanarak yetiştiriciliği 

yapılan bitkilerin ekonomik değerlerinin yükseltilmesidir (Özbek, 1955; Dokuzoğuz, 1964; Demir, 

1975). Birçok bitkinin anavatanı olan Türkiye’de genetik varyasyonlar paha biçilmez bir hazine 

durumundadır (Güleryüz, 1995).  

Bağcılıkta Seleksiyon çalışmaları 200 yıldan fazla zamandır devam etmektedir. Dünya 

ülkelerine bakıldığında bu çalışmalar belirli bir aşamaya gelmiş bulunmakta olup, seleksiyon 

çalışmaları değişik amaçlarla hala yapılmaktadır. Seleksiyon sonucunda elde edilen klonlardaki 

verim artışı, Almanya’da %35, İspanya’da %64,6, İtalya’da %30, Macaristan’da %30-40, Çin’de 

%15 olarak bulunmuştur. Ayrıca bu ülkelerde yapılan çalışmalarda bir çeşit içerisinde salkım 

ağırlığı, tane ağırlığı, tane şekli, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), olgunluk zamanı, yaprak 

şekli ve  büyüklüğü ile hastalık ve zararlılara dayanıklılık yönünden önemli varyasyonların 

olduğu bildirilmektedir (Bernard ve ark., 1983; Malossini ve ark., 1990; Schöffling ve ark, 1990; 

Hadju, 1994; Korosec-Koruza ve ark., 1998; Scalabrelli ve ark., 2000; Borgo ve ark., 2000). 

Ülkemizde ilk seleksiyon çalışmalarına 1964 yılında başlanmıştır. Yapılan seleksiyon 

çalışmalarında çeşide göre değişmekle birlikte, seçilen klonlarla verimde %5,9–225, salkım 

ağırlığında %7–128, tane ağırlığında %0-46,  SÇKM’de %0,7–26 ve şaraplık üzümlerde şıra 

randımanında %2,4–55,32, budama artığı ağırlığı %9,5-217,  asitlik %  2,2-62 oranında artışlar 

kaydedilmiştir (Uslu ve Özek, 1970; Fidan ve ark; 1975; Ağaoğlu, 1981; Uslu ve Samancı, 1992; 

Kader ve ark., 1997; Özışık ve ark., 1997; Yılmaz ve ark., 1997; Ilgın ve ark., 1999; Öztürk ve 

ark., 1998; Uslu ve Samancı, 1998; Kader ve ark., 2001; Ilgın ve ark., 2002; Karadoğan ve ark., 

2002; Kiracı ve ark., 2002; Köse ve Güleryüz, 2003; Kader ve ark., 2004; Yağcı ve ark., 2005). 

Bugün ülkemizde yerli çeşitlerimizden 33 tanesinde klon seleksiyonu yapılarak 108 adet klon 

seçilmiştir. Ayrıca halen 13 adet çeşitte klon seleksiyonu çalışmaları devam etmektedir.  

Ülkemizde en önemli beyaz şaraplık çeşitlerden birisi olan Narince üzüm çeşidinin en fazla 

yetiştiriciliği yapılan illerden birisi Tokat’dır. Tokat ili bu çeşidin en iyi yetiştiği ekolojilerden 

birisi olup bölgede en önemli ticari ürünlerden birisidir.  Bu çalışma Narince üzüm çeşidinde I. 

aşama sonucu seçilen klon baş omcalara ait elde edilen sonuçları içermektedir.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

2010-2012 yılları arasında 3 yıl süre ile yürütülen bu çalışmanın materyalini; Tokat 

Merkez ilçe ve Erbaa, Niksar, Zile ve Turhal ilçelerinde toplam 9 adet üretici bağında yetiştirilen 

Narince üzüm çeşidi oluşturmaktadır. Narince üzüm çeşidine ait özellikler aşağıda verilmiştir. 
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Çalışmanın yapıldığı Narince üzüm çeşidi Salkımları 

kanatlı veya konik, dolgun sıklıkta ve iridir. Taneleri beyaz, 

yuvarlak, orta irilikte, orta kalınlıkta kabuklu, tatlı ve 2-3 

adet çekirdeğe sahiptir.Yerli çeşitlerimiz arasında en kaliteli 

sek ve dömisek şarap yapılan çeşitlerden birisidir. Sek 

şarapları gibi, dömisek şarapları da kimyasal bileşim ve 

aroma maddeleri bakımından en iyi ve kaliteli olmaktadır. 

Sofralık olarak tüketimi de yapılmaktadır.  Verimli bir 

çeşittir. Kısa budanır (Kara, 1990; Çelik, 2002). Salamuralık 

yaprak tercihinde en başta gelen çeşitlerimizden birisidir. 

Uygun yetiştiricilik koşullarında dekardan 400-800 kg 

yaprak toplanmaktadır. 

 

Şekil 1. Narince üzüm çeşidi  

 

Çalışma; 12- 13 Mayıs 2006 tarihlerinde yapılan “Bağcılıkta Klon Seleksiyonu Çatı Projesi 

Çalışma Grubu Toplantısı” nda alınan kararlarda (Anonim, 2006) bazı modifikasyonlar yaparak 

oluşturulan yönteme göre yapılmıştır.  Bu çalışmada aşağıda verilen yol izlenmiştir.  

2010 yılında çalışmanın yapılabileceği bağları ve omcaları belirlemek amacıyla 5 ilçe 16 

adet üretici bağında toplamda 16.100 omca üzerinde gözlem, inceleme yapılmıştır. 

2010 yılında 5 ilçe ve 9 adet bağda 4548 omcada görsel olarak, verim, gelişme ve hastalık 

zararlı varlığına göre omcalar incelenmiş ve toplamda 7 adet bağda 429 adet omcada aşağıda 

belirtilen verim, kalite ve gelişme değerleri alınmıştır.  

Belirlenmiş, işaretlenmiş ve veri alınmış klon baş omca adayından gelişme geriliği 

gösteren, hastalık ve zararlı yoğunluğu fazla olan, gözle görülecek şekilde Agrobacterium vitis 

varlığı tespit edilen,  kış soğukları veya üretici nedeniyle sökülen veya kuruyan omcalar elemine 

edilmiştir. Bu nedenle 2011 yılında 276 omca, 2012 yılında ise 137 adet omcadan veri alımı 

yapılmıştır.  

 

Doğuş oranı (%): Budamada asma üzerinde bırakılan gözlerden süren sürgünler 30-40 cm iken 

sürgün ve somak sayıları sayılarak belirlenmiştir. Uyanma oranları ile göze ve sürgüne düşen 

salkım sayıları hesaplanarak, sürgün/ somak oranı tespit edilmiştir. Doğuş oranlarının sınıf 

değerleri ve puan aralıkları gruplandırılmaları: 1 (< 0,80), 2 (0,81-1,12), 3 (1,13-1,36), 4 (1,37-

1,59), 5 (>1,59) şeklinde yapılmıştır. 

Salkım sayısı (adet): Hasat sırasında omcalardaki tüm salkımlar sayılarak saptanmıştır. 

Salkım ağırlığı (g): Hasat döneminde elde edilen verimin salkım sayısına bölünmesi ile elde 

edilip  (O-502, Anonim, 1997)’ye göre sınıflandırılmıştır. Buna göre; çok küçük (<100), küçük 

(150-250), orta (350-450), büyük (650-950) ve çok büyük (>1200) grupları oluşturulmuştur. 

Tane ağırlığı (g): Üzümler hasat olgunluğuna geldiğinde her omcaya ait rastgele alınan 10 

salkımdan seçilen 100 adet tanenin tartılıp, ortalaması alınarak belirlenmiştir. Tane ağırlığı (O-

503, Anonim, 1997)’ye göre sınıflandırılmıştır. Buna göre; çok küçük (<1,0), küçük (1,7-2,3), orta 

(3-5), büyük (7-9) ve çok büyük (>12) grupları oluşturulmuştur. 

Verim (kg/omca): Omca başına verimler, hasat edilen ürün dijital terazi ile tartılarak 

belirlenmiştir (Elde edilen verilere göre tarafımızdan beş sınıf değerleri oluşturulmuştur). Verime 

ait sınıf değerleri ve puan aralıkları gruplandırılmaları: 1 (< 1,0), 3 (1,1-2,5), 5 (2,6-3,5), 7 (3,6-

4,0), 9 (>4,1) şeklinde yapılmıştır. 

Gelişme (budama odunu ağırlığı-kg/omca): Budama zamanı kesilen yıllık sürgünler tartılarak 

belirlenip (kg/omca)  gruplandırılmıştır  (Elde edilen verilere göre tarafımızdan üç sınıf değerleri 

oluşturulmuştur). Gelişmeye ait sınıf değerleri ve puan aralıkları: 1 (<1,0), 3 (1,1-1,9) ve 5 (>1,9) 

şeklinde yapılmıştır. 
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Suda çözülebilir kuru madde (SÇKM) (%): El refraktometresiyle belirlenmiştir. Üzüm taneleri 

tülbent içerisine konulup sıkılarak suyu çıkarılmıştır. Daha sonra refraktometre kullanılarak suda 

çözünür kuru madde miktarı % olarak belirlenmiştir.   

pH: Üzüm tanelerine baskı uygulanarak suyu çıkarılmıştır. Daha sonra  pH metre kullanılarak pH 

değeri ölçülmüştür.   

Titre edilebilir asit miktarı (g/l): Olgunluk döneminde alınan üzümlerden çıkarılan şıralardan 

Cemeroğlu, (2010)’a göre yapılmış  ve elde edilen verilere göre tarafımızdan beş sınıf değeri 

oluşturulmuştur. ). Asit miktarına ait sınıf değerleri ve puan aralıkları: 1 (<4,0 ), 3 (4,0-5,0), 5 

(5,1-6,0), 7 (6,1-7,0) ve 9 (> 7,0) şeklinde yapılmıştır. 

Bome (%): Bome Aerometresi ile belirlenip elde edilen verilere göre tarafımızdan beş sınıf değeri 

oluşturulmuştur. Bome sınıf değeri ve puan aralıkları: 1 (<8,0), 3 (8,0-9,5), 5 (9,6-11,0), 7 (11,1-

12,5) ve 9 (> 12,6) şeklinde yapılmıştır. 

Şıra randımanı (%): Omcalardan alınan 2-3 kg üzüm presle sıkıldıktan sonra (Elde edilen 

şıra/sıkılan üzüm x 100 formülü ile) şıra randımanı hesaplanmış ve elde edilen verilere göre 

tarafımızdan beş sınıf değeri oluşturulmuştur. Bunlar; 1 (<55,0), 3 (55,1-60,0), 5 (60,1-65,0), 7 

(65,1-70,0) ve 9 (> 70,0) şeklinde yapılmıştır. 

Toptan uyarlanmış tartılı derecelendirme puanlarının belirlenmesi: Klon baş omca 

adaylarının seçiminde tartılı derecelendirmede esas olan kriterler ve nispi puan; 20 puan Doğuş 

oranına, 25 puan verim değerine, 15 puan Gelişme değerine, 10 puan asit değerine, 15 puan Bome 

değerine ve 15 puan Şıra Randımanı değerine verilmiştir. Her bir omcanın 3 yıllık verilerinin 

ortalamalarına göre tartılı derecelendirme işlemine tabii tutulmuştur. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

2010-2013 yılları arasında 3 yıl süre ile 137 adet omcadan (sağlıklı oldukları varsayılan) 

alınan verilere göre Narince üzüm çeşidinden elde edilen değerler (ortalama, maksimum ve 

minimum) Çizelge 1’de verilmiştir (çalışmanın son yılında Zile ilçesinde veri alımı yapılan 

Omcaların tamamında Agrobacterium vitis belirtileri omca üzerinde görülmüş ve bu bağ 

değerlendirmeden tamamen çıkarılmıştır). 137 adet Omcadan elde edilen değerler ile ilgili tablolar 

fazla yer kaplayacağından bu değerlerle beraber sadece seçimi yapılan klon baş omcalarının 

değerleri bir sonraki tabloda verilmiştir. 

İncelenen 137 adet omcanın 3 yıllık ortalamasına göre; klon baş omca adayları olarak 

belirlenen Narince üzüm çeşidinde bir omcada 20 adet göz bırakılmakta bunların 14,6’sı uyanarak 

(uyanma oranı %72) yaklaşık 14,3 adet somak meydana getirmektedir. Her omcadan 13,5 adet 

368 g ağırlığında salkım elde edilmekte ve verim yaklaşık 5 kg olmaktadır (Çizelge 1).  

Klon baş omca adaylarının maksimum ve minimum değerleri arasındaki farkın yüksek 

olması ilçeler, bağların yer ve yöneyi, omca yaşları gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmekle 

beraber; çeşit içerisinde verim ve kalite bakımından önemli bir varyasyonun da bir göstergesi 

olmuştur. Değerlendirmeye alınan bütün omcalar dikkate alındığında uyanma oranında %30.4, 

SÇKM’de %18.4, Bome’de %17.2, şıra randımanında %16.7, salkım ağırlığında %86.4, tane 

ağırlığında %38,6 ve omca başına verimde %169,7 oranında bir fark/artış sağlanabilmektedir 

(Çizelge 1). Fakat bu değerler; populasyonda daha önce bir seçimin yapıldığı ve ilk seçimden 

geçmiş olan omcaların birbirleri ile karşılaştırılması sonucu elde edilmiştir. Bu nedenle özelliklere 

ait artış oranlarının gerçek populasyon ile karşılaştırması yapılabilse çok daha yüksek değerler 

alabileceği düşünülmektedir. Dünyada ve ülkemizde yapılan klon seleksiyonu çalışmaları dikkate 

alındığında (kaynaklar yukarıda verilmiştir) verim ve kalite artışının olması doğal bir durum 

olarak görülmektedir. Fakat dikkate alınması gereken noktanın verim ve kalitedeki artışın ne kadar 

olabileceğidir.   

 

Çizelge 1. 137 adet omcaya ait verim, gelişme ve kalite değerleri (3 yıl ortalaması) 
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Özellik Ortalama Maksimum Minimum Ort. Göre artış oranı 

Göz sayısı (adet) 20,07 47,00 10,00  

Uyanan göz sayısı (adet) 14,69 41,00 5,00  

Toplam Somak sayısı (adet) 14,33 42,00 6,00  

Omca sürgün sayısı 14,31 41,00 5,00  

Göze düşen somak sayısı 0,65 0,96 0,29  

Sürgüne düşen somak sayısı 0,87 1,19 0,40  

Uyanma Oranı (%) 0,72 0,94 0,45 30,4 

SÇKM (%) 21,62 25,60 15,40 18,4 

pH 2,36 3,30 1,10 40,0 

Asit(g/l) 7,66 10,64 5,73 39,0 

Bome 11,94 14,00 9,00 17,2 

Şıra randımanı (%) 64,00 74,70 52,10 16,7 

Salkım sayısı (adet) 13,49 40,00 4,00 196,5 

Salkım Ağırlığı  (g) 368,57 687,00 121,00 86,4 

Tane ağırlığı (g) 3,46 4,80 2,10 38,6 

Verim(kg/omca) 5,06 13,65 0,61 169,7 

 

Seçilen klon baş omcalarının verim ve kalite değerleri Çizelge 2’de incelenen özelliklere 

göre almış oldukları tartılı derecelendirme puanları Çizelge 3’de verilmiştir.  

 

Genel olarak bakıldığında elde edilen değerler bağlara göre önemli sayılabilecek 

değişiklikler gösterebilmektedir. Seçilen klon baş omca adayları dikkate alındığında göze düşen 

somak sayıları 0,6 (BY-47) ile 0,94 (BY-90); salkım sayıları 9 (BY-47) ile 35 (BT-04) adet; 

salkım ağırlığı 193 g (S-12) ile 687 g (Ç-48); tane ağırlığı 2,7 g (S-01) ile 4,4 g (G-46); omca 

başına verim 2,51 kg (S-12) ile 11,06 kg (BT-04); budama ağırlığı 0,68 kg (BY-47) ile 2,70 kg 

(BT-04); SÇKM % 17,1 (Ç-48) ile %24,4 (BY-47); asitlik (g/l) 6,36 (B-06) ile 9,50 (G-20); bome 

10 (Ç-48) ile 13 (BT-20 vb); şıra randımanı %59,7 (BY-72) ile %74,7 (G-20) arasında bir değer 

göstermiştir. Seçilmiş olan klon baş omcaları arasında bu kadar geniş bir varyasyonun olması klon 

olma özelliği (Kader ve ark., 1997; Kader ve ark., 2004a; Kader ve ark., 2004b) ve üreticilerin 

yapmış oldukları kültürel işlemlerden (budama, gübreleme, sulama, ilaçlama, uç alma, salkım 

seyretme ve salkım ucu kesme vb)  (Yağcı ve ark., 2011) kaynaklanabilir. Bunlara ilaveten omca 

yaşı, yer-yöney, kullanılan anaçlar, terbiye sistemleri, toprak yapısı ve dikim sıklığı da farklılık 

yaratabilecek kaynaklar olarak sayılabilir. Nitekim seleksiyon yapılan bağlar dikkate alındığında 

rakım, terbiye sistemi, dikim sıklığı bağa göre önemli değişiklikler göstermektedir.  

Tartılı derecelendirme sonucunda Erbaa ilçesinde 3 bağdan 10 adet (Bağpınarı-T, 

Bağpınarı-Y, Salkımören), Niksar ilçesinde 1 bağdan 7 adet (Gökçeli), Tokat Merkez ilçede 1 

bağdan 4 adet (Büyükyıldız) ve Turhal ilçesinden (Çarıksız) 1 bağdan 8 adet olmak üzere toplam 

6 bağdan  29 adet klon baş omcası seçilmiştir. Seçim sonucunda omcalardan kalemler alınarak 

Agrobacterium vitis analizleri yaptırılmış ve 8 adet klon baş omcası (BY-47, BY-77, G-46, G-47, 

B-03, B-09, Ç-31 ve Ç-42) sonuçlar pozitif çıktığı için elemine edilmiştir. 

Çalışma sonucunda Narince üzüm çeşidine ait 21 adet klon baş omcasından fidanlar 

üretilerek; Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu, G.O.Ü. Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ve üretici bağında olmak üzere 3 yerde Klon Bağı kurulmuştur.  

 

Çizelge 2. Seçimi yapılan klon baş omcalarının verim ve kalite değerleri (3 yıl ortalaması) 

 

KÖY 
Klon 

No 

Göz/ 

Somak 

sayısı 

Salkım 

sayısı 

(adet) 

Salkım 

Ağırlığı 

(g) 

Tane 

ağırlığı 

(g) 

Verim 

(kg/omca) 

Gelişme 

(kg/omca) 

SÇKM 

(%) 
pH 

Asit 

(g/l) 
Bome 

Şıra 

ran. 

(%) 
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Bağpınar-T BT-04 0,86 35 316 3,2 11,06 2,70 22,0 2,6 7,43 12,0 67,7 

Bağpınar-T BT-20 0,81 20 293 3,4 5,86 1,88 23,4 2,6 7,42 13,0 66,2 

Bağpınar-T BT-27 0,85 32 273 3,0 8,74 2,63 22,8 2,5 7,42 13,0 65,9 

Bağ Ortalaması 0,81 23,6 309,8 3,2 7,3 1,9 23,2 2,6 7,1 12,9 64,1 

Bağpınar-Y BY-47* 0,60 9 292 3,0 2,63 0,68 24,4 2,8 6,59 13,0 63,5 

Bağpınar-Y BY-72 0,93 14 260 3,9 3,64 1,08 22,5 2,4 9,48 13,0 59,7 

Bağpınar-Y BY-77* 0,85 10 310 3,5 3,10 1,05 22,2 2,8 6,88 12,0 63,8 

Bağpınar-Y BY-90 0,94 13 300 3,0 3,90 1,27 23,0 2,6 8,36 13,0 65,8 

Bağ Ortalaması 0,65 8,8 228,3 2,9 2,0 0,8 23,3 2,6 7,3 12,7 63,5 

Salkımören S-01 0,87 14 217 2,7 3,04 1,17 21,0 2,5 7,13 12,0 68,2 

Salkımören S-12 0,80 13 193 3,1 2,51 1,14 24,0 2,5 8,14 13,0 60,1 

Salkımören S-34 0,88 12 280 3,3 3,36 1,05 22,4 2,5 7,59 12,0 64,8 

Bağ Ortalaması 0,70 9,0 205,3 2,8 1,9 0,9 23,4 2,7 6,9 12,7 62,9 

Gökçeli G-18 0,79 15 384 3,2 5,76 1,43 21,4 2,3 8,66 13,0 60,1 

Gökçeli G-20 0,63 12 388 3,5 4,66 0,75 21,9 2,5 9,50 13,0 74,7 

Gökçeli G-21 0,88 13 407 3,7 5,29 1,32 21,4 2,4 9,47 13,0 70,3 

Gökçeli G-24 0,88 21 449 4,1 9,43 1,35 21,6 2,5 9,26 12,0 65,3 

Gökçeli G-36 0,82 20 443 3,3 8,86 1,35 22,8 2,5 8,30 12,0 68,6 

Gökçeli G-46* 0,75 14 300 4,4 4,20 1,35 19,0 2,5 9,30 11,0 65,6 

Gökçeli G-47* 0,79 12 375 3,7 4,50 1,05 21,0 2,5 7,61 12,0 65,9 

Bağ Ortalaması 0,68 10,3 325,0 3,7 3,4 0,9 21,6 2,5 8,1 12,0 65,3 

Büyükyıldız B-03* 0,83 22 450 3,3 9,90 1,90 20,8 2,4 6,91 12,0 66,5 

Büyükyıldız B-06 0,75 15 313 3,0 4,70 1,35 22,7 2,8 6,36 12,0 70,0 

Büyükyıldız B-08 0,78 17 348 3,0 5,90 1,58 23,8 2,6 6,90 13,0 64,1 

Büyükyıldız B-09* 0,79 24 325 3,1 7,80 2,09 22,6 2,6 6,83 12,0 64,4 

Bağ Ortalaması 0,77 18,0 405,8 3,1 7,2 1,6 21,8 2,6 6,9 12,1 63,0 

Çarıksız Ç-12 0,73 17 549 4,2 9,33 1,20 19,1 1,9 7,91 10,0 69,3 

Çarıksız Ç-19 0,71 13 497 4,0 6,45 1,13 21,6 2,0 8,25 12,0 70,3 

Çarıksız Ç-31* 0,78 17 468 4,0 7,95 1,58 22,4 2,1 8,18 13,0 64,9 

Çarıksız Ç-34 0,75 19 404 4,2 7,68 1,35 19,0 1,8 7,98 11,0 65,6 

Çarıksız Ç-42* 0,75 16 602 3,9 9,63 1,35 22,2 2,2 7,98 12,0 68,7 

Çarıksız Ç-45 0,71 14 572 4,4 8,01 1,13 21,1 2,0 8,23 12,0 66,0 

Çarıksız Ç-48 0,73 12 687 3,5 8,23 1,20 17,1 2,0 7,25 10,0 72,3 

Çarıksız Ç-90 0,77 19 433 4,1 8,23 1,50 19,0 1,8 7,46 11,0 73,1 

Bağ Ortalaması 0,73 13,3 512,8 3,9 6,8 1,2 19,8 1,9 8,1 11,0 63,8 

*Agrobacterium vitis yönünden pozitif bulunup elenen omcalar 

 

Narince üzüm çeşidi ülkemizde önemli şaraplık-sofralık üzüm çeşitleri arasında yer 

almaktadır. Ayrıca salamuralık yaprak kalitesi dikkate alındığında bölge üreticileri ve ülkemiz  

için çeşidin önemi daha da artmaktadır. Klon bağlarında klon adaylarının göstereceği performans 

5 verim yılı takip edildikten sonra (Anonim, 2014) 2-4 adet klonun tescil işlemleri sonrası 

üreticilerimizin hizmetine sunulacaktır. 
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Çizelge 3. Seçimi yapılan klon baş omcalarının tartılı derecelendirme puanları (3 yıl ort. göre) 

KÖY Klon No 

Uyanma 

Oranı 
Verim Gelişme Asit Bome 

Şıra 

randımanı 
TOPLAM 

Bağpınar-T BT-04 40 225 75 90 105 105 640 

Bağpınar-T BT-20 40 225 45 90 135 105 640 

Bağpınar-T BT-27 40 225 75 90 135 105 670 

Bağpınar-Y BY-47* 20 125 15 70 135 75 440 

Bağpınar-Y BY-72 40 175 15 90 135 45 500 

Bağpınar-Y BY-77* 40 125 15 90 105 75 450 

Bağpınar-Y BY-90 40 175 45 90 135 105 590 

Salkımören S-01 40 125 45 90 105 105 510 

Salkımören S-12 40 75 45 90 135 75 460 

Salkımören S-34 40 125 15 90 105 75 450 

Gökçeli G-18 20 225 45 90 135 75 590 

Gökçeli G-20 20 225 15 90 135 135 620 

Gökçeli G-21 40 225 45 90 135 135 670 

Gökçeli G-24 40 225 45 90 105 105 610 

Gökçeli G-36 40 225 45 90 105 105 610 

Gökçeli G-46* 20 225 45 90 75 105 560 

Gökçeli G-47* 20 225 15 90 105 105 560 

Büyükyıldız B-03* 60 225 45 70 105 105 610 

Büyükyıldız B-06 40 225 45 70 105 105 590 

Büyükyıldız B-08 40 225 45 70 135 75 590 

Büyükyıldız B-09* 40 225 75 70 105 75 590 

Çarıksız Ç-12 60 225 45 90 75 105 600 

Çarıksız Ç-19 40 225 45 90 105 135 640 

Çarıksız Ç-31* 40 225 45 90 135 75 610 

Çarıksız Ç-34 60 225 45 90 75 105 600 

Çarıksız Ç-42* 40 225 45 90 105 105 610 

Çarıksız Ç-45 40 225 45 90 105 105 610 

Çarıksız Ç-48 40 225 45 90 75 135 610 

Çarıksız Ç-90 40 225 45 90 75 135 610 
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Abstract: Honeybees, besides producing bee products, in pollination they are the most active insects among the 

pollinators in the world. Honeybees whose influence on the continuity of then extgeneration is undeniable are being 

exposed to several effects dueto unconscious and excessive pesticide used by human kind. Pesticides are show 

namong there a sons of colony collapse disorder which can occurin honeybees. Colony losses affect the broods as a 

result of the transportation of the contaminated polen and nectar to the hive and increase the rate of loss. 

The in cease in welfare in recent years, has high lighted food safety. Pesticide residue in foods causes serious harms 

on humans and also honeybees. Although by the use of pesticide to struggle with the disease and pests seems to be 

easy and economical way, because of its adverse effects on health  it is considered as suspicious from now on. In line 

with consumer demands,farmer stand to controlled production, ecological and organic production models. 

In this review, theis sues that the role of the honeybees in plant production, the influences of the pesticides on bee and 

bee products and which responsibilities should the growers take about the plant production will be addressed.  

Keywords: Plantconservation, honeybee, health 

 

Bitki Koruma İlaçları ve Arıcılıktaki Etkileri 

 
Özet: Bal arıları, arı ürünleri üretiminin yanında tozlaşmada yeryüzündeki tozlayıcılar içinde en aktif olan 

böceklerdir. Doğamızın gelecek nesillere devamı üzerine etkisi yadsınamayan arılar, insanoğlunun bitkisel üretimde 

bilinçsiz ve aşırı ilaç kullanımı sonucu çeşitli etkilere maruz bırakılmaktadır. Kimyasal ilaçlar bal arılarında yaşanan 

koloni çökme bozukluğu nedenleri arasında gösterilmektedir. Koloni kayıpları, kontamine polen ve nektarın kovana 

taşınması sonucu yavruları etkilemekte ve kayıp oranını arttırmaktadır. 

Son yıllarda refah düzeyinde yaşanan artış, gıda güvenliği ön plana çıkarmıştır. Gıdalarda ilaç kalıntısı insan ve arılar 

üzerinde ciddi zararlar vermektedir. Her ne kadar kimyasal ilaç kullanımı ile hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi 

kolay ve ekonomik olarak gözükse de sağlık üzerine olumsuz etkilerinden dolayı artık kuşku ile karşılanmaktadır. 

Tüketiciden gelen talepler doğrultusunda çiftçiler; kontrollü üretim, ekolojik ve organik üretim modellerine 

yönelmektedir.  

Bu derleme bal arıların bitkisel üretimdeki yeri, kimyasal ilaçların arı ve ürünlerine etkileri ile bitkisel üretimde ilaç 

kullanımında üreticimize düşenler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bitki koruma, meyvecilik, bal arısı, sağlık 
 

Giriş 

 

Tarımın ana hedefi, sadece birim alandan çok ürün almak olmayıp, aynı zamanda 

sürdürülebilir tarım tekniğine uygun, çevreye, insan ve hayvan sağlığına duyarlı ürün 

yetiştirmektir. Bunu sağlayabilmek içinse, sağlıklı ve verimli tohum, fide ve fidan kullanmak, 

doğru toprak işleme, sulama, gübreleme, budama vb. birçok tarım tekniklerinin uygulanmasının 

yanında üründe kalite ve kantite yönünden önemli kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve 

yabancı otlara karşı da bilinçli bir mücadele yapmakla mümkündür (Uygun ve ark. 2010). 

Hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu ürün kayıplarının önlenmesinde kimyasal 

tarım ilaçları (pestisitler) çok önemli bir yere sahiptir. Ancak kimyasal mücadelede kullanılan 

ilaçların insan sağlığı, çevre ve doğayı olumsuz yönde etkilemesi ve artan üretim maliyetleri 

nedeniyle tarımsal ilaçlar hassas, dikkatli ve en az ilaç kaybına neden olacak şekilde uygulanması 

gerekmektedir. Yapılan araştırmalar, püskürtülen ilacın yaklaşık % 50-80’lik kısmının hedef 

yüzeylere ulaşamadığını, ya sürüklenme yoluyla hedef dışına taşındığını ya da aynı alan 

içerisindeki toprak yüzeyine ulaştığını göstermektedir (Dursun ve ark. 2005). 

Kimyasal savaşımın esas öğeleri olan tarım ilaçlarının yani pestisitlerin bilinçsiz ve 

kontrolsüz kullanımı sağlık ve çevre açısından onarılması güç olumsuzluklara yol açabilmektedir. 

Modern bitki korumada, bu olumsuzlukların en aza indirilebilmesi amacıyla, tarımsal savaşım 

entegre savaşım görüşü içinde uygulanmaktadır. Ancak, getirdiği sorunlara karşın, tüm savaşım 
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yöntemleri arasında dünyada en yoğun kullanılan yöntem yine de kimyasal savaşımdır. Çünkü 

kimyasal savaşım, bilinçli ve kontrollü kullanıldığında çok hızlı sonuç vermektedir, diğer savaşım 

yöntemlerine oranla daha etkilidir ve ürünü toksin salgılayan organizmalardan koruyabilmektedir 

(Delen, 2005). Belirtilen bu avantajlar, kimyasal savaşımın modern bitki korumada uygulanması 

gerekli bir yöntem olma özelliğini günümüzde de sürdürmesinin en önemli nedenidir. Ancak, 

pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sonucu, zararlı organizmalarda dayanıklılık 

oluşturabilme riskleri, kalıntılar yoluyla insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri ile bitkisel 

üretimde tozlaşmada görev yapan polinatörler (en çok bal arıları) üzerine olumsuz etkileri 

kesinlikle göz ardı edilmemelidir. 

Bitki Koruma İlaçları 

Ülkemizde pestisit tüketimi gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. Entansif tarım 

yapılan Akdeniz, Ege gibi bölgelerin tüketimi Türkiye ortalamasının çok üzerinde olup AB 

ortalamasına yakındır. Bu Bölgelerimiz, beslenmemizde önemli yeri olan sebze ve meyvelerin en 

fazla yetiştirildiği alanları kapsamaktadır. Bu ürünlerimiz üzerindeki pestisit kalıntıları, insanımız 

sağlığı için çok önemli sorun oluşturduğu gibi, ülkemiz ihracatına da önemli engeller 

çıkartmaktadır (Güngör, 2012). Türkiye’ de 2012 yılı sonu itibariyle tarım ilaçları kullanımı Tablo 

1 de gösterilmiştir. 

 

Tablo1. Türkiye’de Tarım İlaçları Kullanımı (%)  (Güngör, 2012). 

İnsektisitler 38 

Fungusitler 24 

Herbisitler 28 

Diğer 10 

 

Türkiye’de 2012 yılı sonu itibariyle bölgelere göre pestisit kullanımı Tablo 2 de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.Türkiye’de Bölgelere Göre Pestisit Kullanımı (%) (Güngör, 2012). 

Akdeniz Bölgesi 27 

İç Anadolu Bölgesi 18 

Marmara Bölgesi 18 

Ege Bölgesi 17 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 14 

Karadeniz Bölgesi 5 

Doğu Anadolu Bölgesi 1 

 

Arıların Bitkisel Üretimdeki Yeri 

Bal arısı dünyada olduğu kadar ülkemizde de tarım ürünlerinin en önemli tozlayıcısıdır. 

Tarımda ileri ülkeler balarısını modern tarımının bir unsuru olarak görmektedir. Bu ülkelerde arı 

kolonilerinin %50’den fazlası kültür bitkilerinin tozlaşmasında kullanılmaktadır (Özbek, 2003). 

Bal arıların tozlaşmada kullanımına yönelik yapılan araştırmalarda tarla bitkilerine bakıldığında 

kanola ve ayçiçeği bitkisinde verimde artış olduğu, bin dane ağırlığında iyileşme olduğu (Durán 

ve ark., 2010; Çalmuşur ve Özbek, 1999), yonca da tohum tutma, meyve bağlama ve tohum 

veriminde çok önemli olduğu (Avcı ve ark. 2010) araştırmalar sonucunda ifade edilmiştir. 

Sebzelerde yürütülen araştırmalar da ise baklada yapılan çalışmada ise tozlaşmanın verim artışına 

ve tohum kalitesinin artmasına etkisi olduğu (Aouar-sadli ve ark., 2008), kabakta tozlaşmada 

meyve tutumunda erkek arıların tozlaşmada aktif olduğu ve kabakların üçte ikisini tozladığı ifade 

edilmiştir (Cane ve ark., 2011). Çilek bitkisinde arıların tozlanmaya katkısının tespiti için 

yürütülen araştırma sonuçlarına göre; verimde artış ve meyve olgunlaşma süresini hızlandırarak, 

3-4 gün arasında erkencilik sağladığı (Kuvancı ve ark., 2010), karpuz üzerine balarısının 
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tozlaşmada açık tozlaşmanın gerçekleştiği grupta tohum verimi ve olgun meyve en yüksek 

olmuştur (Taha ve Bayoumi, 2009). Meyvecilikte ise elma bahçelerinde tozlaşmada bal arılarının 

kullanılmasının meyve kalite parametreleri üzerine etkili olduğu mineral madde seviyesini 

düzenlediği (Garratt ve ark., 2014), vişnede bombus ve bal arıları kullanılmış verimde anlamlı 

artışlar görüldüğü ve çiçeklenme döneminde bahçelere arı konulması gerektiği belirtilmiştir 

(Hansted ve ark., 2012).  Avakadoda bal arısı tozlaşmada kullanıldığında ağaç başına düşen 

ortalama 788 meyve olmasına karşın, bal arısının yokluğunda 227 adet meyve elde edildiği 

(Vithanage, 1990) ifade edilmiştir. 

Bitkisel üretimde tozlaşmada bal arılarını kullandığımızda ürün nitelik ve nicelik yönünden 

olumlu etkilendiği, hasatta erkencilik sağladığı ve doğal hayatın devamının sağlanmasında rol 

oynadığı görülmektedir.  

Bitki Koruma İlaçların Arılar Üzerine Etkileri 

Son yıllardaki arı ölümlerinin nedenleri arasında gösterilen pestisitlerin arıların Nosema 

Ceranae hastalığına yakalanması sonucu zayıf arıların sönmesinde hastalık ve kimyasal ilacın 

etkileşiminden kaynaklanabileceği ifade edilmiştir. Tarlacılar tarafından yaban mersini, kızılcık, 

salatalık, kabak, karpuz, kır çiçekleri ve yaban otlarından topladığı polenlerde 35 farklı pestisit ve 

yüksek fungusit kalıntılar bulunmuştur. İnsektisitlerden esfenvalerat ve fosmet en az bir polen 

örneğinde orta öldürücü doz yoğunluğunda bulunmuştur. Fungusit bal arıları için güvenli olmasına 

rağmen, bulaşık polen tüketimi sonucu nosema bulaşıklığı  kolonilerde arttırdığı belirtilmiştir 

(Pettis ve ark., 2013). 

Fransa da 2002 yılında bal arılarının zayıflığını izlemek üzere yürütülen çalışmada beş 

bölgede toplam 125 koloni üç yıl boyunca yılda dört kez (kış öncesi, ilkbahar, yaz ve kıştan sonra) 

ziyaret edildi. Her ziyarette polen tuzaklarından polenler toplanarak 36 farklı molekülün kalıntıları 

arandı. 19 aranan bileşiklerin kalıntıları örneklerde bulunmuştur. Pestisit kirlenmesi %0-50 

arasında değişmektedir. Kumafos ve tau-fluvalinate kalıntıları (sırasıyla 925 ve 487,2 mg/kg) en 

yoğunlarıydı. Fibronil metabolit içeriği 16 örnekte beklenenin üstünde bulunurken 10 örnekte 

kalıntı olarak tespit edilmiştir. 9 örnekte sülfan bileşiği içeriği olduğu, 3 örnekte desulfinly bileşiği 

içermektedir. Imidacloprid ve 6-kloronikotinik asit kalıntıları numunelerin% 69 olarak 

bulunmuştur (Chauzat ve ark., 2006).  

Bombusta iki pestisite (neonikotinoid ve pretroid) kronik maruz kalma durumunda polen 

toplamayı azalttığı, kuluçka gelişim ve koloni başarısında önemli azalmalara yol açarak, işçi 

ölümlerini artırdığını belirtmiştir (Gill ve ark., 2012).  Pestisitlerin koloni çöküş bozukluğu 

üzerine genelde tek bir pestisitin neden olarak gösterilmesine rağmen birden fazla pestisitin 

sinerjitik etki ile bal arısı sağlığını bozabileceği ifade edilmektedir (Johnson ve ark., 2010). 

Yaygın olarak kullanılan ve bal arıları için son derece zehirli neonikotinoid; böcek ve arı 

poleni önceki analizlerde bulunmuştur. Ancak, maruz kalma yolları büyük ölçüde tanımsız 

kalmıştır. Koloni neonikotinoid denemesi mısır ekimlerine maruz bırakılan bal arılarının polen 

örnekleri kullanılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, arılar yiyecek arama süresi boyunca çeşitli 

şekillerde, bu bileşiklerin ve çeşitli diğer tarımsal ilaçlara maruz kaldığını göstermektedir. 

Ekilmemiş alanlar da dahil olmak üzere örneklenen her alan toprağında neonikotinoidler 

bulunmuştur. Bu alanlara yakın büyüyen tarlacı arı tarafından ziyaret edilen bitkilerde 

(karahindiba) de neonikotinoidler içerdiği bulunmuştur. Çiçeklerin kök sistemi tarafından alımı, 

ya da her ikisi neonikotinoidler birikmesini göstermiştir. Bahar örnekleme döneminde kovan 

girişleri yakın toplanan ölü arılarda, klotiyanidin tespit edilmiştir. Bu sonuçlar neonikotinoid 

tohum denemelerinde kullanan büyük ölçekli yıllık ekim sistemleri geniş bir alanda etkileri olduğu 

sonucuna varılmıştır (Krupke ve ark., 2012). 

Isparta ve çevresinde yürütülen araştırmaya göre sıkça kullanılan organofosforlu ve 

piretroid ester insektisitlerin kalıntı miktarları ölçülebilir değerde bulunmuştur. Örnekler 

incelendiğinde, Isparta’ya bağlı ilçelerden alınan çiçek kovan ballarının 7’sinde pestisit kalıntısına 

rastlanmış diğer örneklerde pestisit tespit edilememiştir. Çalışmada yer alan insektisitler, özellikle 
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Isparta ve çevresinde çok fazla kullanılmaktadır (kiraz ve elma üretiminde). Bu nedenle özellikle 

bu bölgeden toplanan ballarda bu insektisitlerden diazinon, chlorpyrifos, malathion, ethion, 

cypermethrin ve deltamethrin tespit edilmiştir. Pestisit kalıntılarının baldaki varlığı sadece bu balı 

yiyen bizler için değil ayrıca bal arılarında pestisitlerden kaynaklanabilecek zehirlenmeler 

açısından önemlidir. Özellikle son dönemde bazı ülkelerde arı popülâsyonundaki kayıplar oldukça 

dikkat çekmektedir (Canbay ve ark., 2012). 

Yapılan bir araştırmada pestisit kalıntılı petek ve düşük ilaç kalıntılı petekler (kontrol 

grubu) üzerinde işçi arı gelişimleri incelenmiştir. Gelişimin erken dönemlerinde 4. ve 8. günlerde 

gelişmede gecikmeler gözlemlenmiştir. Ergin arı gelişimi sırasında kontamine kuluçkalık pestisit 

kalıntılarının maruz kalan arıların ömründen 4 gün azalmıştır. Düşük ilaç kalıntılı peteklerde 

yüksek kuluçka mortalitesi ve gecikmiş ergin çıkışı birden fazla üretim periyodundan sonra 

gerçekleşmektedir. Kontrol grubunda ise hayatta kalma oranı kovandaki petek değiştirmelerle 

birlikte artmıştır. Gelişmedeki gecikmeler özellikle varraonun gözlerde gelişimi ve üreme için bir 

avantaj sağlamaktadır. Özellikle gecikmeli gelişmenin varrao doğurganlığı üzerine etkileri 

konusunda çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmiştir (Wu ve ark., 2011).  

Ünal ve ark. (2010) yaptıkları çalışmada arı kayıplarına neden olan farklı gruptan 

insektisitler (organofosforlu, karbamatlı, piretroit) tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada arı 

yetiştiricilerinin verdiği bilgiler ve incelemelerde de genellikle çok belirgin bir semptom 

oluşmadan kovan önünde ve içinde ölü arılar bulunmuştur.  Ölü arı, petek, ayçiçeği, ot ve ağaç 

yaprağı gibi materyallerde yapılan pestisit analizlerinde tespit edilen etken maddelere 

bakıldığından pestisitler içinde en fazla insektisitler (15 adet) saptandı. Bu insektisitler karbamat 

grubu (carbaryl, 6 adet), organik fosforlu (5 adet), organik klorlu (2 adet) ve piretroit (2 adet) 

şeklinde sıralanmaktadır. 10 Olguda yapılan analizlerde numunelerde birden fazla etken madde 

birlikte bulundu. 2007 yılında Afyonkarahisar’daki arı ölümlerinde 150 kovandaki tüm arılar ölmü 

ve arılarda Endosülfan ve Carbaryl saptanmıştır. Yine aynı yıl İstanbul’da meydana gelen arı 

ölümlerinde 350 kovandan 200 kovan arı kaybedilmiş ve yapılan analizlerde arı ve peteklerde 

Dikuat, Parakuat, Naftalelen ve Diazinon etkili maddeli pestisitler tespit edilmiştir. 2010 yılında 

Bilecik’teki olguda 120 kovandan 40 kovan kaybedilmiş, ölen arılarda, Captan ve Permetrin; ot ve 

ağaç yaprağı örneklerinde Permetrin, Fention ve Captan birlikte bulunmuştur. Ayrıca diğer bazı 

olgularda da Carbaryl ve Naftalin (iki olguda), Carbaryl ve Malaşit yeşili, Chlorpyrifos ve 

Naftalin, Endrin ve Naftalin, Disülfotan ve Gibberellik asit birlikte bulunmuştur. Arı kayıpları en 

fazla 2008 yılında istanbul’daki olguda görülmüş ve 450 kovanın tamamı kaybedilmiş, arı ve 

peteklerde cypermethrin tespit edilmiştir. 

Yaptıkları araştırmayla dünyanın birçok farklı ülkesinde kullanılan neonikotinoid grubu 

böcek ilaçlarının arıların yol bulma yetisine zarar verdiğini ortaya koymuşlardır. Whitehorn ve 

ekibi yaban arılarını doğada karşılaşabilecekleri oranda bir neonikotinoid grubu pestisit olan 

imidacloprid türü böcek ilacına maruz bırakarak, ilacın arılar üzerindeki etkilerini incelemişler. 

Altı hafta sonunda bu yaban arısı kolonilerinin, kontrol grubuna oranla %8 ila %12 daha düşük 

popülasyona sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca böcek ilacına maruz kalan kolonilerin %85 

daha az kraliçe arı çıkardığı da araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir. Araştırmacılar bu oranın 

arı popülasyonu açısından hayati bir nokta olduğunu, çünkü kraliçe arı sayısı bir sonraki kış 

sezonunda oluşturulacak yeni kovanların sayısını belirlemektedir (Whitehorn ve ark., 2012). 

Fransa’nın Avignon kentinde Ulusal Tarım Araştırmaları Enstitüsü’nde Michael Henry ve 

ekibi bir Neonikotinoid grubu pestisit olan thiamethoxam’ın arılar üzerindeki etkilerini tesbit 

etmek için arılara yerleştirdikleri mikroçipler yerleştirilmiş ve bu mikro çipler sayesinde 

thiamethoxama maruz kalan genç arıların, thiamethoxama maruz kalmayanlara oranla 2 ila 3 kat 

fazla oranda arı kovanından uzakta öldüğünü tespit edilmiştir. Bu araştırma da elde edilen bulgular 

neticesinde thiamethoxam arıların yol bulma yetisini olumsuz etkilediği ve arıların kovanlarına 

geri dönemedikleri ifade edilmiştir (Henry, 2012). 

Bitki Koruma Ürünleri Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
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Pestisitler kullanmadan önce etiket mutlaka dikkatle okunmalıdır. Pestisit ve 

formulasyonları incelenerek arılara zararlı olup olmadığı kontrol edilmedir. Arılara dost 

pestisitlerin veya arılara toksisitesi minimum düzeyde olan pestisitlerin tercih edilmesine özen 

gösterilmelidir.  

Pestisit seçiminde toz ve ıslanabilir toz formülasyonları kullanmak yerine, arılara daha az 

zararlı olan granül ve emülsiyon konsantre ilaçlar tercih edilmelidir. Toz formülasyonların granül 

ve emilsiyon konsantre ilaçlara göre daha fazla sürüklendiği unutulmamalıdır. 

Bitki, arılar için çekici olan çiçeklenme döneminde iken özellikle dikkatli davranılmalıdır. 

Eğer mümkünse arılar için çekici olan çiçeklenme döneminde ilaçlama yapmamaya çalışılmalıdır. 

Eğer ilaçlama yapılması gerekli ise, bitki yüzeyinde kalma süresi kısa ve arılara en az toksik olan 

pestisitler seçilmelidir. 

İlaçlama arıların pestisitlere en az maruz kalacağı zamanlarda yapılmalıdır. Özellikle 

ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılmasına özen gösterilmelidir. Örneğin, mısır bitkisinde 

anterlerin akşam saatlerinde kapanması sebebi ile akşam yapılan ilaçlamalarda insektisit 

kontaminasyonu en aza inmektedir. Bal arılarının özellikle sabah saatlerinde ve öğleden önce aktif 

olması sebebi ile arıların besin arama saatlerinde pestisit uygulanmamalıdır. Birçok pestisit 

öğleden sonra ve akşam saatlerinde uygulanırsa arılara olan zarar en aza indirilebilmektedir. 

İlaçlamadan önce bahçedeki çiçeklenme dönemindeki yabancı otların ortadan kaldırılması 

önerilmektedir. Kullanılan ilacın rüzgar vs. etkilerle sürüklenerek etraftaki diğer çiçeklenme 

dönemindeki bitkilere bulaşmamasına dikkat edilmelidir.  

Bitkilerin İlaçlama planı, etraftaki arıcılara bildirilmelidir. Böylelikle arıcılar ve çiftçiler 

birlikte organize olarak hem etkili bir ilaçlama sağlanır hem de bal arıları korunmuş olur. 

 

Sonuç 

 

Tarımsal üretimde maksimum verimi engelleyen faktörler arasında bitki hastalık ve 

zararlılar gelmektedir. Çözüm olarak kullanılan kimyasal ilaçların yoğun kullanımı sonucu bitkisel 

üretimde tozlaşamada görev alan polinatörler üzerine olumsuz etkileri gün geçtikçe artmaktadır. 

Bitki koruma ürünlerinin bilinçsiz ve aşırı kullanım sonucu bal arıları kolonilerin sönmesine 

uzanan zararlar vermektedir. Kolay ve etkili olması kullanımını teşvik etse de insan ve çevre 

sağlığı üzerindeki olumsuzlukları nedeniyle kullanımları sınırlandırılması ve sıkı kontrol 

mekanizmaları işletilmelidir. 

Yurtdışında arı yetiştiricisinin en büyük gelir kaynağı polinasyon iken ülkemizde durum 

maalesef tam tersidir. Arı yetiştirici bilinçsiz ilaç kullanımı sonucunda kültür bitkilerinden uzak 

tutulmakta ve kalıntılı arı ürünleri üretimi ile insan sağlığını tehdit edecek durumlar 

yaşanmaktadır.    

Bitkisel üretim yapan yetiştirici ile arı yetiştiricisi arasındaki bağ güçlendirilmeli, bal 

arıları sayesinde ürün kalitesinin arttırdığı gerçeğinin iyi anlaşılması gerekmektedir.  
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Abstract: Corylus colurna L., situated in the world literatüre as “Turkish hazel”, has strong growth and erect habitus 

because of its very developed root system. Trees, up to 22 m tall, has no or very low tendency of produce suckers and 

can live up to 200 years. Because of its grafting success is very good, it is used as a rootstock in the World. 

 In this study Tombul and Palaz hazelnut cultivars that have good quality fruit for market and have high tendency 

of produce suckers was grafted on Corylus colurna L. rootstock. Seedlings of Corylus colurna L. were used as 

rootstock. Scions were obtained from hazelnut production plots of Hazelnut Research Station. Grafting was performed 

in greenhouse and success of callusing was obtained with hot callusing system. Grafting was performed four different 

time, October, November, January and February.  Simple whip grafting,  tongue-whip grafting and chip budding 

methots were used. Trial was established according to randomized block design with 3 replications and 15 plants in 

each plot. 270, 1.080 and 3.240 grafting were made respectively in each grafting time,  in each seazon and totaly. 

 December has come forward as the best grafting time for cultivars. Regarding grafting methots, tongue-whip 

grafting gave the best result for both cultivars. 

Keywords: Corylus colurna L., Tombul, Palaz, Tongue-Whip, Simple Whip, Chip budding, Grafting 

 

Tombul ve Palaz Fındık Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nin Aşı Performansının Belirlenmesi 

 
Özet: Dünya literatürün de adı Türk Fındığı olarak geçen Corylus colurna L. çok gelişmiş bir kök sistemine sahip 

olmasıyla kuvvetli gelişme gücüne sahiptir ve dik habitus oluşturmaktadır. Kök ve dip sürgünü verme eğilimi 

olmayan ya da zayıf olan ve 22 m. kadar boylanabilen ağaçlar meydana getirerek 200 yıla kadar yaşayabilmektedirler. 

Fındık çeşitleri aşı uyumunun çok iyi olması nedeni ile önemli bir anaç olarak dünyada kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada Corylus colurna L. anacına; pazarda aranan kaliteli meyveleri olan kültür çeşitlerimizden ve aynı 

zamanda kuvvetli dip ve kök sürgünü oluşturma eğilimine sahip olan Tombul ve Palaz fındık çeşitleri aşılanmıştır. 

Anaç olarak Corylus colurna L. türünün çöğürleri kullanılmıştır. Kalemler Fındık Araştırma İstasyonu üretim 

parsellerinden temin edilmiştir. Aşılamalar sera şartlarında yapılmış ve aşılamadan sonra sıcak hava sisteminde (hot-

callusing) aşı kaynaşması sağlanmıştır. Aşılamalar Kasım-Aralık-Ocak-Şubat aylarında olmak üzere dört faklı 

zamanda yapılmış, Dilcikli-Dilciksiz ve Yongalı Göz aşı metotları uygulanmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme 

deseninde üç tekerrürlü ve her tekerrürde 15 bitki olacak şekilde kurulmuştur. Her aşı zamanında toplam 270 aşı, bir 

döneminde 1.080 ve toplamda 3.240 aşı yapılmıştır.  

Çeşitler için en iyi aşı zamanı olarak Aralık ayı öne çıkmıştır. Aşı metodu olarak her iki çeşitte de  dilcikli aşı 

metodu en iyi sonucu vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Corylus colurna L., Tombul, Palaz, Dilcikli, Dilciksiz, Yongalı Göz, Aşı 

 

Giriş 

 

Gen merkezi Kuzey Anadolu olan ve binlerce yıldır yetiştiriciliği yapılan fındık en iyi 

ekolojisini Karadeniz bölgesinde bulmuştur. Bundan dolayı Dünyanın en kaliteli fındıkları 

Ülkemizde yetiştirilmektedir. Fındık Üretimi Karadeniz bölgesi için bir yaşam biçimi olmuştur. 

Tarımsal İhracatımızın lideri olarak milli ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Fındıkta dış 

ticaretindeki yerimizi koruyabilmemiz ve milli ekonomiye olan katkısını artırabilmemiz için gerek 

birim alandan sağlanan verimi artırmamız, gerekse ürettiğimiz ürünün kalitesini yükseltmemiz 

gerekmektedir. Böylece fındığın birim maliyeti düşecek ve sürdürülebilir bir işletmecilik 

sağlanacaktır. Fındıkta değişen alım politikası ile artık üretim fazlalığından söz edilemez konuma 

gelinmiştir. Birim alandan fazla ve kaliteli ürün eldesi gerek iç ve gerek dış pazarda daha kolay 

alıcı bulacaktır. Buda Dünya da liderliğimizin tartışılmazlığını perçinleyecektir. 

Fındık üretiminde kullanılan çeşitlerimizin önemli bir problemi kök ve dip sürgünü 

oluşturma eğiliminin yüksek olmasıdır. Bu arzu edilmeyen bir özelliktir. Çünkü sürgünlerin 

temizlenmesi için yılda en az bir kez alınması gerekmektedir. Kaya 1997, fındıkta kök ve dip 

sürgünü temizliğinde kalifiye bir işçinin günde 110-120 Ocak temizliğini yapabildiğini 



195 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

bildirmektedir. Bu da dekara ½ adam işgücü artı bir maliyet demektir. Diğer yandan daha sonra 

atılana bu sürgünler toprakta bulunan su ve bitki besin elementinin boş yere harcanmasının da 

önüne geçilmiş olunacaktır. 

Fındık yetiştiriciliğinde bir diğer problemde bahçelerin karışık çeşitlerden 

oluşturulmasıdır. Kaya 1986, bahçelerin çok sayıda çeşitten oluşturulduğunu bir plan dahilinde bu 

çeşit sayısının azaltılması gerektiğini bildirmiştir. Aşılı fidan üretimi ile bu çeşit karmaşasını 

verimli çeşitlerle değiştirme imkânı bulunabilecektir. 

Fındık tarımında dikim sistemimiz Ocak şeklindedir. Bu sistemin bazı avantajlarının 

olmasına karşılık, dezavantajları da vardır. Ocak dikim siteminde bitkilerin çok sık dikilmesi ve 

çok dal bırakılmasıyla Ocakların güneşten faydalanmaları aksamaktadır. Bu da bitkinin gelişimini 

olumsuz etkilemekte ve kültürel işlemlerin uygulanmasını da güçleştirmektedir. Tek dal 

sisteminde bu sorunlardan kurtularak verimlilik düşüşlerinin önüne geçilecektir. 

Dünyada tek gövde yetiştiriciliğin yapıldığı ülkelerde C. colurna L. çöğürleri anaç için 

uzun yıllardır kullanılmaktadır. Aşılı fidanlarla tesis edilen bahçelerde hasat dahil kültürel 

uygulamaların büyük kısmı mekanizasyonla yapılmaktadır. Bu ülkelerde bahçelerin çoğunlukla 

düz alanlarda olması mekanizasyona uygun dikim sistemlerinin tercih edilmesi maliyetlerin 

düşmesini sağlamaktadır. 

Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en fazla yağış alan bölgesi olmasına rağmen küresel iklim 

değişikliklerinin olumsuz etkileri son yıllarda fındık bahçelerinde önemli düzeyde verim ve kalite 

kayıplarına sebep olmaktadır. Fındığın kurağa en hassas olduğu dönem olan  döllenme ile hasat 

arasında yağışın yetersiz olması meyve ve yaprak dökümlerine, bitkilerin strese girmesine, 

buruşuk ve abortif iç oranının fazla olmasına ve randımanın düşmesine sebep olmaktadır.  

Fındık saçak kök sistemine sahiptir ve kökler çok derine gitmez. Karadeniz bölgesinde 

fındık tarımı yapılan alanlar çoğunlukla eğimlidir. Bölgede aşırı yağışlar ve erozyon nedeniyle 

toprak kayıpları nedeniyle toprak derinliği oldukça azdır. Genellikle 20-40 cm derinliğe sahiptir. 

Dolayısıyla sığ topraklarda fındık bitkisi kuraktan daha çabuk etkilenmektedir. Eğimli alanlardaki 

fındık bahçelerde teraslama gibi toprak-su koruma tedbirlerini alınmaması ve sulama imkânlarının 

da kısıtlı olması nedeniyle kurak iklim koşullarında fındık bahçelerinde önemli hasarlar meydana 

gelmektedir. Projede anaç olarak kullanılan C. colurna L. kazık kök yapısına sahiptir, kökler 

derine gidebilmektedir. Dolayısıyla kurak iklim koşullarına saçak kök yapısına sahip fındıklardan 

daha dayanıklıdır.   

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Bu çalışmada C. colurna L. türü fındık çöğürleri kullanıldı. Çöğürler Orman Genel 

Müdürlüğünün Bolu ve Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüklerinden temin edildi. Bu çalışmada 

iki yaşlı çöğürler kullanılmıştır. Kalemler Fındık Araştırma İstasyonunun arazisindeki D - 5 No’lu 

parselinde bulunan kültür çeşitlerinden Tombul ve Palaz fındık çeşitlerinin bir yıllık dip 

sürgünlerinden elde edilerek aşılamada kullanılmıştır. Bu 2 çeşidin seçilmesindeki amaç her 

çeşidin ayrı bir ilde yoğun üretiminin yapılmasıdır. Bu çeşitlerden Tombul Fındık, Giresun 

İl’inde; Palaz Fındık Ordu İl’inde yoğun olarak yetiştirilmektedir. 

 

Yöntem 

Aşılama Dilcikli, Dilciksiz ve Yongalı göz aşısı metodu ile durgun dönemde Kasım, 

Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 4 farklı zamanda yapılmıştır. Aşılamalar her ayın ilk haftasında 

yapılmıştır. Aşılama çalışmaları üç yıl tekrarlanmıştır, 2010 yılının Kasım ayında başlamış ve 

2013 yılının Şubat ayında sona ermiştir.   

Aşılanan materyaller, sera şartlarında, aşı bölgesi sıcak hava ortamında (hot-callusing) 

tutularak aşının kaynaşması sağlanmıştır. Genişliği 10 cm olan plastik oluklar içinde ısıtma 
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kabloları ile sıcak hava ortamı (hot-callusing) düzeneği oluşturulmuştur. Kontrol panelinden 

aldığı elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren bu kablolar termostat vasıtasıyla ısıyı 26 ± 2°C’de 

tutabilmektedir. Fidanların sadece aşı bölgesini ısıtabilen bu ünite de fidanların üzeri örtülerek ısı 

kaybı minimuma indirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre, iki çeşit ( Tombul – Palaz ), 3 aşılama 

metodu (dilcikli, dilciksiz ve yongalı göz aşısı), 4 faklı zamanda (Kasım, Aralık, Ocak, Şubat), 3 

tekerrürlü her tekerrürde 15 bitki olacak şekilde uygulanmıştır. Her dönemde toplam 270 bitki, bir 

dinlenme döneminde ise toplam 1.080 bitki aşılanmıştır. Bu projede toplamda 3.240 aşı 

yapılmıştır. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Aşılama dönemlerinde elde edilen aşı tutma miktarları ve yüzdeleri yıllar itibariyle Çizelge 

1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Aşı tutma oranları ve yüzdelik dağılımı  

Kalem Zaman 
Aşı 

metodu 

Aşı Tutma Durumu 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

(Adet) Oran (%) (Adet) Oran 

(%) 

(Adet) Oran 

(%) 

Tombul 

Kasım 

Dilcikli 1 2,22  3 6,67   0 0,00  
Dilciksiz 0 0,00  2 4,44   0 0,00  

Yon.Göz 0 0,00  0 0,00  0 0,00  

Aralık 

Dilcikli 28 62,22 32 71,11 37 82,22  

Dilciksiz 23 51,11  37 82,22  36 80,00   

Yon.Göz 0 0,00  0 0,00  0 0,00  

Ocak 

Dilcikli 19 42,22  29 64,44  32 71,11  

Dilciksiz 9 20,00  9 20,00  11 24,44  

Yon.Göz 0 0,00  0 0,00  0 0,00  

Şubat 

Dilcikli 23 51,11  25 55,55  26 57,78  

Dilciksiz 10 22,22  13 28,89  16 35,56  

Yon.Göz 0 0,00  1 2,22  0 0,00  

Palaz 

Kasım 

Dilcikli 3 6,67  2 4,44  0 0,00  
Dilciksiz 0 0,00  4 8,89  0 0,00  

Yon.Göz 0 0,00  0 0,00  0 0,00  

Aralık 

Dilcikli 27 60,00  36 80,00  38 84,44  

Dilciksiz 12 26,67  31 68,89  33 73,33  

Yon.Göz 0 0,00  2 4,44   0 0,00  

Ocak 

Dilcikli 11 24,44  14 31,11  18 40,00  

Dilciksiz 7 15,56  12 26,67  11 24,44  

Yon.Göz 0 0,00  0 0,00   0 0,00  

Şubat 

Dilcikli 10 22,22  11 24,44  22 48,89  

Dilciksiz 18 40,00  16 35,56  19 42,22  

Yon.Göz 0 0,00  0 0,00  0 0,00  

 

2010-2011 aşı döneminde en iyi aşı başarısı Aralık ayında dilcikli aşı metodunda Tombul 

ve Palaz çeşitlerinde elde edilmiştir. 2010 Aralık ayı Tombul dilcikli aşılamada % 62,22 ve 2010 

Aralık Palaz dilcikli aşılamada % 60,00 aşı başarısı görülmüştür.   Bu aşılama miktarlarını 2010 

Aralık ayı Tombul dilciksiz, 2011 Şubat ayı Tombul dilcikli aşılamaları % 51,11 takip etmiştir.   

Bu dönemde ve daha sonraki dönemlerde de yapılan Yongalı Göz Aşılamalarda başarı 

sağlanamamıştır. 
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2011-2012 aşı döneminde en iyi aşı başarısı 2011 Aralık ayı Tombul dilciksiz aşılamada % 

82,22 ve 2011 Aralık ayı Palaz dilcikli % 80,00 düzeyinde yer almıştır. Bu aşılamaları 2011 

Aralık ayı Tombul dilcikli % 71,11, 2011 Aralık ayı Palaz dilciksiz aşı % 68,89 takip etmiştir. 

2012- 2013 aşı döneminde 2012 Aralık ayı Palaz dilcikli aşıda % 84,44, 2012 Aralık ayı 

Tombul dilcikli % 82,22 ve 2012 Aralık ayı Tombul dilciksiz % 80,00 seviyelerinde, 2012 Aralık 

ayı Palaz dilciksiz % 73,33, 2013 Ocak ayı Tombul dilcikli  % 71,11 düzeyinde yer almıştır. 

 

Çizelge 2. Aşı Metodu*Zaman İnteraksiyonu  

Zaman 
Aşı 

metodu 

Aşı Tutma Durumu 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

(Adet) Oran (%) (Adet) (Adet) Oran (%) (Adet) 

Kasım 

Dilcikli 4 4,44 d  5 5,56 c 0 0,00 e 

Dilciksiz 0 0,00 e 6 6,67 c 0 0,00 e 

Yon.Göz 0 0,00 e 0 0,00 e 0 0,00 e 

Aralık 

Dilcikli 56 62,22 a 68 75,56 a 75 83,33 a 

Dilciksiz 35 38,89  b 68 75,56 a 69 76,67 a 

Yon.Göz 0 0,00 e 0 0,00 e 0 0,00 e 

Ocak 

Dilcikli 30 33,33 b 43 47,78 ab 50 55,56 b 

Dilciksiz 16 17,78 c 21 23,33 b 22 24,44 d 

Yon.Göz 0 0,0 e 0 0,00 e 0 0,00 e 

Şubat 

Dilcikli 48 53,33 ab 36 40,00 ab 48 53,33 b 

Dilciksiz 18 20,00 bc 29 32,22 b 35 38,89 c 

Yon.Göz 0 0,00 e 1 1,11 d 0 0,00 e 

CV 22,28 24,56 5,92 

Ö.D. ** ** ** 

 

Aşı Metodu*Zaman İnteraksiyonun 2010-2011 yılında 2010 Aralık dilcikli aşıda  % 62,22 

a gurubunda, 2011 Şubat dilcikli aşıda  %53,33 ab gurubunda, 2010 Aralık Dilciksiz aşıda %38,89 

b, 2011 Ocak dilcikli aşıda % 33,33 b gurubunda yer almıştır. 

2011-2012 yılında 2011 Aralık dilcikli aşıda   %75,56 a, Aralık dilciksiz aşıda %75,56 a 

gurubunda, 2012 Ocak Dilcikli aşıda % 47,78 ab, 2012 Şubat dilcikli aşıda %40,00 ab grubunda, 

2012 Şubat dilciksiz aşıda % 32,22 b, 2012 Ocak dilciksiz aşıda % 23,33 b gurubunda yer almıştır. 

2012-2013 yılında 2012 Aralık dilcikli aşıda   %83,33 a, Aralık dilciksiz aşıda %76,67 a 

gurubunda, 2013 Ocak Dilcikli aşıda % 55,56 b, 2013 Şubat dilcikli aşıda %53,33 b grubunda yer 

almıştır. 

 

Çizelge 3. Aşı Metodu oranları  

Aşı 

Metodu 

Aşı Tutma Durumu 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

(Adet) Oran (%) (Adet) (Adet) Oran (%) (Adet) 

Dilcikli 122 33,89 a 152 42,22 a 173 48,06 a 

Dilciksiz 79 21,94 b 124 34,44 b 126 35,00 b 

Yon.göz  0 0,00 c 3 0,83 c 0,00 0,00 c 

CV 22,28 11,17 21,51 

ÖD ** ** ** 
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Aşı Metodunun oranlarına bakıldığında 2010-2011 aşı döneminde dilcikli aşı % 33,89 a, 

dilciksiz % 21,94 b gurubunda yer almıştır. 

2011-20012 aşı döneminde dilcikli aşı % 42,22 a, dilciksiz % 34,44 b gurubunda yer 

almıştır. 

2012-2013 aşı döneminde dilcikli aşı % 48,06 a, dilciksiz % 35,00 b gurubunda yer 

almıştır. 

 

Çizelge 4. Aylara Göre Aşı Tutma Miktarları  

Zaman 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Aşı Tutma 

(Adet)  

 

 

 

 (Adet) 

Aşı Tutma 

Oranı (%) 

Aşı Tutma  

(Adet) 

Aşı Tutma 

Oranı (%) 

Aşı Tutma  

(Adet) 

Aşı Tutma 

Oranı (%) Kasım 4 1,46 c 11 4,07 c 0 0,00 d 

Aralık 90 33,33 a 138 51,11 a 144 53,33 a 

Ocak 46 17,03 b 64 23,70 b 71 26,96 c 

Şubat 61 22,59 ab 66 24,44 b 83 30,74 b 

CV 22,28 24,56 5,92 

 ÖD ** ** ** 

 

Aylara göre aşı tutma 2010-2011 aşı döneminde Aralık ayı   % 33,33 a gurubunda, Şubat 

ayı   % 22,59 ab gurubunda,   2011 Ocak ayı   % 17,03 b gurubunda yer almıştır. 

2011-2012 aşı döneminde 2011 Aralık ayı % 51,11 a gurubunda, 2012 Şubat ayı   % 23,70 

b gurubunda, 2012 Ocak ayı   % 23,70 b gurubunda yer almıştır. 

2012-2013 aşı döneminde 2012 Aralık ayı   % 53,33 a gurubunda,  2013 Şubat ayı   % 

30,74 b gurubunda yer almıştır. 

 

Çizelge 5. Kalem*Zaman interaksiyonu  

Kalem Zaman Aşı Tutma  (Adet) Aşı Tutma Oranı  (%) 

Tombul 

Kasım 2 1,48 f 

Aralık 64 47,41 a 

Ocak 37 27,41 c 

Şubat 38 28,15 c 

Palaz 

Kasım 3 2,22 f 

Aralık 58 42,96 b 

Ocak 29 21,48 e 

Şubat 34 25,19 d 

CV 21,46 

ÖD ** 

 

Kalem*Zaman interaksiyonunda Tombul Aralık ayında % 47,41 a, Palaz Aralık ayında % 

42,96 b, Tombul Şubat % 28,15, Tombul % 27,41 c gurubunda yer almıştır. 

Çizelge 6. Aşı Metodu oranları  

Aşı Metodu  Aşı Tutma  (Adet) Aşı Tutma Oranı (%) 

Dilcikli 155 43,06 a 

Dilciksiz 110 30,56 b 

Yongalı göz  0 0,00 c 

CV 21,46 

ÖD ** 

 

Aşı Metodu oranlarında dilcikli aşılamada  % 43,06 a, dilciksiz aşılama % 30,56 b 

gurubunda yer almıştır. 
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Çizelge 7. Zaman * Aşı Metodu interaksiyonu 

Zaman Aşı Metodu Aşı Tutma  (Adet) Aşı Tutma Oranı (%) 

Kasım 

Dilcikli 3 3,33 f 

Dilciksiz 2 2,22 f 

Yongalı göz 0 0,00 f 

Aralık 

Dilcikli 65 72,22 a 

Dilciksiz 57 63,33 b 

Yongalı göz 0 0,00 f 

Ocak 

Dilcikli 48 53,33 c  

Dilciksiz 20 22,22 e 

Yongalı göz 0 0,00 f 

Şubat 

Dilcikli 41 45,46 c 

Dilciksiz 31 34,44 d 

Yongalı göz 0 0,00 f 

CV 21,46 

ÖD ** 

 

Zaman * Aşı Metodu interaksiyonun da Aralık ayı dilcikli aşılamada % 72,22 a, Aralık ayı 

dilciksiz aşılama % 63,33 b, Ocak ayı dilcikli aşılama %  53,33, Şubat ayı  % 45,46 c gurubunda 

yer almıştır. 

Üç yıl süre ile yürütülen çalışma sonucunda, Tombul fındık çeşidinde Aralık ayında 

yapılan dilcikli aşı % 71.11 ile en yüksek aşı başarısını verirken, yine Tombul fındık çeşidi Aralık 

ayında dilciksiz aşı ile % 67.40 aşılama başarısı göstermiştir. Bu aşı başarılarını Aralık ayında 

yapılan Palaz çeşidinin dilcikli aşıları  % 55,56, Tombul fındık çeşidinin Ocak ayında yapılan 

dilcikli aşıları  % 60.00, Palaz çeşidinin Aralık ayında yapılan dilciksiz aşıları  % 55.56  ve  Palaz 

çeşidinin Şubat ayı dilciksiz aşıları  % 40.00 takip etmiştir. 

Fındık aşılama konusunda yürütülen birçok çalışmada farklı aşı başarıları elde edilmiştir. 

Kopuzoğlu (1988) bazı önemli fındık çeşitlerinin aşı ile çoğaltılması üzerine yürüttüğü 

araştırmasında 2 Aralık 1988’te Çakıldak çeşidi üzerine yaptığı kalem aşılarında Tombul % 75,00 

ve Palaz % 90,00 aşı tutma oranı gerçekleştirdiğini rapor etmiştir. Lagerstedt (1981 b) Şubat 

ayında yaptığı aşı denemelerinde % 82-100 arasında başarı elde ettiğini, Pathak ve ark. (1978) 

Ocak ayında yaptıkları dilcikli ve yarma aşılarda % 80-100 aşı tutma oranının değiştiğini 

bildirmektedir. Korac ve arkadaşları (1995), 1992 - 1994 yıllarını kapsayan üç yıllık bir çalışmada 

Corylus colurna L.anacına İngiliz aşısını kullanarak, Tonda gentile Romana, Rome, Ennis ve 

Concorta çeşitlerini aşılamışlar ve Tonda gentile Romana’da tutum oranının % 88.6, Ennis’de 

tutum oranının % 85.2, Rome’da % 81.3 olduğunu, en düşük başarı oranının ise orman fındığı 

olan Concorta’da % 25.2 düzeyinde olduğunu bildirmişlerdir.  

Balta (1990) yılında yaptığı dilcikli aşılarda % 92 aşı başarısı elde etmiş, çalışmalardan 

elde ettiği ortalama % 85,96’lık aşı başarısı eldesi ile fındıkta dilcikli, dilciksiz ve yongalı göz aşı 

tekniğinin fındık için uygun olabileceğini tavsiye etmiştir. Balta (1993)’ya göre Fregoni ve Zioni 

(1965) Fındıkta dilcikli aşının, diğer kalem aşılarına göre daha iyi sonuç verdiğini ifade 

etmişlerdir. Yine Balta (1996)’nın bildirdiğine göre, Todoroviç ve arkadaşları; Corylus colurna 

’nın bir yaşlı çöğürlerinden %20, iki yaşlı çöğürlerinden % 81.59 - 92.31, üç yaşlı çöğürlerinden 

de % 66.40 - % 80.54 aşı başarısı elde etmişlerdir.  

Yarris ve Lagerstedt (1981) kış dinlenme dönemlerinde yaptıkları aşılama çalışmalarında 

başarı oranının % 90 olduğunu kaydetmişlerdir. Benzer bir çalışma ile Lagerstedt, aşı bölgesinin 

iyi kaynayabilmesi için özel ısıtma borular kullanmıştır (Kopuzoğlu ve Şen, 1991). Kopuzoğlu ve 

Şen (1991)’nin bildirdiğine göre, Lagerstedt (1981), Corylus avellana çeşitleri ile yaptığı 

çalışmalarda göz ve kalem aşıları denemiş, dilcikli aşı yöntemi ile dinlenme dönemindeki anaca 
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yaptığı uç aşılaması ile ortalama % 92 başarı sağlamıştır. Yine Kopuzoğlu ve Şen (1991)’nin 

bildirdiğine göre, Thompson (1984) yaptığı dinlenme dönemi aşılarında başarı oranını % 93 

olarak kaydetmiş, en iyi sonucu aşıları dört hafta süreyle kontrollü şartlarda tutmak sureti ile 

sağlamıştır. Yapılan değerlendirmelere göre, gerek yurt içi gerekse yurt dışında yürütülen 

çalışmaların sonuçları ile bizim bulgularımızın genel olarak uyum içerisinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Yürüttüğümüz  çalışmada, 2011-2012 yılı Palaz çeşidinde dilciksiz aşı metonuda 2011 

Aralık ayında % 68,89 değeri ile yüksek aşı başarısı elde edilirken, 2012 Ocak ayında aşı 

başarısının  % 26,67 düzeylerine düştüğü, aynı şekilde 2012 Şubat ayında da % 35,56 gibi düşük 

aşı başarısı elde edildiği; yine 2012-2013 yılı Palaz çeşidinde dilciksiz aşı metodunda 2012 Aralık 

ayında % 80,00 gibi yüksek bir aşı başarısı, buna bağlı olarak 2013 Ocak ayında % 24,44 düzeyi 

ile düşük bir aşı başarısı, aynı şekilde 2013 Şubat ayında da % 35,56 oranıyla yüksek olmayan bir 

aşı başarısı elde edilmiştir. Diğer bir ifade ile gerek Tombul gerekse Palaz fındık çeşitlerinin 

Aralık ayında yapılan aşılamalardan yüksek aşı başarısı elde edilirken, Ocak ayında başarının 

oldukça düşük düzeyde kaldığı, Şubat ayında nispeten aşı başarı oranının yükselmeye başladığı 

görülmektedir.  

Balta (1990) fındık aşılamalarda Aralık ayında yüksek başlayıp, Ocak ayında bir miktar 

düşerek, Şubat ayında tekrar yükselme gösteren aşı başarısı oranlarını; bitki bünyesindeki 

maddelerin aşılama tarihlerine göre değiştiğini ifade etmektedir. Nitekim fındıklarda yapılan bir 

araştırmada (Rodriguez,1986), zamana bağlı olarak tomurcuklarda ABA, IAA ve toplam fenolik 

bileşiklerin değişimleri belirlenmiş, alınan sonuçlara göre, kış dormansi döneminde başlangıcında 

en yüksek düzeyde olan ABA seviyesinde gözler patlamadan hemen önce  düşüş gösterdiği; IAA 

düzeyinin ise gözler patlamadan hemen önce arttığı müşahede edilmiş ve ABA ile toplam fenoller 

arasında bariz bir kolerasyon olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada Şubat sonunda aşı başarısı 

oranlarında yeniden bir yükselme görülmesi söz konusu maddelerin bitki bünyesindeki 

değişimleriyle ilgili olduğunu bildirmektedir. 

Balta (1990), aşılama zamanlarına ve aşı tekniklerine bağlı olarak, aşı başarısı ile anaç 

kalınlığı arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştırmış ve bu amaçla yaptığı aşılamalarda 

dilcikli, dilciksiz ve yongalı göz aşılarında anaç kalınlıkları ölçülmüş ve istatistiki olarak 

değerlendirildiğinde r=0,172 gibi düşük bir kolerasyon bulunduğunu tespit etmiştir.  Aşı 

başarısının bir yıllık anaç kalınlığıyla ilgili olmayıp tamamen bitki bünyesindeki maddelerle 

alakalı olduğu sonucuna varmıştır. 

Sonuç  olarak önemli iki fındık çeşidi olan Tombul ve Palaz ile 2010-2011, 2011-2012 ve 

2012-2013 yıllarının kış dinlenme ayları olan Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında dilcikli, 

dilciksiz ve yongalı göz aşı metotları ile yürütülen çalışmada, en iyi aşı zamanının Aralık ayı, en 

iyi aşı metodunun ise dilcikli aşı metodu olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Abstract: Weeds are one of the most critical factor affecting the yield and quality of grapes. The current study was 

designed to study the effects of different trellis systems on the growth and development of weeds. The trellis systems 

included in the study were wall, Y, T and increasingly popular pergola (arbor) trellis system in the Southeastern 

Anatolia Region. Weeds species and density, the light intensity in order to determine the amount of shading of the soil 

surface of different trellis systems, the covering surfaces and length of the some weeds which is maximum density 

were compared. 

The most important weed species in the experimental area was determined as Sorghum halepense (L.) Pers., 

Convolvulus arvensis L., Tribulus terrestris L., Lactuca serriola L. and Amaranthus blitoides S. Wats. These weeds 

are the most important species encountered in all of the trellis system. However, in terms of weeds density, weeds 

growth and shading were found significant differences between the trellis system. Minimum level of shading found in 

the wall trellis system, pergola trellis system were at the highest level shading. Accordingly, the highest levels of 

weed density were found in the wall trellis system and the lowest levels of weed density were found in the pergola 

trellis system. Therefore, pergola trellis system has provided the extremely favorable conditions for mechanical and 

chemical control used to weeds management, also created intensive shading. This reasons, it has been found to be 

more advantageous than other trellis  system in terms of presence of weeds. 

As a result; pergola trellis system has positive effects on the yield and quality in viticulture,  ensure adequate 

ventilation, provides advantages on the controls and growth of disease and pests. Pergola trellis system is more 

advantageous than another trellis systems in terms of damages caused by weeds and their management. The transition 

to pergola trellis system considering all these advantages in the new established garden will provide a great advantage. 

Keywords: Weed, Vineyard, Trellis, Training, GAP Region, Pergola. 

 

Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Terbiye Sistemlerinin Yabancı Ot Gelişimine Etkileri 

 
Özet: Çalışmada, üzüm yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi etkileyen önemli faktörlerden birisi olan terbiye 

sistemlerinin yabancı otların gelişimine olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, duvar, Y ve T terbiye sistemleri ile 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde giderek yaygınlaşan pergola (çardak) terbiye sistemlerinde sorun olan yabancı ot 

türleri ile yoğunlukları belirlenmiş, terbiye sistemine bağlı olarak toprak yüzeyinin ışıklanma düzeyi (ışık şiddeti) 

ölçülmüş ve ışık şiddetinin etkisinin belirlenmesi amacıyla en fazla yoğunluk oluşturan yabancı otların boyları ve 

kaplama alanları karşılaştırılmıştır.  

Deneme alanında en önemli yabancı ot türleri; Sorghum halepense (L.) Pers., Convolvulus arvensis L., Tribulus 

terrestris L., Lactuca serriola L. ve Amaranthus blitoides S. Wats.  olarak belirlenmiştir. Bu yabancı otlar tüm terbiye 

sistemlerinde karşılaşılan en önemli türlerdir. Ancak, yabancı ot yoğunluğu ve gelişimi ile gölgeleme yönüyle terbiye 

sistemleri arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Duvar terbiye sisteminde gölgeleme en az seviyede bulunurken 

pergola (çardak) terbiye sisteminde gölgeleme en yüksek seviyede bulunmuştur. Buna bağlı olarak duvar terbiye 

sisteminde yabancı ot yoğunluğu en yüksek seviyede iken çardak terbiye sisteminde en düşük seviyede bulunmuştur. 

Dolayısıyla, çardak terbiye sistemi yabancı otların idaresinde kullanılan mekanik ve kimyasal mücadele için son 

derece uygun koşulları sağlaması yanında oluşturduğu yoğun gölgeleme sebebiyle diğer terbiye sistemlerine göre 

yabancı otlanma yönüyle de daha avantajlı bulunmuştur.   

Sonuç olarak; bağcılıkta verim ve kaliteye olan olumlu etkileri, yeterli havalanmayı sağlaması, hastalık ve 

zararlıların gelişimi ile kontrolü yönüyle sağladığı katkılar yanında;   yabancı otların oluşturduğu zarar ve bunların 

idaresi yönüyle de çardak terbiye sisteminin daha avantajlı olduğu saptanmıştır. Yeni tesis edilecek bahçelerde tüm bu 

avantajlar dikkate alınarak çardak terbiye sistemine geçilmesi büyük avantaj sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı ot, Bağ, Çardak, Terbiye, GAP Bölgesi, Pergola. 

 

Giriş 

 

Üzüm yetiştiriciliği açısından dünyanın en elverişli kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz; 2013 

yılı verilerine göre 468.792 hektardan 4.011.409 ton yaş üzüm üretimi ile dünya sıralamasında 

önemli bir konuma sahiptir (TUİK, 2014). Ülkemiz üretiminde GAP Bölgesi ise ayrı bir yer 

tutmaktadır. Bağcılık bu bölgelerde, sadece diğer bitki türlerinin yetiştirilmesi için uygun olmayan 



203 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

iklim ve toprak koşullarını en iyi şekilde değerlendirilmede kullanılan bir tarım şekli değil aynı 

zamanda çiftçi ekonomisine önemli katkılarda bulunan bir üretim şeklidir (Anonim, 2012). 

Ülkemiz ve bölgemiz açısından bu denli büyük öneme sahip olan üzüm yetiştiriciliğinde 

üretimin sürdürülebilir bir şekilde artarak devam etmesi çeşit seçimi, gübreleme, uygulanacak 

terbiye sistemi ve terbiye şekli, sulama gibi kültürel işlemler yanında elde edilecek ürünün 

hastalık, zararlı ve yabancı otlardan korunmasına bağlıdır. Üzüm yetiştiriciliği ise yabancı 

otlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir.  

İnsanoğlunun istemediği yerde yetişen, zararı yararından fazla olan bitkiler olarak 

tanımlanan yabancı otlar, besin maddeleri, su ve ışık yönüyle kültür bitkileriyle rekabete girerek 

verimde ve kalitede kayıplara neden olmakta, toprak işleme, gübreleme, ilaçlama ve hasat gibi 

tarımsal işlemleri güçleştirmekte, ayrıca hastalık ve zararlılara yataklık yapmaktadırlar (Özer ve 

ark., 2001). Özellikle bağ alanlarında tek yıllık olan yabancı otların kontrolü kolay iken stolon 

veya rizomla üreyen çok yıllık yabancı otların mücadelesi oldukça zordur. Ayrıca, bağ alanlarında 

asmanın büyümesini ve sürgün gelişimini engelleyen bu yabancı otların meydana getirdiği ürün 

kaybının % 5,8 olduğu tespit edilmiştir (Yeğen, 1993). Bu sebeple de yabancı otların meydana 

getirdiği verim kaybını engelleyebilmek için mutlaka etkili bir mücadele yöntemi uygulamak 

gerekir. 

Bu çalışmada, üzüm yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi etkileyen faktörlerden birisi olan 

farklı terbiye sistemlerinden Duvar, Y ve T terbiye sistemleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 

giderek yaygınlaşan pergola (çardak) terbiye sistemlerinde sorun olan yabancı ot türleri ile 

yoğunlukları, farklı terbiye sistemlerinin toprak yüzeyini gölgeleme miktarlarını belirlemek 

amacıyla ışık şiddeti ve en fazla yoğunluk oluşturan bazı yabancı otların boyları karşılaştırılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal  

Araştırma, Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İşletme sahasında 

üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı Duvar, Y, T ve pergola (çardak) terbiye sistemlerinde 

yürütülmüştür (Şekil 1). Çalışmanın materyalini üzüm bahçeleri ile bu alanlarda sorun olan 

yabancı ot türleri, yabancı ot sayımında kullanılan çerçeve, lüksmetre ve şeritmetre gibi 

ekipmanlar oluşturmuştur.  

  

    
Duvar Sistemi T Sistemi Çardak Sistemi Y Sistemi 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan terbiye sistemleri 

 

Yöntem 

Önen (1995)'in çalışmalarından yararlanılarak; farklı terbiye sistemlerinde sorun olan 

yabancı ot türleri ile yoğunluklarının belirlenmesi amacıyla girilen bahçenin kenar tesirinde 

kalmamak için 10 m içerisinden başlamak üzere belirli sayılarda çerçeveler atılmıştır. Yapılan 

sayımlarda 0,25 m
2
'lik çerçeveler kullanılmış ve çerçeve içerisine giren yabancı otlar türlere göre 

sayılarak yoğunlukları belirlenmiştir. 
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Yabancı ot türleri ile bunların yoğunlukları belirlendikten sonra popülasyonun 

değerlendirilmesinde kullanılan türlerin rastlama sıklığı ve yabancı otların genel kaplama alanları 

da hesaplanmıştır. Bunun için kullanılan formüller aşağıda sıralanmıştır (Uygur, 1991). 

Rastlama Sıklığı (RS) = 100 x n/m (n: yapılan örneklemenin kaçında o tür ile karşılaşıldı, 

m: toplam örnekleme sayısı). 

Genel Kaplama Alanı (GKA) = TKA/m (TKA: Her yabancı ot türünün toprak yüzeyini 

kapladığı alanın toplamı) 

Farklı terbiye sistemlerinin toprak yüzeyini gölgeleme miktarlarını belirlemek amacıyla 

bitkinin alt ve üst kısmındaki ışık şiddeti her 14 günde bir, lüksmetre yardımıyla güneşin dik 

geldiği öğle vaktinde ölçülmüştür. Ayrıca, deneme alanlarında en yoğun görülen 5 yabancı ot 

türünün boyları yine 14 günlük periyotlarla ölçülüp kayıt altına alınmış ve bitki gelişimleri takip 

edilmiştir (Kitiş, 2009). 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Deneme alanlarında yapılan sayımlar neticesinde Duvar, Y, T ve pergola-çardak terbiye 

sistemlerinde 12 familyaya ait 20 yabancı ot türü belirlenmiş ve bu türlerin daha önce bağ 

alanlarında yapılan çalışmalarla da benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir (Kitiş, 2011; Tepe, 1998; 

Topçu, 2011; Kaçan ve Boz, 2011). Bu yabancı otların en fazla  Asteraceae ve Poaceae 

familyalarına ait oldukları (Çizelge 1) ve bu familyaların tarımsal ekosistemlerde en yoğun 

bulunan familyalar arasında oldukları da bilinmektedir (Düzenli ve ark., 1993). 

 

Çizelge 1. Deneme Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türleri 

Latincesi  Türkçesi  Familyası      

Convolvulus arvensis L.  Tarla sarmaşığı  Convolvulaceae  

Centaurea spp.   Gökbaş  Asteraceae    

Lactuca serriola L.  Yabani marul  Asteraceae    

Tragopogon spp.  Yemlik  Asteraceae  

Sonchus oleraceus L.  Eşek marulu  Asteraceae    

Xanthium strumarium L.  Domuz pıtrağı  Asteraceae    

Chenopodium album L.  Sirken  Chenopodiaceae  

Polygonum aviculare L.  Yabani madımak  Polygonaceae  

Tribulus terrestris L.  Demir dikeni  Zygophyllaceae  

Amaranthus retroflexus L.  Horoz ibiği  Amaranthaceae  

Cardaria draba (L) Desv.   Kır teresi  Brassicaceae  

Heliotropium europaeum L.  Boz ot  Boraginaceae  

Avena fatua L.    Yabani yulaf  Poaceae    

Hordeum murinum L.  Duvar arpası  Poaceae    

Sorghum halepense (L.) Pers. Kanyaş  Poaceae  

Cynodon dactylon L. Pers  Köpek dişi ayrığı  Poaceae    

Cyperus rotundus L.    Topalak  Cyperaceae    

Portulaca oleracea L.    Semiz otu  Portulacaceae  

Amaranthus blitoides S. Wats Horoz ibiği  Amaranthaceae  

Malva neglecta Wallr. Ebe gümesi  Malvaceae    

 

Terbiye sistemleri arasında yabancı ot türleri açısından farklılık görülmezken, yabancı ot 

yoğunlukları arasında ise önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Araştırmaya konu olan tüm terbiye 

sistemlerinde en sık rastlanan ve yoğunluk oluşturan yabancı otlar ise; Sorghum halepense (L.) 

Pers. (kanyaş), Convolvulus arvensis L. (tarla sarmaşığı), Tribulus terrestris L. (demir dikeni), 
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Lactuca serriola L. (yabani marul) ve Amaranthus blitoides S. Wats (horoz ibiği) olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Farklı Terbiye Sistemlerinde Önemli Bazı Yabancı Otların Yoğunlukları (bitki/m
2
) ve 

Rastlanma Sıklıkları (%) 

YABANCI OT* 
Duvar Sistemi Y Sistemi T Sistemi Çardak Sistemi 

Yoğ. R.S Yoğ. R.S Yoğ. R.S Yoğ. R.S 

Sorghum halepense  10,46 84 9,37 72,5 8,47 65,71 5,27 61,67 

Convolvulus arvensis  5,08 48,57 3,44 46,67 3,26 45,37 2,07 31,67 

Tribulus terrestris 4,72 32,47 3,64 23,75 3,34 23,33 2,11 18,99 

Lactuca serriola  3,76 40 3,27 35,71 4,27 46,67 3,08 31,11 

Amaranthus blitoides  4,26 53,84 3,83 45,71 3,46 35 2,28 22,89 

*En sık rastlanan ve yoğunluk oluşturan 5 tür alınmıştır. 

 

Yabancı otların genel kaplama alanları duvar terbiye sisteminde % 38,1; Y terbiye 

sisteminde % 31,3; T terbiye sisteminde % 30,7 ve çardak terbiye sisteminde ise % 23,6 olarak 

bulunmuştur. Dolayısıyla, yabancı otların en yoğun ve sık görüldüğü sistemin duvar terbiye 

sistemi, en düşük kaplama alanıyla da yabancı otların yoğunluğunun en düşük olduğu sistemin 

çardak terbiye sistemi olduğu belirlenmiştir. 

Farklı terbiye sistemlerinin toprak yüzeyini gölgeleme miktarlarını belirlemek amacıyla 

yapılan ölçümler neticesinde en az gölgeleme yapan sistemin duvar terbiye sistemi, en fazla 

gölgeleme yapan sistemin ise pergola-çardak terbiye sistemi olduğu saptanmıştır (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2. Farklı terbiye sistemlerinin toprak yüzeyini gölgeleme miktarları 

 

Dolayısıyla, gölgeleme miktarının artışına paralel olarak yabancı otların gelişimleri 

olumsuz etkilenmiştir. En fazla gölgeleme yapan pergola-çardak terbiye sisteminde yabancı 

otların gelişimleri daha geride seyretmiştir. S. halepense (kanyaş)'nin 44,9 cm boyu ile en iyi 

gelişim gösterdiği terbiye sistemi duvar terbiye sistemi olup, bunu sırasıyla 33,7 cm boy ile T 

terbiye sistemi ve 32,6 cm boy ile Y terbiye sistemi izlemiştir. Pergola-çardak terbiye sisteminde 

ise kanyaşın boyu ortalama 26,9 cm olup, bu durum gölgelemenin etkisinde kalan bitkinin 

gelişiminin yavaşladığını göstermektedir. Diğer yabancı otlarda da benzer durumlar görülmüş, 

tüm yabancı otların gelişimleri pergola-çardak terbiye sisteminde daha zayıf olmuştur (Şekil 3). 

Sonuç olarak, üzüm yetiştiriciliğinde hem verim ve kalite açısından hem de yabancı otlarla 

mücadele açısından pergola terbiye sisteminin daha avantajlı olduğu görülmektedir. Ayrıca, 
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omcaların ve oluşan salkımların yeteri kadar havalanmasını sağlamak, hastalık, zararlı ve yabancı 

otların yapmış olduğu zararları en az seviyeye indirmek amacıyla yeni tesis edilecek bahçelerde 

pergola terbiye sistemine gereken ilginin gösterilmesine dikkat edilmelidir. 

 

 
*En sık rastlanan ve yoğunluk oluşturan 5 tür alınmıştır. 

 Şekil 3. Farklı terbiye sistemlerinde önemli bazı yabancı otların boyları (cm)  
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Abstract: This research, Summer apple trees grafted on dwarfing M9 rootstock were planted 1,5 X 3,5 meters apart at the 

Experimental Orchard of the Agricultural Research Station of The Eastern Mediterranean Crossing Region  in Kahramanmaraş 

province. Anna, Jersey Mac, Summer Red, Dorset Golden and Gala summer apple varieties were used. One year after planting the 

trees were trained using Hytec and Slender Spindle training systems. Some vegetative and generative characteristic such as 

cumulative yield (kg/tree), tree volume (m3), rootstock and trunk diameter (mm),  yield efficiency of tree volume (kg/m3) and yield 

efficiency of trunk cros sectional area (kg/cm2), average fruit weight (g), fruit width (mm), fruit size (mm), fruit firmness (kg/cm2), 

pH, titretable acids (g/l) and total soluble solid (%) were observed.  Fruit yield measurement of varities were took since 2006 when 

full yield efficiency. 

Considering  with training systems: average cumulative yield of Hytec training system; (307,92 kg/tree) and yield efficiency of 

trunk cross sectional area ; 4,57 kg/cm2 higher than Slender Spindle training system were measured. 

Considering whole varieties applied Hytec training system: cumulative yield of Anna variety; (338,57 kg/tree), yield efficiency 

trunk cross sectional area of Summer Red variety ;(5,43 kg/cm2) higher than other varieties were measured. 

Considering whole varieties applied Slender Spindle training system: cumulative yield of Dorset Golden variety; (289,94 

kg/tree), yield efficiency trunk cross sectional area of Jersey Mac variety ;(4,05 kg/cm2) higher than other varieties were measured. 

Keywords: Apple, rootstock, training system, Hytec, Spindle. 

 

M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Yazlık Elma Çeşitlerine Uygulanan Hytec ve Slender Spindle 

Terbiye Sistemlerinin Verim, Kalite ve Büyüme Üzerine Etkileri 

 
Özet: Bu araştırma, 2002–2010 yıllarında Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu bahçesinde, 

1,5 X 3,5 m dikim mesafesinde, kumlu-tınlı özellikteki toprağa, M9 anacı üzerine aşılı yazlık elma çeşitlerinin dikilmesiyle 

kurulmuş ve yönetilmiştir. Çalışmada, Anna, Jersey Mac, Summer Red, Dorset Golden ve Gala yazlık elma çeşitleri kullanılmıştır. 

Dikimden bir yıl sonra Hytec ve Slender Spindle terbiye sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Kümülâtif verim (kg/ağaç), taç hacmi 

(m3), anaç ve çeşitte gövde kesit alanları (cm2), taç hacmine ve gövde kesit alanlarına göre verim etkinliği (kg/cm2 ve kg/m3), 

ortalama meyve ağırlığı (g),  meyve eni (mm), meyve boyu (mm),  meyve eti sertliği (kg/cm2), pH, titre edilebilir asitlik (g/l) ve 

suda çözünebilir kuru madde (%) gibi vegetatif ve generatif gelişim kriterlerine ait gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Meyve verim 

değerleri çeşitlerin tam verime geçtiği 2006 yılından itibaren alınmaya başlanmıştır. 

Terbiye sistemleri birlikte dikkate alındığında hytec terbiye sisteminde ortalama kümülâtif verim;  307,92 kg/ağaç, gövde kesit 

alanına göre ortalama verim etkinliği; 4.57 kg/cm2 olarak daha yüksek bulunmuştur.  

Hytec terbiye sistemi uygulanmış çeşitler birlikte dikkate alındığında kümülâtif verim; Anna çeşidinde 338,57 kg/ağaç, gövde 

kesit alanına göre verim etkinliği; Summer Red çeşidinde 5,43 kg/cm2 olarak saptanmıştır. 

Slender Spindle terbiye sistemi uygulanmış çeşitler dikkate alındığında kümülâtif verim; Dorset Golden çeşidinde 289,94 

kg/ağaç, gövde kesit alanına göre verim etkinliği; Jersey Mac çeşidinde 4,05 kg/cm2 olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elma, anaç, terbiye sistemi, Hytec, Spindle. 

 

Giriş 

 

Elma dünyanın pek çok ılıman iklim bölgesinde yetiştirilebilen bir meyve türü olmasına 

rağmen ticari boyuttaki üretimin, güçlü rekabet koşullarına sahip ülke ve bölgelerde yoğunlaştığı 

görülmektedir (Dumanoğlu ve ark., 2009).  Ülkemizde elma üretimi her geçen gün artmakla 

beraber modern meyveciliğe henüz geçilmesi, rekabet şansı yüksek çeşitlerin fazla olmaması dış 

satımı olumsuz etkilemektedir (Özkan ve ark., 2009). 

Elma, genel olarak rakımı yüksek yayla bölgelerde yetiştirilmektedir. Normal kışlık elmalar 

dışında, Temmuz ayı başından Ağustos sonlarına kadar pazara çıkarılan yazlık elmalar iyi fiyat 

bulmakta ve üreticisine yüksek gelir getirebilmektedir. Ülkemizin elma üretim bölgelerinden 

Niğde’nin “Gelin Elması” gibi birkaç yerel çeşit dışında yazlık elma yetiştiriciliği 

yapılmamaktadır. Ancak, üretimi yapılan bu çeşitler de yüksek kaliteli değildir. Son yıllarda 

Amerika ve Avrupa’da yüksek kaliteli, kırmızı renkli yazlık elmalara büyük önem verilmiş, 

ülkemizde de Çukurova Üniversitesi Pozantı Tarımsal Araştırmalar Merkezinde söz konusu yazlık 

elma çeşitlerinden “Summerred”, “Jerseymac” ve “Raritan” denemeye alınmış, olumlu sonuçlar 

elde edilmiştir (Kaşka ve ark., 1988). Oldukça verimli ve kaliteli olan bunun gibi bazı yazlık elma 



208 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

çeşitleri Temmuz başı ile Ağustos ortası arasındaki dönemde olgunlaşmakta, bodurlaştırıcı anaçlar 

üzerinde yetiştirildiklerinde ise daha yüksek performans göstermekte ve meyveler pazarlarda 

yüksek fiyatlardan satılmaktadır (Küden,1998). 

Modern meyve yetiştiriciliğinde temel amaç, ağaçları erken yıllarda meyveye yatırmak ve 

birim alandan daha kaliteli ve hızlı verim elde etmektir  (Küden, 1998). Budama ve terbiye 

sistemi, yüksek verimin hedeflendiği yerlerde en önemli etkenlerden birisidir ve meyve 

bahçesinden beklenen erken verim ve yüksek meyve kalitesini doğrudan etkiler.  Uygun terbiye 

sisteminin seçimi ile erken verim, dalların sürekli yatay pozisyonda gelişimleri sağlanarak, en az 

kesim ile sürgün gelişimi zayıflatılıp generatif gelişim teşvik edilerek sağlanır. Bu nedenle bodur 

yetiştiricilikte anaç, çeşit ve yöreye uygun terbiye sistemi seçilerek yetiştiricilik yapılması şarttır. 

Böylece hem yüksek verim hem de kaliteli meyve elde etmek mümkün olmaktadır (Küçüker ve 

ark, 2011; Mika, 1973). Üreticilerimiz bahçelerinde budama ve terbiyeye daha fazla önem 

verdiklerinde verim ve kalitesindeki artışı rahatlıkla gözlemleyeceklerdir (Özkan ve ark., 2009). 

Günümüzde bodur elma yetiştiriciliği yapılan ülkelerde çoğunlukla Slender Spindle, 

Vertical Axis, Hytec ve Super Spindle kullanılmaktadır.  Avrupa’da Spindle terbiye sistemi 

uygulamalarını yapan elma üreticileri başarılı sonuçlar almaktadır. 

Toprak ve iklim koşullarının ideal olması durumunda bahçe sık dikimle tanzim edilmiş ise 

aşırı büyüme ile beraber önemli problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu aşamada yetiştiricinin 

uygun bir terbiye sistemi uygulaması yaparak bitki gelişimini kontrol etmesi gerekir. Amerika 

Birleşik Devletleri’nin Wenatchee bölgesinin volkanik olması,  toprağın aşırı verimli, sıcaklık ve 

nem değerlerinin ideal olması bu tip problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuş, elma 

yetiştiricileri de bu bölgede aşırı büyümeyi yavaşlatan ve bodurluğu teşvik eden Hytec terbiye 

sistemini geliştirmişlerdir (Buler, 2006). 

Hytec terbiye sistemi lider dalın her yıl kesilerek tek bırakılmasıyla yukarı doğru 

kutupsallaşmayı sağlayan Spindle terbiye sisteminin modifiye edilmiş halidir. Uygulama sonucu 

lider dal zig zag şeklini alır, böylece dalda besin akışı ve sonuçta dal büyümesi sınırlandırılmış 

olur. Geleneksel Spindle budama sistemine göre dal sayısında, büyümesinde azalma sağlanmış 

olur. Slender Spindle terbiye sistemi ise sık dikilmiş bahçelerde alçaktan oluşmuş küçük bir çatı 

ve bunu izleyen liderden çıkmış küçük meyve dalcıkları ile bitki ömrü boyunca bir herekle 

desteklenmeyi gerektiren ve konik şeklinde gelişen ağaçlar şeklinde tanımlanmaktadır (Barit, 

1992). 

Norveç’te yapılan bir çalışmada Summer Red yazlık elma çeşidinde beş farklı terbiye 

sisteminin ( Free Spindle, Y-Trellis, V Sistem, Vertical Axis, Slender Spindle) verim ve kalite 

üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın altıncı yılının sonunda en yüksek verimin V 

Sisteminde (2,9 ton/da) olduğu saptanmıştır (Meland,M. at all.1997). 

Özkan ve ark. (2009) Slender Spindle terbiye sistemi uygulanmış bazı elma çeşitlerinde 

(Summer Red, Jersey Mac, Golden Reinders, Golden Smothe ve Gala) ağaç ve meyve özelliklerini 

incelemişlerdir. Birinci yılın sonunda ağaç başına en yüksek verimin Summer Red (522 g.) 

çeşidinde, en yüksek meyve ağırlığının Jersey Mac (164 g), en yüksek S.Ç.K.M.’nin ise Summer 

Red (% 13,37) çeşidinde olduğu görülmüştür. 

Küçüker ve ark. (2011)  Gala elma çeşidinde üç farklı terbiye sistemi (Slender Spindle, 

Hytec, Vertical Axis) uygulamışlardır. Çalışmanın üçüncü yılının sonunda en yüksek verimi 

Slender Spindle terbiye sistemi uygulanan ağaçlardan (1925,4 kg/da) elde etmişlerdir. 

 

Bu çalışmanın temel amacı, dünyada yaygın olarak kullanılan Hytec ve Slender Spindle 

terbiye sistemlerinin yine dünyada yaygın olarak kullanılan beş farklı yazlık elma çeşidinde 

Türkiye koşullarında verim ve kalite parametreleri üzerine yapacakları etkileri ortaya koymaktır. 

 

Materyal ve Yöntem 
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Çalışma, 2002–2010 yılları içerisinde Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı 

Tarımsal Araştırma İstasyonu bahçesinde yürütülmüştür. Çalışmada anaç olarak M9, çeşit olarak 

Anna, Jerseymac, Summerred, Dorsetgolden ve Gala yazlık elma çeşitleri kullanılmış olup sıra 

arası ve sıra üzeri mesafe 1,5 X 3,5 m. dir. Dikimi müteakip elmalar tek gövde haline getirilip 

dikilmiş, 4 X 4 cm ebatlı tahta kazıklar fidanlara bağlanmıştır. Yerden 120 ve 180 cm mesafeden 

iki adet tel çekilmiş ve bitkilerin lider dalları ileride bu tellere bağlanmıştır. 2003 yılından itibaren 

uygun terbiye sistemi uygulanmaya başlanmıştır.  Terbiye sistemleri şöyle uygulanmıştır: 

Hytec: Dikim sonrası fidanlar yerden 80 cm yukarıdan kesilmiştir. En üstte bulunan dal lider dal 

olarak bırakılırken diğer yan dallar ise yaklaşık üçte bir oranlarında kesilmişlerdir. Yerden 50 cm 

ye kadar dallandırılma yapılmamış, kesilmişlerdir. Takip eden yıllarda terbiye sistemine uygun 

pratik uygulamalara devam edilmiştir. 

Slender Spindle:  Lider yerden 2,5 m. yükseklikte olacak şekilde terbiye edilmiştir. Ağaç 12 X 12 

cm. ebatlarındaki çam kazıklara sarılmıştır. Yan dallar ise yatay konumlandırılacak şekilde 

budanmış ve ilk iki yıl yer düzlemine göre yaklaşık 110° eğimle eğilmiştir. Budama sonucunda 

ağacın helezonik koni şeklini alması sağlanmıştır. 

Bakım ve kültürel işlemler normal tarımsal pratiklere uygun şekilde yapılmıştır. Dikim 

yılından itibaren üç yıl boyunca fidanlar uygulanan terbiye sistemine özel şekil, çap ve taç 

yoğunluğunu alması için ilkbahar başında her yıl düzenli olarak budanmıştır. 

2006 yılından itibaren incelenen vegetatif ve generatif özellikler aşağıda verildiği şekildedir: 

 

-Vegetatif Özellikler (Ağaç özellikleri): 

Taç Hacmi (m
3
) : Taç eni ve boyu kullanılarak V= 𝜋𝑟2. h/2 formülünden hesaplanmıştır. 

Anaç ve Gövde Kesit Alanı  (cm
2
):  Aşı noktasının 4 cm üzerinden gövde çevresi, gövde kesit 

alanı, yerden 4 cm. yükseklikte anaç gövde çevresi ölçülmüş, anaç gövde kesit alanı ve ağacın taç 

hacmi hesaplanmıştır (Tekintaş, 2006). 

Verim: Kg/ağaç olarak hesaplanmıştır. 

Verim Etkinliği (kg/cm
2
): Ağaçtaki 2006–2010 yılları arasındaki kümülâtif meyve ağırlığı ağacın 

gövde kesit alanında ve taç hacmine oranlanarak hesaplanmıştır. 

 

-Pomolojik Özellikler (Meyve Özellikleri): 

Meyve Ağırlığı (g): 5 adet meyve örneğinde hassas terazi (0,01 gram) yardımıyla hesaplanmıştır. 

Meyve Boyutları (mm): 5 adet meyve eni ve boyu kumpas yardımı ile hesaplanmıştır. 

Titre Edilebilir Asitlik (g/l):  Titre edilebilir asit miktarı, meyve suyunun belli miktar (0,1) 

sodyum hipoklorit ile titrasyonu ve harcanan sodyum hidroksit çözeltisinden asit miktarsının 

hesaplanması ilkesine göre pH metre ile pH metrik yöntemle hesaplanmıştır (Dündar Ö.,1988). 

Suda Çözünebilir Kuru Madde (SÇKM) Miktarı (%): Çıkartılan meyve sularında refraktometre 

ile  (%) olarak ifade edilmiştir  (Anonim,1986). 

pH: Çıkartılan meyve sularında pH metre ile ölçülmüştür (Anonim,1974). 

Meyve Eti Sertliği (kg/cm
2
): Ölçümler penetrometre ile 11,1 mm.lik delme başlıkları ile 

yapılmıştır(Westwood, M.N., 1978). 

 

Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 

planlanmıştır.  Bütün sonuçlar varyans analizi yapılarak istatistikî değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Çoklu karşılaştırmalar LSD testi kullanılarak % 5 önem derecesinde değerlendirmeye 

alınmıştır. İstatistik analizlerinde Jmp 5.01 istatistik programı kullanılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Meyve Kalitesi 
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Meyve ağırlığı, meyve eni, sertlik ve titre edilebilir asitlik değerleri bakımından terbiye 

sistemleri arasındaki farklılıklar istatistikî olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 1). En yüksek 

meyve ağırlığı 129,21 g., meyve eni 62,72 mm., titre edilebilir asitlik 0,82 ile Slender Spindle 

terbiye sisteminde, en yüksek sertlik ise 8,98 kg/cm
2 

ile Hytec terbiye sisteminde bulunmuştur. 

 

Çizelge–1:Terbiye sistemlerinin yazlık elma çeşitlerinde meyve kalitesine etkileri 

Çeşit Meyve 

Ağırlığı 

(g) 

Meyve  

Eni 

(mm) 

Meyve 

Boyu 

(mm) 

Sertlik 

(kg cm
-2

) 

PH T.E.A. 

(g l
-1

) 

S.Ç.K.M 

(%) 

S.Spindle 129,21
a 

62,72
a 

61,11
a 

8,43
b 

3,71
a
 0,82

a 
11,57

a 

Hytec 125,78
b 

61,56
b 

60,81
a 

8,98
a
 3,67

a
 0,79

b 
11,51

a 

LSD.05 2,52
** 

0,92
* 

Ö.D 0,19
** 

Ö.D 0,02
** 

Ö.D 

 

Slender Spindle terbiye sistemi dikkate alındığında meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, 

sertlik, pH, titre edilebilir asitlik ve S.Ç.K.M değerleri bakımından çeşitler arasındaki farklılıklar 

istatistikî olarak önemli bulunmuştur (Çizelge–2).  En yüksek meyve ağırlığı 157,46 g, meyve eni 

68,60 mm, meyve boyu 67,33 mm. olarak Anna çeşidinde bulunmuştur.  En yüksek sertlik 9,99 

kg/cm
2
 ile Gala çeşidinde, en yüksek pH değeri 3,90 ile Gala çeşidinde, en yüksek titre edilebilir 

asitlik değeri 0,95 g/l ile Summer Red çeşidinde ve en yüksek S.Ç.K.M. değer % 12,06 ile Gala 

çeşidinde bulunmuştur. 

 

Çizelge–2:Spindle terbiye sisteminin yazlık elma çeşitlerinde meyve kalitesine etkileri 

Çeşit Meyve 

Ağırlığı 

(g) 

Meyve  

Eni 

(mm) 

Meyve 

Boyu 

(mm) 

Sertlik 

(kg cm
-2

) 

PH T.E.A. 

(g l
-1

) 

S.Ç.K.M 

(%) 

Anna 157,46
a 

68,60
a 

67,33
a 

8,60
b 

3,76
ab 

0,81
b 

10,86
c 

Jersey Mac 114,06
bc 

61,80
b 

61,60
b 

7,52
c 

3,66
bc 

0,86
b 

11,46
b 

Summer 

Red 

121,13
c 

61,26
b 

59,18
cd 

7,26
c 

3,61
c 

0,95
a 

11,86
a 

Dorset 

Golden 

114,93
d 

60,66
b 

57,46
d 

8,82
b 

3,62
c 

0,86
b 

11,31
b 

Gala 128,46
b 

61,26
b 

60,00
bc 

9,99
a 

3,90
a 

0,64
c 

12,06
a 

Önemlilik 4,60
** 

1,48
** 

2,04
** 

0,48
** 

0,12
** 

0,04
** 

0,27
** 

 

Hytec terbiye sistemi dikkate alındığında meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, sertlik, 

titre edilebilir asitlik ve S.Ç.K.M değerleri bakımından çeşitler arasında farklılıklar istatistikî 

olarak önemli bulunmuş, pH değerleri bakımından çeşitler arasında istatistikî olarak bir farklılık 

bulunmamıştır (Çizelge–3).  En yüksek meyve ağırlığı 145,33 g, meyve eni 69,93 mm, meyve 

boyu 66,00 mm. olarak Anna çeşidinde bulunmuştur.  En yüksek sertlik 11,18 kg/cm
2 

ve en 

yüksek pH 3,74 ile Dorset Golden çeşidinde, en yüksek titre edilebilir asitlik 0,95 g/l ve en yüksek 

S.Ç.K.M  % 12,24 ile Summer Red çeşidinde bulunmuştur. 

 

Çizelge–3:Hytec terbiye sisteminin yazlık elma çeşitlerinde meyve kalitesine etkileri.  

Çeşit Meyve 

Ağırlığı 

(g) 

Meyve  

Eni 

(mm) 

Meyve 

Boyu 

(mm) 

Sertlik 

(kg cm
-2

) 

PH T.E.A. 

(g l
-1

) 

S.Ç.K.M 

(%) 

Anna 145,33
a 

66,93
a 

66,00
a 

9,36
c 

3,68
ab 

0,79
bc 

10,74
c 

Jersey Mac 125,00
bc 

61,80
b 

60,93
b 

7,26
d 

3,72
ab

 0,75
c 

11,44
b 

Summer 

Red 

118,26
cd 

59,93
bc 

61,26
b 

7,24
d 

3,62
ab 

0,95
a 

12,24
a 
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Dorset 

Golden 

112,26
d 

58,20
c 

56,33
c 

11,18
a 

3,74
a 

0,81
b 

11,40
b 

Gala 128,06
b 

60,93
b 

59,53
c 

9,88
b 

3,59
b 

0,64
d 

12,04
a 

LSD.05 6,47
** 

2,52
** 

2,77
** 

0,37
**

 Ö.D 0,04
** 

0,48
** 

 

Büyüme Durumları 

Kümülâtif verim, taç hacmi, anaç ve çeşit gövde çapları, verim etkinlikleri bakımından 

terbiye sistemleri arasındaki farklılıklar istatistikî olarak önemli bulunmuştur (Çizelge–4).  En 

yüksek kümülâtif verim 307,92 kg/ağaç, taç hacmine göre verim etkinliği 128,42 kg/cm
3
 ve gövde 

kesit alanına göre verim etkinliği 4,57 kg/cm
2
 ile Hytec terbiye sisteminde bulunmuştur. En 

yüksek taç hacmi 3,98 cm
3
, anaç gövde çapı 121,22 cm

2
 ve çeşit gövde çapı 84,88 cm

2
 ile Slender 

Spindle terbiye sisteminde bulunmuştur.  

 

Çizelge–4: Terbiye sistemlerinin yazlık elma çeşitlerinde büyüme durumlarına etkileri.  

Çeşit Kümülâtif 

verim 

(kg ağaç
-1

) 

Taç Hacmi 

(m
3
) 

Anaç 

Gövde 

Kesit 

Alanı 

(cm
2
) 

Çeşit 

Gövde 

Kesit Alanı 

(cm
2
) 

Verim 

Etkinliği 

taç 

hacmi 

 (kg m
-3

) 

Verim 

Etkinliği 

G.K. A 

 (kg cm
-

2
) 

S.Spindle 264,70
b 

3,98
a 

121,22
a 

84,88
a
 74,09

b 
3,29

b 

Hytec 307,92
a
 2,68

b 
102,41

b 
69,56

b 
128,42

a
 4,57

a 

LSD.05 12,25
** 

0,85
** 

6,66
** 

12,50
* 

32,95
** 

0,54
** 

 

 Slender Spindle terbiye sistemi dikkate alındığında kümülâtif verim ve anaç gövde kesit 

alanı bakımından çeşitler arasındaki farklılıklar istatistikî olarak önemli bulunmuştur (Çizelge–5). 

En yüksek kümülâtif verim 289,94 kg/ağaç ile Dorset Golden çeşidinde, en yüksek anaç gövde 

kesit alanı 129,00 cm
2
 ile Anna çeşidinde bulunmuştur.  

 

Çizelge–5: S.Spindle terbiye sisteminin yazlık elma çeşitlerinde büyüme durumlarına etkileri.  

Çeşit Kümülâtif 

verim 

(kg ağaç
-1

) 

Taç Hacmi 

(m
3
) 

Anaç 

Gövde 

Kesit 

Alanı 

(cm
2
) 

Çeşit 

Gövde 

Kesit Alanı 

(cm
2
) 

Verim 

Etkinliği 

taç 

hacmi 

 (kg m
-3

) 

Verim 

Etkinliği 

G.K. A 

 (kg cm
-

2
) 

Anna 247,72
c
 3,47

a 
129,00

a 
86,22

ab 
75,38

a 
2,89

b 

Jersey Mac 262,19
bc 

3,51
a 

111,10
c 

65,00
b 

78,03
a 

4,05
a 

Summer Red 256,74
bc 

3,42
a 

116,89
bc 

112,33
a 

76,85
a 

2,53
b 

Dorset 

Golden 

289,94
a 

4,79
a 

124,89
ab 

84,55
ab 

79,73
a 

3,45
b 

Gala 266,90
b 

4,73
a 

124,22
ab 

76,33
ab 

60,44
a 

3,53
ab 

LSD.05 15,52
** 

Ö.D. 11,29
* 

Ö.D Ö.D Ö.D 

 

Hytec terbiye sistemi dikkate alındığında kümülâtif verim bakımından çeşitler arasındaki 

farklılıklar istatistikî olarak önemli bulunmuştur (Çizelge–6). En yüksek kümülâtif verim 338,57 

kg/ağaç ile Anna çeşidinde bulunmuştur.  

 

Çizelge–6: Hytec terbiye sisteminin yazlık elma çeşitlerinde büyüme durumlarına etkileri.  

Çeşit Kümülâtif 

verim 

(kg ağaç
-1

) 

Taç Hacmi 

(m
3
) 

Anaç 

Gövde 

Kesit Alanı 

Çeşit 

Gövde 

Kesit Alanı 

Verim 

Etkinliği 

taç 

Verim 

Etkinliği 

G.K. A 
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(cm
2
) (cm

2
) hacmi 

 (kg m
-3

) 

 (kg cm
-

2
) 

Anna 338,57
a 

2,95
ab 

100,31
ab 

75,77
ab 

118,53
a 

4,48
ab 

Jersey Mac 287,23
b 

2,61
ab 

93,28
b 

57,01
c 

113,23
a 

5,10
a 

Summer 

Red 

333,18
a 

2,13
b 

113,92
a 

62,65
bc 

180,84
a 

5,43
a 

Dorset 

Golden 

272,63
b 

2,06
b 

90,57
b 

80,78
a 

144,30
a 

3,48
b 

Gala 307,98
ab 

3,67
a 

113,96
a 

71,60
abc 

85,20
a 

4,34
ab 

LSD.05 35,55
* 

Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

1- Her iki terbiye sistemi düşünüldüğünde meyve kalite özellikleri en iyi Slender Spindle terbiye 

sistemi olmuştur. Özkan 2012 ve ark., (2012), beş farklı terbiye sistemlerinin Jonagold elma 

çeşidindeki performanslarının incelenmesinde de Slender Spindle terbiye sistemi uygulanan 

ağaçların meyve boyut ve ağırlığının Slender Spindle terbiye sisteminde daha yüksek olduğunu  

(ortalama meyve eni 77,73 mm, meyve ağırlığı 213,36 g)  görmüşlerdir. 

2- Meyve eti sertliği en yüksek Hytec terbiye sistemi uygulanmış Dorset Golden elma çeşidinde 

(11,18 kg/cm
2
) çıkmıştır. Bu çeşidin raf ömrünün de daha uzun olacağı düşünülebilir. 

3- Spindle terbiye sisteminde daha kaliteli meyveler oluşurken, birim gövde kesit alanında Hytec 

terbiye sisteminde daha yüksek verim elde edilmiştir. Özkan 2012 ve ark., (2012), beş farklı 

terbiye sistemlerinin Jonagold elma çeşidindeki performanslarının incelenmesinde de Hytec 

terbiye sistemi uygulanan ağaçlardan ilk üç yıllık ortalamada 1,02 kg/ağaç verim ile en yüksek 

olduğunu görmüşlerdir. Küçüker 2012 ve ark.,(2011) de üç farklı terbiye sisteminin Gala elma 

çeşidinde performansının incelenmesinde  de Hytec terbiye sistemi uygulanan ağaçlardan ilk iki 

yıllık ortalamada 6,74 kg/ağaç ile en yüksek olduğunu görmüşlerdir. Hytec terbiye sistemi ile 

terbiye edilen ağaçlarda verim etkinliği daha yüksek bulunduğundan bu terbiye sistemi 

kullanılacak olan bahçelerde meyve kalitesini artırmak için seyreltme gibi kaliteyi artırıcı 

uygulamaların yapılması gerekebilir. 

4- Taç gelişimleri bakımından terbiye sistemleri arasında önemli bir farklılık bulunmuştur. Slender 

Spindle terbiye sistemi daha büyük taç hacmi yapmıştır. Taç hacmine göre verim etkinliği Hytec 

terbiye sisteminde daha yüksek olmasına rağmen meyve kalite değerleri Slender Spindle terbiye 

sisteminde daha yüksek bulunmuştur. Bu durumun seyret meyve tutumu ve iyi güneşlenmeden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

5- Çalışmada M9 anacı üzerine aşılı çeşitler farklı derecede gövde kesit alanına sahip olmuştur. 

Bu durum, kalemin anaç üzerine olan etkisini göstermektedir. Bu konunun daha detaylı olarak 

araştırılması uygun olacaktır. 
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Abstract: The objective of the study was to determine the effects of different potassium sources on plant nutrients, 

spike length, stem length, the number of florets per spike and stem diameter of gladiolus. The potassium K2O 

applications were 0-8-16-24 g m-2. The uptake of K by leaves and spikes were increased with increasing K levels as 

well as the quality of gladiolus which was found significant at 1% level. 

Keywords: Potassium, gladiolus, fertilization, quality 

 

Potasyumlu Gübrelemenin Glayöl (Gladiolus hortulanus L.) Bitkisinin Beslenme ve Kalite 

Parametrelerine Etkisi 

 
Özet: Bu çalışmada, glayöl bitkisine uygulanan farklı potasyum kaynaklarının besin elementi içeriği, başak uzunluğu, 

gövde uzunluğu, başak başına düşen kandil sayısı ve gövde kalınlığına etkileri incelenmiştir. Denemede 0-8-16-24 

g/m
2
 dozlarında K2O uygulanmıştır. Artan potasyum dozlarıyla birlikte yaprak ve başaktaki potasyum alınımının 

arttığı ve glayöl bitkisinin kalite parametrelerine istatistiki olarak % 1 seviyesinde önemli etkisinin olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Glayöl, potasyumlu gübreleme, bitki besleme, kalite 

 

 

Giriş 

 

Glayöl üretimi en çok yapılan soğanlı yumrulu rizomlu süs bitkilerinin başında 

gelmektedir. Günümüzde kesme çiçekçilikte glayöl önemini giderek artırmasına bağlı olarak 

üretim alanları da gelişme göstermektedir. Türkiyede soğanlı yumrulu rizomlu süs bitkileri 950 

dekarlık bir üretim alanına sahiptir. Glayöl 610 dekar civarındaki üretim alanıyla bu grup 

içerisinde birinci sırada yer almaktadır. Diğer kesme çiçek olarak üretilen bitkiler arasında da 

karanfil ve gülden sonra 3. sırada yer alır (Gürcan, 2000; Anonymous, 2007). Glayöl 

yetiştiriciliğinde potasyumlu gübre uygulamalarının önemi bilinmektedir (Karagüzel et al, 1999; 

Zubair et al, 2006). Bu çalışmada Potasyumlu gübre uygulamalarının bazı kalite unsurlarına etkisi 

incelenmiştir. 

 

Materyal ve Metod 

 

Çalışma İzmir ili Ödemiş ilçesi Bozdağ mevkiinde açıkta yetiştiricilik yapan üretici 

koşullarında yürütülmüştür. Glayöl bitkisinin Nova Lux varyetesiyle yürütülen çalışmada deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre 5 tekerrrülü olarak düzenlenmiştir. Soğanlar 15 x 15 cm 

dikim aralı ile 49 soğan.m
-2

 (corms. m
-2

) olacak şekilde birer metrekarelik parsellere dikilmiştir. 

Parsellere 15 g m
-2

 N, Amonyum sülfat (%21 N) gübresi ile 45 g m
-2

 P2O5, Triple süperfosfat 

(%44 P2O5) gübresi ile sabit seviyede verilmiştir. Potasyum uygulamaları ise K2SO4 (%50) 

gübresiyle 0, 8, 16, ve 24 g m
-2

 K2O olacak şekilde (K0, K1, K2, K3) ayrı ayrı uygulanmıştır. 

Çalışmanın materyalini hasat zamanında alınan tüm bitki ile yaprak ve başak (spike) örnekleri 

oluşturmuştur. Alınan örneklerde bitki sap uzunluğu, sap kalınlığı, başak uzunluğu ve başaktaki 

kandil sayıları (florets per spike) tespit edilmiştir. Yaprak ve başak örneklerinde toplam K analizi 

yapılmıştır (Amen, 1989; Karagüzel et al, 1999; Kacar, 2008; Kacar ve İnal 2008). Sonuçlar 

istatistiki olarak değerlendirilmiş, ortalamaların karşılaştırılmasında LSD ve korelasyon testi 

kullanılmıştır. Deneme tarlasına ait toprak analiz sonuçları Çizelge 1.’ de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Deneme alanı toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri (0-20 cm) 
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pH 

(%) (mg kg
-1

) 

Bünye 
Kireç 

Toplam 

Suda 

Çözünür 

Tuz 

Organik 

Madde 
Total N P K Ca Mg Fe Zn 

4.97 0.85 0.047 1.20 0.067 10.8 130 750 184 14.8 2.3 
Kumlu tın 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Farklı potasyum dozlarının bitki sap uzunluğuna etkisi incelendiğinde en uzun bitkilerin 

84.8 cm ile K3 dozunda elde edilirken bunu sırasıyla 82.8 ve 76.4 cm ile K2 ve K1 uygulamaları 

izlemektedir. Bitkilerin başak uzunluğu da benzer şekilde en yüksek 52.1 cm ile K3 

uygulamasında elde edilirken en kısa başak uzunluğu 39.8 cm ile K0 uygulamasında belirlenmiştir 

(Şekil 1; Çizelge 2).  

Başaktaki ortalama kandil sayısı 12.4 ile 15.8 arasında değişmiş ve en fazla kandil sayısı 

K2 dozunda elde edilmiştir. En fazla sap kalınlığına sahip bitkiler ise 8.6 mm ile K2 ve K3 

dozlarında tespit edilmiştir (Amen, 1989; Gürcan, 2000; Khan and Ahmad, 2004).  

Potasyum uygulamalarının glayölün kalite özelliklerine istatistiki olarak önemli düzeyde 

etkili olduğu belirlenmiştir. Kontrol parsellere göre artan gübre dozlarına paralel olarak kalite 

özelliklerinde de artışlar meydana gelmiştir. K2 ve K3 dozları istatistiki olarak benzer düzeyde 

etkili olmuşlardır (Çizelge 2).  

 

Çizelge 2. Uygulamaların glayölün bazı kalite özelliklerine etkisi 

 

Uygulama 

Sap uzunluğu 

(cm) 

Sap kalınlığı 

(mm) 

Başak 

uzunluğu 

(cm) 

Başak başına düşen  

kandil sayısı 

(kandil başak
-1

) 

K0 68.2 c 6.8 c 39.8 c 12.4 c 

K1 76.4 b 7.8 b 46.1 b 13.0 b 

K2 82.8 a 8.6 a 48.5 b 15.8 a 

K3 84.8 a 8.6 a 52.1 a 14.4 a 

Önem Seviyesi 

(LSD) 
** * ** ** 

(*) % 5 önem seviyesi 

(**) % 1 önem seviyesi  

 

Uygulamaların glayöl bitkisinin kısımlarındaki K miktarına etkisi incelendiğinde 

yapraklarda %2.02 ile 2.66, başakta ise %2.23 ile 2.85 arasında değiştiği değiştiği belirlenmiştir 

(Reuter and Robinson, 1986; Amen, 1989). Potasyum seviyelerinin artışına bağlı olarak bitki 

kısımlarının potasyum içeriği de artış göstermiştir. En düşük potasyum içeriğinin kontrol 

parsellerde, en yüksek potasyumun ise K3 uygulanan parselerde elde edilmiştir (Çizelge 3).  

Potasyum uygulamalarına bağlı olarak glayölün kaldırdığı potasyum miktarı da artış 

göstermiştir. Uygulamaların bitki kısımları ve tüm bitkiyle kaldırılan K miktarına istatistiki olarak 

önemli düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir. Uygulamalardan K2 ve K3 dozlarının etkisi benzer 

düzeyde olmuştur (Çizelge 3; Şekil 2). 
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Şekil 1. Uygulamaların glayölün başak ve sap uzunluğuna etkisi. 

 

Çizelge 3. Uygulamaların  bitki potasyum içeriği ve kaldırılan potasyum miktarına etkisi 

 

Uygulama 

K içeriği  

(%) 

K alımı 

(g. m
-2

)  

Yaprak Başak Yaprak  Başak  Toplam 

K0 2.02 c 2.23 b 11.6 c 3.0 c 14.6 c 

K1 2.32 b 2.64 a 13.9 b 3.5 b 17.4 b 

K2 2.58 a 2.72 a 15.3 a   3.9 ab 19.2 a 

K3 2.66 a 2.85 a 15.8 a 4.2 a 20.1 a 

Önem seviyesi 

(LSD) 
** * * ** ** 

(*) % 5 önem seviyesi 

(**) % 1 önem seviyesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Uygulamaların bitki kısımlarıyla kaldırılan K miktarına etkisi 
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Yapılan korelasyon analizinde “yaprak ile kaldırılan K” ile “sap uzunluğu” (r= 0.585**) ve 

“sap kalınlığı” (r= 0.620**) arasında önemli pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Ayrıca “başakla 

kaldırılan K” ile “sap uzunluğu” (r= 0.465*), “başak uzunluğu” (r= 0.615**) ve “başaktaki kandil 

sayısı” (r= 485*) arasında önemli pozitif ilişkiler tespit edilmiştir (Çizelge 4). 

Bulgularımızla paralel ilişkiler değişik araştırıcılar tarafından da rapor edilmektedir 

(Mengel and Kirkby, 1987; Amen, 1989; Karagüzel et al, 1999; Zubair et al, 2006 ). 

 

Çizelge 4. Kaldırılan K ile kalite özellikleri arasındaki ilişkiler 

Önem Sap uzunluğu Sap çapı Başak uzunluğu 
Başak başına düşen 

kandil sayısı 

Yapraktan K alımı 0.585** 0.620** 0.390 ns   0.345 ns 

Başaktan K alımı 0.465*   0.410 ns 0.610** 0.485* 
Önemli değil  (ns),  

 (*) % 5 düzeyinde önemli   

 (**) % 1 düzeyinde önemli  
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Abstract: In this research, the effects of different 1-MCP doses on postharvest physiology of ‘Hicaz’ pomegranate 

were investigated. Pomegranates were harvested and fruit samples were treated with 1-MCP at two concentrations, 

625 and 1250 ppb at 20◦C for 24 hours. Non-treated fruits were considered as the control group. 1-MCP treated and 

control fruits were stored at 6
o
C and 90-95% relative humidity conditions for 6 months. Weight loss, soluble solid 

contents (SSC), titratable acidity (TA), fruit skin and aril color, total phenolic compounds, and antioxidant activity 

were determined at the initial stage, followed by analyses at 45 day intervals. The highest weight loss (13.12%) was 

observed in 1250 ppb 1-MCP treated fruit, while the lowest weight loss (12.09%) was observed in control fruit. 

Results showed that fruit treated with 1250 ppb 1-MCP had the highest titratable acidity (1.59%) and the lowest total 

soluble solids content (16.47%), yet not statistically significant. Control fruit arils had lower a* value (14.74) than the 

1-MCP treated ones at the end of the storage period. Arils of control fruit showed the highest antioxidant activity. The 

highest total phenolic content was observed in fruits treated with 625 ppb 1-MCP even if the differences between the 

control and 1-MCP treatments were not statistically significant. 1-MCP applications were effective in reducing the 

rate of decay. 

Keywords: Pomegranate, 1-MCP, quality, storage 

 

Nar Muhafazası Üzerine 1-Metilsiklopropen (1-MCP)’in Etkisi 

 
Özet: Bu çalışmada, farklı 1-MCP dozlarının ‘Hicaz’ nar meyvesinin hasat sonrası fizyolojisi üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Hasat edilen nar meyvelerine 24 saat süreyle 20
o
C’de 625 ve 1250 ppb 1-MCP uygulanmıştır. Hiçbir 

uygulama yapılmayan meyveler kontrol olarak kabul edilmiştir. 1-MCP uygulanan meyveler ile kontrol meyveleri 6
o
C 

sıcaklık ve %90-95 oransal nem koşullarında 6 ay süreyle muhafazaya alınmıştır. Depolama başlangıcında ve 45 gün 

aralıklarla alınan meyve örneklerinde; ağırlık kaybı, suda çözünür kuru madde (SÇKM) miktarı, titre edilebilir asit 

(TEA) miktarı, meyve kabuk ve tane rengi, toplam fenol miktarı ve antioksidan aktivitesi belirlenmiştir. En düşük 

ağırlık kaybı (%12.09) kontrol meyvelerinde gözlenirken, en yüksek ağırlık kaybı (%13.12) 1250 ppb 1-MCP 

uygulanan meyvelerde gözlenmiştir. En yüksek TEA miktarı ( 1.59g/100 ml) ve en düşük SÇKM miktarı (%16.47) 

değerleri 1250 ppb 1-MCP uygulanan meyve örneklerinden elde edilmiştir. Depolama sonunda kontrol meyvelerinin 

taneleri, 1-MCP uygulanan meyvelerinkine göre daha düşük a* değerine (14.74) sahip olmuştur. Kontrol 

meyvelerinin antioksidan aktivitesi, 1-MCP uygulananlara göre daha yüksek bulunmuştur.  En yüksek toplam fenolik 

madde miktarı 625 ppb 1-MCP uygulamasından elde edilmekle beraber, uygulamalar arasında istatistiksel olarak 

önemli farklılık olmamıştır. 1-MCP uygulamaları depolama sonunda çürüme oranını azaltmada etkili olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Nar, 1-MCP, kalite, depolama 

 

Giriş 

 

Kültüre alınan en eski tarım ürünlerinden olan nar, Dünya’da ve Türkiye’de meyvecilik 

sektöründe; yetiştirme tekniği, depolama ve taşıma alanlarındaki gelişmelere paralel olarak, 

özellikle 2000’li yıllarda dikkat çekici şekilde üretimi, tüketimi ve ticareti artan bir meyve 

durumuna gelmiştir (Kirpi, 2010; Kurt ve Şahin, 2013). Ortadoğu’da İran’ın ardından Türk 

Dünyası ve komşu ülkeler içerisinde en önemli üretici ve ihracatçı konumunda olan Türkiye 

üretim miktarı bakımından Hindistan, İran ve Çin’den sonra dünyada 4. sırada yer almaktadır. 

Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın bir şekilde 

yetiştiriciliği yapılan narın üretim miktarı 2005 yılında 80.000 ton iken bundan sonraki yıllarda 

düzenli bir artış göstermiş ve günümüzde yaklaşık 300.000 tonu aşmıştır.  

Türkiye nar üretiminin kısa sürede katlanarak artması son yıllarda arz fazlası nedeniyle 

pazarlama sıkıntısı yaşanmasına, fiyatların düşmesine ve karlılık oranının azalmasına neden 

olabilmektedir (Anonim, 2013; Kurt ve Şahin, 2013). Bu nedenle ürünün bol, fiyatının düşük 

olduğu dönemde depolayarak ürünün az fiyatının yüksek olduğu zamanda pazarlanması, ürünün 

pazarlama süresinin ve tüketim miktarının arttırılması, üretim ve pazarlama işletmelerinin 
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işgücünün yıl içerisine dengeli dağılmasının sağlanması, ürünü değerlendiren endüstri kollarına 

daha uzun süre çalışma, daha çok ürünü işleme ve daha ekonomik çalışma imkanının sağlanması 

bakımından narda ürünün muhafaza ömrünü uzatan uygulamalar ve depolama alanında yapılan 

çalışmalar önem kazanmaktadır. 

Bir bitki büyüme düzenleyicisi olan 1-MCP birçok bahçe ürününde olgunlaşma, yaşlanma 

ve dökülmeyi geciktirmekte, etilen üretimini, solunumu, renk değişiklilerini ve yumuşamayı 

azaltmaktadır. 1-MCP’nin etkin konsantrasyonu ürünlere göre olduğu gibi; benzer şekilde 

sıcaklık, zaman ve uygulama yöntemine göre oldukça değişmektedir. Bazen düşük 

konsantrasyonlar ürün üzerinde etkili olmazken, bazı durumlarda da yüksek konsantrasyon 

uygulanması sonucu ürünlerde istenilmeyen durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Elmalarda bazı 

çalışmalar göstermiştir ki etilen hareketini engellemek için 1 µℓ ℓ
-1

 gerekli iken karanfiller 

üzerinde minimum gerekli konsantrasyon 2,5 nℓ ℓ
-1 

dir. Buda ürünlerde etkili konsantrasyonun ne 

kadar geniş yelpazede olduğunu göstermektedir (Çalhan, 2009). Bu çalışmada farklı 

konsantrasyonlardaki 1-MCP uygulamalarının Hicaz nar çeşidinin hasat sonrası muhafazası 

süresince kalite değişimi üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Çalışmada materyal olarak Hicaz nar çeşidi kullanılmıştır. Çalışma 2009 yılında 

Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nde yürütülmüştür. Hasat edilen nar meyvelerine 24 

saat süreyle 20
o
C’de 625 ve 1250 ppb 1-MCP uygulanmıştır. Hiçbir uygulama yapılmayan 

meyveler kontrol olarak kabul edilmiştir. 1-MCP uygulanan meyveler ve kontrol meyveleri 6
o
C 

sıcaklık ve %90-95 oransal nem koşullarında 6 ay süreyle normal atmosfer koşullarında 

muhafazaya alınmıştır. Depolama başlangıcında ve 45 gün aralıklarla alınan meyve örneklerinde; 

ağırlık kaybı, suda çözünür kuru madde (SÇKM) miktarı, titre edilebilir asit (TEA) miktarı, meyve 

kabuk ve tane rengi, toplam fenolik madde miktarı, antioksidan aktivitesi ve muhafaza süresi 

sonunda çürüme oranı belirlenmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü 

ve her tekerrürde 10 meyve olacak şekilde kurulmuştur. Denemeden elde edilen veriler JMP 7 

istatistik paket programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki 

farklılıklar LSD çoklu karşılaştırma testine (P<0.05) göre gruplandırılmıştır.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Çalışmada depolama süresince meydana gelen ağırlık kayıpları incelendiğinde 

uygulamaların etkilerinin istatistiksel olarak önemli olduğu (p<0.05) ve ortalama en fazla ağırlık 

kaybının (%13.12) 1250 ppb 1-MCP uygulamasında meydana gelirken, ortalama en düşük ağırlık 

kaybının (%12.10) kontrol uygulamasında olduğu belirlenmiştir (Çizelge1). Depolama süresince 

tüm uygulamalarda ağırlık kaybının arttığı gözlenmiştir. Bu artış istatistiksel olarak da önemli 

bulunmuştur (p<0.05). 

 

Meyvelerin depolama boyunca kabuk rengi değişim değerleri üzerine yapılan varyans 

analizi sonucunda uygulamalar arasındaki farklılıkların L* ve b* değerleri için istatistik açıdan 

önemsiz bulunmuştur (P<0.05). Benzer sonuçlar Defilippi ve ark. (2006) tarafından da elde 

edilmiştir. a* değeri için ise aradaki farklılıkların önemli olduğu bulunmuştur (P<0.05). 

Meyvelerdeki kırmızı rengin korunmasında en iyi sonucu 625 ppb 1-MCP uygulaması sağlamıştır 

(Şekil 1). Renk değerlerindeki en fazla değişim kontrol uygulamasında meydana gelmiştir. 
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Çizelge 1. Depolama boyunca narlarda görülen ağırlık kayıpları (%) 

 Depolama süresi (gün) 

 Soğukta muhafaza 

Uygulamalar 45 90 135 180 Ort. 

1250 ppb 10,04 12,42 14,09 15,91 13,12 A 

625 ppb 9,85 12,30 13,40 15,29 12,71 AB 

Kontrol 9,45 11,57 12,71 14,65 12,10 B 

Ort. 9,78 d 12,09 c 13,40 b 15,28 a  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Depolama boyunca narlarda kabukta meydana gelen renk değişimleri 

 

Meyvelerde depolama boyunca tane renginde meydana gelen değişim incelendiğinde 

kabukta meydana gelen değişimlere benzer sonuçlar gözlenmiştir (Şekil 2). Tane rengindeki 

değişim üzerine uygulamaların etkisi değerlendirildiğinde farklılıklar L* ve b* değerleri için 

istatistik açıdan önemsizken, a* değeri için ise önemli bulunmuştur (P<0.05). Meyvelerin tane 

rengindeki kırmızılığın korunmasında en iyi sonucu 625 ppb 1-MCP uygulaması sağlarken, tane 

rengindeki en fazla değişim kontrol uygulamasında meydana gelmiştir. 

Uygulamalar arasında SÇKM içerikleri bakımından belirgin farklılıklar gözlemlenmemiş 

olmasına rağmen bu farklılıklar soğukta muhafazada istatistik olarak önemli bulunmuştur 

(P<0.05). Genel ortalamalar değerlendirildiğinde başlangıca göre SÇKM içeriği en düşük 

uygulama 625 ppb 1-MCP uygulaması olurken,  en yüksek uygulama ise kontrol olmuştur. 

(Çizelge 2). Sepahvand ve ark. (2013), benzer şekilde yaptıkları çalışmada 1-MCP uygulamasının 

SÇKM üzerine etkisinin istatistiksel olarak farklılık yaratmadığını bildirmişlerdir. 
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Şekil 2. Depolama boyunca narlarda tanelerde meydana gelen renk değişimleri 

 

Çizelge 2. Depolama boyunca narlarda meydana gelen SÇKM içeriği değişimleri (%) 

Depolama süresi (gün) 

  Soğukta muhafaza 

Uygulamalar 0 45 90 135 180 Ort. 

1250 ppb 17,04 17,00 15,63 16,35 16,35 16,48 

625 ppb 17,04 16,93 15,68 16,35 16,35 16,47 

Kontrol 17,04 16,53 16,45 16,42 16,42 16,57 

Ort. 17,04 a 16,82 ab 15,92 c 16,37 bc 16,37 bc  

 

Uygulamaların depolama boyunca TEA değerlerine etkileri Çizelge 3’de verilmiştir. 

Depolama boyunca asitlik değerlerinde kısmen dalgalanmalar olsa da depolama sonunda 

başlangıca göre azalma meydana gelmiştir. TEA miktarı üzerine depolama süresinin bu etkisi 

istatistiksel olarak da önemli bulunmuştur (p<0.05). Depolama süresince TEA miktarındaki 

azalma asidin meyve solunumda metabolit substrat olarak tüketilmesinden kaynaklanmaktadır 

(Ackermann et al., 1992). 1250 ppb 1-MCP uygulaması asitliğin korunması bakımından en iyi 

uygulama olmuştur. Uygulamaların TEA miktarı üzerine etkisi istatistiksel olarak farklılık 

göstermemiştir. 

 

Çizelge 3. Depolama boyunca narlarda meydana gelen TEA miktarı değişimleri (% sitrik asit) 

 Depolama süresi (gün) 

  Soğukta muhafaza 

Uygulamalar 0 45 90 135 180 Ort. 

1250 ppb 1,97 1,77 1,42 1,40 1,40 1,59 

625 ppb 1,97 1,45 1,30 1,30 1,30 1,46 

Kontrol 1,97 1,26 1,46 1,57 1,57 1,57 

Ort. 1,97 a 1,49 b 1,39 b 1,42 b 1,42 b  
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Uygulamaların ve muhafaza süresinin toplam fenolik madde miktarı üzerine etkisi 

incelendiğinde uygulamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz, muhafaza süresinin ise 

önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 1-MCP uygulamalarının toplam fenolik madde miktarı 

üzerine etkisinin önemsiz olduğu Zhang ve ark. (2006) tarafında da bildirilmiştir. Muhafaza 

süresinin sonunda başlangıca göre meyvelerde toplam fenolik madde miktarında azalma meydana 

gelmiştir.   

 

Çizelge 4. Depolama boyunca narlarda meydana gelen toplam fenolik madde miktarı değişimi 

(mg GAE/100 g) 

Depolama süresi (gün) 

  Soğukta muhafaza 

Uygulamalar 0 45 90 135 180 Ort. 

1250 ppb 1666,2 1668,7 1596,9 1581,5 1404,9 1583,7 

625 ppb 1680,4 1651,9 1578,4 1571,6 1596,6 1615,8 

Kontrol 1642,5 1615,2 1621,4 1620,4 1505,6 1601,0 

Ort. 1663,1 a 1645,3 ab 1598,9 bc 1591,2 c 1502,4 d  

 

Muhafaza süresince narlarda antioksidan aktivitesi üzerine uygulamaların etkisi arasında 

istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur (p<0.05). Muhafaza süresince ortalama en yüksek 

antioksidan kapasitesi kontrol grubunda gözlenirken farklı dozlardaki 1-MCP uygulamaları 

birbirine yakın sonuç vermiştir (Çizelge 5). 

 

Çizelge 5. Depolama boyunca narlardaki antioksidan aktivitesi (μmol TE/g) 

    Depolama süresi (gün) 

    Soğukta muhafaza 

  Uygulamalar 0 45 90 135 180 Ort. 

  1250 ppb 21,81 19,44 18,03 16,19 15,29 18,15 B 

  625 ppb 22,48 17,57 18,26 17,82 15,65 18,36 B 

  Kontrol 22,43 16,90 20,87 20,65 18,41 19,85 A 

  Ort. 22,24 a 17,97 b 19,05 b 18,22 b 16,45 c  

 

Depolama sonunda meyvelerde oluşan çürüme miktarı incelendiğinde en fazla çürüme 

%62.5 ile kontrol uygulamasında meydana gelirken, en düşük çürüme miktarı ise %33.9 ile 1250 

ppb 1-MCP uygulamasından elde edilmiştir. Junhua ve ark. (2011) ve Cai-gin ve ark. (2012), 

yaptıkları çalışmalarda 1-MCP’nin nar meyvesinde muhafaza sırasında meydana gelen çürümeyi 

azalttığını belirlemişlerdir.  

 

 
Şekil 4. Depolama sonunda uygulamalarda ortaya çıkan çürüme miktarı 
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 Sonuç olarak Hicaz nar çeşidinde 1-MCP uygulamalarının; kontrol uygulamasına göre 

ağırlık kaybını arttırdığı, TEA ve SÇKM miktarlarına olan etkisinin istatistiksel olarak önemli 

olmadığı, kabuk ve tanelerde kırmızı rengin korunmasında etkili olduğu, fenolik madde miktarına 

önemli bir etki yapmadığı, kontrol uygulamasına göre antioksidan kapasitesinin daha düşük 

değerlerde kalmasına neden olduğu ve muhafaza süresi boyunca çürüme oranını azalttığı 

belirlenmiştir. 
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Abstract: This study was conducted to isolate and identify plant growth promoting bacteria (PGPR) as biofertilizers 

from the acidic rhizosphere of tea grown in the southern coast of the Caspian Sea region and to evaluate their potential 

use for nitrogen fixation, phosphate solubilization and improving plant growth of tea. A nitrogen-free solid malate-

sucrose and nonselective tryptic soy agar medium was used to isolate N2-fixing bacteria. The isolates were identified 

based on whole-cell fatty acid methyl ester analysis using the MIDI system. The most common bacteria associated 

with the roots of tea crops were Bacillus (39.9%) and Pseudomonas (15.2%) genus comprised many different 

species, with the most abundant being B. subtilis, B. pumilus, B. licheniformis, B. laevolacticus, P. fluorescens, B. 

megaterium and  P. putida. In the study, 263 bacterial strains were isolated from 167 rhizospheric acidic soil samples 

from 4 locations, and characterize them for plant growth promoting attributes. Among the strains, 214 strains 

exhibited N2-fixing activity and 159 were efficient in phosphate solubilization; 134 strains were efficient in nitrogen 

fixation and P-solubilisation. The number of cultivable N2-fixing bacteria expressed as colony-forming units (CFU) 

ranged between 2.2±0,3×10
5
 and 4.9±0.8×10

7
 CFU g

-1
 dry soils in the sampled the rhizosphere of tea grape at 

different regions of northern Iran. We selected seven different potential PGPR from a pool on the basis of their SIM 

values, high N2-fixing and P-solubilizing ability. The experiment also included applications of a biological and NPK-

fertilizer as well as a control treatment without inoculation and fertilizer application. Bacterial efficiency was variable and 

depended on the inoculants strain and growth parameters evaluated. Trial results show that inoculation with newly N2-

fixing and P-solobilizing  bacterial strain  Bacillus pumilus AR-22, Bacillus subtilis AR-17, Bacillus pumilus AR-14, 

Arthrobacter globiformis AR-33 ve Lysobacter enzymogenes enzymogenes AR-4 stimulated overall plant growth, 

including enzyme activity, chlorophyll content, shoot development and leaf yield of Turkish registered tea clone 

Pazar. Of the effective bacteria tested consistently gave growth and yields of tea equal to or higher than chemical 

fertilizers applied. The bacteria used in organic farming, increase plant stress tolerance, stress conditions, plant growth 

and development of tea was concluded that positive affect. 

Keywords: Plant growth-promoting bacteria, Isolation, nitrogen fixation, phosphate solubilisation, Camellia sinensis 

 

Asidik Çay Topraklarından İzole Edilmiş Bakteri Çeşitliliği ve Bitki Gelişmesini Teşvik 

Etme Özellikleri 

 
Özet: Bu araştırma, Hazar Denizinin Güney kıyılarında asidik çay rizosferi topraklarından izole edilerek tanısı, 

karekterizasyonu, azot fiksasyonu, fosfat çözme ve bitki gelişmesini teşvik etme gibi özellikleri belirlenerek çay 

yetiştiriciliğinde biyolojik gübre olarak kullanılabilecek bakteri geliştirilmesi amacıyla yürütülmüştür. İzolasyonda 

azotsuz katı malat-sükroz ve genel besi yeri; izolatların fosfat çözme özelliklerinin belirlenmesinde ise sıvı NBRIP-

BPB besi yeri kullanılmıştır. Saflaştırılmış izolatlar, bilgisayar kontrollü gaz kromatografi sistemi olan MIDI 

metotlarına göre yağ asit metil ester ekstraksiyonu (FAMEs) analizi sistemine göre tanılanmıştır. Çay rizosfer 

topraklarında kültüre alınabilen, azot fiksasyonu ve fosfat çözme aktivitesi bakımından yaygın ve hakim olan ve 

biyolojik gübrelemede kullanılabilecek faydalı bakterilerin çoğunluğu Bacillus (%39,9) ve Pseudomonas (%15,2) 

cinslerine ait B. subtilis, B. pumilus, B. licheniformis, B. laevolacticus, P. fluorescens, B. megaterium ve P. putida 

türleridir. Araştırmada 4 farklı lokasyondan 167 toprak örneği üzerinde çalışılmış ve 179 orijinal bakteri izole 

edilmiştir. Testleri tamamlanan 263 izolattan, 214’ünün serbest azot fiksedebildiği, 159 izolatın fosfat çözebildiği, 

134’ünün ise azot fiks edebildiği ve fosfat çözebildiği belirlenmiştir. Kuzey İran’ın farklı bölgeleri ve çay yetiştirme 

alanlarında farklı çay rizosfer topraklarında toplam serbest azot fikseri sayısı 2,2±0,3×10
5
 ve 4,9±0,8×10

7
 cfu g/kuru 

toprak arasında değişim göstermiştir. Benzerlik İndeksi, azot fiksasyon ve fosfat çözücülük özelliği yüksek olarak 

seçilen 7 izolat, NPK gübrelemesi ve biyolojik gübre ve kontrole kıyasla test edilmiştir.  Bakteri etkinliği aşılanan 

strain ve ele alınan parametrelere göre değişmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, özellikle yeni azot fikseri ve fosfat 

çözücü Bacillus pumilus AR-22, Bacillus subtilis AR-17, Bacillus pumilus AR-14, Arthrobacter globiformis AR-33 

ve Lysobacter enzymogenes enzymogenes AR-4 izolatları Pazar klonunda enzim aktivitesi, klorofil içeriği, gövde ve 

yaprak verimi dahil gelişmeyi teşvik etmiştir. Bu bakterilerden yüksek etkinlik gösterenler çay gelişmesini ve yaprak 

verimini denemede kullanılan mineral gübrelemeye eşit veya daha fazla artırabilmiştir. Etkin bakterilerin organik 
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yetiştiricilikte kullanılabileceği, bitkinin strese toleransını artırabileceği, stres koşullarında çay bitkisinin büyüme ve 

gelişmesini olumlu etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bitki gelişimini teşvik edici bakteri, izolasyon, azot fiksasyonu, fosfat çözücülüğü, Camellia 

sinensis. 

 

Giriş 

 

Başta azot olmak üzere kimyasal gübrelerin çevreye zararlı etkilerindeki artışlar, çevresel 

sürdürülebilirlik, düşük üretim maliyeti, sağlık ve daha iyi bir verim beklentisi biyolojik gübre 

kullanımına olan ilgiyi artırmıştır. Bitki gelişmesini teşvik eden bakteriler (PGPR), bitki 

dayanıklılığının artırılması ve engelleyici maddeler salgılayarak bitki patojenlerini baskılayıp 

gelişmeyi dolaylı olarak veya besin elementlerinin alımının kolaylaştırılması ve salgılanan 

yardımcı maddelerle gelişmeyi doğrudan teşvik etmektedir. Asidik topraklarda P alımının azaldığı 

ve kullanılan azotun yıkandığı ve fazla gübre kullanıldığı göz önünde tutulursa; çay alanlarından 

N fikseri ve P çözücü bakterilerin izolasyonu ve kimyasal gübre kullanımını azaltmak amacıyla 

iyileştirilmiş ve organik çay yetiştiriciliğinde kullanımı önemlidir.  

Yüksek yağışlı ve asidik topraklarda gübre etkinliği düşük olmakta (Thakuria ve ark., 

2004), bu topaklarda fosfor Fe ve Al fosfatlar şeklinde tutulmakta alımı zorlaşmakta (Johnson 

ve Loeppert, 2006) ve P bakımından zayıf, asidik topraklarda N tüketimi fazla olan çay 

yetiştiriciliği için azot fikseri ve fosfat çözücülerden oluşan biyolojik gübre geliştirilmesi 

önem taşımaktadır (Çakmakçı ve ark., 2010a). Çay üzerine yürütülen önceki araştırmalarda 

azot fikseri ve fosfat çözücü bakterilerin Türk çay klonlarında gelişmeyi teşvik ettiği ve 

yaprak verimini artırdığı ve etkin izolatların biyolojik gübre formülasyonlarında 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır (Çakmakçı ve ark., 2009 a,b; 2010 a,b,c, 2011 a,b,c). Asidik 

topraklarda PGPR aşılamalarının beklenenden daha yüksek potansiyele sahip olduğu ve bazı 

PGPR izolatlarının asidik topraklarda mineral gübrelemeye eş veya daha yüksek oranda çay 

yaprak verimi ve gelişmesini teşvik ettiği görülmüştür (Çakmakçı ve ark., 2011a). 

Bitkiler yetiştiği ekolojiyi rizosferinde barındırdığı mikrobiyal toplulukla kontrol 

edebilmekte ve değiştirebilmektedir. Bitki rizosferindeki bakteri kompozisyonu toprak özellikleri, 

iklim, bitki türleri,  türler arasındaki varyete ve ekotip farklılıklarına göre değişmektedir 

(Poonguzhali ve ark., 2006; Beneduzi ve ark., 2008; Coelho ve ark., 2008; Çakmakçı ve ark., 

2008, 2010a). Uzun yıllar farklı bölgelerde bulunan yabani türlerin rizosfer topraklarındaki bakteri 

popülasyonunun yoğunluğu, niteliği ve özellikleri farklı olmaktadır. Bu nedenlerle farklı çevre 

koşullarına ve bitki rizosferine adapte olabilen yüksek potansiyele sahip faydalı bakterilerin bitki 

rizosferinden izole edilmesi önem taşımaktadır. Asidik çay rizosferinde bulunan, tarımsal ve 

toprak sağlığı bakımından önemli olabilecek faydalı bakterilerin belirlenerek kayıt ve koruma 

altına alınması önemli bir konu olmakla birlikte yeterince araştırılmamıştır. Bu araştırma asidik 

çay rizosferi topraklarından izole edilerek tanısı, karekterizasyonu, azot fiksasyonu, fosfat çözme 

ve bitki gelişmesini teşvik etme gibi özellikleri belirlenerek çay yetiştiriciliğinde biyolojik gübre 

geliştirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu nedenlerle, bu araştırmalarda, kimyasal gübre 

gereksiniminin azaltılması, organik ve iyileştirilmiş tarım uygulamalarının desteklenmesi 

amacıyla, biyolojik gübre formülasyonlarında kullanılabilecek asidik koşullara dayanıklı, çay 

rizosfer topraklarında yaygın ve hakim olan, bitki gelişmesini teşvik edici bakteri izole edilerek, 

kayıt ve koruma altına alınmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu araştırmalar Hazar Denizinin güney kıyılarında bulunan çay yetiştirme alanlarındaki çay 

rizosfer topraklarında 2012 ve 2013 yıllarında yürütülmüştür. Bölge çay yetiştiriciliği için uygundur 

toprak örnekleri Özellikle Gilan, Alborz ve Lahican bölgelerinden alınmıştır. Bölgede  kışlar yağışlı 

ve ılıman, yazları ise sıcaktır. Bölgenin toprakları genellikle orta ve yüksek asit reaksiyonlu (pH=3,6- 
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6,5 arasında), kumlu tın, killi tın veya kumlu killi tın yapılı, yüksek organik madde içeriğine (organik 

madde % 2,1-8,6) sahiptir. Bakteri izolasyonu bölgeyi temsil edebilecek 4 farklı agroklimatik 

lokasyonda çay rizosfer topraklarından alınan 167 toprak örneğinde gerçekleştirilmiştir. 

Bitki rizosferinden alınan toprak laboratuvarda 10 g toprak steril koşullarda 100 ml su içine 

erlene alınarak, çalkalanmış (30 da 150 rpm),  1 ml örnek 9 ml steril su ile karıştırılmış, 

dilüsyondan 0.1 ml (10
5
) besin ortamına alınarak, 28 ºC’de 7 gün inkübasyona bırakılmış, 

bakteriler saflaştırılmış ve izolatlar MIDI Sistem metotlarına göre FAMEs analizi ve BIOLOG 

sistemine göre tanılanmıştır. Bakteriler yaklaşık 50 mg canlı hücre TSBA ortamında yetiştirilip 

hasat edilmiş, 1 ml 1.2M NaOH, %50 metanol ilavesiyle 5 tüp 100
o
C’de 30 dakika inkübe 

edilmiştir. Hızlı soğutmadan sonra 1.25 ml %50 MTBE hekzan ekstraktı Pastör pipetle alınıp, 3 

ml 0.3 M NaOH ile yıkanmış, FAMEs ekstraktı gaz kromotoğrafisinde (HP6890, Hewlett 

Packard, Palo Alto, CA) silika kapillar kolon ile %5 phenylmethyl silikon kullanılarak ayrılmış, 

parametreler bilgisayar programı ile otomatik olarak belirlenmiştir. Pik tanısı kalibrasyon 

standartlarına göre yapılmış (Microbial ID 1200-A), her bir bakteriye ait FAME profil TSBA 40 

ve MIS datalarına göre belirlenmiştir.  

Bakterilerin fosfat çözücülük aktivitesinin belirlenmesinde NBIRP-BPB sıvı besiyeri 

kullanılmıştır. Nutrient agarda 24 saat geliştirilen bakterilerden öze ile 1 lup alınarak önce 1 mI 

steril su içeren eppendorf tüpler içinde vortex yardımıyla süspanse edilmiş ve bu süspansiyondan 

190 µI alınarak sıvı besiyerine pipetlenmiştir. Besiyerindeki renk değişimi 15 gün boyunca 

gözlemlenmiş ve renk açılması baz alınarak streinler pozitif, negatif, kuvvetli pozitif ve zayıf 

pozitif olarak değerlendirilmiştir.  NBIRP-BPB besiyerinin pH değeri 7’ye ayarlanmış olup g/L 

cinsinden içeriği: 20 g glukoz, 10 g Ca3(PO4)2, 5 g MgCI2 6H2O, 0.25 g MgSO4 7H2O, 0.2 g KCl, 

0.1 g (NH4)2SO4, ve 0.025 g BPB oluşmaktadır.  Nutrient agarda 24 saat geliştirilen bakteriler 

azotsuz sükroz ortamına ekilerek bir hafta boyunca gelişimleri gözlemlenmiş, gelişim gücüne göre 

pozitif, negatif, kuvvetli pozitif ve zayıf pozitif olarak bakterilerin azot fiksasyon özellikleri 

değerlendirilmiştir. Azotsuz sukroz vasatının pH değeri 7,2’ ye ayarlanmış olup g/L cinsinden 

içeriği; 10 g sukroz, 5 g L-malik asit, 0,2 g MgSO4 H2O, 0,01 g FeCl3, 0,1g, NaCl, 0,02 g CaCl2 

2H2O, 0,1g K2HPO4, 0,4 g KH2PO4, 0,002 g Na2MoO4 H2O ve 18 g agardan oluşmaktadır.  

Yaprak enzim aktivitesi spektrofotometrik olarak (UV-1208) belirlenmiştir. Glukoz 6-

fosfat dehidrogenaz (G6PD) ve 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD) aktivitesi Beutler (1984),  

Glutatyon redüktaz (GR) aktivitesi Carlberg ve Mannervik (1985), glutathione S-transferase 

(GST) aktivitesi ise Habig ve ark. (1974), protein içeriği ise Bradford metoduna (Bradford, 1976) 

göre belirlenmiştir.  

Denemeler ön değerlendirmelere göre seçilen bakterilerle doğal koşullar altında 2 yaşlı 

Pazar çay klonu fidanlarıyla kurulmuştur. Denemede 7 farklı bakteri izolatı (Lysobacter 

enzymogenes enzymogenes AR-4; Bacillus pumilus AR-14, Bacillus subtilis AR-17, Bacillus 

pumilus AR-22, Arthrobacter globiformis AR-31, Arthrobacter globiformis AR-332 ve 

Micrococcus luteus AR-72), mineral NPK gübrelemesi (1500 mg kompoze 25:5:10/fidan  veya 80 

kg/da kompoze %25:5:10), biyolojik gübre ve kontrole karşı test edilmiştir. Denemede kullanılan 

bakterilerin tanı sonuçları, azot fiksetme ve fosfat çözme özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 5 tekerrürlü ve her bir tekerrürde 4 fidan olacak 

şekilde kurulmuştur. Kullanılan tüm araçlar, fidan ve saksılar steril edilmiş, fidanlar gelişme 

bakımından tamamen üniform olarak seçilmiştir. Fidanların aynı boy ve çapta olanları 

işaretlenerek uygulamalar bu fidanlara tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Fidan kökleri bakteri 

süspansiyonu içine daldırılarak 60 dakika bekletilmiş ve artan bakteri süspansiyonu fidanların kök 

bölgesine uygulanmıştır. Aşılanan fidanlar bekletilmeksizin dikim yapılmış ve dikim sonrası can 

suyu uygulanmış ve hasatta kadar başka bir uygulama (sulama dahil) yapılmamıştır. Hasatta 145 

günlük deneme sürecinde oluşan dal ve yapraklar eşit yükseklikten kesilerek hasat edilmiş ve 

gelişim parametreleri değerlendirilmiştir. Bitki yüksekliği, fidan gövde ve sürgün çapı kalınlığı, 
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deneme sürecinde oluşan yaprak sayısı, toplam dal+yaprak ağırlığı, yaş ve kuru yaprak ağırlığı 

gibi parametreler değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 1. Pazar çay klonunda fidanlarla kurulan denemede kullanılan izolatlar  ve bazı özellikleri  

Uygulama SIM 

indeks 

Azot  

fiksetme 

Fosfat 

çözme 

Aşılama 

 yöntemi 

Kontrol      

NPK     

Biyolojik Gübre    Daldırma/Enjeksiyon 

Lysobacter enzymogenes enzymogenes 

AR-4 

0,460 + K+ Daldırma/Enjeksiyon 

Bacillus pumilus AR-14 0,530 + + Daldırma/Enjeksiyon 

Bacillus subtilis AR-17 0,481 + + Daldırma/Enjeksiyon 

Bacillus pumilus AR-22 0,628 K+ - Daldırma/Enjeksiyon 

Arthrobacter globiformis AR-31 0,640 K+ - Daldırma/Enjeksiyon 

Arthrobacter globiformis AR-33 0,655 K+ K+ Daldırma/Enjeksiyon 

Micrococcus luteus AR-72 0,836 + K+ Daldırma/Enjeksiyon 
Kontrol: gübre ve bakteri uygulanmamış, NPK (1500 mg kompoze 25:5:10/fidan veya 80 kg/da kompoze % 

25:5:10);  **SİM indeks: Benzerlik indeksi;  +: pozitif; K
+
: kuvvetli pozitif. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Bu araştırmada Hazar Denizinin Güney kıyılarında (Kuzey İran) dört lokasyondan alınan 

167 toprak örneği üzerinde çalışılmış ve SİM indeks değeri 0,3’den büyük olan 263 orijinal 

bakteri izolatının testleri tamamlanmıştır.  Bu bakteriler 391 koloniden izole edilmiş olup 

tanılanan bakteri oranı %67,3 olmuştur. Tanılanan 102 (%6.6) izolatın MIS benzerlik indeks 

değeri 0,3’den küçük olduğundan tanı oranı yeterli görülmemiş ve değerlendirilmemiştir. Testleri 

tamamlanan bakterilerden 214’unun serbest azot fiksedebildiği, 159 izolatın fosfat çözebildiği, 

134’inin ise azot fiksedebildiği ve fosfat çözebildiği belirlenmiştir. İzole edilen azot fikseri oranı 

%81,4, fosfat çözücü bakteri oranı ise %60,5 olmuştur FAME profil analizi sonuçlarına göre 263 

izolatın %46,8’i Firmicutes, %32,3’ü Gammaproteobacteria, %10,6’sı Actinobacteria, %8,4’i 

Betaproteobacteria bölümüne aittir. İzole edilen 151 gram-pozitif bakterinin 123’ü Firmicutes ve 

28 adedi Actinobacteria türleridir. Gram-pozitif bakterileri en yaygın olan türleri Bacillus cinsine 

ait en yaygın türler Bacillus pumilus (23 suş), Bacillus subtilis (22 suş), Bacillus licheniformis (17 

suş), Bacillus laevolacticus (14 suş) ve Bacillus megaterium (7 suş) olup Paenibacillus cinsinde 

en yaygın olan türler ise Paenibacillu polymyxa (5 suş), Paenibacillus validus, Paenibacillus  

macquariensis ve  Paenibacillus lentimorbus olmuştur. Gram–negatif türler arasında en yaygın 

olanı Pseudomonas  fluorescens (13 suş), Pseudomonas putida (10 suş), Stenotrophomonas 

maltophilia (8 suş), Burkholderia cepacia (5 suş), Alcaligenes faecalis, Achromobacter 

xylosoxidans denitrificans, Lysobacter enzymogenes enzymogenes, Pseudomonas alcaligenes ve 

Acinetobacter calcoaceticus çay rizosferinde hakim olan azot fikseri ve fosfat çözücü bakteriler 

olarak izole edilmiştir. Araştırmada bakteri tipi ve popülâsyonunun coğrafik lokasyon, toprak pH 

düzeyi ve araştırma alanlarındaki vejetasyon tipine bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir.  Bu 

araştırma sonuçlarına benzer olarak Sood ve ark. (2008) ve Çakmakçı ve ark. (2010a) asidik çay 

rizosfer topraklarında Bacillus türlerinin dominant olduğunu bu türleri Pseudomonas cinsine giren 

türlerin izlediğini ortaya koymuşlardır. Bu araştırma bulguları arat fikasayonu, fosfat çözme ve 

bitki gelişmesini teşvik etme bakımından asidik topraklarda Pseudomonas ve Bacillus türlerinin 

yaygın bitli gelişmesini teşvik edici bakteriler olması (Bafana, 2013) nedeniyle bu araştırma 

sonuçları önemlidir. Bu cinslere ait türlerin biyolojik gübrelemede kullanılabilecek iyi fosfat 

çözücüler olduğu rapor edilmiştir (Chen ve ark., 2006; Çakmakçı ve ark., 2007a,b). Xue ve ark. 
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(2008) yürüttükleri araştırmada çay rizosferinde gram pozitif bakterilerin gram negatif 

bakterilerden daha fazla bulunduğunu belirlemişlerdir. 

İzole edilerek tanılanan bakterilerden azot fiksasyon ve fosfat çözme yetenekleri pozitif 

olan 7 farklı izolatla Pazar Çay fidanlarıyla doğal koşularda yürütülen kurulan deneme sonucunda; 

bakteri aşılamalarının tamamı cay fidanları yas dal+yaprak ağırlığı, yaş ve kuru yaprak ağırlığı, 

yaprak sayısı, klorofil içeriği ve toplam antosiyanin içerik indeks (ACİ) miktarını önemli düzeyde 

artırmıştır. En yüksek bitki boyu ve gövde çapı Bacillus subtilis AR-17 aşılamasıyla elde edilirken 

bunun sırasıyla Bacillus pumilus AR-22, NPK, Bacillus pumilus AR-14 ve Lysobacter 

enzymogenes enzymogenes AR-4 uygulamaları izlemiştir. En yüksek yaş ve kuru yaprak ağırlığı 

ve yaprak alanı Bacillus pumilus AR-22 aşılamasıyla elde edilmiştir. Bunu Arthrobacter 

globiformis AR-33 ve Bacillus subtilis AR-17 aşılamaları izlemiştir. Klorofil içeriği bakımından 

mineral gübre uygulaması ve Bacillus pumilus AR-22 aşılaması ayni guruba girmiştir (Çizelge 2). 

İlk yıl sonuçlarına göre denemede test edilen bakterilerden Bacillus pumilus AR-22, Bacillus 

subtilis AR-17 ve Arthrobacter globiformis AR-33 aşılamalarının ön plana çıktığı belirlenmiştir. 

Bakteri etkinliği test edilen izolatlara bağlı olarak değişmekle birlikte,  özellikle B. subtilis AR-17, 

B. pumilus AR-22 ve A. globiformis AR-33 aşılamaları çayda verimin ana göstergesi olan yaprak 

verimi bakımından mineral gübrelemeye benzer veya daha yüksek oranda etkin bulunmuştur. 

 

Çizelge 2. Mineral gübre ve farklı bakteri uygulamalarının doğal koşullarda kurulan saksı 

denemelerinde 2 yaşlı Pazar çay klonunda verim ve gelişme parametreleri üzerine etkisi 
Uygulama Gövde 

çapı 

(mm)  

Fidan  

boyu 

(cm) 

Dal+yaprak 

ağırlığı 

(g/fidan) 

Yaş yaprak 

verimi 

(g/fidan) 

Kuru yaprak 

verimi 

(g/fidan) 

Yaprak  

sayısı 

(adet/fidan) 

Yaprak 

alanı 

(cm
2
) 

Kontrol 6,85 cd 45,15 d 16,02 e 8,39 b 4,51 e 40,30 e 28,05 d 

NPK 7,76 ab 50,35 a-c 22,01 c 11,54 cd 5,62 c 49,86 ab 34,88 a-c 

B. Gübre 7,76 ab 45,86 d 19,27 d 10,89 d 5,43 c 47,72 a-d 37,61 ab 

AR-31 7,37 a-c 46,25 cd 21,41 c 11,16 cd 5,47 c 44,46 d 28,20 d 

AR-33 6,62 d 47,06 b-d 21,85 c 11,74 bc 5,95 b 44,31 d 33,49 b-d 

AR-14  7,80 ab 49,03 a-d 19,79 d 10,91 d 5,42 c 47,51 a-d 37,55 ab 

AR-17 8,05 a 51,88 a 24,36 b 12,22 b 5,61 c 49,20 a-c 28,45 cd 

AR-22  8,04 a 50,85 ab 27,20 a 14,23 a 6,61 a 50,47 a 40,75 a 

AR-4  7,68 ab 47,69 b-d 19,06 d 8,24 e 4,56 e 46,07 cd 29,80 cd 

AR-72  7,33 bc 50,82 ab 21,17 c 11,16 cd 4,94 d 46,49 b-d 33,83 b-d 

Ortalama 7,53 48,50 21,22 11,06 5,41 46,64 33,26 

Kontrol: Bakteri ve gübre uygulanmamış, NPK (1500 mg kompoze 25:5:10/fidan  veya 80 kg/da kompoze % 

25:5:10), Arthrobacter globiformis AR-31, Arthrobacter globiformis AR-33, Bacillus pumilus AR-14, Bacillus 

subtilis AR-17, Bacillus pumilus AR-22, Lysobacter enzymogenes enzymogenes AR-4, Micrococcus luteus AR-72; 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar kendi grubunda önemli (p≤0,05) değildir. 

 

Toplam 7 farklı izolatın NPK, ticari biyolojik gübre ve gübresiz kontrole karşı test edildiği 

bu denemenin sonuçlarına göre, kontrole kıyasla denemede kullanılan 6 bakteri yaprak GR 

enzimi, 4 bakteri GST enzim aktivitesini, 4 bakterinin ise G6PD ve 6PGD enzim aktivitesini 

önemli miktarda (p< 0.05) artırdığı görülmüştür (Çizelge 3). En yüksek GR aktivitesi B. subtilis 

AR-17 aşılamasıyla en yüksek oranda artarken bunu sırasıyla L. enzymogenes enzymogenes AR-4, 

NPK, B. pumilus AR-14, B. pumilus AR-22 ve A. globiformis AR-33 izlemiştir. En yüksek yaprak 

GST enzim aktivitesi sırasıyla B. subtilis AR-17, B. pumilus AR-22, A. globiformis AR-33 ve L. 

enzymogenes AR-4 aşılamalarından elde edilmiştir. Yapraklarda en yüksek G6PD enzim aktivite 

değerleri A. globiformis AR-33 aşılamasında ölçülürken bunu sırasıyla M. luteus AR-72, Bacillus 

subtilis AR-17 ve NPK uygulamaları takip etmiştir (Çizelge 3). Çay yapraklarında en yüksek 

6PGD enzim aktivitesi B. subtilis AR-17 aşılanmış fidanlarda ölçülürken bunu sırası ile B. 

pumilus AR-22, B. pumilus AR-14 ve M. luteus AR-72 aşılamaları ve NPK mineral gübrelemesi 

izlemiştir. Çay yapraklarında GR, GST, G6PD ve 6PGD enzim aktivitesi toplu 

değerlendirildiğinde özellikle B. subtilis AR-17, B. pumilus AR-22 ve A. globiformis AR-33 
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aşılamalarının etkin olduğu, stres koşullarına tolerans bakımından ümitvar olabileceği 

söylenebilir. 

Çayda PGPR kullanılarak yaprak antioksidan ve OPPP enzim aktivitesinin artırılabilmiş 

olması, gelecekte strese tolerans araştırmalarına önemli katkı sağlayacaktır. Araştırmada test 

edilen bakterilerin bitki gelişmesi için kimyasal gübre gereksinimini azaltabildiği, organik ve 

iyileştirilmiş tarım uygulamalarında biyolojik gübre olarak kullanılabilecek potansiyele sahip 

olduğu belirlenmiştir. Bu bakterilerin çay yaprak verimini ve enzim aktivitesini artırabileceği, 

organik yetiştiricilikte kullanılabileceği, stres koşullarında gelişmeyi olumlu etkileyebileceği ve 

bitkinin strese toleransını artırabileceği belirlenmiştir. Bu bakterilerden ikili ve üçlü 

kombinasyonların hazırlanarak test edilmesi çalışmalarına gereksinim vardır. Bitki gelişmesini 

teşvik edici bakteriler çayda gelişmeyi teşvik etmiş ancak bakteriyel etkinlik strainlere bağlı olarak 

değişmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesinde toprakların fazla asidik olmaları, uygulanan gübrelerin 

toprak asitliğini artırması ve yoğun azot kullanımının yol açtığı su kirliliği ve insan sağlığı üzerine 

olumsuz etkileri dikkate alındığında; iyileştirilmiş tarım ve çevre korunması bakımından bu ve 

benzeri araştırmanın tarla koşullarında yürütülmesi bölge için önemlidir.  

 

Çizelge 3.  Bakteri ve kimyasal gübre uygulamalarının 2 yaşlı Pazar çay klonunda yaprak 

antioksidan (GR ve GST) ve oksidatif pentoz fosfat yolu (G6PD ve 6PGD) enzim aktivitesi 

üzerine etkisi 
 

Uygulama 

Klorofil 

(SPAD değeri) 

içeriği 

Pigment 

(ACI) 

 miktarı 

Enzim aktivitesi EU/mg protein 

GR  GST G6PD  6PGD 

Kontrol 67,46 e 14,92 c 2,21 d 2,05 d 1,02 cd 0,99 d 

NPK 84,02 a 21,38 a 3,47 b 2,70 c 1,76 b 1,44 c 

B. Gübre 78,83 bc 17,37 b 2,56 cd 2,14 d 1,64 b 1,19 d 

AR-31 74,37 cd 19,05 b 2,25 d 2,03 d 1,01 cd 0,98 d 

AR-33 75,13 cd 18,69 b 3,21 b 2,96 c 2,04 a 1,51 c 

AR-14  74,07 cd 17,48 b 3,29 b 2,02 d 0,80 d 1,57 c 

AR-17 76,40 b-d 17,77 b 4,22 a 4,44 a 1,82 ab 2,71 a 

AR-22  80,96 ab 19,29 b 3,24 b 3,78 b 1,12 c 2,36 b 

AR-4  73,36 d 18,57 b 3,93 a 2,93 c 0,94 cd 1,16 d 

AR-72  75,28 cd 18,76 b 2,80 c 2,52 cd 1,83 ab 1,19 d 

Ortalama 75,97 18,32 3,11 2,76 1,40 1,51 

 G6PD: Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (EC. 1.1.1.49); 6PGD: 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (EC.1.1.1.44) GR: 

Glutatyon redüktaz (E.C. 1.6.4.2),  GST: Glutathione S-transferase  GST; EC 2.5.1.18), Aynı harfle gösterilen 

ortalamalar arasındaki farklar önemli (p< 0.05) değildir 
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Abstract: The Southeastern Anatolia region is the one of the important gene centers of the pistachios. The pistachio 

has been grown in the provinces of Siirt, Sanliurfa and Gaziantep for centuries in this region. However, commonly 

open pollinated seeds are used as rootstock in order to establish the pistachio orchards in our country. Today, the 

demand for Pistachio seedlings in our country has not been met sufficiently because our orchard owners graft the 

seedlings a few years after establishing the orchard, using the heterozygous rootstocks. Therefore, Incompatibility 

between rootstock and scion frequently necessitates intergrafting and the producer cannot harvest crops in short time. 

This is the most important blocking factor for the development of pistachio industry. In other words, the traditional 

methods used in the production of pistachio seedlings are clearly insufficient. In this context, there is a need for the 

production of elite rootstocks, which are growing faster for the grafting, producing more crops with large kernels with 

splitting shells and performing less or no tendency for periodicity. Today, nine species of pistachio are utilized for the 

production of rootstock. These are P. atlantica, P. chinensis, P. integerrima, P. khinjuk Stock, P. lentiscus, P. mutica P.  

Palaestina, P. terebinthus, P. vera L., P. atlantica, P. integerrima and P. terebinthus is the main rootstock used in 

California. In Turkey, Pistacia species utilized as rootstock are in order of importance P. terebinthus L., P. khinjuk 

Stocks, P. atlantica Desf., P. mutica, and P. vera L., P. lentiscus L., P. palaestina Boiss. In this study wild seeds of P. 

integerrima, P. khinjuk Stocks, and two hybrids P. integerrima and P. khinjuk Stocks was tested to determine the 

effects of NaOCl (v/v) concentrations %5, %10, %15. Then, the explants were washed thrice (each 5 minutes) in 

sterile distilled water. Finally they were cultured in the MS medium without PGRS. The data on the surviving culture, 

contaminated and oversterlised explants and morphological characteristics were reported at the end of the four-week 

culture period. The effects of plant growth regulators such as IBA, BA (each at 1 mg/l) together with a control group 

were also examined in order determine germination capacity. Mean shoot length, root length and grafting point 

diameter were reported at the end of the four week culture period. Regarding the highest germination rate and the 

lowest infection rate  in a 10% NaOCl, the axenic germination rates of hybrid seeds were 56,66 and 50%, and seed 

germination of wild genotypes, P.  khinjuk Stocks, and P. terebinthus L. was 76% and 52%, respectively. 

Keywords: In vitro germination, hybrid, Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L. 

 

Yabani Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L. ve Pistacia khinjuk Stocks x Pistacia 

terebinthus L. Melez Tohumlarının In Vitro Çimlenme Kapasitelerinin Karşılaştırılması 

 
Özet: Ülkemizde, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, antepfıstığının (Pistacia vera L.) en önemli gen 

merkezlerinden birisi olup, bu bölgede bulunan Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt illerinde yüzyıllardır yetiştirilmektedir. 

Ancak ülkemizde yaygın olarak tesis edilen antepfıstığı bahçelerinde yabani tozlaşma sonucu tohumlardan gelişen 

çöğürler anaç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, ülkemizde antepfıstığı fidan talebi hala yeterli ölçüde karşılanamadığı 

için yetiştiricilerin büyük kısmı bahçeyi kurup, birkaç yıl bekleyip aşılama kalınlığına gelen çöğürlere aşılama 

yapabilmekte ve yabani tozlaşmadan dolayı aşılandığı kültür çeşidi ile uyumsuzluk gösteren fidanlardan ilk ürün alımı 

daha geç olmaktadır. Bu zaman kaybı antepfıstığı yetiştiriciliğinin geliştirilmesini etkileyen en önemli faktördür. 

Diğer bir ifadeyle, antepfıstığı fidanı üretiminde kullanılan geleneksel yöntemler talepleri karşılamada belirgin bir 

şekilde yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda aşı kalınlığına daha erken gelen, aşılandığı kültür çeşidi ile uyumsuzluk 

göstermeyen, daha verimli, çıtlama oranı yüksek ve iri taneli meyve üretimine neden olan ve periyodisite eğilimi az 

olan ya da göstermeyen anaçlara ihtiyaç vardır. Bugün, aşılı antepfıstığı fidanlarının üretiminde kullanılan 9 anaç türü 

vardır. Bunlar; P. atlantica, P. chinensis, P. integerrima, P. khinjuk Stocks (buttum), P. lentiscus, P. mutica, P. 

palaestina, P. terebinthus ve P. vera L’dir. P. atlantica, P. integerrima ve P. terebinthus Kaliforniya’da kullanılan 

başlıca anaçlardır. Türkiye’de mevcut Pistacia türleri arasında anaç olarak kullanılan türler önem sırasına göre P. 

terebinthus L. (Melengiç), P. khinjuk Stocks (Buttum), P. atlantica Desf. (Atlantik sakızı), P. mutica, P. vera L., P. 

lentiscus L. (Mezdeki sakızı), P. palaestina Boiss (Filistin sakızı) olarak sıralanabilir.  

Bu çalışmada Pistacia türleri içinde anaç olarak kullanılan melengiç ve buttum türlerine ait yabani tohum ve iki melez 

genotipin tohumları için NaOCl'ün %5, %10, %15'lik konsantrasyonları bir kontrol grubu ile birlikte 10 dakika 

çalkalanıp, 5 dakika beşer defa saf sudan geçirilip BBD’siz Murashige ve Skoog besi ortamında kültüre alındı. 

Tohumların yüzey sterilizasyonu sonucu enfekte olan kültür oranı (%), canlı kalan eksplant oranı ve aşırı steril tohum 

oranı ve gelişen fidelerin morfolojik özellikleri rapor edildi. Melez ve anaç tohumlardan maksimum çimlenme oranı 

elde etmek için farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin (BBD) etkisini tespit etmek için, indol butirik asit (IBA), benzil 
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adenin (BA) (her biri 1 mgl
-1

) ve bir BBD’siz kontrol grubu MS besi ortamı içerisinde çimlenme kapasiteleri 

belirlendi ve sürgün uzunluğu, kök uzunluğu,ve aşı noktası çapı parametreleri ölçüldü. En yüksek çimlenme oranı ve 

en düşük enfeksiyon oranı bakımından uygulamaların genel değerlendirilmesi sonucunda, %10’lik NaOCl’de 10 dk 

çalkalama ile her iki melez genotipte (buttum ve melengiç) de aksenik çimlenmiş tohum oranları %56,66 ve %50 

olduğu ve yabani buttum ve melengiç tohumlarının çimlenme oranları ise, %76 ve %52 olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: In vitro çimlenme, melez, Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L. 

 

Giriş 

 

Pistacia, 70 cins ve 600 tür bulunduran Sapindales/Rutales takımı içinde karışık bir dağılış 

gösteren, Anacardiaceae ailesine ait cinstir (Wannan ve Quinn, 1991; Mitchell ve Mori, 1987). Bu 

cinse ait 7 tür Akdeniz’den Orta Asya’ya kadar (P. atlantica Desf., P. integerrima Stew ex 

Brandis, P. khinjuk Stocks, P. palaestina Bois., P. lentiscus L., P. terebinthus L., ve P. vera L.), 

ikisi Doğu Asya’da (P. chinensis Bunge ve P. weinmannifolia Poisson) ve diğer ikisi de 

Güneybatı Amerika’dan Orta Amerika’ya yayılış göstermektedir (P. mexicanave, P. texana 

Swingle) (Zohary 1952; Kafkas 2006a; Yi et al.2008). Kaliforniya’da P. atlantica, P. integerrima, 

ve P. atlantica X P.integerrima hibritleri esas anaç olarak; İran’da P. mutica, P. khinjuk ile 

birlikte P. vera fideleri esas anaç olarak; P. vera anaçları ve P. vera x P. khinjuk melezleri anaç 

ıslahı için daha yoğun olarak kullanılmaktadır (Kafkas ve ar., 2006c; Atlı ve Kaşka, 2002).  

Ülkemizde çok eski zamanlardan beri Antepfıstığı yetiştiriciliğinin yapılmasına karşın, 

üretim istenilen seviyede artmamış ve yoğun üretime geçilememiştir. Bunun nedenleri; 

Antepfıstığının diğer meyve türlerinin yetişemeyeceği kötü toprak koşullarında yetiştirileceği 

kanısının yaygın olması nedeni ile yetiştiriciliğin tamamen kuru koşullarda ve çoğunlukla kıraç, 

taşlık ve meyilli arazilerde yapılması, kötü koşullarda yetiştirilen Antepfıstıklarının gençlik 

kısırlık dönemlerinin uzun olması, yaygın olarak yetiştirilen çeşitlerimizin mutlak periyodisiteye 

daha yatkın olması ve özellikle üstün nitelikli erkeklerin bulunmayışıdır. Bu sorunlar yüzünden 

üreticiler birinci sınıf arazilerde Antepfıstığı yetiştirmeye yönelmemektedir. Günümüz 

teknolojileri kullanılarak seçkin klonal anaç ve kültür çeşitlerinin kullanılarak üretim miktarımız 

kolaylıkla artırabilir.  

Pistacia cinsinin farklı türlerinin anaç bitkileri ve tohumları üzerinde çok sayıda araştırıcı 

tarafından bitki doku kültürü yöntemleri kullanılmış ve başarılı araştırma sonuçları rapor 

edilmiştir (Barghchi ve Alderson, 1985; Onay 2000a, 2000b); Bununla beraber, antepfıstığı melez 

anaçlarının ticari mikroçoğaltımı için in vitro çoğaltım için bir protokol rapor edilmemiştir. Bu 

nedenle sunulan proje önerisinin ana konusu P. khinjuk Stocks ve P. terebinthus L.’nin iki melez 

genotipinin hızlı çoğaltımı için, aksenik kültür başlatma protokollerinin geliştirilmesidir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Yabani ve melez Pistacia khinjuk Stocks ile Pistacia terebinthus L. genotiplerinin optimum yüzey 

sterilizasyon koşulları ve anaçlık özelliklerine ait veriler ilk defa bu çalışma ile karşılaştırılmıştır. 

Melez genotipler Gaziantep Fıstık Araştırma Enstitüsü araştırma bahçelerinde kontrollü olarak 

tozlaştırılmıştır. Melez genotipler; dişi Pistacia khinjuk Stocks X erkek Pistacia terebinthus L. 

tozlanmasıyla  melez 1 ve dişi Pistacia terebinthus L X erkek Pistacia khinjuk Stocks 

tozlanmasıyla melez 2 elde edilmiştir. 

Tohumların Yüzey Sterilizasyonu: Çalışmada kullanılan melez ve yabani Pistacia khinjuk 

Stocks ve Pistacia terebinthus L. tohumları için optimum sterilizasyon koşullarını belirlemek 

amacıyla aşağıdaki işlemler yapılmıştır. Bu amaçla ekzokarpları çıkarılmış melez tohumlar; 

kontrol (Sodyum Hipoklorit olmadan), %5, %10 ve %15’lik NaOCl konsantrasyonları 

kullanılarak, 5 dakika çalkalanıp daha sonra sterilattın etkisini gidermek için 5 defa ve her 

defasında 5 dakika steril saf su ile yıkanma şeklinde uygulandı. Sterilizasyon işleminin ardından 

tohumlar laminer akımlı kabin içinde mezokarplarından ayrılarak BBD’siz hazırlanmış MS besi 
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ortamında Magenta GA-7 kültür kaplarında kültüre alındı. Tüm sterilizasyon çalışmalarında 

yapılan gözlemler ve alınan ölçümler aşağıda belirtilmiştir: 

Enfekte tohum (%); kültürlerin gelişmeleri dikkate alınarak 21 günlük kültür sonunda, 

enfekte olan tohum sayısının toplam tohumlara oranı hesaplanarak yüzde olarak ifade edilmiştir. 

Çimlenen tohum (%); kültürün 21. gününe kadar enfekte olmadan gelişen tohum 

sayısının, toplam tohumlara oranı hesaplanarak yüzde olarak ifade edilmiştir. 

Aşırı steril tohum(%); kültürün21. gününe kadar herhangi bir gelişme göstermeyip 

kahverengileşerek bozulan tohum sayısının, toplam tohumlara oranı hesaplanarak ifade edilmiştir. 

 

Tohumların in vitro çimlenme kapasitelerinin belirlenmesi için besi ortamına ilave 

edilen oksin ve sitokininlerin etkisi 
Bu çalışmada Pistacia türü tohumları için tespit edilen optimum sterilizasyon koşulları 

kullanılarak, her türün gelişme süresine uygun anaç yetiştirilmesi amacıyla çimlenme kapasiteleri 

tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında anaç yetiştirilmesi çalışmalarında, olgun Pistacia 

tohumlarından aksenik doku kültürü materyali elde etmek için; standart MS besi ortamı; 1 mgl
-1

 

BAP (benzil amino pürin) veya IBA (indol butürik asit) ve control olarak BBD’siz besi ortamı  

olmak üzere 3 farklı şekilde hazırlanmıştır. 25C sıcaklıkta flüoresan lambalarla 16/8 saatlik bir 

fotoperiyot uygulanan büyüme odasında tohumlar, 3 farklı besi ortamlı kültür kaplarında 

çimlenmeye bırakıldı. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Çalışmada kullanılan melez ve yabani Pistacia khinjuk Stocks ve Pistacia terebinthus L. 

tohumları için optimum sterilizasyon koşullarını belirlemek amacıyla NaOCI’nin değişik 

konsantrasyonlarının melez ve yabani buttum tohumlarında çimlenme oranı, kontaminasyon oranı 

ve kahverengileşen tohum oranı üzerine etkisi belirlenmiştir. 

 

Çizelge-1. NaOCI’nin değişik konsantrasyonlarının melez ve yabani buttum tohumlarında 

çimlenme oranı, kontaminasyon oranı ve kahverengileşen tohum oranı üzerine etkisi 

Rakamlar kültürün 21.gününde toplam 30 tohumun ortalamasıdır. 

 

Çizelge 1’deki sonuçlara göre, NaOCI’nin çalışılan tüm konsantrasyonlarında, 21 gün 

boyunca inkübe edilen melez buttum tohumlarında herhangi bir kontaminasyon olayına 

rastlanılmazken yabani tohumlarda %58 oranında kontaminasyon gözlendi. NaOCI 

konsantrasyonu artıkça kontaminasyon oranının azaldığı görüldü. Melez tohumlarda en yüksek 

çimlenme oranının %15’lik NaOCI konsantrasyonunda %68,97’lik bir çimlenme yüzdesiyle 

gerçekleşirken, yabani tür için ise bu oranın %10’luk da %76.0 olduğu tespit edildi. 

Kahverengileşen tohum oranı yabani türde sadece %15’lik NaOCI konsantrasyonunda görülürken, 

melez tohumlarda bütün konsantrasyon yüzdelerinde kahverengileşen tohumlar gözlemlenmiştir. 

Çizelge 2.’deki sonuçlara göre, NaOCI’nin tüm konsantrasyonlarında, 21 gün boyunca 

inkübe edilen melez melengiç tohumlarında da melez buttum tohumlarında olduğu gibi herhangi 

bir kontaminasyon olayına rastlanmazken, yabani türde konsantrasyon yüzdesi arttıkça 

 Çimlenme oranı (%) 

 

Kontaminasyon oranı (%) 

 

Kahverengileşen tohum 

oranı(%) 

 Melez 1 Yabani Melez 1 Yabani Melez 1 Yabani 

Kontrol 0,00 ± 0,00 c 14,0 ± 4,95 c 100 ± 0,00  86,0 ± 4,95 a 0,00 ± 0,00 c 0,00 ± 0,00 c 

%5 40,00 ± 0,09 b 42,0 ± 7,05 b 0,00 ± 0,00  58,0 ± 7,05b 60,00 ± 0,09 a 0,00 ± 0,00 c 

%10 56,67 ± 0,92 b 76,0 ± 6,10 a 0,00 ± 0,00  24,0 ± 6,10 c 43,33 ± 0,92 b 0,00 ± 0,00 c 

%15 68,97 ± 0,87 a 62,0 ± 6,93 a 0,00 ± 0,00  16,0 ± 5,23 c 30,00 ± 0,85 b 22,0 ± 5,91 b 
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kontaminasyon oranının azaldığı görüldü. Melez genotip için %5 ve %15’lik NaOCl 

konsantrasyonlarının aynı sonuçları verdiği gözlendi. Yabani genotip için en uygun NaOCI 

konsantrasyonunun %10 olduğu tespit edildi. 

 

Çizelge 2. NaOCI’nin değişik konsantrasyonlarının melez ve yabani melengiç tohumlarında 

çimlenme oranı, kontaminasyon oranı ve kahverengileşen tohum oranı üzerine etkisi 

Rakamlar kültürün 21.gününde toplam 30 tohumun ortalamasıdır. 

 

Çizelge 3. Melez ve yabani buttum tohumlarında besi ortamına ilave edilen BBD’lerin çimlenme 

oranı, sürgün uzunluğu, kök uzunluğu ve aşı yeri çapı üzerine etkileri 

 
Çimlenme oranı(%) Sürgün uzunluğu (mm) Kök uzunluğu (mm) Aşı yeri çapı (mm) 

 
Melez 1 Yabani Melez 1 Yabani Melez 1 Yabani Melez 1 Yabani 

BBD’siz 50,00±0,92a 43,33±9,20b 9,7±0,74c 16,96±2,29b 47,30±0,85bc 42,14±4,28a 1,41±0,86b 1,44±0,18a 

BA 46,67±0,92a 87,14±4,03a 13,90±0,85b 18,75±0,76b 28,52±0,34c 25,26±1,24b 1,89±0,69a 1,38±0,03a 

IBA 33,33±0,87a 53,33±9,26b 12,43±1,17bc 2,17±2,06a 79,63±0,83a 44,53±5,70a 1,30±0,39b 1,35±0,09a 

Rakamlar kültürün 28. gününde toplam 50 tohumun ortalamasıdır. 

 

Çizelge 3.’de görüldüğü gibi 3 farklı ortam içinde çimleme oranı, sürgün uzunluğu bakımından en 

iyi ortamın BA olduğu görüldü. BA içeren ortamda çimlenen tohumlar yabani türlere göre daha iri 

ve koyu yeşil renkte yapraklar oluşturduğu, gövde boyunun yaprak büyüklüğüne göre daha zayıf 

kaldığı gözlemlendi. Yabani buttum tohumunun ise çimlenme oranı sürgün uzunluğu ve kök 

oluşturma değerleri bakımından uygulamalar arasındaki fark önemli çıkarken; aşı noktası çapı 

bakımından gruplar arasında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Çimlenme oranı bakımından 

%87.14 ile 1 mgl
-1

 BAP en iyi sonucu verirken BBD’siz çimlenme ortamındaki çimlenme oranı 

%43.33 olarak en düşük oranda ortaya çıkmıştır. Sürgün uzunluğu bakımından en iyi sonucu 1 

mgl
-1 

IBA uygulaması 25.17 mm olarak verirken BBD’siz ve BAP uygulamaları aynı grup 

içerisinde yer almış ve IBA uygulamalarından geride kalmıştır. Kök uzunluğu bakımından IBA ve 

BBD’siz uygulamaları en yüksek sonucu vermiş ve sırasıyla 44.53 mm ve 42.14 mm kök 

gelişiminin olduğu gözlenmiştir. Aşı noktası çapı bakımından en iyi sonucu 1.44 mm ile BBD’siz 

uygulaması verirken diğer uygulamalar yakın sonuçları verdiğinden dolayı istatistiksel bir farklılık 

tespit edilmemiştir. 

Çizelge 4.’de deney sonucunda elde edilen verilere uygulanan istatistiki analiz sonuçları 

ışığında melez melengiç tohumları hem melez buttum hem de yabani buttum tohumlarına kıyasla 

hem çimlenme oranı bakımından hem de sürgün gelişimi bakımından oldukça zayıftır. IBA 

ortamında tohumlar genellikle çimlenmeden kallus oluşturmuşlardır. İnkübasyonun ilk haftası 

tohumlar canlı, parlak, açık renkli kalluslar oluşturmaya başlamışlardır. Kültürün 2. haftasından 

sonra kalluslar canlı kalmaya devam edip fakat renginde kırmızılaşmalar başlamıştır. Kültürün son 

haftasında kalluslar artık canlılıklarını kaybedip renklerinde solmalar ve kahverengileşmeler 

başlamıştır. Gözlem sonuçlarına göre yabani melengiç genotipinde çimlenme oranı sürgün 

uzunluğu ve kök oluşturma değerleri bakımından uygulamalar arasındaki fark önemli çıkarken; aşı 

 Çimlenme oranı (%) Kontaminasyon oranı (%) Kahverengileşen tohum oranı 

(%) 

 Melez 2 Yabani Melez 2 Yabani Melez 2 Yabani 

Kontrol 0,00±0,00b 8,0±3,87c 100±0,00 92,0±3,87a 0,00±0,00b 0,00±0.00d 

%5 66,67±0,87a 32,0±6,66b 0,00±0,00 68,0±6,66b 33,33±0,87a 0,00±0,00d 

%10 50,00±0,92ab 52,0±7,13a 0,00±0,00 18,0±5,48c 50,00±0,92a 30,0±6,54c 

%15 66,67±0,87a 38,0±6,93ab 0,00±0,00 16,0±5,23c 36,67±0,89a 46,0±7,12b 
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noktası çapı bakımından gruplar arasında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Çimlenme oranı 

bakımından %87.14 ile 1 mgl
-1

 BAP en iyi sonucu verirken BBD’siz çimlenme ortamındaki 

çimlenme oranı %43.33 olarak en düşük oranda ortaya çıkmıştır. Sürgün uzunluğu bakımından en 

iyi sonucu 1 mgl
-1 

IBA uygulaması 25.17 mm olarak verirken BBD’siz ve BAP uygulamaları aynı 

grup içerisinde yer almış ve IBA uygulamalarından geride kalmıştır. Kök uzunluğu bakımından 

IBA ve BBD’siz uygulamaları en yüksek sonucu vermiş ve sırasıyla 44.53 mm ve 42.14 mm kök 

gelişiminin olduğu gözlenmiştir. Aşı noktası çapı bakımından en iyi sonucu 1.44 mm ile BBD’siz 

uygulaması verirken diğer uygulamalar yakın sonuçları verdiğinden dolayı istatistiksel bir farklılık 

tespit edilmemiştir. 

 

Çizelge 4. Melez ve yabani melengiç tohumlarında besi ortamına ilave edilen BBD’lerin 

çimlenme oranı, sürgün uzunluğu, kök uzunluğu ve aşı yeri çapı üzerine etkileri 

Rakamlar kültürün 28. gününde toplam 50 tohumun ortalamasıdır. 
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 Çimlenme oranı (%) Sürgün uzunluğu (mm) Kök uzunluğu (mm) Aşı yeri çapı (mm) 

 Melez 2 Yabani Melez 2 Yabani Melez 2 Yabani Melez 2 Yabani 

BBD’si

z 

43,33±0,92

ab 

35,56±7,21

a 

5,55±1,16

bc 

5,28±0,47

c 

6,36±1,9a 12,98±1,20

b 

0,95±0,5

2a 

1,08±0,0

6b 

BA 66,67±0,87

a 

31,11±6,97

ab 

7,11±0,85

b 

14,90±2,7

1b 

5,00±1,4a 16,83±1,68

a 

1,30±1,2

5a 

1,60±0,1

3a 

IBA 66,67±0,87

a 

53,33±7,52

a 

4,36±0,95

c 

20,96±2,2

0a 

4,46±2,5

0a 

13.,07±0.,7

5b 

0,36±0,3

3b 

1,09±0,0

7b 
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Abstract: Having hosted 11.707 plant taxon, Turkey is in an extraordinary position for plant genetic resources. 

Around 31,82% of the plants (3.649) are endemic. Turkey is center of origin and / or diversity of several cultivated 

plant species including wheat.  

Wheat originates from the area called “Fertile Crescent”. Wild relatives of wheat are rather widespread in Turkey 

especially in South East Anatolia. It is agreed that diploid wheat has been first domesticated and cultivated than 

dispersed to the other parts of the world from Karacadağ which is located in South East of Turkey. Triticum L. and 

Aegilops L. genera have species in three ploidy level namely diploid (2n = 14), tetraploid (2n = 28) and hexaploid (2n 

= 42). Total number of wild wheat species are 27 in the world, 20 of them exist in Turkey. 

Three genomes play a significant role in wheat evolution. Origin of A genome is Triticum urartu and D genome is Ae. 

tauschii. B genome is known to be related with Ae. speltoides. All of the tetraploid and hexaploid cultivated wheat 

species are of wild emmer (T. turgidum L. subsp. dicoccoides) origin which is a result of hybridization between Ae. 

speltoides and T. urartu species. Wild emmer develops gradually into cultivated emmer (T. turgidum L. subsp. 

dicoccon.) first and than into durum wheat (T. turgidum) in time. Bread wheat i(T. aestivum) is the result of 

hybridization between T. dicoccoides and Aegilops tauschii. At the initial stage of variety development in Turkey, 

pure lines were selected from land race populations. Then those pure line varieties were crossed by semi dwarf foreing 

orijined material and high yielding varieties were developed. The desirable characteristics of land races have been 

identified through moleculer markers recently. Genetic selection methods utilized in variety development made the 

procedure even shorten. Utilization from the genetic resources in resistance breeding has yet to spend great efforts in 

Turkey. 

Keywords: Wheat, genetic resource, , Turkey, landraces, breeding 

 

Türkiyede Buğday Genetik kaynakları ve Islahta Kullanılması 

 
Özet: Avrupa ve Asya Anakaralarına yayılmış olan Türkiye toplam 78 milyon ha yüzey genişliğinde bir alana sahip 

olup, 2012 yılı sonu itibarıyla üzerinde 3.649’u (%31,82) endemik olmak üzere toplam 11.707 bitki taksonu 

barındırmaktadır Buğday “Verimli Hilal” olarak bilinen bölgeden kaynaklanmıştır. Türkiye’de buğdayın yabani 

akrabaları en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere oldukça yaygındır. Diploid buğdayın dünyada ilk kez 

Güneydoğu Anadolu’daki Karacadağ’da kültüre alındığı ve daha sonra tüm dünyaya buradan yayıldığı kabul edilir. 

Triticum L. ve Aegilops L. cinsleri, diploid (2n = 14), tetraploid (2n = 28) ve hekzaploid (2n = 42) olmak üzere 3 

ploidi düzeyinde birçok türlere sahiptir. Dünyada mevcut 27 adet yabani buğday türlerinden 20 adedi Türkiye’de 

bulunmaktadır. Modern buğdayın evriminde 3 genom yer almıştır. A genomu Triticum urartu’dan, D genomu Ae. 

tauschii’den gelmiştir. B genomunun Ae. speltoides türüyle ilişkisi olduğunu bildirmektedir. Günümüzün tetraploid ve 

hezaploid tüm buğday çeşitleri, Ae. speltoides ile T. urartu türlerinin melezi olan T. turgidum L. subsp. dicoccoides 

(yabani gernik) türünden gelmektedir. Bu tür evrimleşerek önce gerniğe (T. turgidum L. subsp. dicoccon.) ve daha 

sonra da makarnalık buğdaya (T. turgidum) dönüşmüştür. Ekmeklik buğday (T. aestivum) ise T. dicoccoides ile 

Aegilops tauschii. türlerinin melezlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Buğday ıslahında, önce yerel çeşitler içinden 

seleksiyon yoluyla saf hat olan çeşitler geliştirilmiş, daha sonra bu çeşitler yarı cüce yabancı orijinli materyal ile 

melezlenerek yeni çeşitler geliştirilmektedir. Son yıllarda yerel çeşitlerin iyi özellikleri moleküler işaretleyiciler 

yardımıyla haritalanmış ve ıslahta genetik seleksiyon kolaylığı yoluyla yeni çeşitlere aktarılma gayretleri devam 

etmektedir. Ancak ülkemiz buğday genetik kaynaklarından mukavemet ıslahında tam olarak faydalanıldığı 

söylenemez.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, genetik kaynak, Türkiye, yerel çeşitler, ıslah 

 

Giriş 

 

Avrupa ve Asya Anakaralarına yayılmış olan Türkiye toplam 78 milyon ha yüzey 

genişliğinde bir alana sahip olup, 2012 yılı sonu itibarıyla üzerinde 3.649’u (%31,82) endemik 

olmak üzere toplam 11.707 bitki taksonu barındırmaktadır (Güner, 2012). Bu rakam Avrupa 

kıtasında bulunan bitkisel çeşitliliğe çok yakın değerdedir. Bir başka deyişle tüm Avrupa kıtasında 

bulunan bitkisel biyolojik çeşitliliğin tamamına yakını ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye’nin 
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coğrafi yapısının farklılığı yüksek endemizm ve genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlamıştır. 

Türkiye, iki önemli Vavilov Gen Merkezinin kesiştiği noktada yer almaktadır: Akdeniz ve Yakın 

Doğu. Bu iki bölge tahılların ve bahçe bitkilerinin ortaya çıkışında çok önemli bir role sahiptirler. 

Bitki genetik kaynaklarınca çok zengin bir konumda olan ülkemiz, dünyanın en önemli tarım 

ürünlerinden olan buğday genetik kaynakları bakımından da eşsiz birkonumdadır.  

Tüm dünyanın ve özellikle Türkiye’nin beslenmesinde önemli bir yeri olan buğdayın 

“Verimli Hilal” olarak bilinen bölgeden kaynaklandığı kabul edilir Türkiye’de buğdayın yabani 

akrabaları en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere oldukça yaygındır. Diploid buğdayın 

dünyada ilk kez Güneydoğu Anadolu’daki Karacadağ’da kültüre alındığı ve daha sonra tüm 

dünyaya buradan yayıldığı kabul edilir. Triticum L. ve Aegilops L. cinsleri, diploid (2n = 14), 

tetraploid (2n = 28) ve hekzaploid (2n = 42) olmak üzere 3 ploidi düzeyinde birçok türlere 

sahiptir. Dünyada mevcut 27 adet yabani buğday türlerinden 20 adedi Türkiye’de bulunmaktadır. 

Yabani buğday türleri çetin çevre koşulları ve ağır otlatmaya rağmen, neslini günümüze kadar 

devam ettirebilmiştir.  

Çağımızda yetiştirilen buğday türlerinin yabani akrabalarıyla (Triticum L. ve Aegilops L.) 

olan ilişkileri yıllar boyunca birçok bilim adamının ilgisini çekmiştir. Moden buğdayın evriminde 

3 genom yer almıştır. Bunlardan A genomunun donörü Triticum urartu’dur. B genomunun orijini 

ilim adamları arasında tartışmalara yol açmıştır. B genomunun Ae. speltoides türüyle ilişkisi 

olduğu bildirilmektedir. D genomunun Ae. tauschii türünden geldiği konusunda tam bir mutabakat 

vardır. Modern çağın tetraploid ve hakzaploid tüm buğday çeşitleri, Ae. speltoides ile  T. urartu 

türlerinin spontan melezi olan T. turgidum L. subsp. dicoccoides (Körn. ex Asch. & Graebn.) 

(yabani gernik) türünden gelmektedir. Yabani gernik evrimsel süreç içinde once gerniğe (T. 

turgidum L. subsp. dicoccon (Schrank) Thell.) ve daha sonra da makarnalık buğdaya (T. turgidum) 

dönüşmüştür. Ekmeklik buğday (T. aestivum) ise T. dicoccoides ile Aegilops tauschii Coss. 

türlerinin melezlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde yerel buğday çeşitleri hala kullanılmaktadır. Yerel çeşitler daha çok büyük 

yerleşimlerden uzak, sarp, engebeli, eğimli ve henüz modern tarım sistemlerinin ulaşamadığı 

bölgelerde yetiştirilmektedir. Bu çeşitlerin verimleri genel olarak geliştirilmiş çeşitlerden daha 

düşük olmakla beraber, alışkanlıklar, alışılagelmiş ürün yapımına uygunluk, damak zevki, 

marjinal koşullara ve düşük girdi kullanımına uygunluk, kurağa ve bazı hastalıklara dayanıklılık 

gibi nedenlerle yetiştirilmektedir.  

Ülkemizde 2012 yılı itibarıyla 7.528.000 ha buğday ekilmiştir (http:// www.tuik.gov.tr). 

Toplam buğday üretimi geçen yıla göre % 7.8 azalarak 20.1 mil.ton olarak gerçekleşirken bunun 

3.3 mil.ton’unu makarnalık buğday üretimi oluşturmuştur. Ortalama buğday verimi 267 kg/da 

olarak gerçekleşirken bu değer makarnalık buğday için 277 kg/da olarak hesaplanmıştır..  

Buğday yerel çeşitlerinin taşıdığı geniş varyasyon, Türk bilim adamı Dr. Mirza Gökgöl 

(1897-1982) tarafından gözden geçirilmiştir. Gökgöl karakterize ettiği buğday yerel çeşitleri 

içinde 18.000 tip ve 256 adet de yeni varyete belirlemiştir. Bu varyetelerden 46 adedi T. durum, 19 

adedi T. turgidum ve 6 adedi T. polonicum türlerine aittir. Ülkemizde 1925-1927 yıllarında bitki 

genetik kaynakları toplayan ünlü Sovyet bilim adamı Zhukovsky, yazlık bir makarnalık buğday 

çeşidi olan Horanek’in sıcağa dayanıklı, yüksek kaliteli Fusarium ve İsveç sineğine (Oscinella frit 

L.) dayanıklılık gibi karakterleriyle ön plana çıktığını, ayrıca bu çeşidin Sovyetler Birliğinin 

muhtelif yerlerinde yapılan çalışmalarda en üstün verimli çeşitlere baskın çıktığını belirtmiştir.  

Ülkemiz buğday ekim alanlarını kabaca %25-30’unu makarnalık buğday oluşturur 

(http://www.tuik.gov.tr). Güneydoğu Anadolu bölgesi ise sahil kuşağı içinde %25-30 paya sahiptir 

(Uysal,1999). Bölge ülkemizin makarnalık buğday kuşağı olarak bilinmektedir( Atlı ve ark.,1993). 

Bu bölgede diğer bölgelerde olduğu gibi ekmeklik buğday lehine belirgin bir verim farkı yoktur 

(Bağcı ve ekiz,1993). Güneydoğu Anadolu bölgesi buğdayın gen kaynağı ve orijinidir 

(Lupton,1987; Salamini et al., 2008). Buğday ilk defa bu bölgede kültüre alınmıştır( Heun et 
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al.,1997). Gaziantep ülkemiz makarna üretim kapasitesinin % 39’una sahiptir 

(http://www.makarna.org.tr). Şanlıurfa ise bölgenin en önemli bulgur üreticisidir. 

Bölgede yüzyıllar süren ve doğal seleksiyon baskısı altında hayatiyetlerini sürdürmüş 

“Bağacak, Sorgül, Beyaziye, Menceki, İskenderi, Havrani” gibi makarnalık, Aşure gibi ekmeklik 

yerel çeşitler geniş adaptasyon yetenekleri ve çeşitli biyotik ve abiyotik stres faktörlere meydan 

okumaktadır. Çoğunlukla uzun boylu oldukları için yatan , gübreye cevapları pek olmayan ve 

çoğunlukla yaprak hastalıklarına hassas çeşitler (Özberk ve ark., 2005) olmakla beraber yöre halkı 

tarafından özellikle damak zevkine uygunlukları açısından yetiştirilmeye devam edilmektedir. 

Halen sıra dışı alanlarda üretilmekte ve organik tarıma uygun tiplerdir. Makarnalık buğday 

ıslahında, ülkemiz kaynaklı materyalden geniş ölçüde yararlanılmış ve yararlanılmaktadır. Yerel 

çeşitlerin içinden seleksiyon yoluyla Türkiye’de ilk olarak Kunduru-1149 (makarnalık), Sertak-52 

ve Yayla-305 (ekmeklik) çeşitlerinin geliştirildiği bilinmektedir. 

Bölge buğday yabani akrabaları bakımından da zengindir. 1994-98 yılları arasında 

yürütülen Genetik Kaynakların Yerinde (In situ) Muhafazası projesi kapsamında Ceylanpınar 

Tarım İşletmesi Müdürlüğü alanında; Ae. aucheri, Ae. ligustica, Ae. crasssa, Ae. juvenalis, Ae. 

cylindrica, Ae. biuncalis, Ae. triuncalis, Ae. columnaris, Ae. umbellulata, Ae. caudata, Ae. ovata, 

Ae. tauschii, Ae. triaristata, T. dicoccoides ve T. boeoticum gibi yabani akrabaların yerleri tespit 

edilmiş ve bunlardan Ae. aucheri, Ae. ligustica, Ae. tauschii, T. dicoccoides ve T. boeoticum 

türlerini barındıran 6 adet Gen Koruma Ve Yönetim Alanı yerinde (in situ) korumaya alınmıştır 

(Karagöz, 1996). 

 

Klasik ıslahta gen kaynaklarından yararlanma metotları 

Kültür bitkilerini gruplamak amacıyla oluşturulan gen havuzu teorisi (Harlan, De Wet, 

1971) ıslaha hazırlık çalışmaları için yol göstericidir. Bu teoriye göre kültür bitkileri birbirleriyle 

melezlenebilme durumlarına göre 3 gen havuzu içinde yer alırlar. Aynı gen havuzu içindeki 

bitkiler birbiriyle melezlenip fertil döl verirken diğer gen havuzlarında yer alan bitkilerle yapılan 

melezler çoğunlukla kısırlık ile sonuçlanmaktadır. Buna göre yerel ve kültür çeşitleri 1. gen 

havuzunda, yaklaşık 35 yabani akrabanın yer aldığı çeşitler 2. gen havuzunda yer alırlar. 3. gen 

havuzunda uzak akrabalar yer alır. 2. gen havuzundan 1. gen havuzuna aşağıda verilen özel 

metotlarla gen aktarılır (Özberk,1995). 

1. Doğrudan melezleme ( aynı veya faklı sayıda kromozom sayısına sahip), 

2. Köprü melezleri (melezlenmek istenen iki çeşit arasındaki melezlenme engelini kardıracak 

3. bir çeşidin meleze alınması), 

3. Kromozom manipulasyonları (Kromozom adisyon, substitisyon veya radyasyonla 

kromozom translokasyonları ve kromozom eşleşme kontrolü,) 

4. Fizyolojik manipulasyonlar (embriyo kültürü, aşılama) 

 

Gen kaynakları ile yapılan ön ıslah çalışmaları 

Bölgedeki buğday yabani akrabalarının ıslah değeri taşıyan karakterleri ve makarnalık 

buğdaylar ile melezlenebilme durumları Çizelge 1.’de verilmiştir. 

Poaceae familyasına dahil birçok bitki türü buğday ile melezlenebilmektedir. Buğdayla 

melezlenebilen bazı yabani bitki türleri ve bunların özellikleri Çizelge 2’de verilmektedir.  

Güneydoğu Anadolu bölgesinde verimi sınırlayan en önemli abiyotik stres faktörü dane 

dolu döneminde yaşanan kuraklık ve sıcak stresidir. Genel olarak kuraklık geniş alanları içine alan 

yağış eksikliği olarak tanımlanmakta ve etkisinin yavaş hissedildiği belirtilmektedir ( Saylan ve 

ark.,1997). Geniş bayrak yaprak alanına sahip olma tane verimi üzerinde olumlu etki yaparken ( 

Şener ve ark.,1999) bir yandan da kuraklığa mukavemeti azaltmaktadır( Kalaycı ve ark., 1998). 

Yaprak renk koyuluğu ile kışa ve kurağa mukavemet bakımından olumlu ilişki olduğu 

(Kün,1988),düşük bitki örtüsü sıcaklığının kuraklığa mukavemet ıslahında seleksiyon kriteri 

olarak kullanılabileceği (Blum ve ark., 1989) ifade edilmektedir. 
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Çizelge 1.  Önemli bazı kültür bitkileri ve bunlarla melezlenebilen yabani akrabalarının özellikleri 

(Özberk ve ark.,2010) 

Kültür bitkisi Yabani akrabası Özelliği Kaynak  

  

Triticum spp. Agropyron Kara ve kahve Pasa dayanıklılık Knott ve Dvorak, 1976 

 

 T.timopheevi Mildiyö ve kara pasa dayanıklılık Allard ve Shands, 1954 

 Ae. umbellulata Kahve pasa day. Sears, 1956   

 T. dicoccoides “ Sears, 1956   

 Ae. squarrosa “ Dyck ve Kerber,1970  

 Agropyron spp. “ Sears, 1973 

 Ag. elongatum Kara pasa day. Knott, 1961 

 Ae. comosa Sarı pasa day. Riley ve ark., 1968  

 Ag .intermedium Kahve-sarı pasa dayanıklılık Wienhues, 1961 

Liang ve ark., 1979  

 Ag. trichoporum Soğuğa mukavemet Grafius, 1981   

 T. dicoccum “ Limin and Fowler, 1989

  

 T. araraticum “ “ 

 T. ventricosa “ “ 

 T. tauschii “ “ 

 Ae. kotschyi “ Spetsov, 1990   

 Agropyron spp. Tuza dayanıklılık Cordukes, 1981 

  

 Festuca rubra “ McGuire ve Dvorak, 1981 

 Ae. squarrosa Erkek kısırlık Zhang, 1984   

 T. turgidum Yaprak böceğine day. Leisle, 1974   

 Ag. elongatum Mozaik virüs vek. day. Whelan ve ark., 1983  

 T. monococcum Ot öldürücüye day. Gill ve ark., 1986  

 Ae. speltoides Verim ve kalite Knott ve Dvorak, 1981

  

 Ae. mutica “ “   

 Ae.squarrosa Ekmeklik kalitesi Knott, 1987   

 Agropyron spp. Yüksek protein Fatih, 1983, 1986  

 T. monococcum “ Kerber ve Dyck, 1969 

 

Bölgemizde yapılan ve yerel çeşitlerinin kurağa mukavemetlerinin araştırıldığı bir 

çalışmada (Genç ve ark., 1993); tane dolum döneminde uygulanan farklı kuraklık seviyelerinde 

eriştikleri verim durumları kültür çeşitleri ile kıyaslanmış, 1000 tane ağırlıkları, biyolojik 

verimleri kültür çeşitlerinden daha yüksek, hasat indeksi ve birim alana tane sayıları kültür 

çeşitlerinden daha düşük bulunmuştur. Gerilime duyarlılık indeksleri kültür çeşitlerine göre biraz 

daha iyi olmakla birlikte belirgin fark tespit edilememiştir. Terminal su stresi durumundan tane 

sayısı fazla ancak küçük taneli çeşitler üzerinde durulması gerektiği belirtilmiştir. Koç( 1993) ışık 
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yoğunluğu arttıkça yerel çeşitlerin bayrak yaprak fotosentez hızlarının kültür çeşitlerine göre çok 

arttığını Beyaziye, Menceki ve Bağacak yerel çeşitlerini ilk 3 sırada yer aldığını göstermiştir. 

Barutçular ve ark. (1993) su stresi altında yerel çeşitlerin bayrak yaprak stoma dirençleri 

ölçmüşler ve yerel çeşitlerin kültür çeşitlerine göre kurak koşullara tepkilerinin daha yavaş ancak 

şartların iyileşmesine de daha temkinli olduklarını belirtmişlerdir. Özberk (2005), 34 yerel 

makarnalık buğday üzerinde yaptığı bir çalışmada yerel çeşitlerin tane verimi üzerine etkili 

öğelerinin kültür çeşitleriyle benzer olduğunu vurgulamıştır. Yerli makarnalık buğdayların sarı 

pasa mukavemetleri (Alp ve Sağır, 2009), bazı kalite özellikleri (Alp ve Kün, 1999; Alp, 2005) 

incelenmiş ve ayrıca bölge genetik kaynaklarını özellikleri tanımlanmış (Alp ve Akıncı, 2005; Alp 

ve Aktaş, 2005) ve ıslah programlarında kullanılmaları önerilmiştir.  

 

Çizelge 2.  Buğdayla melezlenebilen bazı yabani akrabalarının özellikleri (Özberk ve ark.,2010) 

Yabani akrabası Özelliği Kaynak 

Agropyron Kara ve kahve pasa day.  Knott ve Dvorak,1976 

T. monococcum Kara ve kahve pasa day. Kerber ve Dyck,1969 

Ae. umbellulata Kahve pasa day. Sears,1956 

T. dicoccoides Kahve pasa day. Sears,1956 

Ae. squarrosa Kahve pasa day. Dyck ve Kerber,1970 

Agropyron spp. Kahve pasa day. Sears,1973 

Ag. elongatum Kara pasa day. Knott,1961 

Ae.comosa Sarı pasa day. Riley ve ark.,1968 

Ag. intermedium Kahve-sarı pasa day. Wienhues,1961; Liang ve ark.,1979 

Ag. trichoporum Soğuğa day. Grafius,1981 

T. dicoccum Soğuğa day. Limin and Fowler,1989 

T. araraticum Soğuğa day. Limin and Fowler,1990 

T. ventricosa Soğuğa day. Limin and Fowler,1991 

Ae. kotschyi Soğuğa day. Limin and Fowler,1992 

T. tauschii Soğuğa day. Limin and Fowler,1993 

Agropyron spp. Tuza day. Cordukes,1981 

Festuca rubra Tuza day. McGuire ve Dvorak 1981 

Ae. squarrosa Erkek kısırlık Zhang,1984 

T. turgidum Yaprak böceğine day. Leisle,1974 

Ag. elongatum Mozaik virüs vek.day. Whelan ve ark.,1983 

T. monococcum Ot öldürücüye day. Gill ve ark.,1986 

Ae. speltoides Verim ve kalite Knott ve Dvorak,1981 

Ae. mutica Verim ve kalite Knott ve Dvorak,1982 

Ae. squarrosa Ekmeklik kalitesi Knott,1987 

Agropyron spp. Yüksek protein Fatih,1983,1986 

           

Klasik ıslah ile son 60 yılda özellikle melez çeşitlerden yararlanarak elde edilen ürün 

miktar ve kalitesinde önemli artışlar olmasına karşın hastalık ve Zararlılara dayanıklılık olmak 

üzere diğer bazı karakterlerde aynı başarı sağlanamamıştır.  Nitekim kısırlık veya uyuşmazlık 

nedeniyle türler arası melezlemenin yapılabildiği bitki sayısının azlığı, istenmeyen özeliklerin 

döllere geçmesi ve bunları elimine etmek için yoğun geri melezleme gerekliliği ıslah süresini 

uzatmaktadır (Ulukan, 2007). Ancak son yıllarda moleküler işaretleyicilerin yardımıyla yapılan 

genetik seleksiyon ıslahta çok özel hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.  

 

Yabanilerden gen aktarma ve biyoteknoloji 

Islah için genetik kaynaklardan faydalanmanın kolaylaştırılmasında gen kaynaklarının 

nasıl korunduğu ve moleküler işaretleyicilerin varlığı önemli rol oynamaktadır (Payne ve ark., 
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2008). Bölgemizde verimi önemli ölçüde sınırlayan kuraklık için T. urartu, Ae. speltoides ve Ae. 

tauschii’ de bazı mukavemet genleri haritalanmış ve tespiti için moleküler işaretleyiciler 

geliştirilmiştir (Di Bianco ve ark., 2008; Tavakol ve ark., 2008). Demir (Fe) ve Çinko (Zn) 

yönünden zenginleştirilmiş çeşit ıslahı için T. dicoccoides’ten türetilen sentetik buğday 

çeşitlerinde normalden 4 kat fazla Fe ve Zn içeriği tespit edilmiştir (Çakmak, 2008). Ayrıca bu iki 

elementin artışının da % protein içeriğini artırdığı anlaşılmıştır. T. dicoccon’un kahverengi pas ve 

sıcak stresine tolerans sağladığı tespit edilmiştir (Payne, 2008). T. dicoccoides’in   küllemeye 

(powdery mildew) tolerans sağladığı tespit edilmiş ilgili QTL işaretlenerek ıslah programlarında 

bu yönde genetik seleksiyona başlanmıştır (Porceddu, 2008). Başakta çimlenme ile tane rengi 

arasında ilişki olduğu kırmızı tane rengine sahip çeşitlerin başakta çimlenmeye dayanıklı olduğu, 

kontrol eden genlerin 5BS üzerinde bulunduğu haritalanmıştır. A. tauschii‘nin başakta 

çimlenmeye mukavemet sağlayan genleri taşıdığı ve bunların haritalandığı bilinmektedir (Liu ve 

ark, 1998; Lann  ve ark., 2005; Xio-bo ve ark., 2008). Akbaşak hastalığına (fusarium head blight)  

karşı mukavemet genlerinin T. dicoccoides’te 3AS ve 7AL kromozomları üzerinde haritalandığı 

bilinmektedir (Otto ve ark.,2002; Kumar ve ark., 2007) 

 

Geleceğe Bakış 

 

Buğday genetik kaynaklarında klasik ıslah metotlarıyla yararlanma uzun bir geri 

melezleme süresi istediği ve istenmeyen bazı karakterlerin de taşınması nedeniyle tam anlamıyla 

başarıya ulaşamamıştır. 1990’lı yılların başından itibaren bazı kantitatif karakterler için geliştirilen 

moleküler işaretleyiciler 2000’li yılların sonu itibarıyla çok gelişmiş Single nukleotid 

polimorphism (SNP)  gibi işaretleyiciler ile adeta DNA’nın çok küçük parçaları bile 

haritalanabilmektedir. Bu işaretleyiciler yardımıyla yapılacak genetik seleksiyon ile ıslah süresi 

çok kısalabileceği gibi arzulanan karakterler için nokta atışı yapmak mümkün olacaktır. Ancak 

öncelikle buğday genetik kaynakları makarnalık buğday ıslah programında öncelikli aranan 

karakterlere göre haritalanması, akrabalık ilişkilerini dendogramlar yardımıyla ortaya çıkarılması 

gerekir. Daha sonra bu haritalar şablon olarak kullanılıp eldeki materyal bu şablonlarla 

karşılaştırılabilir ve böylece genetik seleksiyon ıslah programlarına rutin olarak girebilir. Bu yolla 

makarnalık buğday açılan materyalinde kurak ve sıcağa mukavemet artırılabilir. Buğday tanesinin 

besin değeri Fe ve Zn ile zenginleşmesi sağlanabilir. Kahverengi pasa mukavemet ve hibrit 

buğday geliştirme çalışmaları hızlandırılabilir.  

Ülkemizin genetik potansiyeli bilinen zengin buğday gen kaynaklarının hızla buğday ıslahı 

programlarına dahil edilmesi ve ıslah programlarında genetik seleksiyonun olağan hale getirilmesi 

gereklilik arz etmektedir.. 
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Abstract: This study was aimed to determine effects of sixteen (16) different organic nutrition sources (conventional, 

torf, compost, cattle manure, chicken manure, horse manure, sheep manure, pigeon manure, vermicompost, seaweed + 

cattle manure, compost + humic acid, cattle manure + humic acid, chicken manure + humic acid, horse manure + 

humic acid, sheep manure + humic acid, torf + humic acid) to morphological development of pop corn which is grown 

organically. Field trials were conducted according to Randomized Complete Block Designs (RCBD) with 3 replicates 

on Diyarbakır province conditions. Ant-Cin 98 pop corn variety was used as crop material in the study. 

Organically grown popcorn results show that, tassel flowering was found between 56.33 day (pigeon manure) and 

63.33 day (chicken manure + humic acid), plant height  178.83 cm (chicken manure) and 196.93 cm (pigeon manure), 

height of first ear 71.83 cm (compost) and 83.89 cm (seaweed + cattle manure), stem diameter 19.04 mm 

(vermicompost) and 22.19 mm (conventional), number of leaves 13.30 number  (horse manure) and 15.10 number  

(pigeon manure). 

Keywords: popcorn, organic manure, humic acid, plant growth, morphological properties 

 

Değişik Organik Gübreler ve Humik Asitin Cin Mısır Bitkisinin (Zea mays L. everta) 

Morfolojik Gelişimi Üzerine Etkisi 

 
Özet: Bu çalışma ile 16 farklı organik besin kaynağının  cin mısırının , (geleneksel, torf, kompost, sığır gübresi, tavuk 

gübresi, at gübresi, koyun gübresi, güvercin gübresi, solucan gübresi, deniz yosunu gübresi + sığır gübresi, kompost + 

humik asit, sığır gübresi + humik asit, tavuk gübresi + humik asit, at gübresi + humik asit, torf + humik asit) 

morfolojik gelişimine olan etkisi araştırılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 

Diyarbakır koşullarında yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel materyal olarak Ant-Cin 98 cin mısırı çeşidi kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda organik olarak yetiştirilen cin mısırda tepe püskülü çiçeklenme süresi 56.33 gün ile (güvercin 

gübresi) 63.33 gün (tavuk gübresi + humik asit), bitki boyu 178.83 cm (tavuk gübresi) ile 196.93 cm (güvercin 

gübresi), ilk koçan yüksekliği 71.83 cm (kompost) ile 83.89 cm (deniz yosunu + sığır gübresi), sap kalınlığı 19.04 mm 

(solucan gübresi) ile  22.19 mm (geleneksel), yaprak sayısı 13.30 adet (at gübresi) ile 15.10 adet (güvercin gübresi) 

arasında değişmiştir.  

Anahtar Kelimeler: cin mısır, organik gübre, humik asit, bitki gelişimi, morfolojik özellikler 

 

Giriş 

 

İnsanların organik ürünlere ilgisi paralelinde yaygınlaşan organik tarım sistemlerinin ana 

girdisi olan organik gübreler/materyaller piyasada çok çeşitli adlar ve içerikler altında üreticilerin 

kullanımına sunulmaktadır. Topraklarımızın hem organik madde seviyesini yükseltmek, hem de 

atıkların neden olduğu çevre kirliliğini önlemek için bu materyallerden çeşitli şekillerde 

yararlanmak gerekmektedir. Toprakların organik madde kapsamlarının arttırılması için birçok 

organik kaynak kullanılmaktadır. Bitkinin toprakta iyi bir gelişim sağlayabilmesi, diğer koşulların 

yanında önemli derecede yetiştiği toprak ortamının fiziksel özellikleri ile ilişkilidir. Toprağın 

fiziksel özelliklerini iyileştirmede ve sürekliliğini sağlamada en fazla başvurulan yöntemlerden 

biri ise organik materyallerin uygulanmasıdır (Bender ve ark., 1998;  Le Villio ve ark., 2004). 

Çalışma konusu ile ilgili olarak dünyanın farklı bölgelerinde yapılan araştırmalarda farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. Lee ve Bartlett (1976) yaptıkları araştırmalarla,  mısır yetiştirilen toprağa 

humik asit ilave edilince kök ve sürgünlerde gelişmenin canlandığını, hızlandığını ve mısır 

veriminin %87 arttığını belirtirken, Blunden (1991), buğdayda deniz yosunu  ekstralarının 

kullanılması sonucunda, bitki boyu ve kuru ağırlığının arttığını saptamış ve topraktaki 
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mikroorganizma sayısının da yükseldiğini belirlemiştir. Sekhon ve Aggarwal (1994) organik 

gübre uygulamasının mısırda yaprak oluşumunu hızlandırdığını, yaprak alanı ve yaprağın 

dayanıklılığını arttırdığını vurgularken, Anaç ve Okur (1996), organik gübre olarak Biofarm 

(sertifikalı organik gübre) ve çiftlik (sertifikasız) gübrenin deneme topraklarına uygulanmasının 

mısır bitkisinin kuru ağırlık, mineral içeriği ve veriminin kontrole göre belirgin artış gösterdiğini 

ve istatistiksel anlamda önemli bulduğunu belirtmiştir. Sharif ve ark. (2004), mısır bitkisinde en 

yüksek tane verimi, en yüksek toplam kuru madde miktarı ve en yüksek bin dane ağırlığını 

organik gübre ve inorganik gübreye humik asit ilave edilmesi sonucunda elde ettiğini; Doğru ve 

ark. (2012) ise farklı düzeylerde uygulanan humik asitin mısır bitkisinin taze ve kuru ağırlıklarını 

kontrole göre önemli derecede arttırdığını bildirmişlerdir.  

Bu çalışmada geleneksel üretim ile birlikte 15 farklı besin kaynağının (torf, kompost, sığır 

gübresi, tavuk gübresi, at gübresi, koyun gübresi, güvercin gübresi, solucan gübresi, deniz yosunu 

gübresi +  sığır gübresi, kompost + humik asit, sığır gübresi + humik asit, tavuk gübresi + humik 

asit, at gübresi + humik asit, torf + humik asit) ikinci ürün cin mısırın morfolojik özelliklerine olan 

etkisi araştırılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Deneme II. ürün koşullarında Diyarbakır ili Çermik İlçesi Aşağışeyhler köyünde 

yürütülmüştür. Denemede Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 1998 

yılında tescil ettirilen Ant-Cin-98 cin mısırı çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada ayrıca mısır ve 

koçan kurdu zararlısına karşı Adana Zirai Araştırma Enstitüsü Biyolojik Mücadele Birimi’nden, 

organik tarım kapsamında mısır yetiştiriciliğinde izin verilen Trichogramma sp. faydalı böceği 

kullanılmıştır.  

 

Çizelge 1. Denemede kullanılan besin kaynaklarının azot içeriği ile dekara uygulanan miktarları 

 Besin 

Kaynakları 

N içeriği  

(%) 

Uygulanan miktar (kg/da) 

1 Geleneksel gübre (Üre) 46 36.96 

2 Torf 1.2 1416 kg/da 

3 Kompost 2.5 680 kg/da 

4 Sığır gübresi 3.5 486 kg/da 

5 Tavuk gübresi 3.0 567 kg/da 

6 At gübresi 2.0 850 kg/da 

7 Koyun gübresi 2.0 850 kg/da 

8 Güvercin gübresi 6.0 283 kg/da 

9 Denizyosunu+sığır güb. 2.0+3.5 51.5 kg/da + 457 kg/da 

10 Solucan gübresi 1.5 1133 kg/da + 140 g/da 

11 Kompost+Humik asit 2.5 680 kg/da + 140 g/da 

12 Sığır güb.+ Humik asit 3.5 486 kg/da + 140 g/da 

13 Tavuk güb.+Humik asit 3.0 567 kg/da + 140 g/da 

14 Koyun güb.+Humik asit 2.0 850 kg/da + 140 g/da 

15 Torf+Humik asit 1.2 1416 kg/da + 140 g/da 

16 At güb.+Humik asit 2.0 850 kg/da +140 g/da 

 

Denemede kullanılan organik gübre materyalleri organik tarımın esasları ve 

uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince arazi üzerine verilecek azami saf 

azot miktarı olan 17 kg/da ‘a göre hesaplanarak uygulanmıştır (Resmi Gazete, 2010). Geleneksel 

gübre uygulamasında dekara saf olarak 17 kg/da azot, 8 kg/da fosfor ve potasyum verilmiştir. 
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Araştırmada kullanılan besin kaynakları azot içeriği ile dekara atılan gübre miktarları Çizelge 

1.’de verilmiştir. 

 

Araştırma yerinin iklim özellikleri  

Araştırmanın yürütüldüğü 2010 ve 2011 yılları ile uzun yıllara ait iklim değerleri Çizelge 

2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. Diyarbakır İli 2010 ve 2011 yetiştirme dönemlerine ait bazı iklim verileri 

Aylar 
Min. Sıcak. 

(ºC) 

Max. 

Sıcak. 

(ºC) 

Ort. Sıcak. 

(ºC) 

Yağış 

(mm) 

Nisbi Nem 

(%) 

6 

2010 

2011 

Uzun Yıllar 

14.9 

13.2 

16.9 

40.8 

37.9 

33.7 

27.2 

26.3 

26.3 

8.0 

14.6 

7.2 

47.6 

33.9 

36.0 

7 

2010 

2011 

Uzun Yıllar 

18.0 

18.4 

21.7 

44.0 

45.0 

38.5 

32.7 

31.5 

31.2 

0.0 

0.2 

0.7 

34.3 

22.6 

27.0 

8 

2010 

2011 

Uzun Yıllar 

18.0 

16.0 

21.0 

43.6 

43.5 

38.1 

32.4 

31.2 

30.3 

0.0 

0.0 

0.3 

32.2 

22.3 

27.0 

9 

2010 

2011 

Uzun Yıllar 

13.6 

12.8 

16.0 

41.2 

38.1 

33.1 

26.8 

25.6 

24.8 

3.0 

1.9 

2.6 

44.7 

28.5 

31.0 

10 

2010 

2011 

Uzun Yıllar 

7.3 

3.0 

10.1 

30.0 

32.8 

25.3 

17.6 

17.4 

17.2 

49.2 

57.4 

30.8 

61.8 

52.5 

48.0 

11 

2010 

2011 

Uzun Yıllar 

1.0 

-4.7 

3.6 

26.1 

19.9 

15.9 

12.0 

6.6 

9.3 

0.0 

104.0 

54.6 

57.4 

61.1 

68.0 
Kaynak: Anonim, 2011. 

 

Araştırma yerinin toprak özellikleri 

Denemenin kurulduğu Diyarbakır ili Çermik İlçesi deneme alanının bazı fiziksel ve 

kimyasal özellikleri Çizelge 3.’te verilmiştir. Çizelge 3’e göre denemenin yürütüldüğü alanda 

toprağın tuz oranı düşük, organik madde ve fosfor miktarı bakımından fakir, potasyum ve kireç 

oranı bakımından zengin, hafif alkali karakterde bir toprak yapısında olduğu söylenebilir. 

 

Çizelge 3. Deneme alanının bulunduğu toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Derinlik 

(cm) 
Bünye 

Toprak 

Rengi 
Ph 

Su ile 

Doyma 

(%) 

Toplam 

Tuz 

(%) 

Organik 

Madde 

(%) 

Kireç 

CaCO3 

( % ) 

Yarayışlı 

P2O5 

(kg/da) 

Yarayışlı 

K2O 

(kg/da) 

0-30 
Killi- 

Tınlı 

Kırmızı-

kahve 
7.4 64.9 0.03 1.19 9.08 2.75 82.05 

Kaynak: GAP Toprak- Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı 

 

 

Yöntem 

Deneme II. ürün koşullarında Diyarbakır ili Çermik İlçesi Aşağışeyhler köyünde 

yürütülmüştür. Deneme kurulacak alanın öncesinde kimyasal gübre ve pestisit kullanılmamasına 

rağmen; 2008 ve 2009 yıllarında buğday ekilmiş, hiçbir kimyasal gübre ve ilaç uygulanmadan 

buğday yetiştirilerek hasat edilmiş ve deneme alanı organik tarıma uygun duruma getirilmiştir. 
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Ekimden önce toprak goble disk ve ardından diskaro ile işlenerek ekime hazır hale getirilmiştir. 

Her bir deneme Yurtsever (1984)'e göre tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı 

olarak kurulmuştur. 

Her parsel 4 sıradan meydana gelmiş olup, ekimde sıra arası mesafeler 70 cm. ve sıra üzeri 

mesafeler 20 cm olarak ayarlanmıştır. Ekimden önce parsellere markör çekilerek sıra arası 

mesafeler belirlenmiş,  15-30 Haziran tarihleri arasında her ocağa ikişer tohum olmak üzere mısır 

tohumları 5-6 cm derinliğe elle ekilmiştir. Çıkış için yeterli düzeyde nem bulunmadığı için 

ekimden sonra yağmurlama sulama yapılmıştır. Çimlenmeden sonra tekleme ardından traktör ve el 

çapası yapılmıştır. Ayrıca deneme süresince gerekli görülen zamanlarda tarlanın durumuna göre 

yabancı ot kontrolü elle yapılmıştır. Yetişme süresi boyunca karık usulü sulama ile parsellere eşit 

miktarda su verilmiştir. Parseller arası su geçişini engellemek için parseller arasında 2 metre 

boşluk bırakılmış ve parsellerin etrafı sedde ile çevrilmiştir. 

Hasat sırasında parselin her iki başından 0.5 m ve her iki kenarında bulunan birer sıra kenar tesiri 

olarak atılarak, ortadaki iki sıradan değer alınmıştır. Elde edilen değerler Totemstat-C paket 

programı kullanılarak varyans analizine ve Duncan çoklu karşılaştırmasına tabii tutulmuştur 

(Açıkgöz ve ark., 2004). 

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 

Organik olarak 2010 ve 2011 yıllarında yetiştirilen cin mısırda farklı besin kaynaklarında 

belirlenen tepe püskülü çiçeklenme süresine ait ortalama değerler ve Duncan testine göre oluşan 

gruplar Çizelge 4.’te verilmiştir. İki yılın ortalama sonuçlarında en erken tepe püskülü güvercin 

gübresinde (56.33 gün), en geç ise tavuk gübresi + humik asit (63.33 gün) uygulamasında elde 

edilmiştir. Organik cin mısır yetiştiriciliği bakımından pek fazla literatür bulunmamakla beraber, 

bazı araştırmacılar cin mısır ile ilgili daha önceden yapmış oldukları çalışmalarda, farklı tepe 

püskülü çiçeklenme çıkış süresi tespit etmişlerdir. Nitekim, İdikut ve ark. (2012) 50.00-66.00 gün; 

Kapar ve Öz (2006) 58.00-67.00 gün; Özkaynak ve Samancı (2003) 63.33-73.67 gün; Koç ve ark. 

(2005) 50.00-73.00 gün; Tekkanat ve Soylu (2005) 69.25-73.00 gün; Özkan (2007) 57.00-58.90 

gün gibi farklı tepe püskülü çiçeklenme süresi değerleri bildirmişlerdir. 

İki yılın birleştirilmiş ortalamaları ele alındığında, farklı besin madde uygulamalarında 

organik cin mısır bitki boyu sayısal aralığı 178.83 cm (tavuk gübresi) -196.93 cm (güvercin 

gübresi) arasında değişmiştir. Bu sonuçlardan tavuk gübre uygulamasının bitki boyu yönünden 

beklenen gelişmeyi veremediği görülmektedir. Ancak Şeker ve Ersoy (2005) ile Gürses (2010)’in 

tavuk gübresinden en yüksek bitki boyu aldıklarını beyan eden açıklamaları, bulgularımızla 

çelişmiştir. Ayrıca bu konuda farklı literatürler de bulunmaktadır. Matheus (2004) biyogübre + 

kimyasal gübreden;  Oad ve ark. (2004) ile Mahesh ve ark. (2010) organik + inorganik gübreden; 

Balyan ve ark.,  (2006) ise organik gübrenin tek olarak kullanıldığı parsellerden; Efthimiadou ve 

ark. (2010) sığır gübresinden; Ashoka ve ark. (2009) ise solucan gübresinden; Khan ve ark. (2007) 

ile Shafiq ve ark. (2008) ise geleneksel üretim sistemlerinden daha yüksek bitki boyu aldıklarını 

tespit etmişlerdir. 

2010-2011 yılı ortalamaları ele alındığında, farklı besin madde uygulamalarında ilk koçan 

yüksekliği 71.83 cm (kompost) ile 83.89 cm (deniz yosunu + sığır gübresi) arasında değişmiştir 

(Çizelge 5). Cin mısırda ilk koçan yüksekliği ile ilgili yapılmış farklı çalışmalarda değişik 

sonuçlar alınmıştır. Nitekim İdikut ve ark. (2012) 95.0-115.0 cm; Özkan (2007) 107.0-117.0 cm; 

Kapar ve Öz (2006) 95.0-126.0; 78.0-97.0; Koç ve ark. (2005) 85.00-160.00 cm; Tekkanat ve 

Soylu (2005) 73.0-109.0 cm; Özkaynak ve Samancı (2003) hatlarda 53.0-74.0 cm, melezlerde ise 

61.0-100.0 cm arasında ilk koçan yüksekliği bildirmişlerdir. 

 

 



248 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

Çizelge 4. Farklı besin kaynaklarının cin mısırda tepe püskülü çiçeklenme süresi ve bitki boyuna 

etkisi 

 Tepe püskülü çiçeklenme dönemi (gün) Bitki boyu (cm) 

 Besin Kaynakları 2010 2011 Ort. 2010 2011 Ort. 

1 Geleneksel 60.00 cde 61.33 a-d 60.67 BCD 189.13 a 204.20 a 196.67 AB 

2 Torf 60.00 cde 60.00 c-g 60.00 CDE 173.07 e 192.80 abc 182.93 CD 

3 Kompost 60.00 cde 59.33 d-g 59.67 CDE 173.05 e 199.87 a 186.46 CD 

4 Sığır güb. 60.67 bcd 62.00 abc 61.33 ABC 175.68 cde 186.27 bc 180.98 CD 

5 Tavuk güb. 61.67 abc 61.67 abc 61.67 ABC 174.53 de 183.13 c 178.83 D 

6 At güb. 60.33 b-e 60.33 b-f 60.33 B-E 181.87 b 196.07 ab 188.97 ABC 

7 Koyun güb. 60.67 b-d 60.67 bcd 60.67 BCD 179.75 bcd 195.80 abc 187.78 BCD 

8 Güvercin güb. 54.67 f 58.00 g 56.33 F 191.78 a 202.07 a 196.93 A 

9 D.yosunu+sığır güb. 58.33 e 58.33 efg 58.33 E 192.58 a 200.27 a 196.43 AB 

10 Solucan güb. 61.00 bcd 61.00 a-d 61.00 BC 178.12 b-e 190.67 abc 184.39 CD 

11 Kompost+humik a. 62.33 ab 62.33 ab 62.33 AB 173.23 e 199.80 ab 186.52 BCD 

12 Sığır güb.+ humik a. 61.33 bc 61.33 a-d 61.33 BC 177.57 b-e 202.67 a 190.12 ABC 

13 Tavuk güb.+humik a. 63.67 a 63.00 a 63.33 A 180.38 bcd 195.80 abc 188.09 A-D 

14 Koyun güb.+humika. 60.33 b-e 60.33 b-e 60.33 B-E 181.11 bc 200.40 a 190.76 ABC 

15 Torf+humik a. 59.00 de 58.33 fg 58.67 DE 180.33 bcd 194.60 abc 187.47 A-D 

16 At güb.+humik a. 60.33 b-e 59.33 d-g 59.83 CDE 182.45 b 199.33 ab 190.89 ABC 

 Ortalama 60.27  60.46   180.29 B 196.48 A  

 

LSD 

2010 Besin kaynakları: 1.974 

2011 Besin kaynakları: 1.908 

2010-2011 Ort. besin kaynakları: 1.892 

Yıl: 7.510 

2010 Besin kaynakları: 5.145 

2011 Besin kaynakları: 11.916 

2010-2011 Ort. Besin kaynakları: 8.944 

*Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan Testine göre 0.05 düzeyinde önemli farklılık yoktur. 

 

Çizelge 5. Farklı besin kaynaklarının cin mısırda ilk koçan yüksekliği ve sap kalınlığına etkisi 

*Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan Testine göre 0.05 düzeyinde önemli farklılık yoktur. 

 

Besin kaynakları arasında iki yılın birleştirilmiş ortalamasına göre, sap kalınlığı değeri en 

yüksek 22.19 mm ile geleneksel gübre uygulamasında belirlenirken, en düşük sap kalınlığına ise 

 İlk koçan yüksekliği (cm) Sap kalınlığı (mm) 

 Besin Kaynakları 2010 2011 Ort. 2010 2011 Ort. 

1 Geleneksel 77.87 ab 86.90  82.38 AB 19.38 ab 25.00  22.19 

2 Torf 63.68 fg 81.40  72.54 DE 16.32 e 22.45  19.38 

3 Kompost 61.12 g 82.53  71.83 E 16.92 cde 22.38  19.65 

4 Sığır güb. 72.65 bcd 84.40  78.53 A-E 18.75 ab 21.06  19.91 

5 Tavuk güb. 67.78 def 83.67 75.73 CDE 16.96 cde 21.16  19.06 

6 At güb. 65.07 efg 80.53 72.80 DE 16.94 cde 21.92  19.43 

7 Koyun güb. 62.68 fg 84.80  73.74 CDE 17.97 bcd 23.03  20.50 

8 Güvercin güb. 78.37 a 87.87 83.12 A 20.13 a 23.25  21.69 

9 D.yosunu+sığır güb. 78.38 a 89.40 83.89 A 18.97 ab 21.11  20.04 

10 Solucan güb. 65.75 efg 82.07  73.91 CDE 16.53 e 21.54  19.04 

11 Kompost+humik a. 62.13 fg 83.80  72.97 DE 16.95 cde 22.70  19.82 

12 Sığır güb.+ humik a. 73.92 abc 85.87  79.89 ABC 19.08 ab 21.44  20.26 

13 Tavuk güb.+humik a. 72.22 bcd 85.20 78.71 A-D 17.18 cde 22.53  19.86 

14 Koyun güb.+humik a. 66.07 efg 85.93 76.00 B-E 17.88 be 23.94  20.91 

15 Torf+humik a. 70.48 cde 86.60  78.54 A-E 16.68 de 23.77  20.22 

16 At güb.+humik a. 76.45 ab 83.00  79.73 ABC 18.37 bc 22.38  20.38 

 Ortalama 69.66 B 84.62 A  17.81 B 22.48 A  

 LSD 

Yıl: 5.891 

2010 Besin kaynakları: 5.062 

2010-2011 Ort.besin kaynakları: 5.723 

Yıl: 1.067 

2010 Besin kaynakları: 1.325 
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19.04 mm ile solucan gübre uygulamasında belirlenmiştir (Çizelge 5). Geleneksel üretim 

sisteminin en yüksek gövde çapı vermesi, mısır yetiştiriciliği için ne kadar önemli olduğunu bir 

kez daha göstermektedir. Oad ve ark. (2004) ise organik ve inorganik gübrenin birlikte 

uygulandığı parsellerden daha yüksek gövde çapı elde ettiklerini bildirmişlerdir. Cin mısırı ile 

ilgili yapılmış çalışmalarda, İdikut ve ark. (2012) 15.0-19.0 mm; Özkan (2007) 16.7-23.0 mm sap 

kalınlığı elde etmeleri, sonuçlarımızı destekler niteliktedir. 

 

Çizelge 6. Farklı besin kaynaklarının cin mısırda yaprak sayısına etkisi 

*Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan Testine göre 0.05 düzeyinde önemli farklılık yoktur. 

 

2010-2011 yılı ortalamaları ele alındığında, farklı besin madde uygulamalarında en fazla 

yaprak sayısına 15.10 adet ile güvercin gübre uygulamasında, en az yaprak sayısına ise 13.30 

adet ile at gübresi uygulamasında rastlanmıştır (Çizelge 6). Bu sonuçlardan yaprak sayısı 

yönünden gübre kaynaklarının etkisinin çok da önemli olmadığı sonucuna varılmaktadır. Ancak 

yine de organik gübre üretim sisteminde daha fazla yaprak oluşmuştur. Bu konuda araştırmacılar 

farklı literatürler belirmişlerdir. Efthimiadou ve ark. (2010) sığır gübresinin uygulandığı 

alanlardan daha fazla yaprak aldıklarını bildirirken, Ashoka ve ark. (2009) solucan gübresi ile 

kimyasal gübrenin birlikte kullanıldığı parsellerden, Oad ve ark. (2004) ise organik ve inorganik 

gübrenin birlikte uygulandığı parsellerden daha fazla yaprak elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

 

Sonuç 

 

Yapılan bu çalışma ile Diyarbakır koşullarında organik cin mısır yetiştirilebileceği 

belirlenmiştir. Ayrıca denemede kullanılan Ant-Cin-98 cin mısır çeşidinin bölgemizde ekim 

nöbeti sistemlerinde yer alabileceği belirlenmiştir. Bölge çiftçilerimizin mısır yetiştiriciliğinde 

organik gübreleme olarak deniz yosunu gübresini tatbik etmesi zor gelebilir. Ancak bu çalışmanın 

sonucunda, Diyarbakır koşullarında morfolojik kriterleri göz önüne alınarak, organik cin mısır 

yetiştiriciliği için özellikle at gübresi, tavuk gübresi, güvercin gübresi, kompost, sığır gübresi, 

koyun gübresi uygulamalarının tavsiye edilebilir olduğu söylenebilir. Araştırmamızda cin 

mısırında hemen hemen tüm deneme sonuçlarında organik gübreler ile humik asitin birlikte 

 Yaprak sayısı (adet) 

 Besin Kaynakları 2010 2011 Ort. 

1 Geleneksel 13.97 abc 15.13 14.55 A 

2 Torf 12.90 cde 15.13 14.02 AB 

3 Kompost 12.67 de 15.20 13.93 AB 

4 Sığır güb. 13.40 b-e 15.53 14.47 A 

5 Tavuk güb. 13.33 cde 15.40 14.37 AB 

6 At güb. 12.13 e 14.47 13.30 B 

7 Koyun güb. 13.50 b-e 14.67 14.08 AB 

8 Güvercin güb. 14.87 a 15.33 15.10 A 

9 D.yosunu+sığır güb. 14.67 ab 15.00 14.83 A 

10 Solucan güb. 12.90 cde 15.47 14.18 AB 

11 Kompost+humik a. 12.90 cde 15.27 14.08 AB 

12 Sığır güb.+ humik a. 13.60 a-d 15.80 14.70 A 

13 Tavuk güb.+humik a. 13.83 a-d 15.60 14.72 A 

14 Koyun güb.+humik a. 13.50 b-e 15.40 14.45 AB 

15 Torf+humik a. 13.03 cde 15.33 14.18 AB 

16 At güb.+humik a. 13.63 a-d 14.60 14.12 AB 

 Ortalama 13.43 B 15.21 A  

 LSD 

Yıl: 1.278 

2010 Besin kaynakları: 1.180 

2010-2011 Ort. besin kaynakları: 1.074 
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uygulanmasının, organik gübrelerin tek olarak uygulanmasına nazaran daha iyi sonuç verdiği 

görülmüştür. Bu sonuçlardan tarımla uğraşan çiftçilerimize humik asiti tanıttırarak, kendi üretim 

alanlarında organik gübre çeşitleri ile beraber kullandırılması sağlanabilir. 
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Abstract: This Project will be performed in an effort to the determination of the possibility of organical rice 

agriculture and be a model for farmers in the course of the organical farming transit in Diyarbakır province in 2011 

growing season using as materials of Karacadağ local variety and Osmancık-97 breeding cultivar in the conventional 

and organical agriculture conditions. Study was carried on the experimental field of GAP İnternatiolan Agricultural 

Research and Training Center. The investigate disigned randomized complete block in spling plot with three 

replication. 

As the result of research, the number of days blooming, the number of days maturity, the number of tiller per 

plant, the number of grain per panicle and grain weight in a panicle in organical agriculture treatments showed 

superior values according to conventional agriculture treatments, but plant height and the number of panicle in meter 

square of organical treatments falled behind of conventional treatments.  

Treatment and cultivar interactions of unit area grain yield were found significant statistically and the grain yield 

271,57-543,33 kg/da respectively.  

Karacadağ varieties showed the highest values in all characteristics observing, except for thousand grain weight.  

Keywords: Organic rice, organic cultivation, yield and yield components. 

 

Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım Olanaklarının Araştırılması 

 
Özet: Diyarbakır ilinde organik çeltik tarımının olanaklarını belirlemek ve organik tarıma geçişte çiftçiler için örnek 

teşkil etmesi amacıyla 2011 yetiştirme döneminde organik ve konvansiyonel tarım olarak yürütülen bu araştırmada; 

materyal olarak Karacadağ yerel çeltik çeşidi ve Osmancık-97 çeşidi kullanılmıştır. Araştırma; GAP Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme tarlasında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine 

göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Araştırma sonucunda uygulamalar arasındaki farklılıklar; organik uygulamalar, çiçeklenme gün sayısı, olgunlaşma 

gün sayısı, bitkide kardeş sayısı, salkımda tane sayısı ve salkımda tane ağırlığı yönünden konvansiyonel uygulamalara 

göre üstün değerler göstermiştir. Fakat bitki boyu ve m²’de salkım sayısı yönünden konvansiyonel uygulamaların 

gerisinde kaldığı gözlenmiştir.  

Uygulama ile çeşit interaksiyonları birim alan tane verimi yönünden istatistiki olarak önemli çıkmış ve tane verimi 

271,57-543,33 kg/da arasında değişmiştir.  

Karacadağ çeşidinin incelenen tüm özelliklerde en yüksek değeri vermiş, sadece bin tane ağırlığı yönünden 

Osmancık-97 çeşidinin gerisinde kalmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Organik çeltik, organik tarım, verim ve verim unsurları. 

 

 

Giriş 
 

Organik tarım, insan sağlığı ve doğal çevrenin korunmasına yönelik sağladığı katma 

değerlerin yanında, kırsal alanda istihdamı olumlu etkilemekte ve en önemlisi kırsal alandaki 

ekolojik değerlerin korunmasını sağlamaktadır. Genel konumu, kirlenmemiş yapısı ve iklim 

özellikleri göz önünde bulundurulduğu zaman, Diyarbakır ili organik üretimde çok büyük bir 

potansiyele sahiptir. Bölgede organik tarıma yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve organik ürün 

pazarında yer alınması, bölge ekonomisinin gelişmesine ve istihdamı olumlu etkileyerek işsizliğin 

azalmasına katkı sağlayacaktır  (Anonim, 2011). Çeltiğin işlenmesi sonucu elde edilen pirinç, 

bileşiminde az miktarda protein içermesine rağmen amino asitlerce zengin olması nedeniyle 

özellikle yoğun olarak tüketildiği uzak doğu ülkelerinde önemli bir temel gıda maddesidir. 

Ülkemizde 2013 yılında 26.181 çiftçi ile 558.837 hektar alanda, 922.682 ton organik 

tarımsal üretim gerçekleşmiştir. Organik çeltik; Samsun’da 49 ton, Diyarbakır’da 42,5 ton ve 

Artvin’de 4.38 ton olmak üzere toplamda 95.88 ton olarak gerçekleşmiştir. Diyarbakır’da 33 çiftçi 
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dokuz üründe (çeltik, buğday, arpa, burçak, mercimek, nohut, badem, üzüm, mısır) toplam 293,57 

ton organik tarımsal üretim gerçekleşmiştir (Anonim 2013). 

Çeltik, 2013 yılı verilerine göre dünya tahıl üretiminde 166.084.895 hektar alanda 

745.172.064 ton üretim ile mısırdan sonra ikinci sırayı alan, dünya ortalama verimi 449 kg/da olan 

ve insan beslenmesinde besin kaynağı olarak kullanılan önemli bir tahıl cinsidir (FAO, 2013). 

Ülkemiz 2013 yılı devlet istatistik verilerine göre 1.105.924 dekar, üretimi 900.000 ton, verim ise 

814 kg/da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi çeltik ekim alanı 34.887 da,  çeltik üretimi 17.038 ton, 

verim ise 488 kg/da civarındadır. Bölge çeltik üretiminin % 98’i Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde 

gerçekleşmektedir. Bölge illeri arasında ilk sırayı alan Diyarbakır’da toplam çeltik ekim alanı 

19.687 da, üretim ise 9.450 ton: ikinci sırada yer alan Şanlıurfa’da ise ekim alanı 14.000 da, 

üretim ise 6.902 tondur (TUİK, 2013). 

Diyarbakır’daki çalışmada; çiçeklenme gün sayısı 64-118 gün, olgunlaşma gün sayısı 96-

143 gün,  m²’de salkım sayısı 374-693 adet, salkımda tane sayısı 63-119 adet, bin tane ağırlığı 25-

35 g, tane verimi 450-1100 kg/da olarak saptanmıştır (Kıran, 1992). Diyarbakır’daki başka bir 

çalışmada; bitki boyu 58-109 cm,  salkım uzunluğu 15.0-21.8 cm,  m²’de salkım sayısı 372-639 

adet, kardeş sayısı 3-7 adet, salkımda tane sayısı 52-147 adet, bin tane ağırlığı 27-39.8 g, tane 

verimi 385-988 kg/da olarak saptanmıştır (Kıran ve Oktar, 1994). 

Edirne'de yaptıkları çeşit verim denemelerinde 1000 tane ağırlığını 24.1-40.8 g, kırıksız pirinç 

randımanını ise % 42.4-69.3 olarak saptanmıştır (Koca ve Anıl, 2001). Güney Kore’de yaptıkları 

organik çalışmada; çeltik verimini 302 ile 569 kg/da olarak elde etmişlerdir (Lee ve ark. 2003). 

Endonezya’daki araştırmada, 355 kg/da kompost kullanımına karşın verim 201 kg/da, 267 kg/da 

kompost kullanımına karşın verim 386 kg/da, konvansiyonel çeltiğin veriminin ise 650 kg/da 

olduğu saptanmıştır (Farmia, 2008). Samsun'da yürüttükleri çalışmada; başakçık fertilitesi (% 

32.1-97.4) , salkımda tane ağırlığı (1.12-5.56 g) ve salkımda tane sayısının 51-176 adet olduğu 

saptanmıştır (Şavşatlı ve ark. 2008). Diyarbakır’daki araştırmada; Bitki boyu (99.50 cm), bitki 

başına kardeş sayısı (10.47), bitkide salkım sayısı (7.82), salkımda tane sayısı (99.52), salkım tane 

verimi (2.68 g) ve birim alan tane verimi 566.2 kg/da olarak saptamıştır (Alp ve ark. 2010). 

Bu çalışmayla ilk aşamada, konvansiyonel ve organik tarım arasındaki farklılıkları ortaya 

koymak ve organik üretim koşullarında yeterli ürün elde etmek olanakları araştırılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal olarak; Karacadağ ve Osmancık-97 çeşidi kullanılmıştır. Bu çalışma 2011 yılında 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi uygulama alanında yürütülmüştür. 

Parsel büyüklüğü ekimde 15 m² (3*5 m), hasatta 10.0 m² (2.5*4.0 m) olarak düzenlenmiştir. 

Denemeler; konvansiyonel ve organik tarım olmak üzere, bölünmüş parseller deneme desenine 

göre; 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bitki besleme ana faktör, çeşitler alt faktör olarak 

alınmıştır. Konvansiyonel denemede ön çimlendirilmiş tohumlar 12/05/2011 tarihinde elle dekara 

15-18 kg gelecek şekilde serpme olarak tavalara 10-15 cm derinliğindeki su içerisine ekilmiş, 

organik parsellerde ise 12/05/2011 tarihinde fideliğe ekimi yapılan çeltikler 20 günlük iken 20x20 

cm sıra mesafelerinde her ocağa 3 fide gelecek şekilde 10-15 cm derinliğindeki su içerisine 

şaşırtılarak dikilmiştir.  

Konvansiyonel çeltik parsellerinde 15 kg/da saf azot ve 6 kg/da saf fosfor düşecek şekilde 

gübre ayarlaması yapılmıştır. Organik çeltik parsellerinde yeşil gübreleme amacıyla ekilen Kirazlı 

yem bezelyesi % 50 çiçeklenme döneminde  yaş ot verimi 1545 kg/da olarak ölçülerek rotovatör 

ile parçalanıp toprağa karıştırılmıştır. Ayrıca  ekoflora katı gübresi ekim ile birlikte 140 kg/da ve 

B5A sıvı organik gübrenin (400 gr/da ) yarısı ekim zamanı toprağa, diğer yarısı ise hasattan bir ay 

önce yapraktan verilmiştir. Konvansiyonel çeltik parsellerinde yabancı otlara karşı kimyasal 

ilaçlama yapılırken, organik parsellerde yabancı otlar elle ot yolma şeklinde yapılmıştır. 
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Konvansiyonel parseller 26.09.2011 tarihinde, organik parseller ise 11.10.2011 tarihinde hasat 

edildi. 

Çalışmanın yürütüldüğü GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi toprak 

laboratuvarında 0-20 cm derinlikten alınan ve analize tabi tutulan toprak örnekleri killi-tınlı olup, 

su ile doygunluk oranının % 68, toplam tuz konsantrasyonunun % 0.155, toprak pH’sının 7.67, 

kireç oranının % 10.13, bitkilere yarayışlı besin maddelerinden fosfor oranının % 5.72 ve organik 

madde miktarının % 0.68 olduğu saptanmıştır. 

 

Çizelge 1. Diyarbakır ilinin 2011 yılı çeltik yetişme dönemine ait bazı iklim değerleri 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Bu araştırmada, uygulama x çeşit interaksiyonlarına ait değerler; en kısa çiçeklenme gün 

sayısı konvansiyonel Osmancık-97 çeşidinde 86.0 gün, en uzun çiçeklenme gün sayısı organik 

Karacadağ çeşidinde 107.0 gün olarak ölçülmüştür (Çizelge 2).  

Bu araştırmada, uygulama x çeşit interaksiyonlarına ait değerler; en kısa olgunlaşma gün 

sayısı konvansiyonel Osmancık-97 çeşidinde 121.0 gün, en uzun olgunlaşma gün sayısı organik 

Karacadağ çeşidinde 151.0 gün olarak ölçülmüştür (Çizelge 2).  

 

Çizelge 2. Çiçeklenme ve  Olgunlaşma Gün Sayısı (Gün)  Ortalama Değerleri  

Uygulamalar 
Çiçeklenme Gün Sayısı 

Ortalama 
Olgunlaşma Gün Sayısı 

Ortalama 
Karacadağ Osmancık-97 Karacadağ Osmancık-97 

Konvansiyonel 93.7 B 86.0 C 89.8 B 132.0 C 121.0 D 127.0 B 

Organik 107.0 A 94.0 B 100.5 A 151.0 A 136.3 B 143.7 A 

Ortalama 100.3 A 90.0 B  141.5 A 128.7 B  

Varyasyon Katsayısı   (%)            0.30 0.21 

EGF Çeşit 0.46** 0.46** 

EGF Uygulama 0.72** 0.72** 

EGF interaksiyon 0.65** 0.65** 

*: % 5 seviyesinde önemlidir,  **:  % 1 seviyesinde önemlidir. 

 

Bu araştırmada bitki boyu özelliğine ilişkin, çeşitlere ait ortalama değerlerin Karacadağ 

çeşidinde 93.4 cm ve Osmancık-97 çeşidinde ise 74.7 cm olduğu; uygulamalara ait ortalama 

değerlerin organik uygulamada 79.2 cm ve konvansiyonel uygulamada ise 88.9 cm olduğu 

görülmektedir (çizelge 3). Organik uygulamada ekimin fideleme usulü yapılması bitki boyunu 

düşürmüş ve yatmaya çok hassas olan Karacadağ çeşidinde yatmayı büyük oranda azaltmıştır.  

Bitkide kardeş sayısı yönünden denemede en yüksek değerin organik uygulamada 5.60 

adet ile Karacadağ çeşidinde, en düşük değerin ise konvansiyonel uygulamada 2.20 adet ile 

Osmancık-97 çeşidinde oluştuğu görülmektedir (çizelge 3). Denemede,  özellikle organik 

Meteorolojik Elemanlar Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül  Ekim 

Ort. Hava Nemi (%) 75.7 67.6 38.0 22.5 21.7 30.2 41.6 

Aylık Ort. Sıc. (
0
C) 12.7 17.7 25.5 31.4 30.7 25.0 16.4 

En Yük. Ort. Sıcaklık (
0
C) 19.1 23.0 29.8 37.0 34.2 29.1 22.8 

En Düş. Ort. Sıcaklık (
0
C) 6.6 13.7 19.4 27.6 27.3 15.9 11.1 

Ayın En Yük. Sıcaklığı (
0
C) 27.0 32.2 38.9 44.7 44.3 37.0 32.4 

Ayın En Düş. Sıcaklığı (
0
C) -0.5 7.5 11.7 17.1 15.9 11.5 3.1 

Toplam Yağış (mm) 209 80.1 13.6 0.6 0.0 9.2 11.8 

Ortalama Güneşlenme 

Süresi 

5.7 7.9 11.2 11.0 11.4 9.3 6.9 
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uygulamada ekimin fideleme olarak yapılması,  organik uygulamada çeşitlerin kardeş sayısının 

artmasını sağlamıştır. 

 

Çizelge 3. Bitki  Boyu  (cm), Bitkide  Kardeş  Sayısı  (adet/bitki)   Ortalama Değerleri ve EGF 

Testine Göre Oluşan Gruplar. 

Uygulamalar 
Bitki Boyu (cm) 

Ortalama 
Kardeş Sayısı (adet/bitki) 

Ortalama 
Karacadağ Osmancık-97 Karacadağ Osmancık-97 

Konvansiyonel 96.67 81.20 88.93 A 3.07 C 2.20 D 2.63 B 

Organik 90.13 68.33 79.23 B 5.60 A 4.20 B 4.90 A 

Ortalama    93.40 A   74.77 B   4.33 A 3.20 B  

Varyasyon Katsayısı   (%)            5.94 1.53 

EGF Çeşit 8.01** 0.09** 

EGF Uygulama 7.37 * 0.61** 

EGF interaksiyon Ö.D 0.13** 

*: % 5 seviyesinde önemlidir,  **:  % 1 seviyesinde önemlidir. 

 

Metrekarede salkım sayısı yönünden en yüksek salkım sayısının konvansiyonel 

uygulamada 455.67 adet ile Karacadağ çeşidinde ve 451 adet ile Osmancık-97 çeşidinde, en düşük 

salkım sayısının ise organik uygulamada 278 adet ile Osmancık-97 çeşidinde oluştuğu  

görülmektedir (çizelge 4).  

Salkımda tane sayısı yönünden çeşitlere ait ortalama değerlerin Karacadağ çeşidinde 70.88 

adet ve Osmancık-97 çeşidinde ise 47.35 adet olduğu; uygulamalara ait ortalama değerlerin 

organik uygulamada 73.40 adet ve konvansiyonel uygulamada ise 44.83 adet olduğu 

görülmektedir (çizelge 4).  

 

Çizelge 4 Metrekarede Salkım Sayısı (adet), Salkımda Tane  Sayısı  (adet)  Ortalama Değerleri ve 

EGF Testine Göre Oluşan Gruplar. 

Uygulamalar 
Metrekarede Salkım Sayısı 

Ortalama 
Salkımda Tane Sayısı   

Ortalama 
Karacadağ Osmancık-97 Karacadağ Osmancık-97 

Konvansiyonel 455.67 A 451.00 A 453.33 A 53.13 36.53 44.83 B 

Organik 378.00 B 278.00 C 328.00 B 88.63 58.17 73.40 A 

Ortalama 416.83 A 364.50 B    70.88 A    47.35 B  

Varyasyon Katsayısı   (%)            4.10 15.73 

EGF Çeşit 25.66** 14.90* 

EGF Uygulama 114.76* 21.49* 

EGF interaksiyon 36.29** Ö.D 

*: % 5 seviyesinde önemlidir,  **:  % 1 seviyesinde önemlidir. 

 

Salkımda tane ağırlığı yönünden çeşitlere ait ortalama değerlerin Karacadağ çeşidinde 2.12 

g ve Osmancık-97 çeşidinde ise 1.55 g olduğu; uygulamalara ait ortalama değerlerin organik 

uygulamada 2.30 g ve konvansiyonel uygulamada ise 1.37 g olduğu görülmektedir (çizelge 5). 

 Kısırlık yönünden çeşitlere ait ortalama değerlerin Karacadağ çeşidinde % 17.03 ve 

Osmancık-97 çeşidinde ise % 39.02 olduğu görülmektedir (çizelge 5). Kısırlık oranı tozlanma 

dönemindeki yüksek sıcaklıktan dolayı artmakta ve verimi olumsuz etkilemektedir. Karacadağ 

çeşidinde kısırlık oranının düşük olması, bu çeşidin yerel bir çeşit olması, bölgeye adapte olması 

ve yüksek sıcaklığa toleranslı olmasından kaynaklanmaktadır. Organik uygulamada kısırlığın 

düşük olması ise tozlanma döneminin gecikmesinden dolayı yüksek sıcaklığın nispeten daha 

düşük olduğu dönemde gerçekleşmesinden kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir. 
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Çizelge 5. Salkımda Tane  Ağırlığı  (g), Kısırlık  (%)  Ortalama Değerleri ve EGF Testine Göre 

Oluşan Gruplar. 

Uygulamalar 
Salkımda Tane  Ağırlığı (g) 

Ortalama 
Kısırlık  (%)   

Ortalama 
Karacadağ Osmancık-97 Karacadağ Osmancık-97 

Konvansiyonel 1.57 1.17 1.37 B 22.70 50.43       36.57 

Organik 2.68 1.92 2.30 A 11.37 27.60       19.48 

Ortalama    2.12 A     1.55 B     17.03 B     39.02 A  

Varyasyon Katsayısı   (%)            16.34 26.20 

EGF Çeşit 0.48** 11,77** 

EGF Uygulama 0.68* Ö.D 

EGF interaksiyon Ö.D Ö.D 

*: % 5 seviyesinde önemlidir,  **:  % 1 seviyesinde önemlidir. 

 

Bitkide ortalama salkım uzunluğu yönünden çeşitlere ait ortalama değerlerin Karacadağ 

çeşidinde 16.32 cm ve Osmancık-97 çeşidinde ise 13.07 cm olduğu görülmektedir  (çizelge 6).  

Biyolojik verim yönünden en yüksek ortalama değerin Karacadağ çeşidinde 1453.3 kg/da 

ve en düşük değerin Osmancık-97 çeşidinde 946.7 kg/da olduğu görülmektedir (Çizelge 6). 

 

Çizelge 6. Salkım Uzunluğu (cm), Biyolojik verim (kg/da) Ortalama Değerleri ve EGF Testine 

Göre Oluşan Gruplar. 

Uygulamalar 
    Salkım Uzunluğu (cm) 

Ortalama 
Biyolojik verim (kg/da)   

Ortalama 
Karacadağ Osmancık-97 Karacadağ Osmancık-97 

Konvansiyonel 17.00 13.17 15.08 1276.7 B 1140.0 C 1208.3 

Organik 15.63 12.97 14.30 1453.3 A  946.7 D 1200.0 

Ortalama    16.32 A    13.07 B  1365.0 A 1043.3 B  

Varyasyon Katsayısı   (%)            3.78 4.71 

EGF Çeşit 0.89** 90.91** 

EGF Uygulama Ö.D Ö.D 

EGF interaksiyon Ö.D 128.57** 

*: % 5 seviyesinde önemlidir,  **:  % 1 seviyesinde önemlidir. 

 

Bin tane ağırlığı yönünden çeşitlere ait ortalama değerlerin Karacadağ çeşidinde 29.72 g, 

Osmancık-97 çeşidinde ise 32.62 g olduğu görülmektedir (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Bin Tane Ağırlığı (g), Tane Verimi (kg/da)  Ortalama Değerleri ve EGF Testine Göre 

Oluşan Gruplar. 

Uygulamalar 
    Bin Tane Ağırlığı (g) 

Ortalama 
Tane Verimi (kg/da)   

Ortalama 
Karacadağ Osmancık-97 Karacadağ Osmancık-97 

Konvansiyonel 29.33 32.20 30.77 437.00 B 315.47 C 376.23 

Organik 30.10 33.03 31.57 543.33 A 271.57 C 407.45 

Ortalama    29.72 B    32.62 A  490.17 A 293.52 B  

Varyasyon Katsayısı   (%)            2.27 8.09 

EGF Çeşit 1.14** 50.87** 

EGF Uygulama Ö.D Ö.D 

EGF interaksiyon Ö.D 71.94* 

 

Birim alan tane verimi yönünden uygulama x çeşit interaksiyonlarına ait değerlerin organik 

Karacadağ çeşidinde 543.33 kg/da ile en yüksek değeri gösterdiği, organik Osmancık-97 çeşidinin 

ise 271.57 kg/da ile en düşük değeri gösterdiği görülmektedir (çizelge 7). Organik Karacadağ 
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çeşidinin verim yönünden yüksek çıkması, bu çeşidin bölgeye adapte olmasından, organik 

uygulamada fideleme yöntemi uygulandığından, çiçeklenme gün sayısının daha fazla olması 

nedeniyle tozlanma döneminin gecikmesi ve daha serin döneme gelmesi, yeşil gübreleme, katı ve 

sıvı organik gübrenin Karacadağ çeltiği için yeterli gübreleme ihtiyacını karşıladığı  (Karacadağ 

çeltiğinin bölgede çok az bir gübreleme ile yetiştirildiği hatta bazen taban gübresinin verilmediği)  

tahmin edilmektedir. 

Sağlam pirinç randımanı yönünden uygulama x çeşit interaksiyonlarına ait randıman 

değerlerinin konvansiyonel Karacadağ ile organik Osmancık-97 çeşidinde  % 71.87 ile en yüksek 

pirinç randımanına sahip olduğu, konvansiyonel Osmancık-97 çeşidinin ise % 63.37 ile en düşük 

pirinç randımanına sahip olduğu görülmektedir (Çizelge 8).  

 

Çizelge 8. Sağlam  Pirinç  Randımanı (%)  Ortalama Değerleri ve EGF Testine Göre Oluşan 

Gruplar. 

Uygulamalar 
                            Çeşitler 

Karacadağ   Osmancık-97 Ortalama 

Konvansiyonel 71.87 A 63.37 C 67.62 

Organik 66.87 B 71.87 A 69.37 

ORT. 69.37 67.62   

Varyasyon Katsayısı   (%)             2.09 

EGF Çeşit Ö.D 

EGF Uygulama Ö.D 

EGF interaksiyon 3.25** 

*: % 5 seviyesinde önemlidir,  **:  % 1 seviyesinde önemlidir. 
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Abstract: Crop residues in the agricultural areas lead to serious problem for cultivation of fields after harvest. In 

order to solve this problem nowadays, burning residues is selected as the easiest and common way in nowadays by 

farmers. Besides the economic value of the residues, incineration combustion in the soil lead to chemical and 

biological hazards. As the result of these hazards, beneficial bacteria, microorganisms, insects and other living beings 

in the soil are destroyed by burning. This situation is not only just a simple stubble burning, but also a big threatening 

for ecological balance. 

At this point, agricultural residues to be assessed as an additional source of income by farmers is remarkable. At this 

point using to the agricultural residues as feedstock for organic fertilizer is important. 

Especially, in developed countries, organic farming and good agricultural application is becoming common 

increasingly in recent years. At this stage, the production of agricultural residues used as  plant nutrition  is important 

for human health and sustainability. 

This Project is supported by Eskisehir KOSGEB as an innovation programs project the framework of R&D 

considered in july 2012. After the industrial prototype applications production has started.  

The plant consists 10 units and the units are: agricultural residues storage and shredding unit, mixing unit, wetting and 

fermentation unit, drying and sterilization unit, grinding unit, pelletizing (pressering) unit, cooling unit, weighing and 

bagging unit, and finished product storage unit respectively. 

In the production line of the plant, the power which has been used for the plant  between 0.55 kW to 75 kW total of 32 

various electricial motors were used, and the total power capacity of 223 kW.  

The annual production capacity of plant is 15000 tonnes. Agricultur-originated residues, cattle and chicken manure 

materials are used for feedstock materials. Plant can be operate normally 8 hours per day and 300 days in a year. If 

necessary 2 or 3-shifts may be operation. 

After the set-up of plant in Mesudiye Village located in Mahmudiye Town of Eskisehir Province, production was 

started completely in September 2013. 

In this study, the mechanical set-up of plant is discussed. 

Keywords: Mechanical Setup, Organic Fertilizer, Agricultural Residues, Composting Process, Grinding Machines, 

Drying Machines,  Pelletizing Machines 

 

Introduction 

 

Especially, the main aim of the plant set-up in a rural area in thought is to be close to raw 

material sources. At this point, agricultural wastes to be assessed as an additional source of 

income by farmers is a remarkable reason. It is planned to employ 25 people for this plant. 

Assessment of agricultural residues is also important for environmental and air polluation, 

and partly in terms of prevention of forest fires. 

 Moreover, this project has been accepted as a sample potential model project for 

applications such as agricultural residues collection, crushing, composting, drying, grinding, 

granulating and packaging processes in the way of. 

After harvest residues, becoming the big problem for cultivation in agricultural areas. In 

order to solve this problem, burning crop residues is selected as the easiest and common way by 

farmers in nowadays (Figure 1). 

 



259 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

 
Figure 1. Agricultural residues and destruction with burning. 

 

Fig.1, given alove, burning of agricultural residues affects the soil properties physically 

and chemically and adversely of the reasons that are difficult to repair, and can lead to very 

serious consequences for environment. 

The total annual amount of agricultural residues for Eskisehir Province that estimated, as 

1.371.393 tonnes (TUİK, 2011).  

As a result of their research Polat and Yalçın (2010), if 2 tonnes of compost per hectare is 

used as fertilizer material, corresponded to 250 kg-granular chemical fertilizer per hectare. If these 

agricultural residues to be composted used for feedstock, ıt is presumed that 4 million acres field 

may be prevented chemical fertilizer. For a simple approach, 1 million tonnes of chemical 

fertilizer which can be intered without polluting the environmental. 

 

Mechanical Set-up 
 

There are 10 total units in the plant (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Plant units operating flowchart. 

 

As seen from Fig.2, the  plant operating flowchart diagram  has occurred agricultural 

residues storage and shredding, mixing, wetting and fermentation, drying and sterilization, 

grinding, pelletizing (pressering), cooling, weighing and bagging and stocking unit of finished 

products units.  

The feedstock is obtained from surrounding area of the farmers, agricultural businesses, 

horses and poultry farms. In the literature, for a good composting process particle size work is 

desirably 4-5 mm in size (Trautmann, 1997).  

 

Horse  Manure 

Storage Area 

Agricultural Residues 

Storage Area 

Chicken Manure 

Storage Area 

Mixing  

Unit 

Agricultural 

Residues 

Storage And 

Shredding 

Unit 

 Moisturizing 

And 

Fermentation 

Unit 

Drying And 

Sterilization 

Unit 

Grinding 

Unit 

Pelleting 

Presses 

Unit 

Cooling 

Unit 

Weighing And 

Bagging Unit 

Finished Product 

Storage Unit 



260 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

So that to obtain a standard dimension of the introduction feedstocks, especially, wheat, 

barley, maize, sunflower and trees residues must be ground. This process is carried out through 

haymaker in farm conditions, and shredding by machines in plant. For a good composting process, 

the ideal moisture rate should be %55 (Rynk, 1992) and (Composting Factsheet, 1996). 

Also,for a homogeneous mixture, feedstock is periodically mixed and watered. The 

feedstock, after broken down and mixing is stored in the external field of plant (Figure 3). 

 

 
Figure 3. Feedstock storage unit. 

 

Fig.3, given above feedstock are remixed and covered with polyurethane for well 

composting process. Then was left to natural organic fertilizer process, introduced into the 

production line as follows. Machinary&prouction flow process diagram is given below (Figure 5). 

 

510-Hot Air Tank 
520-Drying Unit
530-Feedstock Silo 
540-Hot Air Unit
550-Z Conveyor
560- Upper Grinder Tank

110-Grinder Feeder
120-Hammer Grinder
130-Grinder Bottom Tank
140-First Cyclone Filter
150-Second Cyclone-filter
160-Bucket Screw Conveyor

170-Bucket Elevator
180-Tube Magnet
190-Pallet Pressing UpperTank
200-Pellet Press Feeder
205-Conditioner
210-Pellet Press
215-Z Conveyor
220-Air Lock
230-Pellet Cooler

240-Cyclone
250-Aspiration Fan 
260-Pellet Screw
270-Bucket Elevators
280-Elektopünamatik Diverter
290-Pellet Sieve
350-Bagging Scale

 
Figure 5. Machinery and production line flow diagram of plant. 

 

Fig.5., given above unit operations occured in the production line are drying and grinding 

unit, product pelletizing or pressering unit, cooling unit, screening and packaging.The operations 

occurring in the production line are as follows (Figure 6). 
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Figure 6. Feedstock input and drying units.   

     

Fig. 6., , given obove to transport the feedstock from outside to the dryer a transmission 

conveyor belt was used, which have transmission capacity of 24 m
3
/h, transmission speed 4 

m/s,15 m long and 0.5 m in wide.  

The function of drying unit, high moisture with the help of hot air flow to dry content of 

the feedstock. The main purpose of this process, is to prevent the germination ability of plant 

seeds, destroy the microorganisms, bacteria and fungi species contained in the feedstock. This 

process, also is performed sterilization at a temperature level about 85°C (Kutzner, 1998). 
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The total area of sieves in for the drying unit is, 9600 cm
2
 and about 3.5 tonnes material 

emitted. A coal-fired boiler used as the heat source, and hot air is given by the aspirator.  

The specification of heat boiler has air pipes, automatic stoker and  250.000 kCal per hour  

capacity. The material after grinding, is dried for 1 hour in the drying unit and, transmit to the silo 

by Z elavatör. The materials from the silo stock, are transfered to the grinder by a horizontal screw 

transporter. 

The characterization of the grinder is hammer type, 4-5 tonnes per hour capacity and rotor 

is capable of two-way rotation. The electricial motor having in the grinder, directly coupled to the 

coupling, quiet operation (90-93 dBA) and has a electro-pneumatic lock valve assembly features. 

The ground materials are transmitted to the pelletizing unit by 6 m in length bucket elevators.  

Pelletizing unit, the unit of the feedstock which is produced in the granule forms. The 

powdered feedstock manufactured by a mechanical disc and roller compacted mixed with water 

vapor at 85 ° C temperature in size 4x4 mm as granules. Pressering unit technical details are given 

below ( Table 1.). 

 

Table 1. Technical specifications of the pelletizing unit. 

Active 

Pelletizing  

Area  

(dm
2
) 

Main Motor  

Power-Speed   

(kW-rpm) 

Disk  

Speed   

 (rpm) 

kW/dm
2
 

Disc Peripheral 

Speed (m/sn) 

Roll 

ø/w 

18,20 75-1435 320 4,12 7,03 206/142 

 

Electricial motor of pressering unit, which is used pelletizing feedstock, is the largest 

motor in the plent. Pelletizing unit has 3 main parts. They are feeder, conditioner and presser.  

Feeder feed the pellet presser regularly. The specifications electricial motor of feeder are, 

motor-reducer from chain-gear drive, drive chains, drive gears, and chain-gear housing parts. 

Conditioner, is the part to be pressered is softened with steam mixture. It have a cylindrical 

body and the length 1500 mm and diameter 360 mm in size. On the cover there are a safety 

switch, 2 inches steam input gap and can be adjustment sink angle buttons. 

Pellet presser, is the main body of welded steel construction, belt-pulley transmission and 

single-engine, 12 and 17 with the V-belt driven, pneumatic discharge flap, manually adjustable 

dual-roller system. Pellet presseres have the main shaft to prevent damage in overload, which can 

be broken shear pin and safety switch system. In addition, the belt-pulley mechanisms and 

enclosures, discs and rolls mechanical winch system that allows easy removal has downloaded. 

For cooling, hot and humid material from the pellet presses, is transmitted to the pellet 

cooler. Unless cooled pellets move, turf can be occured due to the high moisture will be occur 

pellet cooler have 5 main parts including,  cyclone extractor, extractor fan, oven, sink and drain 

consists of grids. 

Aspiration cyclone is to work with air lock system. Aspiration fan is operatively connected 

4800 m
3
/h, the total presserure of 225 mmWC, V-belt driven, height 3.50 m and motor-reducer 

directly coupled to the coupling. 

Pellet screeners has a centrifugal vibratory, belt and pulley driven and two outputs 

sections. The pelleted product from the store is separated dust again by pellet sieve, and sent to the 

top of pelletizer. Sieve is produced from the 3 sections as a rotary screen. 

Weighing and bagging unit has bagging scales, which are manufactured in granular 

organic fertilizer packed in 25 or 50 kg weighing bags machines (Figure 8.). 
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Figure 8 Product packaging and storage units. 

 

The unit, has 1 speed controlled conveyor band feeder system, 1 weighing bunker, 1 dust 

protection department, regulator bunkers from the bagging port to output the necessary electricial 

motors and pneumatic components. In the plant production line, 32 various power electricial 

motors is used. The technical specifications of these are given in Table 2. 

 

Table 1. Technical specifications of the electricial motors. 

No: Electricial Motor 
P                                 

(kW) 

n   

(d/d) 
No: Electricial Motor 

P                                 

(kW) 

n    

(d/d) 

01 Dryer Z Band 1,50 1425 17 Presser Screw Feeder 0,75 1410 

02 Drier Air Lock  2,20 1420 18 Presser Convector  7,50 1430 

03 Dryer Mixer  0,55 1365 19 Presser Slant Bands  2,20 1405 

04 Dryers  4,60 1735 20 Pellet Sieve  0,75 1365 

05 Air-Lock  0,90 1122 21 Cooler Top Air-Lock  0,75 935 

06 Cyclone  7,50 2910 22 Cooler  2,20 1405 

07 Cyclone Air-Lock  0,75 1122 23 Cooler Elavator  1,10 915 

08 Grinder  75,0 1475 24 Cooler Screw  0,75 1410 

09 Grinder (Slant Band)  2,20 1420 25 Handling Conveyor  1,10 1405 

10 Grinder Screw  0,75 1410 26 Small Band  0,75 1375 

11 Grinder Elevator  1,10 915 27 Compresseror  4,00 2900 

12 Grinder Feeder 0,75 1410 28 Fan Heater  7,50 1410 

13 Grinder Fan  7,50 2885 29 Coal Boiler Feeder  0,75 1410 

14 Conditioner  7,50 2885 30 Scales  1,10 1405 

15 Fan-Lock  0,75 935 31 Stackable Band 1.  2,20 1420 

16 Presser 75,0 1435 32 Stackable Band 2. 1,10 1405 

TOTAL 223,0 

 

As seen from Tab.2, 32 various power electricial motors used in the Plant and their total 

capacity are 223 kW. The power of 2 electricial motors, where they are used in grinding and 

pressering unit is 75 kW, and the amount of energy consumed by these motors corresponds to 2/3 

of the total energy.  

Plants in normally is working 8 hours per day and 300 days per a year, and if necessary cases 

has been working on the basis of 2 or 3 shifts. In this case, the annual energy use varies between 

535,200 and 1,605,600 kWh. The monetary value of this energy (which is valid in May 2014) for 

0,3 TL/kWh electricity unit price is calculated as 481,680 and 160,560 as TL.  
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Results and Discussion 

 

 This Project, is supported by Eskisehir KOSGEB as a innovation programs project the 

framework of R&D considered in july 2012. After the industrial prototype applications 

production has started.  

 The plant consist 10 units, such as agricultural residues storage and shredding unit, mixing unit, 

wetting and fermentation unit, drying and sterilization unit, grinding unit, pelletizing 

(pressering) unit, cooling unit, weighing and bagging unit, and finished product storage unit 

respectively. 

 In the production line of plant, smallest and the largest powers from 0.55 kW to 75 kW total of 

32 various electricial motors were used, and the total power capacity of these is 223 kW.  

 The annual production capacity of plant is, 15000 tonnes. Agricultural origin residues, cattle and 

chicken manure materials are used as feedstock materials. Plant can be operate normally 8 hours 

per day and 300 days in a year. If necessary 2 or 3-shifts may be operated 

 The total annual amount of agricultural residues, for Eskisehir Province estimates as 1.371.393 

tonnes. As a result of their research Polat and Yalçın (2010), if 2 tons of compost per hectare is 

used as fertilizer material corresponded to 250 kg-granular chemical fertilizer per hectare. If 

these agricultural residues to be composted and used for as feedstock estimated 4 million acres 

field may be prevented chemical fertilizer. For a simple approach, 1 million tonnes of chemical 

fertilizer to the soil not given the environment, and therefore is not polluted. 

 After harvest, residues lead to big problem for cultivation in the agricultural areas. In order to 

solve this problem, burning the residues is selected as the easiest and common way by farmers in 

nowadays 

 Burning agricultural residues, affects the soil properties physically and chemically and 

adversely of the reasons that are difficult to repair and can lead to very serious consequences for 

environment. The beneficial bacteria in the soil, such as microorganisms, insects and others are 

destroyed by burning. 

 As a result of this destruction, gases are emitted (such as CO2, NOx and SO2 gases)  into the 

atmosphere, and lead to increase the atmospheric temperature and deterioration of climate 

balance.  
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Abstract: This study was conducted at the paddy production field planted with Karacadag variety in Çakırtutmaz 

(miserik) village of Çınar District of Diyarbakır Province in 2013. The purpose of the study is to determine the effect 

of the combine age on paddy harvest loss. The New Holland Combines which has same brand but different ages in 

series of 2002 model TC 56, 2006 model TC 56, 2007 model TC 56 and 2013 model TC 5070 were used in the 

experiments. The header losses, which include shatter losses and cutter bar losses, threshing and separation losses, and 

cleaning losses were measured in the study. The total of these losses was evaluated as combine loss. 

 According to the research results, the harvest loss due to combine changed between 6.67 to 9.23 %.  The lowest 

harvesting loss was obtained in 2013 model TC 5070 combine serie. This was followed by 2002 model TC 56 with 

7.32% loss. This results show that the harvesting loss was not directly depended on combine age, it was affected by 

the factors such as combine adjustment and maintenance, operator skill, product yield, field conditions. 

Keywords: Paddy harvesting, mechanization, crop losses 

 

Biçerdöver Modelinin Çeltik Hasat Kayıplarına Etkisi 

 
Özet: Bu çalışma 2013 yılında Diyarbakır ili, Çınar ilçesi, Çakırtutmaz (mıserik) köyünde çeltik hasat sezonunda 

Karacadağ yerel çeltik çeşidinin ekili olduğu bir üreticiye ait 1100 da’ lık çeltik üretim alanlarında yürütülmüştür. 

Çalışma, biçerdöver yaşının çeltik bitkisinin ürün hasat kayıplarına etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

Denemelerde 2002 model TC 56,  2006 model TC 56, 2007 model TC 56 ve 2013 model TC 5070 serisinden olmak 

üzere aynı marka ve dört farklı yaşlardaki New Holland biçerdöverleri kullanılmıştır (Şekil 2). Hasat deneyleri aynı 

üreticiye ait farklı büyüklükteki ve alanlardaki tarlalarda yürütülmüştür. 

Çalışmada hasat öncesi ve hasat sırasında makinadan ve sürücüden kaynaklanan başlık kayıpları, harmanla-ayırma 

kayıpları ve temizle kayıpları ölçülmüştür. Bu kayıpların toplamı makine kayıpları olarak değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre biçerdöverden kaynaklanan hasat kayıpları % 6,67 ile % 9,23 arasında değişmiştir. En 

düşük hasat kayıp değeri 2013 modele ait NH TC 5070 sersi biçerdöverde meydana gelmiştir. İkinci sırada % 7,32 ile 

2002 model TC 56 biçerdöveri yer almıştır. Bu durum ürün kayıplarının doğrudan biçerdöver yaşına bağlı olmadığını, 

kayıplara biçerdöver ayar ve bakımının, operatörün becerisi, ürün verimi, tarla koşulları gibi faktörlerin etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik hasadı, mekanizasyon, hasat kayıpları 

 

Giriş 

 

Pirinç insanoğlunun temel beslenme kaynaklarından birisidir. Dünya nüfusunun yarısının 

fazlası pirinçle beslenmektedir. Bu yüzden stratejik öneme sahip tarımsal bir üründür. Ülkemizde 

çelik üretimi ve verimi yıllara göre dalgalamalar göstermekle birlikte 2010 yılında bu rakam 

yaklaşık %50 artarak 990.000 dekarlık alana yükselmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 

göre 2010 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çeltik ekim alanı yaklaşık 58.986 da (% 6.1), 

pirinç üretimi 30.608 ton (%3.6) verim ise 455 kg/da civarındadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde çeltik yetiştiriciliğinin yapıldığı tek yer GAP Projesi kapsamında yer alan Karacadağ 

yöresidir (Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin üçgeni). Bölgede çeltik ekim alanlarının ve üretiminin 

% 95’i Karacadağ yöresinde gerçekleşmektedir. İller bazında ise Şanlıurfa ili 33.445 dekarlık 

üretim alanıyla ilk sırada yer alırken, Diyarbakır ili 24.376 dekarlık üretim alanıyla ikinci sırada, 

Mardin ili ise 1.165 dekarlık üretim alanıyla üçüncü sırada yer almaktadır. Bu yörede üretilen 

pirinç ülkemizin diğer bölgelerinde yetiştirilen pirinçten farklı özelliklere sahiptir. Bu farklılık, 

üretimin önemli bir kısmının mekanizasyon araçlarının giremediği taşlık ve meyilli arazilerde 

yapılmasındandır. Bu durum diğer bölgelere göre kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanımının sınırlı 

olması nedeniyle daha sağlıklı bir ürünün üretimini sağlamaktadır. Dolayısıyla yörede çok önemli 

bir ürün ve üretim potansiyeli olmasına rağmen üretimin tüm aşamalarında verim artırıcı tarımsal 

üretim teknolojilerinin kullanımının yetersiz ve etkin kullanılmaması, üretim şeklinin geleneksel 
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yöntem ve makinalarla yapılması nedeniyle ürün verimi ve üretim miktarı oldukça düşük 

kalmaktadır. 

Yörede çeltik hasadının pamuk hasadına denk gelmesi nedeniyle işçi temininde yaşanan 

sorunlar hasadı geciktirmektedir. Geciken hasattan dolayı ürün kayıpları ve kalitesi de önemli 

oranda düşmektedir. Gerek elle ve gerek makinayla yapılan hasatta ürün kayıplarının oldukça 

fazla olduğu ve bu oranın tüketiciye ulaşana kadar % 20-30’ları aştığı üreticiler tarafından ifade 

edilmektedir. Bu rakam oldukça yüksektir ve mutlaka düşürülmesi gerekmektedir. Bunun için 

çeltik hasadında biçerdöver kullanımının yaygınlaştırılması hem kalitenin korunması hemde 

üretim maliyetinin düşürülmesi ve çeltik hasat sezonunun yağışlı döneme sarkmaması bakımından 

önemlidir. Son yıllarda bölgede sulu tarımla birlikte biçerdöver sayısının artması ve çeltik hasat 

döneminin biçerdöverciler için ölü sezon olması hem biçerdöverin doğrudan çalışamadığı taşlık 

alanlarda durağan olarak yapılan harmanlama hem de taşlık olmayan düz alanlarda yapılan çeltik 

üretimi doğrudan biçerdöverlerle yapılmaktadır. Ancak, çeltik bitkisinin özelliği diğer tahıllardan 

farklılıklar göstermektedir. Genel olarak Karacadağ yöresinde biçerdöverle yapılan çeltik hasadı 

için makine üzerinde bitkiye uygun yeterli ayar ve bakım yapılmadığından dane kayıpları yüksek 

olmaktadır. Buna karşın biçerdöverin doğrudan çeltik hasadında kullanımı arttıkça operatörün 

deneyimi de artmaktadır. Kayıp oranlarının eski yıllara nazaran daha düşük olduğu da ifade 

edilmektedir.  

Birim alandan elde edilen ürünün üretiminin artırılması için yapılan bilimsel çalışmaların yanı sıra 

gerçekleşen üretimin en az kayıpla ve daha kısa zamanda ekonomiye kazandırılması gerekir. 

Ülkemizde özellikle biçerdöverle hasat esnasında elde edilen ürünün büyük bir kısmı dane kaybı 

olarak tarlaya dökülmekte bu nedenle verim artırmaya yönelik çabalar bir anlamda boşa 

gitmektedir. Hasat kayıpları sıfıra indirilemez. Ancak; hasat, harman ve temizleme kayıplarını 

operatörün becerisine de bağlı olmak suretiyle, makine üzerinde ürünün özelliğine bağlı uygun 

ayarlar yapılarak kayıp oranını kabul edilebilir bir seviyeye düşürmek mümkündür ( Jung, 1981; 

Lesoing, 2001. Sessiz ve ark.2006; Baran ve ark., 2012).  

Bu çalışmada, Karacadağ yöresinde çeltik hasadında kullanılan biçerdöverlerden 

kaynaklanan çeltik hasat kayıplarına biçerdöver yaşının, biçerdöverin bakımının ve operatörün 

becerisinin ürün kayıplarına etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

bölgede tercih edilen New Holland marka ve 4 farklı yaşlardaki biçerdöver kullanılarak ürün 

kayıpları ve nedenleri belirlenmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Deneme Alanı ve Kullanılan Biçerdöverler 

Hasat kayıpları ölçme denemeleri 2013 yılında, çeltik hasat sezonunda,  Diyarbakır İli, 

Çınar ilçesine bağlı Çakırtutmaz (mıserik)  köyünde bir üreticiye ait Karacadağ yerel çeltik 

çeşidinin ekili olduğu 1100 da’lık üretim alanlarında yürütülmüştür. Denemelerin yürütüldüğü 

üretim alanlarından birisi Şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Denemelerin yürütüldüğü alanlardan genel bir görünüm 

 

Denemelerde 2002 model TC 56,  2006 model TC 56, 2007 model TC 56 ve 2013 model 

TC 5070 serisinden olmak üzere aynı marka ve dört farklı yaşlardaki New Holland biçerdöverleri 
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kullanılmıştır (Şekil 2). Hasat deneyleri aynı üreticiye ait farklı büyüklükteki ve alanlardaki 

tarlalarda yürütülmüştür. 

 
Şekil 2. Denemelerde kullanılan biçerdöverlerin tarla çalışmalarından genel görünüm 

 

Hasat döneminde bitki sap neminin yüksek olması nedeniyle oluşabilecek tıkanmaları 

önlemek amacıyla çeltik hasadına başlanmadan önce biçerdöver üzerinde mevcut bulunan pervazlı 

tip harmanlama ünitesi parmaklı tip (Balaban) ile değiştirilmiştir (Şekil 3). Gerekli ayarlar 

operatör tarafından çeltik bitkisine göre yapılmıştır. Denemeler için tüm biçerdöverlerin ayarları 

750-800 d/d’lık batör devri, 2. Hız kademesinde, 750 d/d fan hızında ve 20-25 cm’lik biçme 

yüksekliğinde tutulmaya çalışılmıştır. 

 
Şekil 3. Harmanlama batöründe kullanılan parmak tipi 

 

Ürüne Ait Bazı Özelliklerin Belirlenmesi 
Biçerdöver ile hasada başlanmadan önce tarlanın farklı yerlerinden bitki boyu, 1 m

2
’deki 

bitki sayısı, salkım uzunluğu, salkımdaki tane sayısı, bitki sap ve tane nem içerikleri ve 1000 dane 

ağırlığı gibi bitkiye ait bazı önemli fiziksel özellikler ölçülmüştür. Ölçümler 25 bitki üzerinde 

yapılmıştır (Şekil 4).  

 
Şekil 4. Bitkiye ait bazı ölçümlerin alınması 

 

Her bir biçerdöverin çalıştığı parselden çeltik bitkisiyle ilgili ölçülen ortalama değerler  

Çizelge 1’de verilmiştir.  

Denemeler boyunca tartım işleri 0,1 hassasiyetli VİBRA marka elektronik tartı ile 

yapılmıştır. Sap, salkım ve tane nem içeriklerinin belirlenmesinde NUVE marka kurutma dolabı 

(etüv) kullanılmıştır (Şekil 5). Nem tayini 105 ºC’de 24 saat fırında kurutma yöntemiyle 

belirlenmiştir. Nem içerikleri yaş baza göre hesaplanmıştır (Sessiz, 1998; ASAE,2001; Esgici, 

2012).Bitkiye ait bazı uzunluk ve kalınlık özelliklerin belirlenmesinde şerit metre ve kumpas 

kullanılmıştır. 

 



268 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

 

 

Çizelge 1. Her biçerdöverin çalıştığı deneme alanlarındaki bitkiye ait özellikler 

Özellikler TC-56 

(2002) 

TC-56 

(2006) 

TC 56 

(2007) 

 TC 5070 

(2013) 

Bitki boyu, cm 93.50 87.90 86.2 85.90 

Salkım boyu, cm 14.1 13.90 16.4 13.80 

1000 dane ağırlığı, g 32.30 32.72 32.27 32.86 

m
2
’deki salkım sayısı, adet 379.0 344.0 327.0 312.0 

m
2
’deki dane ağırlığı, gr 550.0 616.6 423 470.0 

m
2
’deki saplı materyal, gr 1.606 1.850 1.580 1.610 

Danedeki nem içeriği, % 

Sap nem içeriği,% 

26.00 

66.00 

25.12 

67.63 

28.85 

71.93 

24.00 

61.00 

Salkım nem içeriği, % 28.13 27.08 30.55 26.42 

 

 

 
Şekil 5. Denemelerde kullanılan terazi ve kurutma dolabı 

 

Kayıpların Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 

Toplam hasat kayıpları; hasat öncesi makinadan kaynaklanmayan ürün kayıpları ile hasat 

sırasında makinanın neden olduğu kayıplardan oluşmaktadır. Bu yüzden toplam ürün kayıpları 

hasat öncesi ve hasat sırasında makinanın neden olduğu kayıplar ayrı ayrı dikkate alınmıştır.   

Makine kayıpları olarak; biçme ünitesi (başlık) kayıpları, harmanlama ünitesi kayıpları, 

sarsak kayıpları, temizleme ünitesinin neden oldukları kayıplar olarak değerlendirilmiştir.  

Gerek hasat öncesi ve gerek hasat esnasında makinanın neden oldukları kayıpların 

belirlenmesinde (1 m x 1 m )1 m
2
’lik standart çerçeve yöntemi kullanılmıştır (Şekil 6). Rastgele 

atılan çerçeve içerisinde kalan tüm taneler toplanarak hassas terazi ile tartılmış ve tartım 

sonucunda elde edilen değerlerin ortalaması alınarak m
2
’deki tane kaybına dönüştürülmüştür.  

 

 
Şekil 6. 1 m

2 
standart çerçeve ile hasat kayıplarının ölçülmesi 

 

Tabla (Başlık) Kayıplarının Belirlenmesi 

Başlık kayıplarının ölçme işlemi; biçerdöverin 2.ci hız kademesinde sabit ilerleme hızında 

(Şekil 7) 50 m’lik mesafede gerçekleştirilmiş olan biçme alanında yapılmıştır (Roy ve ark.,2011) 

ve sonra kayıp ölçümlerinin yapılacağı mesafe kadar biçerdöver geri çekilip, motor 

durdurulmuştur (Hofman ve ark., 1978; Jung, 1981; Lesoing, 2001;  Sumner, 2004; Sessiz ve ark., 
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2006; Roy ve ark.,2011; Esgici, 2012). Geri çekilme işleminden sonra hasat tablasının önündeki 

hasat edilmiş alana rastgele 1 m
2
’lik çerçeve atılarak çerçeve içerisinde kalan taneler, yarım 

salkım ve tüm salkımlar toplanarak bir poşette konulmuş ve aynı gün laboratuvara getirilerek 

tartılmış ve kayıt edilmiştir. Aynı işlem üç kez tekrar edilmiştir. Tartım sonucunda elde edilen 

taneler aşağıdaki eşitlik kullanılarak m
2
’deki ürün kaybına dönüştürülmüştür. 

Ük = qk / n  

Burada; 

Ük = Ürün kaybı (g/m
2
) 

qk = Örneklerin alındığı alanlardaki toplam ürün kaybı (g/m
2
) 

n = Örnek sayısı 

 

 

 
Şekil 7. Biçerdöverle tarlada çeltik hasat kayıplarının ölçüm yönteminin şematik görünümü 
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Toplam Hasat Kayıpları 

Makinanın arka kısmında hasat edilmiş yere 1 m
2
’lik dikdörtgen çerçeve  yerleştirilerek 

ölçüm yapılmıştır (Şekil 7 ). Çerçeve içerisinde kalan yerdeki tanelerin yanı sıra, hasat edilemeyen 

salkımlar içindeki taneler de sayılmış ve tartılarak m
2
’deki dane kaybına dönüştürülmüştür. 

Harmanlama-ayırma ve temizleme kayıpları birlikte ölçülmüştür. Bu kayıplar tabla kayıpları 

dışında kalan kayıplar olarak değerlendirilmiş olup biçerdöverlerin sarsak çıkışından alınan 

örnekler üzerinden belirlenmiştir (Şekil 7). Makine kayıpları ise; toplam ürün kayıplarından, hasat 

öncesi kayıplar çıkartılarak belirlenmiştir. Harmanlama-ayırma ve temizleme kayıpları ise;  

makina kayıplarından toplam başlık kayıplarını çıkartarak tespit edilmiş ve aradaki fark 

kaydedilmiştir (Lesoing, 2001;  Sessiz ve ark., 2006; Esgici, 2012).  

Ayrıca, harmanlama ünitesinin neden olduğu kırık tane ve kavuzu soyulmuş tane oranını 

belirlemek için biçerdöver deposundan üç poşet harmanlanmış çeltik örneği alınmıştır. Depodan 

alınan örneklerden ise harmanlama kayıpları (Kırık tane ve kavuzu soyulmuş tane ) için her 

birinden üçer adet 50 gramlık 5’er örnek alınmıştır (Şekil 8). Kırık tane ve kavuzu soyulmuş tane 

ayrı ayrı ayıklandıktan sonra elektronik hassas terazi ile tartılmış ve oluşan kırık veya kavuzu 

soyulmuş tane toplam örnek miktarına bölünerek harmanlama kayıpları bulunmuştur (Sessiz, 

1998; Esgici 2012). Tarla ürün verimi ise çalışmanın yürütüldüğü deneme tarlasında biçerdöverle 

hasatta başlanmadan önce, tarlanın 10 değişik noktasından 1 m
2
’lik standart çerçeve kullanılarak 

m
2
’deki ürün verim miktarı belirlenmiştir. 

 

  
Şekil 8. Kırık tane ve kavuzu soyulmuş tane belirlenmesi için örneklerin alınması 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

4 farklı modeldeki New Holland marka biçerdöverlerle yapılan çeltik hasadı sırasında elde 

edilen ortalama ürün kayıplarına ilişkin ölçüm sonuçları Çizelge 2 ve Çizelge 3’ de özetlenmiştir. 

Yapılan ölçüm sonuçları incelendiğinde TC 5070 biçerdöverin çalıştığı parsellerdeki hasat öncesi 

kayıpların diğer biçerdöverlerin çalıştığı parsellere göre daha fazla olmuştur.  Diğerleri ise hasat 

öncesi kayıplar bakımından benzerlikler göstermiştir. Hasat öncesi kayıplar toplam hasat 

kayıplarına etkili olduğundan bilinmesi önemlidir.  

Her biçerdöver için makina kayıpları ayrı ayrı incelendiğinde tabla (başlık) kayıplarının 

2013 model TC 5070 biçerdöverinde dekara 22,08 kg olarak en yüksek olmuştur. TC 56 (2002) 

biçerdöverinde bu kayıp miktarı dekara ortalama 18,76 kg olarak en az olmuştur. TC 56 (2006) 

biçerdöverinde 21,53 kg, TC 56 (2007) biçerdöverinde ise dekara ortalama ürün kaybı 19,35 kg 

olmuştur. En yaşlı biçerdöver olan 2002 model olan TC 56 biçerdöverinde meydana gelen ürün 

kayıplarının en az olması tabla kayıplarının tamamen biçerdöver yaşına bağlı olmadığını, buna 

tarlanın genel durumu, bitki yoğunluğu, biçerdöver başlık ayarları, makine ilerleme hızı, 

operatörün becerisi gibi faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir.  

  Buna karşın tabla kayıpları bakımından en fazla kayıp tespit edilen en yeni olan 2013 

model TC 5070 serisindeki biçerdöverin harmanlama-ayırama kayıpları bakımından ise 10,68 

kg/da olarak en düşük değer elde edilmiştir. Diğer üç biçerdöverdeki harmanlama, ayırma ve 

temizle ünitelerinin neden olduğu kayıp oranı 2013 model TC 5070 serisine göre yaklaşık olarak  
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% 50’den fazla olmuştur (Çizelge 2). Bu kayıp oranı tabla kayıplarıyla kıyaslandığında daha eski 

model olan biçerdöverlerde bu kayıp türünün oldukça yüksek olduğu ifade edilebilir. Uygun 

bakım-onarım ve ayarlarla mutlaka bu oran normal düzeye düşürülmelidir. 

Çizelge 2. Her biçerdöver için m
2
’deki ortalama ürün kayıpları  

 TC56 

(2002) 

TC56 

(2006) 

TC 56 

(2007) 

TC5070 

(2013) 

Hasat öncesi kayıplar, gr 2.53 3.16 2.40 7.73 

Tabla kayıpları, gr 18.76 21.53 19.35 22.08 

Harmanlama-ayırma kayıpları ve 

temizleme, gr 

18.39 19.72 14.65 10.68 

Makine kayıpları, 37.15 41.25 34.00  32.76 

Toplam kayıplar, gr 39.68 44.41 36.40 40.49 

 

   Başlık ve harmanlama-ayırma kayıplarının toplamı olan makina kayıpları bakımından 

değerlendirildiğinde ortalama en düşük ürün kayıpları en yeni biçerdöver olan 2013 model TC 

5070 serisindeki biçerdöverinde 32,76 kg/da elde edilmiştir. Bunu sırasıyla 34,00 kg/da ile 2007  

model TC 56 biçerdöveri, 37,15 kg/da ile 2002 model TC56 ve dekara 41,25 kg ile en yüksek 

değer 2006 model TC 56 biçerdöverinde elde edilmiştir. Bu sonuçlardan anlaşılmaktadır ki uygun 

ayarla başlık kayıplarının azaltılması durumunda yeni model olan biçerdöverin daha yaşlı olan 

biçerdöverlere göre önemli oranda kayıpların azaltılabileceğini ve toplam hasat kayıpları 

bakımından önemli oranda avantajlar sağlayacağını göstermektedir. 

Her bir biçerdöverin çalıştığı parsellerdeki ortalama ürün verimi ve ortalama ürün 

kayıplarına ilişkin değerler ise Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelgeden görüleceği gibi çeşit aynı 

olmasına rağmen her parseldeki ürün verimi değişiklik göstermiştir. Ancak, tarla verimi ve 

ortalama ürün değerinden toplam kayıplar % olarak değerlendirildiğinde en düşük ürün kayıp 

değeri yeni biçerdöver olan 2013 model NT TC 5070 biçerdöverinde % 5,31 olmuştur. Daha yaşlı 

olan diğer biçerdöverlerde toplam ürün kayıp %’si daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 3).  Ancak, 

en yaşlı biçerdöver olan 2002 model TC 56 biçerdöverin % 6,75 olarak en yeni olan 

biçerdöverden sonra ikinci sırada yer alması bu biçerdöverin daha bakımlı olduğunu, gerekli 

ayarların çeltik bitkisine göre yapıldığını ve operatörün daha becerikli olduğu göstermektedir. 

Ayrıca, harmanlama ünitesinin neden olduğu kırık tane oranı (KTO ) ve kavuzu soyulmuş tane 

(KST) şeklindeki kayıplar makina kayıp oranına ilave edildiğinde, toplamda da yine en düşük 

makine kayıp oranı 2013 model TC 5070 biçerdöverinde  % 6,67 olarak elde edilmiştir (Çizelge 

3). Yalnız hiçbir biçerdöverde KST oranına rastlanmamıştır. Toplam makine kayıplarına KTO 

ilave edilmiştir. Kırık tane oranı dikkate alındığında yeni modelin aksine eski modellerde daha 

düşük bulunmuştur. Bu sonuç makina bakım –onarım ve operatörün yeteneğinin ürün kayıplarına 

etkisinin çok önemli olduğunun yargısını doğrulamaktadır. 

 

Çizelge 3. Tarla verimleri, ortalama ürün kayıp miktarı ve % değerleri. 

 Verim 

(kg/da) 

Ortalama ürün 

kaybı (kg/da) 

Kayıp (%) KTO (%) Toplam 

Kayıp 

(%) 

New Holland TC–56 (2000) 550.0 37.15 6.75 0.57 7.32 

New Holland TC–56 (2006) 470.0 41.25 8.77 0.46 9.23 

New Holland TC–56 (2007) 423.0 34.0 8.60 1.19 9.22 

New Holland 5070 (2013) 616.60 32.76 5.31 1.36 6.67 
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Sonuç 

 

Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda makineye bağlı olarak oluşan tane 

kayıplarının doğrudan makine yaşına bağlı olmadığını, ürün kayıplarının biçerdöver yaşı ve 

serisinin yanı sıra ürün tarla verimi, tarlanın taşlık durumu, ekinin yatma durumu, biçerdöver 

ilerleme hızı, harmanlama ünitesinin ayarı, dolap ayarı ve en önemlisi makine bakım ve ayarları 

ile operatörün becerisi gibi faktörlere bağlı oldukları görülmüştür. Nitekim tabla kayıpları en 

düşük olan en eski model biçerdöverin daha bakımlı olduğu görülmüş ve aynı durum biçerdöver 

operatörü ve biçerdöver sahibi tarafından ifade edilmiştir.  Dolayısıyla yaş faktörünün yanı sıra 

biçerdöverin çeltik bitkisi için hasat koşullarına uygun olacak şekilde ayarlarının yapılması ve 

ürün kayıplarının azaltılmasına operatörün becerisi ve biçerdöverin bakımlı olmasının çok önemli 

etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.   
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Abstract: Previous studies have focused on carbon (C) and nitrogen (N) stocks of soils because of increases in 

atmospheric carbon dioxide (CO2) and terrestrial ecosystems with wide N storages. Therefore, The goal of this study 

was to determine C amounts and stocks that are important for global warming, N amounts and stocks and C:N ratios. 

Soil samples were taken from soil surface and made to analysis C and N amounts and C:N ratio. The results showed 

that total carbon amounts varied between carbon amounts 1.77 to 2.06% and nitrogen amounts 0.19 to 0.22% of soils 

and C:N ratios changed between 9.36:1 to 9.31:1 of uncultivated, carbon amounts of 0.51 to 0.70% and N amounts of 

0.097 to 0.011% and C:N ratios 5.26:1 to 6.36:1 of cultivated soils, respectively. In studied, C:N ratios of soils of 

ideal are ranged between 12:1-10:1, in spite of C:N ratios of soils are 29:1-4.62:1 respectively. In balance of C:N 

ratios of soils which it is important of soil permanent. As a result, soils are lost C and N, because of the region of arid 

and semi arid, plenty of oxidation and weathering and decomposition of excess and excessive cultivations. Carbon 

and N amounts are decreased of decreasing the weathering and decomposition. Organic fertilizers must be application 

in soil for this reduces. C%, N% and C.N ratios of soils are very low because of above mention reasons. For raise to 

this ratios and balance, soils should be add to organic material, make to mulching sowing and low agricultural 

practice. Carbon dioxide is released in atmosphere as a results of excessive cultivate, organic matter of decomposition 

and weathering and decomposing organic matter, because of global warming is decreasing. 

Keywords: carbon and nitrogen amounts, C:N ratios 

 

Topraklarda Karbon ve Azot Miktarları ile C:N Oranlarının Önemi 

 
Özet: Karasal ekosistemlerde toprakların geniş azot (N) depolama özelliğine sahip olması ve atmosferik 

karbondioksit (CO2) miktarındaki artış nedeniyle, öncelikli çalışmalar topraklardaki bu iki element (karbon (C) ve N) 

üzerine odaklanmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı global ısınma ve mineralizasyon bakımından önemli olan C 

ve N miktarları ile C:N oranlarının önemi incelenmiştir. Bu amaç için Güneydoğu Bölgesinde yüzey topraklarından 

alınan örneklerde analizler yapılmış ve bu oranlar saptanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre işlenmemiş 

alanlardaki toprakların karbon miktarları %1.77-2.06, azot miktarları %0.19-0.22 ve C:N oranları 9.36:1-9.31:1 

arasında saptanmıştır. İşlenmiş alanların ise karbon oranları %0.51-0.70, azot oranları 0.97-0.11 ve C:N oranları 

5.26:1-6.36:1 arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalarda toprakların C:N oranları 29:1-4.62 arasında değişmesine 

rağmen, ideal toprakların C:N oranları 12:1-10:1 arasında değişmektedir. Toprakların C:N oranlarının dengede olması 

toprakların sürekliliği açısında önemlidir. Sonuç olarak bölgenin kurak ve yarı kurak olması, oksidasyonun bol, 

ayrışma ve parçalanmanın fazlalığı, ve aşırı kültivasyon nedeniyle topraklar C ve N kaybetmektedir. Topraklarda 

ayrışma ve parçalanma oranları artıkça toprakların C ve N miktarları azalmaktadır. Bu azalmayı önlemek içinde 

sürekli olarak organik gübreler toprağa ilave edilmelidir. Bölge topraklarının yukarıda sayılan nedenlerden dolayı %C, 

%N ve C:N oranlarının düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu oranları dengelemek ve biraz yükseltmek için topraklara 

sürekli olarak organik artıkların ilave edilmesi, anıza ekimin yapılması ve toprak az işlenmelidir. Aşırı kültivasyon 

işlemleri altındaki toprakların okside olması nedeniyle organik materyalin ayrışması ve parçalanması sonucunda 

toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerin bozulmasına yani toprak sağlığının kötüleşmesine neden 

olmasının yanında, global ısınmaya neden olan CO2 atmosfere salınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Karbon miktarları, azot miktarları, C:N oranları 
 

Giriş 

 

Atmosferde en fazla oranda (%78) bulunan azot (N2) canlıların gereksinim duyduğu 

formda değildir. Çevrelerinde büyük miktarlarda azot bulunmasına rağmen, azotun bitkilerin 

yaralanabileceği formda olmaması nedeniyle bitkiler azot noksanlığı belirtileri gösterebilirler. 

Atmosferde bulunun N2 formundaki azotunun yarayışlı formlara geçmesi için, azotun üçlü 

bağının ikili bağa indirgenmesi ve azotun hidrojen ve oksijenle birleşmesi gerekir. Bitkiler ancak 

mineral azot formlarını kullanabilmekte, ihtiyacının tamamına yakınını NH4+ ve NO3- 

formundaki azottan karşılamaktadırlar (Fritsche, 1990). 
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Karbonun biyosfer, atmosfer, hidrosfer ve jeosfer arasındaki dönüşümüne karbon döngüsü 

denilmektedir. Başka bir deyişle bu değişim biyo – jeo  -kimyasal olaylar zinciridir (Schlesinger 

and Andrews, 2000). 

Kaynaklarda belirtildiği gibi, doğada beş ana karbon havuzu bulunmaktadır. Bunlar: 1) 

Okyanus, 2) Jeolojik, 3) Toprak, 4) Biyotik, ve 5) Atmosferik’tir. Okyanuslar havuzu en genişi 

olup bunu sırasıyla diğerleri izlemektedir. Bütün bu havuzlar karbon döngüsüyle birbirine 

bağlıdır. Okyanuslar yaklaşık olarak 39 000 Pg C (1 Pg = 10
15

g), Jeolojik karbon 5 000 – 10 000 

Pg arasında tahmin edilmektedir. Toprak ve biyotik (karasal ekosistemler) yaklaşık 2 500 Pg ve 

atmosfer de 800 Pg C içermektedir. Toprak organik karbonu ile birlikte inorganik karbon, 

pedojenik karbon da dahil, küresel karbon döngüsünde önemli bir rol oynamaktadırlar (Raich and 

Schlesinger, 1992; Schlesinger and Andrews, 2000; Janzen, 2004). 

Topraklarda C:N oranı 20’den küçük ise ayrışma ve parçalanma için herhangi bir problem 

yoktur. Yani ayrışmanın başlangıç aşamasında mineral azot serbest duruma geçer ve bu olay 

mineralizasyon ile sonlanır. C:N oranı 30’dan büyük ise başlangıçta N immobilizasyonu görülür. 

C:N oranı 20-30 arasında ise mineralizasyon ve immobilizasyon birbirine eşittir (Tisdale and 

Nelson, 1985). Toprağa herhangi bir madde ilave edildiğinde veya toprakta mineralizasyon 

olayının başlanabilmesi için ortamın N içeriği %1.2-1.8 arasında olmalıdır (Alexander, 1977). 

 

Materyal ve Metot 

 

Çalışma Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsü topraklarının yüzey (20 cm) kısmında 

alınan örneklerde yapılmıştır. Azot (Kjeldalh), karbon yaş yakma (Walkley and Black, 1934) 

metoduna göre yapılmıştır. 

 

Araştırma bulguları ve Tartışma 

 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre işlenmemiş alanlardaki toprakların karbon miktarları 

%1.77-2.06, azot miktarları %0.19-0.22 ve C:N oranları 9.36:1-9.31:1 arasında saptanmıştır. 

İşlenmiş alanların ise karbon oranları %0.51-0.70, azot oranları 0.97-0.11 ve C:N oranları 5.26:1-

6.36:1 arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalarda toprakların C:N oranları 29:1-4.62 arasında 

değişmesine rağmen, ideal toprakların C:N oranları 12:1-10:1 arasında değişmektedir. Toprakların 

C:N oranlarının dengede olması toprakların sürekliliği açısında önemlidir. 

Toprakların C:N oranları toprakların humusun yapısı ve ayrışma derecesi hakkında bilgi 

vermektedir (Brady and Weil, 2008). Toprakların C:N oranları artıkça yani C:N oranları geniş 

olan topraklarda organik maddenin ayrışma ve parçalanması yavaştır. C:N oranları dar olan 

topraklarda ise fazladır. Bu nedenle toprakların C:N oranlarının bilinmesi organik maddenin 

mineralizasyonu için önemlidir.  

Bölgenin kurak ve yarı kurak olması, oksidasyonun bol, ayrışma ve parçalanmanın 

fazlalığı, ve aşırı kültivasyon nedeniyle topraklar C ve N kaybetmektedir. Topraklarda ayrışma ve 

parçalanma oranları artıkça toprakların C ve N miktarları azalmaktadır. Bu azalmayı önlemek 

içinde sürekli olarak organik gübreler toprağa ilave edilmelidir. Bölge topraklarının yukarıda 

sayılan nedenlerden dolayı %C, %N ve C:N oranlarının düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu oranları 

dengelemek ve biraz yükseltmek için topraklara sürekli olarak organik artıkların ilave edilmesi, 

anıza ekimin yapılması ve toprak az işlenmelidir. Aşırı kültivasyon işlemleri altındaki toprakların 

okside olması nedeniyle organik materyalin ayrışması ve parçalanması sonucunda toprakların 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerin bozulmasına yani toprak sağlığının kötüleşmesine 

neden olmasının yanında, global ısınmaya neden olan CO2 atmosfere salınmaktadır. 
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Sonuç ve Öneriler 

 

Kurak ve yarı kurak iklim özelliğine sahip olan bölge topraklarının C:N oranları çok 

dardır. Bu nedenle topraklara hayvan gübresi, yeşil gübreleme, organik artıklar vb organik kökenli 

maddeler ilave edilmelidir. 
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Abstract: It is known that altitude and aspect effects on soil properties at different scales. In particular, soil warmer 

due to radiation, wind velocity, soil moisture and microbiological activities are change with altitude and aspect. By 

this project, changing of soil erodibility factor and organic matter content of Eastern Anatolian pasture lands were 

determined depend on altitude and aspect. For this purpose, 1107 surface soil samples (0-20cm) were collected 

research area and soil erodibility factor and soil organic matter content were determined. Soil erodibility factor and 

soil organic matter content were compared both in themselves and taking on the consideration of all aspects according 

to each altitude and aspect. It is statistically significant relationships were found among organic matter content, 

southern-eastern and northern-eastern aspects. Soil erodibility factor was changed statistically on eastern-western, 

southern-western and northern-western aspects also. Organic matter contents changed significantly northern-eastern 

and eastern-western aspects in comparison of altitude (<2000m).  In addition, soil erodibility factor changed 

significantly among northern and southern, northern and eastern, and northern and western aspects. Although any 

significant relationships were not organic matter content, soil erodibility factor changed significantly eastern and 

western aspects by the other altitude class (>2000m). Although soil organic matter is the most important parameter to 

improve soil structure, results show that meteorological conditions such as precipitation and temperature effect 

strongly the improving of soil structure. 
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Doğu Anadolu Bölgesi Meralarında Toprak Erozyon Duyarlılığı ve Toprak Organik 

Maddesi Üzerine Yöney ve Yüksekliğin Etkileri 

 
Özet: Yükseklik ve yöneyin toprak özellikleri üzerine değişik etkiler yaptığı bilinmektedir. Özellikle toprağın 

ısınması, rüzgâr alma, toprak nemi ve mikrobiyal aktivite yükseklik ve yöneye göre değişim göstermektedir. Bu 

çalışmayla yükseklik ve yöneye bağlı olarak toprak erodibilite değerinin ve organik madde kapsamının Doğu Anadolu 

meralarında gösterdiği değişim belirlenmiştir. Bu amaçla bölge meralarından alınan 1107 adet yüzey toprağında 

toprak erodibilite ve organik madde kapsamları belirlenmiştir. Toprak erodibilite değeri ve organik madde her yöney 

ve yükseklik için hem kendi içinde hem de tüm yöneyler ve yükseklik dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Organik 

madde değeri güney-doğu ve kuzey-güney yönlerinde istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. Toprak erodibilite değeri 

ise doğu-batı, güney-batı ve kuzey-batı yönlerinde istatistiksel farklı değerler göstermiştir. Yüksekliğe göre (<2000m) 

yapılan karşılaştırmada kuzey-doğu ve doğu-batı yönleri için organik madde kapsamları arasında farklılıklar 

bulunmuştur. Toprak erodibilite değeri bu yükseklik değerinde farklılık göstermemiştir. Diğer yükseklik sınıfında 

(>2000m) organik madde herhangi bir farklılık göstermezken, toprak erodibilite değeri doğu-batı yönünde anlamlı 

farklılık göstermiştir. Sonuçlar organik madde değerinin toprak yapısını geliştirici çok önemli bir parametre olmasına 

rağmen, özellikle yağış ve sıcaklık gibi meteorolojik şartlarında toprak yapısının gelişimini önemli oranda etkilediğini 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mera, organik madde, toprak erozyon duyarlılığı, yükseklik, yöney 

 

Giriş 
 

Ülkemiz topraklarının yaklaşık beşte birini doğal meralar oluşturmaktadır. Kırsal kesimde 

temel üretim sektörlerinden birisi hayvancılık ve hayvancılığın temel dayanağı ise meralardır. 

Ülke için taşıdığı öneme rağmen, yılların aşırı kullanımı ile büyük oranda tahrip edilmiş, önemli 

bir kısmı bitki örtüsü ile birlikte yüzey topraklarını, bir daha yenilenemez oranda kaybetmişlerdir. 

Birçok bölgede potansiyel erozyon alanı haline gelen bu doğal kaynaklar, yem üretimi bir yana 

ülkesel altyapı ve diğer üretim alanlarını tehdit eder duruma gelmişlerdir. 
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Türkiye’de 1923’lü yıllarda 50 milyon hektar olan çayır-mera alanı 1940 yılında 44 milyon 

hektara, 1978 yılında 21,7 milyon hektara, günümüzde 14,6 milyon hektara düşmüştür (TÜİK, 

2008). Bu süreç içinde çayırlar sürülerek endüstri bitkileri, meralar sürülerek tahıl ekim alanlarına 

dönüşmüştür. Ülkemizde tarla tarımına uygun olmayan eğimli alanlardaki mutlak mera arazileri 

de sürülerek genellikle tahıl üretimine açılmıştır. Bu alanlarda bulunan toprak varlığı arazinin 

yanlış kullanılmasından dolayı çok önemli bir çevre problemi olan erozyon’dan olumsuz 

etkilenerek kısa sürede terk edilmiş veya halen üzerinde tahıl tarımı yapılmakla beraber 

verimliliğin çok düştüğü alanlar haline gelmiştir.  

Eğim güneş ışınlarının geliş açısını etkileyerek ortamın sıcaklık ve ışık şiddeti ile toprak 

neminin değişmesine sebep olmaktadır. Eğimli alanlarda yağmur ve kar suları daha az tutulmakta 

ve topraklar daha çabuk kurumaktadır. Bu yüzden arazinin eğimi arttıkça genelde bitki ile kaplı 

alan azalır.  Yöneyde ise baktığı yamacı tanımlar ve ona göre bazı çevre faktörlerinin etkileri, 

özellikle iklim ve toprak şartları değişir. Kuzey bakılar daha az ışık aldığı için sıcaklık ve 

buharlaşma daha az, topraklar daha derin, nemli ve organik maddece zengindir. Güney yamaçlar 

ise daha çok ışık  aldığı için daha sıcak ve kurak, genelde daha zayıf, açık bitki örtüleri oluşur 

(Altın ve ark., 2011). 

Yöneyin toprak biyokütlesine etkisi ile ilgili yapılan çalışmada en yüksek topraküstü 

biyokütle miktarı kuzey bakıda, en düşük ise güney bakıda tespit edilmiştir. Kullanım durumu, 

mevsimler ve bakılar arasında istatistiki olarak önemli fark tespit edilirken, ölçümlerin yapıldığı 

yıllar arasında önemli bir fark saptanamamıştır (Babalık ve Sönmez, 2009). 

Daubenmire (1968), toprak nemine rakım ve yöneyin etkilerinin belirlenmesi üzerine 

yürüttüğü bir çalışmada; artan rakımla birlikte nemliliğin arttığını, kuzey yöneyin güney ve tepeye 

göre daha nemli ve tepenin ise güney ile kuzey arasında bir konuma sahip olduğunu belirtmiştir. 

Benzer otlatma geçmişine sahip mera alanlarında farklı topografik pozisyonların botanik 

kompozisyonu ve toprak özellikleri üzerine etkileri Öztaş vd. (2003) tarafından incelenmiş, 

toprağın kil içeriğinin, organik madde miktarının ve bitkiye yarayışlı fosfor içeriğinin eğimin alt 

bölgelerinde üst kesimlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiş ve bu durum kil, organik madde 

ve yarayışlı fosforun eğimin üst kesimlerindeki bölgelerden erozyon yoluyla uzaklaştırılarak etek 

pozisyonda biriktirilmesi ile açıklanmıştır. 

Erzurum Palandöken dağında farklı rakımlara (3000 m, 2500 m, 2000 m) sahip üç farklı 

mera alanındaki yapılan araştırmada toprakların organik madde içerikleri I. ve II. kesim mera 

kesimlerinde çok yüksek (% 6,84; % 4,10), III. mera kesiminin ise orta seviyede bulunmuştur (% 

2,30). Her üç kesimdeki topraklar, pH yönünden nötr yada hafif asit karakterlidir. Potasyum 

yönünden çok zenginken, fosfor yönünden yetersiz bulunmuştur.  Toprağı kaplama oranı ortalama 

% 39 olarak belirlenmiştir. İkinci kesim % 42,1 oranıyla en yüksek ve I. kesim %3 5,3 oranıyla en 

düşük toprağı kaplama oranına sahip bulunmuştur (Fayetörbay, 2007). 

Koç (1995), eğim, yöney ve rakım ile toprak nem ve sıcaklığının mera bitki örtüsünün bazı 

özelliklerine etkileri üzerine yapmış olduğu çalışmada; mera kesimlerine göre bitki örtülerinin 

benzerlik endekslerinin % 5,8 ile % 81,1 arasında değiştiğini, en düşük benzerliğin taban ile diğer 

kesimler arasında, en yüksek benzerliğin batı ile güney yöneylerinde olduğunu belirtmiştir. 

Araştırıcı mera kesimleri topraklarının, nem ve sıcaklık rejimleri arasında önemli farklılıkların 

olduğunu, en fazla nemliliğin taban, en az ise güney yöneylerde saptandığını, toprak sıcaklığının 

güneyde en yüksek, kuzey yöneyinde ise en az olduğunu belirtmiştir. 

Litav (1974), İsrail’de Hyparrhenia hirta’nın yöneye ve eğime göre popülasyon sıklığını 

saptamak için yaptığı araştırmalarda, bitkinin en sık bulunduğu yöneyin güneşe bakan yöneyler 

olduğunu, yükseklik arttıkça yöneyin öneminin de arttığını saptamıştır. 

 Patridge ve ark. (1991), Yeni Zelanda’da aynı toprak özelliklerine sahip Kawarau 

vadisinde görülen farklı vejetasyon tiplerinin su stresinden kaynaklandığını; bunun da yöney, 

rakım ve konumdan ileri geldiğini, en kurak sahaların güneşlenmenin fazla olduğu güney 

yamaçlar ile düşük rakımlı alanlar olduğunu ifade etmiştir. 
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Mera topraklarının güney kısımları kuzey yöneylere oranla ışığı daha dik alırlar ve kuvvetli 

ısınırlar. Bitkiler ışığı daha fazla aldıklarından daha erken kururlar. Güney toprağı alkalilerce 

zengin fakat humus bakımından fakirdir. Büyük tür zenginliğine sahiptir. Yağışın fazla olduğu 

yerlerde yem verimi kuzeye göre genellikle fazla olur. Kuzey kısımları daha az ısınmaktadır. 

Kuzeyde don daha fazla görülür. Yağış ve nemin az, kurak bölgelerde kuzey yöneyler, bitki örtüsü 

bakımından daha zengindirler. Kuzeyin yağışlı bölgelerinde verim güneye göre % 20-40 daha 

azdır. Bazı istisnalar hariç yem kalitesi de güneydeki oranla daha düşük olmaktadır.  Yüksekliğe 

bağlı olarak hava sıcaklığı azalır. Gece ve gündüz sıcaklı farkı artar. Hava nemi ve bulutluluk 

derecesi artmaktadır. Yükseklik arttıkça karla kaplı alan ve gün sayısı artar. Yüksek rakımlarda 

ultraviyole ışınlarında artış olmaktadır. Karların erimesinden sonra toprak çabuk ısınır ve bitkiler 

süratle gelişir. (Anonim,2011).  

Bu çalışma ile çok farklı yükselti ve topoğrafyaya sahip Doğu Anadolu mera alanlarındaki 

toprakların erozyona hassasiyet durumu ile toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 

doğrudan etkileyen organik maddenin yöney ve yükseklik ile arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

İklim özellikleri ve arazi kullanımı 

Doğu Anadolu bölgesinde kış mevsimi oldukça soğuk ve uzun, yazı  serin geçer.  Doğal 

bitki örtüsü, yüksek rakımlı yerlerde çayırlardan, düşük rakımlı yerlerde ise bozkırlardan ve 

bunların çevresindeki yüksek kesimlerde kuru ormanlardan oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı 

ortalama sıcaklığı –4,2°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,2°C, yıllık ortalama 

sıcaklık 10,2°C dir. Ortalama yıllık toplam yağış 579,4mm dir ve yağışların çoğu kış ve ilkbahar 

mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı % 9,5 dir. Yıllık ortalama nispi nem 

% 60,2 dir (DMİ, 2012). 

 

Meralarımızın alanı konusundaki rakamlar değişik kaynaklara göre büyük farklılıklar 

göstermektedir. Bu son rakamlara göre Doğu Anadolu meralarının tahmini büyüklüğü 4662 mil/ha 

(% 35) olarak verilmiştir ( TUİK,2010). 

 

Toprak örneklerini alınması 

Doğu Anadolu Bölgesinde çalışma yapılan illerin Türkiye coğrafyasındaki yeri ve 

örnekleme yerlerinin koordinat noktaları Şekil 1’de verilmiştir. İstatiksel değerlendirmelerde iller 

bazında (13 adet) toplam 1107 farklı noktadan alınan yüzey topraklarında (0-20 cm) yapılan 

laboratuvar analiz sonuçları ve arazi etüd verileri kullanılmıştır.  

 

           
Şekil 1. Doğu Anadolu Bölgesi Çalışma Alanı.  

 

Metot 

Proje kapsamında Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü proje araştırıcıları 

tarafından bölgenin Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Elazığ, Malatya, Erzincan, Bitlis, 
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Muş, Van, Bingöl, Ağrı, illerindeki mera alanlarında vejetasyon etüdü yapılmış ve bu alandaki  

(projede belirlenen nispeten homojen olan doğal mera alanlarında) toprakların 0-20 cm 

derinliğinden toplam 1107 adet toprak örneği alınmıştır. Bu örneklerde bünye (Bouyoucos 1951), 

hidrolik iletkenlik (Klute ve Dirksen 1986),  organik madde (Ülgen ve Ateşalp, 1972)  analizleri 

yapılmıştır. Toprak örneklerinin analizi sonucunda elde edilen veriler kullanılarak araştırma alanı 

topraklarının erozyona duyarlılık değerleri (K) belirlenmiştir (Wischmeier ve Smith, 1978). K 

değerlerinin hesaplanmasında Wischmeier ve Smith (1978) tarafından geliştirilen aşağıdaki eşitlik 

kullanılmıştır (Eşitlik 1). 

 

 
      

10059.7

225.335.212101.2 14.14






 STPEMOM
K  (1) 

 

Eşitlikte; K: Toprak aşınım faktörü; M: (% Silt + %Çok ince kum) x (100-  %Kil); OM: 

Organik madde içeriği %; ST: Strüktür tipi kodu; PE: Su geçirgenliği sınıfı kodu;  7,59:  

metrik (SI) dönüşüm katsayısı değeridir. 

 

İstatistik Değerlendirme 

Toprak özelliklerinin yöney ve yükseklikle gösterdikleri değişimin belirlenmesi amacıyla 

varyans analizi (ANOVA) uygulanmış çoklu karşılaştırma testleriyle değişkenler arasındaki 

farklılık test edilmiştir.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Araştırma alanı olarak seçilen meralardan alınan 1107 adet toprak örneğin tanımlayıcı 

istatistikleri Çizelge 1 ve 2 de verilmiştir. Organik madde kapsamlarının değişim katsayısı 

değerleri tüm yönler için yüksek bulunmuştur. Ortalama değerleri ise doğu ve batı yönlerinde daha 

yüksek değerler almıştır.  

 

Çizelge 1. Tanımlayıcı istatistikler 

Organik mad. 
Örnek 

sayısı (N) 
Minimum Maksimum Ortalama 

Std. 

Sapma 

Değişim 

Katsayısı 

Güney 269 0,01 11,94 2,71 1,93 0,71 

Kuzey 294 0,20 13,25 2,91 2,01 0,69 

Doğu 237 0,06 13,57 3,34 2,33 0,70 

Batı 307 0,05 11,43 3,05 2,22 0,73 

 

Yönler dikkate alınarak hesaplanan toprak erodbilite eğerleri tüm yönler için orta değişim 

katsayısı değerleri almıştır.  Örnekleme yapılan mera topraklarının kuru hacim ağırlıkları 1,40 

(Doğu ve Batı) ve 1,41 g cm
-3

 (Kuzey ve Güney) olarak bulunmuştur.  Yönlere göre bünye 

değerleri birbirlerine benzer dağılım göstermiştir. Güney yönünde hesaplanan bünye değerleri kil-

tın (% 30), tın (% 24) ve kil ( % 17), kuzey yönünde tın ( 5 28), kil-tın (% 23) ve kil (% 16), doğu 

yönünde tın (% 30), kil-tın (% 19) ve kil (% 18), batı yönünde ise kil-tın (% 29), tın (% 27) ve kil 

( % 15) olarak hesaplanmıştır. Toprak organik madde kapsamı ortalama en yüksek değeri batı 

yönünde almış olmasına rağmen, hesaplanan erodibilite değeri yine bu yönde en yüksek değerde 

bulunmuştur.  

Organik madde ve toprak erodibilite değerlerinin ortalamaları arasında herhangi bir 

istatistik anlamlı fark olup olmadığını test etmek amacıyla varyans analizi uygulanmıştır. Organik 

madde kapsamı ve toprak erodibilite değerleri yönlere göre istatistik olarak (p<0,01)  

birbirlerinden farklı bulunmuştur. Toprak özelliklerindeki değişim mera alanlarındaki K değeri ile 
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olan ilişkiyi etkilemektedir. Silt ve silt+Çkum (Çok ince kum), K değeri ile en yüksek ilişki 

gösterirken, özellikle organik madde (OM) ve kil değeri ile K değeri ilişkisi bölgesel değişiklik 

göstermektedir. K değerinin, OM’nin ve toprak yapısının dinamik davranışı özellikle toprak 

koruma önlemleri alınması gerekli mera alanlarında belirli aralıklarla bu parametrelerin 

izlenmesini gerektiği belirlenmiştir (Başkan vd. 2011). 

 

Çizelge 2. Tanımlayıcı istatistikler 

Erodibilite  
Örnek 

sayısı (N) 
Minimum Maksimum Ortalama 

Std. 

Sapma 

Değişim 

Katsayısı 

Güney 269 0,004 0,064 0,033 0,01 0,33 

Kuzey 294 0,000 0,063 0,033 0,01 0,33 

Doğu 237 0,009 0,059 0,032 0,01 0,33 

Batı 307 0,011 0,065 0,034 0,01 0,33 

 

Yönler arasındaki farklılığı test etme amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma testinde organik 

madde kapsamı güney ve doğu yönleriyle doğu ve kuzey yönlerinde istatistiksel olarak % 1 ve % 

5 seviyesinde farklı bulunmuştur. Diğer yönlerin organik madde kapsamı üzerine herhangi bir 

etkisi belirlenememiştir. Organik madde değeri güney yönde en düşük değerini (ortalama % 2,71) 

almıştır. Güney yönlerinin diğer yönlere oranla daha sıcak olması, muhtemelen bu yöndeki 

organik madde miktarının diğer yönlere oranla daha hızlı mineralize olmasına neden olmuştur. 

 

Yine yönlere göre yapılan çoklu karşılaştırma testine göre toprak erodobilite değeri doğu-

batı, güney-batı ve kuzey-batı yönlerinde sırasıyla istatistik olarak % 1, % 5 ve % 5 farklı 

bulunmuştur. Diğer yönlerin toprak erodibilite değerleri üzerin herhangi bir etkisi olmamıştır.  

 

Yüksekliğin organik madde ve toprak erodibilite değerleri üzerine olan etkilerini test 

etmek amacıyla mera alanlarından alınan toprak örnekleri 2000 m yükseklik sınır kabul edilerek 

yönlere göre hesaplama yapılmıştır. Organik madde değeri yönlere göre yüksekliğin 2000 m nin 

altında olan mera alanlarında istatistik olarak % 5 anlamlı bulunurken, toprak erodibilite değeri 

için bu yükseklik değerinde herhangi bir ilişki belirlenememiştir. Yapılan çoklu karşılaştırma 

testinde kuzey-doğu ve doğu-batı yönünde organik madde kapsamındaki değişim % 5 düzeyinde 

farklılık gösterirken, kuzey-batı yönünde farklılık % 1 seviyesinde bulunmuştur.  

 

Yüksekliğin 2000 m nin üzerinde olduğu mera alanlarından alınan örnekler için yapılan 

istatistik analizde ise yönlere göre organik madde değerleri arasında herhangi bir fark 

gözlenmezken, toprak erodibilite değerleri arasında % 5 lik bir fark oluşmuştur. Erodibilite 

değerleri kuzey-batı yönünde % 5, doğu-batı yönünde ise % 1 farklı bulunmuştur. Arazi 

özellikleri, eğim, topraktaki organik madde miktarı, toprağın bünyesi, porozite ve porların 

devamlılığı,  meralarda otlatma şiddeti gibi faktörler toprağın su geçirgenliği ile ilişkilidir 

(Godwin,1990). Organik madde değerleri yükseklikle istatistik önemli (p<0,01) değişimler 

göstermiştir. Yükseltinin 2000 m nin üzerinde olduğu mera alanlarında her yönde organik 

maddenin yüksek olması bu yükseklikte meteorolojik faktörlerin etkileri nedeniyle olduğu 

düşünülmektedir. Yüzey ve toprak sıcaklığının daha düşük olması bu yükseklikte organik 

maddenin ayrışmasını yavaşlatıcı faktör olarak rol oynamıştır. Araştırma sonuncunda elde edilen 

bulgular konuyla ilgili yapılmış çalışmaları destekler niteliktedir (Tsui vd., 2004).  

 

Toprak organik maddesinin değişiminde yükseklik ve yöneyin önemli rol oynadığı 

belirlenmiştir. Güneşlenmenin fazla olduğu güney yönünde organik madde değeri yükseltinin 

2000 m nin altında kuzey yönü dışında tüm yükseklik ve yöney değerlerinden düşük bulunmuştur. 
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Güney yönünde kuzey yönünün aksine toprak sıcaklığının ve güneşlenme süresinin daha fazla 

olması organik maddenin ayrışmasını kolaylaştırıcı rol oynamıştır. 

 

Toprak erodobilite değerleri ile yükseklik arasında istatistik olarak herhangi bir ilişki 

belirlenememiştir. Meteorolojik faktörler her iki yükseklikte toprak yapısını aynı oranda etkilemiş 

gözükmektedir. Bünye değerleri genelde benzer olan her iki yükseklikte organik madde farklı 

olmasına rağmen, bu ayrım toprak erodibilite değerlerine istatistik anlamlı yansımamıştır. 

Sonuçlar organik madde değerinin toprak yapısını geliştirici çok önemli bir parametre olmasına 

rağmen, özellikle yağış ve sıcaklık gibi meteorolojik şartlarında toprak yapısının gelişimini önemli 

oranda etkilediğini göstermiştir. 
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Abstract: The main aim of hydrologic budgets calculatations has determinated the water amount of inflow and 

outflow from the basin. 

In this research has been presented, The results of watershed water yield and runoff characteristics research 

obtained from, Kırklareli Vize Deresi watershed of 4.64 km
2
  area are presented for the period of 1985- 2007 and 

Edirne-Kumdere watershed of 4.40 km
2
 area are presented for the period of 1985-2009 in Thrace Region. 

In flow studies, the average values, the hydrograph of singe storms and the average unit hydrograph for the basin 

are given, and then this unit hydrograph is compared with synthetic unit hydrograph obtained from different methods 

In the Vize creek watershed between 1985-2007, average rainfall and average runoff are 546.6 mm and 6.77 mm 

respectively. Catchment`s water yield is 31.412 m
3
.Elements of unit hydrograph for the watershed were estimated as 

Qp : 354.63 L/s, tp: 1,63 hours, tb: 14,43 hours 

In the Kumdere watershed between 1985 – 2009, average rainfall and average runoff are 558.1 mm and 14.3 mm 

respectively. Catchment’s water yield is 62 832 m
3
. Elements of unit hydrograph for the watershed were estimated as 

Qp : 599.7 L/s, tp: 1.3 hours, tb: 8.2 hours 

Keywords: Vize Creek, Kumdere, watershed water yield, Runoff characteristics 

 

Trakya Bölgesindeki İki Su Toplama Havzasının Hidrolojik Su Bütçesi ve Akım 

Karakteristiklerinin Belirlenmesi 

 
Özet: Hidrolojik bütçe hesaplamalarının ana amacı, havzaya giren ve havzayı terk eden su miktarlarını hesaplamaktır. 

Bu çalışmada, Trakya Bölgesinde yer alan, havza alanı 4.64 km
2
 olan Kırklareli Vize Deresi Havzasında 1985-2007 

su yıllarını ve havza alanı 4.40 km
2
 olan Edirne-Merkez Kumdere Havzasında 1985-2009 su yıllarını içeren süre için 

havza su verimi ve akım karakteristikleri araştırma sonuçları sunulmaktadır. 

Akım çalışmalarında ortalama değerler, bireysel sağanak hidrograflarından elde edilmiş  havza ortalama birim 

hidrografı verilmekte, ayrıca bu birim hidrograf, değişik sentetik metotlarla (Sneyder, Mocuks ve DSİ Sentetik ) 

bulunan birim hidrograflarla karşılaştırılmıştır.  

Vize Deresi Havzasında 1985-2007 dönemi ortalama 544.2 mm yağışa karşın 6.04 mm akım gerçekleşmiştir. 

Havza su verimi 28025.6 m
3
’tür Havzanın ortalama birim hidrograf elemanları Qp = 354.63 L/s, tp= 1,63 saat, tb= 

14.43 saattir. Benzer havzaların birim hidrograflarının sentetik olarak çıkarılmasında kullanılan Snyder metodu 

katsayıları olan Ct =0.311 ve Cp =0.293 olarak, Mockus metodu  katsayıları K= 0,119 ve  H= 3.95 olarak 

hesaplanmıştır. 

Kumdere Havzasında, 1985 – 2009 dönemi ortalama 558.1 mm yağışa karşın 14.3 mm akım gerçekleşmiştir. 

Havza su verimi 62 832 m
3
’tür. Havzanın ortalama birim hidrograf elemanları Qp=599.7 L/s, tp=1.3 saat, tb=8.2 

saattir. Benzer havzaların birim hidrograflarının sentetik olarak çıkarılmasında kullanılan Synder metodu katsayıları 

Ct =0.358 ve Cp =0.472, Mockus metodu katsayıları K= 0,174 ve  H= 2,641 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Vize deresi, kumdere, havza su verimi, akım karakteristikleri 

 

Giriş 

  

Yurdumuzda su kaynakları çok olmasına rağmen, yağış ve akım rejimleri çok düzensizdir. 

Yağış rejimi doğal bir olay olduğu için müdahale edilememektedir. Ancak akım olaylarına teknik 

olarak müdahale edilerek, toprağa düşen yağmur damlarının toprakta tutulması veya akışa geçen 

yağış sularının depolanması, çeşitli toprak işleme teknikleri ve çeşitli depolama tesisleriyle 

mümkün olmaktadır. Bu durumda amaç suyun çok olduğu dönemde depolanarak ihtiyaç duyulan 

ve az olduğu devrede kullanma yollarının araştırılması söz konusudur. Doğa ile ilgili araştırmaları 

başka bir yere aktarmak oldukça zordur, çünkü olayı etkileyen birçok faktör vardır. Bunların 

benzeşimlerini bulmak oldukça zordur, dolayısıyla en uygunu yerinde araştırma yaparak elde 

edilen verileri ölçüm yapılan bölge için kullanmaktır. 
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 Hidrolojik bütçe hesaplamalarında ana amaç, havzaya giren ve havzayı terk eden su 

miktarlarını hesaplamaktır. Bu çalışmada, Trakya Bölgesinde yer alan, havza alanı 4.64 km
2
 olan 

Kırklareli Vize Deresi Havzasında 1985-2007 su yıllarını ve havza alanı 4.40 km
2
 olan Edirne-

Merkez Kumdere Havzasında 1985-2009 su yıllarını içeren süre için havza su verimi ve akım 

karakteristikleri araştırma sonuçları sunulmaktadır. 

 Akım çalışmalarında ortalama değerler, bireysel sağanak hidrograflarından elde edilmiş 

havza ortalama birim hidrografı verilmekte, ayrıca bu birim hidrograf, değişik sentetik metotlarla 

(Sneyder, Mocuks ve DSİ Sentetik ) bulunan birim hidrograflarla karşılaştırılmıştır  

 

Materyal ve Yöntem 

  

Vize deresi havzası, Kırklareli ili Vize ilçesinin  11 km güneyinde Topçu köyü sınırları 

içerisindedir. Havza alanı 4.64 km
2
 dir. Havzanın 1/25000`lik topoğrafik haritası incelendiğinde, 

su yolları mertebelendirilmesinde Vize deresi 5.dereceden bir kol olarak Meriç nehrine 

dökülmektedir. Havza çıkışı, 41
0
 30

'
 53

''
 Kuzey enlem, 27

0
 41

'
 20

''
 Doğu boylamlarında olup, 

denizden yüksekliği 185 m`dir. 

 Kumdere havzası, Edirne ilinin yaklaşık 10 km kuzeybatısında, Musabeyli, Hıdırağa ve 

Karayusuf köylerinin sınırları içerisindedir. Havza alanı 4.40 km
2
 dir. Havzanın 1/25000’lik 

topoğrafik haritası incelendiğinde, su yolları mertebelendirime sisteminde Kum deresi 3.dereceden 

bir kol olarak doğrudan Meriç nehrine dökülmektedir. Havza çıkışı 41
0
 40

'
 59

''
 Kuzey enlemi ve 

26
0
 40

'
 09

''
 Doğu boylamlarında olup, denizden yüksekliği 115 m`dir. 

 Her iki havza içinde; Yağış ölçümleri için 3 adet yağış istasyonu (pluviometre ve 

elektronik pluviograf), havza çıkışında da akımı ölçmek üzere 1 adet akım ölçme savağı ve 

Limnigraf tesis edilmiştir. Akım gözlemleri için havza çıkışında, 1/5 şevli üçgen savak inşa 

edilmiştir. Savak inşaatının hemen yanına savağa bir kanalla bağlantısı olan Limnigraf 

yerleştirilerek, savak yardımıyla dere yatağından geçen akımın zamansal dağılımı ölçülmektedir. 

Akım Gözlemlerinin Değerlendirilmesi 

 Limnigraf diyagramlarından zamana karşı inch olarak okunan su yükseklikleri anahtar 

eğrisi yardımıyla q debilerine (L/s) çevrildikten sonra zamana karşı debi değerleriyle akım 

hidrografları çıkarılmış ve analiz edilerek bileşenlerine ayrılmıştır. Hidrografların kısımlarına 

ayrılmasında  Barnes (yarı logaritmik) metodu kullanılmıştır. (Usul ve Şorman 1981, Soykan ve 

Önal 1986). Birim hidrograf elde etmek için etkili yağışı havzada ve zaman içinde mümkün 

olduğu kadar düzgün dağılımlı olan yağışlar seçilmiştir. Yüzey akım diğer kısımlarından ayrılarak 

yüzey akım hacmi ve derinliği hesaplanmıştır. Yüzey akım ordinatları akım derinliğine bölünüp, o 

etkili yağış süresindeki birim hidrograf ordinatları bulunmuştur. 

Sonuçların gözlem yapılmayan havzalara aktarılması 

Snyder Metodu ile havza sentetik birim hidrograf elemanlarının tespiti 

 Bu metotta havza topoğrafik karakteristikleriyle, birim hidrografın pik debisi, pike erişme 

zamanı ve hidrograf taban süresi uzunluğu arasında matematiksel ilişki kurulmuştur (Butler, 

1957). 

Bu metotta kullanılan formüller aşağıda verilmiştir (Chow, 1964; Soykan, 1972; Usul, 1981). 

 1) tp=0.75 Ct (L. Lc)
0.3

 

 2) tr=tp/5.5 

 3) qp=275Cp/ tp 

 4) tpR=tp+0.25(tR-tr) 

 5) qpR=275Cp/ tpR 

 6) qpR=qp(tp/tpR) Burada; 

 tp=Pike erişme süresi (h) Metot`da etkili yağış ile hidrografın başlama zamanı aynı olduğu 

için bu parametre etkili yağışın başlangıcı ile hidrografın piki arasındaki süre olarak 

tanımlanmıştır. 
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 tr=Standart etkili yağış süresi (h) 

 tR=Etkili Yağış süresi (h) 

 tpR=Etkili Yağış süresinin ortasından pike kadar olan süre (h) 

 QpR=Birim hidrografın birim alanına düşen pik debisi 

 L=Ana su yolu uzunluğu (km) 

 Lc=Havza ağırlık merkezinin ana su yolundaki izdüşümünden havza çıkışına olan uzaklık 

(km) 

 Ct,Cp=Havza ve birim hidrograf karakteristiklerine bağlı katsayılar 

 Araştırma havzasının Ct, ve Cp.katsayılarının tespitinde havza birim hidrografları 

kullanılır. Hesaplamada önce 2 no`lu denklemden standart etkili yağış süresi bulunur. Bulunan 

standart etkili yağış süresi (tr), etkili yağış süresine (tR) eşitse qpR=qp olacağından Cp ve Ct 

katsayıları 1 ve 3 no`lu denklemlere, eşit olmaması durumunda 4 no`lu denklemle bulunacak 

düzeltilmiş t değerleri ile 1 ve 5 no`lu denklemlerin kullanılmasıyla hesaplanır (Chow, 1964). 

 Araştırma havzası için bulunan bu katsayılar benzer havzaların birim hidrograflarının 

çıkarılmasında kullanılır(Özer, 1990; Yılmaz, 1991). 

Mockus Metodu ile Sentetik Birim Hidrografın Elde Edilmesi 

 Su toplanma zamanı (Tc) 30 saate kadar olan havzalarda uygulanabildiği belirtilen 

Mockus`un üçgen birim hidrograf metoduyla birim hidrografının elde edilmesi için K ve H 

katsayıları araştırma havzası birim hidrografları kullanılarak aşağıdaki formüllerle hesaplanmıştır 

(Soykan, 1972; Özer, 1990; Yılmaz, 1991). 

 1- Q=K.A.ha/Tp de ha= 1 mm alındığından K=(Qp.Tp)/A 

 2- H=(2x0.278-K)/ K 

 3- Tr=H.Tp 

 4-  Tb=Tp+Tr      Burada; 

 Qp=Birim hidrograf pik debisi (m
3
/s/mm) veya (L/s/mm) 

 Tp=Birim hidrografın pike gelme süresi (h) 

 Tr=Birim hidrografın çekilme süresi (h) 

 Tb=Birim hidrografın taban süresi (h) 

 K ve H havza özelliklerine bağlı katsayılardır. 

 Araştırma havzası birim hidrograflarından bulunan K ve H sabit değerleri rasadı olmayan 

hidrolojik bakımdan benzer havzaya uygulanırken Birim Sağnak Süresi (AD) nin ne olması 

gerektiğinin belirlenmesinde suyun toplanma zamanı (Tc) dikkate alınmaktadır. Su toplanma 

zamanı (Tc) 15-30 saat ise AD= 3 saat, su toplanma zamanı (Tc) 10-15 saat ise AD=2 saat, su 

toplanma zamanı (Tc) 6 saat ise AD=1 saat ve su toplanma zamanı (Tc) 3 saatten az ise AD=0.5 

saattir. 

 Ancak bazı hallerde Tc`nin gerçek değeri birim sağanak süre (AD) olarak ta alınmaktadır. 

Havzanın birim sağanak süresine uygun pike erme süresi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır 

(Özer, 1990). Tp= cT +0.6Tc 

DSİ sentetik metodu ile birim hidrografının elde edilmesi   

 DSİ sentetik metoduyla elemanları (Qp, Tp, Tb) hesaplanan birim hidrograf 2 saat süreli 

birim hidrograf olmaktadır ve aşağıdaki eşitliklerle elemanları bulunmaktadır. 

1) Qp = A.qp.10
-3  

2) qp = 414/   A 
0.225

 x( (L.Lc)
 
/ (S)

0.5
)
0.16

 

3) V = A. ha.10
3
 

4)Tb = 3.65. V/Qp 

5)Tp = Tb/5 

 Burada  

A : Havza alanı (km
2
) 

L : Anasuyolu uzunluğu (km) 

Lc : Havza ağırlık merkezinin, anasuyolundaki izdüşüm noktasından havza çıkışına kadar 
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      olan uzaklık (km) 

S : Anasuyolu  harmonik eğimi 

Qp : Birim hidrograf piki (m
3
/s/mm) 

qp : Birim hidrografın birim alana düşen pik debisi (L/s/km
2
) 

ha : 1.0 mm 

V .  Akış hacmi (m
3
) 

Tb : Taban süresi (saniye) 

Tp : Pik’e erişme süresi (birimi Tb’ye bağlı) 

Havza Su Bütçesi 

Turc metodu  

 M. Turc `ün 254 havza üzerinde yaptığı gözlemlere dayanarak aşağıdaki akım açığı 

eşitlikleri geliştirmiştir (Soykan, 1967). 

D = 

2

2

9.0
L

P

P



   

L = 300 + 25t + 0.05t
3
 Q = P – D    

İlişkilerde; 

D = Evapotranspirasyon, (mm),P = Ortalama yağış, (mm),t = Ortalama sıcaklık, ( 
o
C ), 

Q = Tahmin edilen ortalama akım, (mm). 

 Bu eşitlikler ile gerçek ölçülen su verim değerleri kullanılarak eşitlikteki katsayıların düzeltilmesi 

yapılmıştır. 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Havza yıllık su bütçesi 

 Vize deresi havzasının 1985-2007 su yıllarında 23 yıllık ortalama yağışı 544.2 mm, akımı 

ise 6.04 mm dir. Buna bağlı olarak havza ortalama yıllık su verimi 28025.6 m
3
/ yıl olarak 

bulunmuştur. Vize deresi  havzası için M. Turc metodu uygulandığında havzada gelecek yıllık 

akım miktarı;  

 D= P / 9.0  + P
2
/L

2
     D= Evapotransprasyon (mm) 

 P= Yıllık yağış ortalaması (mm)  L = 300 + 25T + 0.05T
3
  L = 285.9 + 25T +0.05T

3
 

(Trakya için düzeltilmiş A değeri)  T = Havzanın yıllık sıcaklık ortalaması (
o
 C) 

 Burada P =544.2 mm, T= 10.6 0 
o
C (Lüleburgaz meteoroloji istasyonunun 12.8 

o
C olan 

yıllık sıcaklık ortalamasının, havza ortalama yükseltisine göre düzeltilmiş sıcaklık gradyan değeri) 

ve A 285.9 alındığında D= 418,032 mm elde edilir. 

 Burada da;Q = P-D = 544.2 – 418.03 = 126.17  mm veya, V = q x A x 10
3
 = 126.17 x 4.64 

x 10
3
 =  585421.0 m

3
 / yıl bulunur. 

 M. Turc formülündeki A= 300 katsayısı kullanıldığında ise  Q =121.72 mm veya V =  

564793.4 m
3
/yıl su hacmi elde edilir. 

 Görüldüğü gibi Turc metoduna göre bulunan su miktarı (585421.0 m
3
 /yıl) ve metotta 

kullanılan A katsayısı Trakya için düzeltilen haliyle elde edilen (564793.4m
3
/ yıl) miktarlarının, 

havzada araştırma ile bulunan (28025.6 m
3
/yıl) akım hacimlerinden oldukça farklı olduğu 

gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

“A” Katsayısının Elde Edilmesi: Formüldeki 0.9 katsayısı aynen kullanılarak P= 544.2 mm, T= 

10.6 
o
C ve q= 6.04 mm alındığında D= P – q eşitliğinden D= 538.2 mm bulunur. Bu değeri 

yukarıdaki evapotransprasyon formülünde yerine koyduğumuzda bulunan L = 1554.4 ve sıcaklık 

değerlerini L = A + 25 xT + 0.05T
3
 eşitliğinde kullandığımızda da A = 1229.8 değeri elde edilir. 

“0.9” Katsayısının Düzeltilmesi: L = 300 +25T + 0.05T
3
 eşitliğinden L = 624.55 değeri elde 

edilir. Bu değeri de evapotransprasyon formülünde yerine koyduğumuzda formülde bilinmeyen 

olarak yer alan (0.9) katsayısı, havzamız için 0.26 olarak hesaplanır. 
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 Vize deresi havzası için Turc metoduyla havza su verimi tahmininde metotta yer alan 0.9 

katsayısının sabit tutularak A= 1229.8 katsayısının kullanılması veya 300 katsayısı aynen alınarak 

0.9 sabitesi yerine 0.26 değerinin kullanılması aynı sonuçları ortaya çıkarmaktadır. 

 

 Kumdere havzasının 1985-2009 su yıllarında 25 yıllık ortalama yağışı 558.1 mm, akımı ise 

14,28 mm dir. Buna bağlı olarak havza ortalama yıllık su verimi 62 832 m
3
 olarak bulunmuştur. 

Kumdere havzası için M. Turc metodu uygulandığında havzada gelecek yıllık akım miktarı; 

Burada P = 558.1 mm, T= 12.8 0 
o
C (Edirne meteoroloji istasyonunun 13.3 

o
C olan yıllık sıcaklık 

ortalamasının, havza ortalama yükseltisine göre düzeltilmiş sıcaklık gradyan değeri) ve A= 285.9 

alındığında D= 453.191 mm elde edilir. 

 Burada da; Q = P-D = 558.1 – 453.191 = 104.909 mm veya, V = q x A x 10
3
 = 104.909x 

4.40x 10
3
 = 461 601 m

3
 / yıl bulunur. M. Turc formülündeki A= 300 katsayısı kullanıldığında ise 

Q = 101.318 mm veya V = 445 789 m
3
/yıl su hacmi elde edilir. 

 Görüldüğü gibi Turc metoduna göre bulunan su miktarı (461 601 m
3
/yıl) ve metotta 

kullanılan A katsayısı Trakya için düzeltilen haliyle elde edilen (445 789 m
3
 / yıl) miktarlarının, 

havzada araştırma ile bulunan (62 832 m
3
/yıl) akım hacimlerinden oldukça farklı olduğu gerçeğini 

ortaya çıkarmaktadır. 

“A” Katsayısının elde edilmesi: Formüldeki 0.9 katsayısı aynen kullanılarak P=  558.1 mm, T= 

12.8 
o
C ve q= 14.28 mm alındığında D= P – q eşitliğinden D= 543.82 mm bulunur. Bu değeri 

yukarıdaki evapotransprasyon formülünde yerine koyduğumuzda bulunan L= 1425.8 ve sıcaklık 

değerlerini L=  A + 25 xT + 0.05T
3
 eşitliğinde kullandığımızda da A = 1000.989 değeri elde 

edilir. 

“0.9” Katsayısının düzeltilmesi: L = 300 + 25T + 0.05T
3
 eşitliğinden L = 724.86 değeri elde 

edilir. Bu değeri de evapotransprasyon formülünde yerine koyduğumuzda formülde bilinmeyen 

olarak yer alan (0.9) katsayısı, havzamız için 0.46 olarak hesaplanır. 

 Kumdere havzası için Turc metoduyla havza su verimi tahmininde metotta yer alan 0.9 

katsayısının sabit tutularak A= 1000.989 katsayısının kullanılması veya 300 katsayısı aynen 

alınarak 0.9 sabitesi yerine 0.46 değerinin kullanılması aynı sonuçları ortaya çıkarmaktadır. 

Havza ortalama birim hidrografı 

 Vize deresi havzasında 1985-2007 su yıllarında kaydedilen önemli yağış-akım 

olaylarından, birim hidrografı çıkarılanların değişik etkili yağış sürelerine sahip 3 adet akım 

olaylarının her biri için bir saatlik birim hidrograf (BH60) çıkarılmış ve bu birim hidrograflar aynı 

koordinat sisteminde Şekil-1`de çizilmiştir. Yine aynı birim hidrografların pike erişme süreleri 

(tp), pik debileri (qp) ve taban süreleri (tb)  Çizelge 3.1`de gösterilmiştir. 

 Havza ortalama birim hidrografının taban süresi tb = 14.43 saat, pike erişme süresi  tp= 

1.63 saat ve pik debisi qp= 354.63 L/s olarak hesaplanmıştır. Ortalama birim hidrografın bu 

elemanlarından yararlanılarak çizilen ve altta kalan derinliği 1.00 mm olan havzaya ait ortalama 

BH60 eğrisi Şekil 1 de çizilmiştir. 

 Kumdere havzasının 1985-2009 su yıllarında kaydedilen önemli yağış ve akım 

olaylarından, birim hidrografı çıkarılan değişik etkili yağış sürelerine sahip 8 adet akım olaylarının 

her biri için bir saatlik birim hidrograf (BH60) çıkarılmış ve bu birim hidrograflar aynı koordinat 

sisteminde Şekil-2`de çizilmiştir.  

Havza ortalama birim hidrografının taban süresi tb= 8.2 saat, pike erişme süresi tp= 1.3 saat 

ve pik debisi qp= 599.7 L/s olarak hesaplanmıştır. Ortalama birim hidrografın bu elemanlarından 

yararlanılarak çizilen ve altta kalan derinliği 1.00 mm olan havzaya ait ortalama BH60 eğrisi Şekil 

2`de verilmiştir. 
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Şekil 1. Vize Deresi Birim Hidrograflar ve Bulunan Ortalama Birim Hidrografı (BH60) 

 

  
Şekil 2 Kumdere Havzası Birim Hidrograflar ve Bulunan Ortalama Birim Hidrografı (BH60) 

 

Sentetik Birim Hidrograf Elemanları 

Her iki havza için bulunan birim hidrografların, bazı sentetik metotlarla aynı havza için 

elde edilen birim hidrograflarla karşılaştırılması ve bu metotlardaki bazı katsayıların elde edilmesi 

aşağıda ele alınmıştır. 

Mockus Metodu 

 Her iki havza için metot bölümünde verilen eşikliklerin kullanılması ile  Vize deresi 

havzasının  Mockus metoduna göre üçgen birim hidrografının elde edilmesi kullanılacak  

katsayıları K= 0.119, H= 3.95; Kumdere havzası için ise bu katsayılar K= 0.208, H= 1.67 olarak 

hesaplanmıştır. Bu katsayılar  kullanılarak;   

Vize deresi havzası için Mockus`a göre elde edilen BH60 `ta Qp= 319,5 L/s, Tp= 2,25 saat 

ve Tb= 8,75 saattir. Havzanın araştırmayla elde dilen BH60 `ında ise ta Qp= 354,63 L/s, Tp= 1,63 

saat ve Tb= 14,43 saattir. Burada havza ortalama BH’ın qp ve tb değeri arasında ki fark  çok az 

iken tb değeri arasında ki fark 1.7 kat fazladır.  

Kumdere havzası için ise, Mockus`a göre elde edilen BH60 `ta Qp= 460 L/s, Tp= 2 saat ve 

Tb= 6.13 saattir. Havzanın araştırmayla elde dilen BH60 `ında ise ta Qp= 599.7 L/s, Tp= 1.3 saat ve 

Tb= 8.2 saattir. Burada havza ortalama tp değerleri arasındaki fark 1.25 kat iken BH’ın qp ve tb 

değeri arasında ki fark 1.48 kat fazladır. Buda mockus metodundaki üçgen hidrografın çekilme 

eğrilerinin projelendirme aşamasında eğrisel hale getirilerek uzatılmaları gerekmektedir. 

25 Yıllık Ort.BH60
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DSİ Sentetik Metodu  

Vize Deresi Havzası  Kumdere Havzası 

A= 4.64 km
2
 A= 4.40 km

2
 

L= 4.50 km L= 3.55 km 

Lc= 2.475 km Lc= 1.85 km 

S= 0.00587 S= 0.00936 

 Yukarıda  her iki havza için verilen  çeşitli topoğrafik değerler DSİ sentetik metodunda 

uygulanmış  

 Vize Deresi Havzası için  DSİ sentetik birim hidrograf elemanları Qp= 613 m
3
/s, Tb= 7.7 

saat ve Tp= 1.5 saat olarak hesaplanmıştır. Havzanın bulunan 1 saatlik birim hidrografı, 1 saat 

kaydırılması ile elde edilen 2 saatlik birim hidrografta Qp= 0.344.8 m
3
/s, Tb= 16.0 saat ve Tp= 3 

saat bulunmuştur. 

 Kumdere Havzası için DSİ sentetik birim hidrograf elemanları  Qp= 665 L/s, tp= 1.3 saat 

ve tb= 6.7 saat olarak hesaplanmıştır. Kumdere Havzasının araştırmayla elde edilen aynı süreli 

birim hidrografta ise Qp= 452 L/s, tp= 2.3 saat ve tb= 9.3 saattir  

Snyder Metodu 

 Akım rasatları bulunmayan havzalar için, sentetik metotlarla birim hidrograf elde 

edilmesinde yaygın olarak kullanılan metotların biriside Snyder metodu`dur. 

 Bu metodun esası, benzer havzaların çeşitli karakteristiklerindeki farklılıkları göz önünde 

tutan bir sentetik birim hidrograf vermesidir. Snyder birim hidrograf şekli üzerinde, havzanın bir 

çok özelliğinin etkili olduğu bildirilmekte, bunlardan sadece havza alanı ve şeklini hesaplamalara 

dahil etmekte ve diğer faktörleri de bir Ct katsayısı vererek hepsini hesaplama dışında 

bırakmaktadır. 

 Snyder metodunda kullanılan katsayılar Vize deresi araştırma havzası için Ct = 0.311 ve Cp 

= 0.293 olarak, Kumdere araştırma havzası için Ct = 0.358 ve Cp = 0.472 olarak hesaplanmıştır.  

Vize deresi havzası ortalama Ct ve Cp değerleri kullanılarak havzamıza ait Sentetik birim 

hidrografın debisi , QpR = 328.09 L/s, pike erişme süresi tp = 1.24 saat bulunur. Havzaya ait 

ölçülmüş değerlerden elde edilen ortalama birim hidrografın debisi 354.63 L/s , pike erişme süresi 

ise 1.63 saattir. Bu metotla bulunan hidrografın ve araştırma ile bulunan hidrografın,  pik debileri 

ve pike erişme süreleri arasında da 2 kata yakın bir sapma bulunmuştur. 

 Kumdere havzası ortalama Ct ve Cp değerleri kullanılarak havzanın Sentetik birim 

hidrografın debisi QpR = 606.92 L/s bulunur. pike erişme süresi tp = 1.27 saat bulunur. Havzanın 

ölçülmüş değerlerinden elde edilen ortalama birim hidrografın debisi 599.7 L/s , pike erişme 

süresi ise 1.3 saattir. Bu metotla bulunan hidrografın ve araştırma ile bulunan hidrografın,  pik 

debileri ve pike erişme süreleri arasında uyumluluk göstermiştir 

 Hidrolojik araştırmalarda yağış-akış yönünden sağlıklı sonuçlara varabilmek için, 

öngörülen araştırma süresi 25-30 yıldır. her iki havzada benzer (iklim, toprak yapısı ve jeolojik 

özellikleri, arazi kullanma ve bitki örtüsü, topoğrafik karakteristikleri vb.) havzalar için kullanılan 

Turc metodu sağlıklı sonuçlar vermemektedir bu metodun benzer havzalarda kullanılması için 

ölçüm yapılan havzalardan elde edilen A katsayısının kullanılması proje mühendislerinin sağlıklı 

sonuç almalarını kolaylaştıracaktır. 

 Bu iki havzanın uzun yıllar yıllık yağış ortalaması yönünden birbirine yakın ortalamalara 

sahip olduğu görülmektedir. Ancak yıllık toplam akım ve akımın diğer bileşenleri olan yüzey 

akım ve yüzey altı akım değerleri incelendiğinde kumdere havzasında uzun yıllar ortalama 

değerleri vize deresi havzasına göre 2,5 kat fazla akım oluşturmuştur. Bu farklılıkta en büyük 

etmenin bitki örtüsü durumu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir 
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Abstract: Today, taking advantage of different plants for irrigation scheduling and irrigation water will be at a 

watering determining the amount of plant-based irrigation scheduling is one of the techniques of crop water stress 

index values irrigation time can be determined. In this study, in the sunflower lines (sort of candidate) availability in 

arid and hot breeding programs to develop resistant varieties of plant water stress index values were tried to be 

determined. Research Institute of Agricultural Research in Eastern Mediterranean conducted in 2012 and 2013. The 

aim of this research can be used economically holding capacity available water (which may show good performance) 

to determine the sunflower lines and for this purpose 53 Hibrit are benefiting from irrigation before and after the plant 

crown temperature value in sunflower line, to determine the crop water stress index. Working in open field conditions 

conducive humidity in the plant roots' began when consumed % '50 to a total of three irrigation and irrigation water is 

applied. The total amount of irrigation water applied, respectively trial year is determined as 325-361 mm and 389-

419 mm evapotranspiration.According to the analysis of variance results showed differences in line 0.01 statistically 

significant level on the basis of leaf crown temperatures. In Made LSD grouping 3-28-29-30-52 number sunflower 

lines in group I with the highest crown temperature value (A), while the 33. line at low crown temperature values in 

the latter group (H) took place. Other routes have been involved in varying proportions between the two groups in 

terms of the leaf crown temperature values. Crop water stress index values as the average over the entire vegetation 

period 0.15 to 0.38 in the measurements made in each hour throughout the day between 0.13 and 0.31 value has 

changed. 3-28-29-30 and 52, while the value of the line with the highest value was 0.38, while line number 3 has the 

lowest value of 0.15. As a result of the determination of crop water stress index value as a snapshot of water stress in 

plants and plant water stress index could be used in the low line of the drought and heat resistant sunflower breeding 

programs to develop varieties. 

Keywords: Irrigation, Sunflower, Crop Water Stress Index (CWSI) 

 

Farklı Zamanlarda Ekilen Ayçiçeği Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin(CWSI) 

Belirlenmesi 

 
Özet: Günümüzde farklı bitkiler için sulama programı ve bir sulamada verilecek sulama suyu miktarının 

belirlenmesinde bitkiye dayalı sulama programlama tekniklerinden biri olan bitki su stres indeksi değerlerinden 

faydalanarak sulama zamanı belirlenebilmektedir. Bu çalışmada ise ayçiçeği hatlarında (çeşit adayı) bitki su stres 

indeksi değerlerinin kurağa ve sıcağa dayanıklı çeşit geliştirme ıslah çalışmalarında kullanabilirliği tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Araştırma Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 2012 ve 2013 yıllarında 

yürütülmüştür. Bu araştırmadaki amacımız, kullanılabilir su tutma kapasitesini ekonomik kullanabilen (iyi performans 

gösterebilen) ayçiçeği hatlarını tespit etmek ve bu amaçla 53 adet hibrit ayçiçeği hattında sulama öncesi ve sonrası  

yapılan bitki taç sıcaklığı değerlerinden faydalanarak,  bitki su stres indeksini belirlemektir.  Çalışmada açık tarla 

koşullarında, bitki kök bölgesindeki elverişli nemin %'50’si tüketildiğinde sulamalara başlanmış ve toplam üç sulama 

suyu uygulanmıştır. Toplam uygulanan sulama suyu miktarı deneme yıllarında sırasıyla 325-361 mm ve bitki su 

tüketimi 389-419 mm olarak belirlenmiştir. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre hatlar bazında yaprak taç 

sıcaklıkları istatistiki olarak 0.01 önem seviyesinde farklılık göstermiştir. Yapılan LSD gruplandırmasında ise 3-28-

29-30-52 nolu ayçiçeği hatları en yüksek taç sıcaklığı değeri ile I.grupta (A) yer alırken, 33 nolu hat en düşük taç 

sıcaklığı değeri ile sonuncu grupta (H) yer almıştır. Diğer hatlar ise yaprak taç sıcaklığı değerleri  açısından bu iki 

grup arasında değişen oranlarda yer almışlardır. Bitki su stres indeksi değerleri ise tüm vejetasyon süresi boyunca 

ortalama olarak 0.15 ile 0.38, gün boyunca her saat başı yapılan ölçümlerde ise 0.13 ile 0.31 değerleri arasında 

değişmiştir. 3-28-29-30 ve 52 nolu hatların değeri 0.38 ile en yüksek değeri alırken, 3 nolu hat ise 0.15 ile en düşük 

değeri almıştır. Sonuç olarak bitki su stres indeksi değerlerinin bitkilerde su stresinin anlık olarak belirlenmesinde ve 

bitki su stres indeksi düşük çıkan hatların kurağa ve sıcağa mukavim ayçiçeği çeşit geliştirme ıslah çalışmalarında 

kullanılabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sulama, Ayçiçeği, Bitki Su Stres Indeksi (CWSI) 
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Giriş 

 

Son yıllarda ülkemizin önemli bir bölümünde çok büyük boyutlara ulaşan kuraklık, hem 

yeraltı hem de yerüstü su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer taraftan bu bölgelerde 

endüstriyel kullanım ve kentsel içme-kullanma suyu gereksinimleri, sulama suyu kaynakları 

üzerinde büyük bir rekabete yol açmıştır. Tüm bunlara ek olarak, sürekli artış gösteren enerji ve 

işçilik giderleri de su kaynaklarının daha etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır (Anaç ve 

ark.,1993). Bazı durumlarda, sulanan bitkilerin karlılığı, suyu etkin kullanan sulama yöntemlerinin 

seçimi, kullanılan suyun miktarının azaltılması ve uygulama zamanının optimizasyonu ile 

iyileştirilebilir (Bergez ve ark., 2002) ve böylece dağıtılan sulama suyunun kullanım etkinliği 

arttırılabilir (Kırda ve ark., 1999). Ülkemiz, halen mevcut toplam su kaynakları yönüyle ciddi bir 

su sıkıntısı içerisinde bulunmamakla birlikte gelecekte aynı durumda olmayacağı ortadadır. Su 

kaynaklarımızın 2030 yılında kritik düzeye düşeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla gelecekte, 

su sıkıntısı çeken veya kısmen sıkıntı çeken ülkeler kategorisine düşmemiz beklenmektedir 

(Önder ve ark., 2002). Çukurova gibi yarı kurak iklim kuşağı içerisinde yer alan bölgelerimizde 

yağış rejiminin homojen olmaması, düşen yağışında eşdeş bir dağılım göstermemesi diğer tarla 

bitkilerinde olduğu gibi ayçiçeği yetiştiriciliğinde bir risk oluşturmakta ve sulama verimi etkileyen 

en önemli parametrelerden birisi olmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde sulama suyunu daha 

ekonomik veya etkin kullanan ayçiçeği bitkilerinin kurağa ve sıcağa mukavim olanların 

saptanması veya kullanabilir su tutma kapasitesini daha ekonomik kullanan hatların belirlenmesi 

ve yeni çeşit geliştirmede ıslah çalışmalarında kullanılması  büyük önem taşımaktadır. 

 

Materyal ve Metod 

  

 Denemede bitki materyalini 53 adet ayçiçeği hattı (çeşit adayı) oluşturmuştur. Deneme 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında, açık tarla koşullarında              

2012-2013 yıllarında yürütülmüştür.   

Anılan alanın denizden ortalama yüksekliği 20 m olup 36° 56´ N, 35°  18´ E enlem ve 

boylamlarında yer almakta olup tipik Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Arıklı serisine giren 

deneme alanı toprakları siltli-killi tın tekstürüdür. Neredeyse düz ve düze yakın bir topoğrafyaya 

sahiptir. Araştırmanın yürütüldüğü deneme alanı topraklarının 0-90 cm’lik toprak profiline ilişkin 

bazı fiziksel özellikleri % ağırlık cinsinden Çizelge 1’de verilmiştir. 

  

Çizelge 1. Araştırma Alanı Topraklarının Bazı Fiziksel Özellikleri 

Toprak 

Katmanı 

(cm) 

 

Hacim 

Ağırlığı 

(gr/cm
3
) 

 

Tarla 

Kapasitesi 
Solma Noktası 

Kullanılabilir  

Su Tutma 

Kapasitesi 

Sulama 

Başlangıcındaki Nem 

Düzeyi 

Bünye 

Sınıfı 

 
% mm % mm H mm % mm 

0-30 1.44 30.98 133.8 18.9 81.64 12.1 52.19 24.97 107.3 

Siltli 

Killi Tın 

30 60 1.45 31.38 136.5 18.6 80.91 12.78 55.59 24.99 108.7 

60 90 1.37 32.13 132.0 19.1 78.50 13.0 53.55 25.62 105.2 

0-90    402.3  241.0  161-33  321.7 

 

Materyal 

 Projede bitki materyali olarak 53 adet hibrit ayçiçeği hattı, normal yağ asidi özelliklerine 

sahip genotipler kullanılmıştır. 

 

Metod 

 Çalışma, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 53 adet ayçiçeği 

hattının, bitki su stres indeksinin belirlenmesi amacıyla  yapılmıştır. Denemeler,  çalışmanın 
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1.yılında 30 Mart, ikinci yılında 1 Nisan ekilmiştir. Parsel uzunluğu 7.20 m, sıra arası mesafe 70 

cm ve sıra üzeri mesafe 30 cm olmak üzere, ekilen parsel alanı (0.7 m x 7.20 m x 4 sıra) 20.00 m
2 

olmuştur.  Denemelerde 25 kg/da 20-20-0 kompoze gübre kullanılmıştır. Yetişme süresi 

içerisinde, bitkilerin gelişme durumuna ve su isteğine göre, her sulamada 0-90 cm etkili kök 

derinliğindeki nem tarla kapasitesine getirilecek şekilde 3 sulama yapılmıştır. Hasat, hatların 

olgunlaşma durumuna göre, her parsel kenarındaki ikişer sıra kenar tesiri olarak işlem dışı 

bırakılıp, el ile yapılmıştır. Deneme süresince, gerekli bakım işlemleri ve kültürel uygulamalar 

standart yöntemlere göre yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, JUMP istatistik 

bilgisayar paket programı kullanılarak, birleşik varyans analizi ve F-kontrolü yapılmıştır. 

Ortalamalar LSD-Testi yapılarak karşılaştırılmıştır.  

 

Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) 

Herhangi bir bitkinin ne zaman sulanması gerektiğini, ne toprak su içeriği ne de atmosferik 

istem, bitkinin kendi içsel su durumu kadar doğru olarak belirlemez. Bu nedenle, bitkinin içsel 

su durumunu belirlemeye yönelik yöntemler sulama programlarının hazırlanmasında yaygın 

olarak kullanılmaya başlanılmıştır (Reginato and Howe, 1985; Yazar, 1993; Gençoğlan, 1996). 

Yapılan araştırmalar bitki su stresinin, kolaylıkla ölçülebilen parametreler kullanılarak niceliksel 

olarak ifade edilebileceğini göstermiştir. Söz konusu parametreler, bitki taç ve hava sıcaklığı farkı 

ile yaygın olarak atmosferin buharlaştırma istemi olarak tanımlanan havanın buhar basıncı 

açığıdır (Jackson and Ark., 1981). Bitkiler terledikçe yaprak sıcaklığı azalmakta ve hava 

sıcaklığının altına düşmektedir. Taç-hava sıcaklığı farkından ve psikrometrik ölçümlerden 

yararlanarak bitki su stres indeksi (CWSI) belirlenmektedir (Jackson, 1982).  

Anılan yöntemde ölçümler sırasında bitkiye temas edilmediğinden, bitkilere zarar 

verilmemekte, hızlı ve doğru ölçümler yapılabilmektedir (Zipoli, 1990). Clawson and Blad 

(1982), infrared termometre (IRT) ile ölçülen taç sıcaklığının sulama programlarının 

hazırlanmasında kullanılabileceğini vurgulamışlardır. Nielsen and Gardner (1987), CWSI ile 

sulama zamanının belirlenebileceğini, ancak bu yöntemin ne kadar su uygulanacağı 

konusunda bir fikir vermeyeceğim belirtmişlerdir. Reginato (1983), günlük CWSI değerlerinin 

atmosferik isteme ve toprak su içeriğine bağlı olarak değiştiğini saptamıştır. Bitki su stresi indeksi 

(CWSI), Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) ölçümlerine, bitkilerin toprak yüzeyini yaklaşık olarak % 

80 oranında kapattıkları tarihten itibaren sulama öncesi ve sonrası olmak kaydıyla infrared 

termometre ile bitki tacı sıcaklıkları, hava sıcaklıkları ve havanın buhar basıncı açığını belirlemek 

üzere, psikrometre termometre ile de ıslak ve kuru termometre ölçümlerine başlanmış ve ölçümler 

fizyolojik olgunluğun gerçekleştiği tarihe kadar devam etmiştir. Taç sıcaklığı (Tc) ölçümleri, 

havanın tamamen açık olduğu veya bulutların güneşi engellemediği koşullarda saat 12:00-14:00 

arasında ve su stresinin günlük değişimini belirlemek için de sabah saat 8 ’den akşam saat 17:00’a 

dek 1’er saat aralıklarla yapılmıştır. Parsellerin köşegenleri doğrultusunda (4 köşeden) ve her 

birinden 3 yinelemeli olmak üzere toplam 12 ölçümün ortalaması alınarak o parselin ortalama taç 

sıcaklığı bulunmuştur. Bitki taç sıcaklığı ölçümlerinin başında ve sonunda dijital psikrometresi ile 

ıslak ve kuru termometre değerleri okunmuştur. Bitki Su Stresi İndeksinin (CWSI) Hesaplanması; 

Bitki su stresi indeksinin (CWSI) belirlenmesinde Idso ve ark. (1982) önerdiği ampirik 

yöntemle belirlenmiştir. Anılan yönteme göre CWSI şu eşitlikle tanımlanmıştır.  

 

CWSI= [(Tc-Ta)- LL] / UL- LL  

 

Eşitlikte: Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI), Tc, taç sıcaklığı (°C); Ta, hava sıcaklığı  (°C);            

LL, bitkide su stresinin olmadığı alt sınır (bitkilerin potansiyel hızda transpirasyon yaptığı sınır 

değeri); UL, bitkilerin tamamen stres altında olduğu üst sınırı (bitkinin transpirasyon yapmadığı 

varsayılan sınır değeri) göstermektedir. 
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Bulgular ve Tartışma 

 

  Toprak nemi 0-90 cm toprak profili boyunca gravimetrik yöntemle takip edilmiş olup 

elverişli nem %50’ye düşünce tüm hatlarlara eşit zamanda ve eşit miktarda su uygulanmıştır. 

Toplam üç kez sulama suyu uygulanmış ve toplam uygulanan sulama suyu miktarı deneme 

yıllarında sırasıyla 325-361 mm ve bitki su tüketimi 389-419 mm olarak belirlenmiştir.  Bitki su 

tüketiminin ikinci yıl daha yüksek gerçekleşmesinde en büyük etken ikinci çalışma yılının 1. yıla 

kıyasla daha sıcak geçmesi bir başka ifade ile daha fazla sulama suyu uygulanması ve iklimsel 

parametrelerde görülen değişiklik olarak söylenebilir. 2012 yılında iklim önceki yıllara kıyasla, 

ayçiçeğinin istediği şekilde gerçekleşmiştir. Hava sıcaklığının bir önceki yıla göre daha düşük 

nemin ise biraz daha yüksek olması bitki su tüketimini azaltıcı yönde etkide bulunmuş olabilir. 

Buna karşın tüm Çukurova da verim bir önceki yıla göre arttırmıştır. Araştırma yıllarında ekim 

işlemini takiben ve aynı gün topraktaki nem düzeyi tarla kapasitesine (TK) getirilinceye kadar 

ıslatılmıştır. Ayçiçeği hatlarının, çiçeklenmeye başladığı tarih ise en erkenci ekimden 60.5 gün 

sonra ve en geççi ekimden 66.6 gün sonra çiçek açmıştır. Çiçeklenme diğer hatlarda ise bu iki tarih 

arasında değişmiştir. İlk çiçek açan hat ile son çiçek açan arasında 6 gün oynamıştır. Stres indeks 

okumalarının ilki deneme alanının %80’i bitki örtüsü ile kaplı olduğu dönemde, ekimden sonra 

229.gün (DOY 229) ve sonuncusu ise ekimden sonra (DOY 268) tarihinde yapılmıştır. Diğer 

okumalar ise Şekil 1’de görülebileceği gibi bu iki tarih arasında olmak kaydıyla toplam altı farklı 

zamanda yapılmıştır.  

  Yaprak taç sıcaklığı değerleri  açısından 53 adet ayçiçeği hattı varyans analizine tabi 

tutulmuş (Çizelge 2) ve yapılan varyans analizi sonuçlarına göre hatlar bazında yaprak taç sıcaklığı 

değerleri  istatistiki olarak % 1 önem seviyesinde farklılık göstermiştir. Yine bitki taç sıcaklığına 

ilişkin yapılan LSD ortalama gruplandırmada ise Çizelge 3'den görülebileceği gibi 3-28-29-30-52 

nolu (H1 simgesi ile gösterilen) hibrit hatlar en yüksek taç sıcaklığı değeri ile I.grupta (A) yer 

alırken, 33 nolu (H11 simgesi ile gösterilen) hat en düşük taç sıcaklığı değeri ile  sonuncu grupta 

(H) yer almıştır. Diğer hatlar ise yaprak taç sıcaklığı değerleri  açısından bu iki grup arasında 

değişen oranlarda yer almışlardır ve benzer şekilde simgelendirilmişlerdir. 

 

Çizelge 2.Varyans analiz sonuçları 

Kaynak SD KT KO F Değeri 

Hat 52 220,26995 4,2359605 2,0338** 

Tek 2 17,84335 8,921675 4,2835 

Hata 104 216,61108 2,08280  

Genel 158 454,72438   

 

Okumalar sonucunda Çizelge 4’de görüleceği üzere ayçiçeği hatlarının tüm vejetasyon 

süresi boyunca ve günlük ortalama CWSI değerleri birbirinden farklı olmuştur.Vejetasyon süresi 

boyunca (0.0-0.5 skalasına göre) CWSI değeri en yüksek çıkan (0.34-0.38 arasında) 3-28-29-30-

52 nolu hatlar Çizelge 4, Şekil 1 ve Şekil 2'de görülebileceği gibi birbirine çok yakın değerlerde 

çıktığından dolayı hepsini temsilen H1 simgesi ile gösterilmiştir. Vejetasyon süresi boyunca 

CWSI değeri en düşük çıkan (0.0-0.15 arasında) 33 nolu hat ise  Çizelge 4, Şekil 1 ve Şekil 2'de 

H11 simgesi ile gösterilmiştir. 
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Çizelge 3. Ayçiçeği yaprak taç sıcaklığı ortalamaları (LSD) 

Hat LSD 
Yaprak Taç 

Sıcaklıfiı (C°) 
Hat LSD 

Yaprak Tac 

Sıcaklığı (C°) 

29 A        32,333 16 C D E F G H 28.100 

28 A        32.000 13 C D E F G H 28.055 

30 A В       31,444 50 C D E F G H 28.055 

52 A В C      30,222 5 C D E F G H 28,000 

3 A В C D     30,133 11 C D E F G H 27,972 

20  В C D E    29,622 47 C D E F G H 27,944 

17  В C D E F   29,583 21 C D E F G H 27.888 

31  В C D E F G  29,375 27 C D E F G H 27,888 

4  В C D E F G  29.333 36  D E F G H 27,833 

49  В C D E F G  29.333 24    E F G H 27.751 

1  В C D E F G  29.222 48    E F G H 27,750 

I8  В C D E F G  29.13S 12    E F G H 27.666 

46   C D E F G  29.000 39    E F G H 27.666 

2   C D E F G  28,916 15    E F G H 27,638 

26   C D E F G  28,805 43    E F G H 27,611 

25   C D E F G  28.750 23    E F G H 27,583 

40   C D E F G  28,750 45    E F G H 27,500 

32   C D E F G H 28.694 19     E F G H 27.486 

51   C D E F G H 28,555 8     E F G H 27.38S 

9   C D E F G H 28.527 14     E F G H 27,311 

10   C D E F G H 28.527 44       F G H 27,277 

53   C D E F G H 28.500 7         G H 27,166 

35   C D E F G H 28,361 34         G H 27,111 

38   C D E F G H 28,333 22         G H 27,083 

6   C D E F G H 28,250 37         G H 27,082 

41   C D E F G H 28,166 33           H 26.380 

42   C D E F G H 28.166               

CV (•/.) 5.1               

LSD (0.05) 2.4               

 

Çizelge 4. Bitki Su Stres İndeksinin (Hatlara Göre) Vejetasyon Süresi Boyunca Ort. Değerleri  
H1* H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

034- 0.27- 0.25- 0.22- 031- 0.20- 0.19- 0.18- 0.17- 0,15- 0.0- 

0.38 0.34 0.27 0.25 032 0.21 030 0.19 0.18 0.17 0.15 

29 20 46 32 53 5 36 24 44 7 33 

28 17 2 51 35 11 
 

48 
 

34 
 

30 31 26 9 38 47 
 

12 
 

22 
 

52 4 25 10 6 21 
 

39 
 

37 
 

3 49 40 
 

41 27 
 

15 
   

 
1 

  
42 

  
43 

   

 
18 

  
16 

  
23 

   

    
13 

  
45 

   

    
50 

  
19 

   
       8    

       14    

Hl*:CWSTsi 0.34-0.38 Arasında Defam Hatlan (H29-H28-H30-H52-H3) Simselemektedir 
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Diğer hatlar ise yukarda anılan ilgili Çizelge ve Şekillerden görülebileceği gibi hatların 

bitki su stres indeksi değerleri birbirine çok yakın olduğundan dolayı hepsini temsilen ortak bir 

simge ile gösterilmişlerdir. Buradan H11 simgesi ile gösterilen 33 nolu hattın diğer hatlara kıyasla 

sulama suyunu daha ekonomik bir şekilde, H1 simgesi ile gösterilen 3-28-29-30-52 nolu hatların 

ise kullanılabilir su tutma kapasitesini (elverişli nemi) daha kısa bir sürede tükettiği söylenebilir. 

Kısaca 33 nolu hat toprakta mevcut nemi daha ekonomik bir şekilde kullanırken, 3-28-29-30-52 

nolu hatlar su stresine daha kısa bir zamanda girmektedir.  Ayçiçeği hatlarının (53 adet)  ortalama 

CWSI değerlerinin birbirleriyle aynı veya çok yakın çıkmasının sebebi ise aynı toprak 

koşullarında, aynı iklimde ve hepsine her sulamada eşit oranda su veriliyor olmasından 

kaynaklanabilir. Buradan şunu söylememiz olasıdır CWSI bitkiye su stresi uygulanan koşullarda 

daha belirgin olarak görülmektedir. Sonuç olarak CWSI değerinin ayçiçeği çeşitleri ve hatları 

arasında değiştiğini söylememiz olasıdır. CWSI değerinin yüksek çıkması o çeşidin su stresine 

hassas olduğunu, bitki su stres indeksinin düşük çıkması ise o hattın dayanıklı olduğunu 

belirlemede iyi bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda 3 nolu ayçiçeği hattı susuz 

koşullara daha mukavim bir başka ifadeyle suyu daha ekonomik kullanmış buna karşın 3-28-29-30 

nolu ayçiçeği hatları ise daha hassas çıkmıştır veya diğerlerine göre suyu ekonomik 

kullanamamıştır. Dolayısıyla sulu koşullara uygun olduğunu söylememiz olasıdır. Ancak bitki 

yetiştiriciliğinde verimi etkileyen birçok parametre mevcut olup tek bir parametreye 

bağlanmaması gerektiği hususu göz ardı edilmemelidir. Bundan dolayı bu ve benzeri çalışmaların 

daha uzun yıllar yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Şekil 1'den görülebileceği gibi (H1 

simgesi ile gösterilen) 3 nolu ayçiçeği hattının hava sıcaklığının 38 C
° 
maksimum oluğu bir gün ve 

sulamadan önce CWSI değeri 0.68 ile maksimum değere çıkarken, 33 nolu hattın (H11 simgesi ile 

gösterilen) genel olarak CWSI değeri tüm vejetasyon süresi boyunca düşük kalma yönünde bir 

eğilim göstermiştir. Gün boyunca yapılan okumalarda genel olarak saat 12
00

 ile 14
00

 arasında tüm 

ayçiçeği hatlarının CWSI değerlerinde artma yönünde bir eğilim gözlenmektedir.  

Şekil 1. (a) Bitki Su Stres İndeksinin Vejetasyon Süresi Boyunca Değişimi, (b) Bitki Su Stres 

İndeksinin Gün Boyunca Değişimi 

                   

   Ayçiçeği ile ilgili yapılan literatür taramasında ayçiçeği çalışmalarının daha çok gübre ve 

verim denemeleri olduğu CWSI'ne ilişkin çalışmaların neredeyse bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla istenilen düzeyde atıf yapılamamıştır.  

 Orta ve ark. (2002), Tekirdağ ili koşullarında ayçiçeğinde bitki su stres indeksinin (CWSI) 

belirlenmesi ve bitki stres indeksinin verim ilişkisi konulu bir araştırma yapmışlardır. Çalışmaları 

T1, T2, T3, T4 ve T5 deneme konularına ait 5 deneme parselinde oluşmaktadır. Her bir deneme 

konusu için farklı sulama suyu miktarı uygulanmaktadır. Deneme iki yıllık bir çalışma olmak 

üzere farklı deneme konularında oluşmaktadır. Denemede ilk yıl T1, T3 ve T5 deneme konusu 

ikinci yıl ise T1, T2, T3, T4 ve T5 deneme konularında çalışma yapmışlardır. Çalışmada 90 cm 

toprak derinliğinde ayçiçeği bitkisi için gerekli su ihtiyacının sırasıyla %100’ ü T1, %75 T2, %50 

T3, %25 T4 ve % 0 T5 konularına sulama suyu uygulamışlardır. Yapılan çalışma sonucunda elde 
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edilen bitki su stres indeks CWSI değerlerine tespit ederek yüksek verimi alabilecek CWSI değeri 

tespit edilmiş ve sulama programlamasında kullanılmıştır. Sonuç olarak CWSI değeri 0.44 ve 0.48 

e ulaştığın en yüksek verimi alabilmek için sulama zamanını belirlemede bir ölçüt olarak 

kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. Ayıca CWSI ile verim ilişkisini; Y = 8.28 - 7.36 CWSI bir 

eşitlikle ifade edilebileceğini belirtmişlerdir. 

 Karaata (1991) tarafından yapılan bir diğer araştırmada, ayçiçeğinin su-üretim 

fonksiyonları belirlenmiştir. Buna göre bitkinin su stresi yaşamaması için tabla oluşumunda, 

çiçeklenme başlangıcında ve süt olumunda olmak üzere üç kez sulanması gerekmektedir. Bu 

sulamalarda tabla oluşumunda 210 mm, çiçeklenme başlangıcı ve süt olumunda ise 160’ar mm 

olmak üzere toplam 530 mm sulama suyu hesaplanmıştır. Su kısıtının verimi çok fazla etkilediği 

vurgulanan bu çalışmada, bir su kısıtı uygulaması düşünülmesi halinde, bunun tabla oluşumu ve 

süt olumu dönemlerindeki sulamalara eşit olarak paylaştırılması gerektiği ifade edilmiştir. 

 Ashoub et al. (2003), sulama sıklığı (7, 14 ve 21 gün aralıklarla) ve magnezyumlu 

gübrelemenin G101 ayçiçeği çeşidinin gelişimi, verim ve kimyasal kompozisyonu üzerine 

etkilerini inceledikleri araştırmalarında; 7 gün arayla yapılan sulama uygulamasıyla yaprak 

gübrelemesi olarak %1 magnezyum sülfatın 35 günlük fidelere uygulanmasının en yüksek tane 

verimi, verim komponentleri (tane, sap, biyolojik verim, bitkide tane verimi, tabla çapı ve yüz tane 

ağırlığı) ve tanenin kimyasal kompozisyonunu (yağ, protein ve karbonhidrat) verdiğini 

belirlemişlerdir.  

  Calvino et al. (2004), ayçiçeği çeşitlerinin su kısıntısı ve dar sıra aralığında (52 ve 70 cm) 

verime tepkilerinin belirlenmesi amacıyla yürüttükleri araştırmalarında, kısa (Zenit) ve uzun 

(Paraiso 20, Surcoflor ve CF 11) vejetasyon sürelerine sahip çeşitleri çiçeklenmeden 30 gün önce 

(S1), ilk çiçeklenme (S2) ve çiçeklenmeden 30 gün sonra (S3) olmak üzere sulama yapmışlardır. 

Kısa vejetasyon süresine sahip Zenit çeşidi dar sıra aralığında daha iyi sonuç vermiş, erken gelişim 

döneminde su kısıntısı olması durumunda dar sıra aralığının kısmen daha faydalı olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Yukarda bahsedilen araştırıcıların bulduğu CWSI değerleri ile bu çalışmadan elde edilen 

bulgular arasında kısmen de olsa farklılıklar bulunmaktadır, bu farlılığı farklı iklim ve toprak 

yapısı ile uygulanan agronomik işlemlere ve çeşit farklılıklarına bağlayabiliriz. Sonuç olarak bu 

çalışmanın sonucunda ayçiçeği hatları içerisinde bitki su stres indeksi (CWSI) düşük çıkanların 

kullanılabilir su tutma kapasitesini daha ekonomik bir şekilde kullandığını veya başka bir deyişle 

CWSI yüksek çıkanlara kıyasla su stresine daha geç girdiklerini söylememiz olasıdır. CWSI'i 

yüksek çıkanlar su kısıntısından daha çabuk etkilenmekte hızlı bir şekilde yaprakları solmakta, 

pörsümekte ve verimde düşme yönünde bir eğilim görüldüğü söylenebilir.     

Sonuç CWSI değeri iklim parametrelerinden etkilenmekte olup yıllar itibarıyla hatlara 

veya çeşitlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Kısıntılı sulama imkanlarının olduğu yerlere 

(kurak koşullara) mukavim ayçiçeği çeşit geliştirme ıslah çalışmalarında 33 nolu hattın (H11)  

kullanılabileceği söylenebilir. 
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Abstract: Turkey has the most suitable ecological conditions for viticulture. Particularly Diyarbakır with 22 500  ha  

grape field and 123  000 ton 9th production ranks itself  8th and 9th respectively. Viticulture is most important 

agriculture branch after on agriculture and farming whish economy is largely based on. 

The aim of the article is to determine vineyard area in Diyarbakır/Eğil county using remote sensing and GIS 

techniques. In this study Landsat-TM ETM+ Landsat 8 has been used to classify and extract NDVI. The scenes will 

cover the dates where the vegetation is high from March to November. Firstly the border of districts has been drawn 

on the satellite scene then by using band combination and classification technique vegetation and particularly vineyard 

regions has been distinguished.  The research results have showed up-to-date information for the future development, 

planning of viticulture, create convenient condition for viticulture.  

Keywords: Remote Sensing, Landsat, GIS, Vineyard, Diyarbakir/Eğil 

 

Diyarbakır İli Eğil İlçesinde Üzüm Yetiştirilen Alanların Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi 

 
Özet: Dünya’nın bağcılık için en uygun ekolojik koşullarına sahip olan ülkemizde, Diyarbakır ili yaklaşık 22 500 ha 

üzüm üretim alanı ile iller sıralamasında sekizinci, 123 000 ton üzüm üretimi ile ise dokuzuncu sırada yer almaktadır. 

Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan ve kuru tarımın yaygın olduğu Diyarbakir ilinde, tahıllardan sonra 

bağcılık en önemli tarım kollarından birisi durumundadır. 

Bu çalışmada Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde üzüm yetiştirilen alanların uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri 

kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Landsat-TM (Thematic Mapper), Landsat-ETM+ (Enhanced 

Thematic Mapper plus) uydularının üzüm vejetasyonunun en yoğun olduğu Mart ve Kasım ayları arasındaki 

görüntülerinden faydalanılmıştır. Ayrıca 1/25000 ve 1/100000 ölçekli topoğrafya haritalarından ve arazide koordinat 

ölçümleri için GPS cihazından yararlanılmıştır. Öncelikle uydu görüntüsü üzerinde ilçe sınırları çizilmiş, daha sonra 

seçilen bant desenine bağlı olarak bitki örtüsü ve özellikle üzüm yetiştirilen alanlar  tespit  edilmiştir.  Bilgisayar 

ortamında,  Ermapper ve Pancroma yazılımları yardımıyla üretilen bulgu ve analizler arazi çalışmaları ile birlikte 

yürütülerek elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Landsat, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bağ Alanları, Diyarbakır/Eğil 

 

Introduction 
 

The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is a numerical indicator that 

uses the visible and near-infrared bands of the electromagnetic spectrum, and is adopted to 

analyze remote sensing measurements and assess whether the target being observed contains 

live green vegetation or not. 

NDVI has found a wide application in vegetative studies as it has been used to estimate 

crop yields, pasture performance, and rangeland carrying capacities among others. It is often 

directly related to other ground parameters such as percent of ground cover, photosynthetic 

activity of the plant, surface water, leaf area index and the amount of biomass. NDVI was first 

used in 1973 by Rouse et al. from the Remote Sensing Centre of Texas A&M University. 

Generally, healthy vegetation will absorb most of the visible light that falls on it, and 

reflects a large portion of the near-infrared light. Unhealthy or sparse vegetation reflects more 

visible light and less near-infrared light see Fig. 1 and Fig. 2. Bare soils on the other hand reflect 

moderately in both the red and infrared portion of the electromagnetic spectrum (Holme et al, 

1987). 

Since we know the behavior of plants across the electromagnetic spectrum, we can derive 

NDVI information by focusing on the satellite bands (Table 1 and Table 2) that are most sensitive 

to vegetation information (near-infrared and red). The bigger the difference therefore between the 
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near-infrared and the red reflectance, the more vegetation there has to be. The NDVI algorithm 

subtracts the red reflectance values from the near-infrared and divides it by the sum of near-

infrared and red bands. 

 

NDVI= (NIR-RED)/ (NIR+RED) 

 

This formulation allows us to cope with the fact that two identical patches of vegetation 

could have different values if one were, for example in bright sunshine, and another under a 

cloudy sky. The bright pixels would all have larger values, and therefore a larger absolute 

difference between the bands. This is avoided by dividing by the sum of the reflectances. 

Theoretically, NDVI values are represented as a ratio ranging in value from -1 to 1 but 

in practice extreme negative values represent water, values around zero represent bare soil and 

values over 6 represent dense green vegetation. 

 

 
 

Fig.1. NDVI is calculated from the visible and near-infrared light reflected by vegetation. 

Healthy vegetation (left) absorbs most of the visible light that hits it, and reflects a large portion 

of the near-infrared light. Unhealthy or sparse vegetation (right) reflects more visible light and 

less near-infrared light. The numbers on the figure above are representative of actual values, but 

real vegetation is much more varied. (Illustration by Simmon, 2014). 
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Fig. 2. Leaf spectra of some common plant disease symptoms (Steddom et al. 2005) 

 

Table 1.  Spectral sensitivity of Landsat 7 bands. 

Band 

Number 

Wavelength 

Interval 

Spectral 

Response 

1 0.45-0.52 µm Blue-Green 

2 0.52-0.60 µm Green 

3 0.63-0.69 µm Red 

4 0.76-0.90 µm Near IR 

5 1.55-1.75 µm Mid-IR 

6 10.40-12.50 µm Thermal IR 

7 2.08-2.35 µm Mid-IR 

 

 

Table 2. Application of Landsat bands. 

Band 

Number 

Applications 

1 coastal water mapping, soil/vegetation discrimination, forest 

classification, man-made feature identification 

2 vegetation discrimination and health monitoring, man-made 

feature identification 

3 plant species identification, man-made feature identification 

4 soil moisture monitoring, vegetation monitoring, water body 

discrimination 

5 vegetation moisture content monitoring 

6 surface temperature, vegetation stress monitoring, soil moisture 

monitoring, cloud differentiation, volcanic monitoring 

7 mineral and rock discrimination, vegetation moisture content 
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Material and Method 
 

For this study, 17 Landsat TM ETM and Landsat 8 (Table 3) scenes from 1998 to 2014 that 

covering Eğil region were selected. The data were downloaded from USGS EROS (United States 

Geological Survey’s Earth Resources Observation and Science data Centre) via the Internet. To 

enhance the results ground truth of four, shown on table 4, vineyards region were pinned via 

Magellan Meridian Gold GPS instrument. 

To process and evaluate the Landsat TM-ETM images, standard commercial ERMapper and 

Pancroma, (www.erdas.com, www.pancroma.com) software which can run on a personal 

computer were used.  From the scenes we extracted a subsection to cover only Diyarbakır/Eğil 

county (Fig. 3). Some of the scenes were Landsat ETM+ SLC-off (Scan line Corrector off) which 

contain strip lines due to detector failure, this caused an estimated about 22% of any given scene 

is lost (Fig. 4-a). In order to remove these lines from the image processing software called 

Pancroma was used. Using Hayes method within the software image was corrected see Fig. 4-c; 

this method basically is a sliding-window method, meaning a small but significant number of 

computations are required for each pixel in the image. This procedure uses a computational 

approach to solving the gap filling problem. Instead of directly substituting the missing pixels 

from the Adjust image into the Reference image, it computes the brightness level of each 

missing pixel in the reference image using information from a collection of corresponding pixels 

in the adjust image. 

 

 
Fig. 3. True color RGB (432) image of Eğil county. 

 

 

 
a     b    c 

Fig. 4. Scan line corrector off image reference image and corrected image 

http://www.erdas.com/
http://www.pancroma.com/
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Table 3. Downloaded scenes. 
LT51720341998162XXX01  

LT51720342006152MOR00  

LT51720342010163MOR00  

LT51720341998162XXX01  

LE71720342010299ASN00 SLC off image LE71720342000256SGS00 referenced image 

LT51720342010243MOR00  

LT51720342010227MOR00  

LT51720342011182MOR00  

LT51720342010163MOR00  

LE71720342010139ASN00 off image LE71720342006144ASN00 referenced image 

LE71720342010075EDC00 off image LE71720342000096EDC00 referenced image 

LE71720342010027ASN00 off image LE71720342001018SGS00 referenced image 

LC81720342014222LGN00  

 

Table 4. Location of defined 5 vineyard regions. 
 Easting Northing 

Region 1 

594806.223 E 4228439.771 N 

594999.72 E 4228470.526 N 

595022.786 E 4228512.813 N 

594973.451 E 4228582.652 N 

594936.289 E 4228655.694 N 

594849.151 E 4228653.131 N 

594806.223 E 4228440.412 N 

Region 2 

594550.965 E 4235100.528 N 

594567.898 E 4235114.075 N 

594552.658 E 4235251.237 N 

594542.498 E 4235309.658 N 

594427.349 E 4235440.894 N 

594374.855 E 4235490.848 N 

594340.987 E 4235475.608 N 

594548.425 E 4235100.528 N 

Region 3 

593798.218 E 4235815.13  N 

593887.682 E 4235740.82  N 

593973.235 E 4235774.553 N 

593936.081 E 4235851.795 N 

593858.838 E 4235853.262 N 

593823.15 E 4235876.728 N 

593796.751 E 4235814.152 N 

593796.262 E 4235814.641 N 

Region 4 

594082.356 E 4236255.165 N 

594163.3   E 4236239.988 N 

594182.903 E 4236238.091 N 

594227.801 E 4236179.913 N 

594255.625 E 4236196.354 N 

594282.185 E 4236162.207 N 

594340.995 E 4236221.017 N 

594227.169 E 4236288.68  N 

594204.404 E 4236276.033 N 

594130.417 E 4236340.535 N 

594081.092 E 4236253.9  N 
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For the most effective comparison, both images should ideally be captured at the same 

time of the year in order to eliminate any seasonal variations that my cause different spectral 

responses.  Spectral variations may also occur owning to atmospheric factors. If one image was 

captured on a day when atmosphere was full of smog or smoke, the pixel values will be affected. 

To overcome this problem we have used subtracting the pixel value of the darkest pixel over 

water from all pixel values in the same image Richards (1986), and Schowengerdt (1983).  This 

technique is made easier by opening up two windows in ERMapper one with each dataset, and 

geolinking them so that, at all times, they show the same ground area. It is best to select area 

relatively uniform such as water body. 

Supervised and supervised classification was conducted to reveal vineyard area which 

the results will be discussed and compared in result and discussion section. 

 

Results 
 

Four NDVI (Fig. 5, 6, 7,8) images and statistics (Table 5) were produced according to 

aforementioned equation using Ermapper. 

 

 
Fig.5. NDVI map of Eğil County for 1998. 

 

 
Fig.6. NDVI map Eğil County for 2006. 

 

 
Fig.7. NDVI map Eğil County for 2010. 

 

 
Fig.8. NDVI map Eğil County for 2014. 
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Table 5. Statistical table of processed Landsat images. 

 Min Max Mean 

1998 -4,07 0,62 0,16 

2006 -0,127 0,806 0,28 

2010 -0,5 0,87 0,20 

2014 -0,76 0,99 0,30 

 

 

Below (Fig. 9, ig.F 10 and Fig. 11); band combinations which are suggested by the USGS 

Landsat 8 team. 

 

 
Fig.9. 652 Landsat 8 for Agriculture. 

 

 
Fig.10. 654 Landsat 8 for vegetation analysis. 

 

 
Fig.11. 562 Landsat 8 for healthy vegetation. 

 

 

Classification 
If you are familiar with a region, you can mark out on the image a representative sample 

of this class. In other cases you may want to automatically analyze the entire image, revealing 

new information about the area. Present work conducted using similar logic to detect vineyards. 

First ROI (aria of interest) detected using GPS instrument then as we were familiar with the 

region following classification map emerged (Fig. 12). 
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Fig.12. Classified image obtained from scene 2010 of Landsat TM 

 

 
Fig.13. Land use and land cover change maps which obtained from similar pixel that belonging 

to combination of the years of 2010-2011. 

 

Table 6. Calculated Land use from raster data 

Land use form 2010 (da) 2011 (da) 

Water Area 1092.87 884.250 

Irrigated Agricultural Area 7337.430 7933.500 

Non Irrigated Agricultural  Area 

 

15114.510 15232.050 

Vineyard Area 15603.480 17100.180 

Rock Area 8368.560 7361.910 
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Fig.14. a, b, c. 

 

Table 7. Land use area derived data from the GIS vectors 

Land Use Form 2010 (da) 2011 (da) 

Water Area 1080 875,9 

Irrigated Agricultural Area 7198 7858 

Non Irrigated Agricultural  Area 15680 15400 

Vineyard Area 16850 19150 

Rock Area 8197 7255 

 

Conclusions 
 

Present work has showed that remote sensing is a useful technique to evaluate synoptic 

view of a region of interest. As this work indicated this information could be used to follow and 

enhance land use and agricultural activities to help regional farmers. This will also increase 

productivity accordingly wealth of people with a little cost. It would be better if we could use 

better satellite for instance SPOT (Satellite Pour l’Observation de la Terre) or CASI (Compact 

Airborne Spectrographic Imager). 
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Abstract: Animal production is an important sector in Turkey as in the world that the demands of animal products are 

increased day by day. Accordingly, many businesses are established large capacity in recent years. Livestock 

production has led to the formation of air borne emissions because of the increase in the number of animals and made 

to ensure efficiency the feeding methods. Carbon Dioxide, Methane, Ammonia, Di Nitrogen Monoxide as greenhouse 

gases, the most intense of these emissions is encountered. In addition to this, dust, odors and various bacteria and 

endotoxins are released into the atmosphere from shelters. In particular, the effects of greenhouse gases at a level that 

is underestimated, to put forward the emission values, monitoring and prevention measures should be taken. It has 

been determined many studies on the subject in Europe and USA that animal production has a significant impact on 

total greenhouse gas emissions in the atmosphere, as a consequence of global warming has been identified as an 

important contribution. Animal production is related 7% of greenhouse gas emissions, 75% of CH4 and 25% N2O are 

took place livestock enterprises in the same way. 

In this study, the measurement results which conducted field studies the last five years in Bursa region are 

evaluated in various animal shelters and emphasized the importance of the greenhouse gas emissions, possible 

measures and strategies were presented. 

Keywords: Greenhouse gases, Emissions, Animal shelters, Ammonia, Methane 

 

Hayvansal Üretim Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi ve Etkileri Üzerine 

Yapılan Çalışmalar 

 
Özet: Hayvansal üretimin dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça önemli bir sektör olduğu ve gün geçtikçe 

hayvansal ürünlere olan talebin arttığı görülmektedir. Buna bağlı olarak ta son yıllarda büyük kapasiteli birçok işletme 

kurulmaktadır. Hayvan sayısında görülen artış ve verimliliği sağlamak için yapılan beslenme yöntemleri, hayvansal 

üretim kaynaklı hava emisyonlarının oluşumuna yol açmaktadır. Karbondioksit, Metan, Amonyak, Di Azot Monoksit 

gibi sera gazları bu emisyonların en yoğun olarak karşımıza çıkanlarıdır. Bunun yanı sıra, barınaklardan toz, koku ve 

çeşitli bakteri ve endotoksinler de atmosfere salınmaktadır. Özellikle sera gazlarının etkisi küçümsenmeyecek 

düzeyde olup, emisyon değerlerinin ortaya konulması, izlenmesi ve önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. Avrupa ve ABD’de konuya yönelik birçok çalışmada, hayvansal üretimin atmosferdeki toplam sera 

gazı emisyonlarına önemli düzeyde etkisi olduğu, buna bağlı olarak küresel ısınmada önemli bir katkı sağladığı 

belirlenmiştir. Sera gazı emisyonlarının % 7’si hayvansal üretimden kaynaklanmakta olup, CH4’ün %75’i, N2O’nun 

%25’i yine hayvancılık işletmeleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

Bu çalışmada, son beş yıldır Bursa bölgesinde yapılan saha çalışmaları ve çeşitli hayvan barınaklarında yapılan 

ölçüm sonuçları değerlendirilerek, oluşan sera gazı emisyonlarının önemi ortaya konulmaya çalışılmış, alınabilecek 

önlemler ve stratejiler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sera gazları, Emisyon, Hayvan barınakları, Amonyak ,Metan 

 

Giriş 

 

Ülkelerin nüfus artışına paralel olarak, hayvansal protein gereksinimi de artış göstermekte 

buna bağlı olarak hayvansal üretim yapan işletme sayısı ve kapasitesinde artışlar olmaktadır. 

Ancak, bu tür işletmelerin ürettikleri ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratan çeşitli gazlar ile 

toz ve koku sorunları da oluşabilmektedir. Nitekim hayvansal üretim yapan işletmeler,  çalışanlar, 

hayvanlar ve çevrede yaşayan toplulukların sağlığını etkileyebilecek  zararlı gazların potansiyel 

kaynağıdır ( Zhang ve ark., 1998).  

Hayvansal üretim kaynaklı gaz ve toz oluşumları, mevsim ve iklim koşullarına, barınak 

işletim sistemine, yemleme uygulamalarına, barınak tipine ve diğer faktörlere bağlı olarak 

değişebilmektedir (Bicudo ve ark., 2002). Kapalı hayvan barınakları, amonyak (NH3), 

diazotmonoksit (N2O), metan (CH4), hidrojen sülfür (H2S) ve karbondioksit (CO2) gibi atmosferik 

kirleticilerin önemli kaynaklarıdır ( Liang ve ark., 2003). Belirtilen bu gazlar, küresel atmosferik 

ısınmada etken olan sera gazları olup küçümsenmeyecek öneme sahiptirler. Tüm üretim 
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aşamalarındaki emisyonlar dikkate alındığında, hayvansal üretimin küresel ısınmaya etkisinin % 

18 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle,  CO2 emisyonunun % 9’u,  CH4 

emisyonunun % 37’si, N2O emisyonunun % 65’i hayvansal üretim kaynaklıdır ( Steinfeld ve ark., 

2006).  

Bu çalışmada, Bursa bölgesinde faaliyet gösteren ve bölgeyi temsil eden broyler, yumurta 

tavuğu ve süt sığırı işletmelerindeki NH3, CO2, H2S, CH4 ve PM gibi kirleticilerin 

konsantrasyonlarının belirlenmesi ve hayvan barınaklarından kaynaklanan gaz ve toz 

emisyonlarının hesaplanması amaçlanmıştır.   

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma, Bursa’da hayvancılığın en yoğun üretim merkezlerinden biri olan Nilüfer ilçesi 

(Akçalar, Ahmet Yesevi, Görükle, İrfaniye ve Yaylacık Mahalleleri) ile, Karacabey ilçesine bağlı 

Gölkıyı ve Uluabat köylerinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada, bölgede faaliyet gösteren diğer işletmelerin kapasite ve yapısal özelliklerini 

temsil edebilecek özelliklere sahip hayvan barınaklarının belirlenmesine özen gösterilmiştir. Kış 

dönemi çalışmaları Aralık -Mart  aylarında, yaz dönemi çalışmaları ise Haziran-Eylül  ayları 

arasında yürütülmüştür. Belirtilen zaman dilimlerinde yapılan ölçümler barınakların yatay ve 

düşeydeki orta noktası, ölçüm noktası esas alınarak 4 gün süreyle 24 saat sürekli olacak biçimde 

yapılmış ve veriler kaydedilmiştir.   

Havalandırma oranının belirlenmesi  

Çalışmada incelenen barınaklarda havalandırma oranı, barınak iç ortamında ölçülen hava 

hızı ve hava giriş açıklığı alanları kullanılarak hesaplanmıştır (Gray, 1955).  

Q= A.V 

Q= Havalandırma Oranı (m
3
/s) 

A= Hava giriş açıklığı alanı (m
2
) 

V= Barınak içindeki hava hızı (m/s) 

Hava kirleticilerin konsantrasyonlarının ölçülmesi 

Çalışmada kirletici gaz konsantrasyonları çoklu gaz ölçer (Model: Ibrid MX6, Industrial 

Scientific Corporation, USA) ile ölçülmüştür (Şekil 1).  

 

 
 

Şekil 1. Yumurta Kümesinde Çoklu Gaz Ölçer Kullanımı 

 

Çalışmada toz (PM) ölçümleri çok fonksiyonlu PM ölçer (0,1-10 µm, Model: PDR-1200, 

Thermo Fisher Scientific, USA) yardımıyla gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Broyler kümesinde PM Ölçümü 

 

Hava kirleticilerin emisyon değerlerinin hesaplanması 

Çalışmada, konsantrasyonları ölçülen gazların ve partiküler maddelerin barınaktan olan 

emisyon (salım) oranları  aşağıda verilen eşitliğe göre hesaplanmıştır (Hinz ve Linke, 1998). 

E= C.Q 

 

Eşitlikte;  

E =Barınaktan olan salım, (g/h) 

C = Kirleticinin barınak içerisindeki konsantrasyonu (g/m
3
)  

Q = Barınakta uygulanan havalandırma oranı (m
3
/h) 

Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi  

Bu çalışma kapsamında elde edilen veriler, istatistiksel bilgisayar paket programı (Minitab 

15) yardımıyla çok faktörlü varyans ve regresyon analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

İncelenen Hayvan Barınaklarının Yapısal Özellikleri 

Çalışmanın yürütüldüğü 9 adet işletmede, barınak tipi ve kapasitesi,  barınaklarda 

kullanılan havalandırma ve gübre temizleme sistemleri ile barınakların yerleşim yönü Çizelge 

1’de değerlendirilmiştir.  
 

Çizelge 1. İncelen İşletme Yapılarının Özellikleri 

İşletme Adı Bulunduğu Yer 
Yetiştiricilik 

Sistemi 
Kapasite Havalandırma Sistemi 

Gübre 

Temizleme 
Bina Yönü 

Broyler1 Akçalar Yerde 10.000 Mekanik Altlık KD-GB 

Broyler2 Gölkıyı Yerde 12.000 Mekanik+Doğal Altlık KD-GB 

Broyler3 Görükle Yerde 24.000 Mekanik Altlık D-B 

YumTav1 İrfaniye Kafes 12.000 Mekanik Gübre Bantlı K-G 

YumTav2 Yaylacık Kafes 12.000 Mekanik Gübre Bantlı K-G 

YumTav3 Yaylacık Kafes 11.000 Mekanik Derin Çukurlu K-G 

SütSığırı1 Akçalar Serbest Açık 40 Doğal Elle Küreme KD-GB 

SütSığırı2 Ahmet Yesevi Serbest Duraklı 63 Doğal Elle Küreme D-B 

SütSığırı3 Karacabey Serbest Duraklı 72 Doğal 
Hidrolik 

küreme 
D-B 

 

Hayvan Barınakları İç Ortamında Kirletici Konsantrasyonları   

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler, iç ortam hava kalitesine ilişkin NH3, H2S, 

CH4, CO2, ve PM konsantrasyon değerleri yönüyle Çizelge 2’ de özetlenmiştir.  
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Çizelge 2. İncelen Barınaklarda İç Ortam Kirletici Konsantrasyonları  
  İşletme Parametre NH3  (ppm)  H2S (ppb)  CH4  (ppm)  CO2  (ppm)  PM  (mg/m3)  

Broyler 

Ort  18.27 20.54 9.12 1695.28 0.90 

Mak  49.60 34.77 12.14 5243.61 2.09 

Min  2.80 8.11 6.98 432.78 0.02 

SS  5.66 5.39 1.44 696.02 0.88 

Yumurta Tavuğu 

Ort  5.84 14.05 - 802.78 0.18 

Mak  19.92 71.16 - 1572.00 3.77 

Min  0.50 2.66 - 2.33 0.01 

SS  1.25 4.86 - 170.16 0.11 

Süt Sığırı 

Ort  1.52 53.87 26.27 333.46 0.04 

Mak  8.77 1089.82 78.78 1100.00 0.82 

Min  0.00 0.38 0.59 75.00 0.00 

SS  0.70 75.16 5.00 68.42 0.02 

 

Broyler kümeslerinden 1 nolu işletmede çalışmanın kış mevsiminde elde edilen  ortalama 

NH3 konsantrasyonu (57.63 ppm) dışında, elde edilen diğer kirletici konsantrasyonları önceki 

çalışmalarla paralellik göstermektedir. Kış ve yaz mevsimlerinde maksimum ve minimum 

konsantrasyonlar sırasıyla NH3  için Broyler1, Broyler2, Broyler3 ve Broyler2 işletmesinde 

gözlenirken, CH4 konsantrasyonları Broyler1, Broyler2 ve Broyler3 işletmesinde elde edilmiştir. 

H2S konsantrasyonları için kış ve yaz döneminde maksimum ve minimum değerler sırasıyla 

Broyler3, Broyler1, Broyler2 ve Broyler1 işletmesinde gözlenmiştir. Maksimum ve minimum CO2 

konsantrasyonları kış ve yaz mevsiminin her ikisi için de Broyler2 ve Broyler1 işletmesinde 

gerçekleşmiştir. Maksimum ve minimum PM konsantrasyonları ise kış mevsiminde sırasıyla 

Broyler2 ve Broyler3 işletmelerinde yaz mevsiminde Broyler 3 ve Broyler 2 işletmelerinde 

ölçülmüştür. 

Broyler1 işletmesinde elde edilen NH3 konsantrasyonları (ort. 58 ppm)  literatürde broyler 

kümesleri için belirtilen konsantrasyonlara oranla daha yüksek gerçekleşmiştir.  Bu durumun 

ortaya çıkmasında Broyler1 kümesinin duvar yüksekliğinin (2,2 m) çalışmada incelenen diğer 

kümeslere oranla daha az olması etkili olmuştur.   Diğer kirleticiler için elde edilen 

konsantrasyonlar literatürde belirtilen sınırlar içerisindedir.  

Kış mevsimi ölçümleri sonucunda yumurta tavuğu kümeslerinden elde edilen ortalama  

NH3, H2S, CO2 ve PM konsantrasyonları sırasıyla; Yumtav1 için  4 ppm, 13 ppb, 625 ppm ve 0,09 

mg/m
3
, Yumtav2 için 7 ppm, 13 ppb, 1235 ppm ve 0,06 mg/m

3
 ,Yumtav3 için 11 ppm, 20 ppb, 

883 ppm ve 0,13 mg/m
3
  olarak gerçekleşmiştir. Yaz mevsimi ölçümleri sonucunda yumurta 

tavuğu kümeslerinden elde edilen ortalama NH3, H2S, CO2 ve PM konsantrasyonları sırasıyla 

;Yumtav1 için,  4 ppm, 5ppb, 735 ppm ve 0,27 mg/m
3
, Yumtav2 için 4 ppm, 27 ppb, 540 ppm ve 

0,24 mg/m
3
 Yumtav3 için 5 ppm, 6 ppb, 798 ppm ve 0,31 mg/m

3
  olarak ölçülmüştür. 

Yumurta tavuğu kümesleri birbiriyle karşılaştırıldığında kış ve yaz mevsimlerinde 

maksimum konsantrasyon değerleri NH3 ve PM için Yumtav3’de, H2S, CO2 için Yumtav2’de elde 

edilmiştir. Minimum değerler ise kış ve yaz dönemlerinde NH3 için Yumtav1 ve Yumtav3’de, H2S 

için Yumtav2 ve Yumtav1’de, CO2 için Yumtav1 ve Yumtav2’de ve PM için Yumtav2 ve 

Yumtav1 işletmesinde gerçekleşmiştir.  

Yumtav3 işletmesinde, gübre kümesin alt katındaki derin çukurda toplanmakta ve bir 

üretim periyodu süresince burada kalmaktadır. Bu gübre işletim sistemi, maksimum NH3 ve buna 

bağlı olarak PM konsantrasyonlarının bu kümeste elde edilmesine yol açmıştır. Çalışmada 

yumurta tavuğu kümeslerinde ölçülen kirletici konsantrasyonları literatürde verilen değerler ile 

uyum içerisindedir (Liang ve ark.,2005; Li ve ark., 2011) 

Süt sığırı ahırlarında kış mevsimi ölçümleri ile elde edilen ortalama konsantrasyon 

değerleri NH3, H2S, CH4, CO2 ve PM için sırasıyla, SütSığırı1’de, 2 ppm, 35 ppb 37 ppm, 136 

ppm ve 0,082 mg/m
3
, SütSığırı2’de, 1 ppm, 101 ppb, 39 ppm, 267 ppm ve 0,077 mg/m

3
, 

SütSığırı3’de  2 ppm, 81 ppm, 39 ppm, 149 ppm ve 0,078 mg/m
3
 olarak ölçülmüştür. 
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Yaz mevsimi ortalama konsantrasyon değerleri NH3, H2S, CH4, CO2 ve partiküler madde 

için sırasıyla, SütSığırı1’de, 15 ppm, 15 ppb, 20 ppm, 479 ppm ve 0,002 mg/m
3
, SütSığırı2’de, 1 

ppm, 20 ppb, 18 ppm, 473 ppm ve   0,01 mg/m
3
,  SütSığırı3’de  4 ppm, 68 ppb, 17 ppm, 494 ppm 

ve 0,003 mg/m
3
 olarak gerçekleşmiştir.  

Çalışmada incelenen süt sığırı ahırları arasında kış ve yaz dönemlerinde maksimum 

konsantrasyonlar sırasıyla NH3 için SütSığırı3 ve SütSığırı1, H2S için SütSığırı2 ve SütSığırı3’de, 

CH4 için SütSığırı2 ve SütSığırı1’de, CO2 için SütSığırı2 ve SütSığırı3’de, ve PM için SütSığırı1 

ve SütSığırı2’de elde edilmiştir. Kış ve yaz dönemlerinde minimum değerler ise NH3 ve CH4 için 

her iki dönem içinde SütSığırı2 ve SütSığırı3’de, H2S için SütSığırı3 ve SütSığırı2’de, CO2 için 

SütSığırı1 ve SütSığırı2’de ve PM için SütSığırı2 ve SütSığırı1’de gözlenmiştir. Çalışmada süt 

sığırı iç ortamında ölçülen kirleticilerden CH4 dışındakiler önceki çalışmalarla benzerlik 

göstermektedir (Brose ve ark.,1998). Bu çalışmada incelenen ahırlardaki maksimum CH4 

konsantrasyonu bu değerin çok daha altında yer almaktadır (148 ppm). Bu durumun ortaya 

çıkmasında, incelenen işletmelerin kapasitelerinin düşük olması, uygulanan gübre temizleme 

sistemleri arasındaki farklılıklar ile hayvanlara verilen yem rasyonundaki farklılıklar etkili olabilir. 

İncelenen Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Salımlar 
Çalışmada barınak içi verilerin değerlendirilmesinin yanı sıra barınak dış ortamına salınan 

gaz ve partiküler maddelerin belirli bir süre içerisindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır 

(Çizelge 3).   
 

Çizelge 3. İncelen Barınaklarda Belirlenen Emisyon (Salım) Değerleri 
İşletme Parametre NH3  (g/h) H2S (mg/h) CH4 (mg/h) CO2  (kg/h) PM  (g/h) 

Broyler 

Ort 305.92 441.73 286.57 152.35 7.62 

Mak 1671.05 3876.14 1930.89 680.90 29.29 

Min 4.46 9.87 11.38 0.94 0.26 

SS 158.16 229.77 184.16 58.60 4.82 

Yumurta 

Tavuğu 

Ort 93.48 667.54 - 32.82 4.95 

Mak 584.72 1108.02 - 113.04 106.51 

Min 1.16 4.39 - 0.65 0.01 

SS 59.11 549.09 - 22.88 4.53 

Süt Sığırı 

Ort 43.47 3.23 614.48 27.52 1.19 

Mak 887.63 56.84 6203.57 183.71 20.50 

Min 0.31 0.01 5.69 0.53 0.03 

SS 38.84 4.59 422.03 13.19 1.12 

 

Çalışmanın yaz mevsiminde gerçekleşen NH3, H2S, CH4, CO2 ve partiküler madde 

salımlarının ortalama değerleri,  Broyler1 için, 135 g/h, 312 mg/h, 482 mg/h, 30 kg/h, 11 g/h, 

Broyler2 için, 2 g/h, 11,1 g/h, 9 g/h, 621 kg/h, 8 g/h, Broyler3 için, 116 g/h, 391 mg/h, 210 mg/h, 

14 kg/h, 16 g/h olarak belirlenmiştir. 

Kış dönemi için broyler kümesleri karşılaştırıldığında, maksimum ve minimum salım 

değerleri NH3 için sırasıyla Broyler1 ve Broyler2 işletmesinde gözlenmiştir. H2S ve CH4 salımları 

için maksimum ve minimum değerler sırasıyla Broyler 2 ve Broyler 1 işletmelerinde 

gerçekleşmiştir. Maksimum ve minimum CO2 salımı Broyler3 ve Broyler1 işletmesinde 

gerçekleşirken ve PM salımı sırasıyla Broyler3 ve Broyler1 işletmelerinden kaynaklanmıştır. Yaz 

döneminde bütün kirleticiler için minimum değerler Broyler3’de elde edilmiştir. Maksimum salım 

değerleri ise PM haricindeki diğer tüm kirleticiler için Broyler2’de PM için Broyler3’de 

gerçekleşmiştir. Bu çalışma sonucu ortaya çıkan kirletici salımlar Broyler1  kümesi dışındaki 

kümeslerde önceki çalışmalarda bulunan değerlere göre daha düşük düzeylerde seyretmiştir 

(Redwine ve ark.,2002; Li ve ark.,2008; Lin ve ark.,2010a; Burns ve ark.2008; Takai ve 

ark.,1998). Düşük salım oranları hayvan barınaklarının kapasitesi, bakım-yönetim uygulamaları, 

kullanılan yem rasyonu ve gübre temizleme sistemindeki farklılıklardan kaynaklanmış olabilir. 
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Yumurta tavuğu kümeslerinden elde edilen ortalama NH3, H2S, CH4, CO2 ve PM salımları, 

kış döneminde sırasıyla;Yumtav1 için, 37g/h,  212 mg/h, 33 g/h, 14 kg/h, 1 g/h, Yumtav2 için 56 

g/h, 39 mg/h, 25 g/h, 24 kg/h, 0,1 g/h, Yumtav3 için 213 g/h, 175 mg/h, 69 g/h, 43 kg/h, 0,8 g/h 

olarak gerçekleşmiştir. Yaz dönemi için ise elde edilen ortalama  NH3, H2S, CH4 , CO2 ve PM 

salımları sırasıyla; Yumtav1 için, 51 g/h, 146 mg/h, 22 kg/h, 4 g/h, Yumtav2 için 28 g/h, 3048 

mg/h, 10 kg/h, 2 g/h ve Yumtav3 için 172 g/h,  384 mg/h, 81 kg/h, 21 g/h olarak gerçekleşmiştir.  

Yumurta tavuğu kümesleri birbiriyle karşılaştırıldığında kış ve yaz dönemi için maksimum 

salım değerleri NH3 için Yumtav3’de, H2S için Yumtav1 ve Yumtav2’de, CO2 için her iki 

dönemde Yumtav3’de ve PM için Yumtav1 ve Yumtav3’de elde edilmiştir. Minimum değerler ise 

kış ve yaz dönemlerinde NH3 için Yumtav1ve Yumtav3, H2S için Yumtav2 ve Yumtav3, CO2 için 

Yumtav1 ve Yumtav2 ve PM için Yumtav2 ve Yumtav3 işletmesinde gerçekleşmiştir. İncelenen 

yumurta tavuğu kümeslerinden kaynaklanan kirletici gaz ve PM salımları literatürdeki 

çalışmalarda elde edilen değerler ile benzerlik göstermektedir (Liang ve ark.,2003; Nimmermark 

ve ark., 2004; Lin ve ark., 2010b) 

Süt  sığırı ahırlarından kış mevsiminde gerçekleşen ortalama salım değerleri NH3, H2S, CH4, 

CO2 ve PM için sırasıyla, SütSığırı1’de, 15 g/h, 0,9 mg/h  526 g/h,    5 kg/h, ve 3 mg/h, 
SütSığırı2’de, 17 g/h, 5 mg/h, 64 g/h, 7 kg/h ve 2 mg/h ve SütSığırı3’de  62 g/h, 6 mg/h, 1300 g/h, 

13 kg/h, 7 mg/h olarak hesaplanmıştır. Yaz döneminde ise ortaya çıkan ortalama salım değerleri 

NH3, H2S, CH4, CO2 ve PM için sırasıyla, SütSığırı1’de, 246 g/h, 0,7 g/h,  298 g/h,    19 kg/h ve 

0,04 g/h, SütSığırı2’de, 19 g/h, 0,4 g/h,  182 g/h, 15 kg/h ve 0,01 g/h, SütSığırı3’de  292 g/h, 8,6 

g/h, 1316 g/h, 106 kg/h, 0,03 g/h olarak belirlenmiştir.  

İncelenen süt sığırı ahırları karşılaştırıldığında, çalışmanın kış ve yaz dönemlerinde NH3, 

H2S, CH4, CO2 ve PM salımlarına ilişkin maksimum değerler SütSığırı3 işletmesinde 

gerçekleşmiştir. Minimum değerler ise kış ve yaz dönemlerinin her ikisinde NH3, H2S ve PM için 

SütSığırı2 işletmesinde, CH4 ve CO2 salımı için kış ve yaz dönemlerinde sırasıyla SütSığırı1 ve 

Sütsığırı2 işletmesinde ortaya çıkmıştır.  Çalışma sonucunda süt sığırı ahırlarından kaynaklanan 

salım değerleri önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında NH3 dışında elde edilen değerlerin 

uyumluluk gösterdiği söylenebilir. Çalışmada ortaya çıkan NH3 salımları, Brose ve ark.(1998)’ nın 

belirlediği 6.8 g/gün.BHB değerlere oranla bir miktar yüksek bulunmuştur. Gerek Avrupa’da 

gerekse ABD’de üreticileri bağlayan çeşitli yasal düzenlemeler nedeniyle barınaklarından olan 

NH3 salımlarını sınırlamak için yem rasyonlarındaki azot miktarını düşürmektedirler. 

 

Sonuç 

 

Bu çalışma, ülke genelinde hayvan barınaklarındaki kirletici gaz ve PM konsantrasyonları 

ile salımlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılmış en kapsamlı arazi çalışmasının bir 

bölümünü oluşturmaktadır.  

İncelenen hayvancılık işletmelerinde elde edilen NH3, H2S ve PM konsantrasyonları 

OSHA, NIOSH ve ACGIH gibi kuruluşların hayvan barınaklarında çalışan işçi sağlığı için 

önerdiği sınır değerlerin altında yer almaktadır.  

Araştırmanın yürütüldüğü barınaklardan kaynaklanan NH3, H2S, PM  için elde edilen salım 

oranları, gerek ABD’de EPA tarafından gerekse AB tarafından belirlenen izin verilebilir 

maksimum salım oranlarına oranla oldukça düşük düzeylerde seyretmiştir. 

Çalışmada incelenen işletmelerin yapısal özelliklerinin barınak içerisinde kirletici oluşumu 

ve salımları üzerine önemli bir etkisinin bulunduğu belirlenmiştir.  Ayrıca havalandırma miktarları 

ile hava giriş açıklıklarının ayarlanması işlemi de önemli değişimlere neden olmuştur.  

Özellikle yapı yüksekliğinin az olduğu işletmelerde, kirletici konsantrasyonlarının ve 

salımlarının önemli düzeyde arttığı tespit edilmiştir.  Barınaklarda yapı yüksekliğinin azalması, iç 

ortam hacminin azalmasına neden olmaktadır.  
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Bunun yanı sıra incelenen barınaklarda uygulanan havalandırma sistemleri de kirletici 

konsantrasyonu ve salımları için önemli farklılıklara yol açmıştır. Özellikle yeterli havalandırma 

miktarının sağlanması için havalandırma açıklıklarının ayarlanması, kirletici konsantrasyon ve 

salımlarının gece ile gündüz ve kış ile yaz mevsimleri arasında farklılık göstermesine neden 

olmuştur. 
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Abstract: Due to placental type of ruminants and equines, immunoglobulins cannot pass through from mother to 

newborn and immunity of these animals are provided with colostrum. Failure of passive transfer occurs in animals 

that cannot receive colostrum in first 48 hours and this situation causes catching an infection easily in neonate. The 

most common diseases that occur due to failure of passive transfer are septicemic diseases. In order to prevent 

septicemic diseases, antimicrobial therapy and supportive therapy are used today. As a result of scientific research in 

recent years, it was reported that immunoglobulins are used in support therapy of septicemic disease. Our purpose in 

this review is to evaluate the published studies on septicemia and immunoglobulins in the light of present scientific 

knowledge and in accordance with these evaluations, inform scientists, private veterinarians and breeders about the 

use of immunoglobulins in veterinary. 

Keywords: Immunglobulin, Septicemia, Treatment, Neonatal Animal 
 

 

İmmünglobulinler ve Septisemideki Etkinliği 

 
Özet: İmmünglobulinler geviş getiren ve tek tırnaklı hayvanlardaki plasenta tipi nedeniyle anneden yavruya 

geçememekte ve bu hayvanların bağışıklığı doğumu takiben alınan kolostrum ile sağlanmaktadır. İlk 48 saat içinde 

yeterli miktarda kolostrum alamamış hayvanlarda pasif transfer yetmezliği sendromunun ortaya çıkmakta ve bu 

durum yavruların kolayca enfeksiyona yakalanmasına yol açmaktadır. Pasif transfer yetmezliği sebebiyle ortaya çıkan 

hastalıkların başında septisemik hastalıklar gelmektedir. Septisemik hastalıkların önüne geçmek için günümüzde 

antimikrobiyal tedavi ve destek tedavileri uygulanmaktadır. Son yıllardaki bilimsel araştırmalar neticesinde 

immünglobulinlerin septisemik hastalıklarda uygulanan destek tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir. Bu derlemedeki 

temel amacımız güncel bilimsel bilgiler ışığında immünglobulinler ve septisemi konularında yapılmış bulunan 

çalışmaları değerlendirmek ve bu değerlendirmeler doğrultusunda immünglobulinlerin veteriner hekimlikteki 

kullanımı hakkında bilim insanlarını, sahadaki veteriner hekimleri ve yetiştiricileri bilgilendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: İmmünglobulin, Septisemi, Tedavi, Yenidoğan Hayvan 

 

Giriş 

 

İmmünglobulinler bağışıklık sisteminde bulunan, antijen bağlanma alanına sahip olan ve 

bu sayede kendilerinin oluşmasına neden olan antijenlerle birleşebilme özelliğindeki 

moleküllerdir. Antijen-antikor birleşmesi özgüldür, bir antijen sadece oluşumuna neden olduğu 

antikor ile birleşebilir. Bu durum günümüzde hastalıkların tanısının konulmasında önemli rol 

oynamaktadır
 
(Akşit ve ark., 1996). 

İmmünglobulinleri açıklamak için önce proteinleri incelemek gerekir. Kan plazmasındaki 

proteinler albumin, globulin ve fibrinojen olmak üzere 3 grupta incelenir. Dünya Sağlık Örgütü 

globulin proteinlerini kan serumundaki hızlarına göre alfa, beta, gamma ve delta globulinler olarak 

gruplandırmıştır. İmmün etki gösteren proteinler ise başlıca gamma globulin kısmında yer alırlar, 

bununla birlikte biraz beta globulin, çok az da alfa globulin kısmında toplanırlar. Proteinlerin 

globulinler kısmında yer alan ve immünolojik etkileri olan bu maddelere immünglobulinler 

denilmektedir. İmmünglobulinler “Ig” şeklinde sembolize edilirler (Akşit ve ark., 1996).  

İmmünglobulinlerin esas amacı antijene bağlanmaktır. Bağlandıktan sonra antijen-antikor 

bileşiği oluşarak antijeni bir araya toplama, fagositozla atılmalarını kolaylaştırma ve etkisiz hale 

getirme görevlerinden sorumludurlar (Akşit ve ark., 1996; Şentürk ve Esen, 2012). 

İmmünglobulinler, birçok hastalığın gerek koruması ve gerekse tedavisinde çok önemli yer 

tutmakta ve septisemin tedavisinde son derece olumlu etkilere sahiptir. Bu derlemedeki temel 

amaç immünglobulinler ve septisemi konularında dünya çapında yapılmış bulunan çalışmaları 

değerlendirmek ve bu değerlendirmeler doğrultusunda immünglobulinlerin kullanımı hakkında 

bilim insanlarını, yetiştiricileri ve veteriner hekimleri bilgilendirmektir. 
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İmmünglobulinlerin Tarihçesi 

 

İmmünglobulin uygulamasının tarihçesi 17. yüzyıldaki “Kötü kanın, sağlıklı bir vücuttan 

alınan iyi kan ile tamiri” düşüncesine dayanmaktadır (Camcıoğlu, 2009). Ardından von Behring 

ve Kitasato (1890) yaptıkları araştırmada; tetanoza karşı bağışık kılınan tavşandan alınan kanın 

bağışık olmayan tavşana verilerek tavşanı hastalıktan koruduğunu göstermişlerdir. Bu konuda 

araştırma yapan Cohn ve ark. (1940) II. Dünya Savaşı sırasında antikordan zenginleştirilmiş 

immünglobulin geliştirmişler ve bu immünglobulinlerin insanları kızamık ve hepatit A’dan 

koruduğun tespit etmişlerdir. Diğer bir araştırmacı olan Bruton da (1952) ilk kez bu 

immünglobulin solüsyonlarını agammaglobulinemi (gammaglobulin eksikliği) olan hastalara kas 

içi yolla uygulamak suretiyle yararlı sonuçlar aldığını bildirmiştir (Kılıç, 2003; Camcıoğlu, 2009). 

Bu çalışmaları takiben immünglobulinler yaklaşık 60 yıldan güncel olarak beri primer ve sekonder 

immün yetersizliklerin tedavisinde kullanılmaktadır (Kılıç, 2003). 

 

İmmünglobulin Çeşitleri 

 

İmmünglobulinler; IgG, IgM,  IgA,  IgD ve IgE olarak 5 grupta incelenmektedir. Dört 

temel immünglobulin sınıfı tüm memelilerde (IgG, IgM, IgA ve IgE) mevcut olmasına karşın, IgD 

yalnızca insanda, maymunda, ratlarda ve köpeklerde bulunmakta, balıklarda ise IgM’ye benzeyen 

tek bir tür belirlenmiş, buna ek olarak japon balıklarında (Carassius auratus) IgG benzeri 

immünglobulin varlığı saptanmıştır (Diker, 2005; Kav ve Erganiş, 2008). 

İmmünglobulinlerin yaklaşık %75’i IgG, %15’i IgA, %10’u IgM, %0.2’si IgD ve 

%0,004’ü IgE sınıfından oluşmaktadır. IgG insanlarda plasenta yoluyla anneden fetüse geçebilen 

tek immünglobulin iken, geviş getirenlerde ve tek tırnaklı hayvanlarda plasenta tip farklılığı 

sebebiyle yavruya geçemez. Dolayısıyla yeni doğan yavrular agammaglobulinemik şekilde 

doğarlar. Bu yeni doğan yavrularda immünglobulin ihtiyacı kolostrum ile sağlanır (Diker, 2005; 

Çakıroğlu ve ark., 2010). Bununla birlikte, enfeksiyon hastalıklarının akut döneminde IgM 

düzeyinde önemli artış meydana geldiği saptanmıştır. Enfeksiyon sırasında artan IgM kısa ömürlü 

bir immünglobulin sınıfı olduğundan, serumdaki düzeyi kısa süre sonra azalarak yerini uzun 

ömürlü IgG’ye bırakır. Bu sebeple bir kan serumunda IgG’ye göre daha yüksek miktarda IgM 

saptanırsa, geçirilmekte olan ya da çok yeni geçirilmiş bir enfeksiyon varlığı akla gelmelidir 

(Akşit ve ark., 1996; Norby-Teglund ve ark., 2006) 

 

İmmünglobulinlerin Bağışıklık Sistemi İle İlişkisi 

 

İmmünglobulinlerin bağışıklık sistemi ile yakından ilişkisi bulunmaktadır, antijen-antikor 

bileşiği oluşturarak bağışıklık sisteminin kendine yabancı nesnelerin tümünü kendi dokuları 

yararına ya da zararına nötralize etme ve ortadan kaldırma görevlerini yerine getirmesinde rol 

oynarlar (Akşit ve ark., 1996). 

Vücuttaki bağışıklık sistemi doğal ve edinsel bağışıklık olmak üzere iki grupta 

incelenmektedir. Her iki grubun da humoral (kanda dolaşan) ve hücresel olmak üzere iki yönü 

bulunmaktadır. 

Doğal bağışıklığı oluşturan faktörlerden humoral savunma, doğal bağışıklığın en önemli 

savunma elemanı olan kompleman sistem içinde incelenmekte olup vücut savunmasında önemli 

rol oynamaktadır. Kompleman sistem, vücuda giren yabancı hücreler tarafından aktive edilir, 

böylece hedef hücreler parçalanır ya da fagositoza duyarlı hale getirilir. Bu konuyla ilgili yapılan 

çalışmalarda IgG ve IgM gibi immünglobulin gruplarının kompleman sistemi uyardığı ortaya 

konulmuştur (Akşit ve ark., 1996). Hücresel savunma ise canlı etkenin vücuda girmesiyle 

başlamaktadır. Mikroorganizmanın bulunduğu bölgede toplanan nötrofiller mikroorganizmayı 

fagosite ederler veya hücre dışında öldürürler (Camcıoğlu ve Aytaç, 2007).  
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Edinsel bağışıklık ise pasif ve aktif bağışıklık olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Pasif bağışıklık antikorların daha önce bağışıklık geçirmiş bir canlıdan başka bir canlıya geçmesi 

ile elde edilen bağışıklıktır. Aktif bağışıklık ise aşılarla ya da hastalığın geçirilmesiyle mevcut 

antijenle daha önce tanışıp ikinci kere karşılaşmasıyla oluşmaktadır. Her iki bağışıklık türünde de 

savunmanın en önemli hücresel elemanlarını B ve T lenfositler oluşturmaktadır. B lenfositler 

humoral bağışıklığın oluşumunu sağlayan antikorların üretiminden sorumlu iken, T lenfositler 

direkt olarak hücresel bağışıklıktan sorumludurlar. Bu lenfositler yabancı bir antijen ile 

karşılaştığında veya T lenfositten ilave sinyal aldığında farklılaşır, çoğalır ve plazma hücresine 

dönüşür. Bunun sonucunda da immünglobulinler üretilmeye başlar. Bu konuda yapılan 

çalışmalarda kan dolaşımında bulunan B lenfositlerinin birçoğunun IgM ve IgD sınıfı 

immünglobulin içerdiği, bununla birlikte barsak mukozasında bulunan B lenfositlerin de IgA sınıfı 

taşıdığı bildirilmiştir (Tuncer ve Kılıç, 2006). Çeşitli nedenlerle B ve T lenfosit hücrelerinin 

fonksiyonları yıkımlanırsa, immünglobulin üretimi de büyük oranda aksar (Akşit ve ark., 1996; 

Camcıoğlu ve Aytaç, 2007). 

 

İmmünglobulinlerin Kullanım Alanları 

 

1. İnsan Hekimliğinde Kullanımı 

İmmünglobulin preparatları günümüzde insanlarda birçok otoimmün ve sistemik 

inflamatuar hastaların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hipogamaglobulinemi, 

idiopatik trombositepenik purpura, HIV enfeksiyonu, B hücreli kronik lenfositik lösemi, 

otoimmün hemolitik anemi, otoimmün nötropeni, tekrarlayan viral enfeksiyonlar, kombine B-T 

hücre eksikliği, kawasaki sendromu, guillain-barré sendromu (akut otoimmün polinöropati), 

myastenia gravis gibi durumlarda yaygın olarak kullanıldığı ve immünglobulin katabolizmasının 

artmasına veya dışkı yoluyla aşırı immünglobulinin kaybına sebep olan birçok ağır enfeksiyon 

durumlarında antimikrobiyal tedaviye ek olarak yüksek dozda İVİG kullanılmasının yararlı olduğu 

bilinmektedir (Toprak ve ark., 2007; Kol, 2008; Camcıoğlu, 2009). Bununla birlikte kuduz 

vakalarında da koruma veya tedavi amaçlı kullanıldığı bildirilmiştir (Anonim, 2005; Keleş ve ark., 

2012). 

Bunlara paralel olarak İVİG uygulamalarının yangıyı önleme etkilerinin yanı sıra, hücrenin 

immün aktivasyonu, reseptör ekspresyonu ve dolayısıyla sitokin üretimi, yapışma moleküllerinin 

üretimi ve hücre yapışmasında düzenleyici etkilerinin de olduğu bildirilmiş ve bu aktiviteleri 

sebebiyle her türlü dokuda olduğu gibi beyin dokusunda da lökositlerin parankime birikimini 

azalttıkları, beyin hücrelerinin aktivasyonunu önleyerek nöronları korudukları ve bu özellikleri 

sayesinde nörolojik hastalıklarda da geniş çaplı kullanılabileceği ifade edilmiştir (Şentürk ve Esen, 

2012). 

2. Veteriner Hekimliğinde Kullanımı 

İmmünglobulinlerin; hayvanlarda meydana gelen myelofibrozis (Kol, 2008), otoimmün 

hemolitik anemi (Kellerman ve Bruyette, 1997; Scott-Moncrieff ve ark., 1997), otoimmün 

trombositopeni (Bianco ve ark., 2007), pemfigus ve ilaç alerjilerinde (Byrne ve Giger, 2002; 

Mueller ve ark., 2006; Rahilly ve ark., 2006) kullanıldığı ve olumlu sonuçlar alındığı bildirilmiştir. 

Ayrıca yeni doğanlarda görülen pasif transfer yetmezliği durumlarında da kullanıldığı ifade 

edilmiştir (Hammer ve ark., 2004). 

Otoimmün hemolitik anemili 10 köpeğe yapılan İVİG uygulamasında, uygulamadan önce 

trombosit sayısı 5000/μL iken, İVİG uygulamasından 6 saat sonra 70.000/μL’ye, 24 saat sonra 

145.000/μL’ye, 4 gün sonra da 240.000/μL’ye çıktığı ve hasta köpeklerden 8 tanesinin 460 gün 

yaşadığına vurgu yapılarak İVİG uygulamasının yaşamsal önemi olduğu tespit edilmiştir (Scott-

Moncrieff ve ark., 1997). 

Buna benzer başka bir çalışmada Bianco ve ark.
 
(2007) otoimmün trombositopenili 5 

köpeğe İVİG uygulaması yapmışlardır. Uygulamadan önce trombosit miktarı 2.500/μL iken, 
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uygulamadan 24 saat sonra bu miktar 50.600/μL‘ye çıkmıştır. Araştırmacılar hayvanlardaki klinik 

iyileşmenin uygulanan İVİG ile ilişkili olduğunu vurgulamışlardır. 

Byrne ve Giger de (2002) yaptıkları bir çalışmada; kutanöz ilaç reaksiyonu gösteren bir 

kediye İVİG uygulaması yapmışlar ve deri lezyonlarının hızlıca iyileştiğini bildirmişlerdir.  

Yine Rahilly ve ark. (2006) pemfiguslu bir köpeğe İVİG uyguladıklarını tedavi sırasında 

mevcut deri lezyonlarının kuruduğunu, 12 günlük takip sonucunda herhangi bir yeni lezyonun 

oluşmadığını, hasta köpeğin güçlendiğini ve gıdalara karşı ilgisinin de arttığını bildirmişlerdir. 

Bununla birlikte Şentürk ve Esen (2012) sıçanlarda oluşturdukları deneysel septisemide 

meydana gelen nöral hasarlara karşı nöroproteksiyonu sağlamak için İVİG uygulamışlar ve 

uygulama sonucunda septisemili sıçanlardaki kan-beyin bariyerinde meydana gelen hasarın 

azaldığını ve mortalite oranının önemli ölçüde düştüğünü tespit etmişlerdir. 

 

İmmünglobulinlerin Uygulama Yolları 

 

1. Oral İmmünglobulin Kullanımı 

Oral yolla verilen immünglobulinler genellikle hastalık öncesi korumada, akut olgulardaki 

destekleyici tedavide, immün sistemi güçlendirici etkisi nedeniyle viral hastalıkların tedavisinde 

ve çeşitli hastalıklarda oluşan bağırsak hasarını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır (Toprak ve 

ark., 2007; Aydoğdu ve ark., 2008). 

İmmünglobulinlerin oral yolla kullanımı konusunda çeşitli hayvanlar üzerinde deneysel bir 

takım çalışmaların yapıldığı çeşitli çalışmalarda görülmektedir (Losonsky ve ark., 1985; Balan ve 

ark., 2010). Fakat bu çalışmalara rağmen hayvanlarda oral yolla immünglobulin kullanımı 

konusunda yeterli ve daha ayrıntılı bir çalışmanın yapılmadığı gözlemlenmektedir. 

2. İntramuskuler İmmünglobulin Kullanımı 

İnsan hekimliğinde antikor eksikliği görülen durumlarda kullanılan %16’lık 

immünglobulin solüsyonunun intramuskuler dozunun ayda 100 mg/kg olduğu, tedavinin başlangıç 

döneminde 2-3 kat doz artırımı yapılarak 3-5 gün aralıklarla tedavinin sürdürülebileceği ve 

haftalık immünglobulin miktarının 20-30 ml’yi aşmaması gerektiği bildirilmektedir. Bununla 

birlikte uygulanacak immünglobulinin enjeksiyon bölgesine 5 ml’yi aşmayacak şekilde enjekte 

edilmesi önerilmektedir. (Camcıoğlu, 2009). 

Hayvan hekimliği ile ilgili immünglobulinlerin kas içi kullanımı ve dozları konusunda 

herhangi bir literatüre rastlanılamamıştır.  

3. İntravenöz İmmünglobulin Kullanımı (İVİG) 

İnsan hekimliğinde yapılan çalışmalardan anlaşıldığı üzere immün yetersizlik bulunan 

vakalarda 400-600 mg/kg/ay dozunda İVİG kullanılması gerektiği ve bu dozun 3-4 haftada bir 

tekrar edilmesinin yararlı olduğu bildirilmiş, yüksek doz immünglobulin ile başlanan İVİG 

uygulamalarından birkaç ay sonra vücut immünglobulin düzeyinin yükseldiği ve dokuların 

doygun hale geldiği tespit edilmiştir (Camcıoğlu, 2009). 

Veteriner hekimlik alanında yapılan çalışmalarda ise 0,5-1 mg/kg İVİG dozu kullanıldığı 

rapor edilmiştir (Kellerman ve Bruyette, 1997; Scott-Moncrieff ve ark., 1997; Byrne ve Giger, 

2002; Rahilly ve ark., 2006; Bianco ve ark., 2007). 

 

İmmünglobulinlerin Septisemi İle İlişkisi 

 

Geviş getirenlerde ve tek tırnaklı hayvanlarda immünglobulinlerin plasenta yoluyla 

anneden yavruya geçişi mümkün değildir. Bununla birlikte kedi ve köpekte çok az miktarda geçiş 

olmaktadır (Diker, 2005; Çakıroğlu ve ark., 2010). Bu hayvanlarda bağışıklık kolostruma birlikte 

immünglobulin almaları yoluyla sağlanmaktadır. Bu nedenle immün sistemin gelişmesi için ilk 24 

saat içerisinde kolostrumla alınan immünglobulin miktarı çok önemlidir. Eğer yeni doğanlarda kan 

immünglobulin seviyesi doğumu takiben 24-48 saat içerisinde 10 mg/ml’den az olursa, yavrularda 
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“Pasif transfer yetmezliği” sendromu olduğuna karar verilir ve bu yavruların hastalıklara 

yakalanma ve ölüm oranları oldukça yüksektir (Çakıroğlu ve ark., 2010). Pasif transfer yetmezliği 

yeni doğanlarda genellikle %10, hatta bazı sürülerde %40'lara kadar çıkabilen bir problemdir ve 

bu sürülerde hastalığa yakalanma-ölüm oranları sağlıklı buzağılara göre 3-10 kat daha fazladır 

(Çakıroğlu ve ark., 2010). Yapılan bir araştırmada (Francisco ve Quigley III, 1993) bu dönemde 

enfeksiyona yakalanıp ölen buzağıların %90’ında pasif transfer yetmezliği tespit edilmiştir. Pasif 

transfer yetmezliğinin tespit edilmiş olan hayvanlarda septisemiye yakalanma riskinin de çok 

yüksek olduğu belirtilmiştir
 
(Basoglu ve ark., 1999).  

Hayvanlarda görülen septisemi tablosu çeşitli mikroorganizmaların veya toksinlerinin kan 

dolaşımına girmesi ve genel yangının konak yanıtı ile bir arada olması sunucunda ortaya 

çıkmaktadır. Kan dolaşımına giren bakteri, virüs, mantar gibi enfeksiyöz etkenlerin immün sistemi 

uyarması ile immün sistem önemli ölçüde baskılanır, süreç içerisinde çeşitli organ yetmezlikleri 

meydana gelir ve bunların sonucunda ölüm şekillenir (Camcıoğlu ve Aytaç, 2007; Karadal, 2009). 

Septisemi tedavisinde antimikrobiyal tedavi metotları ve bunlara ek olarak destek tedavi 

metotları uygulanmaktadır. Uygulanan destek tedavilerinde başta immünglobulinler olmak üzere 

sıvı tedavileri, vazodilatör ilaçlar, hidrokortizon kullanımı, trombosit transfüzyonu gibi çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır (Karadal, 2009; İnce, 2011). 

 

Septisemi Olgularında İntravenöz İmmünglobulin Uygulaması 

 

İmmünglobulin tedavisi septisemi olgularında ilk kez Ziegler (1982) tarafından 

uygulanmış ve yararlı sonuçların alındığı bildirilmiştir. O tarihten bu yana immünglobulinler 

septisemi ile ilgili çeşitli araştırmalarda kullanılmış ve septisemi kaynaklı ölüm oranlarında ciddi 

azalmalar olduğu rapor edilmiştir (Norby-Teglund ve ark., 2006). 

Septisemi durumlarında canlı organizmadaki sistemik yangısal yanıt ağır sepsis, septik şok 

ve multiorgan yetmezliğine kadar ilerleyebilmekte, hastada antiinflamatuar sitokinlerin salındığı 

ve hücresel yanıtsızlığın geliştiği dönem gelişebilmektedir (Oesser ve ark., 1999; Norby-Teglund 

ve ark., 2006). Bu durumlarda hastanın immün fonksiyonlarını geri döndürmek amacıyla İVİG 

preparatlarının kullanıldığı bildirilmiştir  (Werdan, 2001; Oesser ve ark., 1999). Septisemi 

durumlarında uygulanan İVİG preparatlarının toksin inaktivasyonunu sağladığı, lökositleri aktive 

ettiği, sitokin etkilerini engellediği ve kompleman sistemini düzenlediği bildirilmektedir. 

(Yıldızdaş ve ark., 2005).  

İmmünglobulinler esas olarak enfekte mikroorganizmaların yüzeyinde bulunan antijenlere 

yönelik hareket ederler ve yangı sürecindeki septisemi ajanlarını inaktive ederler (Werdan, 2001). 

Bu inaktivasyonda özellikle IgM’nin gram negatif bakterilerin endotoksin moleküllerini direkt 

hedef seçerek septisemi ajanlarını inaktivesinde rol oynadığı, bu nedenle septisemi tedavisinde 

IgM ile zenginleştirilmiş İVİG preparatlarının kullanılması gerektiği önerilmektedir (Norby-

Teglund ve ark., 2006; Kreymann ve ark., 2007). Oesser ve ark. (1999) E. coli ile deneysel 

septisemi oluşturulan farelerde yaptıkları çalışmada; IgA ve IgM ile zenginleştirilmiş İVİG 

preparatlarının, septiseminin kardiyodepresan etkisinin azalttığını ve gelişen endotoksemik 

tablonun gerilemesinde önemli etki gösterdiği tespit etmişlerdir.  

Bununla birlikte immünglobulinlerin septisemi durumlarında ortaya çıkan nöral hasarı da 

engellediği bildirilmiştir (Şentürk ve Esen, 2012). Beyin hücreleri nöroinflamasyonda ve nörolojik 

immün aktivasyonda rol alırlar (Kulkarni ve ark., 2004). Bu hücreler beyinde sadece destek ve 

besleyici görevler almaz, aynı zamanda herhangi bir stres ya da hasar durumlarında inflamasyon 

sürecini arttıran bir yanıta da neden olabilirler. Bu yanıt genelde diğer nöroprotektif yanıt ile 

birlikte beyin homeostazını dengeler. Fakat bu homeostazis travma, iskemi veya septisemi gibi 

çeşitli hastalık durumlarında bozulduğunda, kontrol edilemeyen glial aktivite ile birlikte; sitokin, 

kemokin ve diğer nörotoksik ajanların salınımına neden olur. Salınan bu ajanlar difüzyon yoluyla 

beynin daha derin dokularına geçebilir, böylece hücre işlev bozukluğuna ve nöronal hücre kaybına 
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neden olur
 
(Jacob ve ark., 2007). Sepsise bağlı beyin hasarında immün aktivasyonu hedef almak 

ve kan beyin-bariyeri üzerindeki etkileri tedavi edici bir yol olarak düşünülmüş, bu yönde 

immünglobulinler ile yapılan çalışmalarda nöral hasarın önlendiği bildirilmiştir (Şentürk ve Esen, 

2012). 

 

İmmünglobulinlerin Yan Etkileri 
 

İmmünglobulin uygulamasının genelde güvenli bir tedavi metodu olduğu kabul edilse de, 

bugüne kadar yapılan araştırmalarda çeşitli yan etkilerinin de olabileceği ortaya konulmuş olup, 

bu yan etkilerin görülme sıklığının da %1-81 arasında değişebildiği rapor edilmiştir (Oflazoğlu ve 

ark., 2006). 

İmmünglobulin uygulaması sonrasında ateşlenme, döküntü, kaşıntı, halsizlik, bulantı, ishal 

ve taşikardi gibi hafif yan etkiler görülebilir (Oflazoğlu ve ark., 2006; Camcıoğlu, 2009). Bu tür 

yan etkilerin pasif transfer yetmezliği bulunan hayvanlarda %25-55’e kadar çıkabildiği 

bildirilmiştir (Hammer ve ark., 2004). 

Bahsedilen hafif yan etkiler genelde immünglobulinin veriliş hızıyla ilişkilidir ve çoğu yan 

etki kendiliğinden düzelebilmektedir (Oflazoğlu ve ark., 2006). İlk veriliş zamanında solunum 

sayısının artabildiği ve kan basıncının başlangıçta yükselip daha sonra hızlı bir şekilde düşebildiği 

belirtilmiştir (Hammer ve ark., 2004). Buna benzer hafif semptomlar ortaya çıktığında infüzyonun 

geçici olarak durdurulması ve semptomlar kaybolduğu zaman daha düşük hızda verilmeye devam 

edilmesi tavsiye edilmektedir (Camcıoğlu, 2009). 

Verilen immünglobuline bağlı oluşan hafif yan etkilerin yanı sıra akut böbrek yetmezliği, 

derin ven trombozu, pulmoner emboli, anaflaksi, myokard infarktüsü ve aseptik menenjit gibi 

ciddi yan etkilerin de olduğu bildirilmiştir (Oflazoğlu ve ark., 2006; Camcıoğlu, 2009). Yapılan 

araştırmalarda bu ciddi yan etkilerin genellikle altta risk faktörü taşıyanlarda ya da eşlik eden 

hastalığı bulunanlarda daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir (Hamrock, 2006). Bununla birlikte 

IgA eksikliği bulunan hastalarda anaflaktik reaksiyonların geliştiği bildirilmiştir (Kol, 2008). Bu 

nedenle immünglobulin uygulaması yapılacak hastalardan detaylı bir anamnez alınmalı ve hastalar 

sağlıklı bir fiziki muayeneden geçirilmesi gerektiği tavsiye edilmektedir (Oflazoğlu ve ark., 2006).  

 

Sonuç 

        

İmmünglobulin uygulamasının antikor yetersizliği olan hastalarda enfeksiyonlara karşı 

direnci artırdığı ve bununla birlikte septisemi riskini önlediği, iyileşmeyi hızlandırdığı ve 

antimikrobiyal tedaviye ek olarak uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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Abstract: Widely grown in the provinces of Kars and Ardahan and being the indigenous cattle race of the region, 

Zavot cattle fit the growing conditions of the region well, as well as constituting an important domestic animal genetic 

resource for our country. Animal husbandry is carried out mostly in traditional methods in the region. As the animals 

cannot feed on rations containing necessary nutrients, they cannot perform the actual yield potential they have.  

This study used Zavot cattle data taken into a protection program under TAGEM coordination as of 2005. The 

milk yield and the lactation curve parameters of Zavot cattle and the effect of some factors on these variables were 

investigated using some mathematical models such as Gamma Function (Wood Model) and Simple Linear Regression 

Model. In addition, the persistency values of the cattle were assessed based on S and SD2 models.  

It was determined in the analyses that cattle age had a highly significant effect on Gamma Function parameters 

(Wood Model) such as lnA, b, c, and R
2
 and Simple Linear Regression Model parameters such as a, b, and R

2
 

(P<0.01). The births distributed on a wide range can affect the lactation course to a considerable extent. For this 

purpose, the effect of the milking control season on both models was also investigated. However, it was determined in 

the analyses that milking control season did not have a statistical effect on the parameters investigated.  

It was concluded in this research that further study is necessary on the growing models involving feeding 

operations of Zavot cattle and the milking process should be performed in a sufficient lactation period keeping regular 

records without disrupting the process.  

Keywords: Zavot Cattle, Lactation Curves, Persistency 
 

Zavot Sığırlara Ait Laktasyon Eğrisi Parametreleri ve Persistensi Değerlerinin Farklı 

Matematik Modellerle İncelenmesi 

 
Özet: Kars ve Ardahan illerinde yaygın olarak yetiştirilen ve bu yörenin yerli sığır ırkı olan Zavot Sığırı, hem 

bölgenin yetiştirme koşullarını iyi değerlendirmekte, hem de ülkemiz için önemli bir yerli hayvan genetik kaynağını 

oluşturmaktadır. Yörede çoğunlukla geleneksel anlayışa göre yetiştiricilik yapılmaktadır. Hayvanlar, gereksinimleri 

ölçüsünde besin maddesi içeren rasyonlarla beslenemedikleri için sahip oldukları gerçek verim potansiyelini tam 

olarak gösterememektedirler.  

Bu çalışmada 2005 yılından itibaren TAGEM koordinatörlüğünde koruma altına alınan Zavot Sığırı sürünün 

verileri kullanılmıştır. Zavot sığırlarının süt verim miktarları, laktasyon eğrisi parametreleri ve bunlara etkili bazı 

faktörlerin etkisi Gamma Fonksiyonu (Wood Modeli) ve Basit Doğrusal Regresyon Modeli gibi matematiksel 

modellerle incelenmiştir.  Ayrıca ineklerin persistensi değerleri S ve SD2 gibi modellere göre değerlendirilmiştir.  

Yapılan analizlerde inek yaşının Gamma Fonksiyonu (Wood Modeli ) parametrelerinden lnA, b, c ve R
2
 üzerine 

ve Basit Doğrusal Regresyon Modeli parametrelerinden a, b ve R
2
 değerlerine çok önemli (P< 0.01) etki ettiği tespit 

edilmiştir. Geniş bir aralığa dağılmış olan doğumlar laktasyonun seyrini önemli düzeyde etkileyebilmektedir. Bu 

maksatla sağım kontrollerinin yapıldığı mevsimin her iki model parametrelerine olan etkisi de incelenmiştir. Ancak 

yapılan analizlerde sağım kontrol mevsiminin ele alınan parametrelere istatistiksel manada etki etmediği görülmüştür.  

Bu çalışma sonucunda Zavot Sığırı’nın yemleme işlemlerinin konu alındığı yetiştirme modelleri ve sağım işleminin 

aksatılmadan, yeterli bir laktasyon süresinde, doğru kayıt tutularak yapılması gibi konularında belli bir müddet daha 

çalışılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zavot Sığırı, Laktasyon Eğrileri, Persistensi 

 

Giriş: 

 

Kültürel öneme sahip olan, sığır, manda, koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanlarından elde 

edilen süt, hiçbir şekilde benzeri yapılamayan emsalsiz bir gıdadır. Her yaştaki insanın 

rahatlıkla tüketebileceği bu ürün, özellikle çocuklar ve yaşlılar için başka bir anlam ifade 

etmektedir.  

Doğumu takiben salgılanması başlayan bu doğal gıda, ineklerde yaklaşık 50-55 günde en 

yüksek miktara ulaşır. Pik verim olarak adlandırılan bu seviye, uzun sürmesi arzu edilse de, 

genellikle 30-35 günün akabinde başlangıç hızından daha düşük bir seyirle düşmeye başlar. 
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İneğin kuruya çıkmasıyla son bulan sağılma dönemine laktasyon periyodu, bu dönemi 

şekillendiren grafiğe de laktasyon eğrisi grafiği denilmektedir (Akbulut ve Emsen, 1994).  

Laktasyon eğrileri birçok faktörün etkisiyle dik (down-hill) eğri, konkav (b, c negatif) 

eğri ve normal eğri gibi değişik şekiller alabilirler. Eğrinin biçimi laktasyon süt miktarını 

belirlediği için ekonomik değer arz eder. Geliştirilmiş olan farklı matematiksel fonksiyonlarla 

açıklanan laktasyon eğrilerinin, dalgalanma göstermeden normal bir seyir izleyenleri, daha az 

kesif yeme ihtiyaç duymaları, ekonomik ve etkili yemlenmeleri, genç ve yaşlı inekler için eşit 

iş gücü kullanma imkanı sağlamaları, daha az stres ve fizyolojik yükle karşılaşmaları, buna 

bağlı olarakta üreme ve metabolik hastalıklara yakalanma risklerinin daha az olması gibi 

avantajlarından dolayı (Akbulut, 1990) tercih edilirler.  

Doğu Anadolu Bölgesinde süt sığırcılığı çoğunlukla meraya dayalı olarak yapılmaktadır. 

Bu yüzden süt verimi meranın kalitesi ve kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bölgemizde 

meraların Ağustos ayı ortalarından itibaren belirli derecede kurumaya başlamasıyla süt 

veriminde de düşüşler oluşmaktadır. Tespitlerimize göre bu durum süt veriminin hızlı bir 

biçimde düşmesine ve dolayısıyla laktasyon eğrisinin dik bir eğim oluşturmasına neden 

olmaktadır. Oysaki yılın 9-10 ayında istikrarlı bir biçimde süt elde etmek hem üreticinin, hem 

de süt işleme sektörünün arzuladığı bir durumdur.  

Sözkonusu olumsuzluğu giderip, yılın büyük bir diliminde süt elde etmek için zaman 

zaman doğumların yıl içine dağıtılması gibi bir yola gidilmektedir. Ancak bölgede karma tarım 

faaliyeti yapılmakta ve tarım sezonunun her diliminde işletme için başka işlemler 

yürütülmektedir. Zira bölgenin hayvancılık sektörü ortalama 10-12 baş hayvan varlığına sahip 

küçük ölçekli aile işletmelerinden oluşmaktadır. Her ay 1 yada 2 ineğin doğurması hem 

yetiştiricinin bahçe, tarla, çayır ve diğer işlerini yürütmesini engellemekte, hem de ekonomik 

bir üretim oluşturmamaktadır. Bu nedenle bölge koşulları ve mevsim şartları gibi çevresel 

faktörlere göre yerleşmiş yetiştiricilik modelini çiftçi aleyhine değiştirmektense, ineğin pik 

dönemini uzatacak ve laktasyonun bundan sonraki döneminde hayvanın bakım ve besleme 

işlemlerini düzenleyecek tedbirlerin alınması daha doğru olacaktır. Özellikle meraların 

zayıflamaya başlamasıyla ilave yemleme yoluna gidilmesi pik verim süresini uzatacağı gibi 

laktasyon eğrisinin düşüş eğimini azaltarak yılın önemli bir bölümünde istikrarlı süt elde etme 

işlemini gerçekleştirecektir.  

Pik verim seviyesine ulaşmış bir ineğin süt verimini, pik verim seviyesinde yada buna 

yakın bir düzeyde en uzun müddet devam ettirebilme işlemi persistensi, direnme gücü, 

dayanma gücü gibi terimlerle ifade edilmektedir. Persistensi, anormal bir laktasyon seyirinden 

olumsuz olarak etkilenmektedir (Goel and Tomar 1984). Ayrıca hayvanda sağlık yönünden bir 

takım sorunların oluşmasına da sebep olmaktadır. Bu sebeple laktasyona yüksek bir verimle 

başlayıp hızlı bir düşüşle sonlandırma yerine, normal bir verimle başlayıp, belli bir sürede pike 

ulaştıktan sonra uzun bir persistensi sürecinin akabinde, yavaş bir azalışla kuruya çıkma 

istenilen bir durumdur (Madsen, 1975; Akbulut, 1990). 

Doğu Anadolu, ülke sığır varlığının önemli bir dilimine sahip bir bölgedir. Kültür ırkları 

veya bunların melezleri sayısal olarak önemli düzeyde olsalar da belirli bir miktarda yerli sığırlar 

da mevcuttur. Bu ırklardan biri de son yıllarda sayısal bakımdan önemli bir azalma gösteren Zavot 

ırkıdır. Bu ırk çoğunlukla Ardahan ve Kars illerinde bulunup, tamamen meraya dayalı olarak 

yetiştirilen yerli bir sığır ırkımızdır. İsmini “süt fabrikası” veya “mandıra” anlamına gelen zavot 

kelimesinden almıştır. 18 yy’ ın başlarından itibaren Kars-Kafkas bölgesine yerleş(tiril)meye 

başlayan Malakanlar bölgede peynircilik, değirmencilik, bahçe ziraati, arıcılık gibi değişik 

tarımsal faaliyetlerde önemli faaliyetlerde bulundukları gibi (Türkdoğan, 2005) beraberlerinde 

getirdikleri güçlü forumdaki sığırlarla da hayvancılığa önemli katkılarda bulunmuşlardır. Zira 

bölgede kurdukları mandıralarda (zavotlar) bölge yetiştiricisinden kiraladıkları sağmal ineklerin 

sütüyle dünyaca ünlü Gravyer ve kaşar peynirlerini yapmışlardır.  
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1817-1819 yılları arasında inançları nedeniyle Kafkas bölgesine yerleşen Alman ailelerin 

önemli bir kısmı köylere yerleşerek çiftçilikle uğraşmaya başlamışlardır (Deveci Bozkuş, 2006). 

Daha sonra Rusya’nın iç bölgelerindeki Malakan aileleri 1840 yılından itibaren (Türkdoğan, 

2005),  Estonya sınırındaki Alman aileleri ise 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Rus 

devletinin istemiyle başta Kars vilayeti olmak üzere Kafkas bölgesine yerleştirilmişlerdir 

(Anonim, 2008). Bölgeye yerleşen Alman ve Malakan ailelerin beraberlerinde getirdikleri 

Simmental ve İsviçre Esmeri ırkı boğalarla bölgenin yerli ırkı Doğu Anadolu Kırmızısı ineklerin 

melezlenmesi sonucunda (Üresin, 1936) Zavot ırkı sığırlar elde edilmiştir. Başlangıçta 

kontrolsüzce elde edilen bu genotipe az miktarda Podolya ırkı kanı da karışmış olsa da (Batu, 

1962; Üresin, 1936) Simmental, İsviçre Esmeri ve bölgenin yerli ırkı olan Doğu Anadolu 

Kırmızısının melezlemesi sonucu elde edilmiş bir ırk olarak “Dünya Sığır Irkları İndeksi- Cattle 

Breeds of The World- Index” ve “Avrupa Zootekni Federaayonu, Irk Tanımlama Formu- 

European Association for Animal Production (EAAP), Breed Description’a” girmiştir. 

Zavot sığırları, isminin manasından da anlaşılacağı gibi, öncelikli olarak süt üretimi için 

geliştirilmişlerdir. Sütündeki yağ oranının % 4 düzeyler civarında olması (Üresin, 1936) Kars 

Gravyer peynirinin yapımında büyük önem arz etmektedir. Renkleri, yıllar itibariyle yetiştirici 

tercihleri ve kısmi seleksiyon sonucunda beyaz ve beyazın tonlarında yoğunlaşmış, deri rengi açık, 

kıl beyazdır. Yaptığımız çalışmalarda dişilerde deri, sütçü tiplerin özelliğine uygun olarak, 

yumuşak ve elastik bir yapı gösterdiği, meme yapısının diğer yerli ırklara nazaran daha gelişkin, 

başın burun kısmında ince, boynuz bölgesinde düz bir hat oluşturduğu, alın düz, ancak erkeklerde 

yoğun kıllanma oluşturduğu tespit edilmiştir. Her iki cinsiyette siyah veya açık renkte, yukarı 

kıvrımlı bir boynuz yapısına sahiptir. Merme siyah yada açık renkli bir görünüm arz eder. 

Mizaçları sakin, analık yeteneği iyi olan bu ırk, iyi bir konstitüsyona ve harmonik bir vücut 

yapısına sahiptir.  

Bu çalışmada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü tarafından desteklenip Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 

yürütülen Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Yetiştirici Elinde Koruma Projesi kapsamında olan 

Zavot sığırının laktasyon eğrisi parametreleri, persistensi değerleri ve laktasyon eğrisinin seyrini, 

bazı matematiksel modeller kullanılarak, belirleme amaçlanmıştır.   

 

Materyal ve Yöntem 

 

Hayvan Materyali, Sürü İdaresi ve Beslenmesi 

TAGEM’in destekleyip, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün yürüttüğü 

“Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma Projesi” kapsamında Ardahan ili Alagöz 

Köyünde bulunan Zavot inekler bu araştırmanın veri materyalini oluşturmuştur. Hayvanlar, yaş, 

kondisyon, bakım ve besleme şartlarına göre 180-240 gün arası sağılmaktadırlar. Kış aylarını 

kapalı ahırlarda bağlı olarak, Nisan, Mayıs aylarını sabah meraya çıkıp akşam dönüp geceyi ahırda 

geçirerek, yazın diğer aylarını ise geceyi merada geçirmek şartıyla sabah ve akşam sağıma gelerek 

geçirmektedirler. Mera periyodunca ilave yemleme yapılmamaktadır. Kış yemlemesi ise kültürü 

yapılan fiğ, yulaf, korunga ve kuru çayır otuyla yapılmaktadır. Konsantre yem kullanımı yok 

denecek kadar az, yada hiç yoktur.    

Süt Kontrollerinin Yapılışı. Sağım kontrolleri Mart ayından başlamak üzere her ayın 

25’inde yetiştirici tarafından sabah-akşam olmak üzere günde iki defa yapılmıştır. Böylelikle, 

günde iki sağım esasına göre eşit olmayan aralıklarla yapılan aylık verim kontrolleri metodu 

izlenmiştir.  

Süt Veriminin Tespiti ve Hesaplanması. Laktasyon süt verimleri Trapez II yöntemine 

göre belirlenmiştir. Trapez II yönteminde bir kontrol gününden diğer kontrol gününe kadar geçen 

süreyi bir kontrol periyodu olarak alınmıştır. Her kontrol periyodunun başlangıcı ve bitimindeki 

süt miktarları toplanıp ikiye bölünür ve kontrol periyodu içinde kalan gün ile çarpılarak o kontrol 
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periyodundaki verim hesaplanmış olur (kontrol günleri hayvanın strese girmesi, sağımcının sağım 

hatası yapması,  kontrol periyodu süresinde istikrarlı artış yada azalış olmaması, kontrol 

periyodunun ortalarında fazla süt veren ineğin kontrol periyodu sonunda daha az vermesi gibi 

mahsurlar yaşanmıştır). Aynı şekilde diğer kontrol periyotlarında ki süt verimleri hesaplanarak 

toplanır. İlk kontrol günündeki süt verimi, doğum ile ilk kontrol günü arasında kalan gün sayısı ile 

çarpılarak genel toplama eklenir. Aynı şekilde, laktasyonun sonlandığı gün ile en son süt 

kontrolünün yapıldığı gün arasında kalan gün sayısı, son süt kontrolünde elde edilen miktar ile 

çarpılarak genel toplama eklenir. Böylece laktasyon süt verimi hesaplanmış olur (Berger and 

Thomas, (2005) ve ICAR, (1990) atfen Yakan, (2012)). 

SV = (k1 A) + )
2

kk
( 21 a1+……+ )

2

kk
( n1-n 

 an +(kn C) 

a: kontrol aralığı, n: kontrol sayısı, k: her bir kontroldeki süt miktarı, A: buzağılama tarihi 

ile ilk kontrol arasındaki süre, C: son kontrol günü ile kuruya çıkma arasındaki süre 

 

Gamma Fonksiyonunun (Wood Modeli) Uygulanışı  

Wood, (1967) tarafından geliştirilen bu modelin, süre veya şekil bakımından farklılıklar 

gösteren laktasyonların tanımlanmasında büyük oranda isabetli sonuçlar verdiğine kanaat 

getirildiği için bu araştırmada kullanılması uygun görülmüştür.   Laktasyon eğrilerinin şekli ve bu 

eğrilere ait parametreleri belirlemede Gamma Fonksiyonunu esas alan Wood Modeli,  Yn = a n
b
 e 

-

cn 
 şeklinde formüle edilmiştir (Wood, 1967). Eşitlikte Yn, n. gündeki laktasyon süt verimini; a, 

(laktasyonun başlangıç değerini) b, (laktasyonun yükseliş eğimini) c, (laktasyonun iniş eğimini) 

laktasyon eğrisi parametrelerini, n ise buzağılamadan kontrol sağımının yapıldığı güne kadar 

geçen süreyi (gün olarak) göstermektedir. Parametreler, Nonlinear Regresyon Analiziyle tahmin 

edilmiştir. Ayrıca bu parametrelerden istifade ederek pik yapma süresi, Tmax = ( 
b

c
 ) ve pik süt 

verimi, Ymax = a ( 
b

c
 )b

 e
–b

 formülleriyle hesaplanmıştır.  

 

Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Uygulanışı 

Laktasyon süresinde elde dilen süt miktarına hayvanın, yaşı, kondisyonu, barındırma 

biçimi, yetiştirme şekli, bakım ve besleme şartları, meranın kapasitesi ve kalitesi, içme suyunun 

miktarı ve yeterliliği gibi birçok çevresel faktör etki etmektedir. Özellikle köy sürülerinde bu 

faktörlerin etkisi daha belirgin olarak etkisini göstermektedir. Zira bölgemizde sağmal inekler, 

yaş, verim düzeyi, genotip, kondisyon gibi özelliklere bakılmaksızın köy sürüleri biçiminde toplu 

olarak meraya çıkarılmaktadır. Mevcut hayvan popülasyonunun yüksek bir dilimini yerli-kültür 

melezleri ve yerli ırklar oluşturmaktadır. Bu sebeple yerli ırk sığırlar ve melezlerin laktasyon 

eğrilerine ait parametreler ve eğri şeklinin belirlenmesinde de kullanılan bu model tercih 

edilmiştir. Linear regresyon analiz esasına göre hazırlanmış olan model, Y= a+bt biçiminde 

formüle edilmiştir (Madelena et al., 1979). Burada Y: süt verimini, a: başlangıç değerini, b: 

yükseliş eğimini, t ise kontrol gününü göstermektedir.  

 

Persistensi Tespitinde (S) Modelinin Uygulanışı 

Model Wood, 1967 tarafından S= -(b+1) ln(c) formüle edilerek geliştirilmiştir. Modeldeki 

simgelerden S: persistensi, b: laktasyonun yükseliş eğimini, c: laktasyon eğrisinin iniş eğimini 

göstermektedir.  

 

Persistensi Tespitinde (SD2) Modelinin Uygulanışı 

Her inek, özellikle yerli ırk inekler 305 günlük laktasyon periyodunu tamamlayamazlar. Bu 

hayvanların laktasyon süreleri bazen 200 gün civarında kalabilir. Bu nedenle bu tip hayvanlar için 

persistensi belirleyici yöntem olarak SD2=ilk 200 gündeki kontrol verimlerinin standart sapması, 

biçiminde formüle edilmiş bir model geliştirilmiştir (Sölkner and Fuchs 1987).  
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İstatistiksel Analizler 

Laktasyon eğrisi parametrelerine ait değerler Nonlinear Regresyon Analizi, persistensi 

değerleri ise bu maksatlı geliştirilmiş analitik formüller kullanılarak tespit edilmiştir. Elde edilen 

bu değerlere yaş ve kontrol mevsimi gibi çevresel faktörlerin etkisi Genel Linear Model 

kapsamında varyans analizi yapılarak belirlenmiştir. Sürüdeki ineklerin yaşı 3 ila 14 arasında 

değişmektedir. Bu yüzden hesaplamalarda ve değerlendirmelerde kolaylık oluşsun diye yaş 

faktörü aşağıdaki gibi gruplandırılarak ele alınmıştır. 3- 4- 5 yaşlar I. grup, 6- 7- 8 yaşlar II. grup, 

9- 10- 11 yaşlar III. grup ve 12- 13- 14 yaşlar IV. grubu oluşturmuştur.  

Yörede doğumlar Ocak ayı sonundan Nisan sonuna kadar geniş bir sürede 

gerçekleşmektedir. Bu yüzden o yıl içerisinde sağıma alınan her bir ineğin laktasyon safhaları 

birbirlerine denk düşmemektedir. Yani inekler laktasyona aynı dönemde girip, aynı dönemde 

çıkmamaktadırlar. Bu yüzden diğer bağımsız faktör olan kontrol mevsimi kısmı olarak buzağılama 

mevsiminin etkisini tespite yönelik olarak ele alınmıştır. Sağım kontrollerinin yapıldığı mevsimler 

İlkbahar- (1), Yaz- (2) ve Sonbahar- (3) olarak düzenlenmiştir.   

Gruplar arasında tespit edilen farklılıklara göre oluşan sınıflandırmalar Duncan Çoklu 

Karşılaştırma testine göre yapılmıştır. Bütün bu işlemler için SPSS-20.0, MİNİTAB 15.0 paket 

programlarından istifade dilmiştir. Araştırmada yaş ve kontrol mevsimi gibi çevresel faktörlerin 

elde edilen bağımlı değişkenler üzerine olan etkilerini belirlemede kullanılan matematik model,  

Yij = µ+YŞi+ KMj +(Y KM)ij + eij 

şeklindedir. Modeldeki terimlerden, Yij: i’inci yaş, j’inci kontrol mevsimi için gözlem, µ : 

genel ortalama, YŞi : i’inci yaşın etkisi (i = 1,..4), KMj : j’inci kontrol mevsiminin etkisi 

(j=İlkbahar-(1), Yaz -(2), Sonbahar- (3), eij : genel hata değerlerini göstermektedir.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Gamma Fonksiyonuyla (Wood Modeli) Tespit edilen Parametreler ve Bu 

Parametrelere Varyasyon Kaynaklarının Etkisi 

Gamma fonksiyonu esaslı Wood Modeline göre belirlenen laktasyon eğrisi parametreleri 

ve bunların varyasyon kaynaklarından etkileniş düzeylerini gösteren analiz sonuçları Çizelge 1’de 

verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Wood Modeline göre belirlenen laktasyon eğrisi parametrelerine ait istatistiksel analiz 

değerleri 

 

Varyasyon 

Kaynağı 

 

Faktör 

Grupları 

 

N 

Bağımlı Değişkenler 

LnA b c R
2
 

** ** ** ** 

 

İnek yaşı 

1. yaş 

grubu 

90 0.679±0.38
b
 2.139±0.133

a
 0.019±0.001

a
 0.725±0.02

a
 

2. yaş 

grubu 

74 1.198±0.41
a
 1.130±0.142

c
 0.016±0.001

a
 0.637±0.02

bc
 

3. yaş 

grubu 

73 1.083±0.41
ab

 1.634±0.153
b
 0.019±0.002

a
 0.703±0.02

ab
 

4. yaş 

grubu 

59 1.115±0.45
b
 1.386±0.145

bc
 0.012±0.002

b
 0.624±0.03

c
 

 

Kontrol 

Mevsimi 

  ** ös ös ös 

İlkbahar 135 1.804±0.28
b
 1.443±0.096 0.015±0.001 0.662±0.019 

Yaz  135 3.604±0.28
a
 1.477±0.096 0.015±0.001 0.662±0.019 

Sonbahar 26 3.156±0.64
a
 1.797±0.227 0.019±0.002 0.692±0.043 

a-c: aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler istatistiksel olarak farklıdır, **: P<0.01, *: P<0.05, ös: istatistiksel 

manada önemsiz  
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Yörede, her inek, her yıl doğum yapıp ve dolayısıyla yeni bir laktasyona girmediği halde 

sürüde tutulduğu gibi durumlarla zaman zaman karşılaşılabildiği için araştırmada varyasyon 

kaynağı olarak inek yaşı alınmıştır. Bu tür bir değerlendirme, kısmi olarak ta olsa, laktasyon 

sırasına göre yapılan bir değerlendirmeyi de kapsamaktadır. Yapılan istatistiksel analizlerde LnA, 

b, c ve R
2
 parametrelerinin yaş grupları bakımından göstermiş oldukları farklılıklar istatistiksel 

olarak anlamlı (P<0.01) bulunmuştur. Yüksel ve Yanar, (2009a) bu parametrelere laktasyon 

sırasının etkisini araştırmışlardır. Sonuçta c ve R
2
 için benzer, ancak LnA ve b için farklı sonuçlar 

bulmuşlardır. Tekerli, (2000) inek yaşının bu parametreler üzerine doğrusal etkisini önemsiz 

bulmuştur. Akbulut, (1990) ise ileri kan dereceli melezlerle yaptığı araştırmada laktasyon sırası 

grupları arasındaki parametre farklılıklarının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını belirtmiştir.  

Yörede sağılan hayvanlar, fizyolojik özellikleri dikkate alınmadan besleme yada 

barındırma işlemine tabi tutulmaktadırlar. Kış döneminde gereksinimleri doğrultusunda 

beslenmedikleri için laktasyona nispeten düşük bir düzeyde başlayıp, sonrasında hızlı bir yükseliş 

eğimi göstermektedirler. Nitekim, Wood Modeliyle tespit ettiğimiz bulgularımızda yaş gruplarına 

göre ‘b’ değeri 1.130 ila 2.139 arasında değişim göstermiştir. Tespit edilen bu sonuçlar Esmerlerle 

çalışan Yüksel ve Yanar, (2009a); Siyah Alacalarla çalışan Tekerli, (2000); ileri melezlerle çalışan 

Akbulut, (1990) ve yerli sığır ırklarından Yerli Güney Sarısıyla çalışan Orman vd., (2000)’in 

sonuçlarından yüksek bulunmuştur. Benzer durum ‘c’ parametresinde de görülmüştür. 

Araştırmamızda laktasyon eğrisi, Orman vd., (2000)’e göre daha hızlı bir iniş eğimi göstermiştir. 

Bu da laktasyonun kısa sürmesi, süt verimindeki azalma ve yılın uzun bir diliminde süt sıkıntısı 

sorununun oluşmasına neden olmaktadır.    

Kontrol Mevsimi bakımından gruplar arsındaki farklılık LnA için anlamlı (P<0.01), ‘b’, ‘c’ 

ve R
2
 için önemsiz bulunmuştur. Bölgede meralar ve yaylalar yetiştirici açısından her şey 

denebilecek önemli bir kaynaktır. Hatta Şubat ayı başı itibariyle doğuran ineklerin süt vermesi için 

mera döneminin beklendiği sıkça görülen bir durumdur. Araştırmamızda parametreler 

bakımından, özellikle LnA, mevsimler arasında farklıklar görülmüştür. Zira İlkbahar başlarında 

henüz güçlenmemiş olan meralarda süt verimi daha düşük olurken, İlkbaharın sonlarında ve Yazın 

meraların güçlenmesiyle verimde artışlar görülmektedir. Sonbahar dönemine gelince hayvanlar 

yaylaları değerlendirdiklerinden süt verimi belli bir seviyeyi korumaya devam etmektedir.      

Basit Doğrusal Regresyon Modeliyle Tespit edilen Parametreler ve Bu Parametrelere 

Varyasyon Kaynaklarının Etkisi 

Sürüdeki ineklerin bazıları ancak 180 gün civarında sağılabilmişlerdir. Bu durumda 

laktasyon eğrisi parametrelerini tahminde karmaşık modellerin kullanımı ve hayvanın laktasyon 

eğrisi hakkında değerlendirme yapma imkanı zorlaşmaktadır. Araştırmada Basit Doğrusal 

Regresyon Modeline göre yapılan istatistiksel değerlendirmelere ait sonuçlar Çizelge 2’de 

verilmiştir.  

A, b ve R
2
 için yapılan istatistiksel analizlerde varyasyon kaynaklarından İnek Yaşı 

grupları arasındaki farklılıkların anlamlı (P<0.01), Kontrol Mevsimi grupları arasındaki 

farklılıklar ise ‘a’ için anlamlı (P<0.05), ‘b’ ve R
2
 için önemsiz olduğu tespit edilmiştir.  

Büyüme ve gelişmenin tamamlanıp optimum verime daha geç yaşlarda ulaşma durumu 

yerli ırk sığırların genel bir özelliğidir. Bu tespit doğrultusunda araştırmamızda birinci yaş 

grubundaki ineklerde başlangıç verimi daha düşükken yaşla birlikte bir artışın olduğu 

gözlemlenmiştir. Diğer yandan yaptığımız değerlendirmeler sonucunda pik verime oldukça yavaş 

bir seyirde ulaşıldığı, yani ‘b’ parametresinin oldukça düşük olduğu, tespit edilmiştir. Buda pike 

ulaşma süresini uzatmaktadır. İlkbahar ve Yaz dönemi süt verim başlangıç değerlerinin benzer 

olması meranın etkisinden kaynaklandığını göstermektedir. Zira sözkonusu dönemlerde yeşil yem 

miktarının ve kalitesinin daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan sonbahar döneminde 

merada ot miktarı normal bir düzeyde olsa da kurumadan dolayı kalite düşüklüğü verime de 
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doğudan etki edebilmektedir. Mevsimlere göre süt veriminin yükseliş hızı, yani ‘b’ parametresinin 

eğimi, oldukça düşük olarak tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 2. Basit Doğrusal Regresyon Modeline göre belirlenen laktasyon eğrisi parametrelerine ait 

istatistiksel analiz değerleri 

 

Varyasyon 

Kaynağı 

 

Faktör Grupları 

 

N 

Bağımlı Değişkenler 

a b R
2
 

** ** ** 

 

 

İnek yaşı 

1. yaş grubu 90 3.437±0.380
c
 0.015±0.002

a
 0.149±0.039

b
 

2. yaş grubu 74 4.825±0.400
b
 0.004±0.002

b
 0.098±0.041

b
 

3. yaş grubu 73 6.135±0.405
a
 0.006±0.002

b
 0.288±0.042

a
 

4. yaş grubu 59 6.348±0.447
a
 0.003±0.002

b
 0.314±0.046

a
 

 

Kontrol 

Mevsimi 

  * ös ös 

İlkbahar 135 5.662±0.277
a
 0.007±0.001 0.193±0.028 

Yaz  135 5.662±0.277
a
 0.007±0.001 0.193±0.028 

Sonbahar 26 4.236±0.628
b
 0.007±0.003 0.251±0.064 

a-c: aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler istatistiksel olarak farklıdır, **: P<0.01, *: P<0.05, ös: istatistiksel 

manada önemsiz  

  

Bu konuda yapılan değerlendirmelerde kış yemlemesinin normal bir seviyede yapılması 

halinde hem verimin artacağı hem de pike ulaşma süresinin daha kısalıp persistensi periyodunun 

uzayacağı sonucuna varılmıştır.   

 

Farklı Modellerle Tespit Edilen Persistensi Değerleri ve Bazı Verim Unsurları ve 

Bunlara Varyasyon Kaynaklarının Etkisi 

Wood Modeli parametreleri yardımıyla hesaplanan ‘S’ modeli ve kısa laktasyon 

periyoduna göre düzenlenmiş SD2 modeliyle hesaplanan persistensi değerleri ve en yüksek verim 

miktarı (Ymax) ve en yüksek verim miktarına ulaşma süresine (Tmax) varyasyon kaynaklarının 

etkisini gösteren istatistik analiz sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir.  

 

Çizelge 3. Persistensi modelleri ve verim unsurlarına ait istatistiksel analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Faktör 

Grupları 

 

N 

Persistensi Modelleri Verime Ait Ölçütler 

S SD2 Tmax Ymax 

** ** ös ** 

 

 

İnek yaşı 

1. yaş 

grubu 
52 

12.405±0.31
a
 1.863±0.08

b
 60.323±3.11 6.782±0.39

b
 

2. yaş 

grubu 
38 

10.442±0.33
b
 1.606±0.09

c
 60.228±3.21 7.474±0.44

b
 

3. yaş 

grubu 
50 

9.973±0.368
c
 2.120±0.09

a
 65.424±2.88 9.060±0.38

a
 

4. yaş 

grubu 
26 

9.483±0.34
c
 1.496±0.10

c
 64.167±3.21 9.031±0.53

a
 

 

Kontrol 

Mevsimi 

  ös ös ös * 

İlkbahar 94 10.340±0.22 1.707±0.06 66.994±2.23 8.701±0.26
a
 

Yaz  57 10.357±0.22 1.707±0.06 66.994±2.23 7.803±0.34
b
 

Sonbahar 15 11.031±0.56 1.898±0.14 55.831±5.85 7.756±0.65
b
 

a-c: aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler istatistiksel olarak farklıdır, **: P<0.01, *: P<0.05, ös: istatistiksel 

manada önemsiz  

 

Buna göre ‘S’ ve SD2 modellerine göre tespit edilen persistensi değerlerinin inek yaşı 

grupları arasındaki farklılıkları anlamlı (P<0.01) çıkmıştır. Tespit edilen bu sonuç Yüksel ve 
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Yanar (2009b)’nin laktasyon sırasının SD2’ ye etkisini bildiren sonuçlarından farklılık 

göstermiştir. Diğer yandan Tmax bakımından yaş grupları arasındaki farklılık önemsiz 

bulunurken, Ymax değerleri bakımından tespit edilen farklılıklar önemli (P<0.01) bulunmuştur. 

Araştırmamızda, genç yaştaki ineklerde persistensi değerlerinin daha yüksek olduğunu, hayvanda 

yaş ilerledikçe bu değerin daha azaldığını gösteren ‘S’ modeliyle, yaş grupları arasında karma bir 

yapı sergileyen SD2 modeli arasında bir paralellik görülmemiştir. Genç hayvanların merada 

yürüme mesafesine, bazı hastalık ve zararlılara, yeteri düzeyde beslenememe vb gibi çevresel 

faktörlere olan mukavemetinin bu konuda etkili olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan bu 

hayvanlar sürüde sağım bakımından bir düzenleyici faktör olarak ta görülmektedir. Zira sürüyü 

sağıma hazırlamak için bu hayvanların sağımı ilk başlarda yapılmaktadır.  

Sürüdeki inekler yaklaşık 60-65 günde en yüksek verim seviyesine ulaşmışlardır. Ferdi 

olarak değerlendirildiği zaman bu rakamların çok daha üstüne çıkan hayvanlar olsa da, sürü 

ortalaması bu seviyelerde seyretmektedir. Pike ulaşma, yaşlıların lehine,  yaşın ilerlemesiyle 

paralellik göstermiş olsa da rakamsal farklılıkların istatistiksel manada önemsiz olduğu tespit 

edilmiştir. Benzer paralellik en yüksek verim (Ymax) bakımından da görülmektedir.  

Kontrol mevsimine göre gruplar arsında anlamlı (P<0.01)  farklılık tespit edilen Ymax 

değerinin İlkbahar dönemlerinde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun o dönemde 

meranın yeşil yem kalitesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Kontrol mevsimi 

grupları arasındaki rakamsal farklıkların istatistiksel olarak önemli olmadığı Tmax İlkbahar ve 

Yaz dönemlerinde daha uzun bir seyir izlemiştir. Zira bu dönemlerde Ymax’ ın da en yüksek 

olduğu görülmüştür. Araştırmada en yüksek verime ulaşma süresi (Tmax) artıkça en yüksek 

verimde de (Ymax) bir artış görülmüştür. Bu durum her iki ölçüt (Ymax ve Tmax) arasındaki 

korelasyon değeriyle de daha anlamlı olarak tespit edilmiştir. Verime etki eden verim unsurları ve 

laktasyon eğrisi parametreleri arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon değerleri Çizelge 4’te 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4. Laktasyon eğrisi parametreleri ve verime etki eden verim unsurları ve arasındaki 

korelasyon 

 lnA b c Tmax Ymax 

b -0.901
**

     

c -0.858
**

 0.932
**

    

R2 -0.368
**

 0.318
**

 0.380
**

   

Tmax 0.304
*
 0.067 0.016   

Ymax 0.025 0.034 0.121 0.885
**

  

S -0.920
**

 0.987
**

 0.925
**

 -0.976
**

 -0.164
*
 

SD2 -0.803
**

 0.824
**

 0.841
**

 -0.782
**

 0.088 
**: P<0.01, *5: P<0.05  

 

Buna göre yaşı ilerleyen hayvanlarda en yüksek verim (Ymax) ile en yüksek verime 

ulaşma süresi (Tmax) arasında yüksek düzeyde (0.885
**

) anlamlı bir korelasyon tespit edilmiştir. 

Diğer yandan dik bir eğimle, yani hızlı bir seyirle, yükseliş gösteren ineklerde laktasyonun iniş 

eğiminin de (c) yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ‘b’ ile ‘c’ arasındaki yüksek 

korelasyonla (0.932
**

) daha anlamlı olarak görülmektedir. Ayrıca laktasyon eğrisi 

parametrelerinden ‘b’ ve ‘c’ ile persistensi modellerinden ‘S’ arasında da doğrusal olarak yüksek 

bir korelasyon (sırasıyla 0.824
**

, 0.841
**

)  tespit edilmiştir. Dik laktasyon eğrilerinde çıkış ve iniş 

hızındaki yükseklik persistensi değerini düşürmekte ve verimi azaltmaktadır.  

Sonuç 

Araştırmada ele alınan ineklerin hemen hemen tamamı dik laktasyon eğrisine sahiptir. Bu 

yüzden de laktasyon periyodu ve persistensi müddeti kısa, verim ise düşüktür. Yaz aylarında 

sadece meraya dayalı olarak, Kış aylarında ise kapalı ahırlarda bağlı olarak, yeterli ve gereği gibi 



332 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

beslenemeyen yerli hayvan ırklarımızdan Zavot sığırının süt verim düzeyi kontrollü bakım 

besleme ile daha da yükseltilebilir.  
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It is known that our country is geographically suitable for agrciultural production and socio-economical factors are 

related to this fact. The land structure in the region of Eastern Anatolia is more suitable for animal breeding besides 

agricultural production. Sheep and goats-breeding comes to the fore in respect of making more use of meadows-

pastures. 

Majority of population in Hakkari engage in animal production. It is a fact that migration from villages to cities 

has caused animal breeding to come to stopping point. Animal breeders had to leave their lands in those periods. 

However, animal breeders who have moved from the cities and settled in their villages have developed both 

agricultural and animal  

The rich flora of Hakkari, its vast meadows and pastures and high plateaux are quite convenient for sheep and 

goats breeding. Vast forests and very steep lands, in particular, have led small family institutions to sheep and goats 

breeding and in relation to this, in the regions where extensive beeding is done goats spend nearly five months in the 

pastures. Besides, almost all the goats which are bred are comprised of native breed hair-goat. According to Turkish 

Statistics Association (TUIK) there are 140.291 goats and 61.629 of them are milked, and 118.330 of them are shorn 

in the shearing season.  

In this study some information about how the presence of goats in Hakkari is preserved, how more yields are 

obtained, how a good breeder organisation is formed and suggestions are presented.  

Keywords: Meadows-pasture, Goat Breeding, Presence of goat, Hakkari 

 

Hakkâri İlinde Keçi Yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları 

 

Ülkemizin coğrafik özellik bakımından tarımsal üretime elverişli olduğu ve sosyo-ekonomik 

faktörlerin de buna bağlı olduğu bilinmektedir. Doğu Anadolu Bölgesinin arazi yapısı bitkisel 

üretimin yanı sıra hayvansal üretime daha çok elverişlidir. Çayır-mera alanlarından daha iyi 

yararlanma açısından küçükbaş hayvancılık ön plana çıkmaktadır.  

Hakkâri ili nüfusunun büyük çoğunluğu hayvansal üretim ile uğraşmaktadır. Geçmiş yıllarda 

köyden kente göçlerin yaşanması hayvancılığı bitirme noktasına getirdiği bilinmektedir. Bu 

dönemlerde yetiştiriciler arazilerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Yalnız son yıllarda kentten 

köylerine yerleşen yetiştiriciler artık toprağı da kullanarak hem bitkisel üretimi hemde hayvansal 

üretimi geliştirmiştir.  

Hakkâri bölgesinin zengin bitki florası, geniş çayır-meraları ve yüksek yaylaları küçükbaş 

hayvancılık yapmaya oldukça elverişlidir. Özellikle ormanlık ve sarp kesimlerin yaygın olması 

küçük aile işletmelerini keçi yetiştiriciliğine yöneltmiş ve ekstansif yetiştiricilik yapılan bölgede 

keçiler yılın yaklaşık 5 ayını merada geçirmektedirler. Yetiştiriciliği yapılan keçilerin ise 

tamamına yakınını yerli ırk olan kıl keçisi oluşturmaktadır. 2013 TUİK verilerine göre 140.291 

baş keçi bulunmakta ve bunların 61.629 sağılmakta, 118.330 baş keçi ise kırkım mevsiminde 

kırkılmaktadır.  

Bu çalışmada Hakkâri ilinde keçi varlığının nasıl korunacağı, mevcut yerli ırklardan daha iyi 

bir verim nasıl elde edileceği, iyi bir çiftçi organizasyonunun nasıl sağlanacağı ve çözüm önerileri 

ile ilgili bilgiler derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çayır-Mera, Keçi Yetiştiriciliği, Keçi Varlığı, Hakkâri 

 

Giriş 

 

Ülkemizin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından önemli bir coğrafik yapıya sahip 

olduğu bilinmektedir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde “Fakirin İneği” olarak tabir edilen keçi 

ise daha çok hiç toprağı olmayan üreticilerin, küçük ölçekli işletmelerin ve gelir grubu düşük olan 

kitlelerin bir üretim etkinliğidir (Aygün ve Mert, 2007). 
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Ülkemizde geçmiş yıllarda pek çok kesimin geçimini sağlayan keçicilik faaliyetindeki 

hayvan sayısı, 1991 yılında 10.7 milyon baş iken 2010 yılında 6.3 milyon başa düşmüş, son 

yıllarda keçi sütü ve ürünlerine olan talep ile keçi yetiştiriciliğine devlet desteklemelerindeki artış 

sebebiyle 2013 yılında keçi sayısı 9.2 milyon başa çıkarılmıştır (Anonim, 2013a). 

 

Çizelge 1: TUİK verilerine göre küçükbaş hayvan varlığı  

Yıllar  Koyun Keçi  Toplam 

1991 40.432.340 10.764.198 51.196.538 

1995 33.791.000 9.111.000 42.902.000 

2000 28.492.000 7.201.000 35.693.000 

2005 25.304.325 6.517.464 31.821.789 

2010 23.089.691 6.293.233 29.382.924 

2011 25.031.565 7.277.953 32.309.518 

2012 27.425.233 8.357.286 35.782.519 

2013 29.284.247 9.225.548 38.509.795 

 

Hakkâri İlinde Keçi Varlığı 

 

Hakkari İli yüksek rakımlı bir arazi üzerine kurulmuş olduğundan flora ve fauna özellikleri 

açısından karakteristik bir yapıya sahiptir. Toplam arazi varlığının % 52’sini oluşturan(370.000 

ha) zengin çayır ve mera alanıyla küçükbaş hayvancılık için çok önemli bir cazibe merkezidir. 

Flora desenine bakıldığında hayvancılık için oldukça uygun otlaklar bulunmaktadır. 2000 m'den 

yukarı alanlarda alpin kuşak denilen ot vejetasyonu klimaks (durağan–kararlı bitki örtüsü) 

durumdadır. Otlakların varlığı geçmiş yıllarda küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini 

özendirmiş ve sayısal olarak hayvan varlığı çok olumlu bir noktaya getirmiştir (Anonim, 2013b). 

Hakkâri ilinde mevcut küçükbaş hayvan varlığının büyük kısmı Yüksekova ve Şemdinli 

İlçelerinde görülmektedir. Hakkâri ilinde yetiştirilen keçilerin tamamına yakınını yerli ırk olan kıl 

keçisi oluşturmaktadır.  

Hakkari ilinin 2008-2013 TUİK verilerine mevcut yerli ırklardaki değişimler tabloda 

belirtilmiştir. Özellikle 2011 den sonra devlet destekli çalışmaların yoğunlaştığı ve kentten köye 

dönüşlerinde buna bağlı olduğu bilinmektedir.  
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140.291 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Hakkâri İlinde Keçi Varlığı Nasıl Korunabilir ve Mevcut Yerli Irklardan Daha İyi Bir 

Verim Nasıl Elde Edilir? 

 

• Yem kontrollerinin yapılması 

• Kaçak hayvan girişlerinin engellenmesi 

• Kentten köye geri dönüşlerin daha da cazip hale getirilerek üretim artışını sağlamak 

• Islah yöntemlerinin iyileştirilmesi 

• Sağlık kontrolleri periyodik olarak yapılmalı 

• Kayıt sistemine bağlı kalınmalı 

• Meraların kullanım alanları belirlenmeli 

• En önemlisi iyi bir çiftçi organizasyonun sağlanması 

 

İyi Bir Çiftçi Organizasyonu Nasıl Sağlanır? 

 

• Bilgilendirme toplantılarının yapılması 

• İyi bir üretim etkinliğinin sağlanması için çiftçiye ekonomik gelir sağlayacak Pazar 

alanlarının oluşturulması 

• Kooperatifçilik yaygınlaştırılmalı 

• Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak 

 

Yetiştirici Temel Sorunları 

 

• Güvenlik sorunu 

• Meraların mülkiyeti ve kullanımı ile ilgili sorunlar 

• Denetimsiz hayvan hareketleri 

• Çağdaş örgütlenme yetersizliği 

• Canlı hayvan ve et ithalatı 

• Hayvan hastalıkları 

• Çobanların sosyal güvencesiz ve eğitimsiz olması 

• Girdi ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar 

 

Keçi Yetiştiriciliğinde Pazarlama Politikaları 

 

• Tarımsal amaçlı kooperatifler, ürünlerin işlenmesi ve pazarlamasında belirleyici ve etkin 

rol almalıdır. 

• Doğu Anadolu Bölgesi’nde besicilik kooperatiflerinin kurulması teşvik edilmelidir. 

• İl Ticaret Borsaları bünyesinde canlı hayvan borsaları kurulmalıdır. 

• Canlı hayvan ve et ithali yasaklanmalıdır. 

• Kaçakçılık mutlak surette önlenmelidir. 

 

Çözüm Önerileri 

 

• Yerli ırkların artışının sağlanması için projeler oluşturularak çiftçiye ulaştırılmalı 

• Yakın köylerin bir araya gelerek ürünlerini markalaştırarak pazara sunmalı 

• Göçü engellemek için devlet destekli ortak bir çiftlik oluşturulmalı 

• Genç nüfusun bölgede tutulması için bölgede üretim fabrikaları oluşturulabilir. 

• Bölgenin sınır komşularıyla bir Pazar alış verişi devlet destekli olarak yapılabilir. 
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Sonuç 

 

 Sonuç olarak, Hakkari ve çevresi dağlık yapısı ile keçi yetiştiriciliği için son derece 

önemlidir ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekmektedir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin 

yoğun olarak yapıldığı bu bölgede yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Bölgeye 

özgü olan hayvan ırklarının genotiplerinin tanımlanması önemlidir. Bu ırklarla ilgili olarak, gen 

kaynaklarının tanımlanması ve korunması ile ilgili araştırmalar yapılması zorunludur. Yapılacak 

çalışma ve geliştirilecek uygun hayvancılık politikaları ile yetiştirici ve çobanların gelirlerinin 

artmasının yanında; et açığının kapatılması, göçün önlenmesi, geleneksel hayvancılık kültürünün 

uzun yıllar korunması ve gelecek nesillere aktarılması ve tarım sanayisinin olumlu yönde 

etkilenmesi beklenebilir. 
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In the world, production of the agricultural environment without harming and the agricultural production activities of 

the population is rapidly increasing in the direction of healthy diet. In many countries which has an important place in 

organic agriculture, in terms of the environment and human health , organic farming and organic animal products are 

enhanced with the development of consumer awareness of read line is observed that increased with each passing day . 

This situation is insufficient to meet the demands of developed countries. This result, imports of organic products 

from developing countries shows an increase. Turkey, primarily internal, and then external organic animal products to 

meet their demands for the Eastern Anatolia Region, pesticides and fertilizers are used at least, soil contaminated with 

chemicals at least, in Turkey the most extensive meadows - pastures have, high quality forage crop production and in 

terms of suitability for production compliance with organic livestock production should be evaluated is a priority area. 

The majority of the population engaged in agriculture in terms of the region has a significant potential. Organic 

animal products to meet the needs of countries and regions, unemployment reduction, prevention of migration from 

rural to urban, social and economic level will be upgraded as a result of significant developments are expected to be. 

In this study provided for this purpose, why are of significance in Eastern Anatolia Region for organic farming and 

recommendations for future work to be done have been made. 

Keywords: Eastern Anatolia Region, Animal Production, Organic Farming, Healthy Diet. 

 

Organik Hayvansal Üretim İçin Doğu Anadolu 

 
Dünyada çevreye zarar vermeden yapılan tarımsal üretim ve nüfusun sağlıklı beslenmesi yönündeki faaliyetler hızla 

artmaktadır. Birçok ülkede çevre ve insan sağlığı açısından organik tarım içerisinde önemli bir yere sahip olan organik 

hayvancılığın geliştiği ve organik hayvansal ürünlere tüketici bilincinin gelişmesine paralel olarak taleplerin her geçen 

gün daha da arttığı gözlenmektedir. Bu talepleri karşılamada gelişmiş ülkeler yetersiz kalmaktadır. Bunun sonucunda 

gelişmekte olan ülkelerden organik ürün ithalatında bir artış görülmektedir. Türkiye’de öncelikli olarak iç ve daha 

sonra dış organik hayvansal ürün  taleplerinin karşılanması için  Doğu Anadolu Bölgesi ilaç ve gübrenin en az 

kullanıldığı, kimyasallarla toprağın en az kirlendiği, Türkiye’ deki en geniş  çayır - meralara sahip olması kaliteli yem 

bitkileri üretimi ve organik hayvansal üretime uygunluğu  bakımından değerlendirilmesi gereken öncelikli  bir 

bölgedir. Tarımla uğraşan nüfusun çokluğu bakımından da bölge çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu amaçla 

sunulan bu çalışmada, organik hayvancılık için neden Doğu Anadolu Bölgesi önem arzetmekte ve geleceğe yönelik 

yapılması gereken çalışmalar konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Bölgesi, Hayvansal Üretim, Organik Hayvancılık, Sağlıklı Beslenme 

 

Giriş 

 

Organik hayvancılık, organik yemle beslenen, doğal tohumlama yöntem ve tekniklerinin  

kullanıldığı,  yüksek kalitede sağlıklı ve genetiği değiştirilmemiş hayvansal  ürünleri  talep eden 

tüketicilere yönelik, organik üretim yasasına   uygun olarak kontrollü ve sertifikalı olarak 

gerçekleştirilen  çevreye dost bir  üretim faaliyetidir. (Karaaslan ve ark. 2010., Demir ve Aygün 

2013). 

Organik hayvansal üretiminde temel amaç; hayvan sağlığının korunması, öncelikli olarak 

yetiştiricinin  kendi işletmesinden kimyasal girdi kullanmadan  elde ettiği yem bitkileri ile 

besleme yapmak, damızlık seçiminde genetiği değiştirilmemiş hayvan kullanmak, üretimde ilgili 

mevzuatı uygulamak, sürdürülebilir hayvancılığı geliştirmek, tüketicinin istediği sağlıklı ve 

kaliteli ürünler üretmek ve üreticilerin gelir düzeyini yükseltmektir (Kaliber ve ark. 2010). 

Tüketici bilincinin gelişmesine paralel olarak dünyada sağlıklı, kaliteli organik ürünlere olan talep 

artmıştır. Organik ürünlerin konvansiyonel ürünlere göre daha yüksek fiyatla alıcı bulması, 

organik tarıma destek verilmesi, organik tarım sektöründe artışla beraber istihdamın artması, 

köyden kente göçün önlenmesi gibi nedenler organik üretime olan eğilimi artırmıştır.Gelişmiş 

ülkelerde çevre ve insan sağlığı açısından organik tarımsal üretim içerisinde  organik 
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hayvancılığın geliştiği ve organik hayvansal ürünlere talebin artmaya başladığı 

gözlenmektedir(Anonim, 2014a). Buna bağlı olarak organik hayvancılık; tüketicilerin güvenilir 

hayvansal ürünleri öncelikli olarak tercih etmesi, doğal dengenin korunması yönündeki 

duyarlılığın artması ve hayvan haklarına gereken önemin verilmesi isteği doğrultusunda önemli 

bir aşama kaydetmeye başlamıştır. Organik ürünlerin talep edilmesinde en önemli etkenin sağlık 

olduğu, bunu çevreye duyarlılık, ürün lezzeti ve hayvan haklarının takip ettiği, hayvanlarda 

görülen birçok hastalığın ortadan kaldırılmasında organik hayvansal üretimin önemli bir yere 

sahip olduğu belirtilmektedir. 

Ülkemizde nüfus hızla artmaktadır. Bunun sonucu olarak ülke nüfusunun sağlıklı gıda 

ihtiyacının karşılanması için çalışmaların da aynı düzeyde hız kazanması gerekmektedir. Bunun 

için hayvansal üretimde modern teknolojilerin kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Mevcut 

potansiyeli ile organik hayvancılık için çok önemli bir potansiyele sahip ülkemizde, organik 

hayvansal üretimin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ile; sağlıklı gıda temini ile beraber, 

küçük aile işletmelerinin gelir düzeyleri artacak ve bunun sonucunda ise köyden kente göçün 

önlenmesi mümkün olabilecektir. (Karaarslan ve ark.2010). 

 

Neden Doğu Anadolu? 

 

Türkiye yüzölçümünün %19.6’sını ve nüfusun %9.5’ini oluşturan Doğu Anadolu 

Bölgesinde ekonomi tarıma dayanmaktadır. İstihdamı % 70 oranında tarım oluşturmaktadır. Doğu 

Anadolu Türkiye’de ; yoğun tarım ve sanayi nedeniyle kaynaklarının kirlenmediği zengin toprak 

ve suya sahip, uygun rakım ve ekolojisi, biyoçeşitliliğin fazlalığı, geniş çayır mera alanları, düşük 

işgücü maliyeti, çevreye zarar verebilecek sanayi tesislerinin azlığı, kimyasal ilaç kullanımının 

düşük düzeyde olması diğer bölgelere oranla daha az hastalıkların görülmesi bakımından çok 

büyük organik hayvancılık potansiyeline sahiptir. (Ak, 2013., Anonim,2014c., Çakal, 2013., 

Eşitken ve ark. 2010., Hanoğlu ve Ak. 2010). 

Türkiye tarımında Doğu Anadolu Bölgesi hayvancılık açısından önemli bir potansiyele 

sahiptir. Bölge; coğrafik koşullar nedeni ile, tarımın genellikle dağlık alanlarda yapıldığı, kış 

aylarının sert ve uzun, yaz mevsiminin kısa olduğu,  daha ziyade hasadı kolay bitkisel üretim 

yapıldığı bir bölgedir. Bu nedenle bölge daha çok hayvancılık yapmağa, yem bitkileri üretimine ve 

organik tarıma oldukça elverişlidir(Karakuş ve ark., 2013). Doğu Anadolu’da nüfusun % 50 

sinden fazlası gelirini tarımsal üretimden sağlamaktadır. Bu oranın % 60 ını hayvancılık 

oluşturmaktadır. Bu bakımdan bölgemiz ekonomisinde tarım  önemini korumaktadır(Ilıcalı, 2013). 

Doǧu ve Güneydoǧu Anadolu bölgelerinde organik ve konvansiyonel tarımdan elde edilen gelirin 

diǧer sektörlerden elde edilen gelirden 3,6 kat daha az olduǧu saptanmıştır(Haşimoğlu, 2013). 

Bölge nüfusunun önemli bir kısmının geçim kaynağı olan hayvancılık,  tarıma dayalı 

sanayi sektörüne girdi sağlaması bakımından da önemli bir yere sahiptir. Bölgede hayvancılık; 

çoğunlukla modern teknik ve anlayışla yapılmamasına rağmen, halk için önemli bir geçim 

kaynağıdır. Türkiye’de 2012 yılı itibariyle hayvan varlığının bölgelere göre dağılımına 

bakıldığında ülke sığır varlığının Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde, Koyun varlığının Doğu 

Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde, Keçi varlığının ise Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu 

Anadolu Bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir(Ak, 2013). Bölge, Türkiye'deki büyükbaş 

hayvan varlığının yaklaşık %24.4'üne ve küçükbaş hayvan varlığının ise %34.3'üne tavuk 

varlığının %2.55’ne ve arı kovanı varlığının yaklaşık %14’üne  sahiptir(Aksoy ve Yavuz.,2008; 

Aksoy ve Yavuz.,2012., Anonim, 2012., Eşitken ve ark. 2010). 

Bölgede %65.4 büyükbaş, %19.2 ile hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık 

isletmeleri bulunmaktadır. Büyükbaş işletmeler en fazla Elazığ'da , küçükbaş  isletmelerinin ise 

Van ilinde olduğu bilinmektedir (Anonim, 2011b; 2012). Bölge’de hayvansal üretimin, toplam 

tarımsal üretim değerine oranı %79,11 olup; bu oran Türkiye ortalaması değeri olan %42,77 den 

oldukça yüksektir (Anonim, 2012). Türkiye’ deki en geniş  çayır - meralara sahip olması , kaliteli 
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yem bitkileri üretimi bakımından hayvancılık için  öncelikli  bir bölgedir (Anonim, 20011a; 

Anonim, 20011b; Anonim, 2013a; Bakır ve Söğüt, 1997; Daşcı ve Çomaklı, 2006; Karaca ve ark, 

1993; Karaca ve ark., 1996). Türkiye çayır mera varlığının % 36,08’i Doğu Anadolu 

Bölgesindedir. Bu alanlar yetiştiriciler için ortak olarak kullanılabilmektedir.  

Bölgedeki meralardan yaklaşık 2,7 milyon ve çayırlarından da 2,8 milyon olmak üzere 

toplam 5,5 milyon ton organik yem üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu yem bölge hayvanlarının  

günlük kaba yem ihtiyaçlarının çoğunu karşılamaktadır. Tarlalardan elde edilecek organik yem 

üretimi ile beraber organik hayvancılık için gereken yem ihtiyacını bölge karşılayabilecek 

durumdadır. Hayvanların kaba yem ihtiyaçlarının % 59,9’u bölgeden karşılanabilmektedir. Doğu 

Anadolu Bölgesindeki mevcut meraların tamamı doğal ve çok sayıda bitki türünden meydana 

gelmektedir. Bölgede geniş çayır  mera alanına sahip olan köylerde organik hayvancılığa geçiş 

daha kolay olacaktır. (Gökkuş ve Koç., 2010) 

 Türkiye’de en büyük otlatma kapasitesine % 53,3 oranla Doğu Anadolu Bölgesi sahiptir. 

Doğu Anadolu platosunun nispeten hafif dalgalı kesimleri sığır, engebeli yerleri de koyun 

yetiştiriciliği için çok elverişlidir (Gökkuş, 2013). 

 Organik koyunculuk ve arıcılık, bölgede organik hayvansal üretimin en avantajlı üretim 

kolunu teşkil etmektedir(Eşitken ve ark. 2010) 

Organik küçükbaş hayvancılık için Doğu Anadolu Bölgesi %82’lik oranla ilk sırada yer 

almaktadır.(Karaarslan ve ark.2010). Bölgede organik hayvansal üretime geçiş öncelikle Erzurum, 

Ardahan, Erzincan, Van ve Iğdır başta olmak üzere hızlı bir şekilde devam etmektedir. Olumsuz 

çevre koşullarına dayanıklı yerli ırkların olması organik et ve süt üretimi için önemli bir kaynak 

teşkil etmektedir. Bölgede ülkemizin en modern organik süt üretme işletmesi  çalışmasına devam 

etmektedir. ( Eşitken ve ark. 2010). 

Doğu Anadolu Organik Hayvancılık Projesi ile beraber Erzurum, Kars ve Ardahan’da 4 

bin çiftçi, organik hayvancılık yaparak ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya yönelik 

çalışmalarına başlamışlardır(Anonim, 2014b). 

 

 

Öneriler 

 

- Bölge insanlarının hayvancılıkla ilgili çalışmalara yabancı olmadığı bilinerek, eğitim ve sosyal 

güvence sağlanarak göçlerin engellenmesi ve projeler bazında destekler yapılırken, proje 

içerisinde fiilen yer alma zorunluluğu gerekmektedir (Karakuş, 2011; Karakuş ve ark.,2011) 

- Organik hayvancılık konusunda faaliyet gösterecek kooperatiflerin desteklenmesine yönelik 

politikalar oluşturulmalıdır.  

- Organik hayvancılık konusunda yapılacak desteklemelerde artış sağlanmalıdır. 

-Fiyat yoluyla desteklemenin haricinde, organik hayvansal üretimi artırmak için orta ve uzun 

dönemde mevcut işletmelerin büyütülerek modern işletmelere dönüştürülmesi, işletmelerin 

girdilerinin sağlanması ve ürünlerinin işlenmesinde ve pazarlanmasında ve teknik bilgi desteği 

sağlanabilmesi için kooperatifler şeklinde örgütlenmeleri gereklidir. 

- Organik hayvansal ürünlerin pazarlamasında en uygun örgütlenme modeli olan kooperatif ve 

birlikler üretimden tüketiciye kadar aracıların olmasına izin vermeyecek şekilde aktif rol 

oynamalıdır.  

- Pazarlama politikasında kooperatif şeklinde örgütlenme ile beraber sözleşmeli üretim de 

üzerinde durulması gereken bir konudur. 

- Organik hayvansal üretim ihracatı için gerekli düzenlemeler yapılarak, destekleme oranları 

artırılmalıdır. 

- Çeşitlilik bakımından önemli bir floraya sahip bölgede organik yumurta ve bal üretimi için 

örgütlenme çok acil bir ihtiyaçtır. 



340 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

 Pazar politikası, yetiştiricilerinin gelirlerini artırma ve iyileştirme, arz ve talep dengesi dikkate 

alınarak düzenlenmelidir. 

-Organik hayvansal ürünlerde rekabeti engellemek için ürünleri farklı zamanlarda pazara sunmak, 

uygun depolama koşulları sağlamak ve köy kooperatifleri ve birlikleri satış noktaları oluşturularak 

üreticiden tüketiciye satış yapmalıdır. 

- Bölgede organik hayvansal üretim yapacak yetiştiricilere gerekli eğitim verilerek sertifika 

almaları sağlanmalıdır. (Çakal, 2013). Sosyal güvenceli olarak istihdama katılmaları için verilecek 

desteklerde bu yetiştiricilerin bulundurulması zorunlu olmalıdır. 

-Üretim aşamasında kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ve görev alan elemanları ilgili yasada 

belirtilen koşulları sağlamalı ve özellikle yerinde tespit edilen olumsuzluklar gelecek için önem 

arz edecektir. 

 

Sonuç 

 

Ülkemizin şimdi ve sonraki generasyonlarının organik hayvansal ürün talebi için çok önemli bir 

potansiyele sahip olan Doğu Anadolu Bölgesine gereken önemin verilmesi ile hem sağlıklı, 

çevreye duyarlı ürün ihtiyaçları karşılanmış olacak, hem de bölge insanının sosyal ve ekonomik 

olarak refah seviyesinin yükseltilmesi sağlanarak, mevcut sorunların çözümünde önemli bir role 

sahip olacağı düşünülmektedir. 
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Abstract: In this study, until January 2014 the software used heavily in the small ruminant, and the cattle 

stockbreeding in Turkey are discussed. This article was prepared by evaluating issues such as to how successful they 

are in keeping records of the program, for breeder and researcher to what extent they meet requirements in terms of 

ease of use, and the data type logged in the software. 

In animal husbandry, in order to ensure the efficiency of animal production, the high income, the animal breeding 

value, the effective breeding organizations, the demands of qualified breeds and, the determining to be culled and held 

animals, the records kept in the managements is extremely important. For this purpose, the records must be correctly 

kept and commented. 

The records kept in raising livestock are processed into the notebook or the cards according to aim of breeding. Major 

types of record are as follows: the records of the mating, the milk yield, the breeding ram, the fleece, the reproduction, 

the pedigree, the breeding cow, and bull, the calf birth and, the animal health and, the table of followed herd. In 

nowadays, the recording in modern managements of livestock has been performed with the computer software. As a 

result, the computer software packages to be used in modern managements of livestock should be prepared taking into 

consideration the opinions and the demands of all researchers and breeders and the livestock characteristics of Turkey. 

Keywords: Small Ruminant, Cattle, Recording, Stockbreeding, Computer Package Program 
 

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutmanın Önemi ve Güncel Yazılımların 

Uygulanabilirliği 

 
Özet: Bu çalışmada 2014 yılı Ocak ayına kadar Türkiye’de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinde kayıt 

tutmada yoğun olarak kullanılan yazılımlar ele alınmıştır. Çalışma söz konusu yazılımların kayıt tutmada ne kadar 

başarılı oldukları, yetiştirici ve araştırmacı açısından ihtiyaçları ne oranda karşıladıkları, kullanım kolaylıkları ile 

beraber programda kaydı tutulan veri türüne kadar birçok konu ele alınarak hazırlanmıştır. 

Hayvancılıkta hayvansal üretimlerde verimliliğin artırılabilmesi, yüksek gelir elde edilebilmesi, hayvan damızlık 

değerlerinin ortaya konulabilmesi, etkin ıslah organizasyonlarının yapılabilmesi, nitelikli damızlık ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi, sürüden ayıklanacak ve elde tutulacak hayvanların belirlenmesinde işletmelerde tutulan kayıtlar son 

derece önemlidir. Bu amaçla kayıtların da doğru bir şekilde tutulması ve doğru yorumlanması gerekmektedir. 

Hayvancılıkta tutulan kayıtlar yetiştirme amacına göre defter ya da kartlara; aşım, süt verimi, damızlık koç, yapağı, 

döl verimi, soy kütüğü, damızlık inek ve boğa,  buzağı doğum ve hayvan sağlık kayıtları ile sürü izlence tablosu 

işlenmektedir. Modern hayvancılık işletmelerinde ise bu kayıtlar günümüzde bilgisayar yazılımları ile yapılmaktadır. 

Sonuç olarak, modern hayvancılık işletmelerinde kullanılacak bilgisayar paket programları tüm araştırmacı ve 

yetiştiricilerin görüş ve talepleri ile birlikte Türkiye’nin hayvancılık karakteristikleri de dikkate alınarak 

hazırlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Küçükbaş, Büyükbaş, Kayıt Tutma, Hayvancılık, Bilgisayar Paket Programı 

 

Giriş 

 

Hayvancılıkta Kayıt Tutmanın Önemi 

Bütün hayvansal üretimlerde verimliliğin artırılabilmesinin ve yüksek gelir elde 

edilebilmesinin en önemli koşullarından biri de kayıt tutmaktır (Erkan ve Aşkın 2001) 

Hayvanların değerlerinin tam olarak ortaya konulabilmesi için kayıtlarının tutulması 

gerekmektedir (Aksoy, 2003). 

 Hayvancılıkta kayıt tutma aynı zamanda; 

 Sağlıklı ıslah organizasyonlarının devreye sokulmasına,  

 Nitelikli damızlık ihtiyacını karşılayabilecek pedigrili hayvanların üretilmesine, 

 İşletme verimliliğinin ve arzulanan verimlerin artırılması ve korunmasına 

 Hayvanların verim, üreme ve tüm yetiştirme bilgilerinin kayıt altına alınmasına, 
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 Seleksiyon ölçütleri ve damızlık akış sürecine ilişkin sağlıklı bilgilerin elde 

edilmesine, 

 Sürüden ayıklanacak veya elde tutulacak hayvanların belirlenmesine olanak sağlar 

(Karaca ve ark, 2012).  

 

Koyun - keçi ıslahında kayıt tutmanın temel amacı, sürüde verimin niceliğini ve niteliğini 

artırmaktır. Yetiştirmenin amacı ve düzeyine göre kayıtlar, defter ya da kartlara;  

 Üreme Kayıtları ve Denetimi 

 Büyüme Kayıtları ve Denetimi 

 Süt Verim Kayıtları ve Denetimi yapılarak işlenmektedir (Kaymakçı ve Taşkın., 

2005).  

 

Modern hayvancılık işletmelerinde ise bu kayıtlar günümüzde bilgisayar yazılımları ile 

yapılmaktadır. 2014 yılı Ocak ayına kadar Türkiye’de Küçük ve büyükbaş hayvancılık 

işletmelerinde kayıt tutmada yoğun olarak kullanılan programların kayıt tutmada ne kadar başarılı 

oldukları, yetiştirici ve araştırmacı açısından ihtiyaçları ne oranda karşıladıkları, kullanım 

kolaylıkları ile beraber programda kaydı tutulan veri türüne kadar birçok konu ele alınarak aşağıda 

özetlenmeye çalışılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Çalışma materyalini 2014 Ocak ayına kadar araştırma ve uygulama çiftlikleri ile ticari 

amaçla faaliyet gösteren çiftliklerde kullanılan yazılımlar oluşturmuştur. Bu amaçla 7 farklı 

firmanın yazılımı bilgisayara kurularak incelenmiştir. Bu yazılımlardan bazıları yazılım 

sahiplerinin web sitelerinden deneme (Shareware) sürümleri indirilerek bilgisayara kurulurken 

bazıları da tam (Full) sürümleri yazılım sahipleri tarafından uzaktan paylaşım ile bilgisayara 

kurulmuştur. 

Çalışmada bilgisayara kurulan ve özellikleri incelenen yazılımlar sırasıyla şunlardır; 

 Akören Profesyonel Yazılım Merkezi, “AKYAZ Besi Çiftliği Programı”,  

 Alvesis Yazılım Sistemleri, Alvesis Koyun ve Keçi ve Alvesis Süt Sığırcılığı Sürü 

Yönetimi,  

 Besici Ltd. Şti. nin  “Besi” isimli yazılımı, 

 Integrafarm Yazılımı, Vetident Elektronik Hayvan Kimliklendirme Sistemleri”, 

 M & F Yazılım, “Mansoft Süt Sığırcılığı Otomasyonu”,  

 Softtürk Yazılım, “Sürü Yönetim Sistemi”,  

 Srk Yazılım, “Srk Sürü Takip Yazılımı”. 

 

Bilgisayara kurulan programların; 

 Ne tür verileri veritabanında tuttuğu, 

 Veritabanı için kullanılan yazılım, 

 Hayvancılık için gerekli verileri ne oranda işlediği, 

 Çalışma prensipleri, 

 Kullanım kolaylığı,  

 Arayüz tasarımları, 

 Kayıtlara ulaşma ve istenen kaydı bulabilme özelliği, 

 Raporlamada kullanılan yöntemler, 

 Verilerin tekrar kullanılabilme durumu, 

 Programın kullanım dili gibi birçok konu bakımından ele alınarak detaylı bir 

şekilde incelenmiştir. 
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Programlar tarafından veri tabanına kaydedilebilen kayıt türleri ve yazılım sayıları 

İncelemeler neticesinde yazılımların genel olarak veritabanına kaydedebildiği kayıtlar ve 

bu kayıtları tutan yazılım sayıları Çizelge 1’ de verilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında süt ve 

laktasyon kayıtları, Aşı ve hastalık kayıtları, Besiden yada sürüden ayrılış bilgileri, Raporlama ve 

Fotoğraf ile teşhis bilgilerini programların tümü veritabanlarına kayıt işlemini 

gerçekleştirmektedir.  

 

Çizelge 1: Yazılımlar tarafından tutulabilen kayıt türleri ve yazılım sayıları 

Tutulabilen Kayıtlar Yazılım Sayıları 

Süt ve Laktasyon bilgileri 7 

Aşı kayıtları 7 

Besiden, sürüden ayrılış bilgileri 7 

Hastalık bilgileri ve Tedavi 7 

Raporlamalar 7 

Hayvan resimleri ekleme ve fotoğraf ile teşhis 7 

Doğum işlemleri ve kayıtları 6 

Sadece Büyükbaş hayvan kaydı 6 

Tohumlama ve kayıtları 6 

Cari işlemler 5 

Gebe hayvan kayıtları 4 

Canlı ağırlık takibi 4 

Pedigri İşlemleri 4 

Sütten kesilen hayvan kayıtları 4 

Kuruya Çıkarma 3 

Stok Takibi, Stokların Cari İşlemleri 3 

Yem, rasyon hazırlama ve takibi 2 

Süt Kalite Kontrolleri 2 

Kızgınlık Takibi ve Tohumlama 2 

RFID sistemi ile kolay teşhis 1 

Padok, Tartım, Süt, Yemleme (RFID ile yapılması durumu) 1 

Sadece Küçükbaş hayvan kaydı 1 

 

Doğum kayıtları, tohumlama kayıtları ve büyükbaş hayvan kayıtlarını programlardan 6 

tanesi veritabanına kaydedebilmektedir. Gebe hayvan kayıtları, canlı ağırlık takibi pedigri ve 

sütten kesilen hayvan kayıtlarını ise 4 program gerçekleştirebilmektedir. Küçükbaş hayvan 

kayıtlarını, RFID ile teşhis, tartım, süt miktarı ve yemleme gibi işlemleri ise sadece 1 program 

yapmaktadır.  

Programdan programa farklılık göstermekle birlikte kimi programlarda doğum kayıtları 

sadece doğum yaptı ibaresi varken kiminde ise doğum sonucu bilgileri, yeni hayvana ait ırk, anne, 

baba kulak numaraları, doğum ağırlığı gibi tanımlayıcı bilgileride veritabanına 

kaydedilebilmektedir.  

Yine hayvancılıkta ıslah ve seleksiyon çalışmalarında önemli bir öneme sahip besi, karkas, 

et kalitesi, laktasyon süt verimi hesaplama yöntemlerinden Vogel, Hollanda, İsveç, TrapezI - II 

hesaplamaları ve kayıtları hiçbir program tarafından tutulmamaktadır. 

 

Yazılımların genel olarak değerlendirilmesi 

 

İncelemeye alınan yazılımların kullanımı, ne tür ihtiyaçları karşıladığı, verilerin güvenliği 

ve kullanımı durumunda karşılaşılabilecek durumları özetleyen bilgiler Çizelge 2’ de verilmiştir. 
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Çizelge 2: Değerlendirme kriterlerine göre yazılımlar 

Değerlendirme Kriterleri 
Yazılım 

Sayıları 

Hatırlatma ekranı ve yapılacak işlerin hatırlatılması, 7 

Süt verimi günlük ve laktasyon da ki süt verimi şeklinde girilebilen, 6 

İlgili konu başlıklarına hızlı ulaşım, 6 

Veri giriş ekranlarının birbirine benzemesi ve karışıklığa müsait olma durumu, 5 

Microsoft Access veritabanı kullanan programlar, 4 

Bütün ekranlarda kayıt arama ve istenen kayda hızlı ulaşım, 4 

Raporların farklı formatlarda dışarıya aktarılabilme durumu ( xls, pdf, rtf gibi) 4 

Ağırlık Artışı veya Besi Oranı takibi yapılabilen programlar, 4 

Program içerisinde verileri analize tabi tutarak dışarıya aktarma durumu, 4 

Tablolarda veri süzgeçleri kullanan yazılımlar, 4 

SQL, MySQL veya Firebird veritabanına kullanan programlar, 3 

Veri girişlerinde hiyerarşik yapının korunmadığı yazılımlar, 3 

Farklı kullanıcılara farklı yetkiler verilmesi, 3 

Kayıtların sadece yazıcıdan çıktısı alınabilecek şekilde olanlar, 2 

El terminalleri ile sahadan merkez bilgisayara veri girişi yapılabilme durumu, 2 

Kulak Numarasının kolay ve kontrolsüz bir şekilde değiştirilebilmesi durumu, 2 

Komut düğmeleri küçük simgeler şeklinde tasarlanan programlar, 2 

Küçükbaş hayvan kayıtlarının girilebildiği yazılım sayısı, 1 

Elektronik küpe okuyucu, kantar, süt ikame yemi makineleri gibi teçhizatlardan 

dolayı yatırım maliyeti fazla olanlar, 
1 

İş ve uzmanlık alanlarına göre çok sayıda eleman bulundurma ve çalıştırma 

zorunluluğu, 
1 

Kullanım arayüzü ve kullanılan dili Türkçe olmayan yazılım, 1 

 

Çizelge özetlenecek olursa;  

Buna göre hayvancılık işletmeleri için önemli olabilecek kriterlerden biri olan hatırlatma 

işlemini programların tamamı ele alırken, farklı kullanıcılara göre farklı yetkiler vermeyi 3, ilgili 

kayda hızlı ulaşabilmek için gerekli olan tablo süzgecini, ve kayıt arama işlemini gerçekleştiren 

program sayısı 4, küçükbaş hayvan kayıtlarını programların sadece 1 tanesi ve yine önemli bir 

kriter olan raporların excel gibi bir formatta dışarı aktarabilen program sayısı sadece 4 tanedir.   

Söz konusu yazılımların süt veriminin günlük ve laktasyondaki kayıtlarını 6 program 

gerçekleştirirken süt kalite kontrollerini 2 program, süt verimi hesaplamalarını veya denetime göre 

süt verimlerini hiçbir program gerçekleştirememektedir.  

 

İnceleme ve Değerlendirme Sonuçları 

 

Mevcut Yazılımların Durumu 

 

 Program kullanımlarında hatırlatma gerek araştırma uygulama çiftliklerinde gerek 

ticari amaçla faaliyet gösteren çiftliklerde son derece önemlidir ve bu kriter yazılımların 

tamamına yakınında işlenmiştir. 

 Araştırma ve uygulama çiftliklerinde son derece önemli bir diğer özellik ise 

raporların analize tabii tutulabilmesi konusudur. Bunun için tutulan kayıtların farklı bir 

formatta dışarı aktarılabilmesidir. Bu işlemi sadece 4 program gerçekleştirebilmektedir.  
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 Gerek besi çiftlikleri gerek araştırma - uygulama çiftlikleri için önemli görülen 

ağırlık artışı ve besi oranı takibi kayıtlarını veritabanına kaydedebilen yazılım sayısı sadece 

4 tür.  

 Programların kullanımında verilerin sağlıklı bir şekilde veritabanına kaydedilmesi 

karışıklığa mahal vermemek ve veri kayıplarını önlemek için program arayüzlerinde 

farklılık esasına göre bunu gerçekleştirebilen yazılım sayısı ise 2 dir.  

 Program kullanımında verilerin elle yazılması zahmetli ve zaman alıcı bir iştir. 

Sahadan merkez bilgisayara bilgi, kayıt gönderebilen yazılım sayısı 2 iken RFID 

teknolojisini kullanarak verileri getirme ve ilgili hayvana ait kayıtların otomatik olarak 

girişini sağlayan yazılım sayısı ise sadece 1 tanedir.  

 Hayvanlara ait kayıtları görüntüleme, verileri süzgece tabi tutarak istenen kayda 

hızlı ulaşım gibi önemli sayılan kriteri gerçekleştirebilen yazılım sayısı ise 4 tane ile 

sınırlıdır. 

  

Araştırma - Uygulama Çiftlikleri Açısından Durumu 

 Programların tamamına yakını Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Çiftlikleri için 

tasarlanmıştır. Kimi program 2.000 baş hayvandan az işletmeler için program fiyatı, altyapı 

ve kullanılacak teçhizatlar açısından uygun olmamaktadır. 

 Genel olarak programların kullanım arayüzleri karışık olup hiyerarşik veri girişi 

gözönüne alınarak tasarlanmamıştır. 

 Veriler akademisyenler ve araştırmacılar için uygun sayılabilecek zamana bağlı 

verileri içermemektedir. 

 Programların arayüz tasarımları, kullanılan veritabanı modeli ve teknolojisi ve 

kullanım şeklinden dolayı veri kayıpları ve karışıklığı yaşanabilecek tarzdadır. 

 Programlarla girişi yapılan verilerin dışarı ortama aktarılmasında belli bir standart 

yoktur. Söz konusu yazılımlardan sadece 4 tanesi verileri, araştırmacılar ve akademisyenler 

için kullanılabilecek formatta dışarı ortama aktarabilmektedir. Diğerlerinin kullanımı 

durumunda araştırmacıların verileri herhangi bir istatistik programında derlemesi, analizini 

yapması, belli testlere tabii tutması için yeniden yazması gerekmektedir. Bu durum uzun 

süreli bir uğraş ve iş gücünü gerektirmektedir.  

 

Sonuç 

 

Araştırma - Uygulama Çiftliklerinde kullanılacak programlarda olması gereken 

özellikler ve işleyişi 

Yazılımların incelenmesi sonucunda araştırma ve yetiştirme çiftliklerinde kullanılacak 

programlarda olması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz, 

 Hazırlanacak programın yetiştirici, akademisyen ve konu ile ilgili kişi ve kurumlar 

tarafından kullanılabilirliği kolay olmalıdır. Uygulama açısından basit bir arayüzle 

tasarlanmalıdır.  Kullanım dili türkçe olmalı ve verilere hızlı ulaşılabilmelidir. 

 Şifreli giriş ekranı ile konu uzmanı yada programı kullanacak personelin 

haricindekilerin, verilerde karışıklığa yol açmaması ve veri kayıplarının olmaması için 

korunmalıdır. 

 Programlarda verilerin girişi belli bir hiyararşik düzene göre olmalıdır. Hayvana ait 

ağırlık artışı, süt verimi, doğum, gebelik süreleri, aşı, hastalık bilgileri, soy bilgileri, vb.. 

veri girişleri aynı form içerisinde yada aynı form arayüzünden ulaşılabilecek şekilde 

olmalıdır. 

 İstenen herhangi bir veri girişi araştırmacının istekleri doğrultusunda 

şekillendirilebilmelidir. 
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 Veriler başta Microsoft Excel tabloları (xls, xlsx) olmak üzere, Microsoft Word 

(doc, docx), Acrobat Reader (PDF), Extensible Markup Language (xml), Metin Dosyası 

(txt) gibi dosya formatlarında dışarıya çıkarılabilmelidir. 

 Programda oluşabilecek hataların giderilmesi, yanlış kullanımlara karşı problemin 

giderilmesi, ya da araştırmacının istekleri doğrultusunda değişiklik yapılabilmesi için 

programcının uzaktan müdahale edebileceği şekilde ve esneklikte yazılmalıdır. 

 Yapılması düşünülen yada yapılacakları hatırlatan listeye her ekrandan kolayca 

ulaşılabilecek şekilde tasarlanmalı. 

 RFID ile ya da elle kolay bir şekilde veri girişleri yapılabilmelidir. En azından 

verilerin getirilmesinde yazdıkça verileri süzgeçleyen bir yapıda tasarlanmalı, veri 

girişlerini gerçekleştirmede alana göre veri formatı belirtilmelidir. 

 Bütün ekranlardan kayıt arama ve istenen kayda hızlı ulaşım butonları olmalıdır. 

 Veri girişlerinde veri türüne göre girişleri kolaylaştırmak için maskeleme 

kullanılmalıdır. Tarih, Para, Sayı, ırk isimleri, sabah, öğlen, akşam gibi.. 

 Veri tabanlarına program arayüzünden ulaşma konusunda esnek bir yapı izlenmeli, 

katı kurallı bir ulaşım ileride oluşabilecek bir değişiklik durumunda gerek programcı 

gerekse kullanıcı açısından sıkıntılar doğurabileceğinden gelecekte ki yeni teknolojileri de 

kolayca entegre edebilecek esneklikte yazılmalıdır. Örneğin kulak numarasının 15 

karakterli olması, RFID teknolojisine uyarlanabilmesi gibi.. 

 Veritabanı için kullanılacak yazılımın ucuz, kolay kurulabilecek ve yönetilebilecek, 

yıllık lisans ödemelerinin olmayacağı, hızlı ve esnek bir yapıda, en az 10 bin kaydı 

tutabilecek bir veritabanı yazılımı kullanılmalıdır. 

 Programlar iki yada üç farklı hayvan türüne göre veri girişi yapabilecek şekilde 

tasarlanmalı yada her bir tür için kullanılabilecek yazılımlar da bulundurulmalıdır. 

 Araştırma ve uygulama çiftlikleri için kullanılacak yazılımlarda, aşı, hastalık 

kayıtları ve takipleri, aşım, tohumlama kayıtları ve istatistiki verileri, aşım yapan ve 

aştırılan hayvan kayıtları, besi, karkas, et kalitesi, doğum öncesi ve sonrası kayıtlar, süt 

verimi günlük aylık, yıllık ve laktasyon süt verimi için denetim bilgileri ve tarihleri ve süt 

hesaplama yöntemlerini, sütten kesim, kuruya çıkma kayıtları, fotoğraf ile teşhiş ve tanım 

bilgileri, canlı ağırlık kayıtları, günlük aylık ve belirlenen dönemlerde ki ağırlıkları, doğum 

bilgileri, pedigri (secere) bilgileri, koç, boğa katımı 1. 2. 3. nesil hayvan kayıtları, hayvan 

tanımlarında çok geniş bir tanımlama bilgisi ( anne, baba kayıtları, doğum tarihi, tipi, 

ağırlığı, şekli, cinsiyeti, ırkı, rengi vb..) kayıtların tamamını içerek şekilde bir hayvan 

tanımı yapılmalıdır. Bunların yanısıra eşeysel değerleri, aşım üreme kayıtlarını, yapağı 

verimi, kalite, sortiman, incelik, uzunluk, ölü kıl vb. değerlerin kayıtlarını tutabilecek bir 

yazılım şeklinde olmalıdır. 

 Yazılımlar aynı zamanda seleksiyon ve ıslah çalışmalarında kullanmak üzere temel 

istatistiki hesaplamaları yapacak araştırmacıyı yönlendirebilecek nitelikte olmalıdır. 

Günlük süt sağımlarının yanısıra laktasyondaki süt verimlerini Vogel, Hollanda, İsveç, 

ICAR (TrapezII, TrapezI) yöntemlerine göre hesaplama yapabilecek, soy kütüğü 

kayıtlarında anne babalarının verimlerini, canlı ağırlık kayıtlarında aylık, yıllık canlı ağırlık 

artışlarını, besi başlangıç ve bitiş ağırlıklarını bu miktar canlı ağırlık artışı için tüketilen 

yem miktarlarını, besi kriterlerini, tartım aralıklarını, vücut ölçüleri, kesim özellikleri ve 

oranlarını, karkas ölçüleri, karkas özelliklerini ve karkas özellik oranlarını, pirzolada 

fiziksel analiz oranlarını, et kalitesi ve özelliklerini, su, kül, protein, yağ vb  kriterler ile 

pasif su kaybı, renk ölçütlerini, Chroma, Hue Angle hesaplamalarını, pişirme kaybı, su 

tutma kapasitesi gibi hesaplamalarıda yapabilecek tarz ve genişlikte olmalıdır. 

 Sonuç olarak, hayvansal üretimde sürdürülebilir bir karlılığın sağlanması 

bakımından etkin, doğru ve çağdaş bir kayıt tutmanın önemi yadsınamaz. Bu yönde 
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hazırlanacak kayıt tutma programlarının hazırlanması ve güncelleştirilebilir olması 

gerekmektedir. Bu çalışma, bundan sonra hazırlanacak kayıt tutma yazılımları için temel 

bilgiler ve öneriler içermesi bakımından önemlidir. 
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Abstract: Animal welfare is the combination of subjective and objective criterion of the conditions of life for 

animals, including health and disease, behavior, husbandry and management. Hence welfare varies from good to poor 

and includes the health and feelings of an animals as well as aspects of its behavior and physiology. Goats and sheep, 

being gregarious animals, prefer to live in social groups and appear to enjoy human contact. The welfare of individual 

sheep within these flocks must also be taken into account in either intensive or extensive systems. In recent years, 

animal welfare and health, the importance, especially high-yielding breeds in the semi-intensive rearing system 

expansion, consumers better quality and enduring interest in the products, increasing animal production stages ethical 

rules need to be aware that the formation of the national and international quality standards by following the herd a 

gain for reasons such as increasing demand has undergone a rapid change. Animal welfare is of major concern now in 

many countries and concern is growing in new most countries. Especially in the demand for animal products in 

developed countries with many manufacturers of these products is obtained to respond to inquiries regarding the 

welfare of animals are confronted with the situation. The important thing here to understand the basic needs of sheep 

and goats are bred them to be comfortable in their environment and to be able to create better conditions that can 

increase production. 

Sheep and goats as part of rural life are taken into consideration are still living in different geographical and climatic 

zones. Therefore, for the welfare of these animals, such studies are limited in number. However, extensive and semi-

intensive production conditions in recent years as a result of changes occurring in this situation have begun to change. 

Climatic variations and seasonal changes create significant changes in forage yield and quality, especially in extensive 

production systems; we have considered the welfare of sheep and goats and can negatively affect health. On the other 

hand, in the field of animal shelter, micro-environmental requirements, milking techniques and problems that may 

arise in the relations between human-animal also may cause a negative impact on welfare. 

This article and the accompanying welfare of sheep and goat production will focus on key points that affect 

performance negatively. 

Keywords: Sheep, goat, welfare, welfare indices 

 

Koyun ve Keçilerde Refahı Etkileyen Faktörler 

 
Özet: Hayvanlarda refah, hayvanın yaşamsal fonksiyonlarını oluşturan sağlık, hastalık, davranış, yetiştirme ve sürü 

yönetimi gibi objektif ve subjektif ölçütlerin bir bileşkesi konumundadır. Refah, bir hayvanın davranış ve fizyolojisi 

kadar, onun duygularını ve sağlığını da kapsamakta, iyiden kötüye doğru bir değişim göstermektedir.  Koyun ve 

keçiler sürü hayvanıdırlar, sosyal grup içinde yaşamayı tercih ederler ve insan ile ilişki kurmaktan hoşlanır bir görüntü 

verirler. Hem ekstansif hem de entansif sistemlerdeki koyun ve keçi sürülerinde bireysel olarak refah dikkate alınmak 

zorundadır.  Son yıllarda hayvan refahı ve sağlığına verilen önem, özellikle yüksek verimli ırklarda yarı entansif ve 

entansif yetiştirme sistemlerinin yaygınlaşması, tüketicilerin daha kaliteli ve süreklilik arz eden ürünlere ilgisinin 

artması, hayvansal üretim aşamalarında etik kurallara uyulması gerektiği bilincinin oluşması, ulusal ve uluslararası 

kalite standartlarına uyarak sürüden elde edilen kazancı artırma isteği gibi nedenlerle hızlı bir değişikliğe uğramıştır. 

Hayvan refahı bugün birçok ülkede ilgi duyulan başlıca konular arasında bulunurken, birçok ülkede bu konuya ilgi 

yeni gelişmeye başlamıştır.   Özellikle gelişmiş ülkelerde birçok üretici hayvansal ürünlerine olan talep ile birlikte bu 

ürünün elde edildiği hayvanların refahı ile ilgili sorgulamalara cevap verme durumu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Burada önemli olan, koyun ve keçilerin temel ihtiyaçlarını anlamak ve onlara yetiştirildikleri çevrede rahat 

edebileceği ve üretimi arttırabilecek daha iyi koşulları yaratabilmektir. 

Koyun ve keçiler kırsal yaşamın bir parçası olarak göz önüne alınmakta farklı coğrafik ve iklim kuşaklarında 

yaşamlarını sürdürmektedir. Bundan dolayı da bu hayvan türlerinin refahına yönelik yapılan çalışma sayısı sınırlıdır. 

Ancak son yıllarda ekstansif ve yarı entansif üretim koşullarında ortaya çıkan gelişmeler sonucunda bu değişmeye 

başlamıştır. İklimsel farklılıklar ve mevsimsel değişiklikler ot verimi ve kalitesinde önemli değişimler oluşturması 

özellikle ekstansif üretim sistemi içinde ele aldığımız koyun ve keçilerin refah ve sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Diğer taraftan, hayvanların barınaklardaki alan, mikro çevre istekleri, sağım teknikleri ve insan-

hayvan arasındaki ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunlar da refahın olumsuz etkilenmesine sebep olabilmektedir. 

Bu makalede koyun ve keçilerin refahını ve beraberinde üretim performansını olumsuz etkileyen temel noktalar 

üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Keçi, koyun, refah, refah ölçütleri 
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Giriş 

 

Bir hayvanın refahı yaşadığı çevrede oluşan etkilerin üstesinden gelme olarak  

tanımlanabilir. Hayvanın davranış ve fizyolojisi kadar, duyguları ve sağlığının dikkate alındığı,  

ihtiyaçlarına cevap verecek zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı kalmasını sağlayacak çözümler 

refah kavramı ile birlikte ele alınmaktadır. Sürü yönetimi kapsamında hayvanlara sağlanan çevre 

koşulları hayvan refahı üzerinde etkili olmaktadır. Bunlar; barınak koşulları (barınak içi çevre 

koşulları, hayvan başına ayrılan alan, barınak içi düzenlemeler, zeminin yapısı, altlık, vb.), 

bakıcıların davranışları ve bazı uygulamalar (kastrasyon, kuyruk kesme, boynuzların kesilmesi 

veya köreltilmesi, tırnak kesimi, vb.) olarak sıralanır. 

Koyun ve keçi refahı üzerine yapılan çalışmalar onların bazı fizyolojik özelikleri, yaygın 

ve kapsamlı üretim sistemi içinde olmaları nedeniyle yavaş gelişme göstermiştir. Koyun ve keçi, 

ağırlıklı olarak ekstansif üretim sistemine dayalı yürütülmesinden dolayı kötü çevre koşulları ve 

yetersiz yönetim uygulamalarına rağmen refah ve üretim performansları çok da zarar görmeyecek 

şekilde üstesinden gelebilmektedirler. Buna ek olarak bu türlerde ekstansif üretiminin 

yaygınlaşmış olması nedeniyle herhangi bir refah değerlendirme kriterinin ele alınmasına gerek 

duyulmamıştır. Hayvancılıkta yüksek refah standardı, ekstansif üretim sisteminde hayvanın 

biyolojik yaşam döngüsü içinde davranışsal olgularda kısıtlama ve genel olarak insan 

müdahalesine dayanmaktadır.  Koyun ve keçiler genellikle çok farklı coğrafik alanlarda 

yayılmıştır ve buradaki yetiştiriciler hala geleneksel üretim sistemlerini sürdürürler ve acil veya 

ekonomik olarak somut bir etkisi olmayan yetiştirme tekniklerine istek göstermezler. Son yıllarda 

bu yaklaşımda hızlı değişiklikler görülmeye başlamış, özellikle sütçü ırklarda yarı entansif 

sistemin yaygınlaşmaya başlaması, hayvansal ürünlerin üretim döngüsü kapsamında tüketicilerin 

sürdürülebilirlik, kalite ve etik konular üzerinde daha fazla yoğunlaşması, sürülerde karlılığı 

arttırma noktasında kalite standartlarına uyumun gerekliliği ve buna bağlı yetiştirme 

uygulamalarının devreye sokulması gibi noktalar öne çıkmaktadır. 

 

Refah Ölçütleri 

        

Çiftlik hayvanları ağrıya oldukça dayanıklı olup, bunlar içinde de koyun ilk sırada yer 

almaktadır. Koyunda ağrı ve acının göstergelerini tanımlayabilmek için gerekli yetenek ve 

beceriye sahip olmayan gözlemcilerin bu işaretleri belirgin olarak saptamaları oldukça zordur. 

Vahşi hayvanların hedefi olan koyun ve keçilerin, doğada kendilerinin avlanmasını 

kolaylaştıracak belirtileri göstermemeleri bir avantajdır. Bu durum çiftlik hayvanlarında ağrı ve 

refahın objektif olarak değerlendirilebilmesi için çeşitli metotların kullanılmasını 

gerektirmektedir. Koyun ve keçilerdeki aşırı duyarlılık, ağrının dolaylı bir ölçümü olarak 

tanımlanmıştır. Aşırı duyarlılık, çiftlik hayvanlarında mekanik bir uyarıcı yardımıyla ölçülebilir. 

Bu ölçüm, genellikle ayaklara bir gaz uygulanması ve basıncın hayvan hareket edip yanıt 

verinceye kadar (örneğin tekmelemesi) aşamalı olarak artırılması yoluyla yapılır ve hayvanın tepki 

verdiği andaki basınç ölçülerek değerlendirme yapılır (Fitzpatrick ve ark., 2006).   

 

Refahı Etkileyen Kriterler 

 

Otlatma 

Ekstansif çevre koşullarında koyun ve keçiler otladıkları alanlarda birçok sorunla 

karşılaşabilirler. Stres oluşturma noktasında öne çıkan sorunlar beslenme, su sıkıntısı, parazitler, 

hastalıklar ve topallık olarak sıralanmaktadır. Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz kuşağındaki 

birçok ülkede koyun ve keçiler geniş otlaklarda gün boyunca tutma, geceleri barınaklara getirme 

ve burada da duruma göre yoğun yem veya kaba yem takviyesinin yapıldığı bir yetiştiricilik 
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sistemi sürdürülmektedir. Ekstansif üretim sistemi hayvanların doğal yaşam alanı içinde rahatça 

hareket etmesine izin verdiği gibi,  doğal fizyolojik  ve davranışsal fonksiyonlarını ortaya 

çıkarmalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte, otlayan hayvanlar mevsimsel dalgalanmalara bağlı 

olarak meradaki ot miktarı ve kalitesinin bozulmasına bağlı olarak geçici de olsa beslenmeye bağlı 

stres yaşayabilir ki bu da onların refahını olumsuz olarak etkilemektedir. Eğer beslenmeye bağlı 

ortaya çıkan bu stres çiftleşme döneminde olursa döl verimi de olumsuz yönde etkilenebilir (Rassu 

ve ark., 2004). Yoğun olarak koyun ve keçi yetiştirilen bölgelerde bu durum daha ciddi sorunlar 

doğurabilmektedir. İlkbaharın sonu ve yaz mevsiminde meralarda ot miktarı ve lezzette ortaya 

çıkan azalmanın yanında, protein içeriğinde de azalma olmaktadır (Negrave, 1996). Bu nedenle 

yılın bu dönemlerinde ekstansif sistemde otlayan hayvanlar protein sentezi ve rumen 

fermantasyonunun değişmesi sorunu ile karşılaşabilirler ki buda sütte yağ ve protein içeriğini 

olumsuz etki oluşturmaktadır. 

Keçi ve koyunlar yeşil otun sınırlı olduğu mevsimlerde selüloz oranı yüksek zayıf 

otlaklardan yararlanmaya başladıklarında süt üretiminde düşmeler görülebilir. İyi beslenmeyen 

koyunlarda ortaya çıkan metabolik strese bağlı olarak sütte somatik hücre sayısı artış 

göstermektedir. Meranın yapısı (bitki boyu, yoğunluğu, yaprak oranı) hayvanlar tarafından otun 

kavranma şeklini etkileyebilmekte bu da otlayan koyun ve keçilerin performansını ve refahını 

etkilemektedir (Hodgson, 1985). Özellikle otlak yüzeyinin yüksekliği ve yeşil yaprak yoğunluğu 

otlama davranışlarına bağlı olarak ot alımı ve üretim performansını etkilemektedir (Penning ve 

ark. 1994). Koyunlarda yapılan bir çalışmada otlak yüzey yüksekliği 60 mm ve yeşil yaprak 

yoğunluğu 1500-2000 kg/ha olan alanlarda ot alımının, refah ve performansı olumlu etkilediği 

saptanmıştır. (Orr ve ark., 1990; Penning ve ark., 1994). 

Merada otlayan hayvanların refahını yetersiz su kaynağı da olumsuz etkileyebilir. Su 

alımının kısıtlaması yem alımında azalma, rektal sıcaklık ve nabız sayısında artış, süt ve kan 

şekerinde azalma ve ürede artma ile koyunlarda strese neden olur. Koyun ve keçiler mera hayvanı 

olmalarının bir sonucu çok geniş bir alanda otlarlar. Özellikle yaz aylarında sıcaklığın ve güneş 

ışınlarının etkisini en aza indirecek şekilde gölgelik alanın sağlanamaması hayvanların refahlarını 

tehdit edecek duruma gelebilir. Diğer taraftan çiftlik hayvanları içinde koyun ve keçinin iklim 

değişikliklerine en dayanıklı türler oldukları ifade edilmektedir. 

 

Barındırma 

Kapalı yetiştirme sistemlerinde birim alandaki sürü yoğunluğunun fazla olması ve buna 

bağlı gübre birikmesi önemli bir problemdir. Yeterli dinleme/gezinme alanı, düzenli gübre 

yönetimi, mikro klima faktörleri (sıcaklık, nem, hava kalitesi) koyun ve keçi ağıllarında oldukça 

önemli faktörlerdir. Koyun ve keçilerin çok az bir kısmı sürekli barınakta tutulurken, geri kalanları 

sadece geceleri veya otlatmanın uygun olmadığı dönemlerde barınaklara alınmaktadır. Her iki 

durumda da doğru yapısal planlamalar, uygun sürü yönetim uygulamaları ve hijyen büyük öneme 

sahiptir. Koyun ve keçiler genellikle tasarımı, malzemesi ve boyutları uygun olmayan 

barınaklarda tutulmaktadırlar. 

Koyunlarda 60 kg kadar olanlar için taban alanı ihtiyacı saman altlık kullananlarda 0.7 

m
2
/baş ve ızgara tabanlı ağıllarda 1.0 m

2
/baş, canlı ağırlığın 60-90 kg arasında olanlarda ise bu 

ihtiyacın %3 attırılması gerektiği ifade edilmektedir. Taban alanı ihtiyacı yeni kırkılmış 

koyunlarda %10 azalırken, boynuzlu olanlarda %17 artmaktadır (Dickson ve Stephenson, 1979; 

Loynes, 1983). Hayvan başına ayrılan taban alanının 2.0 m
2
/baş olan ağıllarda 1.0-1.5 m

2
/baş 

olanlara göre havada toplam mikroorganizma ve koliform yoğunluğu daha düşük olduğu 

belirtilmektedir. Barınak içi hayvan yoğunluğundaki azalma sütçü koyun ve keçilerde süt verimi, 

süt proteini, kazein ve süt yağında önemli artışlar sağlamaktadır. Koyun başına ayrılan taban alanı 

1.0-1.5 m
2
/baş dan 2.0 m

2
/baş’a çıkarıldığında somatik hücre sayısı 3-4 kat, mezofilik, koliform ve 

psikotropik bakteri konsantrasyonu da önemli ölçüde azalmaktadır. Sub-klinik mastitis 

vakalarında da azalma görülmektedir (Sevi ve ark, 1999). Keçilerde ayrılan taban alanı 2.0 m
2
/baş 
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dan 1.0 m
2
/baş’a indirildiğinde beslenme davranışları olumsuz etkilendiği, boynuzlu keçilerde 

beslenme aktiviteleri %5 ve dinlenme %13 azalırken, boynuzsuz keçilerde sırasıyla bu değerler 

%8 ve %6 düşmektedir (Loretz ve ark. 2004). Yerleşim sıklığı barınak içi hava kalitesini de 

önemli ölçüde etkilemektedir. Sütçü koyunlarda havalandırma kapasitesi 7.0 m
3
/baş dan dan aşağı 

düştüğünde bağıl nem ve havadaki mikroorganizma konsantrasyonu (ağırlıklı stafilakok sayısı) 

önemli ölçüde artmakta, sütte somatik hücre sayısı ve mikroorganizma sayısı (ağırlıklı psikotropik 

bakteriler) ve sub-klinik mastitis vakalarında yükselme gerçekleşmektedir (Sevi ve ark. 2009).  

 

Çizelge1. Koyun ve keçiler için tavsiye edilen barınak yapısı ve mikro çevre faktörleri ile ilgili 

değerler (Sevi ve ark., 2009) 

Kriter Tavsiye edilen değerler 

Taban alanı  

Gençler (15-25 kg) 0.60 m
2
/baş 

Gençler (25-40 kg) 1.0 m
2
/baş 

Erginler (dişi) 1.5-2.0 m
2
/baş 

Erginler (erkek) 2.2-2.5 m
2
/baş 

Yemlik alanı 0.2 m/baş 

Havalandırma kapasitesi (ergin) 7 m
3
/baş 

Havalandırma oranı  

Gençler (yaz) 35 m
3
/baş 

Gençler (kış) 20 m
3
/baş 

Erginler (yaz) 70 m
3
/baş 

Erginler (kış) 45 m
3
/baş 

Işıklandırma  

Camlı alan Toplam barınak alanının ≥ 1/15 

Süre ≥ 8 saat /gün 

Yoğunluk ≥ 100 lux 

Hava kalitesi  

En yüksek sıcaklık  25 °C 

En düşük sıcaklık 5 °C 

Bağıl nem ≤ %70 

Havadaki toz <1.6 mg/m
3
 

Havadaki mikroorganizma <250 cfu/l 

Zararlı gazlar  

NH3 <10 ppm 

CO2 <2500 ppm 

H2S <2.5 ppm 

 

Barınak içi havalandırma koyun ve keçilerin performansını ve refahının iyileştirilmesinde 

önemli rol oynar. Bu kapsamda hayvan vücut yüzeyi ile çevre arasındaki ısı etkileşimi, bağıl 

nemdeki aşırı yükselmeden sakınma, havadaki partiküller ve zararlı gazların seviyesini kontrol 

altında tutma öne çıkan önemli noktalardır. 

 

Nakil 

Koyun ve keçiler bir yerden başka bir yere nakledilirken herhangi bir yaralanma ve strese 

maruz bırakılmamalıdır. Eğer insan hayvanın çevresinden haberdar ve hisleri olduğunu düşünerek 

hareket ederse nakil hayvanda hiçbir stres yaratmazken, hayvan refahı hakkında bilgisi olmayan 

birinin hayvana yapacağı kötü muamele hayvanın yaralanmasına ve acı çekmesine neden olur ve 

dolayısıyla refah kötüleşir. Bu nedenle hayvanları taşıyan kişilerin konusunda deneyimli ve 

yetenekli olmaları çok önemlidir. Hayvanlar nakledilmeden önce gidilecek yol, süre, hayvanları 
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taşıyacak aracın tasarımı ve bakımı, hayvanlar için gerekli boşluğun ayarlanması ve hastalıkların 

kontrolü gibi faktörlerin dikkatlice gözden geçirildiği bir seyahat planı hazırlanmalıdır. 

Hayvanların nakledilmesi hastalıkların artmasına yol açabilir ve bu nedenle refah çeşitli şekillerde 

kötüleşebilir. Nakil süresince hayvanların gözlenmesi, dinlendirilmesi, su ve yem verilmesi hayati 

önem taşımaktadır (Broom, 2005).  

 

Sürü idaresi 

Bakıcıların rutin yönetsel uygulamaları kapsamında sürüyü gözlem altında tutması gerekir. 

Bu kapsamda uygulamaya konulan bazı yönetsel uygulamalar hayvanlar üzerinde stres yaratabilir. 

Özellikle gruplar arası değişim yapılması esnasında yapılan uygulamalar hayvanlar üzerinde 

geçici stres oluşturabilir. Hayvanlar ve yetiştirici arasındaki sık etkileşim sonucu oluşan hayvan 

hareketleri ve yönetsel uygulamalar, kapalı tutulan koyunlarda potansiyel stres faktörüdür. 

Ağırlıklı olarak kırsal alanda yetiştiriciliği yapılan koyun ve keçilerde ortaya çıkan sıkıntılar 

yetiştirici kaynaklı olabilmekte özellikle tecrübesiz olanlarda bu daha sık rastlanabilmektedir. 

Bununla beraber koyun ve keçiler yaygın olarak atalarından miras yırtıcılara karşı korku ve 

çekinme, alışık olmadığı çevre veya gruplara adaptasyonunda güçlük çekme gibi özellikleri ile de 

öne çıkmaktadır. Bunu da göz önüne alarak koyun ve keçi yetiştiricileri grupları sürekli 

değiştirdiğinde, dışarıdan hayvan alımlarında, yemleme ve diğer yönetsel uygulamalarda sık ve 

ani değişiklikler yaptıklarında yapılan her değişiklik hayvanlar üzerinde refahı olumsuz 

etkileyecek stres yaratmaktadır. Bu nedenle çevresel ve sosyal koşullardaki değişikliklerin hayvan 

refahı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için bu tip uygulamaları gerektiği oranda 

gerçekleştirmek önem taşımaktadır. 

 

Çoban 

İnsan ve hayvan arasındaki etkileşim evcil hayvanların refahı ve üretimin devamlılığı 

noktasında temel bir rol oynamaktadır. Birçok çalışmada insan-hayvan arasındaki ilişkinin refah 

kavramı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve çobanın çiftlik tabanlı koyun ve keçi refahında 

önemli bir gösterge olduğu kabul edilmektedir. Çobanın özellikle sağım ve oğlak-kuzuların yapay 

beslenmesinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Keçi ve koyunların süt verimi ve sütün 

bırakılması kapsamında insan temelli yaklaşımlar ile arasında negatif bir ilişki vardır (Lyons, 

1989). Kuzu ve oğlakları analarından ayırırken çobanın onlara olan hassas yaklaşımı ve biberon 

ile beslemesi ortaya çıkabilecek bu negatif etkiyi azaltabilmektedir (Boivin ve ark., 2003). 

 

Sağlık 

Otlayan koyun ve keçiler iç ve dış parazit problemine maruz kalmaktadır. Doğal mera 

alanlarının kullanılması iç parazitlerin gelişimini de teşvik eder ki bu etkenler nadiren ölüme 

neden olur. Koyun ve keçilerde parazitler, yem değerlendirmelerini olumsuz etkilemelerine bağlı 

olarak gelişmede yavaşlama, süt ve yapağı veriminde düşme, üreme performansında gerileme ve 

verimli ömür uzunluğunda düşüklük olarak kendini göstermektedir. Parazit bulaşmış koyunun 

temiz olan koyuna göre aktivitesi azalmakta, otlamaya daha az zaman harcamakta ve ot alımını 

azaltmaktadır (Hutchings ve ark., 2000). İç parazit problemi yaşayan koyunlarda ilk dönemlerde 

huzursuzluk, rahatsız dinlenme, yapağıyı duvara sürtme ve arka kısmını ısırma gibi davranış 

problemleri gösterirler ve ilerleyen dönemde bunlar daha da belirginleşir. Ekstansif sistemde 

koyun ve keçilerde topallık önemli bir sorun olarak görülmektedir (Goddard ve ark., 2006). 

Keçiler çok çevik hayvanlar olmakla birlikte ayak problemlerinden olumsuz etkilenmektedirler. 

Ayak çürüklüğü ciddi bir refah problemi yaratmakta, topallığa neden olmaktadır. Koyun ve 

keçilerde ortaya çıkan ayak problemleri arazi koşullarının zorluğu, arazinin nemi, kesilmemiş 

tırnaklar, deri içi yararlanmalar, travma, kırık, anatomik yapısal bozukluklar ve bezlerin 

iltihaplanmasının bir sonucu olabilir (Mohammed ve ark., 1996). Koyun ve keçilerde topallık 

gebelik esnasında oluşabilecek problemler, yeni doğan yavrularda hastalıklar ve önemli oranda 
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üreme performansında düşüklükler ortaya çıkarabilir (Eze, 2002). Koyunlarda hafif veya şiddetli 

ayak çürüklüğünün göstergesi artan plazma adrenalin ve noradrenalin düzeyleridir. Ciddi ayak 

problemi olan hayvanlar sağlıklı olanlara göre ağrılara hassasiyet sınırı önemli ölçüde azaltmakta 

buda akut ağrılara hassasiyeti daha da artırmaktadır (Ley ve ark., 1995). 

 

Sonuç 

 

Küçükbaş hayvanların refahını değerlendirmeye yönelik bilimsel çalışmalarda hayvan 

kaynaklı göstergeler ile kaynak tabanlı göstergeler (insan, barınak, sürü yönetimi, vb) arasında bir 

entegrasyon olmalıdır. Koyun ve keçi işletmelerinde refahın gözlenmesi noktasında uygulanabilir, 

basit ve kolay yorumlanabilen göstergeler belirlenmelidir. Özellikle değerlendirmelerin yapılması 

noktasında iki veya daha fazla gözlemcinin sonuçlarının benzer olması işletmedeki hayvanların 

sağlığı ve refahı noktasında önem taşımaktadır. 
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Abstract: East Anatolian Red Male Cattle, the indigenous race of our region and major biological value of our 

country, were taken into experimentation with respect to their fattening performance and slaughter characteristics in 5 

groups based on feeding styles, housing conditions and age groups. 

Regarding the effect of age on fattening paddock features such as final fattening weight, total live weight gain and 

daily live weight gain, the differences between 24-month-olds group (Group1) fed ad libitum in the barn, 24-month-

olds group (Group3) fed freely ad libitum in a paddock out of the barn, 12-month-olds group (Group4) fed ad libitum 

in the barn and 12-month-olds group (Group5) fed ad libitum in the paddock out of the barn were found to be 

significant (P<0.01). The differences determined between Group1 and 24-month-olds group (Group2) fed traditionally 

in the barn regarding daily live weight gain, total live weight gain, total coarse feed consumption and carcass length 

were found to be significant (P<0.05).     

The differences between Group1 and Group3 regarding fattening paddock and some slaughter characteristics were 

not found to be significant (P<0.05). While the differences determined between Group4 and Group5 regarding total 

live weight gain and daily live weight gain were found to be statistically significant (P<0.05), the differences with 

respect to other variables were determined to be insignificant. 

The differences determined between Group1 and Group4 in terms of feed consumption and feed efficiency values 

were found to be highly significant (P<0.01). Similarly, it was determined that there was a significant correlation 

(P<0.05) between Group3 and Group5 regarding daily live weight gain and total live weight gain. It was found in the 

study that there were significant correlations (P<0.05) between Group1-Group2, Group1-Group3 and Group4-Group5 

regarding starting fattening weights and final fattening weights. On the other hand, it was also determined that there 

were significant correlations between Group1-Group2 and Group1-Group3 based on final fattening weights ad carcass 

lengths (P<0.01).     

It was determined in the study that factors such as age and feed styles had an effect on fattening performance of 

East Anatolian Red Male Cattle, an important resource for our region.  

Keywords: East Anatolian Red, fatting performance, feeding shape, hosting shape, slaughterhouses characteristic 

 

Farklı Barındırma Ortamı, Yemleme Biçimi ve Yaş Gruplarının Doğu Anadolu Kırmızısı 

(DAK) Tosunlarda Besi Performansı Ve Bazı Kesimhane Özelliklerine Etkisi 

 
Özet: Ülkemizde kırmızı et üretimi son yıllarda istikrarsız bir seyir izlemektedir. Bunda birçok faktörün etkisi 

görülmüş ve sonuçtan üretici de, tüketici de olumsuz manada etkilenmiştir. Yaşanan sorunları aşmanın en önemli 

yöntemlerinden biride uygun yetiştirme yöntemi ve eldeki materyalin doğru olarak kullanılmasıdır. Hayvan materyali 

konusunda yaşanan sorunlar son yıllarda belli bir oranda çözülmüştür. Ancak yetiştirme teknikleri ve yöntemleri 

konusunda daha fazla araştırma gerekmektedir.  

Bu doğrultuda, bölgemizin yerli hayvan ırkı ve ülkemizin önemli biyolojik değeri olan Doğu Anadolu Kırmızısı 

(DAK) erkek hayvanlar, yemleme biçimi, barındırma şartları ve yaş faktörlerine göre 5 gruba ayrılarak besi 

performansı ve kesimhane özellikleri bakımından denemeye alınmışlardır.  

Yaşın, besi sonu ağırlığı, toplam canlı ağırlık artışı ve günlük canlı ağırlık artışı gibi besi avlusu özelliklerine etkisi 

bakımından, ahır içinde ad libitum olarak beslenen 24 aylık yaştaki grup (Grup1), ahır dışında bir padokta serbest 

olarak ad libitum düzeyde beslenen 24 aylık yaştaki grup (Grup3), ahır içinde ad libitum düzeyde beslenen 12 aylık 

yaştaki grup (Grup4) ve dışarıda padokta ad libitum düzeyde beslenen 12 ayık yaştaki grup (Grup5) arasındaki 

farklılıklar anlamlı (P<0.01) bulunmuştur. Grup1 ile ahır içinde geleneksel anlayışa göre beslenen 24 aylık yaştaki 

grup (Grup2)  arasında tespit edilen günlük canlı ağırlık artışı, toplam canlı ağırlık artışı, toplam kaba yem tüketimi ve 

karkas uzunluğu farklılıkları önemli (P<0.05) bulunmuştur.  

Besi avlusu ve kesimhane özelliklerinin bazıları bakımından Grup1 ile Grup3 arasında ki farklılıklar anlamlı 

(P<0.05) bulunmamıştır. Grup4 ile Grup5 arasındaki toplam canlı ağırlık artışı ve günlük canlı ağırlık artışı 

bakımından tespit edilen farklar istatistiksel olarak anlamlı (P<0.05) bulunurken diğer değişkenler bakımından 

farklılıklar önemsiz bulunmuştur.  

Grup1 ile Grup4 arasında yem tüketimleri ve yemden yararlanma değerleri bakımından tespit edilen farklılıklar 

çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. Benzer şekilde Grup3 ile Grup5 arasında günlük canlı ağırlık artışı ve toplam canlı 

ağırlık artışı bakımından anlamlı (P<0.05) bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada Grup1-Grup2, Grup1-Grup3 ve 
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Grup4-Grup5 arasında besi başlangıç ağırlıkları ile besi sonu ağırlıkları arasında (P<0.05), diğer yandan Grup1-Grup2 

ve Grup1-Grup3 grupları arasında besi sonu ağırlıkları ile vücut uzunlukları arasında anlamlı (P<0.01) korelasyonlar 

tespit edilmiştir.  

Araştırmada bölgemiz için önemli bir kaynak olan Doğu Anadolu Kırmızısı erkek hayvanların besi performanslarına 

yaş ve yemleme biçimi gibi faktörlerin etki ettiği tespit edilmiştir.  Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Kırmızısı, 

Besi performansı, Yemleme şekli, Barındırma biçimi, Kesimhane özellikleri 

 

Giriş 

 

Doğu Anadolu Bölgesinde besicilik çoğunlukla küçük ölçekli aile işletmeleri tarafından 

geleneksel bir anlayışa göre yapılmaktadır. Bu yüzden bölgede kırmızı et üretim sektöründe 

yapısal değişimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu değişimler gerçekleştirilirken küçük 

ölçekli işletmelerin belli bir düzeyde desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Zira kırmızı et 

üretiminin önemli bir kısmı bu işletmeler tarafından yapılmaktadır.  

Üretimin belli bir potansiyele çıkarılması ve öncelikle bölge, sonra da ülke talebini 

karşılamak için teknolojik gelişmelerin ve üretim modellerinin çoklu seçenekler halinde 

geliştirilerek yetiştiriciye ulaştırılması gerekmektedir. Böylelikle yetiştiricide moral ve 

motivasyon sağlanıp, üretim performansında pozitif sonuçların doğmasına katkı sağlanmış 

olunacaktır (Guntoro and Priyadi, 2012).   

Üretilen ete kesimhanelerce, kalite kriterlerine bakılmaksızın, sıcak randıman esasına göre 

alım yapılması ve sınıflandırma yapılmaksızın satışa sunulması, hem besi modellerinin formal bir 

düzene oturtulmasını, hem de yem kullanımının verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini 

engellemektedir. Zira hayvanların fizyolojik özellik ve metabolik aktiviteleri doğrultusunda 

ihtiyaçlarına göre beslenmeleri karlılık ve verimlilik için önemli bir ilkedir. Nitekim yemleme 

yapılırken, şartlara göre, belli düzeyde kısıtlama yoluna gitmek dahi yemden yararlanma oranını 

artırabilen Murphy and Loerch, (1994) bir yöntem olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan bu durum 

bölgede kesim yaşı ve besleme stratejisi kaidelerinin de göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. 

Zira beside ırk özellikleri, besleme rejimi, pazar durumu gibi faktörlerin yanında yaşın Özhan ve 

ark, (2012); Özlütürk et all., (2006) da büyük bir önemi vardır.  

Bölgede besicilik kış döneminde kapalı ahırlarda bağlı olarak bulundurulan, yaz 

döneminde ise yayla ve meralarda çoğunlukla karışık genotipli, belli oranda da bölgenin yerli sığır 

ırkı olan DAK hayvanlarla yapılmaktadır. Yaz döneminde padok yada benzeri açık alanlardan, kış 

döneminde ise ciddi masraflar yapılarak oluşturulan yerlerden istifade edilmektedir. Bazı 

zamanlarda da besi, yılın hemen hemen tamamına yakın bir diliminde kapalı alanlarda geleneksel 

anlayışa göre yemlenerek yapılmaktadır.  

Bu araştırmada, sayıları son zamanlarda gittikçe azalan ve önemli bir yerli hayvan ırkımız 

olan DAK tosunları farklı barındırma ortamı, yemleme biçimi ve yaş grupları biçiminde besiye 

alarak performanslarını belirlemek, bölgede kırmızı et üretimi için modeller geliştirmek ve 

böylece dolaylı yoldan da olsa ırkın korunması, yaygınlaştırılması ve bu konuda ilgili birimlerde 

farkındalık oluştura amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal:  

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Hayvancılık İşletmesinde 

yetiştirilen 12 ve 24 aylık yaştaki 26 baş Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) tosun araştırmanın 

hayvan materyalini, aynı işletmenin ürettiği kuru çayır otu ve kuru yonca da kaba yemlerini 

oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan kesif yem ise bir fabrikadan satın alınmıştır.   

Yöntem: 

24 aylık yaştaki hayvanlar, ikisinde 5’er, üçüncüsünde 6 baş olacak şekilde üç gruba, 12 

aylık hayvanlar ise 5’er hayvandan oluşan iki gruba tam şansa bağlı olarak ayrılmışlardır. Grup1, 
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ahır içinde barındırılıp önünde sürekli yem bulunan 24 aylık yaştaki 5 baş, Grup2, ahır içinde 

barındırılıp yemi günde iki öğüne bölünerek verilen 24 aylık yaştaki 5 baş, Grup3, ahır dışındaki 

padokta barındırılıp önünde sürekli yem bulunan 24 aylık yaştaki 6 baş, Grup4, ahır içinde 

barındırılıp önünde sürekli yem bulunan 12 aylık yaştaki 5 baş, Grup5, ahır dışındaki bir padokta 

barındırılıp önünde sürekli yem bulunan 12 aylık yaştaki 5 baş hayvandan oluşmuşlardır. 

Sabah aç karına hayvanların tartılmasıyla deneme başlatılmış ve 130 gün sürmüştür. 

Deneme süresince gruplar %65 konsantre %35 kaba yemden oluşan rasyon ve temiz suyla ad 

libitum olarak beslenmişlerdir. Yalnızca Grup2’nin yemi, yöredeki uygulamaya benzer biçimde, 

sabah 07.30’da ve 15.30’da olacak biçimde, günde iki öğünde verilmiştir. Yemler, her sabah saat 

07.30 tartılarak verilmiş, ertesi günü tüketilmeyen miktar tartılarak alınmıştır.   

Her iki yaş grubundaki hayvanların içeride olanları ferdi bölmelerde, dışarıdakiler ise bir 

padokta serbest olarak beslenmişlerdir. Canlı ağırlık takipleri 14’er günlük periyotlarla 100 g 

hassasiyetli kantarla tartılarak yapılmıştır.  

Besi avlusunda hayvanların günlük canlı ağırlık artışları (toplam canlı ağırlık artışı/besi 

süresi), toplam canlı ağırlık artışı (besi sonu ağırlığı-besi başlangıç ağırlığı), oransal canlı ağırlık 

artışı (toplam canlı ağırlık artışı/besi başlangıç ağırlığı*100) değerleri tespit edilmiştir.  

Deneme bitiminde bir gün öncenin öğleninden itibaren aç bırakılan hayvanlar tartılarak 

Erzurum ESK’a kesime sevk edilmişlerdir. Kesimhanede ise sıcak randıman, sıcak karkas, baş, 

dört ayak, pelvis yağı, böbrek ağırlığı ile karkas uzunluğu, but uzunluğu ve but genişliği gibi 

ölçüler alınmıştır. 

 

İstatistiksel değerlendirmeler: 

Toplanan verilere, üç yada daha fazla gruplar için Genel Linear Model kapsamında varyans 

analizi (Grup1, Grup3, Grup4 ve Grup5’e Yij= μ +ai+bj+ (ab)ij+ eij matematik modeli ai: yaşın 

etkisi, bj: barındırma şeklinin etkisi, (ab)ij: interaksiyon, eij: hata, uygulanmış), ikili gruplar için 

ise Ortalamaların Karşılaştırılması kapsamında Bağımsız t testi uygulanarak değerlendirmeler 

yapılmıştır. Bu işlemler sırasında SPSS.20.0 paket programından istifade edilmiştir.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

A. Yaş ve Barındırma Biçimi gibi Varyasyon Kaynaklarının bazı değişkenlere etkisi  

Denemede, tüm grupların besi başlangıç ağırlıkları arasındaki farklılıkların önemsiz olduğu 

görülmüştür. Bu gruplara ait bazı değişkenler için tespit edilen deskriptif istatistikler Çizelge 1’de, 

Grup1, Grup3, Grup4 ve Grup5 için yapılan varyans analizinde Yaş ve Barındırma Biçiminin bazı 

değişkenlere olan etkilerini gösteren sonuçlarda Çizelge 2 ve Çizelge 3’ te verilmiştir.  

Analiz sonucunda yaşın besi sonu ağırlığı ve oransal canlı ağırlık artışına önemli (P<0.01) 

düzeyde etki ettiği tespit edilmiştir. Barındırma şekli bakımından ise, gruplar arasındaki  

farklılıklar önemsiz bulunmuştur.  

Yaş, yemden yararlanma ve ağırlık artışı yapma bakımından, beside önemli bir faktördür. 

Yerli ırk hayvanlarda büyüme ve gelişmenin tamamlanması ise diğer ırklara göre daha uzun bir 

zaman almaktadır. Bu nedenle de hayvandaki fizyolojik gelişim daha uzun bir süre 

gerektirmektedir. Araştırmada 24 aylık yaştaki hayvanlar 12 aylık yaştakilere göre genel besi 

performansı bakımından daha iyi bir sonuç sergilemişlerdir. Özlütürk et all., (2006) farklı yaş 

gruplarıyla yaptıkları araştırmada benzer biçimde yaşın etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun 

hayvanların 12 aylık yaşın üzerindeki çağlarında yemi daha iyi değerlendirip, çevresel 

faktörlerden daha az etkilenmiş olabileceklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak, diğer 

yandan oransal canlı ağırlık artışı yapma bakımından ise 12 aylık hayvanların daha iyi olduğu 

gözlemlenmiştir. Nitekim bu hayvanlar yaklaşık %57 oranında bir ağırlık artışı yaparken 24 aylık 

yaştakiler %41’lerde kalmıştır. Bir diğer faktör olan barındırma biçiminin besi sonu ağırlığı ve 

oransal canlı ağırlık artışı üzerine olan etkisi ise istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. 
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Böylelikle bu durum, sabit masraf olarak işletmeye ciddi külfet bindiren ahır yada benzeri bina 

yapımı konusunda dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Zira bölgemizde çok ciddi 

masraflar yapılarak ahır ve benzeri barınaklar inşa edilmektedir.  

 

Çizelge 1. Gruplara ait bazı değişkenlere ait deskriptif istatistikler 

Bağımlı Değişkenler 
Yaş 

(Ay) 

Barındırma 

Biçimi 

N Ortalama 

(X ) 

Sandart Sapma 

(σ) 

Besi başı ağırlığı (kg) 

12 
Dışarı 5 154.20 24.86 

İçeri 5 153.40 15.64 

24 
Dışarı 6 233.16 34.51 

İçeri 10 232.20 11.10 

Besi sonu ağırlığı (kg) 

12 
Dışarı 5 233.40 18.35 

İçeri 5 245.40 19.42 

24 
Dışarı 6 330.66 39.99 

İçeri 10 334.60 16.81 

Günlük canlı ağırlık artışı (g) 

12 
Dışarı 5 609.0 61.20 

İçeri 5 707.6 64.88 

24 
Dışarı 6 750.2 83.97 

İçeri 10 788.5 121.03 

Toplam canlı ağırlık artışı (kg) 

12 
Dışarı 5 79.20 7.94 

İçeri 5 92.00 8.39 

24 
Dışarı 6 97.50 10.93 

İçeri 10 102.40 12.72 

 

Çizelge 2. Bazı değişkenlerin varyasyon kaynaklarından etkileniş düzeyine ait varyans analiz 

tablosu  
Varyasyon 

Kaynağı 
Bağımlı değişkenler Sd Kareler ortalaması F 

Yaş 

Besi sonu ağırlığı 1 47021.201 73.929** 

Toplam canlı ağırlık artışı 1 501.235 3.128 

Günlük canlı ağırlık artışı 1 0.030 3.136 

Oransal canlı ağırlık artışı 1 1535.541 19.621** 

Barındırma şekli 

Besi sonu ağırlığı 1 865.578 0.338 

Toplam canlı ağırlık artışı 1 74.148 0.416 

Günlük canlı ağırlık artışı 1 0.004 0.413 

Oransal canlı ağırlık artışı 1 0.750 0.005 

**: P<0.01 

 

 

 

Çizelge 3. Bazı değişkenlerin varyasyon kaynaklarına göre en küçük kareler ortalaması  
Varyasyon Kaynağı Bağımlı Değişkenler X±Sx öd 

Yaş (ay) 

Besi Sonu Ağırlığı (kg) 
12 239.40±8.19 

** 
24 327.58±6.68 

Oransal Canlı Ağırlık 

Artışı (%) 

12 56.80±2.81 
** 

24 41.26±2.29 

Barındırma Biçimi 

Besi Sonu Ağırlığı (kg) 
Ahır Dışı 282.03±7.84 

ös 
Ahır İçerisi 284.95±7.09 

Oransal Canlı Ağırlık 

Artışı (%) 

Ahır Dışı 47.78±2.69 
ös 

Ahır İçerisi 50.28±2.43 
**: P<0.01, ös: önemsiz 
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Çizelge 4. Bazı değişkenlerin varyasyon kaynaklarına göre interaksiyon etkileri 

Bağımlı Değişkenler Yaş Barındırma X ± xS  Öd 

Besi başı ağırlığı (kg) 

12 
Dışarı 154.20±10.07 

ös 
İçeri 153.40±10.07 

24 
Dışarı 233.16±9.85 

ös 
İçeri 232.20±10.79 

Besi sonu ağırlığı (kg) 

12 
Dışarı 233.40±11.87 

* 
İçeri 245.40±11.87 

24 
Dışarı 330.66±10.57 

ös 
İçeri 324.60±8.19 

Günlük canlı ağırlık artışı (g) 

12 
Dışarı 609±0.04 

* 
İçeri 708±0.04 

24 
Dışarı 750±0.03 

ös 
İçeri 788±0.03 

Toplam canlı ağırlık artışı (kg) 

12 
Dışarı 79.20±4.58 

** 
İçeri 92.00±4.58 

24 
Dışarı 97.50±4.18 

ös 
İçeri 102.40±4.58 

 

 

Oransal canlı ağırlık artışı (%) 

 

12 

Dışarı 53.28±3.97  

* İçeri 60.33±3.97 

 

24 

Dışarı 42.28±3.62  

ös İçeri 40.24±2.81 

 

Pratik uygulamalarda bir faktörün doğrudan etkisinin yanında karşılıklı etkileri de model 

oluşturmada önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu maksatla araştırmada faktörler arasında 

interaksiyon olup olmadığı test edilişmiş ve sonuçlar Çizelge 4’te verilmiştir.  

Yapılan analizde bazı faktörler arasında interaktif etki olduğu görülmüştür. Besi sonu 

ağırlığı bakımından yaş ile barındırma biçimi arasında 12 aylık yaştakiler için anlamlı (P<0.05) bir 

sonuç tespit edilmiştir. Buna göre 12 aylık yaştakilerin içeride daha iyi bir performans sergilediği 

görülmüştür. Bölgenin iklim şartları karasal bir yapıdadır. Bu yüzden mevsimsel şartlar 

hayvanların büyüme ve gelişmesinde zaman zaman etkin olabilmektedir. Hele hele büyüme ve 

gelişmesini daha geç zamanlarda tamamlayan yerli ırklarda bu durum kendini daha çok 

göstermektedir. Bu nedenle besi programları planlanırken yaş ve barındırma tipi gibi çevresel 

faktörlerin dikkate alınması uygun olacaktır. Benzer interaktif etki günlük canlı ağırlık artışı, 

dolayısıyla toplam canlı ağırlık artışı ve oransal canlı ağırlık artışlarında da gözlemlenmiştir.    

 

B. Yemleme stratejisinin bazı değişkenlere etkisi 

Yaşları aynı olup yemleme stratejileri farklı olan 24 aylık yaştaki Grup1 ve Grup2 

arasındaki değerlendirmeler bağımsız t testi ile yapılmış ve sonuçlar Çizelge 4’ te verilmiştir.  

Araştırmada, Grup1 önünde sürekli yem bulundurularak, Grup2 ise yörede uygulanan 

geleneksel yemleme biçimine göre yemlenmiştir. Yapılan analizde besi performansı bakımından 

Grup1’in daha iyi bir sonuç sergilediği görülmüştür. Zira günlük canlı ağırlık artışı ve toplam 

canlı ağırlık artışı bakımından gruplar arsındaki farklılık istatistiksel olarak önemli (P<0.05) 

bulunmuştur. Her iki gruba ait günlük canlı ağırlık artışı, Yüksel et all., (2009) Siyah Alaca 

tosunlarda tespit ettiği sonuçlardan düşük, ancak kontrol grubu yemden yararlanma değerleriyle 

benzer bulunmuştur. 

Yörede besi hayvanları geleneksel bir anlayışa göre yukarıda belirtildiği gibi sabah ve 

öğlenden sonra olmak üzere günde iki öğünde yemlenmektedirler. Bu durum hem işçiliği 

artırmakta, hem de hayvanın istirahat süresini etkilemektedir. Özellikle kış mevsiminin kısa 

günlerinde hayvanın yem yemesine yeterince zaman bırakılmadığı düşünülmektedir. Zira gruplar 
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tarafından tüketilen yem miktarları hemen hemen aynı düzeyde olmasına rağmen (aradaki 

rakamsal farklılık istatistiksel olarak önemsiz) önünde sürekli yem bulunan hayvanların daha iyi 

sonuç verdikleri görülmüştür. Besi hayvanları sıkça hareket edip stresle karşılaşmamalıdır. Diğer 

yandan karkas uzunluğu bakımından da Grup1 daha iyi bir sonuç sergilemiştir. Besi hayvanlarının 

uzun bir vücut yapısına sahip olması pratik yetiştiricilikte ve et üretim sektöründe bir çok avantajı 

beraberinde getirmektedir. Nitekim vücutça uzun olan hayvanlar yetiştiriciler arasında daha çok 

tercih edilmekte ve pazar değerleri daha yüksek olmaktadır. Diğer yandan bu hayvanların et 

sektöründeki önemi de fazladır. Zira bel ve sırt gibi bölgelerde bulunan kıymetli et oranları daha 

fazla olmaktadır.        

 

Çizelge 5. Bazı değişkenler bakımından Grup1 ile Grup2’nin Bağımsız t testi ile değerlendirilmesi  

Bağımlı Değişkenler 

 

Grup 

 

N 

 

Ortalama 

(X ) 

Standart 

Sapma 

(σ) 

 

t 

 

Sd 

 

P 

Besi sonu ağırlığı (kg) 
1 5 334.60 16.81 

1.681 8 0.131 
2 5 314.40 20.94 

Toplam canlı ağırlık artışı (kg) 
1 5 102.40 12.77 

2.337 8 0.048 
2 5 83.40 12.93 

Günlük canlı ağırlık artışı (g) 
1 5 787.6 98.46 

2.335 8 0.048 
2 5 641.4 99.53 

Toplam kesif yem tüketimi 

(KM.kg) 

1 5 668.34 32.70 
1.658 8 0.136 

2 5 611.19 69.77 

Toplam kaba yem tüketimi 

(KM.kg) 

1 5 372.27 15.94 
2.642 8 0.030 

2 5 320.09 41.18 

Toplam Kuru Madde tüketimi 

(kg) 

1 5 1040.62 48.00 
2.120 8 0.067 

2 5 931.29 104.86 

Yemden yararlanma değeri 

(kg) 

1 5 10.2551 0.99 
-1.272 8 0.239 

2 5 11.2921 1.52 

Sıcak karkas ağırlığı (kg) 
1 5 190.00 7.37 

1.265 8 0.242 
2 5 179.16 17.69 

Sıcak randıman (%) 
1 5 57.00 1.00 

0.389 8 0.708 
2 5 56.60 2.07 

Baş ağırlığı (kg) 
1 5 12.20 1.52 

0.286 8 0.782 
2 5 12.00 0.35 

Dört ayak ağırlığı (kg) 
1 5 23.50 3.65 

2.196 8 0.050 
2 5 19.80 0.90 

Pelvis yağı ağırlığı (kg) 
1 5 6.63 0.59 

1.727 8 0.123 
2 5 5.69 1.06 

Karkas uzunluğu (cm) 
1 5 109.20 2.16 

3.500 8 0.008 
2 5 104.80 1.78 

But uzunluğu (cm) 
1 5 73.60 1.81 

0.302 8 0.771 
2 5 73.00 4.06 

But genişliği (cm) 
1 5 22.20 1.48 

0.218 8 0.833 
2 5 22.00 1.41 

 P<0.05 önemsiz 

 

C. Barındırma biçiminin bazı değişkenlere etkisi 

a. Farklı ortamlarda besiye alınanlar 

Yaşları aynı olup barındırma biçimleri farklı olan 24 aylık yaştaki Grup1 ile Grup3, 12 

aylık yaştaki Grup4 ile Grup5 arasındaki değerlendirmeler bağımsız t testi ile yapılmış ve sonuçlar 

sırasıyla Çizelge 6 ve Çizelge 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 6 Bazı değişkenler bakımından Grup1 ile Grup3’ün Bağımsız t testi ile değerlendirilmesi 

Bağımlı Değişkenler 

 

Grup 

 

N 

 

Ortalama 

(X ) 

Standart 

Sapma 

(σ) 

 

t 

 

Sd 

 

P 

Toplam canlı ağırlık artışı (kg) 
1 5 102.40 12.77 

0.686 9 0.510 
3 6 97.50 10.93 

Günlük canlı ağırlık artışı (g) 
1 5 787.1 98.2 

0.682 9 0.513 
3 6 750.3 83.3 

Besi sonu ağırlığı (kg) 
1 5 334.60 16.81 

0.204 9 0.843 
3 6 330.67 39.99 

Sıcak randıman (%) 
1 5 57.00 1.00 

0.190 9 0.853 
3 6 56.83 1.72 

Baş ağırlığı (kg) 
1 5 12.20 1.52 

-0.497 9 0.631 
3 6 12.66 1.57 

Dört ayak ağırlığı (kg) 
1 5 23.50 3.65 

1.390 9 0.198 
3 6 20.83 2.71 

Pelvis yağı ağırlığı (kg) 
1 5 6.63 0.59 

1.799 9 0.106 
3 6 4.93 2.03 

Karkas uzunluğu (cm) 
1 5 109.20 2.16 

0.062 9 0.952 
3 6 109.00 6.92 

But uzunluğu (cm) 
1 5 73.60 1.81 

1.755 9 0.113 
3 6 70.67 3.32 

But genişliği (cm) 
1 5 22.20 1.48 

0.498 9 0.630 
3 6 21.67 1.96 

  

Yapılan analizde ele alınan değişkenler bakımından ahır içinde ve ahır dışında beslenen 

gruplar arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemsiz olduğu görülmüştür. Turgut et all., 

(2002) farklı ortamlarda besiye aldıkları Siyah Alaca tosunlarla yaptıkları araştırmada ağırlık artışı 

bakımından benzer sonuçlar tespit etmişlerdir. Buda 24 aylık yaştaki DAK erkek hayvanların 

besisinde bina ve tesis gibi altyapı oluşturulurken ciddi masraflar gerektiren harcamalardan, 

şartlara göre, kaçınılması gerektiğini göstermektedir. Zira bölgede halihazırda var olan barınaklar 

iptidai bir özellikte, ancak yeni yapılan yada yapılması planlananlar ise mevsimsel şartlar, 

management imkanları göz önüne alınmaksızın inşa edilmektedir.  

12 aylık yaştaki grupların karşılaştırılmasında besi performansı unsurlarından günlük canlı 

ağırlık artışı ve toplam canlı ağırlık artışı bakımından ahır içindeki, yani Grup4’ün lehine bir 

sonuç tespit edilmiştir. Ancak her iki grupta da sıcak karkas ağırlığı 125 kg’ın, randıman ise 

%50’nin üzerinde tespit edilmiştir. Tespit edilen bu sonuçlar Yüksel et all., (2012)’nin farklı 

biçimlerde besiye aldığı DAK tosunlara ait sonuçlardan daha yüksek çıkmıştır. Yapılan 

değerlendirmelerde bir yaşlı hayvanların mevsim koşulları gibi çevresel şartlara daha hassas 

oldukları görülmüştür. Bu durumun gelişmesini henüz tamamlamamış olmasından ve dolayısıyla 

fizyolojik olarak mukavemetinin yetersiz olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir.     

 

b. Aynı ortamlarda besiye alınanlar 

Farklı yaşlarda olup barındırma biçimleri aynı olan Grup1 ile Grup4, ve Grup3 ile Grup5 

arasındaki değerlendirmeler bağımsız t testi ile yapılmış ve sonuçlar sırasıyla Çizelge 8 ve Çizelge 

9’da verilmiştir. 

Araştırmada gerek kaba yem, gerekse konsantre yem tüketimi ve dolayısıyla toplam kuru 

madde tüketimi ile yaş arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Zira 24 yaş grubundaki 

hayvanlar diğerlerine oranla, kuru madde cinsinden, daha fazla yem tüketmişlerdir (P<0.01). 

Ancak benzer paralellik günlük canlı ağırlık artışları bakımından gözlemlenmemiştir. Bu faktör 

bakımından gruplar arasında rakamsal manada bir farklılık olsa da bunun istatistiksel olarak 

önemsiz olduğu görülmüştür. Yem tüketimi konusundaki farklılığın büyüme ve gelişmesini büyük 



362 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

oranda tamamlamış olan iki yaşlı hayvanların rumen hacimlerinin daha büyük ancak bir yaşlı 

grubun ise nispeten daha küçük bir kapasiteye sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Zira rumen hacmi hayvanın yaşı, büyüme ve gelişmesiyle önemli düzeyde alakalıdır (Sisson, 

1910). Diğer yandan araştırmada yem tüketimi ile yemden yararlanma oranı arasında paralel bir 

sonuç gözlemlenmiştir. Nitekim ahır içinde besiye alınan bu grupların yemden yararlanma 

değerleri yaşça küçük olanların lehine (P<0.01) olduğu görülmüştür. 12 aylık yaşta olan Grup4, 

daha yaşlı olan Grup1 (24 aylık)’e oranla daha iyi bir performans sergilemiştir.       

 

Çizelge 7. Bazı değişkenler bakımından Grup4 ile Grup5’in Bağımsız t testi ile değerlendirilmesi 

Bağımlı Değişkenler 

 

Grup 

 

N 

 

Ortalama 

(X ) 

Standart 

Sapma 

(σ) 

 

t 

 

Sd 

 

P 

Besi başı ağırlığı (kg) 
4 5 153.40 15.64 

-0.061 8 0.953 
5 5 154.20 24.86 

Besi sonu ağırlığı (kg) 
4 5 245.40 19.42 

1.004 8 0.345 
5 5 233.40 18.35 

Toplam canlı ağırlık artışı 

(kg) 

4 5 92.00 8.39 
2.475 8 0.038 

5 5 79.20 7.94 

Günlük canlı ağırlık artışı 

(g) 

4 5 707.60 64.87 
2.472 8 0.039 

5 5 609.00 61.19 

Sıcak karkas ağırlığı (kg) 
4 5 130.08 14.16 

0.535 8 0.607 
5 5 125.88 10.37 

Sıcak randıman (%) 
4 5 52.60 1.81 

-1.687 8 0.130 
5 5 54.20 1.09 

Baş ağırlığı (kg) 
4 5 11.00 1.50 

1.504 8 0.171 
5 5 9.90 0.65 

Dört ayak ağırlığı (kg) 
4 5 17.90 1.02 

-1.994 8 0.081 
5 5 19.20 1.03 

Pelvis yağı ağırlığı (kg) 
4 5 2.72 0.77 

1.472 8 0.179 
5 5 1.98 0.79 

Karkas uzunluğu (cm) 
4 5 100.60 2.60 

-1.286 8 0.235 
5 5 102.60 2.30 

But uzunluğu (cm) 
4 5 69.20 2.86 

0.109 8 0.916 
5 5 69.00 2.91 

But genişliği (cm) 
4 5 20.40 1.34 

1.270 8 0.240 
5 5 19.40 1.14 

**: P<0.05 

 

Çizelge 8. Bazı değişkenler bakımından Grup1 ile Grup4’ün Bağımsız t testi ile değerlendirilmesi 

Bağımlı Değişkenler 

 

Grup 

 

N 

 

Ortalama 

(X ) 

Standart 

Sapma 

(σ) 

 

t 

 

Sd 

 

P 

Günlük canlı ağırlık artışı 

(g) 

1 5 787.60 98.46 
1.517 8 0.168 

4 5 707.60 64.87 

Toplam kesif yem tüketimi 

(KM. kg) 

1 5 668.34 32.70 
5.697 8 0.000 

4 5 489.22 62.23 

Toplam kaba yem tüketimi 

(KM. kg) 

1 5 372.27 15.94 
7.865 8 0.000 

4 5 272.79 23.35 

Toplam kuru madde 

tüketimi (kg) 

1 5 1040.62 48.00 
7.034 8 0.000 

4 5 762.02 74.43 

Yemden yararlanma değeri 

(kg) 

1 5 10.25 0.99 
3.667 8 0.006 

4 5 8.29 0.66 
**: P<0.05 
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Çizelge 9. Bazı değişkenler bakımından Grup3 ile Grup5’in Bağımsız t testi ile değerlendirilmesi 

 Bağımlı Değişkenler 

 

Grup 

 

N 

 

Ortalama 

(X ) 

Standart 

Sapma 

(σ) 

 

t 

 

Sd 

 

P 

Günlük canlı ağırlık artışı 

(g) 

3 6 750.17 83.96 
3.120 9 0.012 

5 5 609.00 61.19 

Toplam canlı ağırlık artışı 

(kg) 

3 6 97.50 10.93 
3.109 9 0.013 

5 5 79.20 7.94 
**: P<0.05 

 

Grup3 ve Grup5 ahır dışında bir padokta besiye alın gruplardır. Canlı ağırlık artışı 

bakımından bu gruplar arsındaki farklılığın anlamlı (P<0.05) olduğu görülmüştür. 24 aylık yaştaki 

grubun yani Grup3’ün daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Mevsim şartları besi performansını 

etkileyen bir faktördür (Başaran ve Akcan, 1997). Bu araştırmada da 24 aylık yaştaki hayvanların 

mevsim şartları gibi çevre faktörlerinden daha az etkilendiği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlarda 

özellikle açık besi yapma düşüncesinde olan yetiştiricilerin 24 aylık yaştaki hayvanlarla 

çalışmalarının daha doğru olacağını göstermektedir.  

 

E. Bazı değişkenler arasındaki korelasyon değerleri 

Araştırmada ölçümü yapılan bazı değişkenlere ait korelasyon değerleri Çizelge 10’da 

verilmiştir.  

 

Çizelge 10. Bazı değişkenler arasındaki korelasyon değerleri 
Değişkenler Korelasyon 

grupları 

Başlangıç 

ağırlığı 

Besi sonu 

ağırlığı 

Karkas 

uzunluğu 

But 

uzunluğu 

 

Besi sonu ağırlığı 

Grup1-Grup2 0.656
*
    

Grup1-Grup3 0.930
**

    

Grup4-Grup5 0.859
**

    

 

Karkas uzunluğu 

Grup1-Grup2 0.096 0.637
*
   

Grup1-Grup3 0.882
**

 0.829
**

   

Grup4-Grup5 0.357 0.299   

 

But uzunluğu 

Grup1-Grup2 0.613 0.215 0.087  

Grup1-Grup3 0.711
*
 0.659

*
 0.661

*
  

Grup4-Grup5 0.737 0.689
*
 0.214  

 

But genişliği 

Grup1-Grup2 0.722
*
 0.675

*
 0.218 0.264 

Grup1-Grup3 0.803
**

 0.747
**

 0.625
*
 0.601 

Grup4-Grup5 0.374 0.541 0.427 0.193 
**: P<0.01, *: P<0.05 

 

Yapılan değerlendirmede Grup1-Grup2, Grup1-Grup3 ve Grup4-Grup5 arasında besi 

başlangıç ağırlığı ile besi sonu ağırlığı bakımından anlamlı (P<0.01) ve yüksek derecede 

korelasyon değerleri tespit edilmiştir. Diğer yandan bazı gruplarda (Grup1-Grup2, Grup1-Grup3) 

besi başlangıç ağırlığı ile karkas ölçüleri arasında da korelasyon (P<0.05) bulunmuştur. Karkas 

ölçüleri ile besi sonu ağırlığı arasında da önemli derecede (P<0.05) korelasyonlar gözlemlenmiştir. 

Bu bulgulardan bazı besi avlusu özellikleri ile karkas değerleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu 

sonucuna varılmıştır.  
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1. Reaction of Septoria tritici on Some Durum Wheat Varieties in Çukurova Region 
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Abstract: This study was conducted with 51 varieties of wheat between 2010-2011 years in Adana. It didn’t 

artificially inoculated Septoria Tritici.  Races of Septoria Tritici were evaluated in natural conditions in both years. 

According to results, all durum wheat varieties were found resistant in 2010 year. In 2011 year, 46 durum wheat 

varieties were found resistant but 5 varieties were susceptible   

Also in both years, 46 durum wheat varieties were found resistant and there weren’t any susceptible varieties. 

Keywords: Durum Wheat, Septoria Tritici, Resistant, Susceptible 

 

Çukurova Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Septoria Yaprak Lekesi 

Hastalığına (Septoria tritici Rab. et. Desm.) Tepkileri 

 
Özet: Bu çalışma 2010-2011 yılları arasında Adana'da 51 Makarnalık buğday çeşidi ile yürütülmüştür. Her iki 

yılda da yapay olarak Septoria hastalığına inokulasyonu yapılmayıp sadece tabii ortamda bulunan ırklarının 

makarnalık buğdayda yaptığı epidemiler göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre 2010 yılında bütün makarnalık buğday çeşidinin Septoria hastalığına dayanıklı olduğu, 

hassas çeşidin ise olmadığı,  2011 yılında 46 makarnalık buğday çeşidinin Septoria hastalığına dayanıklı, 5 

makarnalık buğday çeşidinin hassas olduğu tespit edilmiştir.  

Her iki yılda da 46 makarnalık buğday çeşidinin Septoria hastalığına dayanıklı olduğu, Septoria hastalığına hassas 

çeşidin ise olmadığı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Septoria hastalığı, Dayanıklılık, Hassasiyet 

 

Giriş 

 

Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim 

bakımından ilk sırada yer alan bir bitkidir. Buğday kültürünün tüm dünyada yaygın oluşunun 

başlıca nedenleri; geniş çeşit zenginliği, hayvan beslenmesi ve endüstride yaygın olarak 

kullanılması ve geniş ekolojilere adapte olabilmesidir. Bu nedenle, buğday diğer kültür bitkilerine 

oranla daha geniş adaptasyon alanları bulabilmiş, ekvatordan kutuplara ve alçak ovalardan yüksek 

yaylalara kadar geniş alanlara yayılabilmiştir. Yüksek nem, verimli toprak isteyen buğday 

çeşitlerinin yanında, verimliliği düşük topraklarda yetişebilen buğday çeşitleri de vardır. Dünya 

nüfusunun yaklaşık % 35'inin temel besini olan buğday, tüm dünyada besinlerden alınan kalorinin 

% 20'sini sağlamaktadır Kün (1983).  

Türkiye’de, 2013 yılı verilerine göre buğday ekim alanı 7.502.272 hektar, üretim 22.050.000 

ton ve ortalama verim ise 267 kg dekardır. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden oluşan 

Çukurova Bölgesinin buğday ekim alanı 447.681 ha; üretim 1.538.716 ton; verim ise 343 kg 

dekardır Anonim (2013). 

Buğday ülkemiz için en stratejik ürünlerden birisi olup geniş üretim kitlelerini 

ilgilendirmektedir.  Bölgemizde doğal koşullarda hemen hemen her yıl ortaya çıkan Septoria 

Tritici hastalığının giderek önemi artmakta, gelecek yıllarda buğday veriminde önemli tehdit 

oluşturmadan mevcut çeşitlerin ve yeni geliştirilen çeşitlerin dayanıklılık durumlarının 

belirlenmesi hastalığı kontrol etme bakımından önem kazanmaktadır.  

Buğday ülkemiz için en stratejik ürünlerden birisi olup geniş üretim kitlelerini 

ilgilendirmektedir.  Bölgemizde doğal koşullarda hemen hemen her yıl ortaya çıkan Septoria 

(Septoria tritici) hastalığının giderek önemi artmakta, gelecek yıllarda buğday veriminde önemli 
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tehdit oluşturmadan mevcut çeşitlerin ve yeni geliştirilen çeşitlerin dayanıklılık durumlarının 

belirlenmesi hastalığı kontrol etme bakımından önem kazanmaktadır.  

Septorya yaprak lekesi ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmalarda, Meksika kaynaklı 

buğday çeşitleri yerli çeşitlerimize oranla hastalığa daha duyarlı bulunmuş, söz konusu çeşitlerde 

Septorya yaprak lekesinin ürün eksilişine etkisi en çok %10 dolayında hesaplanmıştır. Ülkemizin 

hububat ekiliş alanlarının hemen her yerinde görülür. Kıyı bölgelerimizde, özellikle de Akdeniz ve 

Ege bölgelerimizde bazı yıllar epidemik düzeyde görülür. Dünyanın buğday yetiştirilen hemen her 

yerinde görülen Septorya yaprak lekesi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Kanada, 

Arjantin, Şili, tüm Avrupa ülkeleri özellikle Batı İngiltere ile Afrika'da Cezayir, Kenya, Fas ve 

Asya'da da Sovyetler Birliğinden Çin'e kadar tüm ülkelerde yaygındır. Başta buğday ve arpa 

olmak üzere bir çok kültür ve yabani buğdaygil bitkisi Septoria fungusunun konukçusudur. 

Bununla beraber Septoria türlerinde konukçuya özelleşme yaygındır. Örneğin; pek çok yabani 

graminelerde ve özçimende görülen ve yaprak lekesine neden olan Septoria türleri Septoria tritici 

formunda olmasına karşın buğdayı hastalandırmazlar. Nitekim; Buğday yaprak lekesi etmeni S. 

tritici fungusu ile çok sayıda yabani özçimenler üzerinde yapılan patojenisite testleri de etmenin 

büyük ölçüde buğdaya özelleştiğini göstermiştir. Hastalığın ilk belirtisi, buğday bitkisinin alt 

yapraklarında, ortası açık saman sarısı veya kirli sarı renkte yaprağın yeşil kısımlarından kesin 

sınırlarla ayırt edilen lezyonlardır. Bu durum özellikle sonbaharda 2-3 yapraklı genç buğday 

bitkilerinin enfeksiyonu durumunda yaprakların kısmen kuruması sonucu, bitkilerin aldığı kavruk 

manzara ile belirgin bir görünüm kazanır. Bununla beraber kesin bir tanılama için lezyonlar içinde 

piknitlerin bulunması gerekir. Piknitler çok küçük ve siyah renkli olup, noktacıklar halinde 

lezyonlar içinde dağılmış haldedirler. Buğdayların gelişmesi ile yeni oluşan yapraklara yayılan 

hastalık, özellikle epidemi halinde, yaprakların büyük ölçüde zarar görmesine yol açabilir Aktaş 

(2001). 

Diğer taraftan oluşabilecek verim kayıpları hastalığın şiddetine bağlı ve buğday genotipinin 

hastalığına olan hassasiyetine göre farklılık göstermektedir. Hastalık nedeniyle yaprak fotosentez 

alanı sınırlandığı için verim ve kalite kayıpları oluşmaktadır. Hastalıkla mücadele yöntemlerinden 

birisi de dayanıklı buğday çeşitlerinin kullanılmasıdır. Bu nedenle çeşitlerin hastalığa karşı 

reaksiyonlarının bilinmesi ve hastalığın yoğun olarak görüldüğü alanlarda dayanıklı genotipler 

kullanılmalıdır. 

Bu çalışmada Türkiye’deki farklı bölgelerde üretimleri yapılan ve tescilli 52 adet makarnalık 

buğday çeşitlerinin Çukurova Bölgesinde doğal epidemi altında Septoria hastalığına  tepkileri 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu çalışma 2010-2011 yılları arasında Adana’da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü deneme alanında yürütülmüştür.  

Araştırmada materyal olarak, TAGEM tarafından desteklenen Ülkesel Serin İklim Tahıl 

Hastalıkları Araştırmaları Projesi kapsamında Çukurova Bölgesinde yürütülen çalışmalardaki, 51 

makarnalık buğday çeşitleri  (Akbaşak 073/144, Kunduru 414/44, Berkmen 469,    Çakmak 79, 

Kızıltan 91, Altın 40/98, Yılmaz 98, Ankara 98, Çeşit-1252, Mirzabey 2000,  Eminbey, İmren, 

Kunduru 1149, Altıntaş 95, Kümbet 2000,  Yelken 2000,  Dumlupınar, Selçuklu-97, Meram-2002,  

Gökgöl 79, Diyarbakır-81, Harran 95, Ceylan 95,     Sarıçanak 98,  Altın toprak 98, Aydın-93, 

Fırat-93, Artuklu, Eyyubi, Şahinbey, Gediz-75,  Ege 88, Salihli 92, Şölen 2002, Tüten 2002, GAP, 

Turabi, Sham-1, Amanos-97, Fuatbey 2000, Balcalı 2000, Akçakale-2000, Özberk, Urfa 2005, 

Pınar-2001, Zenit, Svevo, Levante, Saragolla, Burgos, Durbel) kullanılmıştır.  

Tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülen bu denemede, ekimler 1 metrelik sıralara 

1 sıra olarak 2 tekerrür olacak şekilde elle yapılmıştır. Hastalığın gelişimini teşvik etmek amacıyla 

yağışa ilave sulamalar yapılmıştır.  
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Çizelge 1. 2010 ve 2011 Yılları Arasında Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Septoria Yaprak Leke 

Hastalığına Tepkileri  
    2010 2011 

  Çeşit 
Septoria Okuma 

Değeri 
Değerlendirme 

Septoria Okuma 

Değeri 
Değerlendirme 

1 Akbaşak 073/144 54 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

2 Kunduru 414/44 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

3 Berkmen 469 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

4 Çakmak 79 0 Dayanıklı 85 Hassas 

5 Kızıltan 91 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

6 Altın 40/98  0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

7 Yılmaz 98  0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

8 Ankara 98 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

9 Çeşit-1252 0 Dayanıklı 78 Hassas 

10 Mirzabey 2000  0 Dayanıklı 44 Dayanıklı 

11 Eminbey 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

12 İmren 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

13 Kunduru 1149 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

14 Altıntaş 95 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

15 Kümbet 2000  0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

16 Yelken 2000  0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

17 Dumlupınar 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

18 Selçuklu-97 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

19 Meram-2002 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

20 Gökgöl 79 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

21 Diyarbakır-81 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

22 Harran 95 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

23 Ceylan 95 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

24 Sarı çanak 98  0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

25 Altın toprak 98 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

26 Aydın-93 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

27 Fırat-93 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

28 Artuklu 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

29 Eyyubi 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

30 Şahinbey 0 Dayanıklı 57 Hassas 

31 Gediz-75 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

32 Ege 88 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

33 Salihli 92 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

34 Şölen 2002 0 Dayanıklı 45 Dayanıklı 

35 Tüten 2002 0 Dayanıklı 33 Dayanıklı 

36 GAP 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

37 Turabi 0 Dayanıklı 46 Dayanıklı 

38 Sham-1 0 Dayanıklı 54 Dayanıklı 

39 Amanos-97 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

40 Fuatbey 2000 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

41 Balcalı 2000  0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

42 Akçakale-2000 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

43 Özberk 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

44 Urfa 2005 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

45 Pınar-2001 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

46 Zenit 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

47 Svevo 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

48 Levante 0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

49 Saragolla  0 Dayanıklı 0 Dayanıklı 

50 Burgos 0 Dayanıklı 77 Hassas 

51 Durbel 0 Dayanıklı 84 Hassas 
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Deneme yerine fosforlu gübrenin (P2O5) tamamı 6 kg/da olarak ekim öncesi toprağa 

verilmiş, azot (saf) gübresinin 15 kg/da N olarak bir kısmı ekimle beraber diğer kısmı da 

kardeşlenme döneminde uygulanmıştır.  

Denemede çeşitlere Septoria hastalığına inokulasyonu yapılmayıp tabii koşullarda var olan 

Septoria hastalığına ırkları kullanılmıştır.  

Değerlendirmelerinde 2 digitli skaladan (0-99 ) yararlanılmıştır. Burada 1. Rakam  

hastalığın bitki üzerinde ulaştığı yeri ifade etmekte, 2.rakam ise hastalığın bitki üzerinde ulaştığı 

seviyedeki bir yaprak üzerinde kapladığı alanı göstermektedir (Prescott ve ark. 1986) ve James, 

1971). Hastalık değerlendirilmesinde okunan değerlerde 55 ve üstü için hassas  55’e kadar olan 

değerlerde ise dayanıklı yorumu yapılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

2010 ve 2011 yılları arasında Adana’da yürütülen makarnalık buğday çeşitlerinin Septoria 

hastalığına  tepkileri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1’den 2010 yılında 51 makarnalık buğday çeşidinin Septoria hastalığına dayanıklı 

olup hassas çeşidin bulunmadığı,  2011 yılında 46 makarnalık buğday çeşidinin Septoria 

hastalığına dayanıklı 5 makarnalık buğday çeşidinin hassas olduğu tespit edilmiştir. Her iki yılda 

da 46 makarnalık buğday çeşidinin Septoria hastalığına  dayanıklı olduğu fakat hassas çeşidin 

olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Sonuç olarak, 

Türkiye'nin farklı coğrafik bölgelerinde tarımı yapılan 51 makarnalık buğday çeşidi ile 

2010 ve 2011 yılları arasında Adana'da bu çalışma yürütülmüştür. 

Bu çalışma kapsamında kullanılan bazı çeşitlerin yetiştirilme ve tavsiye edilen alanları 

Çukurova Bölgesi olmadığından, kendi ekolojilerindeki hastalığa dayanıklılıkları farklılık 

gösterebilir.  

Yetiştiricilerin her çeşidin tavsiye edilen yetiştirme alanlarındaki verileri dikkate almaları 

gerekmektedir. Ayrıca dayanıklılık sürekli devam etmediğinden dayanıklı olan çeşitler yeni 

hastalık ırklarının ortaya çıkması ile dayanıklılıkları sona erebileceğinden yetiştiricilerin tarlalarını 

sürekli kontrol etmeleri ihtiyaç halinde uzmanlardan bilgi alarak uygulama yapmaları yararlı 

olacaktır. 
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Abstract: This study conducted through 3 years in Konya-Center and I.Çumra location at rainfed conditions with 

randomized block desing; 4 variety, 5 line & 4 replication. This lines & varieties statistically analiyzed for yield, 

protein ratio & 1000 thousand kernel weight. From the results; by yield & protein ration; years, locations, materials 

and interactions between them are found statistically important (p<0,01), 1000 thousand kernel weight was found 

statistically important for year, material and interactions of yearxmaterial, loacationxmaterial and 

locationxmaterialxyear(p<0,01). 

Year on the basis of the highest average grain yield were identified in the 2010-2011 season (513.1 kg / da). 

In terms of location Çumra (301.9 kg / da), between the lines Line-5 (318.5 kg / ha) and the assortment of varieties 

Mikham-2002 (296.5 kg / da) and highest average yield was obtained. Karma-2000 cultivar in terms of the percentage 

of protein (11.6%) and 1000 kernel weights of the Line-2 (39.2 g) yielded the highest average. 

Keywords: Triticale, Breeding, Variety, Quality 

 

Farklı Lokasyonlarda Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri 

Yönünden Karşılaştırılması 

 
Özet: Bu çalışma 3 yıl boyunca Konya-Merkez ve İçeri Çumra loksayonlarında kuru şartlarda, tesadüf blokları 

deneme desenine göre; 4 çeşit, 5 hat ve 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  Dane verimi, protein oranı ve bin dane 

ağırlığı özellikleri yönünden hat ve çeşitler istatistiki analize tabi tutulmuşlardır. Elde edilen sonuçlara göre dane 

verimi ve protein oranları yönünden yıllar, lokasyonlar, materyaller ve bunlar arasındaki interaksiyonlar istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur (p<0,01), bin dane ağırlığına göre ise yıl, materyal; yılxmateryal, lokasyonxmateryal ve 

lokasyonxmateryalxyıl intraksiyonları istatistiki bakımdan önemli çıkmıştır (p<0,01).  

Yıllar bazında en yüksek dane verim ortalaması 2010-2011 sezonunda tespit edilmiştir (513,1 kg/da). 

Lokasyon olarak Çumra (301,9 kg/da),  hatlar arasında Hat-5 (318,5 kg/da) ve çeşitler arasında ise MİKHAM-2002 

çeşidi (296,5 kg/da) en yüksek verim ortalaması elde edilmiştir. Protein yüzdesi bakımından Karma-2000 çeşidi 

(%11,6) ve bin dane ağırlığı yönünden ise Hat-2 (39,2 g) en yüksek ortalamayı vermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tritikale, ıslah, çeşit, kalite 

 

Giriş 

 

Tritikale son yıllarda ülkemizde giderek yaygınlığı artan bir hububat türüdür. 2013 yılı 

TUİK verilerine göre sulu ve kuru alanlarda dane olarak 354 hektar ekim alanda 118 bin ton 

üretim yapılmıştır. Yeşil ot için yapılan ekimlerde ise 54 hektar alanda 38 bin ton üretim miktarına 

ulaşılmıştır(TUİK,2013). 

 Son 10 yılda inişli çıkışlı bir grafik gösteren tritikale üretimi, 2011 yılından itibaren dane 

desteğinin verilmesi ile ekim alanlarında artış göstermiştir. İç Anadolu Bölgesinde tritikale üretimi 

her geçen yıl artmaktadır. Kanatlı yemi olarak ve insan beslenmesinde ise paçal un yapımı ve 

bisküvilik un karışımlarında kullanılmaktadır.  

Bin tane ağırlığı kalıtımsal bir özellik olmakla birlikte çeşit, iklim, toprak koşulları, tane 

doldurma sırasındaki çevre şartları, başak sayısı ve bir başakta kısır olmayan çiçek sayısı gibi 

faktörler bu özelliği etkilemektedir. Tane olgunlaşması sırasında havanın sıcak gidişi tanedeki 

nişasta birikimini önleyeceğinden, cılız kalan tanelerin ağırlığı azalır. Tane boyutu; tane genişliği, 

uzunluğu ve yüksekliği anlamındadır, bu özelliklere kalıtsal ve çevresel faktörlerin etkisi vardır. 

Protein oranı iklim, toprak ve yetiştirme şartlarından etkilenmekle birlikte, kalıtsal bir faktördür. 

Atlı (1999), protein miktarının bir çeşitte aynı yıl içerisinde büyük değişim gösterdiğini ve bunun 

en önemli nedeninin iklim şartları olduğunu, yetiştirme şartlarının da protein miktarını etkilediğini 

bildirmiştir. Tahıllar da kalite kriterleri arasında protein içeriği en yaygın kullanılan bir özelliktir.  

Tritikale proteini lisin açısından buğday proteininden % 25 daha zengindir. Diğer bir esas 

amino asit olan threonin buğday proteininden % 10 daha fazladır. Lisin ve threonin hariç 
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tutulduğunda diğer amino asitler bakımından buğday ve tritikale arasında fazla bir fark yoktur. 

(Dodge -1989). Hektolitre ağırlığı tane ağırlığından ziyade tane yoğunluğuyla ilgilidir. Tanenin 

şekli ve iriliği etkilidir. Ekmeklik buğdayda olduğu gibi tritikalede de kalite karakterlerinin 

geliştirilebilmesi için gerekli genetik varyasyon ve potansiyel vardır, pek cok özellik yönünden 

daha iyi duruma getirilmesi ile gelecekte insan gıdası olarak daha yaygın kullanılabilme 

kapasitesine sahip olduğu göz ardı edilmemelidir (Varughese, 1987). 

Bu çalışmada iki farklı lokasyonda 3 yıl boyunca yürütülen denemede bin tane, protein ve 

hektolitre gibi kalite özelliklerinin tane verimi üzerine etkisi incelenmiştir. 

 

Materyal ve Metot 

 

Bu çalışmada Konya Bahri Dağdaş UTAE tarafından geliştirilen 5 hat (Hat-1,Hat-2, Hat-3, 

Hat-4 ve Hat-5) ve 4 standart çeşit (Tatlıcak-97, Mikham-2002, Alperbey ve Karma-2000) 

deneme materyali olarak kullanılmıştır. Deneme Konya-Merkez ve İçeri Çumra loksayonlarında 3 

yıl boyunca (2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013) kuru şartlarda, tesadüf blokları deneme 

desenine göre; 4 çeşit, 5 hat ve 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Denemenin yürütüldüğü bölge tipik karasal iklim özelliklerine sahiptir. Konya İli ortalama 

sıcaklığı 11,4 
0
C, yağış uzun yıllar ortalaması ise 318,7 mm’dir. Deneme parsellerine saf olarak 7 

kg/da N ve 7 kg/da P2O5 olacak şekilde gübreleme yapılmıştır. 

Araştırmada yapılan gözlem, ölçüm ve analizler; 

Tane verimi: Kenar tesiri çıkarıldıktan ve ot için biçildikten sonra, parselin kalan 3 sırası 

parsel biçerdöveri ile hasat edilerek elde edilen taneler temizlendikten sonra, tanelerin nem 

yüzdeleri tespit edilerek, taneler hassas terazide tartılarak % 12.5 nem oranı esas alınarak 

düzeltmeler yapılıp, dekara verimleri kg cinsinden ifade edilmiştir (Geçit 1982). 

1000 tane ağırlığı: Her parselde elde edilen tanelerden 400 tane sayılıp, 0.001 g duyarlılıkta 

olan terazide tartılarak ortalamaları alınarak ve g cinsinden ifade edilmiştir (Genç 1974). 

Ham protein oranı tayini: Her parselde elde edilen tane ürününden alınan örnekler 

değirmende öğütüldükten sonra Kjeldahl metoduna göre azot miktarı tespit edilip, tritikale için 

5.75 faktörü ile çarpılıp protein oranı bulunmuştur (Uluöz 1965). 

Denemeden elde edilen verilere önce varyans analizi uygulanmış daha sonra önemli çıkan 

karakterler LSD testine göre gruplandırılmıştır. Çalışma JUMP 11 istatistik paket programında 

analiz edilmiştir. Yapılan tüm değerlendirmeler ve yorumlar bu sonuçlara göre yapılmıştır. 

 

Araştırma Bulguları 

 

Tane Verimi:  

Tane verimi için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge 1’de verilmektedir. Çizelgede 

görüldüğü gibi tane verimi bakımından yıllar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.01) önemli 

çıkmıştır. Ekim yılları ve çeşitler arasında % 1 önem seviyesinde interaksiyon çıkmıştır. Hat-5 

yıllar bazında en yüksek tane verimini vermiştir. Tane verimi ve lokasyonlar arasındaki fark 

istatistiki olarak (p<0.01) göre önemli çıkmıştır. Çizelge 1’e bakıldığında ekim yılları ve 

lokasyonlar arasında % 1 önem seviyesinde bir interaksiyon görülmektedir. Lokasyonlar ve 

çeşitler göre tane verimi ortalamasında farklılıklar görülmektedir. Lokasyonlar ve çeşitler arasında 

da interaksiyon meydana gelmiştir. Farklı lokasyonlarda farklı yıllarda çeşitler farklı oranlarda 

tane verimi vermişlerdir. Çizelge 1’ den de anlaşılacağı üzere ekim yılları, lokasyonlar ve çeşitler 

arasında üçlü bir interaksiyon çıkmamıştır. Farklı yıllar farklı lokasyonlar ve farklı çeşitler 

sebebiyle tane verimi ortalamaları farklı olmuştur. Yıllar ve lokasyonlar bazında çeşitlere 

bakıldığında hatlar içinde 5 no’lu hat çeşitler içinde ise MİKHAM-2002 çeşidi en yüksek tane 

verimi ortalamasını verdiği görülmektedir.  
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Tritikale de tane verimi 250-970 kg/da arasında değişmektedir (Varughese ve ark.1996.), 

Ünver (1999), bazı Tritikale hatlarında yaptığı çalışmada dekara tane verimi 206.3-340.0 kg/da 

arasında tespit etmiştir. Özer ve Mülayim (2009)’in yaptıkları 1 hat ve 2 çeşit kullandıkları 

çalışmada dane verimi 338,6-432,2 kg/da arasında tespit etmişlerdir. Mut ve ark.(2005), Samsun 

koşullarında, 305.1-395.1 kg/da tane verimi elde etmişlerdir. Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz 

sonuçları bu çalışmalara paralellik göstermektedir. 

Bin Tane Ağırlığı: 

Ekim yılları arasında bin tane ağırlığı bakımından % 1 önem seviyesinde farklılık tespit 

edilmiştir. Tritikale genotiplerinin bin tane ağırlıklarına göre % 1 önem seviyesinde farklılıklar 

meydana gelmiştir. Lokasyonlar arasındaki farklılıklar bin tane ağırlıkları bakımından (p<0.05) 

istatistiki olarak önemli çıkmıştır (Çizelge 2). Bin tane ağırlıkları ortalamalarına göre Çizelge 2’de 

görüldüğü gibi ekim yılı x çeşit interaksiyonu meydana gelmiştir. Bu interaksiyon  %1 ihtimal 

düzeyinde istatistiki olarak önemli çıkmıştır. Ekim yılındaki mevsimsel veya çevresel farklılıklar 

yıllar, lokasyonlar ve genotipler arasında ikili interaksiyon oluşmasına neden olmuştur. 

Bin tane ağırlığı verime doğrudan etkili verim öğelerinden birisidir. Tritikale üzerinde yapılan 

bazı çalışmalarda bin tane ağırlığının 28.5-47.2 g arasında değiştiği bildirilmiştir (Albayrak ve ark. 

2006, Özer ve Mülayim 2009,Tosun ve ark. 2000) Bizim elde ettiğimiz sonuçlar diğer 

araştırıcıların elde ettiği sonuçlarla uyum içindedir. 

 

Çizelge.1. Hat ve Çeşitlere ait Dane verim farklılıklarına ait Varyans analiz tablosu 
Hat-Çeşit Verim Yıllar Verim Yıl x Lokasyon Verim 

Hat-1 286,2 bc 2010-2011  513,1 a 1 x Merkez 528,5 a 

Hat-2 304,6 ab 2011-2012 145,2 c 2 x Merkez 212,7 d 

Hat-3 273,6 c 2012-2013 223,8 b 3 x Merkez 117,2 e 

Hat-4 313,9 ab CV 19 1 x Çumra 497,6 b 

Hat-5 318,5 a LSD 17,7 2 x Çumra 77.7 f 

Tatlıcak-97 288,0 ac   3 x Çumra 330,4 c 

Alperbey 292,8 ac Lokasyonlar  CV 19 

Mikham-2002 296,5 ac Konya 286,1 b LSD 12,6 

Karma 272,1 c Çumra 301,1 a   

CV 19 CV 19   

LSD 30,6 LSD 14,4   

 

Çizelge.2. Hat ve Çeşitlere ait Dane protein ve bindane farklılıklarına ait Varyans analiz tablosu 
Hat-Çeşit Protein Bin 

Dane 

Yıllar Protein Bin Dane Yıl x 

Lokasyon 

Protein Bin 

Dane 

Hat-1 10,9 d 36,3 cd 2010-2011 11,0 b 40,8 a 1 x Merkez 13,0 b 41,06 a 

Hat-2 10,9 d 39,2 a 2011-2012 12,1 a 36,8 b 2 x Merkez 12,7 b 31,7 c 

Hat-3 11,4 ac 38,3 ab 2012-2013 10,4 c 31,7 c 3 x Merkez 13,4 a 37,4 b 

Hat-4 11,5 ab 36,8 bc CV 4 6 1 x Çumra 8,9 e 40,1 a 

Hat-5 10,9 d 36,8 bc LSD 22 0,91 2 x Çumra 11,6 d 31,6 c 

Tatlıcak-97 11,1 cd 33,3 e    3 x Çumra 7,4 f 36,2 b 

Alperbey 11,2 bd 35,9 cd Lokasyonlar   CV 4 6 

Mikham-

2002 

11,1 bd 35,2 d Konya 13,0 a 36,7 LSD 31  

Karma 11,6 a 35,9 cd Çumra 9,3 b 36,1    

CV 4 6 CV 4 6    

LSD 37 1,57 LSD 18     

 

Protein Oranı 

Tritikale genotipleri ile protein yüzde ortalamaları arasındaki fark istatistiki olarak %1 önem 

seviyesinde önemli bulunmuştur. Protein yüzde oranlarına göre Çizelge 2’de görüleceği gibi “çeşit 
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x ekim yılıı” interaksiyonu meydana gelmiştir. Farklı ekim yılları farklı genotipler üzerinde 

interaksiyon oluşmasına sebep olmuştur.  

Karma -2000 çeşidi en yüksek protein oranı (%11.6) ortalamasını vermiştir (Çizelge 2). 

Çevresel faktörler ve çeşitlere has özellikler bu gibi interaksiyonların oluşmasında etkilidir. 

Bostan (1995)’ın yaptığı bir çalışmada ise 15 farklı yazlık tritikale hatlarında ortalama tanede 

protein oranı % 13.5 - % 16.2 olduğunu bildirmiştir. Özer ve Mülayim (2009)’in yaptıkları 1 hat 

ve 2 çeşit kullandıkları çalışmada dane proteini %9.8-11.2 arasında tespit etmişlerdir.  Bu 

bulgulara paralel olarak araştırma bulgularımızda tanede protein oranı bakımından benzer değerler 

elde edilmiştir.  

Sonuç 

 

Çalışmamızda tane verimi, bin tane ağırlığı ve protein oranı arasında ki farklılıklar önemli 

bulunmuş ve yıllar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Genotip, çevre koşulları ve yetiştirme teknikleri 

bu farklılıklara sebep olmuştur. Kalite amaçlı tritikale yetiştiriciliğinde incelenen özellikler 

bakımından elde edilen sonuçlara göre Orta Anadolu şartlarında; 2 ve 5 no’lu hatlar ile Alperbey 

ve Karma-2000 çeşitleriek yüksek dane verimi gerekse kalitesinin iyi olmasından dolayı 

önerilebilir bulunmuştur. 
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Abstract: In 2012, under Konya ecological conditions, testcross experiments was conducted in order to determinate 

the promising inbred lines for region in terms of grain yield and grain moisture at harvest and in 2013, experiments 

were carried out with hybrids in  Konya, Sakarya and Diyarbakir. In the first year of experiment, 177 inbred maize 

lines, were included for testcross with FrMo17, and in total, 177 hybrid maize combinations were generated.  

One hundred seventy four testcross hybrid varieties obtained in 2012, and 12 control varieties were included for 

observation garden trials of year of 2013 by incomplete block design with two rows and three replications. Trial was 

harvested as two rows. While the average yield in trial was 1275 kg, the yield of control varieties was ranged between 

1211-1921 kg/da. The yield of testcross hybrids was varied between 722-1671 kg/da. In trial the average grain 

moisture was by 21.7%, while the moisture of hybrids values ranged from 17.9% to 27.4.  

One hundred sixty seven out of 177 testcross hybrid varieties, which obtained in 2012, and 2 control varieties 

included for observation garden trials of Sakarya in 2013 by 13x13 Lattice Experimental Design with 2 rows and 2 

replications. Trial was harvested as two rows. While the average yield in trial was 1271 kg/da, the yield of control 

varieties was ranged between 1729-1771 kg/da. The yield of testcross hybrids was varied between 826-1645 kg/da. In 

trial the average grain moisture was by 15.6%, while the moisture of hybrids values ranged from 19.2% to 13.6%.  

One hundred sixty five out of 177 testcross hybrid varieties, which obtained in 2012, and 4 control varieties 

included for observation garden trials of Diyarbakır in 2013 by 13x13 Lattice Experimental Design with 2 rows and 2 

replications. Trial was harvested as two rows. While the average yield in trial was 835 kg/da, the yield of control 

varieties was ranged between 902-1031 kg/da. The yield of testcross hybrids was varied between 541-1398 kg/da. In 

trial the average grain moisture was by 10 %, while the moisture of hybrids values ranged from 12% to 6%. 

Keywords: Maize, inbred line, grain moisture, yield 

 

Konya, Sakarya ve Diyarbakır Şartlarında Bazı Kendilenmiş Mısır Hatlarının Yoklama 

Melezi Yoluyla Tane Verimi Ve Hasatta Tane Nemi Potansiyelleri Yönünden 

Değerlendirilmesi 

 
Özet: Konya ekolojik şartlarında geliştirilen kendilenmiş mısır hatlarının tane verimi ve hasatta tane nemi özellikleri 

yönünden değerlendirilerek bölge için ümitvar hatların belirlenmesi amacıyla 2012 yılında yoklama melezi yapılmış 

ve 2013 yılında ise Konya, Sakarya ve Diyarbakır’da elde edilen melezlerle deneme yürütülmüştür. Araştırmanın ilk 

yılında geliştirilmiş 177 adet kendilenmiş mısır hattı Fr Mo 17 ile yoklama melezine tabi tutularak toplam 177 melez 

mısır kombinasyon elde edilmiştir.  

2012 yılında elde ettiğimiz 177 adet yoklama melezinden 174 adet yoklama melezi ile 12 şahit çeşit Eksik Bloklar 

Deneme deseninde 2 sıralı ve 3 tekerrürlü olarak 2013 yılında Konya’da yoklama melezi gözlem bahçesi denemesine 

alınmıştır. Deneme 2 sıra olarak hasat edilmiştir. Denemede verim ortalaması 1275 kg/da olurken şahitlerin verimleri 

1211-1921 kg/da arasında değişmiştir. Yoklama melezlerinin ise 722-1671 kg/da arasında değişmiştir. Denemede tane 

nemi ortalaması %21,7 olurken melezlerin nem değerleri  %27,4 ile %17,9 arasında değişmiştir. 

2012 yılında elde ettiğimiz 177 adet yoklama melezinden 167’siyle ve 2 şahit çeşit 13 x 13 Latis Deneme 

deseninde 2 sıralı ve 2 tekerrürlü olarak 2013 yılında Sakarya’da yoklama melezi gözlem bahçesi denemesine 

alınmıştır. Deneme 2 sıra olarak hasat edilmiştir. Denemede verim ortalaması 1271 kg/da olurken şahitlerin verimleri 

1729- 1771 kg/da arasında değişmiştir. Yoklama melezlerinin ise 826- 1645 kg/da arasında değişmiştir. Denemede 

tane nemi ortalaması %15,6 olurken melezlerin nem değerleri  %19,2 ile %13,6 arasında değişmiştir. 

2012 yılında elde ettiğimiz 177 adet yoklama melezinden 165’iyle ve 4 şahit çeşit 13 x 13 Latis Deneme deseninde 

2 sıralı ve 2 tekerrürlü olarak 2013 yılında Diyarbakır’da yoklama melezi gözlem bahçesi denemesine alınmıştır. 

Deneme 2 sıra olarak hasat edilmiştir. Denemede verim ortalaması 835 kg/da olurken şahitlerin verimleri 902- 1031 

kg/da arasında değişmiştir. Yoklama melezlerinin ise 541- 1398 kg/da arasında değişmiştir. . Denemede tane nemi 

ortalaması %10 olurken melezlerin nem değerleri  %12 ile %6 arasında değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, kendilenmiş hat, tane nemi, verim 
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Giriş 

 

Orta Anadolu Bölgesinde mısır tarımı son yıllarda önemli oranda artış göstermiştir. Orta 

Anadolu Bölgesinde vejetasyon süresinin sınırlı olması ve dolayısıyla verimin etkilenmesi 

nedeniyle mısır tarımında hem yüksek verimli,  hem de hasat döneminde düşük nem içeren 

çeşitlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Orta Anadolu Bölgesi koşullarına uygun,  kaliteli ve hasatta tane nemi düşük çeşitlerin 

geliştirilmesi ve populasyonların oluşturulması bu bölgedeki mısır ıslah çalışmalarının önemli 

önceliklerindendir. Ancak mısır ıslahındaki gelişmeler dikkate alınarak çeşitli lokasyonlarda bu 

genotiplarin performanslarının da bilinmesi önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak; yeni 

kendilenmiş hatların geliştirilmesi, bu kendilenmiş mısır hatlarının heterotik gruplarının bilinmesi, 

karakterlerin kalıtımında genetik parametrelerin ve kombinasyon kabiliyeti etkilerinin 

hesaplanması ve ıslah programlarının bu elde edilen sonuçlara göre planlanması ve 

yönlendirilmesi gerekir. 

Yoklama melezlemesinde dikkat edilmesi gereken uygun test edicinin belirlenmesidir. Test 

edicilerin,  kendilenmiş hatların doğru olarak sınıflandırılması için gerekli genetik bilgiye sahip 

olmaları gerekmektedir.  Birçok bilim adamı, heterosis oranı yüksek hatlar elde etmek amacıyla 

heterotik modeller geliştirmeye çalışmıştır (Ordas 1991; Alvarez at al.  1993; Sinobas and 

Monteagudo 1996; Gouesnard at al. 1996). Islah amacı olan verimin kalıtımında çok sayıda genin 

etkinliği ve düşük kalıtım derecesinden dolayı iyileşme sağlamanın büyük oranda zor olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu nedenle çeşitli iklim şartlarında yapılan çalışmaların ıslah çalışmalarına daha 

iyi bir yön verebileceği düşünülmektedir. Araştırıcılar bu durumda anaç seçiminde ya da melez 

populasyonların değerlendirildiği çalışmalarda verim öğelerinin tek tek veya 

kombinasyonlarının kullanılmasının ıslah amaçlarının gerçekleştirilmesinde daha etkili bir yöntem 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Bu çalışma Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları Projesi kapsamında ıslah 

çalışmalarında kullanılan kendilenmiş mısır hatlarının yoklama melezi yöntemine uygun şekilde 

melezlenmesiyle oluşturulan genotiplerde verin ve tane nemi özellikleri yönüyle incelemek, ıslah 

çalışmalarının planlanması ve yönlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Denemede materyal olarak “Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları” kapsamında 

geliştirilen S4-S5 kademelerinde 177 adet mısır yarıyol ıslah materyali kullanılmıştır. 2012 yılında 

bu 177 adet yarıyol materyali Fr Mo 17 tester ile yoklama melezine alınmıştır. Melezleme sonucu 

177 adet kombinasyon elde edilmiştir.  

2012 yılında elde ettiğimiz 174 adet yoklama melezi ile 12 şahit çeşit Eksik Bloklar 

Deneme deseninde 2 sıralı ve 3 tekerrürlü olarak 2013 yılında Konya’da yoklama melezi gözlem 

bahçesi denemesine alınmıştır. Deneme 2 sıra olarak hasat edilmiştir. 

2012 yılında elde ettiğimiz 177 adet yoklama melezinden 167’siyle ve 2 şahit çeşit 13 x 13 

Latis Deneme deseninde 2 sıralı ve 2 tekerrürlü olarak 2013 yılında Sakarya’da yoklama melezi 

gözlem bahçesi denemesine alınmıştır. Deneme 2 sıra olarak hasat edilmiştir. 

2012 yılında elde ettiğimiz 177 adet yoklama melezinden 165’iyle ve 4 şahit çeşit 13 x 13 

Latis Deneme deseninde 2 sıralı ve 2 tekerrürlü olarak 2013 yılında Diyarbakır’da yoklama melezi 

gözlem bahçesi denemesine alınmıştır. Deneme 2 sıra olarak hasat edilmiştir. 

Tüm denemeler sıra üzeri 20 cm ve sıra arası 70 cm olacak şekilde Mayıs ayının ilk haftası 

ekimi yapılmıştır. Denemelerde sulama damla suluma ile gerçekleştirilmiştir. 2 defa çapa yapılmış 

olup yabancı otlara karşı mekanik mücadele yapılmıştır. Gübre olarak 9 kg/da saf P ve 20 kg/da 

saf N verilmiştir.  
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Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Konya lokasyonundaki denemede verim ortalaması 1275 kg/da olurken şahitlerin verimleri 

1211-1921 kg/da arasında değişmiştir. Yoklama melezlerinin ise 722-1671 kg/da arasında 

değişmiştir. Denemede tane nemi ortalaması %21,7 olurken melezlerin nem değerleri  %27,4 ile 

%17,9 arasında değişmiştir. 

Sakarya lokasyonundaki denemede verim ortalaması 1271 kg/da olurken şahitlerin 

verimleri 1729- 1771 kg/da arasında değişmiştir. Yoklama melezlerinin ise 826- 1645 kg/da 

arasında değişmiştir. Denemede tane nemi ortalaması %15,6 olurken melezlerin nem değerleri  

%19,2 ile %13,6 arasında değişmiştir. 

Diyarbakır lokasyonundaki denemede verim ortalaması 835 kg/da olurken şahitlerin 

verimleri 902- 1031 kg/da arasında değişmiştir. Yoklama melezlerinin ise 541- 1398 kg/da 

arasında değişmiştir. . Denemede tane nemi ortalaması %10 olurken melezlerin nem değerleri  

%12 ile %6 arasında değişmiştir. 

Denemede verim genel olarak değerlendirildiğinde lokasyonlarda farklılıkların oluşması 

normaldir. Turgut (2003),  yaptığı araştırmadan elde ettiği sonuçlara göre melezlerde tane 

veriminin 882.2 kg/da–1521.2 kg/da arasında olduğunu bildirmiştir. Konya bölgesinde Tezel ve 

Üstün (2006)’ün yürüttükleri çalışmada mısır çeşitlerinin tane verimleri 616 kg/da ile 1200 kg/da 

arasında değişmiştir. Araştırmamızda tespit ettiğimiz tane verimi değerleri, genel olarak Emeklier 

(1997), Sezer ve Gülümser (1999), Emeklier ve Birsin (2000), Öz ve Kapar (2001) ile Öz ve 

Kapar’ın (2003) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 

Denemelerde tane neminin farklılık göstermesi lokasyonlarda farklı iklim şartlarından ve 

vejetasyon süresince oluşan sıcaklık farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle genotiplerin 

bölgelerde farklı reaksiyon göstermeleri ıslah materyallerinin seçilmesi açısından önem 

taşımaktadır. Tezel ve Aksoyak (2008), tek melezlerin hasatta tane nemleri, %15.1 ile %23.3, 

standart çeşitlerin ise %15.6 ile %16.1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 
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Sıra 

No 

YM Melez 

Kodu 

Hasatta Nem Verim (%15 neme göre) 

Konya Sakarya Diyarbakır Konya Sakarya Diyarbakır 

1 KYM12.001 19,2 16,6 9,2 1287 973 1365 

2 KYM12.002 22,1 16,2 9,9 1434 1518 900 

3 KYM12.004 23,3 16,5 10 1391 1324 1028 

4 KYM12.005 21,3 15,6 10 1113 1362 629 

5 KYM12.006 21,6 15,4 11,1 1300 1101 924 

6 KYM12.007 22,6 16,6 10,5 1552 1465 829 

7 KYM12.008 22,8 16,1 9,5 1671 1235 805 

8 KYM12.009 19,5 15,5 9,5 1000 1013 556 

9 KYM12.010 21,3 16,2 10 817 1037 606 

10 KYM12.011 19,1 14,1 9,8 987 826 732 

11 KYM12.012 23,5 17,8 8,9 860 869 757 

12 KYM12.013 21,9 16,1 10,5 1229 1203 928 

13 KYM12.014 21,4 15,8 10 1468 1400 966 

14 KYM12.015 19,9 15,3 10,1 1291 1223 766 

15 KYM12.016 21,4 15,3 10 1093 1280 1013 

16 KYM12.017 22,5 15,4 10,3 1163 1267 571 

17 KYM12.018 21,1 16,1 11,3 1466 1435 815 

18 KYM12.019 21,5 16,2 11,6 1302 1046 986 

19 KYM12.020 22,5 14,8 10,4 1643 1376 954 

20 KYM12.021 23 15,8 10,2 1172 1286 885 

21 KYM12.022 24,3 15,6 9,5 1137 1262 934 

22 KYM12.023 23,2 16,8 9,8 1349 1063 971 

23 KYM12.024 23,9 19,2 9,4 1440 1334 768 

24 KYM12.025 24,7 17,7 9,3 1402 1491 945 

25 KYM12.026 - 17,6 10,6 - 1397 1000 

26 KYM12.027 22,2 14,9 10,2 1467 1283 829 

27 KYM12.028 20,4 16,7 9,6 1292 1471 1043 

28 KYM12.029 21,3 15,5 10,5 1498 1209 1064 

29 KYM12.031 18,7 15,2 9,1 1173 1177 974 

30 KYM12.032 21,2 15 9,4 1193 1166 775 

31 KYM12.033 22,1 15,2 9,5 1294 1396 760 

32 KYM12.034 22,2 17,2 10,1 1267 1207 792 

33 KYM12.035 20,6 - - 1145 - - 

34 KYM12.036 21,4 - - 1178 - - 

35 KYM12.037 22,1 16,7 9,9 1144 1265 855 

36 KYM12.039 22,3 14,8 11 1238 1058 721 

37 KYM12.040 20,6 14,5 9,8 1534 1273 705 

38 KYM12.042 19,9 16,1 9,2 1186 1161 834 

39 KYM12.043 22,2 15,5 9,6 1302 1273 1036 

40 KYM12.044 23,2 17,3 10,2 1325 1307 807 

41 KYM12.045 22,4 17,6 9,1 949 1204 810 

42 KYM12.046 19,6 16,2 12 1098 1196 793 

43 KYM12.047 21,9 16,1 10,4 1161 1284 1017 

44 KYM12.048 21 15,4 10,1 1344 1296 965 

45 KYM12.049 21 15,7 10,2 1263 1289 906 

46 KYM12.050 20,3 14,1 10 1621 1281 839 

47 KYM12.051 20,5 14,6 10,2 1101 1278 911 

48 KYM12.052 20,7 15,4 9,8 1277 1220 833 

49 KYM12.053 21,7 16,3 9,7 1369 1300 789 

50 KYM12.054 23,6 16,7 10,8 1465 1439 1072 
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Sıra 

No 

YM Melez 

Kodu 

Hasatta Nem Verim (%15 neme göre) 

Konya Sakarya Diyarbakır Konya Sakarya Diyarbakır 

51 KYM12.055 - 16,6 10,2 - 1439 756 

52 KYM12.056 - 18,3 10,8 - 1531 741 

53 KYM12.057 24,4 15,8 10,3 1010 1045 757 

54 KYM12.058 23,3 15,9 10,7 1395 1200 763 

55 KYM12.059 20,5 16,2 10,3 1046 1237 781 

56 KYM12.060 21,2 17,1 9,8 1288 1173 744 

57 KYM12.061 20,9 14,4 10 1293 1132 800 

58 KYM12.063 23,7 16,1 - 1365 1052 - 

59 KYM12.064 24,1 17,1 9,3 1211 954 807 

60 KYM12.065 25,1 16,4 9,3 1082 1128 886 

61 KYM12.066 21 16,3 9,7 1391 1050 878 

62 KYM12.067 21,7 15,6 9,3 1174 1276 865 

63 KYM12.068 23,2 16,5 10,3 1288 1306 694 

64 KYM12.069 19,2 15,4 10,3 1190 1043 720 

65 KYM12.070 18,6 14,1 9,6 1217 1068 728 

66 KYM12.071 20,3 15,1 9,4 1021 864 753 

67 KYM12.072 22,7 16,6 9,7 1038 1211 559 

68 KYM12.073 25,3 17,7 9,7 967 1385 622 

69 KYM12.074 19,6 14,6 9,5 1133 1121 836 

70 KYM12.075 24,7 14,5 9,7 1086 1314 769 

71 KYM12.076 24,4 15,1 10,2 1380 1372 1044 

72 KYM12.077 24,1 14,5 9,8 858 986 712 

73 KYM12.078 19 14,2 10,2 1429 1395 756 

74 KYM12.079 21,8 15,9 10,9 1345 1184 715 

75 KYM12.081 18,3 14,6 9 1139 1132 748 

76 KYM12.083 19,7 14 9,4 722 1102 616 

77 KYM12.084 23,3 14,5 10 1538 1061 735 

78 KYM12.085 24,8 16,5 9,6 1580 1545 746 

79 KYM12.086 23,9 16 9,3 1489 1645 760 

80 KYM12.087 26,1 17,4 10,7 1565 1555 575 

81 KYM12.088 24,7 16,6 11,3 1450 1048 702 

82 KYM12.089 21,6 15,8 10,2 1485 1346 821 

83 KYM12.090 22,2 - - 1554 - - 

84 KYM12.091 22,6 15,6 10,6 1268 1041 650 

85 KYM12.093 21,3 17,5 10,9 1253 1176 797 

86 KYM12.094 21,3 14,7 9,6 1134 1151 822 

87 KYM12.095 25,7 17,9 10,1 1247 1355 797 

88 KYM12.096 21,4 14 9,4 1058 1267 722 

89 KYM12.097 20,9 15,2 10,3 1481 1206 830 

90 KYM12.098 21,6 16,5 11,4 1367 1353 872 

91 KYM12.099 23,2 16,3 11,3 1190 1119 714 

92 KYM12.100 20,7 - - 1258 - - 

93 KYM12.101 20 14,3 9,4 1436 1301 927 

94 KYM12.102 20,3 14,4 11,1 1371 1320 712 

95 KYM12.103 21,1 14,3 9,9 1455 1507 908 

96 KYM12.104 23 15 9,6 1298 1278 968 

97 KYM12.105 24,2 14,5 10,6 1339 1209 908 

98 KYM12.106 23,4 16,8 9,6 1436 1287 938 

99 KYM12.107 21,9 14,5 9,9 1430 1221 815 

100 KYM12.108 19,7 14,6 10,5 1252 1174 777 
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Sıra 

No 

YM Melez 

Kodu 

Hasatta Nem Verim (%15 neme göre) 

Konya Sakarya Diyarbakır Konya Sakarya Diyarbakır 

101 KYM12.109 25,1 15,4 9,9 1065 1325 782 

102 KYM12.110 21,3 14,2 10,1 1476 1213 801 

103 KYM12.111 21,1 16 10,4 1272 1035 868 

104 KYM12.112 21,2 14,2 10,1 1410 1377 754 

105 KYM12.113 23,2 15,4 10,4 1129 1275 879 

106 KYM12.114 22,3 14,6 10,3 1222 1293 813 

107 KYM12.115 23,8 - - 928 - - 

108 KYM12.117 21,5 15,5 10,3 886 1119 669 

109 KYM12.118 24,3 15,2 9,7 1366 1346 623 

110 KYM12.120 24,9 17,3 9,8 1253 1311 604 

111 KYM12.121 21,7 14,5 9,4 1445 1348 695 

112 KYM12.123 20,9 13,8 9,9 1164 1339 736 

113 KYM12.126 21,1 14,2 10,4 1431 1266 827 

114 KYM12.127 22,3 16,6 10,6 1234 1044 793 

115 KYM12.128 21,1 15,7 9,6 1189 1171 907 

116 KYM12.129 18,6 14,8 11,3 1524 1347 930 

117 KYM12.131 20,5 14,2 10,9 1278 1337 934 

118 KYM12.132 22,2 14,7 9,2 1224 1193 756 

119 KYM12.133 20,2 - - 986 - - 

120 KYM12.134 18,4 - - 1316 - - 

121 KYM12.136 22,2 15,7 10,6 1312 1192 846 

122 KYM12.137 22,7 - - 1389 - - 

123 KYM12.138 22,7 14,9 6 1193 1487 776 

124 KYM12.139 22,4 17,1 9,9 1449 1379 810 

125 KYM12.140 24,3 16,4 9,9 1417 1369 584 

126 KYM12.141 24,2 16,4 9,5 1043 1307 571 

127 KYM12.142 26,7 18,1 10,3 1248 1465 821 

128 KYM12.143 23,6 16,9 10,9 1221 1171 879 

129 KYM12.144 22,4 16,8 9,6 1590 1232 805 

130 KYM12.145 21 15,2 9,2 1448 1421 669 

131 KYM12.146 21,4 14,5 9 1380 1277 900 

132 KYM12.147 20,9 15,6 10,3 1296 1183 773 

133 KYM12.148 24,2 16,4 9,9 1321 1439 861 

134 KYM12.149 24,5 15,7 9,4 1410 1477 780 

135 KYM12.150 23,9 15,2 10,3 1350 1425 799 

136 KYM12.151 27,4 17,4 10,1 1010 1383 690 

137 KYM12.152 22 15,3 9,6 1328 1524 1046 

138 KYM12.153 22,2 15,1 9,9 1220 1207 896 

139 KYM12.156 19,8 14 9,7 1472 1366 817 

140 KYM12.157 20,3 15,6 9,8 1364 1442 897 

141 KYM12.158 21,5 16,1 10,1 971 1471 856 

142 KYM12.159 21,8 15,1 9,6 1222 1500 875 

143 KYM12.160 23 14,4 10,3 1216 1422 1022 

144 KYM12.161 20,7 13,6 10,4 1335 1395 1012 

145 KYM12.162 24,3 - - 1081 - - 

146 KYM12.163 18,6 14,7 9,7 1235 1262 840 

147 KYM12.166 21,6 15,1 8,9 1402 1569 979 

148 KYM12.167 21,7 - - 826 - - 

149 KYM12.168 21,6 15,6 10,6 1067 1421 786 

150 KYM12.169 19,5 13,7 9 1492 1452 1112 
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Sıra 

No 

YM Melez 

Kodu 

Hasatta Nem Verim (%15 neme göre) 

Konya Sakarya Diyarbakır Konya Sakarya Diyarbakır 

151 KYM12.170 19,4 15 9,8 1267 1288 889 

152 KYM12.171 20 15,6 10,3 1416 1379 849 

153 KYM12.172 22,5 14,8 10,5 838 1404 973 

154 KYM12.173 19,6 14,2 12 1074 1048 860 

155 KYM12.174 21,4 15,6 11,3 1531 1198 865 

156 KYM12.175 22,4 14,6 10 1393 1367 1025 

157 KYM12.176 20,2 15,7 10 728 1042 1391 

158 KYM12.177 22,8 15,3 10,8 1218 1173 959 

159 KYM12.178 21,8 15,6 10,3 914 1269 810 

160 KYM12.179 22,9 15,8 9,4 901 1218 904 

161 KYM12.180 22,9 15,4 10,4 1152 1278 748 

162 KYM12.181 20,4 14,3 10,4 1268 1180 722 

163 KYM12.182 19,7 16,3 9,8 1338 1035 893 

164 KYM12.183 19,3 15,4 9,5 1117 1181 622 

165 KYM12.184 20 15,4 8,3 1458 1242 708 

166 KYM12.185 19,9 14,5 10 1145 1270 651 

167 KYM12.186 18,3 13,9 - 1364 1160 - 

168 KYM12.187 17,9 14,4 9,8 1332 1352 943 

169 KYM12.189 22,1 14,6 9,8 825 1258 1000 

170 KYM12.190 21,6 15,4 10,4 1226 1183 1072 

171 KYM12.191 22,3 14,6 - 1254 1144 - 

172 KYM12.192 23,7 16,7 10,8 1240 1377 746 

173 KYM12.193 20,1 16 10 1158 1347 931 

174 KYM12.194 21,8 16,4 11 762 1295 768 

175 KYM12.195 20,3 14,2 9,9 1274 1567 1030 

176 KYM12.196 22,3 16,4 11,3 1328 1327 928 

177 KYM12.197 20,3 14,7 9,2 1078 1414 572 

1 DKC 6815 20,8 - - 1921 - - 

2 FRİDA 23,3 - - 1871 - - 

3 P 31 G 98 17,7 15,8 9,4 1844 1771 1046 

4 PL 712 22,1 - - 1666 - - 

5 31 P 41 19,7 - - 1645 - - 

6 34 N 24 17,8 - - 1613 - - 

7 P 0222 15,9 - - 1579 - - 

8 DKC 6717 20,4 - - 1547 - - 

9 DKC 5783 18,9 - - 1411 - - 

10 P3394 18,5 - - 1400 - - 

11 MOTRİL 18,8 - - 1334 - - 

12 PG 7030 19,5 - - 1212 - - 

13 ADA 9516 - - 9,8 - - 1061 

14 DKC6589 - 14,5 10,3 - 1729 989 

15 P31A34 - - 9,5 - - 963 

16 SAKARYA - - 9,8 - - 813 
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Abstract: This study was carried out to the performance of a single hybrid corn genotypes developed under the 

“National Maize Integrated Crop Management Regional Yield and Adaptation Researches’’. In this experiment; 

(DKC 6589, P 31 G 98, ADA 523, SASA-1, SASA-2, SASA-3, SASA-4, SASA-5, SASA-6, SASA-7, SASA-8, 

SASA-9, SASA-10, SASA-11, SASA-12, SASA-13, SASA-14, SASA-15, SASA-16, SASA-17, SASA-18, 

SASA-19, SASA-20, SASA-21, SASA-22, SASA-23, SASA-24, SASA-25, SASA-26, SASA-27, SASA-28, 

SASA-29, SASA-30, SASA-31,  SASA-33, SASA-34, SASA-35, SASA-36, SASA-37, SASA-38, SASA-39, 

SASA-40, SASA-41, SASA-42, SASA-43, SASA-44, SASA-45, SASA-46, SASA-47, SASA-48, SASA-50) 51 

cultivar and candidate cultivars were used as a research materials. The experiments were conducted the trial field 

of GAP International Agricultural Research and Educational Center in Diyarbakır with randomized complete 

block design with three replicate in 2010 year. According to the findings of experiment; Plant height ranged 

(197,83-282,67 cm), first ear height (69,33-146,67 cm), the number of days blooming (61,67-80,67 day), 

kernel/ear (%77,50-87,10), 1000 kernel weight (236,66-361,44 g), moisture (%9,30-19,50) kernel yield (535,00-

1255,03 kg/da ) respectively. Results of this study indicated that; SASA-21, SASA-2, SASA-39, P 31 G 98, 

SASA-1, SASA-3, SASA-22, SASA-23, SASA-24, SASA-25, SASA-26, SASA-30, SASA-33, SASA-35, 

SASA-37, SASA-42, SASA-45, SASA-48 cultivar and candidate cultivars in respect to yield and investigated 

agricultural characteristics can be grown in Diyarbakır main crop conditions. 

Keywords: Genotypes, hybrid maize, main crop, seed yield, single maize 

 

Tek Melez Mısır Genotiplerinin Diyarbakır Şartlarındaki Performanslarının 

Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma, ülkesel mısır entegre ürün yönetimi bölge verim ve adaptasyon araştırmaları kapsamında 

geliştirilen tek melez mısır genotiplerinin performanslarının değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmada materyal olarak 51 mısır çeşit ve çeşit adayı (DKC 6589, P 31 G 98, ADA 523, SASA-1, SASA-2, 

SASA-3, SASA-4, SASA-5, SASA-6, SASA-7, SASA-8, SASA-9, SASA-10, SASA-11, SASA-12, SASA-13, 

SASA-14, SASA-15, SASA-16, SASA-17, SASA-18, SASA-19, SASA-20, SASA-21, SASA-22, SASA-23, 

SASA-24, SASA-25, SASA-26, SASA-27, SASA-28, SASA-29, SASA-30, SASA-31,  SASA-33, SASA-34, 

SASA-35, SASA-36, SASA-37, SASA-38, SASA-39, SASA-40, SASA-41, SASA-42, SASA-43, SASA-44, 

SASA-45, SASA-46, SASA-47, SASA-48, SASA-50) kullanılmıştır. Araştırma 2010 yılında, GAP Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme tarlasında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen verilere göre; bitki boyu (197,83-282,67 cm), ilk koçan yüksekliği 

(69,33-146,67 cm), çiçeklenme gün sayısı (61,67-80,67 gün), tane/koçan oranı (% 77,50-87,10), 1000 tane 

ağırlığı (236,66-361,44 g), nem (%9,30-19,50)  tane verimi (535,00-1255,03 kg/da) arasında değişimler 

göstermiştir. Sonuç olarak; incelenen özellikler göz önüne alındığında SASA-21, SASA-2, SASA-39, P 31 G 98, 

SASA-1, SASA-3, SASA-22, SASA-23, SASA-24, SASA-25, SASA-26, SASA-30, SASA-33, SASA-35, 

SASA-37, SASA-42, SASA-45, SASA-48 çeşit ve çeşit adayları Diyarbakır ana ürün koşullarında daha yüksek 

verim verdikleri saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ana ürün, genotip, melez mısır, tane mısır, tohum verimi 

 

Giriş 

 

Mısır ışığı çok iyi değerlendiren bir C4 bitkisi olup, kısa zamanda yüksek miktarda 

kuru madde oluşturma yeteneğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı Diyarbakır ili gibi sıcak 

iklimlere sahip illerde ve sulu koşullarda uygulanacak ekim nöbeti sistemlerinde yer 

alabilecek önemli bir tarla bitkisidir. İklim ve toprak özellikleri bölgelere göre çok farklılık 

gösterdiği için Diyarbakır’da yapılacak mısır üretiminde bölge koşullarına uygun çeşit seçimi 

çok önemlidir. Uygun çeşit seçimi için ıslah çalışmaları sonucu elde edilen çeşitlerin ve yeni 

tescil edilecek çeşit adaylarının adaptasyon kabiliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
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Mısır tanesinin yaklaşık olarak %70 nişasta, %10 protein, %5 yağ, %2 şeker, %1 kül 

içerdiğini, protein oranı ise çeşide bağlı olarak %6 ile %15 arasında değişim göstermektedir 

(Kün, 1985). Mısır taze olarak tüketimi yanı sıra,  konserve, mısır unu, nişasta, cips, çerez, 

daneleri  ve yeşil aksamı hayvan yemi olarak, yağ, tatlandırıcı, şekerleme, çiklet, çikolata 

ürünleri, bebek mamaları, salata sosları, alkol, mısır şurubu, diş macunu, etanol üretiminde, 

tekstil ve kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır. Dünya tahıl üretiminde mısır, 184 milyon 

hektar ekim alanı, 1.016 milyon ton üretim ve ortalama 552 kg/da verimle birinci sıradadır 

(FAO, 2013). 

Türkiye’nin bir çok bölgesi ekolojik yönden mısır tarımına uygun ve dekardan elde 

edilen verim, dünya ortalamasının üzerindedir. Ülkemiz 2013 yılı tane mısır ekim alanı 

6.599.980 dekar, üretimimiz 5.900.000 ton ve verim ortalaması ise 895 kg/da’dır. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde ise tane mısır ekim alanı 1.885.881 dekar,  üretim 1.625.931 ton ve 

verim ortalaması ise 864 kg/da’dır. Ülkemizdeki üretimin % 27,5’u bu bölgeden 

karşılanmaktadır. Diyarbakır ili tane mısır ekim alanı 2013 yılı itibariyle 193.887 dekar,  

üretim ise 208.363 ton olup ortalama verim 1075 kg/da’dır (TUİK, 2013).  

Kahramanmaraş ekolojik şartlarında yaptığı çalışmada; tepe püskülü çiçeklenme 

süresinin 65-74 gün, bitki boyunun 153-196 cm, ilk koçan yüksekliğinin 63-94 cm, verimin 

758-1209 kg/da arasında değiştiğini belirtmiştir (Cesurer 1994). Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 

yürüttükleri araştırmada, tepe püskülü çiçeklenme süresi 49,1-63,3 gün. Bitki Boyu 159,0-

170,2 cm. 1000 tane ağırlığının 198,4-236,1 g. tane koçan oranı 76,55-81,93 (%) , tane 

veriminin 572,7-849,0 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir (Çölkesen ve ark.(1997). 

Edirne’de yaptığı araştırmada; bitki boyunu 176.0-238.9 cm, alt koçan bağlama yüksekliğini 

68.6-111.7 cm, bin tane ağırlığını 274.7-392,4 g ve tane verimini 606.9-1104.1 kg/da olarak 

tespit etmiştir (Babaoğlu 2003). Ankara ekolojik koşullarında yürüttükleri çalışmada; 

çeşitlerin bitki boyunu 288.50 - 320.00 cm, hasatta tane nemini % 21.15-% 28.60, birim alan 

tane verimini 1577 kg/da -1903 kg/da, ham yağ oranını, % 2.04-6.90; ham protein oranını,% 

6.21-8.65 ve hektolitre ağırlığını, 65.43-73.53 kg arasında bulunduğunu belirlemişlerdir 

(Vartanlı ve Emeklier (2007). Konya merkez ve Sarayönü ilçesi ekolojik koşullarında 

yürüttükleri araştırmada tane veriminin 650-1037 kg/da arasında, hasattaki tane neminin ise % 

18.9-23.06 arasında değiştiğini belirtmişlerdir (Soylu ve ark. 2008). Konya koşullarında 

yürüttükleri araştırmada tek melez mısır genotiplerinin, çiçeklenme süreleri 71.3- 76.7 gün, 

bitki boyları 222- 296 cm, ilk koçan yükseklikleri 82- 122 cm, tane/koçan oranları %71.1-

%87.8, hasatta tane nemleri %16.6 -%32.8 ve tane verimlerinin ise 490–1390 kg/da arasında 

değiştiğini belirtmişlerdir (Özcan ve ark. 2013). 

Günümüzde ıslah çalışmaları sonucu, verim ve tarımsal karakterler bakımından 

üstünlük gösteren yeni çeşitler geliştirilmektedir, Geliştirilen yeni hat veya çeşitlerin farklı 

bölgelerde farklı sonuçlar verdiği bilinmektedir, Bu nedenle, bölgesel adaptasyon çalışmaları 

özellikle yeni çeşit veya hatlar için önem taşımaktadır, Bu çalışma, ülkesel mısır entegre ürün 

yönetimi bölge verim ve adaptasyon araştırmaları kapsamında geliştirilen tek melez mısır 

genotiplerinin Diyarbakır ekolojik koşullarındaki performanslarının değerlendirilmesi 

amacıyla yürütülmüştür. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Araştırmada materyal olarak Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden temin edilen 

Mısır Araştırma İstasyonu, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ortak 

melezleme çalışmalarından elde edilen 48 adet mısır çeşit adayı (SASA-1, SASA-2, SASA-3, 

SASA-4, SASA-5, SASA-6, SASA-7, SASA-8, SASA-9, SASA-10, SASA-11, SASA-12, 
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SASA-13, SASA-14, SASA-15, SASA-16, SASA-17, SASA-18, SASA-19, SASA-20, 

SASA-21, SASA-22, SASA-23, SASA-24, SASA-25, SASA-26, SASA-27, SASA-28, 

SASA-29, SASA-30, SASA-31,  SASA-33, SASA-34, SASA-35, SASA-36, SASA-37, 

SASA-38, SASA-39, SASA-40, SASA-41, SASA-42, SASA-43, SASA-44, SASA-45, 

SASA-46, SASA-47, SASA-48, SASA-50) ve 3 çeşitten (DKC 6589, P 31 G 98, ADA 523) 

oluşan toplamda 51 adet tane mısır genotipi kullanılmıştır. Araştırma 2010 yılında, GAP 

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme tarlasında yürütülmüştür. 

Deneme alanı; Dicle Nehri kıyısında kırmızı-kahverengi toprak gurubuna giren C bünyeli 

topraklardan oluşmaktadır. Ana madde ince bünyeli alüviyal materyal veya kireç taşıdır. 

Organik madde içeriği düşük (% 1.67) olan bu topraklar 0-120 cm derinlikte % 7.76-8.72 

arasında kireç içermektedir. Toprak pH’sı 7.75-7.86 arasında değişmektedir (Anonim, 1997). 

Deneme yerinde yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve ılık geçen bir iklim hüküm 

sürmektedir. Yağışların büyük kısmı sonbahar ve kış aylarında,  geri kalanı ise ilkbaharda 

meydana gelmektedir (Anonim, 2010). 

 

Çizelge 1. Denemenin Yürütüldüğü Diyarbakır İline Ait Önemli Meteorolojik Parametreler 

(anonim, 2010) 
Meteorolojik Parametreler Yıllar   

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

Ortalama Sıcaklık( °C) 2010 14.2 20.4 27.2 32.3 32.0 27.0 18.1 

Uzun yıllar 13.8 19.3 26.3 31.2 30.3 24.8 17.2 

Ortalama Mak. Sıc.( °C) 2010 22.0 28.1 35.8 40.3 40.3 35.5 31.0 

Uzun yıllar 20.2 26.5 33.7 38.4 38.1 33.2 25.2 

Aylık Ortalama Yağış 2010 22.4 31.6 11.2 0 0 0.4 63.0 

U.Yıllar 68.7 41.3 7.9 0.5 0.4 4.1 34.7 

Ortalama Nispi Nem(%) 2010 60.4 49.3 29.1 19.6 17.5 27.4 56.0 

Uzun yıllar 63.0 56.0 31.0 27.0 28.0 32.0 48.0 
Kaynak: Diyarbakır Meteoroloji Müdürlüğü 

 

Yöntem 
Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulan denemede, sıra 

arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm olarak alınmış, parsel boyutları 5,0 m x 2,1 m  (10,5 m
2
) 

tutulmuştur. Deneme tarlası, sonbaharda pulluk ile işlenmiş, ilkbaharda kültüvatör ve tapan 

çekilerek ekime hazır hale getirilmiştir. Ekim 06.05.2010 tarihinde elle yapılmış ve ekimden 

önce saf 10 kg N/da ve 10 kg P2O5/da 20-20-0 kompoze gübre olarak verilmiştir. Çıkıştan 

sonra bitkiler 2 defa çapalanmış (ilk çapa el çapası, ikinci çapa traktörle) ve gerekli 

görüldükçe sulama yapılmıştır. Üst gübre olarak Amonyum Nitrat formunda saf 10 kg N/da 

boğaz doldurma işlemi sırasında bitkiler 50-60 cm boylandığında uygulanmıştır. Hasat, 

23.09.2010 tarihinde elle yapılmıştır. Araştırmada bitki boyu, çiçeklenme gün sayısı, ilk 

koçan yüksekliği,  tane/koçan oranı, 1000 tane ağırlığı nem oranı, birim alan tane verimi, 

1000 tane ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. İstatistiki analiz JMP 5.0.1 (Copyright © 1989 

- 2002 SAS Institute Inc,) paket programında yapılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Bitki boyu özelliği bakımından değerlerin 197,83 cm ile 282,67 cm arasında değiştiği, 

Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, genotipler kendi aralarında %1, düzeyinde 

önemli farklılık gösterdiği, en yüksek değeri SASA-1 (282,67 cm) ve en düşük değeri ise 

SASA-25 (197,83 cm) genotipi almıştır. Bulgular; Cesurer (1994), Çölkesen ve ark.(1997), 

Babaoğlu (2003)’nun bulgularından daha yüksek, Vartanlı ve Emeklier (2007) ile Özcan ve 

ark. (2013)’nın bulgularından daha düşük olmuştur. 
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Çizelge 1. Denemeye ait bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, % 50 çiçeklenme gün sayısı ve 

hasat nemine ilişkin ortalamalar ve bu ortalamalara ait gruplandırmalar    

S.No Genotipl

er 

Bitki Boyu 

(cm) (cm) 

İlk Koçan Yük. 

(cm ) 

        Nem (%) %50 Çiçek. Gün 

Sayısı 1 ADA-

523 

276,17 a-d 118,17 e-h 14,90 e-k 71,00 ı-n 
2 DKC-

6589 

231,67 o-u 94,83 n-q 11,67 o-s 69,00 m-t 
3 P 31 G 

98 

240,67 j-r 102,33 k-p 14,20 ı-m 72,33 h-l 
4 SASA-1 282,67 a 134,83 b-d 16,10 b-ı 76,33 c-f 
5 SASA-10 274,33 a-d 136,33 a-c 16,33 b-g 79,67 ab 
6 SASA-11 268,00 a-g 131,67 b-d 19,50 a 76,67 b-e 
7 SASA-12 237,33 l-s 107,17 h-l 16,20 b-h 76,00 c-g 
8 SASA-13 244,67 ı-q 117,67 e-ı 15,30 c-j 77,33 b-d 
9 SASA-14 268,50 a-f 128,00 c-e 16,07 b-ı 72,00 h-m 
10 SASA-15 240,00 j-r 107,17 h-l 14,17 ı-m 73,00 g-k 
11 SASA-16 257,00 d-l 146,67 a 13,60 j-o 76,67 b-e 
12 SASA-17 260,50 b-j 127,33 c-f 16,00 c-ı 78,00 a-c 
13 SASA-18 259,33 c-k 128,17 c-e 14,57 g-l 74,67 d-h 
14 SASA-19 219,00 s-w 89,00 q-t 14,30 h-m 72,33 h-l 
15 SASA-2 268,83 a-f 115,83 f-j 12,53 m-q 72,33 h-l 
16 SASA-20 228,00 p-u 89,00 q-t 15,50 c-j 71,00 ı-n 
17 SASA-21 232,50 n-u 93,67 o-r 12,00 n-r 68,00 n-t 
18 SASA-22 263,17 a-ı 123,67 d-g 14,67 f-k 71,00 ı-n 
19 SASA-23 230,50 o-u 95,17 n-q 10,70 q-u 62,00 v 
20 SASA-24 222,50 r-w 95,00 n-q 10,47 r-u 64,67 uv 
21 SASA-25 197,83 x 69,33 w 10,80 q-u 61,67 v 
22 SASA-26 282,17 a 132,33 b-d 16,67 b-e 71,00 ı-n 
23 SASA-27 234,33 m-u 93,50 o-r 12,63 l-q 67,00 q-u 
24 SASA-28 249,17 f-o 111,17 h-k 14,97 e-k 74,33 d-h 
25 SASA-29 216,17 t-x 80,67 s-w 10,17 r-u 68,00 n-t 
26 SASA-3 253,17 e-m 110,33 h-k 16,60 b-f 72,33 h-l 
27 SASA-30 222,00 r-w 95,67 n-q 10,10 r-u 68,67 n-t 
28 SASA-31 281,00 ab 130,33 cd 13,70 j-n 73,67 e-ı 
29 SASA-33 266,33 a-h 104,83 j-o 9,30 u 70,00 k-q 
30 SASA-34 227,00 q-v 106,33 ı-n 9,47 tu 70,67 ı-o 
31 SASA-35 237,17 l-s 98,50 l-q 12,00 n-r 70,67 ı-o 
32 SASA-36 206,67 v-x 88,67 q-u 13,07 k-p 70,00 k-q 
33 SASA-37 240,50 j-r 109,50 h-l 10,43 r-u 67,00 q-u 
34 SASA-38 203,00 wx 72,67 vw 14,63 f-k 67,67 o-u 
35 SASA-39 241,83 j-r 110,33 h-k 11,27 p-u 68,00 n-t 
36 SASA-4 257,17 c-l 102,17 k-p 16,77 b-e 70,33 j-p 
37 SASA-40 242,50 j-r 101,83 k-p 9,97 s-u 69,67 l-r 
38 SASA-41 232,33 n-u 94,67 o-q 11,43 p-t 66,67 r-u 
39 SASA-42 238,50 l-s 96,83 n-q 11,47 p-s 69,33 l-s 
40 SASA-43 207,33 v-x 79,17 t-w 11,10 p-u 70,00 k-q 
41 SASA-44 213,83 u-x 76,00 vw 15,17 d-j 68,00 n-t 
42 SASA-45 231,83 n-u 91,00 p-s 10,30 r-u 66,33 s-u 
43 SASA-46 214,83 u-x 77,17 u-w 11,00 q-u 66,00 tu 
44 SASA-47 205,50 wx 74,50 vw 16,97 b-d 67,33 p-u 
45 SASA-48 236,00 m-t 83,00 r-v 12,07 n-r 70,00 k-q 
46 SASA-5 277,67 a-c 137,67 a-c 18,00 ab 77,33 b-d 
47 SASA-50 252,33 e-n 136,50 a-c 16,30 b-g 80,67 a 
48 SASA-6 247,83 g-p 142,83 ab 13,97 j-n 78,67 a-c 
49 SASA-7 239,33 k-s 114,83 g-j 14,60 g-l 73,33 f-j 
50 SASA-8 246,33 h-q 115,50 g-j 17,20 bc 76,33 c-f 
51 SASA-9 270,83 a-e 127,17 c-f 10,77 q-u 71,00 ı-n 
AÖF  20,60*

* 

 11,50**  1,98**  3,05**  
DK(

%) 

 5,24       6,65      9,05       2,64  
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Çizelge 2. Denemeye ait tane/koçan oranı, tane verimi ve 1000 tane ağırlığına ilişkin 

ortalamalar  
S.No Genotipler Tane/Koçan (%) Verim (Kg/Da) 1000 Tane Ağırlığı (g) 

1 ADA-523 84,87 c-f 981,52 f-o 323,00 b-h 

2 DKC-6589 83,10 h-k 945,29 ı-q 245,89 p-r 

3 P 31 G 98 85,43 b-e 1215,51 a-c 305,22 d-j 

4 SASA-1 77,50 z 1140,52 a-h 327,22 a-g 

5 SASA-10 81,27 m-s 535,00 u 306,22 d-j 

6 SASA-11 81,67 k-r 797,34 o-t 294,00 g-m 

7 SASA-12 78,57 y-z 812,83 n-t 303,66 e-j 

8 SASA-13 83,77 f-j 659,61 tu 282,44 ı-o 

9 SASA-14 79,77 s-y 792,96 o-t 306,77 c-j 

10 SASA-15 81,93 k-q 831,57 m-t 245,55 qr 

11 SASA-16 80,80 n-u 782,14 p-t 275,88 j-q 

12 SASA-17 81,10 m-s 734,47 r-t 285,55 ı-n 

13 SASA-18 85,67 a-d 1016,69 d-m 236,66 r 

14 SASA-19 84,00 e-ı 1016,27 d-m 263,00 m-r 

15 SASA-2 82,63 ı-m 1219,12 ab 338,22 a-e 

16 SASA-20 84,30 d-h 884,13 l-s 263,78 l-r 

17 SASA-21 81,20 m-s 1255,03 a 249,22 o-r 

18 SASA-22 86,73 ab 1167,60 a-f 288,44 h-m 

19 SASA-23 86,43 a-c 1151,90 a-g 298,55 f-m 

20 SASA-24 85,90 a-d 1126,73 a-ı 275,33 j-q 

21 SASA-25 87,10 a 1188,10 a-d 288,77 h-m 

22 SASA-26 84,97 c-f 1166,09 a-f 307,77 c-j 

23 SASA-27 83,00 h-l 1062,67 b-l 304,66 d-j 

24 SASA-28 80,37 q-w 1020,48 d-m 302,44 e-j 

25 SASA-29 82,57 ı-m 969,07 g-p 292,66 g-m 

26 SASA-3 81,20 m-s 1103,90 a-j 361,44 a 

27 SASA-30 84,77 d-g 1111,24 a-j 247,99 o-r 

28 SASA-31 80,50 p-w 1007,47 d-m 249,00 o-r 

29 SASA-33 81,57 k-r 1179,25 a-e 264,22 l-r 

30 SASA-34 78,63 x-z 911,21 k-r 300,78 f-k 

31 SASA-35 83,17 g-k 1154,05 a-g 265,33 k-r 

32 SASA-36 81,77 k-r 957,50 h-q 251,11 n-r 

33 SASA-37 85,13 b-f 1193,40 a-d 279,33 j-q 

34 SASA-38 81,03 m-t 771,19 q-t 315,44 b-ı 

35 SASA-39 85,70 a-d 1228,65 ab 278,66 j-q 

36 SASA-4 77,83 z 738,67 r-t 306,44 c-j 

37 SASA-40 81,43 l-r 966,29 g-p 289,44 h-m 

38 SASA-41 82,40 ı-n 1025,04 c-l 302,11 f-j 

39 SASA-42 82,17 j-o 1086,88 a-k 292,77 g-m 

40 SASA-43 79,43 t-z 989,04 e-n 347,77 ab 

41 SASA-44 80,27 r-x 896,55 k-r 339,66 a-d 

42 SASA-45 82,50 ı-m 1213,02 a-c 281,77 ı-p 

43 SASA-46 78,00 z 1005,36 d-m 316,66 b-ı 

44 SASA-47 82,23 j-o 977,73 f-o 323,33 b-h 

45 SASA-48 80,67 o-w 1129,14 a-ı 342,33 a-c 

46 SASA-5 79,13 v-z 770,94 q-t 331,89 a-f 

47 SASA-50 80,70 o-v 959,70 h-q 264,22 l-r 

48 SASA-6 80,60 ow 751,58 r-t 306,44 c-j 

49 SASA-7 79,03 w-z 661,86 tu 299,44 f-l 

50 SASA-8 79,27 u-z 702,56 s-u 304,77 d-j 

51 SASA-9 82,03 k-p 922,74 j-r 303,22 e-j 

AÖF   1,66**   190,96**   35,97**   

DK(%)       1,25      12,05          7,56   
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İlk koçan yüksekliği bakımından genotipler arasında istatistiki olarak %1 düzeyinde 

önemli farklılık göstermiştir. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, ilk koçan 

yüksekliği ortalaması özelliği bakımından değerlerin 69,33 cm ile 146,67 cm arasında 

değiştiği, en yüksek değeri SASA-16 (146,67 cm) ve en düşük değeri ise SASA-25 (69,33 

cm) genotipi almıştır. Bulgular; Cesurer (1994), Babaoğlu (2003) ve Özcan ve ark. (2013)’nın 

bulgularından daha yüksek olmuştur. 

         Nem oranı bakımından genotipler arasında istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli 

farklılık göstermiştir. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, nem oranı ortalaması % 

9,30 ile %19,50 arasında değiştiği, en yüksek değeri SASA-11 (%19,50) ve en düşük değeri 

ise SASA-33 (%9,30) genotipi almıştır. Bulgular; Soylu ve ark. (2008) ile Vartanlı ve 

Emeklier (2007), Özcan ve ark. (2013)’nın  bulgularından daha düşük olmuştur. 

% 50 çiçeklenme gün sayısı bakımından genotipler arasında istatistiki olarak %1 

düzeyinde önemli farklılık göstermiştir. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, % 50 

çiçeklenme gün sayısı bakımından değerlerin 61,67 gün ile 80,67 gün arasında değiştiği, en 

yüksek değeri SASA-50 (80,67 gün) ve en düşük değeri ise SASA-25 (61,67 gün) genotipi 

almıştır. Bulgular; Cesurer (1994) ve Çölkesen ve ark.(1997)’nın bulgularından daha yüksek, 

Özcan ve ark. (2013)’nın bulgularıyla benzer olmuştur. 

Tane/koçan oranı bakımından arasında istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli farklılık 

gösterdiği saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi,  tane/koçan özelliği 

bakımından ortalama değerlerin % 77,50 ile % 87,10 arasında değiştiği, en yüksek değeri 

SASA-25 (%87,10) ve en düşük değeri ise SASA-1 (%77,50) genotipi almıştır. Bulgular; 

Çölkesen ve ark.(1997)’nın bulgularından daha yüksek olmuştur. 

Verim bakımından genotipler arasında istatistiki %1 düzeyinde önemli farklılık 

gösterdiği saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi, verim özelliği 

bakımından değerlerin 535,00 kg/da ile 1255,03 kg/da arasında değiştiği, en yüksek değeri 

SASA-21 (1255,03 kg/da) ve en düşük değeri ise SASA-10 (535,00 kg/da) genotipi almıştır. 

Bulgular; Çölkesen ve ark.(1997), Babaoğlu (2003), Soylu ve ark. (2008)’nın bulgularından 

daha yüksek, Vartanlı ve Emeklier (2007), Özcan ve ark. (2013)’nın bulgularından daha 

düşük, Cesurer (1994)’in bulgularıyla benzer olmuştur. 

1000 tane ağırlığı bakımından genotipler arasında istatistiki olarak %1 düzeyinde 

önemli farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi, 1000 

tane özelliği bakımından değerlerin 236,66 g ile 361,44 g arasında değiştiği, en yüksek değeri 

SASA-3 (361,44 g) ve en düşük değeri ise SASA-18 (236,66 g) genotipi almıştır. Bulgular; 

Çölkesen ve ark.(1997)’nın bulgularından daha yüksek, Babaoğlu (2003)’nun bulgularından 

daha düşük olmuştur. 
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Abstract: This study was carried out to determine the high yielded some kernel maize genotypes for suitable 

kernel maize a main crops in Diyarbakır conditions. In this experiment; (ADA 523, ADA 3.13, ADA 334, 

BATEM 5152, DKC- 6022, P.32 W 86, P.31 G 98, SHEMAL, MİTİC, ADA 3.48, ADA 3.49, ADA 3.28, ADA 

1.18, ÇUK-17, ÇUK-14, ÇUK-13, ADA 3.46, ÇUK-10, ADA 3.44, ÇUK-1, ÇUK-20, ÇUK-2, ÇUK-15, ÇUK-

16,  ADA 6.15, ÇUK-6, ADA 6.44, ÇUK-4, ADA 6.38, ÇUK-8, ADA 6.39, ADA 6.34, ADA 6.36, ADA 6.11, 

ADA 6.47) 35 cultivar and candidate cultivars were used as a research materials. The experiments were 

conducted the trial field of GAP International Agricultural Research and Educational Center in Diyarbakır with 

randomized complete block design with three replicate in 2008 year. According to the findings of experiment; 

Plant height ranged (231,50-310,67 cm), first ear height (80,83-173,17 cm), the number of days blooming 

(69,67-79,67 day), kernel/ear (%69,67-%88,00), 1000 kernel weight (227,43-350,00 g), moisture (%7,03-% 

18,83) kernel yield (771,38-1315,82 kg/da ) respectively. Results of this study indicated that; DKC- 6022, P.31 

G 98, SHEMAL, MİTİC cultivars and ÇUK-17, ÇUK-14, ÇUK-13, ÇUK-10, ÇUK-20, ÇUK-2, ÇUK-4, ÇUK-

6, ÇUK-15, ÇUK-16, ADA 3.48, ADA 6.15, ADA 6.44,  ADA 6.39, ADA 6.34, ADA 6.36, ADA 6.11, ADA 

6.47 candidate cultivars in respect to yield and investigated agricultural characteristics can be grown in 

Diyarbakır main crop conditions. 

Keywords: Genotypes, main crop, seed yield, maize 

 

Diyarbakır Ana Ürün Şartlarında Bazı Tane Mısır Genotiplerinin Verim ve Verim 

Unsurlarının Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma, Diyarbakır ana ürün koşullarına uygun, yüksek verimli bazı yeni mısır genotiplerinin  

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak 35 mısır çeşit ve çeşit adayı (ADA 523, ADA 

3.13, ADA 334, BATEM 5152, DKC- 6022, P.32 W 86, P.31 G 98, SHEMAL, MİTİC, ADA 3.48, ADA 3.49, 

ADA 3.28, ADA 1.18, ÇUK-17, ÇUK-14, ÇUK-13, ADA 3.46, ÇUK-10, ADA 3.44, ÇUK-1, ÇUK-20, ÇUK-2, 

ÇUK-15, ÇUK-16,  ADA 6.15, ÇUK-6, ADA 6.44, ÇUK-4, ADA 6.38, ÇUK-8, ADA 6.39, ADA 6.34, ADA 

6.36, ADA 6.11, ADA 6.47) kullanılmıştır. Araştırma 2008 yılında, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi deneme tarlasında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Araştırmada elde edilen verilere göre; bitki boyu (231,50-310,67 cm), ilk koçan yüksekliği (80,83-173,17 cm), 

çiçeklenme gün sayısı (69,67-79,67 gün), tane/koçan oranı (%69,67-%88,00), 1000 tane ağırlığı (227,43-350,00 

g), nem (%7,03-% 18,83)  tane verimi (771,38-1315,82 kg/da) arasında değişimler göstermiştir. Sonuç olarak; 

incelenen özellikler göz önüne alındığında DKC- 6022, P.31 G 98, SHEMAL, MİTİC çeşitleri ve ÇUK-17, 

ÇUK-14, ÇUK-13, ÇUK-10, ÇUK-20, ÇUK-2, ÇUK-4, ÇUK-6, ÇUK-15, ÇUK-16, ADA 3.48, ADA 6.15, 

ADA 6.44, ADA 6.39, ADA 6.34, ADA 6.36, ADA 6.11, ADA 6.47 çeşit adayları Diyarbakır ana ürün 

koşullarında daha yüksek verim verdikleri saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ana ürün, genotip, tane mısır, tohum verimi 

 

Giriş 

 

Mısır taze olarak tüketimi yanı sıra,  konserve, mısır unu, nişasta, cips, çerez, daneleri  

ve yeşil aksamı hayvan yemi olarak, yağ, tatlandırıcı, şekerleme, çiklet, çikolata ürünleri, 

bebek mamaları, salata sosları, alkol, mısır şurubu, diş macunu, etanol üretiminde, tekstil ve 

kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır. Dünya tahıl üretiminde mısır, 177 milyon hektar ekim 

alanı, 875 milyon ton üretim ve ortalama 494 kg/da verimle birinci sıradadır (FAO, 2012). 

Türkiye’nin bir çok bölgesi ekolojik yönden mısır tarımına uygun ve dekardan elde 

edilen verim, dünya ortalamasının üzerindedir. Ülkemiz 2013 yılı tane mısır ekim alanı 

6.599.980 dekar, üretimimiz 5.900.000 ton ve verim ortalaması ise 895 kg/da’dır. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde ise tane mısır ekim alanı 1.885.881 dekar,  üretim 1.625.931 ton ve 

verim ortalaması ise 864 kg/da’dır. Ülkemizdeki üretimin % 27,5’u bu bölgeden 
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karşılanmaktadır. Diyarbakır ili tane mısır ekim alanı 2013 yılı itibariyle 193.887 dekar,  

üretim ise 208.363 ton olup ortalama verim 1075 kg/da’dır (TUİK, 2013).  

Mısır ışığı çok iyi değerlendiren bir C4 bitkisi olup, kısa zamanda yüksek miktarda 

kuru madde oluşturma yeteneğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı Güneydoğu Anadolu 

bölgesi gibi sıcak iklimlerde ve sulu koşullarda uygulanacak ekim nöbeti sistemlerinde yer 

alabilecek önemli bir tarla bitkisidir. İklim ve toprak özellikleri bölgelere göre çok farklılık 

gösterdiği için Diyarbakır’da yapılacak mısır üretiminde bölge koşullarına uygun çeşit seçimi 

çok önemlidir. Uygun çeşit seçimi için ıslah çalışmaları sonucu elde edilen çeşitlerin ve yeni 

tescil edilecek çeşit adaylarının adaptasyon kabiliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

Samsun’un ekolojik şartlarında yaptıkları çalışmada; bitki boyunun 94.5 - 225.6 cm, 

koçan uzunluğunun 13.51 - 17.53 cm, koçan çapının 3.85 - 4.75 cm, koçanda tane sayısının 

348.80 - 517.67 tane, 1000 tane ağırlığının 218.51 - 315.42 g, ve tane veriminin ise 457.5 - 

1249.6 kg/da arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir (Köycü ve Yanıkoğlu 1987). 

Kahramanmaraş ekolojik şartlarında yaptığı çalışmada; tepe püskülü çiçeklenme süresinin 65-

74 gün, bitki boyunun 153-196 cm, ilk koçan yüksekliğinin 63-94 cm, verimin 758-1209 

kg/da arasında değiştiğini belirtmiştir (Cesurer 1994). Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yürüttükleri 

araştırmada, tepe püskülü çiçeklenme süresi 49,1-63,3 gün. Bitki Boyu 159,0-170,2 cm. 1000 

tane ağırlığının 198,4-236,1 g. tane koçan oranı 76,55-81,93 (%) , tane veriminin 572,7-849,0 

kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir (Çölkesen ve ark.(1997). Edirne’de yaptığı 

araştırmada; bitki boyunu 176.0-238.9 cm, alt koçan bağlama yüksekliğini 68.6-111.7 cm, bin 

tane ağırlığını 274.7-392,4 g ve tane verimini 606.9-1104.1 kg/da olarak tespit etmiştir 

(Babaoğlu 2003). Ankara ekolojik koşullarında yürüttükleri çalışmada; çeşitlerin bitki boyunu 

288.50 - 320.00 cm, hasatta tane nemini % 21.15-% 28.60, birim alan tane verimini 1577 

kg/da -1903 kg/da, ham yağ oranını, % 2.04-6.90; ham protein oranını,% 6.21-8.65 ve 

hektolitre ağırlığını, 65.43-73.53 kg arasında bulunduğunu belirlemişlerdir (Vartanlı ve 

Emeklier 2007). Konya merkez ve Sarayönü ilçesi ekolojik koşullarında yürüttükleri 

araştırmada tane veriminin 650-1037 kg/da arasında, hasattaki tane neminin ise % 18.9-23.06 

arasında değiştiğini belirtmişlerdir (Soylu ve ark. 2008). 

Günümüzde ıslah çalışmaları sonucu, verim ve tarımsal karakterler bakımından 

üstünlük gösteren yeni çeşitler geliştirilmektedir, Geliştirilen yeni hat veya çeşitlerin farklı 

bölgelerde farklı sonuçlar verdiği bilinmektedir, Bu nedenle, bölgesel adaptasyon çalışmaları 

özellikle yeni çeşit veya hatlar için önem taşımaktadır. Bu çalışma, melezleme yapılarak elde 

edilen yeni tane mısır çeşit adaylarının ve tescilli çeşitlerin Diyarbakır ekolojik koşullarındaki 

performanslarının saptanması amacıyla yürütülmüştür. 

 

Materyal ve Yöntem 
 

Araştırmada, materyal ana ürün bölge mısır verim denemesi kapsamında Mısır 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden temin edilen özel ve kamu araştırma enstitüsü tarafından 

geliştirilen 9 çeşit (ADA 523, ADA 3.13, ADA 334, BATEM 5152, DKC- 6022, P.32 W 86, 

P.31 G 98, SHEMAL, MİTİC) ve 26 çeşit adayı (ADA 3.48, ADA 3.49, ADA 3.28, ADA 

1.18, ÇUK-17, ÇUK-14, ÇUK-13, ADA 3.46, ÇUK-10, ADA 3.44, ÇUK-1, ÇUK-20, ÇUK-

2, ÇUK-15, ÇUK-16,  ADA 6.15, ÇUK-6, ADA 6.44, ÇUK-4, ADA 6.38, ÇUK-8, ADA 

6.39, ADA 6.34, ADA 6.36, ADA 6.11, ADA 6.47) olmak üzere toplamda 35 mısır genotipi 

kullanılmıştır. Araştırma 2008 yılında, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi deneme tarlasında yürütülmüştür. Deneme alanı; Dicle Nehri kıyısında kırmızı-

kahverengi toprak gurubuna giren C bünyeli topraklardan oluşmaktadır. Ana madde ince 

bünyeli alüviyal materyal veya kireç taşıdır. Organik madde içeriği düşük (% 1.67) olan bu 

topraklar 0-120 cm derinlikte % 7.76-8.72 arasında kireç içermektedir. Toprak pH’sı 7.75-

7.86 arasında değişmektedir (Anonim, 1997). Deneme yerinde yazları sıcak ve kurak, kışları 
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yağışlı ve ılık geçen bir iklim hüküm sürmektedir. Yağışların büyük kısmı sonbahar ve kış 

aylarında,  geri kalanı ise ilkbaharda meydana gelmektedir (Anonim, 2010). 

 

Tablo 1. 2008 yılı ve uzun yıllara ait Diyarbakır ili iklim verileri (Anonim, 2008)  
Meteorolojik Parametreler Yıllar Aylar  

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

Ortalama Sıcaklık( °C) 2008 16.8 18.7 27.4 31.8 31.8 24.1 16.8 

Uzun yıllar 13.8 19.3 26.3 31.2 30.3 24.8 17.2 

Aylık Ortalama Yağış 2008 19.0 34.9 2.2 0 2.0 68.2 59.2 

U.Yıllar 70.5 42.1 6.9 0.6 0.4 4.0 31.1 

Ortalama Nispi Nem(%) 2008 39.0 35.0 25.0 17.0 17.0 26.3 50.2 

Uzun yıllar 63.0 56.0 31.0 27.0 28.0 32.0 48.3 
Kaynak: Diyarbakır Meteoroloji Müdürlüğü 

 

  Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulan denemede, 

sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm olarak alınmış, parsel boyutları 5,0 m x 2,1 m  (10,5 m2) 

tutulmuştur. Deneme tarlası, sonbaharda pulluk ile işlenmiş, ilkbaharda kültüvatör ve tapan 

çekilerek ekime hazır hale getirilmiştir. Ekim 22.04.2008 tarihinde elle yapılmış ve ekimden 

önce saf 10 kg N/da ve 10 kg P2O5/da 20-20-0 kompoze gübre olarak verilmiştir. Çıkıştan 

sonra bitkiler 2 defa çapalanmış (ilk çapa el çapası, ikinci çapa traktörle) ve gerekli 

görüldükçe sulama yapılmıştır. Üst gübre olarak Amonyum Nitrat formunda saf 10 kg N/da 

boğaz doldurma işlemi sırasında bitkiler 40-50 cm boylandığında uygulanmıştır. Hasat 

17.09.2008 tarihinde elle yapılmıştır. Araştırmada bitki boyu, çiçeklenme gün sayısı, ilk 

koçan yüksekliği,  tane/koçan oranı, 1000 tane ağırlığı nem oranı, birim alan tane verimi, 

1000 tane ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. İstatistiki analiz JMP 5,0,1 (Copyright © 1989 

- 2002 SAS Institute Inc,) paket programında yapılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
 

Bitki boyu bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, bitki boyu ortalaması 231,50 cm 

(ADA 6.47) ile 310,67 cm (BATEM 5152) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Köycü ve 

Yanıkoğlu (1987), Cesurer (1994), Çölkesen ve ark.(1997), Babaoğlu (2003)’nun 

bulgularından daha yüksek, Vartanlı ve Emeklier (2007)’in bulgularından daha düşük 

olmuştur. 

İlk koçan yüksekliği bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, ilk koçan yüksekliği 

ortalaması 80,83 cm (ADA 6.47) ile 173,17 cm (BATEM 5152) arasında değişim 

göstermiştir. Bulgular; Cesurer (1994) ve Babaoğlu (2003)’nun bulgularından daha yüksek 

olmuştur. 

Nem oranı bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, nem oranı ortalaması % 7,03 

(ADA 6.38) ile % 18,83 cm (BATEM 5152) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Soylu 

ve ark. (2008) ile Vartanlı ve Emeklier (2007)’in bulgularından daha düşük olmuştur. 

% 50 çiçeklenme gün sayısı bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, % 50 çiçeklenme gün 

sayısı ortalaması 69,67 gün (ADA 6.36, ADA 6.38, ADA 6.44) ile 79,67 gün (BATEM 5152) 

arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Cesurer (1994) ve Çölkesen ve ark.(1997)’nın 

bulgularından daha yüksek olmuştur. 
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Çizelge 1. Denemeye ait % 50 çiçeklenme gün ayısı, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği ve hasat 

nemine ilişkin ortalamalar ve bu ortalamalara ait gruplandırmalar   
S.N

o 

Genotipler Bitki Boyu 

(cm) 

İlk Koçan Yüksekliği 

(cm ) 

Nem (%) %50 çiçeklenme gün 

sayısı 

1 BATEM 5152 310.67 A 173.17 A 18.83 A 79.67 A 

2 ADA 3.48 302.67 AB 154.83 B 9.63 F-L 75.67 B-F 

3 P.32 W 86 300.17 AB 116.67 F-K 11.97 C-F 76.00 B-E 

4 ADA 3.49 293.50 AB 137.00 C 12.13 B-F 75.00 C-G 

5 ADA 523 293.50 AB 130.17 CD 12.20 B-E 75.33 B-F 

6 ADA 3.34 287.83 BC 120.67 D-H 12.83 B-D 76.00 B-E 

7 P.31 G 98 286.17 B-D 121.33 D-G 10.57 D-H 77.67 A-C 

8 ADA 3.28 275.50 C-E 117.83 F-J 10.00 E-J 74.67 D-H 

9 ADA 3.13 274.83 C-E 115.33 F-K 14.40 BC 76.67 B-D 

10 SHEMAL 273.83 C-F 116.00 F-K 10.20 E-I 76.00 B-E 

11 ADA 1.18 273.83 C-F 129.67 C-E 14.60 B 78.00 AB 

12 ÇUK-17 273.83 C-F 121.33 D-G 11.63 D-G 75.00 C-G 

13 ÇUK-14 273.17 C-F 110.67 H-M 12.13 B-F 76.00 B-E 

14 ÇUK-13 273.17 C-F 116.00 F-K 9.30 G-M 72.00 H-K 

15 ADA 3.46 272.83 C-F 119.83 E-I 8.50 H-M 75.67 B-F 

16 MİTİC 272.67 C-F 98.50 OP 8.30 H-M 71.33 I-K 

17 ÇUK-10 272.50 C-F 107.00 K-O 9.90 E-J 77.00 A-D 

18 DKC- 6022 269.50 D-F 113.17 F-L 8.53 H-M 74.33 D-H 

19 ADA 3.44 269.33 D-F 115.33 F-K 8.53 H-M 75.00 C-G 

20 ÇUK-1 269.00 D-F 109.00 J-N 8.43 H-M 77.00 A-D 

21 ÇUK-20 268.67 D-F 123.33 D-F 10.63 D-H 73.33 E-I 

22 ÇUK-2 267.50 E-G 109.67 I-M 8.50 H-M 72.33 G-K 

23 ÇUK-15 266.17 E-G 113.67 F-L 9.77 E-K 75.33 B-F 

24 ÇUK-16 264.33 E-H 111.33 G-M 8.33 H-M 77.00 A-D 

25 ADA 6.15 262.67 E-I 111.33 G-M 8.23 H-M 73.00 F-J 

26 ÇUK-6 262.00 E-I 110.83 H-M 8.93 H-M 71.00 I-K 

27 ADA 6.44 259.83 E-I 111.33 G-M 7.10 LM 69.67 K 

28 ÇUK-4 259.17 E-I 116.17 F-K 8.80 H-M 72.33 G-K 

29 ADA 6.38 257.00 F-I 110.17 I-M 7.03 M 69.67 K 

30 ÇUK-8 250.00 G-J 103.67 L-P 12.13 B-F 77.00 A-D 

31 ADA 6.39 247.17 H-K 98.83 N-P 7.60 J-M 70.33 JK 

32 ADA 6.34 246.83 H-K 95.67 P 7.97 IM 70.67 I-K 

33 ADA 6.36 246.17 I-K 101.33 M-P 7.30 KM 69.67 K 

34 ADA 6.11 239.33 JK 82.83 Q 7.93 I-M 72.00 H-K 

35 ADA 6.47 231.50 K 80.83 Q 7.87 I-M 70.33 JK 

AÖF 17.59**   10.24**   2.56**   2.73**  

DK(%) 4.00   5.4   15.70      2.2  

 

Tane/koçan oranı bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi, tane/koçan oranı ortalaması 

%69,67 (ÇUK-8) ile %88,00 (ÇUK-15) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Çölkesen ve 

ark.(1997)’nın bulgularından daha yüksek olmuştur. 

Verim bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi, verim ortalaması 771,39 kg/da 

(ADA 3.44) ile 1315,82 kg/da (ÇUK-14) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Köycü ve 

Yanıkoğlu (1987), Cesurer (1994), Çölkesen ve ark.(1997), Babaoğlu (2003), Soylu ve ark. 

(2008)’nın bulgularından daha yüksek, Vartanlı ve Emeklier (2007)’in bulgularından daha 

düşük olmuştur. 
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Çizelge 2. Denemeye ait tane /koçan oranı, tane verimi ve 1000 tane ağırlığına ilişkin 

ortalamalar ve bu ortalamalara ait gruplar 
S.No Genotipler Tane/Koçan (%) Verim (Kg/Da) 1000 Tane ağırlığı (g) 

1 BATEM 5152 79.00 E 816.23 FG 291.90 F-J 

2 ADA 3.48 85.33 A-E 1085.06 A-F 329.90 A-D 

3 P.32 W 86 80.67 B-E 961.67 B-G 331.23 A-C 

4 ADA 3.49 79.33 DE 918.59 D-G 279.80 H-L 

5 ADA 523 87.67 A 982.55 B-G 310.43 C-G 

6 ADA 3.34 83.00 A-E 982.63 B-G 272.10 I-N 

7 P.31 G 98 87.00 AB 1096.83 A-F 275.47 I-M 

8 ADA 3.28 82.67 A-E 915.57 D-G 316.33 C-F 

9 ADA 3.13 84.00 A-E 938.09 C-G 250.47 M-P 

10 SHEMAL 84.33 A-E 1095.49 A-F 296.33 E-J 

11 ADA 1.18 82.33 A-E 975.19  B-G 249.43 M-P 

12 ÇUK-17 85.00 A-E 1007.60 A-G 329.13 A-D 

13 ÇUK-14 85.33 A-E 1315.82 A 312.43 C-G 

14 ÇUK-13 85.33 A-E 1190.48 A-D 270.23 J-O 

15 ADA 3.46 87.67 A 863.85 E-G 259.77 K-O 

16 MİTİC 86.67 A-C 1252.08 AB 333.07 A-C 

17 ÇUK-10 82.33 A-E 1085.95 A-F 280.33 H-L 

18 DKC- 6022 84.00 A-E 1100.90 A-F 285.77 G-K 

19 ADA 3.44 85.67 A-D 771.39 G 279.20 H-L 

20 ÇUK-1 79.67 DE 858.21 E-G 248.00 N-P 

21 ÇUK-20 85.00 A-E 1154.97 A-E 269.77 J-O 

22 ÇUK-2 85.33 A-E 1195.07 A-D 287.33 G-J 

23 ÇUK-15 88.00 A 1314.50 A 322.47 B-E 

24 ÇUK-16 83.33 A-E 1111.78 A-F 350.00 A 

25 ADA 6.15 84.33 A-E 1023.24 A-G 315.33 C-F 

26 ÇUK-6 80.33 C-E 1005.65 A-G 347.80 AB 

27 ADA 6.44 86.33 A-C 1259.73 AB 255.90 L-O 

28 ÇUK-4 85.33 A-E 1249.16 A-C 312.00 C-G 

29 ADA 6.38 87.00 AB 995.29 B-G 227.43 P 

30 ÇUK-8 69.67 F 828.78 FG 303.77 D-H 

31 ADA 6.39 84.33 A-E 1095.66 A-F 258.20 L-O 

32 ADA 6.34 82.33 A-E 1070.99 A-G 248.67 M-P 

33 ADA 6.36 83.67 A-E 1007.75 A-G 244.00 OP 

34 ADA 6.11 85.00 A-E 1085.19 A-F 279.20 H-L 

35 ADA 6.47 84.67 A-E 1168.95 A-E 299.00 EI 

 AÖF 6.45**   311.65*   27.19**   

 DK(%) 4.7       18.2      5.7   

 

1000 tane ağırlığı bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi, 1000 tane ağırlığı ortalaması 

227,43 g (ADA 6.38) ile 350,00 gr (ÇUK-16) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Köycü 

ve Yanıkoğlu (1987), Çölkesen ve ark.(1997)’nın bulgularından daha yüksek, Cesurer ve ark. 

(1999) ile Babaoğlu (2003)’nun bulgularından daha düşük olmuştur. 

 

Kaynaklar 

 
Anonim, (1997). D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Toprak Analiz Laboratuvar Sonuçları. Ankara. 

Anonim, (2008). Başbakanlık Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır Meteoroloji Müdürlüğü 

Kayıtları. 

Anonim, (2010). Başbakanlık Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır Meteoroloji Müdürlüğü 

Kayıtları. 



392 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

Babaoğlu, Y. (2003). Farklı kökenli mısır (Zea mays L. ) genotiplerinin çeşitli agronomik ve kalite karakterleri 

bakımından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Doktora tezi. Trakya Üniversitesi / Fen Bil. 

Ens./ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Tekirdağ. 

Cesurer, L. (1994). Kahramanmaraş Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Yüksek Verimli Melez 

Mısır Çesitleri Üzerinde Araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt: 1, S:267 - 270, İZMİR. 

Çölkesen M, Öktem A, Akıncı C, Gül İ, İri R, Kaya Y. (1997). Şanlıurfa ve Diyarbakır koşullarında bazı mısır 

çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve verim komponentleri üzerine etkisi. Türkiye II. 

Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun. 

FAO, (2012). Rice Productions, The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Erişim: [ 

www.faostat.fao.org ]. Erişim Tarihi: 12.08.2014. 

Köycü, C. ve Yanıkoğlu, S. (1987). Samsun Ekolojik Şartlarında Mısır (Zea Mays L.) Çeşit Ekim Zamanı 

Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye’de Mısır Üretiminin Geliştirilmesi, Problemler ve Çözüm Yolları 

Sempozyumu. P:287 - 302. Ankara. 

Soylu, S., Akman, H. ve  Gürbüz, B. (2008). Konya Sarayönü Koşullarında Tane Mısır Yetiştiriciliği Üzerine 

Bir Araştırma Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2 – 5 Haziran 2008, Konya, 776 – 781. 

TUİK, (2013). Türkiye Istatistik Kurumu. Erişim Tarihi: 12.08.2014. 

Vartanlı, S. ve Emeklier, Y. (2007). Ankara koşullarında hibrid mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin 

belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Tahıllar, Bitki Islahı ve Biyoteknoloji, 

Yemeklik Tane Baklagiller, 25–27 Haziran 2007 Erzurum, s: 37 - 42. 

 

 

  



393 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

6. Investigation of NIT Quality Analyzer Compared with Conventional Method and 

NIRS Device on Availability Wheat Flour Quality Analysis 

 
Enver Kendal, Mehmet Düzgün 

GAP International Agricultural Research and Training Center, Diyarbakir, Turkey 

Corresponding Author: enver21_1@ hotmail.com 

 

Abstract: In this study, protein content and test weight parameters were examined by using Near-Infrared 

Transmittance (NIT) Which preferred and being used by many research institutions from 2012 onwards in our 

country, because of give results soon by reading quality data directly from grain and NIRS (Near-Infrared 

Reflectance Spectroscopy) which in practice for many years and using conventional methods, compared the data 

obtained from two quality devices and conventional methods. In the study used samples obtained from four 

locations and planted four replications in 10 durum wheat varieties in 2010-2011, were measured protein content 

using NIT and NIRS and used  classical method and NIRS to measure test weight. The variance analysis, 

variety, environment and varieties x environment interactions there were significant in terms of protein content 

at level of 1% and 5%, there were significant difference between varieties and circles in terms of test weight at 

level of 1% and 5%, but differences were not detected on variety x environment interactions. In the correlation 

analysis has been found a positive correlation with high correlation coefficient (r = 0.7218 level) between NIT 

and NIRS devices in terms of protein content as well as between conventional methods and NIT (r = 0.5987 

level ) in terms test weight. Considering of Average the protein values were obtained from NIT were higher than 

the data obtained from NIRS as the value 1.6 as the percentage 12.3%. While hectoliter weight values were 

obtained from NIT were higher than the data obtained from conventional methods as the value 2, as the percent 

3.1%. When NIT compared with NIRS and conventional methods, in terms of the parameters studied, variety, 

environment and varieties x environment interactions has changed very little and the values obtained from NIT 

were higher as parallel in the average. The study, showed that NIT can be used for selections in breeding 

programs, but cannot be use for evaluate the quality criterias, because had higher values than other methods in 

terms of all average. So, the study needs to be more replication for application. 

Key words: NIT, Wheat, Quality, NIRS,  method of conventional. 

 

NIT Kalite Analiz Cihazının NIRS Cihazı ve Klasik Yöntemle Karşılaştırılarak 

Buğdayın Kalite Analizlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

 
Özet: Bu araştırma, yakın kızılötesi ışınlar ile kalite değerlerini direk daneden okuyarak kısa sürede sonuç 

vermesi nedeni ile tercih edilen ve ülkemizde 2012 yılından itibaren birçok araştırma kuruluşu tarafından 

kullanılmaya başlanan Near-infrared transmittance (NIT)  kalite cihazı ile yıllardan beri uygulamada olan 

NIR(Near-Infrared Reflectance Spectroscopy) ve klasik yöntem kullanılarak protein oranı ve hektolitre ağırlığı 

parametreleri incelenmiş ve elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Çalışmada 2010-2011 yılında dört lokasyon ve 

dört tekerrürlü olarak ekilen 10 adet makarnalık buğday çeşidinden elde edilen numuneler kullanılmış NIT’ ta 

protein oranı ve hektolitre ağırlığı, NIRS’ ta protein oranı ve klasik yöntemle de hektolitre ağırlığı ölçülmüştür. 

Yapılan varyans analizlerinde, NIT ve NIR’ dan elde edilen protein oranı bakımından çeşit, çevre ve çeşit x 

çevre interaksiyonunda % 1 ve % 5, NIT ve klasik yöntem ile elde edilen hektolitre ağırlığı bakımından çeşitler 

ve çevreler arasında % 1 ve % 5 oranında farklılık tespit edilirken, hektolitre ağırlığı bakımından çeşit x çevre 

interaksiyonunda ise herhangi bir farklılık tespit edilememiştir. Yapılan korelasyon analizinde protein oranı 

bakımından NIT ve NIR cihazları arasında r = 0.7218 seviyesinde, hektolitre ağırlığı bakımından NIT ve klasik 

yöntem arasında r= 0.5987 seviyesinde yüksek korelasyon katsayısı ile pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. 

Ortalamalar incelendiğinde ise NIT’ tan elde edilen protein değerleri değer olarak 1.6 yüzdelik olarak ise 12.3 

oranında NIR’ dan daha yüksek, hektolitre ağırlığında ise değer olarak 2., yüzdelik olarak ise 3.1 oranında klasik 

yöntemden daha yüksek veriler elde edilmiştir. İncelenen parametreler bakımından NIR ve klasik yöntem ile 

kıyaslandığında, çeşit, çevre ve çeşit x çevre interaksiyonunda çok az değişmekle birlikte ortalamaların tümünde 

ve paralel olarak NIT’ tan daha yüksek değerler elde edilmiş olup, NIT’ın ıslah programlarında seleksiyonda 

kullanılabildiğini gösterirken ortalamaların tamamında diğer yöntem ve cihazlardan daha yüksek sonuç verdiği 

için kalite sonuçlarının değerlendirilmesinde yanlış yorumlara neden olabileceği ancak kesin hüküm vermek için 

detaylı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: NIT, Buğday, Kalite, NIRS, Klasik Yöntem. 
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Giriş 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi durum buğdayın anavatanı olup dünyanın en kaliteli 

makarnalık buğdayın yetiştirildiği bölgelerin başında gelmektedir. Bu bölgemiz makarnalık 

buğdayın yetiştirildiği en uygun ekolojilere sahip olmasına rağmen üretilen makarnalık 

buğdayın makarnalık kalitesinin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Makarnalık buğday 

yetiştiriciliğinde hala istenilen kalite düzeyine ulaşılamamasının nedenleri, kalitesiz çeşitlerin 

yetiştirilmesi, yanlış veya eksik azotlu gübrelerin uygulanması, toprak işleme, sulama, ekim 

ve hasat işlemlerine gereken hassasiyetin gösterilmemesi ve benzeri faktörlerdir. Bu faktörlere 

ek olarak makarnalık kalite analiz laboratuarların yetersiz olması, yeterli düzeyde analizlerin 

yapılamaması, makarnalık buğday ile ekmeklik buğday fiyatı arasında tatmin edici farkın 

olmaması, makarnalık buğday üreticilerin bilinç düzeyinin düşük olması gibi nedenler de 

kaliteli makarnalık buğday üretimini ve yetiştiriciliğini sınırlandırmaktadır. 

 Kaliteli makarnalık buğday üretimini artırmak, kalite seviyesini yükseltmek ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin makarnalık buğday açısından hak ettiği yere ulaşmasını 

sağlamak üzere yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar yetiştirme paketleri ile 

başlamış ıslah çalışmaları ile devam etmiş ve laboratuar altyapıların güçlendirilmesi ile 

sürmektedir. Makarnalık buğday üreticilerin bilinçlenmesi ve ülkemizde teknolojinin 

gelişmesi makarnalık buğday kalitesini daha da sorgular hale gelmiştir.  

Makarnalık buğday kalitesi ile ilgili faaliyet gösteren, kalite analizlerini yapan ve fiyat 

politikasını belirleyen aynı zamanda ülkemizde kamu sektörü olarak hizmet veren Toprak 

Mahsulleri Ofisi, Ticaret Borsaları ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğüne bağlı araştırma kuruluşları, buğdayda kalite analizleri bakımından kurumlar 

arasındaki farklı kalite metotlarını birleştirmek ve metot birliğini oluşturmak üzere 2012 

yılında bir araya gelerek fikir birliğine varmışlardır. Bu toplantıda alınan kararlar 

doğrultusunda kalite analizlerinin aynı metot ile yapılması için kalite analizlerinin sadece NIT 

kalite analiz cihazı ile yapılması uygun görülmüş ve NIT cihazına sahip olmayan kuruluşların 

bu eksikliğinin giderilmesi yönünde fikir birliği sağlamışlardır.  

Özellikle Toprak Mahsulleri kuruluşları, bazı Ticaret Borsaları ve bazı Araştırma 

Enstitüleri/Müdürlükleri 2012 yılı itibarı ile NIT cihazını alarak kalite analizlerini bu cihaz 

yardımıyla yapmaya başlamışlardır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi bu cihaz sayesinde kalite 

analizlerini kısa sürede yaparak bu analiz sonuçları üzerinden ürünün kalitesini belirleyerek 

üreticilere ürün sınıfını ve fiyatını açıklamak suretiyle bu fiyat üzerinden alım garantisini 

vermektedir. Buğday, NIT cihazı sayesinde kısa sürede analiz edilerek kalite sınıfı 

belirlendiği için kalite sınıfına göre fiyat biçilmektedir. Makarnalık buğday sahip olduğu 

yüksek kalite değerleri nedeni ile ekmeklik buğdaya göre bir üst sınıfa girmekte ve yüksek 

fiyatla satılabilmektedir.  

Türler içinde bir çok çeşit bulunmaktadır. Bu çeşitlerin makarnalık kaliteleri 

birbirlerinden oldukça farklıdır. Bu buğdaylar ayrıca değişik faktörlere göre derecelere ayrılır. 

Bunlar; protein oranı, hektolitre ağırlığı, bin dane ağırlığı, camsı dane oranı, rutubet miktarı, 

bozuk dane miktarı ve diğer buğdayların yüzdesi gibi faktörlerdir (Bushuk,1998). 

NIT kalite analiz cihazı, ıslah çalışmalarında, ürün alımında, fiyat politikasının 

oluşumunda belirleyici bir cihaz olması nedeni ile gerek klasik gerek diğer cihazlarla 

karşılaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada NIT cihazı ile NIRS cihazı ve klasik yöntemler 

karşılaştırılarak NIT’ın kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

 

Materyal ve metot 
 

Bu çalışma:2010-2011 yılında dört lokasyonda (Diyarbakır kuru ve sulu, Hani, 

Kızıltepe) ve dört tekerrürlü olarak ekilen 10 adet makarnalık buğday çeşidinden elde edilen 
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numuneler kullanılarak GAP Uluslar arası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünde yürütülmüştür. NIT(Near-infrared transmittance)’ ta protein oranı ve hektolitre 

ağırlığı, NIR(Near-Infrared Reflectance Spectroscopy)’ ta protein oranı ve klasik yöntemle de 

hektolitre ağırlığı ölçülmüştür. Çalışmada incelenen kalite parametreleri ve cihazlarla ilgili 

bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.  

Protein Oranı:Proteinin yüksek olması istenmektedir. Çünkü bu özellik makarnanın pişme 

kalitesini doğrudan etkilemektedir. protein miktarından çok protein kalitesi pişme kalitesini 

etkileyen faktördür. Ayrıca çoğu kez küçük daneli ve hektolitre ağırlığı düşük buğdayların 

proteini daha yüksek çıktığı için protein miktarının çok yüksek olması da tercih 

edilmemektedir. Makarnalık buğday danelerinin protein içeriğinin %13’ten yüksek olması 

istenmektedir (Troccoli ve ark., 2000; D’Ovidio ve Masci, 2004) 

Hektolitre Ağırlığı:Hektolitre ağırlığı, buğday yoğunluğunun bir ölçüsüdür. Genellikle belli 

hacimdeki buğdayın ağırlığı olarak verilmektedir. Hektolitre ağırlığı ile irmik verimi arasında 

bir korelasyon olduğu için hektolitre ağırlığının yüksek olması istenir. Makarnalık 

buğdayların hektolitre ağırlığı diğer buğdaylara göre % 9-10 kat daha fazladır (Bushuk, 

1998). 

Near Infrared Spectroscopy (NIR) Cihazının Kalibrasyonu ve Madde Miktarının 

Saptanması: Near Infrared Spectroscopy cihazı ile organik ve inorganik maddelerin, katı, 

sıvı ve vizkoz fazlarında analiz yapılabilmektedir. NIR madde miktarlarının belirlenmesinde 

ve hububat kalitesinin belirlenmesinde dünyada yaygın olarak yararlanılmaktadır. Analizin 

prensibi bir ışın kaynağından örnek üzerine, seçilen farklı dalga boylarında, ışın 

gönderildiğinde organik moleküldeki protein, rutubet, nişasta ve diğer kimyasal bileşenlerin 

fonksiyonel gruplarının, etkileşimine bağlı olarak bir kısmını absorbe eder ve bir kısmını da 

yansıtır. Organik molekülün belli dalga boyunda ışını farklı absorbe/yansıtma özelliklerinden 

yaralanılarak analiz yapılabilmektedir. 

Hububat ürünlerinde protein, sertlik, rutubet ve yağ son zamanlarda hamur 

özelliklerinin tespiti ve diğer kalite kriterlerinin ölçümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Klasik yöntemlere göre hızlı ve kimyasal sarfiyatı olmayan bir yöntemdir. Doğru ve güvenilir 

bir sonuç vermesi bakımından ürün ve analiz bazında kalibrasyonun çok dikkatli ve düzgün 

yapılması gerekir. Klasik analizlerdeki gibi kesin sonuç vermemekle beraber kesine yakın 

sonuçlar alınır. Şekilde görüldüğü gibi NIR bölgesinde fonksiyonel gruplar spesifik bir 

absorbsiyon pikine sahip değildir. Fakat çok farklı dalga boyunda birbiri üzerine çakışan 

(overlapping) absorbansa sahiplerdir. Aynı zamanda organik bileşikler NIR bölgesinde çok 

düşük molar absorbsiyon kabiliyetindedir. Karl Norris 1960’da NIR analizlerinin prensibini 

geliştirmiş ve ışık geçirgenliği ile ilgili ilk çalışmasında bileşenlerin miktarını belirlemek için 

2 dalga boylu metod kullanmıştır (Norris ve Buttler 1961). 

  Spektraların şekli dolaysıyla analiz sonucu, 

büyük ölçüde organik molekülün kimyasal 

kompozisyonu, fiziksel yapısı, partikül 

boyutu, yetiştirme yeri, yetiştirme sezonuna 

ve tekniği, bölgesel hastalıklar, böcek zararı, 

hasat dönemi, depolama şartları, sıcaklık, 

rutubet, kullanılan öğütücü, yabancı madde 

durumu gibi birçok etkene bağlıdır. Bu 

etkileri en aza indirebilmek için kalibrasyon 

da kullanılacak örnek seçiminin bölgesel 

bazda yada bütün bölgeleri temsil edecek 

şekilde yapılması gerekir. Kalibrasyonda en 

az 140-160 örnek analiz yapılacak aralığı 

temsil edecek şekilde seçilmeli.  

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=nirs%20protein&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fdoi%2Fabs%2F10.1021%2Fjf201468x&ei=b4oYUtenCpOP4gTsl4GQBA&usg=AFQjCNGOtodKxFxDbxaOEWW6CGMlHeMH4g&bvm=bv.51156542,d.Yms
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NIRS 6500 model Near Infrared Scanning Spektroscopy cihazı ve program olarak 

Near Infrared Spectral Analysis Software programı (NSAS5,53) kullanımında; sistem hem 

yansıyan ışığı hem de örnekten gelen ışığı ölçebilme esnekliğindedir. Sistemin esasını 

monokromatör oluşturur. Örnek, ışık kaynağı önüne koyulduğunda ışık enerjisi örneğe çarpar 

bu ışığın bir kısmı yansır bir kısmı örnekten geçer.  

Yansıyan ya da geçen ışık bir detektörle tutularak cihazın bilgisayarına gönderilir. 

Bilgisayarda bu sinyaller ve birtakım matematiksel işlemler kullanılarak gerekli hesaplamalar 

yapılır ve bileşen, miktar olarak hesaplanır (Anonymous, 1993) (NIR Systems Inc. El kitabı 

1993 version 5.2, A Perstrop Analytical Co.12101 Tech Road, Silver Spring MD, U.S.A.)  

NIT(Near-infrared transmittance): Çalışma prensibi bir ışın kaynağından örnek üzerine, 

seçilen farklı dalga boylarında, ışın gönderildiğinde organik moleküldeki protein, rutubet, 

nişasta ve diğer kimyasal bileşenlerin fonksiyonel gruplarının, etkileşimine bağlı olarak bir 

kısmını absorbe eder ve bir kısmını da yansıtır kısacası NIR ile aynı sistemle çalışır. Ancak 

özellikle hububatta NIR dane öğütüldükten sonra unda okuma yaparken, NIT ta ise nümune 

öğütülmeden direk hazneye konur ve bu şekilde okuma yapılır. NIT’ a göre çok daha farklı 

analizler bir arada kolay ve hızlı bir şekilde yapılamasına fırsat vermektedir. Bu nedenle yeni 

geliştirilen pratik bir kalite analiz cihazıdır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Yapılan varyans analizlerinde, NIT ve NIR’ dan elde edilen protein oranı bakımından 

çeşit, çevre ve çeşit x çevre interaksiyonunda % 1 ve % 5, NIT ve klasik yöntem ile elde 

edilen hektolitre ağırlığı bakımından çeşitler ve çevreler arasında % 1 ve % 5 oranında 

farklılık tespit edilirken, çeşit x çevre interaksiyonunda ise herhangi bir farklılık tespit 

edilememiştir. Yapılan korelasyon analizinde protein oranı bakımından NIT ve NIRS 

cihazları arasında hektolitre ağırlığı bakımından ise NIT ve klasik yöntem arasında yüksek 

korelasyon katsayısı ile pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir. 

Protein oranı: Dört lokasondan elde edilen numuneler üzerinde NIT ve NIR’ da okumalar 

yapılmış ve sonuçlar Çizelge 2’ de verilmiştir. NIT ve NIRS’tan elde edilen veriler ayrı ayrı 

analiz edilerek sonuçlar çeşit, çevre ve çeşit x çevre interaksiyonu şeklinde verilmiştir. Ayrıca 

her iki cihazda okunan değerler arasında çıkan farklar hem değerler hem de yüzde(%) olarak 

hesaplanarak aynı çizelgede verilmiştir. 

Protein oranı bakımından çeşitler değerlendirildiğinde; yeni bir kalite analiz cihazı 

olan NIT’ ta yapılan ölçümlerde en yüksek protein oranı % 13.7 ile Svevo çeşidinde 

ölçülürken, aynı grubu paylaşan başka bir çeşit bulunmamış, % 13.4 ve 13.3 ile Aydın 93 ve 

Güney yıldızı çeşitleri Svevo çeşidinden sonra en yüksek değerlere sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı numunelerle eski bir kalite analiz cihazı olan NIR’ da yapılan ölçümlerde ise 

yine en yüksek değerler % 11.8 ile Svevo ve Güney yıldızı çeşitlerinde ölçülmüş, Aydın 93 

çeşidi ise % 11.7 ile aynı grubu paylaşmıştır.  

En düşük değerler ise NIT’ ta % 12.5 ve NIR’ da % 10.7 ile Eyyubi çeşidinde tespit 

edilmiştir. Çeşit ortalamasında yapılan ölçümlerde her iki analiz cihazı sonuçlarında en 

yüksek ve en düşük değerlerin aynı çeşitlerden elde edilmesi sonuçların doğruluğunu teyit 

ederken NIT cihazından elde edilen sonuçların NIR cihazından elde edilen değerlerden tüm 

çeşitlerin ortalamasında daha yüksek olması genel anlamda NIT ile ölçülen değerlerin yüksek 

olduğunu göstermektedir. Çeşitlerin ortalamasında her iki cihaz arasında değer olarak 1.1 ile 

1.9 yüzde olarak 8.7 ile 14.4 arasında fark tespit edilmiştir 
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Çizelge.2. NIT ve NIR cihazları ile ölçülen protein oranları, oluşan gruplar, fark değerleri ve 

fark oranlarına ilişkin değerler 

Yöntem Çeşit 

Lokasyonlar 

Ortalama 

NIT>Klasik 

Diyarbakır 

(kuru) 

Diyarbakır 

(Sulu) 
Kızıltepe Hani Farkı(Değer) 

N
IT

 i
L

E
 Y

A
P

IL
A

N
 Ö

L
Ç

Ü
M

L
E

R
 Artuklu 12.8 ıo 13.7 df 12.6 jo 12.3 nq 12.8 DE 1.7 

Aydın 93 13.3 eı 14.6 bc 12.8 ho 12.8 hn 13.4 B 1.6 

Eyyubi 12.0 ps 13.8 de 12.7 jo 11.6 rs 12.5 F 1.8 

Güneyyıldızı 13.1 gk 14.6 bc 13.0 gl 12.5 jp 13.3 BC 1.5 

Harran 95 12.8 hn 14.1 cd 12.9 hm 11.9 qs 12.9 DE 1.7 

Sarıçanak 98 12.9 hm 13.8 de 12.5 kp 11.5 s 12.7 EF 1.1 

Svevo 13.8 de 15.3 a 13.6 dg 12.2 or 13.7 A 1.9 

Şahinbey 12.3 nq 13.4 eh 13.0 gl 12.2 or 12.7 EF 1.4 

Zenit 12.8 ho 15.0 ab 12.2 or 12.5 lp 13.1 BD 1.5 

Zühre 13.1 fj 14.5 bc 12.4 mq 12.3 nq 13.1 CD 1.7 

Ortalama 12.9 B 14.3 A 12.8 B 12.2 C 13.0   

       AÖF:  Yer:0.30**,   Çeşit:0.29**,    Yer x Çeşit:0.59**,    DK(%):3.2  
NIT>NIRS  

Farkı  (%) 

N
IR

 İ
L

E
 Y

A
P

IL
A

N
 Ö

L
Ç

Ü
M

L
E

R
 Artuklu 11.2 hq 13.1 a 11.0 jr 10.4 r 11.1 C 13.3 

Aydın 93 12.2 bf 12.6 ae 11.1 ır 10.8 mr 11.7 A 11.9 

Eyyubi 10.6 nr 12.9 ab 10.5 pr 10.4 qr 10.7 C 14.4 

Güneyyıldızı 12.2 bf 11.3 hp 11.3 go 10.9 lr 11.8 A 11.3 

Harran 95 11.4 gn 12.8 ac 11.0 kr 10.5 or 11.2 BC 13.2 

Sarıçanak 98 11.7 fl 12.0 dh 11.7 fk 10.8 nr 11.5 AB 8.7 

Svevo 13.0 a 12.1 cg 11.0 kr 10.6 nr 11.8 A 13.9 

Şahinbey 11.1 ır 12.6 ad 11.4 go 10.9 lr 11.3 BC 11.0 

Zenit 11.6 fm 11.8 ej 11.0 kr 10.7 nr 11.6 AB 11.5 

Zühre 11.4 go 11.8 eı 10.9 kr 10.6 or 11.4 BC 13.0 

Ortalama 11.6 B 12.3 A 11.1 C 10.7 C 11.4 

       AÖF:  Yer:0.46**,   Çeşit:0.39**,    Yer x Çeşit:0.78*,      DK(%):4.9   
NIT>NIRS 

 Farkı (DEĞER ) 1.2 2.0 1.7 1.5 1.6   

NIT>NIRS  Farkı (%) 9.6 13.8 13.1 12.4 12.3   
NIR: Near-Infrared Reflectance Spectroscopy, NIT: Near-infrared transmittance 

 

Protein oranı bakımından çevreler değerlendirildiğinde ise NIT’ ta yapılan ölçümlerde 

en yüksek protein oranı % 14.3 ile Diyarbakır Sulu şartlarda ölçülürken, aynı numunelerle 

eski bir kalite analiz cihazı olan NIR’ da yapılan ölçümlerde ise en yüksek değerler % 12.3 ile 

yine aynı lokasyonda ölçülmüştür. En düşük değerler ise NIT’ ta % 12.2 ve NIR’ da % 10.7 

ile Hani lokasyonunda ölçülmüştür. NIR’da 11.1 ile Kızıltepe lokasyonunu Hani lokasyonu 

ile aynı gruba girmiştir. Çevre ortalamasında yapılan ölçümlerde her iki analiz cihazı 

sonuçlarında en yüksek ve en düşük değerlerin aynı çevrelerden elde edilmesi sonuçların 

doğruluğunu teyit ederken NIT cihazından elde edilen sonuçların NIR cihazından elde edilen 

değerlerden tüm çevrelerin ortalamasında daha yüksek olması genel anlamda NIT ile ölçülen 

değerlerin yüksek olduğunu göstermektedir. Çevrelerin ortalamasında her iki cihaz arasında 

değer olarak 1.2 ile 2.0 yüzde olarak 9.6 ile 13.8 arasında farklar tespit edilmiştir. 

Çeşit x çevre interaksiyonu bakımından NIT ve NIR’ da yapılan okumalar ile elde 

edilen protein oranları değerlendirildiğinde; NIT’ ta yapılan ölçümlerde en yüksek protein 

oranı % 15.3 ile Diyarbakır sulu şartlarda ve Svevo çeşidinde ölçülürken, NIR’ da ise yapılan 

ölçümlerde en yüksek protein oranı % 13.0 ile Diyarbakır kuru şartlarda ve yine aynı çeşit 

olan Svevo çeşidinde ölçülmüştür. En düşük değerler ise NIT’ ta % 11.5 Hani lokasyonunda 

ve Sarıçanak 98 çeşidinde, NIRS’ ta % 10.4 ile yine aynı lokasyonunda ancak Eyyubi 

çeşidinde ölçülmüştür. 
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Kalite kriterleri çesit, sertifikalı tohumluk kullanımı, iklim ve yetiştirme tekniği ile 

doğrudan ilgilidir. Ancak kalite kriterleri hesaplanırken tercih edilen yöntemler de önemlidir. 

Protein oranı değerlerinden de anlaşıldığı üzere kullanılan cihazlara bağlı olarak elde edilecek 

kalite değerleri en yüksek ve en düşük değerler her iki cihazda da aynı çeşit ve lokasyonlarda 

ölçülse de ortalamalarda bir cihazın değerleri diğer cihazın değerlerinden farklı olabileceğini 

göstermektedir. 

 

Çizelge.2. NIT ve klasik yöntem ile ölçülen hektolitre ağırlığı, oluşan gruplar, fark değerleri 

ve fark oranlarına ilişkin değerler 

Yöntem Çeşit 
Lokasyonlar 

Ortalama 

NIT>Klas

ik 

Diyarbakır 

(kuru) 

Diyarbakır  

(Sulu) 
Kızıltepe Hani Değer 

N
IT

 i
L

E
 Y

A
P

IL
A

N
 

Ö
L

Ç
Ü

M
L

E
R

 

Artuklu 83.3   81.8   86.1   84.8   84.0 AC 2.5 

Aydın 93 85.3   84.7   86.6   82.8   84.8 A 2.4 

Eyyubi 84.6   82.8   85.7   85.7   84.7 AB 2.8 

Güneyyıldızı 83.0   82.2   84.9   84.7   83.7 AC 2.4 

Harran 95 81.2   80.5   84.2   83.0   82.2 C 3.0 

Sarıçanak 98 85.1   82.1   86.9   86.0   85.0 A 3.0 

Svevo 83.0   82.2   85.6   84.8   83.9 AC 2.9 

Şahinbey 82.1   81.7   83.8   83.7   82.8 C 2.9 

Zenit 82.4   81.2   84.3   84.0   82.9 BC 2.9 

Zühre 83.6   84.1   86.1   80.0   83.4 AC 1.5 

Ortalama 83.3 B 82.3 C 85.4 A 83.9 B 83.7     

  AÖF:  Yer:0.80**,   Çeşit:1.79*,    Yer x Çeşit:3.59ÖD, DK(%):3.0   

NIT>Klas

ik Y.  

Farkı (%) 

K
L

A
S

İK
 Y

Ö
N

T
E

M
L

E
  

Y
A

P
IL

A
N

 Ö
L

Ç
Ü

M
L

E
R

 Artuklu 79.9   80.1   83.8   82.2   81.5 BC 3.0 

Aydın 93 82.0   81.7   83.7   82.5   82.5 A 2.8 

Eyyubi 81.3   79.6   83.2   83.5   81.9 A-C 3.3 

Güneyyıldızı 80.6   79.4   82.9   82.3   81.3 BC 2.9 

Harran 95 77.8   77.1   81.4   80.7   79.2 D 3.6 

Sarıçanak 98 81.7   78.4   84.4   83.5   82.0 AB 3.5 

Svevo 80.0   79.4   82.9   81.9   81.0 C 3.4 

Şahinbey 79.0   78.5   81.1   81.2   79.9 D 3.5 

Zenit 78.8   78.1   81.9   81.2   80.0 D 3.5 

Zühre 80.6   80.0   83.7   83.4   81.9 AB 1.8 

Ortalama 80.2 C 79.2 D 82.9 A 82.2 B 81.1     

    AÖF:  Yer:0.57**,   Çeşit:0.84**,    Yer x Çeşit:0.68ÖD,      DK(%):1.48  

NIT>KLASİK Farkı 

(DEĞER ) 
3.2 3.1 2.5 1.7 2.6 

  

NIT>KLASİK  Farkı (%) 3.8 3.7 3.0 2.0 3.1   
NIT: Near-infrared transmittance 

 

3.2.Hektolitre ağırlığı: Dört lokasondan elde edilen numuneler üzerinde NIT ve NIR’ da 

okumalar yapılmış ve sonuçlar Çizelge 3’ te verilmiştir. NIT ve klasik yöntem ile elde edilen 

veriler ayrı ayrı analiz edilerek sonuçlar çeşit, çevre ve çeşit x çevre interaksiyonu şeklinde 

verilmiştir. Ayrıca her iki cihazda okunan değerler arasında çıkan farklar hem değerler hem 

de yüzde(%) olarak hesaplanarak aynı çizelgede verilmiştir. 

 Hektolitre ağırlığı bakımından çeşitler değerlendirildiğinde; NIT’ ta yapılan 

ölçümlerde en yüksek hektolitre ağırlığı 85.0 kg/hl ile Sarıçanak 98 ve 84.8 kg/hl ile Aydın 93 

çeşitlerinde ölçülürken, aynı numunelerle klasik yöntemle yapılan ölçümlerde ise yine en 

yüksek değerler 82.g kg/hl ile 82.0 kg/hl yine Aydın 93 ve Sarıçanak 98 çeşitlerinde 
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ölçülmüştür. En düşük değerler ise NIT’ ta 82.5 -82.2 kg/hl ile Şahinbey ve Harran 95 

çeşitlerinde, klasik yöntemde ise 79.2-79.9 kg/hl ile yine aynı çeşitlerde ölçülürken, Zenit 

çeşidi de 80.0 kg/hl ile aynı grubu paylaşmıştır Çeşit ortalamasında yapılan ölçümlerde her iki 

analiz cihazı sonuçlarında en yüksek ve en düşük değerlerin aynı çeşitlerden elde edilmesi 

sonuçların doğruluğunu teyit ederken NIT cihazından elde edilen sonuçların klasik yöntemle 

elde edilen değerlerden tüm çeşitlerin ortalamasında daha yüksek olması genel anlamda NIT 

ile ölçülen değerlerin yüksek olduğunu göstermektedir. Çeşitlerin ortalamasında her iki cihaz 

arasında değer olarak 1.3 ile 3.0 yüzde olarak 1.8 ile 3.5 arasında fark tespit edilmiştir. 

Hektolitre ağırlığı bakımından çevreler değerlendirildiğinde ise NIT’ ta yapılan 

ölçümlerde en yüksek hektolitre ağırlığı 85.4 ve aynı numunelerle klasik yöntemle yapılan 

ölçümlerde de 82.9 kg/hl ile Kızıltepe lokasyonunda ölçülmüştür. En düşük değerler ise NIT’ 

ta 82.3 kg/hl ve klasik yöntemde ise 79.2kg/hl ile Diyarbakır sulu şartlarında ölçülmüştür. 

Çevre ortalamasında yapılan ölçümlerde her iki yöntemle yapılan ölçümlerde en 

yüksek ve en düşük değerlerin aynı çevrelerden elde edilmesi sonuçların doğruluğunu teyit 

ederken NIT cihazından elde edilen sonuçların klasik yöntemle elde edilen değerlerden tüm 

çevrelerin ortalamasında daha yüksek olması genel anlamda NIT ile ölçülen değerlerin yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

Çeşit x çevre interaksiyonu bakımından NIT ve klasik yöntemde yapılan okumalar ile 

elde edilen hektolitre ağırlığı verileri değerlendirildiğinde; yapılan varyans analizinde çevre x 

genotip interaksiyonu önemsiz olsa da her iki yöntemde de en yüksek değerler Kızıltepe 

lokasyonunda ve Sarıçanak 98 çeşidinde, en düşük değerler ise Diyarbakır sulu şartlarında ve 

Harran 95 çeşidinde ölçülmüştür.    

Korelasyon analizleri:Yöntemler arasında yapılan korelasyon analizleri Şekil 1 ve Şekil 2’ 

de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Hektolitre ağırlığı bakımından  NIT ve 

klasik yöntemin korelasyon grafiği 

 
Şekil 1. Protein oranı bakımından  NIT ve NIR 

kalite cihazlarının  korelasyon grafiği
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Full Texts / Tam Metinler 

Yapılan korelasyon analizinde protein oranı bakımından NIT ve NIR cihazları 

arasında r = 0.7218 seviyesinde, hektolitre ağırlığı bakımından NIT ve klasik yöntem arasında 

r= 0.5987 seviyesinde yüksek korelasyon katsayısı ile pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. 
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Abstract: This study is carried out in order to determine the effects of mixtures yield and quality characteristics 

of cultivars which grain morphology is similar Adana 99, Bezostaja-1 and Konya 2002, in different proportions 

mixed (1: Pure Bezostaja-1, 2: Pure Konya 2002.3: Pure Adana 99, 4: 33.3 % Konya2002 / 33.3% Adana99/ 

33.3% Bezostaj-1, 5: 50% Konya 2002/50% Bezostaja-1, 6: 50% Konya 2002 / %50 Adana 99, 7: 50% Adana 

99 / 50% Bezostaja-1, 8: %25 Konya 2002/ 75% Bezostaja-1, 9: 25% Adana 99 / 75% Bezostaja-1, 10: 25% 

Adana 99/75% Konya 2002,11: 25% Bezostaja-1/ 75% Konya 2002: 25 % Konya 2002 / 75% Adana 99,13: 25% 

Bezostaja-1 / 75% Adana 99, 14: 25% in Konya 2002/ 25% Adana 99 /50% Bezostaja-1.15: 25% Bezostaja-1 / 

25% Adana 99/50% Konya 2002.16: 25% Konya 20002 / 25% Bezostaja-1 / 50% Adana), Experiment was 

established with randomized block design- 4 replications in 2010-2011 growing season. In the experiment grain 

yield, test weight, thousand kernel weight & protein content was examined. The average grain yield of variety 

and mixture of 717.2 kg / da. Applications from the highest grain yield 907.2 kg / ha obtained from mixture of 

25 % Bezostaja-1/ 75% Adana 99 varieties, while the lowest yield is 527.2 kg / ha were obtained. of 25% 

Konya2002/ 75% Bezostaja-1 varieties of mixtures Belonging to the pure seed of the varieties used in the 

mixture yields of Konya 2002, Adana 99 & Bezostaja-1; 862.9 kg/da,737.5 kg/da & 563.5 kg / da respectively. 

Cultivars & mixtures general average test weight was determined 79.27 kg. Inter-application mixture of 25 % 

Bezosta/75% Konya 2002 with the highest test weight of 80.07 kg. The average weight of cultivars and mixture 

thousand kernel weight was 43.09 g. The highest tousand kernel weight recieved from 25% Bezostaja-1/75% 

Konya 2002 mixing as 48.59 g. Experiment with the highest protein content given by 15.91% from pure 

Bezostaja-1 type, mixing applications with the highest protein content with 15.39 % of 25% Konya2002 / 75% 

Bezostaja-1 mixture. The maximum value for seed yield is measured from the mixture of 25% Bezostaja-1/75% 

Adana 99. This will be done on the basis of an appropriate assortment of mixed cultivation suggest that high 

yields can be more advantageous terms. Yield stability is one of the main benefit of the mixture. Not a single 

year of study results in different types according to the mixture and the rate for many years has revealed new 

research needs to be done. 

Keywords: Mixed Cultivar, Bread wheat,Quality, Yield 

 

Konya Ovası Sulu Şartlarında Karışım Halinde Ekilen Ekmeklik Buğdayda Verim, Bazı 

Verim Unsurları ve Kalite Faktörlerinin Araştırılması 

 
Özet: Bu çalışma, Konya ovası sulu koşullarında tane morfolojileri birbirine benzer Adana 99, Bezostaja-1 ve 

Konya 2002 olmak üzere üç adet ekmeklik buğday çeşidinin farklı oranlarda karıştırılıp(1: Saf Bezostaja-1, 2: 

Saf Konya 2002,3: Saf Adana 99,4: %33.3Konya2002/%33.3Adana99/%33.3Bezostaja-1, 5: %50 Konya 2002 / 

%50 Bezostaja-1, 6: %50 Konya 2002 / %50 Adana 99,7: %50 Adana 99/ %50 Bezostaja-1,8: %25 Konya 2002 

/ %75 Bezostaja-1,9: %25 Adana 99/%75 Bezostaja-1,10: %25 Adana 99/ %75 Konya 2002,11: %25 Bezostaja-

1/ %75 Konya 2002,12: %25 Konya 2002 /%75 Adana 99,13: %25 Bezostaja-1 /%75 Adana 99,14: %25 Konya 

2002 /%25 Adana 99/%50 Bezostaja-1,15: %25 Bezostaja -1/%25 Adana 99/%50 Konya 2002,16: %25 Konya 

2002/%25 Bezostaja-1 / %50 Adana 99), bu karışımların verim ve bazı kalite özelliklerine etkilerini belirlemek 

amacı ile yapılmıştır. Deneme 2010-2011 yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Denemede tane verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, protein oranı incelenmiştir. Çeşit 

ve karışımların tane verimi ortalaması 717.2 kg/da olarak bulunmuştur. Uygulamalar arası en yüksek tane verimi 

907.2 kg/da ile %25 Bezostaja-1/%75 Adana 99 çeşitleri karışımından elde edilirken, en düşük verim ise 527.2 

kg/da olarak %25 Konya 2002/%75 Bezostaja-1 çeşitleri karışımlarından elde edilmiştir. Karışımda kullanılan 

çeşitlerin saf ekimlerine ait verimler ise sırasıyla Konya 2002’de 862.9 kg/da, Adana 99’da 737.5 kg/da ve 

Bezostaja-1 çeşidinde de 563.5 kg/da olarak tespit edilmiştir. Çeşit ve karışımlara ait hektolitre ağırlığı genel 

ortalaması 79.27 kg olarak belirlenmiştir. Uygulamalar arası en yüksek hektolitre ağırlığı 80.07 kg ile 

%25Bezostaja-1/%75 Konya 2002 karışımından elde edilmiştir. Çeşit ve karışımların bin tane ağırlığı ortalaması 

43.09 g olmuştur. En yüksek bin tane ağırlığı 48.59 g ile %25 Bezostaja-1/%75 Konya 2002 karışımından elde 

edilmiştir. Denemede en yüksek protein oranı % 15.91 ile saf Bezostaja-1 çeşidi, karışım uygulamaları içinde en 

yüksek protein oranını ise %15.39 ile %25 Konya 2002/%75 Bezostaja-1 karışımı vermiştir. Tane verimi 
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bakımından en yüksek değer %25Bezostaja-1/%75 Adana 99 karışımından elde edilmiştir. Bu durum çeşitler 

bazında yapılacak uygun bir karışık ekimin yüksek verim açısından daha avantajlı olabileceğini göstermektedir. 

Verim stabilitesi karışımın esas faydalarından bir tanesidir. Çalışma sonuçları nın tek yıllık olması bölgeye 

uygun karışımlar için değişik çeşit ve oranlı çok yıllık yeni araştırmalar yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çeşit karışımları, Ekmeklik buğday, Kalite, Verim 

 

Giriş 

 

Geçmişte  tarım  alanlarının  genişletilmesi  yoluyla  üretimin  artırılması  kolay  iken, 

günümüzde yeni tarım alanlarının kazanılması çok pahalı yatırımlar gerektirmektedir. Bunun 

yanında endüstriyel gelişme, yollar, yerleşim alanları, erozyon ve bilinçsiz kullanım gibi 

nedenler sonucunda pek çok bölgede gerçek tarım alanları hızlı bir şekilde azalmaktadır. 

Verim artışları ya verim için genetik potansiyelin artırılması ya da verimi sınırlayan olumsuz 

faktörlerin azaltılmasıyla sağlanabilmektedir. Türkiye’de buğdaydaki ürün artışı 1965 yılına 

kadar ekim alanlarındaki gelişme ile olurken, o tarihten sonra birim alandan kaldırılan 

üründeki artışla olmuştur. Nitekim 1950-1980 arası 30 yılda buğday veriminde sağlanmış olan 

% 100’lük bir artışın % 60’ının yüksek verim potansiyeline sahip yeni ıslah çeşitlerinin % 

40’nın ise kültürel uygulamalardaki gelişmelerin bir yansıması olduğu kabul edilmektedir 

(Roth ve ark.,1984; Balla ve ark., 1987). 

Tüm dünyada son yıllarda yaşanan iklimdeki ekstrem değişimler nedeni ile tarımsal 

üretimde önemli dalgalanmalar olmuştur. Bilindiği gibi, 2007-2008 yetiştirme döneminde 

Türkiye genelinde kuraklıktan dolayı kayıplar yaşanırken, 2008-2009 yetiştirme yılında 

bölgesel kuraklık, sel, taşkınlar ile dolu gibi tabii afet zararları yaşanmıştır. 2008-2009 

sezonunda verimde artışlar meydana gelmiş ancak sanayici açısından kalitede büyük bir düşüş 

sorunu ortaya çıkmıştır. Buğday veriminin düşük ya da yüksek olması çevre koşulları ve çeşit 

karakterlerine bağlıdır. Bu araştırmada yurtdışında kullanılan, ülkemizde ise bir kısım köylü 

tarafından rastgele uygulanan çeşit haline gelmiş ekmeklik buğdayların farklı oranlarda karışık 

ekimi yapılarak ülkemiz için yeni sayılabilecek bir yetiştirme tekniği uygulanmıştır. 

 

Materyal ve Metot 

 

Bu araştırma, Konya ilinde bulunan Uluslararası Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü arazilerinde 2010-2011 ekim yılında yürütülmüştür. Araştırmada  kullanılan 

materyal; 

Konya 2002: İç Anadolu’da yetişmeye uygun, kışlık karakterli, iri taneli, bin tane  

ağırlığı 39-44 g, kılçıklı, kırmızı sert grubunda ve su-gübre reaksiyonu yüksektir. 

Bezostaja-1: İç Anadolu’da yetişmeye uygun, kışlık karakterli kırmızı sert iri taneli, bin 

tane ağırlığı 40-44 g, kılçıksız beyaz başaklı orta boyludur. 

Adana 99: Yazlık karakterli, kılçıklı, kırmızı taneli yatmaya dayanıklı, orta boylu, bin 

tane ağırlığı 32-40 g. 

Adana 99 çeşidi denememizde yazlık karakterli olması ve kalite değerlerinin 

yüksekliğinden dolayı yer almıştır. Genel olarak Orta Anadolu bölgesinde geç kalmış 

ekimlerde verim ve kalitesinin yüksek oluşu nedeniyle bölgede pancar ve mısır hasadından 

sonra Aralık-Şubat ayları arasında yazlık çeşitlerin ekimi yapılmaktadır. 

Yöntem 

Bu çalışma Tesadüf Blokları Deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Denemede materyal olarak kullanılan 3 çeşidin saf ekim ve bunların tohumlarının 13 farklı 

oranlarda karışımından oluşan konular olmak üzere, toplam 16 deneme konusu tesadüfi olarak 

dağıtılmıştır. Çizelge 1’de üzerinde çalışılacak 16 deneme konusu verilmiştir. 

Araştırmada metrekareye 450 adet tohum olacak şekilde bir parselde kullanılacak 

tohum miktarı kullanılmıştır. Sıra arası 20 cm olacak şekilde 1.20 x 7 m ebadındaki 
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parsellere 6 sıralı deneme mibzeri ile 4-6 cm derinliğe 15.10.2010 tarihinde ekim 

yapılmıştır. Denemede ekimle birlikte her parsele 21 kg/da DAP (18-46-0) verilmiştir. Bu 

da 10 kg/da saf P2O5 ‘e ve 3.78 kg/da saf N’a tekabül etmektedir. İlkbaharda kardeşlenme 

döneminde her parsele 4 kg/da N olacak şekilde amonyum nitrat (%33) ve sapa kalkma 

döneminde de 4 kg/da N olacak şekilde amonyum nitrat (%33) verilmiş olup, denemede 

toplam 11.78 kg/da N uygulanmıştır. Araştırma parselleri yetişme sezonu boyunca iki defa 

sulanmış olup, kardeşlenme döneminde 40 mm ve 2. sulamada sapa kalkma döneminde 40 

mm olmak üzere toplamda 80 mm destek sulaması yapılmıştır. Parseller, 10 Temmuz 2011 

tarihinde fizyolojik oluma geldiğinde parsel biçerdöveri ile hasat edilmiştir. Araştırma sonucu 

elde edilen değerler “Tesadüf Blokları” deneme desenine göre varyans analizine tabi 

tutulmuştur. “F” testi yapılmak suretiyle farklılıkları tespit edilen uygulamaların ortalama 

değerleri  “LSD”  önem testine göre gruplandırılmıştır. 

 

Çizelge1: Deneme Konuları 

SIRA NO UYGULAMA 
1 Saf Bezostaja-1 
2 Saf Konya 2002 
3 Saf Adana 99 
4 %33.3 Konya 2002 / %33.3 Adana 99 /%33.3 Bezostaja-1 
5 %50 Konya 2002 / %50 Bezostaja-1 
6 %50 Konya 2002 / %50 Adana 99 
7 %50 Adana 99/ %50 Bezostaja-1 
8 %25 Konya 2002 / %75 Bezostaja-1 
9 %25 Adana 99/%75 Bezostaja-1 
10 %25 Adana 99/ %75 Konya 2002 
11 %25 Bezostaja-1/ %75 Konya 2002 
12 %25 Konya 2002 /%75 Adana 99 
13 %25 Bezostaja-1 /%75 Adana 99 
14 %25 Konya 2002 /%25 Adana 99/%50 Bezostaja-1 
15 %25 Bezostaja -1/%25 Adana 99/%50 Konya 2002 
16 %25 Konya 2002/%25 Bezostaja-1 / %50 Adana 99 

 

Tartışma ve Sonuç 

 

Üç adet ekmeklik buğday çeşidinin farklı oranlarda karıştırılıp, bu karışımların 

verim ve bazı kalite özelliklerine etkilerini belirlemek amacı yapılan bu araştırmada, ele 

alınan özelliklere ait ortalama değerler ve “LSD” testi grupları Çizelge 2’ de verilmiştir. 

Çeşit ve karışımların tane verimi ortalaması 717.2 kg/da olarak bulunmuştur. 

Uygulamalar arası en yüksek tane verimi 907.2 kg/da ile %25 Bezostaja-1/%75 Adana 

99 çeşitleri karışımından elde edilirken, en düşük verim ise 527.2 kg/da olarak %25 

Konya 2002/%75 Bezostaja-1 çeşitleri karışımlarından elde edilmiştir. Karışımda  

kullanılan çeşitlerin saf ekimlerine ait verimler ise sırasıyla Konya 2002’de 862.9 

kg/da, Adana 99’da 

737.5 kg/da ve Bezostaja-1 çeşidinde de 563.5 kg/da olarak tespit edilmiştir. Benzer 

çalışmalarda karışık ekimlerde verim artışının %5-15 oranında olduğu, (Newton ve 

Svanston 1999). Bizim çalışmamızda da çeşitlerin saf ekimlerine göre karışımlardaki 

verim artışları %5 ile %38 arasında değişmiştir. Bunun da seçilen çeşitlerin kendi verim 

özelliklerinin arasındaki farkın yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çeşit ve karışımlara ait hektolitre ağırlığı genel ortalaması 79.27 kg olarak 

belirlenmiştir. Uygulamalar arası en yüksek hektolitre ağırlığı 80.07 kg ile 

%25Bezostaja- 1/%75 Konya 2002 karışımından elde edilmiştir. Onu 79.98 kg ile 

%25Bezostaja- 1/%25Adana99/%50Konya 2002 üçlü karışımı takip etmiştir. Saf çeşitler 
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sırası ile Adana 99 çeşidinde 79.38 kg, Konya 2002 çeşidinde 79.18 kg ve Bezostaja-1 

çeşidinde ise 78.63 kg olarak tespit edilmiştir. Genel olarak uygulamalar arasında en 

düşük hektolitre ağırlığı 78.22 kg ile %50Konya2002/%50Bezostaja-1 karışımından elde 

edilmiştir. Ekmeklik buğdayda hektolitre ağırlığının en az 72 kg olması istenir ve 82 kg 

üzerindeki değerler çok iyi olarak sınıflandırılmaktadır (Diepenbrock ve ark., 2005). 

Hektolitre ağırlığı çeşit, çevre şartları, kültürel uygulamalar, yatma, hastalık ve zararlı 

gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Sade ve ark., 1999). Ayrıca, hektolitre 

ağırlığına çevrenin etkisinin, çeşitten daha  fazla olduğu belirtmiştir (Atlı, 1985). 

 

Çizelge:2  Karışık ekimde  kullanılan çeşitlerin  verim, hektolitre,  bin tane  ve protein 

oranına  ait verilerin ortalamaları ve önemlilik grupları. 

Karışım oranları Ort. 

Verim 

Değ. 

(kg/da) 

Hektol

itre 

(kg) 

Bin Tane 

Ağırlığı (g) 

Ort. Protein 

Değ. (%) 
%25Bezostaja-1 +% 75 Adana 99 907.2 a** 78.95 38.88 g 14.03fgh 
Konya 2002 862.9 ab 79.18 46.18 abc 13.97f-ı 
%50 Konya 2002 + %50 Adana 99 797.9 abc 79.91 41.57efg 13.91ghı 
%25 Adana 99+ %75 Konya 2002 789.4 abc 79.48 44.28cde 13.85ghı 
%25 Konya 2002 + %75 Adana 99 785.1 a-d 79.90 40.36fg 13.53ı 
%25Bezostaja-1+ %25 Adana 99+ %50 

Konya 2002 

784.9 a-d 79.98 42.18def 14.23efg 
Adana 99 737.5 a-e 79.38 34.92h 13.71hı 
%25Bezostaja-1+ %75 Konya 2002 731.6 a-e 80.07 48.59a 14.39def 
%25Konya 2002+ %25Bezostaja-1 

+%50 Adana 99 

729.5 b-e 79.15 42.17def 14.03fgh 
%50 Konya 2002 + %50 Bezostaja-1 686.8 b-f 78.22 47.48ab 14.96bc 
%25 Konya 2002 + %25 Adana 99+ 

%50 Bezostaja-1 

668.7 c-f 79.72 44.70bcd 14.64cde 
%50 Adana 99+ %50 Bezostaja-1 656.5 c-f 78.86 39.40fg 14.71cd 
%33.3 Konya 2002 + %33.3 Adana 99 

+%33.3Bezostaja-1 

6496 c-f 79.30 44.35cde 14.52cde 
%25 Adana 99+ %75 Bezostaja-1 609.0 def 79.18 42.19def 15.18b 
Bezostaja-1 563.5 ef 78.63 46.35abc 15.91a 
%25 Konya 2002 +%75 Bezostaja-1 527.2 f 78.47 45.90abc 15.39b 
Ort. 717.2 79.27 43.09 14.72 
LSD 176,4  2.819 0.448 

 

Çeşit ve karışımların bin tane ağırlığı ortalaması 43.09 g olmuştur. En yüksek bin 

tane ağırlığı 48.59 g ile %25 Bezostaja-1/%75 Konya 2002 karışımından elde 

edilirken, bunu 47.48 g ile %50Konya 2002+%50 Bezostaja-1 çeşit karışımı takip etmiştir. 

Karışımlarda en düşük bin tane ağırlığı ise 38.88 g ile %25Bezostaja-1/%75 Adana 99 çeşit 

karışımından elde edilmiştir. Saf çeşit ekimlerinde Adana 99 34.92 g ile en düşük bin tane 

ağırlığını verirken, Bezostaja-1 46.35 g ile ikinci sırada yer almıştır. Araştırmada Konya 

2002 ise 46.18 g ile saf ekimler içinde üçüncü sırada yer almıştır. 

Bu çalışmada çeşit ve karışımların genel ortalama protein değeri % 14.72 

olarak bulunmuştur. Denemede en yüksek protein oranı % 15.91 ile saf Bezostaja-1 

olurken, Konya 2002 çeşidi (% 13.97) ve Adana 99 çeşidine ait (% 13.71) ortalama değerler 

son gruplarda yer almıştır. Karışım uygulamaları içinde en yüksek protein oranını 

%15.39 ile %25 Konya 2002/%75 Bezostaja-1 karışımı vermiştir. Karışımlar arasında en 

düşük değeri ise % 13.53 %25 Konya 2002 /%75 Adana 99 karışımından elde edilmiştir. 

Ünal (2002) buğdayda protein miktarının tür, çeşit, çevre koşulları ve üretim tekniğine 

bağlı olarak % 6-22 oranında değiştiğini ve yurdumuzda protein oranının topbaşlar da %9-

13, ekmeklik buğdaylarda %10- 15, makarnalık buğdaylarda %11-17 arasında değiştiğini 

bildirmektedir. 

Adana 99 çeşidi özellikle un sanayiinin kaliteli çeşit ihtiyacına cevap verebilen ve 

bu nedenle İç Anadolu’da özellikle geç ekim yapılarak yetiştirilmeye çalışılan bir çeşit 

olmasına rağmen; bu çalışmaya göre, İç Anadolu’da normal ekim sezonunda ekildiğinde, 
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aynı dönemde ekilmiş kışlık karakterli Konya 2002 ile Bezostaja 1’den daha düşük 

protein oranına sahip olurken verim açısından da bu iki çeşidin arasında kalmıştır. Bu 

nedenle üreticiler üretim yaparken verim ve kaliteyi göz önünde bulundurarak uygun 

ekim zamanında uygun çeşit seçimine dikkat etmelidirler. 
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Abstract: In this study 16 wheat cultivars were used. Experiment was carried out under irrigated conditions by 

randomized block design with two replications  in Konya location during 2011-2012 growing season. 

Extensograph values of type; Energy 90: 89 to 203 cm
2
, resistance: 150-506.50 BU(Brabender Unit), 

extensibility: 161.50-253.50 mm, maximum resistance: 265.50-830.50 BU, protein content: 10.35 to 14.06 %, 

Zeleny sedimentation 33.50-61.50 ml, hardness value of 40 - 68 PSI, bread weight:134.20-147.30 g and volume: 

397.50-522.50 cm
3
 were determined as. According to results; between bread volume and extensograph elasticity 

(p <0.01), extensograf resistance (p <0.05) ,with extensograf rate (p <0.01), Zeleny sedimentation (p<0.05) 

significant positive correlation were determined. Rheological properties of dough, which is appropriate for the 

product provides knowledge about the probability. Extensograph device measures dough extensibility, strength 

and energy. 

Keywords: Bread wheat, Protein, Zeleny sedimentation, Bread volume, Extensograph 
 

Ekmeklik Buğday da Ekstensograf Parametereleri ile Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki 

İlişkilerin Belirlenmesi 

 
Özet: Bu çalışmada 16 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Deneme 2011-2012 yetiştirme sezonunda Konya 

merkez lokasyonunda sulu koşullarda tesadüf blokları deneme desenine göre 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Çeşitlerin Ekstensograf değerleri; 90. dak enerji: 89-203 cm
2
, direnç: 150-506.50 BU, uzama: 161.50-253.50 

mm, maksimum direnç: 265.50-830.50 BU, protein oranı % 10.35-14.06, zeleny sedimantasyon 33.50-61.50 ml, 

sertlik değeri 40-68 PSI, ekmek ağırlığı 134.20-147.30 g ve ekmek hacmi 397.50-522.50 cm
3
 aralığında 

değişmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; ekmek hacmi ile Ekstensograf elastikiyet (p<0.01),ekstensograf 

direnç(p<0.05), ekstensograf oran (p<0.01) ve zeleny sedimantasyon arasında (p<0.05) seviyesinde önemli 

korelasyon belirlenmiştir. Hamurun reolojik özellikleri, hangi ürün için uygun olabileceği konusunda bilgi 

vermektedir. Ekstensograf cihazı hamurun uzayabilirliği, kuvveti ve enerjisini belirlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik Buğday, Protein, Zeleny Sedimantastyon, Ekmek hacmi, Ekstensograf 

 

Giriş 

 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğunluğu, beslenmemizin temelini oluşturan buğdayın 

öneminin insanoğlu var olduğu sürece önemini kaybetmeyeceği ve buna benzer çalışmaların  

devam edeceği anlamına gelmektedir. Artan dünya nüfusunun beslenmesi, gerekli enerji, 

vitamin ve protein ihtiyacınının karşılanması için yüksek miktarda buğday üretimi yanında 

kaliteninde artırılması yönünde çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Geniş adaptasyon 

kabiliyetinin yanı sıra, beslenme değerinin yüksek olması, taşıma, işleme ve depolama 

kolaylığı nedeniyle dünya da diğer kültür bitkileri içerisinde ekiliş ve üretim bakımından ilk 

sırayı alan buğday, dünya tahıl ekim alanının % 31.1’ini, toplam tahıl üretiminin ise % 

25.9’unu oluşturmaktadır (Anon. 2007a). Türkiye ekmeklik buğday ekim alanı 67.694.000 da, 

üretim 16-17 milyon ton ve 241 kg/da tane verimi elde edilmiştir. Konya ili ekmeklik buğday 

ekim alanı 4.744.000 da üretim 1.000.000 ton ve tane verimi ise 217 kg/da tane verimi elde 

edilmiştir. Konya ili ekmeklik buğday üretimi ile Türkiye’deki payı % 6.33 olmuştur (Anon. 

2010). Buğdayın kalitesi; fiziksel, kimyasal, teknolojik, reolojik ve ekmek denemeleri 

analizleri ile belirlenmektedir. Ekmek özelliklerini tespit etmek için reolojik özelliklerin 

bilinmesi gerekmektedir. Unların fiziksel, kimyasal özellikleri, öz miktarı ve nitelikleri 

üzerinde yapılan çalışmalar, unların ekmekçilik değeri hakkında tam ve kesin bilgi vermediği 

için hamur üzerinde çalışmak ve hamurun reolojik özelliklerini tespit etmek gerekmektedir 

(Elgün ve Ertugay, 2000). Hamurun reolojik özellikleri hamurun işlenmesi ve elde edilen son 

ürün kalitesini etkilemesi bakımından önemlidir(Indrani ve Rao, 2007). Buğday unlarında 
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reolojik karakterleri belirlemek için değişik metotlar geliştirilmiştir (Bloksma ve Bushuk, 

1988). Farklı sürelerde bekletilen hamurun uzama kabiliyeti ile uzamaya karşı gösterdiği 

direnci ölçen ekstensograf değerleri bunlardandır (Özkaya, 1995). Bu amaçla ekstensograf 

aleti yardımı ile hamurun uzamaya karşı mukavemeti ve uzama kabiliyeti ekstensogram 

olarak çizilir. Böylelikle hamurun uzama kabiliyeti, uzamaya karşı direnci ve hamurun 

enerjisi saptanabilir. Bunlara ek olarak hamurun proteolitik aktivitesi, oksidan maddelerin 

etkileri ile hamurun fermantasyon toleransı hakkında da bilgi verdiği ifade edilmiştir(Elgün ve 

ark., 2002). Hamur uzayabilirlik testi, yoğurmanın tekdüzeliği, uzayan dinlenme süresi, ilave 

edilen tuz, emülgatör ve oksidanların son ürünün yapısı ve kalitesi üzerine olan etkilerini 

belirlemek için kullanılan önemli ölçümlerden biridir (Anon. 2008).Çalışmada 16 farklı 

ekmeklik buğday çeşidinin unlarında kimyasal, reolojik ve ekmek denemeleri yapılarak 

çeşitlerin performansları ve ekstensograf parametreleri ile olan ilişkileri istatistiki olarak 

karşılaştırılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırmada 2011-2012 üretim yılında, Konya merkez lokasyonunda sulu koşullarda 

16 farklı ekmeklik buğday çeşidi (Çizelge 1) materyal olarak kullanılmıştır. Tesadüf blokları 

deneme deseninde ve 2 tekerrürlü olarak kalite analizleri yapılmıştır. Laboratuvarda analize 

tabi tutulan buğday örnekleri, AACC metod 26-95’e göre (% 14.5 rutubet olacak şekilde) 

tavlanarak, AACC metod 26-50’ye göre Brabender Junnior değirmende % 65 un randımanına 

göre öğütülmüştür. Araştırmada; kimyasal (protein oranı, ve zeleny sedimantasyon) reolojik 

testlerden ekstensograf (30-60-90 dakikaları, direnç, uzama, maksimum direnç, oran ve 

maksimum oran) ve ekmek pişirme denemeleri (ağırlık ve hacim) yapılarak kaliteleri 

belirlenmiştir. Protein oranı AOAC 992.23(Anon. 2009), zeleny sedimantasyon (Anon. 1981),  

ekstensograf analizleri (Ekstensograf-E, Brabender Germany AACC 54-10’a (30-60-90) 

hızlandırılmış metoda göre yapılmıştır(Anon 1990).  Ekmek denemeleri 100 gram una % 2 

maya % 1.5 tuz ve farinografta kaldırdığı suyun % 2 fazlası verilerek hamur olgunlaşıncaya 

kadar yoğrulmuş ve yuvarlak yapılarak 30 °C de ve % 80 nisbi nem de fermantasyon 

dolabında 30 dakika dinlendirilip havalandırılmış ve 30 dakika fermantasyondan sonra şekil 

verilip tavalara alınmıştır. Hamur 30 °C ve % 95 nisbi nemde 55 dakika son fermantasyona 

bırakılmış ve 230 ± 5 
o
C'de 25 dakika fırında pişirilmiştir (Anon. 2009). Ekmeklerin ağırlık ve 

hacimleri, fırın çıkışından hemen sonra tespit edilmiştir. Verilerin istatistik analizleri Jump 11 

programı ile yapılmıştır. 

 
Çizelge 1. Denemede yer alan çeşitler 

Sıra No: Çeşitler Sıra No: Çeşitler 

1 Ahmetağa 8 KateA-1 

2 Bağcı-2002 10 Kınacı-97 

3 Bezostaya-1 11 Konya-2002 

4 Demir-2000 12 Pehlivan 

5 Ekiz 13 Sönmez 

6 Eser 14 Sultan 

7 Göksu-99 15 Tosunbey 

8 Gün-91 16 Ukrayna 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

İncelenen özelliklerin varyans analiz sonuçları bakımından çeşitler arasındaki 

farklılığın önemli olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1,2). 
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Çizelge 2. Ekmeklik buğday çeşitlerinin protein oranı,  zeleny sedimantasyon, ekmek ağırlığı ve ekmek hacmine ait 

özelliklerinin birleştirilmiş varyans analiz sonuçları  

Kaynak SD Protein Oranı Zeleny Sed. Ekmek Ağr. Ekmek Hacmi 

Çeşit 15 ** ** ** ** 

Tekerrür 1 ÖD ÖD ÖD ÖD 

Hata 15 ÖD ÖD ÖD ÖD 

Ortalama 
 

12.17 41.81 40.85 467.84 

Kaynak SD 
E-30 

(dk) 

E-60 

(dk) 

E-90 

(dk) 

E-

Direnç 
E-Uzama 

E-Max 

direnç 
E-Oran 

E-Max 

oran 

Çeşit 15 ** ** ** ** ** ** ** ** 

Tekerrür 1 ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD 

Hata 15 ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD 

Ortalama   108.19 129.28 135.34 299.37 215.91 475.88 1.47 2.31 

*: % 5, **:% 1 düzeyinde önemli ÖD: Önemli değil   SD; Serbestlik derecesi      

 
Çizelge 4. Ekmeklik buğday çeşitlerinin protenin oranı, zeleny sedimantasyon, ekmek ağırlığı ve ekmek hacmine 

ait ortalama değerleri 

Çeşitler PRT (%) ZLN(ml) SRT(PSI) EA(g) EH(cm3) 

Ahmetağa 11.85 36.50 40 137.50 447.50 

Bağcı-2002 11.46 45.50 59 137.00 447.50 

Bezostaya-1 14.06 60.50 43 142.50 522.50 

Demir-2000 14.05 42.50 42 137.40 505.00 

Ekiz 11.04 34.50 39 144.40 495.00 

Eser 12.27 33.50 68 136.95 397.50 

Göksu-99 13.45 35.50 58 143.50 420.00 

Gün-91 12.23 44.50 43 146.70 505.00 

KateA-1 10.35 34.50 40 138.65 467.50 

Kınacı-97 10.74 44.50 56 139.40 485.00 

Konya-2002 11.76 33.50 52 145.80 462.50 

Pehlivan 13.34 38.50 43 134.20 447.50 

Sönmez 12.16 35.50 53 147.30 505.00 

Sultan 13.06 37.50 52 141.00 430.00 

Tosunbey 12.05 61.50 41 139.05 477.50 

Ukrayna 11.94 50.50 44 140.60 466.00 

Ortalama 12.17 41.81 48 140.75 467.84 

AÖF(0.05) 0.8 5.12 6.24 1.31 12.14 

DK (%) 4.56 3.81 8.16 7.45 6.87 

PRT: Protein Oranı (%),ZLN: Zeleny Sedimantasyon(ml),SRT:Sertlik (PSI,)EA:Ekmek ağırlığı(g),EH:Ekmek 

Hacmi(cm
3
) 

 

İncelenen Kalite Parametreleri 

Buğdayın kalitesini belirleyen en önemli faktör protein oranı ve kalitesidir. Araştırma 

yılında protein oranı % 10.35-14.06 arasında değişmiş olup, deneme ortalaması  % 12.17 en 

yüksek protein oranının Bezostaya-1, Demir-2000, Göksu ve Pehlivan çeşitlerinde sırasıyla % 

14.06, 14.05, 13.45, 13.34 olduğu belirlenmiştir(Çizelge 4). Zeleny sedimantasyon değeri 

gluten kalitesini belirttiğinden farklı buğdayların gluten kalitesinin değerlendirilmesinde 

pratik bir yöntemdir (Elgün ve ark.2002). Denemenin zeleny sedimantasyon değeri 33.50 ile 

61.50 ml arasında değişmiş olup, deneme ortalaması 41.81 ml olarak belirlenmiştir.En yüksek 

değer Tosunbey, Bezostaya-1, Ukrayna, Bağcı-2002, Kınacı ve Gün-91 çeşitlerinde sırasıyla  

61.50, 60.50, 50.50, 45.50, 44.50 ml olduğu belirlenmiştir(Çizelge 4). Aydoğan ve ark. 2013, 

Konya koşullarında kuru şartlarda yaptıkları bir çalışmada denemenin sedimantasyon 

aralığının 19.5-62.5 ml arasında değiştiğini, en yüksek değerlerin Bağcı-2002, Gün-91, 
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çeşitlerinde sırasıyla  62.5, 60.5 ml olduğunu belirlemişlerdir. Buğdaylarda sertlik ve 

yumuşaklık ürün standardizasyonunda önemli bir kriterdir.  Denemede sertlik değerleri  39 ile 

68 (PSI) arasında değişmiş olup, deneme ortalaması 48.68 (PSI) olarak belirlenmiştir.  En sert 

çeşit Ekiz  39 (PSI) ve en yumuşak çeşit ise Eser 68 (PSI) çeşidi olmuştur (Çizelge 4). 

Ekmek Denemeleri Parametreleri 

Buğday çeşidinin kalitesi hakkında doğru karar verebilmek için ekmek denemeleri 

faydalı bilgiler sunmaktadır. Ekmek ağırlığını incelediğimizde deneme aralığı 134.20-147.30 

g arasında değişmiş olup, deneme ortalamasının 140.75 g olduğu belirlenmiştir. En yüksek 

değerler; Sönmez, Gün-91, Konya-2002, Ekiz ve Bezostaya-1 çeşitlerinden sırasıyla 147.30, 

146.70, 145.80, 144.40, 142.50 g elde edilmiştir. En düşük oran ise 134.20 g ile Pehlivan 

çeşidinde belirlenmiştir (Çizelge 3). Çeşitlerin ekmek hacimleri  415 ile 500 cm
3
 arasında 

değişmiş olup deneme ortalamasının 467.84 cm
3
 olduğu belirlenmiştir. En yüksek ekmek 

hacim değerleri Bezostaya-1, Sönmez, Gün-91, Demir-2000 ve Kınacı-97 çeşitlerinde 

sırasıyla 520.50, 520, 510, 500.50, 480 cm
3
 olarak belirlenmiş ve en düşük oran ise 400.50 

cm
3
 Eser çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 3). 

 
Çizelge 5. Ekmeklik buğdayın çeşitlerinde özelliklerinin ortalama değerleri 

Çeşitler E-30 E-60 E-90 EDR EEL EMD EOR EMOR 

Ahmetağa 124.50 143.50 139.00 343.00 201.50 513.00 1.70 2.60 

Bağcı-2002 99.50 114.50 130.00 280.00 215.00 450.50 1.35 1.85 

Bezostaya-1 78.50 128.50 118.00 227.00 241.00 349.50 0.95 1.55 

Demir-2000 74.50 123.50 119.50 211.50 249.50 345.50 0.90 1.45 

Ekiz 115.50 131.50 130.00 270.00 217.50 436.50 1.20 2.00 

Eser 131.50 147.50 148.50 506.50 161.50 687.50 3.10 4.30 

Göksu-99 109.50 100.50 122.00 291.00 215.50 399.50 1.40 1.90 

Gün-91 131.50 153.50 159.00 287.50 229.00 532.50 1.30 2.35 

KateA-1 59.50 69.50 89.00 150.00 246.50 265.50 0.55 1.15 

Kınacı-97 120.50 169.00 181.00 420.00 197.50 687.00 2.10 3.50 

Konya-2002 97.50 101.50 93.00 232.50 204.50 323.50 1.10 1.65 

Pehlivan 82.50 87.50 108.00 190.00 253.50 302.50 0.85 1.20 

Sönmez 104.50 132.50 138.00 293.00 215.50 466.00 1.40 2.20 

Sultan 121.50 125.50 137.00 374.50 187.00 520.50 2.00 2.85 

Tosunbey 115.50 141.50 150.50 274.50 227.50 504.00 1.20 2.20 

Ukrayna 164.50 198.50 203.00 448.50 192.00 830.50 2.35 4.25 

Ortalama 108.19 129.28 135.34 299.37 215.91 475.88 1.47 2.31 

AÖF(0.05) 12.14 15.63 11.41 45.16 5.19 75.15 0.7 0.6 

DK (%) 6.14 5.74 4.78 7.56 5.85 8.47 7.45 5.68 
E-30 :30 dakikadaki ekstensograf enerji (cm2), E-60 :60. dakikadaki ekstensograf enerji (cm2), E-90 :90.dakika ekstensograf 

enerji (cm2) , EDR kstensograf direnç (BU), EEL: Ekstensograf elastikiyet (mm), EMD:Ekstensograf maksimum direnç 

(BU), EOR:Ekstensograf oran (E-Direnç/E-Uzama), EMOR: Ekstensograf maksimum oran (E-Max.Direnç/E-Uzama).  

 

Ekstensograf Parametreleri 

Ekmeklik buğday ıslah çalışmalarında ve yeni çeşitlerin geliştirilmesinde, kalite 

kontrol çalışmalarında sanayicinin işleme proseslerinde farklı enstrümental cihazlar 

kullanılarak elde edilen hamurun reolojik özelliklerine ait değerler yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Araştırmada materyal olarak kullanılan çeşitlerde 30. dk ekstensograf enerji 

değeri (E-30) 59.50-164.50 cm
2
 arasında değişirken deneme ortalaması 108.19 cm

2
 , 60. dk 

ekstensograf enerji değeri (E-60)  69.50-198.50 cm
2
 arasında değişirken deneme ortlaması 

129.28 cm
2
 ve 90. dk ekstensograf enerji değeri (E-90) ise 89-203 cm

2
 arasında değişmiş ve 

deneme ortalaması ise 135.34 cm
2
 olduğu belirlenmiştir. 30-60-90 dakikalarda en yüksek 

değer Ukrayna en düşük değer ise KateA-1 çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitlerin Ekstensograf 

dirençleri(EDR) 150-506.50 BU arasında değiştiği, deneme ortalaması ise 299.37 BU en 

yüksek direnç ise Eser, en düşük değer ise KateA-1 çeşidinden elde edilmiştir. Reolojik 

özelliklerden uzayabilirlik ve hamur kuvveti (direnç) buğdayların farklı ürünlere 



410 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

işlenebilirliğini belirlemede kullanılmaktadır. Uzayabilirlik değeri, pişme performansı ve son 

ürün kalitesi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Hamurun Ekstensograf Elastikiyeti 

(EEL) uzama kabiliyeti değeri 161.50-253.50 mm arasında değişmiş deneme ortalaması 

215.91 mm olarak belirlenmiştir. En yüksek uzama kabiliyeti Pehlivan, en düşük değer ise 

Eser çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitlerin Ekstensograf maksimum direnci(EMD)  302.50-

830.50  arasında değişmiş olup, deneme ortalaması 475.88 BU olmuştur. En yüksek 

maksimum direnç Ukrayna, en düşük değer ise Pehlivan çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitlerin 

Ekstensograf oranı (EOR)  0.55-3.10 arasında değişmiş, deneme ortalaması 1.47 olarak 

belirlenmiştir. En yüksek oran Eser, en düşük değer ise KateA-1 çeşidinden elde edilmiştir. 

Çeşitlerin Ekstensograf maksimum oranı(EMOR1.15-4.30 arasında değişmiş olup, deneme 

ortalaması 2.31 olarak belirlenmiştir. En yüksek oran Eser, en düşük değer ise KateA-1 

çeşidinden elde edilmiştir(Çizelge 5). 

Özellikler Arası İlişkilerin İncelenmesi 

E-60 ile; ZLN ve E-30 arasında (0.3926*, 0.8319**), E-90; ZLN,E30,E60 

arasında(0.3656*, 0.8519**0.9454**), EDR ile;E-30, E-60,E-90 dk arasında (0.8388**, 

0.7648**, 0.7832**), EEL ile; E-30,E-60,E-90 dk,EDR arasında (-0.7387**, -0.5303*, -

0.5132*,-09035**), EMD ile; E-30,E-60,E-90, EDR,EEL ( 0.8984**, 0.9045**, 0.9432**, 

0.9274**, -0.7425**), EOR ile; PRT,ZLN,E-30,E-60,E-90,EDR, EEL,EMD arasında (-

0.1235*, -0.1054*, 0.7810**, 0.6760**, 0.6918**, 0.9863**, -0.9187**, 0.8741**), EMOR 

ile; E-30,E-60,E-90, EDR, EEL, EMD ve EOR arasında (0.8546**, 0.8155**, 0.8318**, 

0.9778**, -0.8533**, 0.9641**, 0.9571**), EH İle; ZLN, EDR, EEL, EOR, EMOR ve EA 

arasında (0.4175*, -0.4214*, 0.5585*, -0.5056*, -0.34.11*, 0.4229*) arasında önemli  ilişki 

tespit edilmiştir (Çizelge 6). Şahin ve ark (2013). 314 adet ekmeklik buğday örneği ile 

yaptıkları çalışmada ekmek hacmi ile ekstensograf uzama  kabiliyeti arasında (p<0.05) 

seviyesinde pozitif ve önemli ilişki olduğunu, ekstensografın diğer özellikleri ile ekmek 

hacmi arasında ilişkinin önemsiz bulunduğunu belirtmişlerdir.  

 
Çizelge 6. Ekstensograf parametreleri ile bazı özellikler arasındaki önemli korelasyon değerleri 

Değişken Bağımlı 

Değişken 

Korelasyon Önemlilik 

değeri 

Değişken Bağımlı 

Değişken 

Korelasyon Önemlilik 

değeri 

E-60 ZLN 0.3926 0.0262* EOR E-30 0.7810 <.0001** 

E-60 E-30 0.8319 <.0001** EOR E-60 0.6760 <.0001** 

E-90 ZLN. 0.3656 0.0396* EOR E-90 0.6918 <.0001** 

E-90 E-30 0.8519 <.0001** EOR EDR 0.9863 <.0001** 

E-90 E-60 0.9454 <.0001** EOR EEL -0.9187 <.0001** 

EDR E-30 0.8388 <.0001** EOR EMD 0.8741 <.0001** 

EDR E-60 0.7648 <.0001** EMOR E-30 0.8546 <.0001** 

EDR E-90 0.7832 <.0001** EMOR E-60 0.8155 <.0001** 

EEL E-30 -0.7387 <.0001** EMOR E-90 0.8318 <.0001** 

EEL E-60 -0.5303 0.0018* EMOR EDR 0.9778 <.0001** 

EEL E-90 -0.5132 0.0027* EMOR EEL -0.8533 <.0001** 

EEL EDR -0.9035 <.0001** EMOR EMD 0.9641 <.0001** 

EMD E-30 0.8984 <.0001** EMOR EOR 0.9571 <.0001** 

EMD E-60 0.9045 <.0001** EH ZLN 0.4175 0.0174* 

EMD E-90 0.9432 <.0001** EH EDR -0.4214 0.0163* 

EMD EDR 0.9274 <.0001** EH EEL 0.5585 0.0009* 

EMD EEL -0.7425 <.0001** EH EOR -0.5056 0.0032* 

EOR PRT -0.1235 0.5006 EH EMOR -0.3411 0.0500 

EOR ZLN -0.1054 0.5001 EH EA 0.4229 0.0159* 
PRT: Protein Oranı (%),ZLN: Zeleny Sedimantasyon(ml),SRT:Sertlik (PSI,)EA:Ekmek ağırlığı(g),EH:Ekmek Hacmi(cm3) 

E-30 :30 dakikadaki ekstensograf enerji (cm2), E-60 :60. dakikadaki ekstensograf enerji (cm2), E-90 :90.dakika ekstensograf 

enerji (cm2) , EDR Ekstensograf direnç (BU), EEL: Ekstensograf elastikiyet (mm), EMD:Ekstensograf maksimum direnç 

(BU), EOR:Ekstensograf oran (E-Direnç/E-Uzama), EMOR: Ekstensograf maksimum oran (E-Max.Direnç/E-Uzama).  
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Sonuç 

 

Denemede yer alan genotiplerde incelenen kimyasal özellikler ve ekstensograf 

parametrelerinin çeşitler bazında farklılıklarının olduğu yapılan çalışmada belirlenmiştir. 

Protein oranı bakımından Bezostaya-1 ve Tosunbey çeşitleri, ekmek ağırlığı bakımından 

Sönmez, Gün-91 ve Konya-2002, ekmek hacmi bakımından ise Bezostaya-1 çeşidi en yüksek 

değeri almıştır. Ekstensograf parametreleri bakımından E-30,E-60,E-90. dk daki enerji değeri 

en yüksek Ukrayna, direnç bakımından Eser, EEL bakımından Pehlivan, EMD bakımından 

Ukrayna, EOR ve EMOR bakımından Eser çeşidinden en yüksek değerler elde edilmiştir. 

İncelenen bazı kalite özellikleri ve ekstensograf parametreleri bakımından önemli ilişkiler 

tespit edilmiştir. Ekstensograf oran; protein oranı ve zeleny sedimantasyon arasında negatif 

önemli, 60. dak. ile zeleny sedimantasyon  arasında önemli pozitif ve 90. dakika ile yine 

zeleny sedimantasyon arasında pozitif önemli ilişki tespit edilmiştir. Ekstensograf 

parametreleri ile ekmek özellikleri arasında ilişki önemli bulunmamıştır. 
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Abstract: This study was conducted in order to examine  some physical, chemical and rheological (mixograph) 

traits of eight durum wheat varieties in  2012-2013 under irrigated and rainfed condition in central location 

of  Konya according to  randomized block design with  three replications. Mixograph parameters ; the average 

development time (1.69-3.45) min, peak height (71.34-74.78%), softening (slope) (-7.32,-30.00 min /%), 

peak width (3.41-22.16%), peak area (66.62-159.21 Nm) and the total area (energy) (326.63-381.87 Nm) in 

irrigated conditions.  The average development time (1.37 to 2.37) min, peak height (59.55-

71.27%), softening (slope) (-11.91, -31.05 min /%), peak width (1.28-4.62%), peak area (57.23- 12.05 Nm) 

and the total area (energy) (257.76-380.13 Nm), in rainfed conditions. The significant differences were 

detected among the varieties in terms of all of examined traits.   

Keywords: Durum wheat, quality traits, mixograph parameters 

 

Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Sulu ve Kuru Koşullarda Bazı Kalite Özellikleri ve 

Miksograf Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

 
Özet: Bu çalışma 8 makarnalık buğday çeşidinin bazı fiziksel, kimyasal ve reolojik (miksograf) özelliklerini 

incelemek amacıyla 2012-2013 yılında Konya merkez lokasyonunda sulu ve kuru koşullarda tesadüf blokları 

deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Miksograf parametrelerinin sulu koşullarda ortalama 

gelişme süresi (1.69-3.45) dak, pik yüksekliği (% 71.34-74.78), yumuşama (eğim) (-7.32,-30.00 dak/%), pik 

genişliği (% 3.41-22.16), pik alanı (66.62-159.21 Nm) ve toplam alan(enerji) (326.63-381.87 Nm) arasında 

değişmiştir. Kuru koşullarda ortalama gelişme süresi (1.37-2.37) dak, pik yüksekliği (% 59.55-71.27), 

yumuşama (eğim) (-11.91,-31.05 dak/%), pik genişliği (% 1.28-4.62), pik alanı (57.23-12.05 Nm) ve toplam 

alan(enerji) (257.76-380.13 Nm) arasında değişmiştir. İncelenen özellikler bakımından çeşitler arasında önemli 

farklılıklar tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, kalite özellikleri, miksograf parametreleri 

 

 

Giriş 

 

Buğday, içerdiği vizkoelastik ve kohezif özelliklere sahip gluten proteinleri nedeniyle 

çok özel bir tahıl olup, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de insanların beslenmesinde 

vazgeçilemez bir yere sahiptir. Önemli makarnalık buğday üreticisi ülkelerden biri olan 

Türkiye’de toplam buğday ekim alanının yaklaşık % 30’unu makarnalık buğday ekim alanı 

oluştururken, 1990’lı yıllardan sonra bu oran belirgin bir şekilde düşmüş ve 2007 yılında % 

15’lere kadar gerilemiştir(Anonim 2007). Türkiye makarnalık buğday ekim alanı 12.786.000 

da, üretim 4.075.000 ton ve 319 kg/da tane verimi elde edilmiştir. Konya ili makarnalık 

buğday ekim alanı 1.860.804 da üretim 601.691 ton ve tane verimi ise 323 kg/da tane verimi 

elde edilmiştir(Anonim 2013). Konya ili makarnalık buğday üretimin yüksek olduğu ve 

bulgur sanayinin geliştiği İç Anadolu Bölgesinde kaliteli makarnalık buğday geliştirilmesi ve 

üretilmesi gerekmektedir. Buğdayda yüksek tane verimi yanında, amaca yönelik kalitenin de 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Buğdayda kalitenin meydana gelmesinde birinci 

derecede rol oynayan unsur, protein miktarı ve kalitesidir (Sade,1997). Durum buğdaylarının 

protein içeriklerinin genellikle daha yüksek olması ve bazı spesifik gluten proteinlerinin 

makarna pişme kalitesiyle önemli bir korelasyon göstermesi, durum buğdaylarını makarna 

üretimi için ideal kılmaktadır Troccoli ve  ark. (2000). Gerek duyusal gerekse besleyici açıdan 

kaliteli bir makarna üretimi, ancak uygun hammadde ve işleme teknolojisi seçimi ile 

mümkündür. Durum buğdaylarının makarnalık kaliteleri, genetik ve çevresel faktörlerden 

farklı derecelerde etkilenen tane fiziksel özellikleri ve kimyasal bileşimleri tarafından kontrol 
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edilmektedir Fares ve ark. (1997). Makarnalık buğdayda fiziksel, kimyasal ve teknolojik 

özelliklerin yanı sıra hamur özelliklerinin de tespit edilmesi kalite özellikleri yönüyle 

desteklenmiş olacaktır. Buğday unlarında reolojik karakterleri belirlemek için değişik 

metotlar geliştirilmiştir Bloksma ve Bushuk (1988). Miksograf hamurun reolojik 

özelliklerinin analizi için kullanılan bir cihazdır. Az miktarda un örneği kullanılmakta olup, 

analiz süresi daha kısadır. Un veya irmik ile suyun hamur oluşturmak için yoğrulması 

işleminde oluşan grafik (hamurun gelişme durumu, yoğurmaya karşı maksimum dayanıklılık, 

yumuşama derecesi) gluten kuvvetliliğini göstermektedir. Miksograf cihazı ekmeklik buğday 

ıslah materyalinin erken generasyonlarda kalite seleksiyonunda yoğun olarak kullanıldığı gibi 

makarnalık buğday genotiplerin reolojik özelliklerinin belirlemesinde de kullanılmaktadır.     

Bu araştırmada Bahri Dağdaş Ulusalararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün merkez 

losyonunda sulu ve kuru koşullarda yetiştirilen makarnalık buğday çeşitlerinin hamur 

özelliklerini tespit etmek amacıyla miksograf cihazı kullanılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma 2012-2013 yılı Konya merkez lokasyonunda sulu ve kuru koşullarda tesadüf 

blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüş olup makarnalık buğday çeşitleri  

(Altıntaş-95, Ç-1252, Dumlupınar, Eminbey, Kızıltan-91, Meram-2002, Selçuklu-97 ve 

Yelken-2000) kullanılmıştır. Laboratuvar çalışmaları 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Sulu 

koşullarda ekimle birlikte her parsele 4 kg/da N ve 9 kg/da P2O5 verilmiştir. Üst gübre olarak 

8 kg/da N verilmiştir. Sulu denemeler iki defa sulanmıştır. Kuru koşullarda ekimle birlikte her 

parsele 2.7 kg/da N ve 6.9 kg/da P2O5 verilmiştir. Üst gübre olarak da 4 kg/da N verilmiştir.  

Analiz Metotları 

Araştırmada çeşitlerin fiziksel özellikleri (bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, irmik 

rengi (b) değeri), kimyasal özellikler (protein oranı ve SDS sedimantasyon) ve miksograf 

parametreleri (gelişme süresi, pik yüksekliği, yumuşama (eğim), pik genişliği, pik alanı  ve 

toplam alan) incelenmiştir. Bin tane ağırlığı (g) AACC 55-10,  hektolitre ağırlığı(kg/lt) AACC 

metodu 55-10 göre yapılmıştır. Analizlere tabi tutulan örnekler, AACC metod 26-95’e göre 

(% 16 rutubet olacak şekilde) tavlanarak, AACC metod 26-50’ye göre Braubender Junnior 

değirmende öğütülmüştür. Protein oranı (%) (NIR) AACC 39-10 metoduna göre Anonymous 

(1990), makro SDS sedimantasyon testi Williams ve ark. (1988), irmik renk (b) analizleri 

Hunterlab marka Mini Scan XEplus isimli cihazla renk okumaları yapılmıştır Anon. (1996) ve 

miksograf parametreleri AACC 54-40 Anonymous (1990)  metoduna göre yapılmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin istatistik analizleri yapılmıştır.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

 

Bin tane ağırlığı bitki gelişme devrelerinden generatif devrede karşılaşılan ekstrem 

iklim şartları (yüksek sıcaklık ve kuraklık) başaklanma-erme süresinin kısalmasına ve tanede 

besin maddesi birikiminin azalmasına neden olmakta ve bin tane ağırlığının düşmesine neden 

olduğu belirtilmektedir Genç ve ark.(1993). Çalışmada çeşitlerin sulu koşullarda bin tane 

ağırlığı (35.31 ile 48.04) g arasında değiştiği deneme ortalaması 41.47 g olmuştur. Kuru 

koşullarda deneme aralığı (21.75 ile 36.31) g arasında değişmiş deneme ortalaması ise 29.35 g 

olmuştur(Çizelge 3). Sulu ve kuru koşulda deneme ortalaması 35.36 g olmuş, en yüksek değer 

Ç-1252 ve Eminbey çeşitlerinden elde edilmiştir. Hektolitre ağırlığı makarnalık buğdaylarda 

önemli bir kalite kriteri olup irmik verimi hakkında bilgi vermektedir. Çeşitlerin sulu 

koşullarda hektolitre ağırlığı ortalaması 74.56 kg/lt, kuru koşullarda 70.49 kg/lt ve genel 
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ortalama ise 72.52 kg/lt olarak tespit edilmiştir (Çizelge 3). Çeşitler bazında incelediğimizde 

sulu koşullarda 78.30 kg/lt ile Yelken-2000, kuruda ise 73.24 kg/lt ile Altıntaş çeşitlerinden 

en yüksek değer alınmıştır. Sulu ve kuru koşullarda en yüksek hektolitre ağırlığı Yelken-2000 

çeşidinde alınmıştır. Makarna ve spagetti gibi irmik ürünlerinde pişme özellikleri önemli bir 

kalite kriteridir. Makarna pişirilirken dağılmamalı ve yapışmamalı, suya geçen kuru madde 

miktarı düşük ancak ağırlık ve hacim artışı yüksek olmalı, ısırıldığında ise hissedilebilir 

sertlikte (al dente) bir tekstüre sahip olmalıdır (Hoseney, 1994). Makarnanın pişme kalitesi 

büyük oranda kullanılan buğdayın protein miktar ve özelliklerine bağlı olarak değişmektedir 

(Bushuk, 1998). Pişme kalitesi yüksek makarna üretimi için buğdayın protein miktarı yüksek 

(>%13), aynı zamanda gluten proteinlerinin vizkoelastik ve kohezif özellikleri (gluten 

kuvveti) optimum düzeyde olmalıdır. Durum buğdaylarının makarnalık kaliteleri gerek 

yüksek protein içerikleri gerekse uygun kuvvete sahip gluten proteinleri nedeniyle ekmeklik 

buğdaylardan daha yüksektir (Hoseney, 1994). Çeşitlerin sulu koşullarda protein oranı  % 

(10.28 ile 15.27) arasında değişmiş, deneme ortalama ise % (12.50), kuru koşullarda deneme 

aralığı % (13.46 ile 17.05) arasında değişmiş, ortalama ise % 16.15 olarak tespit 

edilmiştir(Çizelge 3). Sulu koşullarda Dumlupınar % 15.27, kuruda ise % 17.05 ile Ç-1252’de 

yüksek değer alınmıştır. Sulu ve kuru koşulda deneme ortalamasını (Dumlupınar, Kızıltan-91 

ve Selçuklu-97) üzerinde değer alınmıştır. Aydoğan ve ark.(2012), 2009-2011 yılları arasında 

sulu koşullarda 5 makarnalık buğday çeşidinin protein oranı ortalamasını % 13.89 olarak 

tespit etmişlerdir. Çeşitlerin sulu koşullar SDS sedimantasyon değeri ortalaması 20.00 ml, 

kuruda ise 18.90 ml olarak tespit edilmiştir (Çizelge 3). Sulu ve kuru koşullarda en yüksek 

değer Eminbey çeşidinde 26.07 ml olarak tespit edilmiştir. Sedimantasyon değerinin ekmeklik 

buğdayda olduğu gibi makarnalık buğdaylarda da yüksek olması istenmekte olup, makarnanın 

pişme sırasında organik maddelerin suya geçme oranının düşük olması istenmektedir. 

Makarna üretiminde kullanılan irmiğin sarı pigment içeriği makarna renginde oldukça 

belirleyicidir. Buğdayın irmiğe öğütülmesi sırasında %5-10, makarnaya işlenmesi sırasında 

ise %10-15 olmak üzere toplam %15-25 civarında pigment (renk) kaybı olmaktadır (Çoşkun 

2001 ve Borelli ve ark. 2003). Şahin ve ark 2006 25 makarnalık buğday genotipi ile yaptıkları 

çalışmada  irmikte b değerinin 16.26–20.62  arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Çeşitlerin 

sulu koşullarda renk (b) değeri ortalaması 18.19, kuru koşullarda 17.38 ve genel ortalama ise 

17.79 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4). Çeşitler bazında incelediğimizde sulu ve kuru 

koşullarda Eminbey çeşidi 19.53 ile en yüksek değer alınmıştır. Her iki koşulda deneme 

ortalamasını (Eminbey, Kızıltan-91, Selçuklu-97, Dumlupınar ve Yelken-2000) geçen çeşitler 

olarak tespit edilmiştir. Aydoğan ve ark.(2012), 2009-2011 yılları arasında sulu koşullarda 5 

makarnalık buğday çeşidinin renk (b) değeri deneme aralığı 19.14-22.13, deneme ortalaması 

20.33 olarak tespit etmişlerdir.   

 

Çizelge 1. Bazı Kalite Özelliklerine Ait Birleştirilmiş Varyans Analizi Sonuçları.  

Kaynak SD 
Bin tane  

Ağr. 

Hektolire  

Ağr. 

Protein 

 Oranı 

SDS 

(ml) 

Renk 

(b) 

Sulu-Kuru 1 ** ** ** ** ** 

Çeşit 7 ** ** ** ** ** 

Tekerür 1 ÖD ÖD * * ÖD 

Çeşit-Sulu-

Kuru 7 ** ** ** ** ** 

Ortalama  35.36 72.52 14.82 19.50 17.79 
*,**: Sırasıyla P≤ 0.05 ve P≤ 0.01 olasılık düzeylerinde önemli. ÖD: Önemli değil 
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Çizelge 2. Miksograf Özelliklerine Ait Birleştirilmiş Varyans Analizi Sonuçları.  

Kaynak SD 

Pik 

 Geliş. 

Sür. 

Pik  

Yüksekliği 

Yumuşama 

(Eğim) 

Pik 

 Genişliği 

Pik 

 Alanı 

Toplam 

Alan 

Sulu-Kuru 1 ** ** ** ** * ** 

Çeşit 7 ** ** ** ** ** ** 

Tekerür 1 ÖD ÖD ÖD * ÖD ÖD 

Çeşit-Sulu-

Kuru 
7 ** ** ** ** * * 

Ortalama  2.01 69.27 -19.78 6.4 89.29 331 

*,**: Sırasıyla P≤ 0.05 ve P≤ 0.01 olasılık düzeylerinde önemli. ÖD: Önemli değil 

 

Çizelge 3. Sulu ve Kuru Koşullarda Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Bin Tane Ağırlığı, 

Hektolitre Ağırlığı, Protein Oranı ve SDS Sedimantasyon Değerleri  
 

Çeşitler 

Bin tane Ağır. 

 (g) 

Hektolitre Ağır. 

 (kg/lt) 

Protein Oranı  

(%) 

SDS Sed. 

 (ml) 

Sulu Kuru Ort. Sulu Kuru Ort. Sulu Kuru Ort. Sulu Kuru Ort. 

Altıntaş-95 35.83 27.10 31.46 74.11 73.24 73.68 14.36 13.46 13.91 19.0 20.0 19.5 

Ç-1252 43.60 34.05 38.82 75.86 72.37 74.12 10.28 17.05 13.67 15.0 13.0 14.0 

Dumlupınar 41.89 33.84 37.86 72.37 70.19 71.28 15.27 16.86 16.07 21.0 19.0 20.0 

Eminbey 48.04 28.60 38.32 76.21 68.01 72.11 11.75 15.59 13.67 27.0 25.0 26.0 

Kızıltan-91 39.42 36.31 37.87 73.24 71.07 72.15 14.14 16.13 15.14 21.0 20.0 20.5 

Meram-2002 41.36 22.55 31.95 72.72 68.45 70.58 11.34 16.53 13.94 22.0 17.0 19.5 

Selçuklu-97 35.31 21.75 28.53 73.68 69.05 71.36 12.12 16.85 14.49 13.0 14.0 13.5 

Yelken-2000 45.47 30.66 38.06 78.30 71.50 74.90 10.71 16.70 13.71 22.0 23.0 22.5 

Genel Ort. 41.36 29.35 35.36 74.56 70.49 72.52 12.50 16.15 14.32 20.0 18.9 19.5 

AÖF(%) 1.85 2.10 0.50 2.41 1.12 0.70 1.20 0.95 0.90 0.60 2.11 1.20 

DK(0.05) 6.14 5.45 5.87 7.15 6.47 6.85 4.52 3.85 4.57 7.58 6.47 6.98 

 

Çizelge 4. Çeşitlerinin Renk (b), Miksograf (Gelişme süresi, Pik Yüksekliği ve Yumuşama) 

Ortalama Değerleri  
 

Çeşitler 
Renk (b) 

Miksograf Gelişme 

Süresi(dak.) 

Miksograf Pik 

Yüksekliği(%) 

Miksograf  

Yumuşama(dak/%) 

Sulu Kuru Ort. Sulu Kuru Ort Sulu Kuru Ort. Sulu Kuru Ort. 

Altıntaş-95 15.98 14.55 15.27 1.6 1.7 1.7 72.26 71.27 71.77 -30.0 -31.0 -30.5 

Ç-1252 17.55 17.15 17.35 1.8 1.3 1.6 73.83 61.60 67.72 -26.2 -22.4 -24.3 

Dumlupınar 17.54 18.47 18.01 1.7 1.6 1.6 71.41 60.07 65.74 -20.1 -19.8 -20.0 

Eminbey 20.32 18.75 19.53 3.4 2.1 2.8 71.34 70.47 70.91 -7.3 -13.0 -10.1 

Kızıltan-91 20.03 17.63 18.83 2.2 1.6 1.9 74.68 59.55 67.12 -26.3 -25.3 -25.8 

Meram-2002 16.55 17.25 16.90 2.2 2.2 2.2 74.78 73.13 73.96 -12.5 -12.3 -12.4 

Selçuklu-97 19.41 17.55 18.48 1.8 1.4 1.6 73.45 62.56 68.00 -27.7 -18.6 -23.2 

Yelken-2000 18.15 17.73 17.94 2.6 2.3 2.5 72.85 64.95 68.93 -11.6 -11.9 -11.7 

Genel Ort. 18.19 17.38 17.79 2.2 1.8 2.0 73.08 65.45 69.27 -20.2 -19.3 -19.7 

AÖF(%) 0.80 0.40 0.65 0.21 0.39 0.31 2.10 2.6 2.71 -3.10 -1.86 2.60 

DK(0.05) 5.12 4.52 4.85 5.70 7.15 6.45 4.58 6.51 7.81 6.80 7.45 5.69 

 

Miksograf Parametreleri 

Miksograf cihazı, un veya irmik ile suyun hamur oluşturmak için yoğrulması 

işleminde oluşan grafik, hamurun gelişme durumu ve yoğurmaya karşı maksimum 

dayanıklılığını göstermektedir. Yapılan çalışmada çeşitlerin sulu koşullarda miksograf 

gelişme süresi ortalaması 2.2 dak. kuruda 1.81 dak. ve genel ortalama ise 2.01 dak. olarak 

tespit edilmiştir (Çizelge 4). Çeşitler bazında incelediğimizde sulu koşullarda Eminbey 3.45 

dak., kuruda ise Yelken-2000 2.37 dak. ile en yüksek değer alınmıştır. Miksograf pik 
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yüksekliği sulu koşullarda ortalama % 73.08, kuruda % 65.45 ve genel ortalama ise % 69.27 

olarak tespit edilmiştir (Çizelge 3). Çeşitler bazında incelediğimizde sulu ve kuru koşullarda 

Meram-2002 % (74.78 ve 73.13) en yüksek değer alınmıştır. Miksograf yumuşama(eğim) 

derecesi sulu koşullarda ortalama değer (-20.25 dak/%), kuruda (-19.32 dak/%) ve genel 

ortalama ise (-19.78 dak/%) olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4). Çeşitler bazında 

incelediğimizde sulu koşullarda Eminbey (-7.32 dak/%), kuruda Yelken-2000 (-11.68 dak/%) 

ile en düşük değer alınmıştır. Miksograf pik genişliği sulu ortalaması % 8.53, kuru % 3.20 ve 

genel ortalama ise % 6.40 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4). Çeşitler bazında 

incelediğimizde sulu ve kuru koşullarda Yelken-2000 % (22.16 ve 4.62) ile en yüksek değer 

alınmıştır. Miksograf pik alanı sulu ortalaması 100.65 Nm, kuru 77.94 Nm ve genel ortalama 

ise 89.29 Nm olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5). Çeşitler bazında incelediğimizde sulu 

koşullarda Yelken-2000 159.21 Nm, kuruda ise Meram-2002 125.05 Nm ile en yüksek değer 

alınmıştır. Miksograf toplam alan sulu ortalaması 354 Nm, kuru 308 Nm ve genel ortalama 

ise 331 Nm olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5). Çeşitler bazında incelediğimizde sulu ve kuru 

koşullarda Meram-2002 (381 ve 380 Nm) ile en yüksek değer alınmıştır. Her iki koşulda 

deneme ortalamasını (Meram-2002, Eminbey ve Yelken-2002) geçen çeşitler olarak tespit 

edilmiştir. Aydoğan ve ark.(2012), 2009-2011 yılları arasında sulu koşullarda 5 makarnalık 

buğday çeşidinin miksograf gelişme süresi deneme aralığı 1.83-2.70 dak., pik yüksekliği % 

57.27-67.84, yumuşama derecesi (eğim) -22.88 ve -39.17 dak/% ve toplam alan 291.96-

402.46 Nm olarak tespit etmişlerdir. 

 

Çizelge 5. Çeşitlerin Miksograf (Pik Genişliği, Pik Alanı ve Toplam Alan) Ortalama 

Değerleri  
 

Çeşitler 

Miksograf  

Pik Genişliği(%) 

Miksograf Pik  

Alanı(Nm) 

Miksograf 

 Toplam Alan(Nm) 

Sulu Kuru Ort. Sulu Kuru Ort. Sulu Kuru Ort. 

Altıntaş-95 3.43 3.23 3.33 67.72 68.71 68.21 327.88 326.40 327 

Ç-1252 3.41 2.27 2.84 76.63 48.93 62.78 333.08 275.25 304 

Dumlupınar 5.11 2.58 3.85 66.62 57.23 61.93 358.18 276.03 317 

Eminbey 13.77 4.37 9.07 159.07 86.14 122.61 379.35 351.32 365 

Kızıltan-91 3.91 2.18 3.04 74.66 53.53 64.09 350.11 257.76 303 

Meram-2002 12.78 1.28 12.48 125.55 125.05 125.30 381.87 380.13 381 

Selçuklu-97 3.65 2.68 3.17 75.67 90.07 82.87 326.63 268.40 297 

Yelken-2000 22.16 4.62 13.39 159.21 93.90 126.56 377.72 331.21 354 

Genel Ort. 8.53 3.20 6.4 100.65 77.94 89.29 354 308 331 

AÖF(%) 3.61 1.24 2.81 1.51 11.80 20.11 4.50 18.47 11.25 

DK(0.05) 5.84 6.21 5.89 8.74 5.64 6.45 6.14 4.58 6.84 

 

Sonuç 

 

Çalışmanın yapıldığı yılda sulu ve kuru koşullarda çeşitlerin incelenen kalite 

özellikleri ve miksograf değerleri arasında farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 

değerlendirmede sulu koşullarda bintane ağırlığı, hektolitre, SDS sedimantasyon, renk (b), 

miksograf (gelişme süresi, pik yüksekliği, yumuşama (eğim), pik genişliği, pik alanı ve 

toplam alan) kuru koşullara göre yüksek değer verdiği tespit edilmiştir. Çeşitlerin kuru 

koşullarda protein oranı bakımından yüksek değer verdiği tespit edilmiştir. Sulu koşullarda 

azot ve su dengesi sağlandığında çeşitlerin iyi kalite özellikleri sergiledikleri gözükmektedir. 

Çeşitler bazında incelediğimizde sulu koşullarda bin tane ağırlığı, SDS sedimantasyon, renk 

(b), miksograf(gelişme süresi, pik yüksekliği) bakımından en yüksek değer alındığı, 

miksograf yumuşama değeri düşük olduğu tespit edilmiştir. Miksograf cihazının hızlı ve az 

bir numune ile çalışması makarnalık buğdaylarda erken generasyonda ve ileri kademelerde 

kullanılabileceği hamur özellikleri hakkında önemli bilgiler sağladığı tespit edilmiştir.  
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Abstract: This study were conducted the trial field of GAP International Agricultural Research and Educational 

Center in Diyarbakır with randomized complete block design with three replicate in 2009 year. Study was 

carried out to determine responding to the wishes of producers and consumers in terms productivity, the high 

yielded kernel maize genotypes for suitable kernel maize a main crops in Diyarbakır conditions. In this 

experiment; In this experiment; (ADA 523,   P 32 W 86, Shemal, DKC 6022, P 31 G 98, ADA 3.24, ADA 3.28, 

ADA 3.49, ADA 6.9, ADA 6.13, ADA 6.16, ADA 6.17, ADA 6.18, ADA 6.23, ADA 7.2, ADA 7.3, ADA 7.7, 

ADA 7.13, ADA 7.14, ADA 7.17, ADA 7.20, ADA 7.28, KTM 05-15, ÇM-19, ÇM-20, ÇM-21, ÇM-22, ÇM-23, 

ÇM-24, ÇM-25, ÇM-27, ÇM-28, ÇM-29) 33 cultivar and candidate cultivars were used as a research materials. 

According to the findings of experiment; Plant height ranged (215,50-322,33 cm), first ear height (63,16-147,50  

cm), the number of days blooming (60,00-72,33 day), kernel/ear (%81,70-%90,13), 1000 kernel weight (278,86-

376,10 g), moisture (%8,23-%16,83) kernel yield (986,20- 1676,36  kg/da ) respectively. Results of this study 

indicated that; SHEMAL, P 32 W 86, P 31 G 98, ADA 6.16, ADA 6.17, ADA 6.18, ADA 6.23, ADA 7.7, ADA 

7.13, ADA 7.28, ADA 3.28, ÇM-20, ÇM-25, ÇM-29 cultivar and candidate cultivars in respect to yield and 

investigated agricultural characteristics can be grown in Diyarbakır main crop conditions. 

Keywords: Adaptation, genotypes, hybrid maize, seed yield 

 

Bazı Melez Mısır Genotiplerinin Adaptasyon ve Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma 2009 yılında, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme alanında 

tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırma, Diyarbakır ana ürün 

koşullarına uygun, verimlilik yönünden üretici ve tüketici isteklerine cevap veren, yüksek verimli ana ürün 

olarak yetiştirilecek tane mısır genotiplerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak 

33 mısır çeşit ve çeşit adayı (ADA 523, P 32 W 86, Shemal, DKC 6022, P 31 G 98, ADA 3.24, ADA 3.28, ADA 

3.49, ADA 6.9, ADA 6.13, ADA 6.16, ADA 6.17, ADA 6.18, ADA 6.23, ADA 7.2, ADA 7.3, ADA 7.7, ADA 

7.13, ADA 7.14, ADA 7.17, ADA 7.20, ADA 7.28, KTM 05-15, ÇM-19, ÇM-20, ÇM-21, ÇM-22, ÇM-23, ÇM-

24, ÇM-25, ÇM-27, ÇM-28, ÇM-29) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre; bitki boyu (215,50-

322,33 cm), ilk koçan yüksekliği (63,16-147,50 cm), çiçeklenme gün sayısı (60,00-72,33 gün), tane/koçan oranı 

(%81,70-%90,13), 1000 tane ağırlığı (278,86-376,10 g), nem (%8,23-% 16,83)  tane verimi (986,20- 1676,36 

kg/da) arasında değişimler göstermiştir. Sonuç olarak; incelenen özellikler göz önüne alındığında SHEMAL, P 

32 W 86, P 31 G 98, ADA 6.16, ADA 6.17, ADA 6.18, ADA 6.23, ADA 7.7, ADA 7.13, ADA 7.28, ADA 3.28, 

ÇM-20, ÇM-25, ÇM-29 çeşit ve çeşit adayları Diyarbakır ana ürün koşullarında daha yüksek verim verdikleri 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, genotip, melez mısır, tohum verimi 

 

Giriş 

 

Türkiye’nin bir çok bölgesi ekolojik yönden mısır tarımına uygun ve dekardan elde 

edilen verim, dünya ortalamasının üzerindedir. Ülkemiz 2013 yılı tane mısır ekim alanı 

6.599.980 dekar, üretimimiz 5.900.000 ton ve verim ortalaması ise 895 kg/da’dır. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde ise tane mısır ekim alanı 1.885.881 dekar,  üretim 1.625.931 ton ve 

verim ortalaması ise 864 kg/da’dır. Ülkemizdeki üretimin % 27,5’u bu bölgeden 

karşılanmaktadır. Diyarbakır ili tane mısır ekim alanı 2013 yılı itibariyle 193.887 dekar,  

üretim ise 208.363 ton olup ortalama verim 1075 kg/da’dır (TUİK, 2013).  

GAP kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliğini 

taşıyan Silvan Barajı tamamlandığında 2 milyon 453 bin dekar alanın sulanması 

sağlanacaktır. Baraj, hiçbir sulama tesisi bulunmayan Silvan Ovası'nın suyla buluşmasını 

sağlayacaktır. GAP’ın bitmesiyle mısır üretiminde büyük artışlar öngörülmektedir. 

Mısır insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanı sıra sanayide de alkol, 

ispirto, yağ, irmik vs. gibi ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Dünya 



419 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

tahıl üretiminde mısır, 184 milyon hektar ekim alanı, 1.016 milyon ton üretim ve ortalama 

552 kg/da verimle birinci sıradadır (FAO, 2013). Mısır ışığı çok iyi değerlendiren bir C4 

bitkisi olup, kısa zamanda yüksek miktarda kuru madde oluşturma yeteneğine sahiptir. Bu 

özelliğinden dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi sıcak iklimlerde ve sulu koşullarda 

uygulanacak ekim nöbeti sistemlerinde yer alabilecek önemli bir tarla bitkisidir. İklim ve 

toprak özellikleri bölgelere göre çok farklılık gösterdiği için Diyarbakır’da yapılacak mısır 

yetiştiriciliğinde bölge koşullarına uygun çeşit ve yetiştirme tekniğinin seçimi çok önemlidir. 

          Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yürüttükleri araştırmada, tepe püskülü çiçeklenme süresi 

49,1-63,3 gün. Bitki Boyu 159,0-170,2 cm. 1000 tane ağırlığının 198,4-236,1 g. tane koçan 

oranı 76,55-81,93 (%) , tane veriminin 572,7-849,0 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir 

(Çölkesen ve ark.(1997). Kahramanmaraş ekolojik koşullarında yaptıkları çalışmada çeşitler 

arasında tepe püskülü çiçeklenme süresinin 55.83-59.67 gün, bitki boyunun 162.13-193.83 

cm, ilk koçan yüksekliğinin 64.48-88.07 cm, bin tane ağırlığının 313.72-367.10 g, tane 

veriminin ise 940.17-1110.62 kg/da arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir (Cesurer ve 

ark. 1999). Edirne’de yaptığı araştırmada; bitki boyunu 176.0-238.9 cm, alt koçan bağlama 

yüksekliğini 68.6-111.7 cm, bin tane ağırlığını 274.7-392,4 g ve tane verimini 606.9-1104.1 

kg/da arasında değişim gösterdiğini bildirmiştir (Babaoğlu 2003). Ankara ekolojik 

koşullarında yürüttükleri çalışmada; çeşitlerin bitki boyunu 288.50 - 320.00 cm, hasatta tane 

nemini % 21.15-% 28.60, birim alan tane verimini 1577 kg/da -1903 kg/da, arasında değişim 

gösterdiğini bildirmişlerdir (Vartanlı ve Emeklier (2007). Konya merkez ve Sarayönü ilçesi 

ekolojik koşullarında yürüttükleri araştırmada tane veriminin 650-1037 kg/da arasında, 

hasattaki tane neminin ise % 18.9-23.06 arasında değiştiğini belirtmişlerdir (Soylu ve ark. 

2008). Kahramanmaraş koşullarında yürüttüğü araştırmada; bitki boyu (161,12-200,25 cm), 

tepe püskülü çıkarma süresi (67,25-75,50 gün), gövde çapı (14,87-20,12 mm), ilk koçan 

yüksekliği (73,75-96,00 cm), koçan çapı (38,0-43,0 mm), koçan boyu (16,77-19,50 cm), 

koçan ağırlığı (179,13-200,13 g), hektolitre ağırlığı (73,75-81,14 kg), bin tane ağırlığı 

(270,10-340,61 g),  hasatta tane nemi (% 10,37-% 11,85), protein içeriği (% 8,67-10,05), yağ 

içeriği (%2,97-3,87), nişasta içeriği (%61,47-64,00) ve tane veriminin  (803-1.037 kg/da) 

arasında değiştiğini belirtmiştir (Özsisli 2010). 

Günümüzde ıslah çalışmaları sonucu, verim ve tarımsal karakterler bakımından 

üstünlük gösteren yeni çeşitler geliştirilmektedir, Geliştirilen yeni hat veya çeşitlerin farklı 

bölgelerde farklı sonuçlar verdiği bilinmektedir, Bu nedenle, bölgesel adaptasyon çalışmaları 

özellikle yeni çeşit veya hatlar için önem taşımaktadır, Bu çalışma, melezleme yapılarak elde 

edilen bazı melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarında adaptasyon ve uyum 

yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırmada materyal olarak Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden temin edilen 33 

mısır çeşit ve çeşit adayı (ADA 523, P 32 W 86, Shemal, DKC 6022, P 31 G 98, ADA 3.24, 

ADA 3.28, ADA 3.49, ADA 6.9, ADA 6.13, ADA 6.16, ADA 6.17, ADA 6.18, ADA 6.23, 

ADA 7.2, ADA 7.3, ADA 7.7, ADA 7.13, ADA 7.14, ADA 7.17, ADA 7.20, ADA 7.28, 

KTM 05-15, ÇM-19, ÇM-20, ÇM-21, ÇM-22, ÇM-23, ÇM-24, ÇM-25, ÇM-27, ÇM-28, ÇM-

29) kullanılmıştır. Araştırma 2009 yılında, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi deneme alanında  yürütülmüştür. Deneme alanı; Dicle Nehri kıyısında kırmızı-

kahverengi toprak gurubuna giren C bünyeli topraklardan oluşmaktadır. Ana madde ince 

bünyeli alüviyal materyal veya kireç taşıdır. Organik madde içeriği düşük (% 1.67) olan bu 

topraklar 0-120 cm derinlikte % 7.76-8.72 arasında kireç içermektedir. Toprak pH’sı 7.75-

7.86 arasında değişmektedir (Anonim, 1997). Deneme yerinde yazları sıcak ve kurak, kışları 
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yağışlı ve ılık geçen bir iklim hüküm sürmektedir. Yağışların büyük kısmı sonbahar ve kış 

aylarında,  geri kalanı ise ilkbaharda meydana gelmektedir (Anonim, 2010). 

 

Tablo 1. 2009 yılı ve uzun yıllara ait Diyarbakır ili iklim verileri (Anonim, 2009)  
Meteorolojik Parametreler Yıllar   

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

Ortalama Sıcaklık( °C) 2009 11.8 18.2 25.9 29.5 28.6 22.9 18.5 

Uzun yıllar 13.8 19.3 26.3 31.2 30.3 24.8 17.2 

Ortalama Mak. Sıcaklık( °C) 2009 19.0 27.0 35.1 37.7 36.9 30.7 27.1 

Uzun yıllar 20.2 26.5 33.7 38.4 38.1 33.2 25.2 

Aylık Ortalama Yağış 2009 43.7 9.1 25.8 1.6 0 25.2 62.4 

U.Yıllar 68.7 41.3 7.9 0.5 0.4 4.1 34.7 

Ortalama Nispi Nem(%) 2009 71.3 51.8 32.2 26.1 19.8 33.0 42.0 

Uzun yıllar 63.0 56.0 31.0 27.0 28.0 32.0 48.0 

Kaynak: Diyarbakır Meteoroloji Müdürlüğü 

 

Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulan denemede, sıra 

arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm olarak alınmış, parsel boyutları 5,0 m x 2,1 m  (10,5 m
2
) 

tutulmuştur. Deneme alanı, sonbaharda pulluk ile işlenmiş, ilkbaharda kültüvatör ve tapan 

çekilerek ekime hazır hale getirilmiştir. Ekim 09.05. 2009 tarihinde elle yapılmış ve ekimden 

önce saf 10 kg N/da ve 10 kg P2O5/da 20-20-0 kompoze gübre olarak verilmiştir. Çıkıştan 

sonra bitkiler 2 defa çapalanmış (ilk çapa el çapası, ikinci çapa traktörle) ve gerekli 

görüldükçe sulama yapılmıştır. Üst gübre olarak Amonyum Nitrat formunda saf 10 kg N/da 

boğaz doldurma işlemi sırasında bitkiler 50-60 cm boylandığında uygulanmıştır.  Hasat 

23.09.2009 tarihinde elle yapılmıştır. Araştırmada bitki boyu, çiçeklenme gün sayısı, ilk 

koçan yüksekliği,  tane/koçan oranı, 1000 tane ağırlığı nem oranı, birim alan tane verimi, 

1000 tane ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. İstatistiki analiz JMP 5.0.1 (Copyright © 1989 

- 2002 SAS Institute Inc,) paket programında yapılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bulgulardan %50 çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, nem,  

çizelge 1’d, tane/koçan oranı, 1000 tane ağırlığı ve verim çizelge 2’de verilmiştir.Çizelge 1’de 

görüldüğü  gibi bitki boyu bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmış olup bitki boyu ortalaması 215,50 cm (ADA 7.20) ile 322,33 cm (ADA 6.9) 

arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Çölkesen ve ark.(1997), Cesurer ve ark. (1999), 

Babaoğlu (2003), Özsisli (2010)’nin bulgularından daha yüksek, Vartanlı ve Emeklier 

(2007)’in bulgularıyla benzerlik göstermiştir. 

Çizelge 1’de görüldüğü  gibi ilk koçan yüksekliği bakımından genotipler arasında 

istatistiki olarak önemli farklılıklar saptanmış olup ilk koçan yüksekliği ortalama ortalaması 

63,16 cm (ADA 7.20) ile 147,50 cm (ADA 6.9) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; 

Cesurer ve ark. (1999), Babaoğlu (2003) ve Özsisli (2010)’nın  bulgularından daha yüksek 

olduğu aptanmıştır. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi nem oranı bakımından genotipler arasında istatistiki 

olarak önemli farklılıklar saptanmış olup nem oranı  ortalaması % 8,23 (KTM 05-15) ile % 

16,83 cm (ADA 7.2) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Soylu ve ark. (2008) ile 

Vartanlı ve Emeklier (2007)’in bulgularından daha düşük, Özsisli (2010)’nin  bulgularından 

daha yüksek olduğu saptanmıştır . 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi %50 çiçeklenme gün sayısı bakımından genotipler 

arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar saptanmış olup %50 çiçeklenme gün sayısı  

ortalaması 60 gün (ADA 7.20) ile 72,33 gün (ADA 7.2) arasında değişim göstermiştir. 
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Bulgular; Çölkesen ve ark.(1997) ve Cesurer ve ark. (1999)’nın bulgularından daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

 

Çizelge 1. Denemeye ait bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, % 50 çiçeklenme gün sayısı ve 

hasat nemine ilişkin ortalamalar ve bu ortalamalara ait gruplandırmalar  
S.No Genotipler Bitki Boyu (cm) İlk Koçan Yüksekliği (cm ) Nem (%) %50 Çiçeklenme Gün Sayısı 

1 ADA 3.24 268,83 H-J 95,33 J-M 11,70 C-H 66,00 E-I 

2 ADA 3.28 288,16 D-G 111,66 F-K 10,66 D-I 66,00 E-I 

3 ADA 3.49 312,83 A-C 133,50 A-E 11,93 B-H 65,33 G-J 

4 ADA 6.9 322,33 A 147,50 A 14,56 AB 69,00 B-D 

5 ADA 6.13 293,16 DE 118,66 E-I 12,33 B-G 69,33 BC 

6 ADA6.16 290,16 D-F 114,50 E-J 14,43 A-C 69,66 BC 

7 ADA 6.17 276,33 F-H 106,50 H-K 13,30 B-E 67,66 C-F 

8 ADA 6.18 260,66 I-K 103,33 H-L 10,46 E-I 65,66 F-J 

9 ADA 6.23 289,83 D-G 116,83 E-I 14,30 A-C 69,33 BC 

10 ADA 7.2 312,50 A-C 142,16 AB 16,83 A 72,33 A 

11 ADA 7.3 277,66 F-H 80,50 MN 16,66 A 69,66 BC 

12 ADA 7.7 246,33 K 100,66 IL 8,66 I 65,00 G-J 

13 ADA 7.13 254,50 JK 87,00 LM 9,70 G-I 63,66 J 

14 ADA 7.14 318,16 A 142,33 AB 14,46 A-C 69,66 BC 

15 ADA 7.17 302,00 B-D 122,50 C-H 11,83 B-H 66,66 E-H 

16 ADA 7.20 215,50 L 63,16 N 9,20 HI 60,00 K 

17 ADA 7.28 274,83 G-I 95,16 K-M 13,40 B-D 66,33 E-I 

18 KTM 05-15 293,33 DE 114,33 E-K 8,23 I 65,00 G-J 

19 ÇM-19 313,50 AB 147,16 A 13,03 B-F 70,33 AB 

20 ÇM-20 280,16 E-H 122,33 C-H 8,33 I 68,00 C-E 

21 ÇM-21 279,16 E-H 138,83 A-D 9,66 G-I 67,00 D-G 

22 ÇM-22 298,16 CD 130,16 A-F 9,16 HI 68,00 C-E 

23 ÇM-23 296,83 D 144,33 AB 9,40 HI 65,66 F-J 

24 ÇM-24 293,33 DE 139,33 A-C 11,83 B-H 66,33 E-I 

25 ÇM-25 249,83 K 119,66 D-I 9,60 G-I 64,66 H-J 

26 ÇM-27 259,33 JK 116,83 E-I 9,26 HI 65,33 G-J 

27 ÇM-28 293,33 DE 111,83 F-K 9,73 G-I 65,33 G-J 

28 ÇM-29 254,33 JK 118,83 E-I 9,10 HI 64,66 H-J 

29 P 32 W 86 302,66 B-D 104,00 H-L 11,00 D-I 67,66 C-F 

30 SHEMAL 296,83 D 109,16 G-K 10,26 F-I 66,66 E-H 

31 DKC- 6022 265,16 H-J 101,00 I-L 8,66 I 64,33 IJ 

32 P 31 G 98 289,83 D-G 120,66 C-H 9,40 HI 67,66 C-F 

33 ADA 523 298,83 B-D 127,66 B-G 14,50 A-C 70,33 AB 

AÖF 14.95**   19.16**  2.83**   2.13**  

DK(%)       3.24    10.07   15.26   1.95  

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi tane/koçan oranı bakımından genotipler arasında 

istatistiki olarak önemli farklılıklar saptanmış olup tane/koçan oranı ortalaması %81,70 (ADA 

6.9) ile %90,13 (ADA 7.7) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Çölkesen ve 

ark.(1997)’nın bulgularından daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi verim bakımından genotipler arasında istatistiki olarak 

önemli farklılıklar saptanmış olup verim ortalaması 986,20 kg/da (ADA 7.20) ile 1676,36 

kg/da (SHEMAL) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Çölkesen ve ark.(1997), Cesurer 

ve ark. (1999), Babaoğlu (2003), Soylu ve ark. (2008) ile Özsisli (2010)’nin bulgularından 

daha yüksek, Vartanlı ve Emeklier (2007)’in bulgularından daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi 1000 tane ağırlığı bakımından genotipler arasında 

istatistiki olarak önemli farklılıklar saptanmış olup 1000 tane ağırlığı ortalaması 278,86 g 

(ADA 7.3) ile 376,10 gr (ADA 6.9) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Çölkesen ve 

ark.(1997) ile  Özsisli (2010)’nin bulgularından daha yüksek, Cesurer ve ark. (1999)’nın 

bulgularıyla benzer ve Babaoğlu (2003)’nun bulgularından daha düşük olduğu saptanmıştır. 
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Çizelge 2. Denemeye ait tane /koçan oranı, tane verimi ve 1000 tane ağırlığına ilişkin 

ortalamalar ve bu ortalamalara ait gruplar 

S.No Genotipler Tane/Koçan (%) Verim (Kg/Da) 1000 Tane ağırlığı (g) 

1 ADA 3.24 84,90 JK 1402,41 B-I 327,76 D-J 

2 ADA 3.28 86,33 G-I 1459,77 A-G 368,86 AB 

3 ADA 3.49 85,26 I-K 1399,73 B-I 342,43 C-G 

4 ADA 6.9 81,70 L 1197,30 I-K 376,10 A 

5 ADA 6.13 86,80 F-H 1457,52 B-G 353,00 A-D 

6 ADA6.16 86,36 G-I 1494,72 A-G 333,00 D-I 

7 ADA 6.17 87,23 E-H 1497,38 A-F 323,76 E-K 

8 ADA 6.18 89,83 AB 1594,22 AB 343,66 B-G 

9 ADA 6.23 86,70 F-H 1498,15 A-F 321,10 F-L 

10 ADA 7.2 84,70 K 1203,39 H-J 299,86 K-N 

11 ADA 7.3 87,50 D-G 1374,80 C-I 278,86 N 

12 ADA 7.7 90,13 A 1474,10 A-G 280,66 N 

13 ADA 7.13 89,13 A-C 1476,98 A-G 323,76 E-K 

14 ADA 7.14 87,56 D-G 1279,51 G-I 340,90 C-H 

15 ADA 7.17 86,50 G-I 1419,83 B-H 362,23 A-C 

16 ADA 7.20 82,20 L 986,20 K 347,56 B-E 

17 ADA 7.28 86,96 F-H 1501,93 A-E 318,66 G-M 

18 KTM 05-15 89,66 AB 1447,20 B-G 353,66 A-D 

19 ÇM-19 86,80 F-H 1027,38 JK 317,63 G-M 

20 ÇM-20 88,73 B-D 1529,00 A-D 297,85 J-N 

21 ÇM-21 86,80 F-H 1283,07 F-I 294,33 M-N 

22 ÇM-22 86,13 H-J 1367,59 D-I 336,33 C-H 

23 ÇM-23 87,06 F-H 1389,48 B-I 347,23 B-F 

24 ÇM-24 89,73 AB 1387,41 B-I 317,80 G-M 

25 ÇM-25 89,16 A-C 1492,23 A-G 299,86 K-N 

26 ÇM-27 87,26 E-H 1412,87 B-I 313,66 H-M 

27 ÇM-28 86,40 G-I 1288,69 E-I 332,33 D-I 

28 ÇM-29 89,96 AB 1525,10 A-D 297,10 L-N 

29 P 32 W 86 88,33 C-E 1590,45 A-C 350,53 A-D 

30 SHEMAL 89,26 A-C 1676,36 A 331,90 D-I 

31 DKC- 6022 87,80 D-F 1429,05 B-G 308,03 I-M 

32 P 31 G 98 89,43 A-C 1550,12 A-D 330,13 D-I 

33 ADA 523 87,26 E-H 1434,19 B-G 345,36 B-F 

 AÖF 1.24**   217.06**   26.36**   

 DK(%)   0.87   9.4         4.92   
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In this study, it was used eighteen bread wheat lines which is selected from regional yield trials and seven 

cultivars (Bezostaja, Katae A-1, Gerek-79, Pehlivan, Karahan-99, Bayraktar-2000 and Gün-91) in order to 

determine grain yield and some quality traits under ecological condition of South Eastern Anatolia. The 

experiments was conducted in 2004-2005 growing seasons in Diyarbakır under rain fed conditions, with 

randomized complete block design with 4 replications. Grain yield and different commercial and technological 

traits were considered: days to heading, plant weight, weight of hectoliter, thousand kernel weight, protein 

content, SDS sedimentation test, hardness (PSI) alveograph (energy value) (W), dough balance (P/G) and curve 

length (L). The grain yield changed from 339.0-514.0  kg/da
-1

 and G22, G16 and G2 genotypes had highest grain 

yield. According to the results of the research, genotypes and traits (GT) could be classified into four groups 

based on GT biplot analyses that based on the visual correlation between traits. The results also showed that 

genotypes with appropriate combination in terms of examined traits were selected for national winter wheat 

breeding program. 

Keywords: Bread wheat, grain yield, GT Biplot analysis and quality traits 

 

İleri Kademe Kışlık Ekmeklik Buğday Hatlarının Diyarbakır Şartlarında Verim ve Bazı 

Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi 

 
Bu araştırma Ülkesel Serin İklim Tahılları projesi çerçevesinde bölge verim denemelerinden seçilen ileri kademe 

kışlık ekmeklik buğdayı hatlarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik şartlarında tane verimi ve bazı kalite 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak 18 ekmeklik buğday ileri hattı 

ile 7 adet tescilli ekmeklik buğday çeşidi (Bezostaja, Katae A-1, Gerek-79, Pehlivan, Karahan-99, Bayraktar-

2000 ve Gün-91) kullanılmıştır. Denemeler 2004-2005 yılında Diyarbakır’da Tesadüf Blokları Deneme desenine 

göre 4 tekerrürlü olarak yağışa dayalı şartlarda yürütülmüştür. Çalışmada tane verimi ile birlikte başaklanma 

süresi (BS), bitki boyu (BB), bin tane ağırlığı (BİNTA), hektolitre ağırlığı (HL), zeleny SDS sedimantasyon 

testi, danede protein oranı (TP), sertlik derecesi (PSI), enerji değeri (W), hamur dengesi (P/G) ve kurve taban 

uzunluğu (L) incelenmiştir. Tane verimi 339.0-514.0 kg/da arasında değişmiş olup en yüksek tane verimi G22, 

G16 ve G2 genotiplerinden elde edilmiştir. Genotip-karakterler arası (GK) ilişkileri göstermeye esas GK biplot 

analizinde ele alınan özellikler yönünden dört farklı grup oluşmuştur. Tane verimi ve kalite özellikleri yönünden 

öne çıkan genotipler ülkesel kışlık buğday ıslah programlarında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biplot analizi, Ekmeklik buğday, Kalite özellikleri, Tane verimi 

 

Giriş 
 

Dünyada tüketim amaçlı olarak kullanılan buğdayların yaklaşık %95’ini ekmeklik 

buğdaylar oluştururken, geri kalan %5’lik kısmını ise durum ve spelta buğdayları 

oluşturmaktadır. Ülkemiz ise toplam buğday ekim alanları içeresindeki ekmeklik buğdayın 

payı yaklaşık olarak %83 civarındadır (TUİK, 2013). Güneydoğu Anadolu Bölgesi durum 

buğdayları için uygun ekolojiye sahip olmasına rağmen ekonomik tercihler sebebiyle 

ekmeklik buğdaylar çoğunlukla tercih edilmektedir. Bölgenin güney kesiminde yazlık tabiatlı 

ekmeklik buğday çeşitleri ön plana çıkarken, sıcaklığın daha düşük ve ortalama yağışın daha 

yüksek olduğu kuzey kesimlerinde kışlık ve alternatif tabiatlı tipler daha güvenli bir üretim 
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imkânına sahiptir. Bununla birlikte bölgenin düzensiz yağış rejimi sebebiyle buğday ekiliş 

alanlarınım maruz kaldığı kuraklık ve dane doldurma dönemindeki yüksek sıcaklıklar ile süne 

zararı, sarı pas ve kök çürüklüğü gibi hastalıklar üretimi sınırlayan önemli canlı ve cansız 

faktörler arasında sayılmaktadır. Genotiplerin genetik potansiyelleri ve kalite özelliklerinin 

belirlenmesi iklimin istikrarsız seyrettiği bu tip bölgelerde büyük önem arz etmektedir. Bölge 

şartlarına uygun çeşit ve yetiştirme tekniklerinin belirlenmesine yönelik çok sayıda araştırma 

yapılmıştır (Kılıç ve ark., 2005; Kılıç 2005; Özberk ve ark. 2006; Kılıç ve ark. 2008; Aktaş ve 

ark. 2010; Yıldırım ve ark. 2011; Aktaş ve ark, 2011; Kılıç 2013). İklim özelliklerinden yağış 

miktarı ve sıcaklık gibi çevresel faktörler, genotip performansın ortaya çımasına esas verim ve 

kalitede önemli bir rol oynamakla birlikte, tane verim için genetik potansiyel artışı, ekmeklik 

buğday ıslah programlarının önemli hedeflerinden biri olarak kabul edilmektedir (Akçura ve 

Kaya 2008). Ekmeklik buğday da dane kalitesi çok fazla gen tarafından kontrol edilmekte 

olup, her bir özelliğin çevreden etkilenme derecesi de farklı olmaktadır. Diğer taraftan tane 

verimi ile kalite özellikleri arasındaki etkileşim farklı oranlarda ortaya çıkabilmektedir. 

Nitekim temel kalite kriterlerinden protein konsantrasyonu ile tane verimi arasındaki ters 

korelasyon -0.2 ile -0.8 arasında değişmektedir (Depauw ve ark., 1992). Diğer kalite 

özellikleri de tane verimi ile farklı oranlarda ilişkiye sahiptir. Ancak bu oranlar çevreden 

çevreye değişebilmektedir. Çevreyi oluşturan temel unsurlardan bölgenin ekolojik ve iklim 

özellikleri, genotiplerin kalitesini olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Bu 

sebeple buğday ıslah çalışmalarında temel hedef, çeşidin kalite özelliklerinin çevreden çok 

etkilenmeyen ve genetiksel performansı ortaya çıkarıcı özellikte olması yanında stabil olması 

da arzu edilmektedir. Çeşit geliştirme çalışmalarında tane verimi ile kalite özellikleri arasında 

kabul edilebilir bir ilişkiye sahip genotiplerin seçimi önem arz etmektedir. Sağlıklı bir seçimin 

esası genotip ve özellikler arası ilişkiyi birlikte verebilen yöntemlere bağlıdır. Son zamanlarda 

öne çıkan “genotipler ile özellikler yönünden aradaki ilişkiyi bir bütün olarak verebilen” GK 

biplot analiz yöntemi genotipleri seçmede oldukça kolaylıklar sağlamıştır (Yan and Kang 

2003; Akçura 2011). Ekmeklik buğdayda tane verimi ve kalite özellikleri arasında biblot 

analizine dayalı yapılan bir çalışmada tane verimi ile hektolitre ve bin dane ağılığı arasında 

olumlu, protein oranı bakımından olumsuz, SDS sedimentasyonu yönünden orta bir ilişki 

tespit edildiği bildirmiştir (Kılıç ve ark., 2012). Bu çalışma “Ülkesel Buğday Islah” 

çalışmaları neticesinde kışlık dilimde çalışan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma enstitüsü ile 

birlikte Geçit Kuşağı, Bahri Dağdaş Uluslararası, Trakya ve Karadeniz Tarımsal Araştırma 

enstitüleri tarafından geliştirilen kışlık tabiatlı hatların Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

şartlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenip amaca göre çeşit geliştirme çalışmalarında 

kullanılmak üzere yürütülmüştür. 

 

Materyal ve Yöntem 
Deneme yeri: Deneme, 2004-2005 yılı yetişme döneminde Diyarbakır GAP Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve Eğitim merkezi deneme sahasında yürütülmüştür. 

Deneme sahasının toprak ve iklim özellikleri: Deneme sahasına ait bazı toprak ve iklim 

özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. İklim özellikleri bakımından Diyarbakır’a düşen toplam 

yağış miktarının uzun yıllar ortalamasına nispetle yaklaşık olarak %40 civarında daha düşük 

kaydedildiği Şekil 1’den anlaşılmaktadır.  
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Şekil 1. Diyarbakır lokasyonuna ait bazı iklim değerleri 

 

Çizelge 1. Deneme yerine ait bazı toprak özellikleri 

Derinlik 

(cm) 

Su ile 

Doy 

% 

Toprakta 

Tuz 

(%) 

Su ile 

doymuş 

Toprak. pH 

Kireç 

(CaCo3) 

(%) 

Bitkilere yarayışlı besin 

maddeleri kg/da 
Organik 

madde 

(%) 

Mikro elementler 

Fosfor P2O5 Potas K2O Cu Mn Fe Zn 

0-20 74 0.115 7.61 8.3 0.84 118.8 1.30 1.84 32.10 5.03 0,336 

 

Materyal 
Denemede 18 ileri ekmeklik buğday hattı ve 7 tescilli çeşit kullanılmıştır (Çizelge 2). 

Kışlık dilimde çalışan kamu araştırma enstitüleri tarafından geliştirilen çeşit ve hatlar kışlık 

tabiatlı ve yüksek verim potansiyeli ile birlikte hastalıklara mukavim ve uygun kaliteye sahip 

olmaları dikkate alınarak seçilmişlerdir. 

Yöntem 

Denemeler Tesadüf Blokları deneme deseninde dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Ekim, parsel mibzeri ile Kasım ayı ilk haftası içerisinde yapılmış olup, parsel ebatları, ekimde 

1.2 x 6 = 7.2 m
2
, hasatta ise 1.2 x 5 = 6 m

2
 olarak değerlendirilmiştir. Ekimde kullanılan 

tohumluk miktarı 400 tane/m
2
 olacak şekilde çeşitlerin bin tane ağırlıklarına göre tespit 

edilmiştir. Parseller, 12 kg saf azot (N) ve 6 kg saf fosfor (P2O5) gübreleri ile gübrelenmiştir. 

Fosforun tamamı ile azotun yarısı ekimle, kalan azotun yarısı da 3. nod (Zadoks 37) 

döneminde verilmiştir. Denemeler yağışa dayalı şartlarda yürütülmüştür. Hasat olgunluğuna 

gelen parseller Hege 140 parsel biçerdöveri ile hasat edilmiştir. Williams ve ark.(1988)’nın 

tatbik ettikleri usuller esas alınarak tane verimi ile birlikte hektolitre ağırlığı (HL), bin dane 

ağırlığı (BİNTA), SDS miktarı, tane sertliği (PSI) ve tane de protein nispeti (TP) gibi kalite 

özellikleri belirlenmiştir. Alveograf analizi; AACC 54-30A yöntemine göre yapılmıştır 

(Anonymous 1990; Şahin ve ark. 2009). Alveograf, hamurun uzamaya karşı gösterdiği 

mukavemeti ölçmek için geliştirilmiş bir alettir. Hamurun uzamaya karşı gösterdiği 

mukavemetin kürve halinde (alveogram) kaydedilmesinden sonra elde edilen kürvenin 

yüksekliği (P) taban uzunluğu alanı (L) ile şişen hamurun patlama anındaki hacmi, unun 

ekmek kıymeti hakkında değerlendirme yapmaya imkân verir (Elgün ve ark. 2001).  

Alveolink programı ile parametrelerin otomatik hesaplandığı Alveogramın değerlendirilmesi 

(Elgün ve ark. 2001);  

P (kurve yüksekliği mm): Hamurun mukavemetini gösterir.  

L (kurve taban uzunluğu=uzayabilirlik mm): Hamurun şişme miktarı ve elastikiyeti gösterir.  

P/G: Hamur dengesi: Gliadin ve Gluten dengesi ile ilgili olan ve ekmek hacmi ve yapısını 

doğrudan etki eden değeri. 
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W (Hamurun deformasyon enerjisidir 10-4 Joule): Hamuru şişirmek için yapılan iştir.  

Araştırmada elde edilen tane verimine ait değerlerin varyans analizleri JMP-501" paket 

programı, genotiple birlikte özellikler arası görsel ilişkiyi ifade eden genotip-karakter (GK) 

biplot analizi (Yan and Rajcan 2002) ise GenStat 14
th

 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

Önemli bulunan faktör ortalamaları arasındaki fark Asgari Önemli Fark (A.Ö.F.)’a göre 

gruplandırılmıştır. 

 

Çizelge 2. Denemede kullanılan ekmeklik buğday hat ve çeşitlerine ait pedigri ve orijinleri 

No Çeşit - Pedigri Orijin  No Çeşit - Pedigri Orijin 

G1 03-04 Edirne BBYD-8 TTAE  G14 03-04 Eskiş. BVD-R-14 GKTAE 

G2 03-04 Ankara EBVD-1 TARM  G15 03-04 Konya KEVD-6 BDUTAE 

G3 Bezostaja   G16 03-04 Ank. EBVD-9 TARM 

G4 03-04 Eskişehir BVD-3 GKTAE  G17 03-04 Konya KEVD-24 BDUTAE 

G5 03-04 Konya KEVD-16 BDUTAE  G18 Karahan-99  

G6 Katae A-1   G19 03-04 Eskiş. BVD-21 GKTAE 

G7 03-04 Ankara EBVD-25 TARM  G20 03-04 Ank. EBVD-2 TARM 

G8 Gerek-79   G21 03-04 Eskiş. BVD-17 GKTAE 

G9 03-04 Eskişehir YBVD-11 GKTAE  G22 03-04 Konya KEBVD-2 BDUTAE 

G10 03-04 Konya KEBVD-3 BDUTAE  G23 Bayraktar-2000  

G11 03-04 Edirne BBVD-6 TTAE  G24 03-04-Samsun OBVD-3 KTAE 

G12 03-04 Ank. OBVD-KE-19 TARM  G25 Gün-91  

G13 Pehlivan      

TARM: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma enstitüsü, GKTAE: Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 

BDUTAE: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TTAE: Trakya Tarımsal Araştırma, KTAE: 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Tane verimi 

Tane verimi açısından yapılan varyans analizinde genotipler arasında istatistiki 

manada önemli farklılıklar tespit edilmiş olup verim 339.0-514.4 kg da
-1

, arasında değişmiştir. 

Denemede standart olarak kullanılan çeşitlerin ortalama tane verimi 422.0 kg da
-1

 olarak 

belirlenirken hatların ortalama verimi ise 446.1 kg da
-1

 olmuştur. Yapılan gruplandırmada 

G22, G16, G20, G2, G10, G11, G21, G12 ve G13 (Pehlivan) nolu genotipler ilk sıralarda yer 

alırken, en düşük tane verimi de 15 nolu genotipten elde edilmiştir. Tane verimi genotip x 

çevre interaksiyonun bir sonucu olarak ortaya çıktığı birçok araştırıcı tarafından bildirilmiştir 

(Özberk ve ark, 2004; Kılıç 2003; Akçura ve Kaya 2008). Çalışmanın yürütüldüğü lokasyona 

yakın yerlerde farklı ekmeklik buğday çeşitleriyle önceden yapılan araştırmalarda Kılıç ve 

ark. (2005) Diyarbakır’da 346.0-559.0 kg da
-1

, Ceylanpınar’da ise 112.3-465.0 kg da
-1

 

arasında; Kılıç ve ark. (2008) Elazığ lokasyonunda 279.9-435.0 kg da
-1

 arasında; Malatya 

lokasyonunda 231.5-366.5 kg da
-1

 arasında; Aktaş ve ark. (2010) Diyarbakır’da yeterli yağışın 

alındığı şartlarda 582.9-797.6 kg da
-1

 arasında; Kılıç ve ark. (2014) Diyarbakır lokasyonunda 

382.3-606.7 kg da
-1

 arasında tane verimi aldıklarını bildirmişlerdir. 
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Çizelge 3. Farklı 25 ekmeklik buğday genotipinde tane verimi ile bazı morfolojik ve kalite 

özelliklerine ait ortalama değerler 

GNO 
BS 

gün 
BB cm TR 

HL 

kg/hl 

BİNTA 

gr 

PSI 

% 

TP 

% 

SDS 

mm 

W 

Joule 
P/G 

L 

mm 

P 

mm 

TV 

kg/da 
 

G1 133 85 K 76.6 26.1 71.6 13.4 28 93 6.2 3.2 76.6 428.3 c-e 

G2 129 110 K 75.7 24.9 61.9 13.7 29 122 6.3 4.2 75.7 492.7 a-b 

G3 Bezostaja 130 100 K 76.7 25.3 74.4 14.8 36 125 2.8 9.0 76.7 411.7 d-e 

G4 130 100 K 77.0 22.7 64.8 13.9 25 81 4.7 3.8 77.0 444.0 b-e 

G5 137 115 B 75.9 25.6 79.4 15.5 25 36 4.2 2.3 75.9 363.3 f-g 

G6 Katae A-1 130 95 K 75.3 26.1 67.9 14.8 32 113 3.5 6.6 75.3 443.8 b-e 

G7 137 100 B  75.9 30.4 63.8 16.4 25 155 8.8 3.7 75.9 397.7 e-f 

G8 Gerek-79 132 95 B 74.9 25.5 67.9 14.8 35 82 2.1 10.3 74.9 365.0 f-g 

G9 132 80 K 75.7 25.9 71.4 13.9 39 115 5.9 4.7 75.7 441.3 b-e 

G10 129 85 K 76.9 26.3 68.6 13.5 32 143 6.3 4.7 76.9 488.5 a-b 

G11 130 85 K 79.2 33.5 67.8 14.8 30 100 4.6 5.0 79.2 485.0 a-b 

G12 129 85 K 77.5 26.9 69.6 13.4 32 81 3.7 5.3 77.5 474.6 a-c 

G13 Pehlivan 130 90 K 77.8 35.1 70.9 14.0 27 90 7.4 2.8 77.8 460.0 a-d 

G14 133 110 B 75.8 25.3 77.5 14.2 26 38 2.8 3.8 75.8 394.2 e-g 

G15 133 100 B 76.1 26.5 78.9 14.5 34 54 2.4 5.9 76.1 339.0 g 

G16 130 95 K 76.3 26.3 67.2 13.8 34 124 4.3 5.3 76.3 514.0 a 

G17 136 110 B 75.0 30.4 66.1 14.2 24 111 7.9 3.2 75.0 399.6 e-f 

G18 

Karahan99 
133 105 

B 76.5 26.6 79.6 14.8 36 68 3.4 4.5 76.5 414.0 d-e 

G19 131 100 B 76.0 29.0 78.4 14.0 30 51 1.9 7.3 76.0 458.8 a-d 

G20 130 90 K 77.2 25.7 69.7 13.9 30 51 2.5 5.8 77.2 493.1 a-b 

G21 131 95 K 76.0 28.6 69.4 14.0 35 128 6.8 4.0 76.0 484.6 a-c 

G22 129 105 K 78.4 26.5 68.7 13.5 30 35 5.6 1.5 78.4 514.4 a 

G23 Bayraktar 128 105 B 76.5 28.4 80.0 14.0 28 43 1.7 6.8 76.5 442.3 b-e 

G24 134 80 K 74.1 23.4 67.8 14.1 25 48 7.4 1.6 74.1 417.1 d-e 

G25 Gün-91 133 95 K 78.9 29.6 67.3 13.4 32 136 4.1 6.3 78.9 417.5 d-e 

LSD 0.05             56.0  

CV%             9.0  

Genel ortalama 131.4 96.7  76.5 27.2 70.8 14.2 30.4 88.9 4.7 4.9 6.7 439.4  

Hat ortalaması 131.8 96.1  76.4 26.9  70.1 14.2 29.6 87.0 5.1 4.2 7.0 446.1  

Standartlar 130.9 97.9  76.7 28.1 72.6 14.4 32.3 93.9 3.6 6.6 5.9 422.0  
BS: Başaklanma süresi, BB: Bitki boyu, TR: Tane rengi; HL: Hektolitre ağırlığı,  BINTA: bin tane ağırlığı, PSI: Sertlik 

derecesi, TP: Danede toplam protein oranı, SDS: SDS sedimantasyon, W: enerji değeri, P/G: hamur dengesi, L:kurve taban 

uzunluğu mm. *: ayrı harf grubundaki ortalamalar arasındaki fark P<0.05 düzeyinde önemlidir. 

 

Genotip ve Özellikler arası GK Biplot analizi 

Ekmeklik buğdayda temel alınan kalite parametreleri, tanede protein oranı, SDS 

sedimentasyonu, tane sertliği, bin tane ve hektolitre ağırlığıdır. Enerji değeri (W) Kurve 

yüksekliği (P), kurve taban uzunluğu (L) ve hamur dengesi (P/G) gibi kalite parametreleri ise 

daha ayrıntılı çalışmalarda kullanılmaktadır (Şahin ve ark., 2009; Bulut, 2012; Al Saleh and 

Charles 2012). Özellikler arası ilişkileri görsel olarak inceleme ve değerlendirmek amacıyla 

genotip verileri ile oluşturulan GK biplot grafiği Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü 

gibi % 31.15’ini PC1’in (Ana Bileşen 1) ve % 24.07’sini PC2’nin (Ana Bileşen 2) temsil 

ettiği grafik, varyasyonun toplam %55.22’sini açıklamaktadır. Genotip ve karakterler arası 

ilişkileri bir bütün olarak göstermeye yarayan biblot analizi, yalnızca iki özellik arasındaki 

ilişkiyi gösteren korelasyon analizine göre üstünlükleri vardır (Yan and Reid 2008; Akçura 

2011). Özellikler genotipler üzerinden tasnif edildiğinde 4 farklı grup oluşmuştur. BS, TP ve 

BB özeliklerinin yer aldığı 1. grupta G5, G17 ve G14 genotipleri ön plana çıkmıştır. P/G, P, 

BTA, ve W özelliklerinin yer aldığı 2. grupta G7, G24, Pehlivan ve G21 genotipleri, PSI ve L 

özelliklerinin yer aldığı 3. grupta G14, G15 ve G19 genotipleri, SDS, HL, TV ve kırmızı renk 
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özelliklerinin yer aldığı 4. Grupta G22, G10, G16, G12 ve G20 genotipleri ön plana çıkmıştır. 

Merkeze doğru yaklaşan genotiplerden Nurkent, G1, G4 ve Kate A-1 birden fazla özellik 

açısından öne çıkarken genel ortalama değerleri bir özellik açısından öne çıkan genotiplere 

göre daha düşük olmuştur (Çizelge 3 ve Şekil 2). Ekmeklik buğdayda karakterler arası 

ilişkileri GK biplot analizi ile inceleyen araştırıcılardan Akçura (2011) tane verimi ile hasat 

indeksi, başakta tane ağırlığı ve sayısı ve biyolojik verim arasında olumlu, SDS 

sedimentasyon ve protein oranı ile de olumsuz bir ilişki olduğunu; Şahin ve ark. (2009) tane 

verimi ile hamur pik alanı, zeleny sedimentasyonu, glüten indeks oranı, sağ pik eğimi ve 

hektolitre ağırlığı arasında olumlu; protein oranı, kuru ve yaş glüten ve sertlik arasında ise 

olumsuz bir ilişki gösterdiğini; Kılıç ve ark. (2012) tane verimi ile hektolitre ve bin dane 

ağırlığı arasında olumlu, protein oranı bakımından olumsuz, SDS sedimentasyonu yönünden 

orta bir ilişki tespit ettiklerini bildirmişlerdir. 

 

 
Şekil 3. Denemede kullanılan genotip ve özellik ilişkisini gösteren biplot grafiği 

 

Sonuç 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel 

Müdürlüğüne bağlı “Ülkesel Kışlık Dilim Serin İklim Tahılları” programı çerçevesinde 

çalışan beş araştırma enstitüsünün geliştirmiş oldukları kışlık ekmeklik buğday hatlarının iyi 

çevre şartlarının hâkim olduğu Diyarbakır lokasyonunda performanslarını belirlemek üzere 

yürütülen bu çalışmada, tane verimi ve kalite özellikleri yönünden amaca göre seçilen hatlar 

ilgili araştırma enstitülerinin çeşit geliştirme çalışmalarında değerlendirilmiştir. 
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Abtract: This research was carried out to determine yield, some agricultural and quality traits of the durum 

wheat genotypes in Trakya region. This research was established with 49 genotypes in triple lattice experimental 

design with 3 replications in Edirne in 2006-2007 growing season. In this research, grain yield, days to heading, 

thousand kernel and test weight, protein value, colour, grits ratio, flour yield and vitreousness were investigated. 

According to the results it was found that significant differences among genotypes in terms of studied characters. 

While mean yield of the genotypes was 570.2 kg/da, the highest yield with 719.7 kg/da was determined in 

TE01647A-10 line. The highest yield was determined in Tunca-79 and lowest in Zenit cultivar. Grits ratio 

ranged between 41.7% and 54.8%, vitreousness ratio ranged from 16% to 84%. The highest grits ratio and 

vitreousness ratio was determined in Zenit cultivar. The highest thousand kernel weight with 50.8 g in Fırat-93, 

test weight with 84.3 kg in TE01647A-10 and protein value with 14.5% in TE01808-6 line were determined. 

Protein value was ranged between 11.5% and 14.5%. In this research it was determined that highly significant 

positive correlation between protein value with semolina value, color and vitreous ratio. Color and the 

vitreousness were found to be highly correlated. It was established to be a negative correlation between flour 

yields and test weight, vitreous, protein content, color and grits. 

Keywords: Durum wheat, genotypes, yield, quality traits 

 

Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Genotiplerinin Verim, Bazı Tarımsal ve Kalite 

Karakterlerinin Belirlenmesi 

 
Özet: Araştırma, bazı makarnalık buğday genotiplerinin Trakya Bölgesi’nde verim ve bazı kalite özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma 2006-2007 ekim yılında 49 genotip ile latis deneme desenine 

göre, 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada; tane verimi, başaklanma gün sayısı, bin tane ve hektolitre 

ağırlığı, protein oranı, renk, irmik oranı, un verimi, camsılık ve dönmeli tane oranı özellikleri incelenmiştir. 

Araştırmada incelenen karakterlere göre genotipler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Genotiplerin 

ortalama verimi 570,2 kg/da olurken, en yüksek verim 719,7 kg/da ile TE01647A-10 hattında belirlenmiştir. 

Çeşitler arasında en yüksek verim Tunca-79, en düşük verim ise Zenit çeşidinde belirlenmiştir. İrmik oranı % 

41,7 ile % 54,8 arasında, camsılık oranı ise % 16 ile % 84 arasında değişim göstermiştir. En yüksek irmik oranı 

ve camsılık Zenit çeşidinde saptanmıştır. En yüksek bin tane ağırlığı 50,8 gr ile Fırat-93, en yüksek hektolitre 

ağırlığı 84,3 kg ile TE01647A-10, en yüksek protein oranı %14,5 ile TE01808-6 genotiplerinde belirlenmiştir. 

Genotiplerde protein oranı % 11,5 ile % 14,5 arasında dağılım göstermiştir. Araştırmada protein oranı ile irmik 

oranı, renk ve camsılık oranları arasında yüksek oranda olumlu ilişki belirlenmiştir. Renk ve camsılık oranlarının 

yüksek oranda ilişkili olduğu görülmüştür. Un veriminin ise hektolitre ağırlığı, camsılık, protein oranı, renk ve 

irmik oranı ile negatif ilişkide olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, genotip, verim, kalite özellikleri 

 

Giriş 

  

Ülkemizin makarnalık buğday ihtiyacı büyük oranda Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 

karşılanırken, Orta Anadolu ve Trakya-Marmara Bölgeleri de makarnalık buğday üretimi için 

uygun ekolojiye sahip geçiş bölgeleridir (Ayçiçek ve ark. 1997). Ancak makarnalık buğday 

üretimi Trakya Bölgesi’nde 1960’lı yıllarda %60 iken, 1980’li yıllarda %5’e (Ada, 1993) ve 

günümüzde yok denecek seviyeye inmiştir (Anonim, 2007). Bu durumun temel nedeni bölge 

koşullarına uygun, verim ve kalite potansiyeli yüksek yeni çeşitlerin geliştirilememesi ve 

uygulanan yanlış fiyat politikalarıdır. Yurdumuzda öncelikle Güneydoğu Anadolu, Orta 

Anadolu ve Trakya-Marmara Bölgeleri ile bu bölgelerin diğer bölgelere geçiş oluşturan 

ekolojileri ile kaliteli makarnalık buğday üretimi için uygundur. Bununla beraber, hemen 

hemen toplam buğday ekim alanının yaklaşık %50’sini oluşturan bu bölgelerde makarnalık 

buğday ekimi oldukça düşük oranlarda yapılmaktadır (Ayçiçek ve Yürür, 1997). Trakya, 
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iklim ve toprak yapısının uygun olmasından dolayı ekmeklik buğdayda yüksek verim elde 

edilirken makarnalık buğday veriminin ekmeklik buğdaya göre düşük olması, hasat 

döneminde düşen yağışın dönmeli taneye neden olması dolayısı ile bölge üreticilerinin 

ekmeklik buğdayı tercih etmesinden nedeniyle Trakya Bölgesi’nde üretimi yapılmamaktadır. 

Ayrıca makarnalık buğdaya uygulanan alım fiyatının dekardan elde edilen verimle 

karşılaştırıldığında ekmeklik buğdayda kazancın daha yüksek olması üreticinin ekmeklik 

buğdayı tercih etmesine neden olmaktadır (Anonim, 2006). Araştırmada Trakya Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü makarnalık buğday ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen genotiplerin 

verim, bazı kalite özellikleri ile bazı morfolojik karakterlerinin tespit edilmesi amacıyla 

yürütülmüştür. Ayrıca tescil edilen farklı çeşitler araştırmada kullanılarak Trakya 

Bölgesi’ndeki verim potansiyeli ve kalite değerleri de tespit edilmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma 2006-2007 ekim yılında Edirne’de yürütülmüştür. Denemede 49 genotip latis 

deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı, hasatta parsel alanı 6 m
2
 olarak kurulmuştur. 

Araştırmada yer alan 49 genotipten verim ve kalite özelliklerine göre öne çıkan 25 genotipte 

tane verimi, başaklanma gün sayısı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı,  protein oranı, irmik 

oranı, camsı ve dönmeli dane oranı ile un verimi özellikleri incelenmiştir. Araştırmada 

genotiplerde başaklanma gün sayısı 1 Ocak tarihi itibarı ile her parselde bitkilerin %50’sinde 

başakların bayrak yaprağı kınından tamamen çıktığı tarih dikkate alınarak belirlenmiştir.  

 

Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü Edirne lokasyonunda ölçülen bazı iklim verileri 

Aylar 
Uzun yıllar 

orta. yağış 

Aylık toplam 

yağış (mm) 

Aylık 

nispi 

nem (%) 

Sıcaklık 
o
C 

En 

düşük 
En yüksek Ortalama 

Ekim 2006 52,9 54,9 77,1 3,2 27,4 14,7 

Kasım 2006 72,4 25,8 79,5 -2,6 19,4 8,2 

Aralık 2006 61,7 32,9 85,6 -7,2 14,4 3,8 

Ocak 2007 48,1 92,4 84,0 -4,3 17,6 6,4 

Şubat 2007 46,9 36,6 82,5 -5,3 17,7 6,1 

Mart 2007 52,2 41,9 74,2 -0,8 23,0 8,8 

Nisan 2007 51,0 17,0 59,2 -0,1 25,9 12,5 

Mayıs 2007 56,0 122,0 67,4 7,1 32,1 19,6 

Haziran 2007 41,5 8,2 56,1 11,1 42,6 24,8 

Toplam/Ortalama 482,7 431,7 74,0 -7,2 42,6 11,7 
Anonim, 2008. 

 

 

Bin tane ağırlığı otomatik tohum sayıcı ile 500 tane sayılarak, hektolitre ağırlığı ise 

otomatik ile tespit edilmiştir. Protein miktarı tayini, camsı tane oranı ve renk değeri Aktan ve 

Atlı (1993), Atlı ve ark. (1993), Porceddu ve ark. (1973) ve Uluöz, (1965) tarafından belirtilen 

yöntemlere göre belirlenmiştir.  

Araştırmanın yürütüldüğü Edirne lokasyonunda ölçülen bazı iklim değerleri Çizelge 

1’de verilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi JMP 5.0.1a bilgisayar 

istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Ortalamalar asgari önemli fark (AÖF) testi ile 

karşılaştırılmıştır (Kalaycı, 2005; Anonim, 2008).  
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Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Tane verimi çeşitlerin genetik yapısı ile ilişkili olmakla birlikte (Waddington et al. 1987) 

ekolojik faktörlere (Siddique et al.1989) ve kültürel işlemlere (Çölkesen ve ark. 1994) göre 

önemli farklılık göstermektedir. Araştırmada tane verimi bakımından genotipler arasında 

istatistiki olarak önemli (0.01) farklılık bulunmuştur. Genotiplerin genel ortalaması 619,0 

kg/da olarak gerçekleşmiştir. Genotiplere göre yapılan değerlendirmede en yüksek tane verimi 

719,7 kg/da ile TE01647A41210T hattından alınırken, TE01736-11210T ve TE02028-1110T 

diğer yüksek verimli genotipler olmuştur. Araştırmada yer alan çeşitlere göre yapılan 

değerlendirmede Tunca-79 çeşidinde 658,8 kg/da ile en fazla verim saptanırken, Yılmaz-98 

(636,0 kg/da) ve Altıntoprak-98 (621,9 kg/da) diğer yüksek verim potansiyeline sahip çeşitler 

olmuştur (Çizelge 2).  

  

Çizelge 2. Araştırmada genotiplerde tespit edilen ortalama verimler 

Çeşit 

No 
Genotipler 

Verim 

(kg/da) 

Çeşit 

No 
Genotipler 

Verim 

(kg/da) 

1 TE01884-2110T 660,0 a-e 14 TE02028-1110T 695,0 abc 

2 TE01806-21110T 662,3 a-e 15 ZENİT  511,1 l-o 

3 TE01808-511110T 540,3 j-m 16 TUNCA-79  658,8 a-e 

4 TE01816-211110T 672,7 a-d 17 ÇAKMAK-79  595,0 d-m 

5 TE01779-1110T 632,3 a-h 18 YILMAZ-98  636,0 a-g 

6 TE01808-5210T 555,8 g-m 19 KIZILTAN-91  604,2 d-k 

7 TE01816-3110T 630,3 b-ı 20 AYDIN-93  555,2 g-m 

8 TE01736-11210T 715,7 ab 21 ALTINTOPRAK-98  621,9 c-j 

9 TE01761-11110T 648,5 a-f 22 DİYARBAKIR-81  605,6 c-k 

10 TE01647A-41210T 719,7 a 23 EGE-88  519,4 k-n 

11 TE01960-4310T 611,7 c-j 24 FIRAT-93  583,4 e-m 

12 TE01968-3110T 657,1 a-e 25 SARIÇANAK-98  559,3 f-m 

13 TE01973-2110T 622,9 c-j    

Ortalama verim: 619,0 kg/da    AÖF (LSD:0.05): 87,1    DK (CV) (%): 8,9     F: ** 
Not: *: 0,05 ve **: 0,01 seviyesinde önemli 

 

Çeşitlerin olgunlaşma süresi özellikle çevre koşulları ile birlikte verim ve kaliteye farklı 

yönde etki etmektedir. Araştırmada incelenen genotipler ortalamada 121 günde başaklanırken 

en erken başaklanma 114 gün ile Ege-88 ve Fırat-93 çeşitlerinde, en geç başaklanma 128 gün 

ile TE01808-5210T ve 127 gün ile TE01808-511110T hatlarında tespit edilmiştir.   

  



 

 

Çizelge 3. Araştırmada genotiplerde incelenen tarımsal ve kalite karakterlerinde tespit edilen ortalama değerler  

Ç. No Genotipler BGS BTA HLT PRT RENK İRM CAMD DND UNV 

1 TE01884-2110T 121 44,7 83,0 12,6 19,76 50,0 52 18 30 

2 TE01806-21110T 119 47,8 78,3 12,4 19,35 51,8 52 22 26 

3 TE01808-511110T 127 42,1 82,8 12,5 21,63 50,5 66 20 14 

4 TE01816-211110T 122 44,4 83,7 12,0 17,34 51,5 58 20 22 

5 TE01779-1110T 126 43,8 82,7 13,1 18,81 48,7 62 14 24 

6 TE01808-5210T 128 41,0 82,0 14,5 22,16 52,0 84 12 4 

7 TE01816-3110T 122 41,0 81,2 13,6 18,89 52,4 66 20 14 

8 TE01736-11210T 118 40,4 80,9 12,7 17,05 48,1 64 20 16 

9 TE01761-11110T 117 47,0 83,4 13,7 21,41 52,3 52 24 24 

10 TE01647A-41210T 119 43,3 84,3 12,2 18,64 51,6 48 16 36 

11 TE01960-4310T 117 47,0 82,6 13,4 18,41 54,3 56 20 24 

12 TE01968-3110T 120 48,2 78,6 11,2 18,03 46,8 28 8 64 

13 TE01973-2110T 119 36,2 81,0 12,8 19,60 49,8 50 26 24 

14 TE02028-1110T 115 45,2 83,0 12,7 22,03 51,3 66 18 16 

15 ZENİT 120 44,9 81,3 13,3 24,69 54,8 82 10 8 

16 TUNCA-79 124 36,4 80,0 11,5 18,80 43,6 30 10 60 

17 ÇAKMAK-79 126 38,4 80,1 11,7 18,41 48,2 36 12 52 

18 YILMAZ-98 125 45,6 81,8 11,6 18,71 49,0 38 12 50 

19 KIZILTAN-91 126 41,5 80,7 12,6 20,54 50,3 64 20 16 

20 AYDIN-93 120 40,3 82,4 13,1 20,48 51,8 68 16 16 

21 ALTINTOPRAK-98 119 39,2 79,9 11,8 16,33 43,7 56 14 30 

22 DİYARBAKIR-81 122 41,0 81,4 12,1 16,08 43,2 38 22 40 

23 EGE-88 114 44,7 81,8 11,9 15,94 52,4 42 28 30 

24 FIRAT-93 114 50,8 79,4 13,3 17,72 48,2 46 24 30 

25 SARIÇANAK-98 119 39,0 80,4 12,3 15,48 41,7 16 30 54 

 
Ortalama 121 43,0 81,5 12,6 19,05 49,5 52 18 29 

Not: BGS: Başaklanma gün sayısı, BTA: Bin tane ağırlığı, HLT: Hektolitre ağırlığı, PRT: Protein oranı, İRM: İrmik oranı, CAMD: Camsı dane, DND: Dönmeli dane, UNV: 

Un verimi 
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Genotiplerde bin tane ağırlığı yönünden önemli farklılıklar tespit edilmiş olup en fazla bin 

tane ağırlığı 50,8 gr ile Fırat-93 çeşidinde, en düşük ağırlık 36,2 gr ile TE01973-2110T 

hattında ölçülmüştür. Genotiplerin ortalama bin tane ağırlığı 43,0 gr olarak saptanmıştır. 

Genotiplerde hektolitre ağırlığı yönünden yapılan değerlendirmede 84,3 kg ile en fazla 

hektolitre ağırlığı TE01647A-41210T hattında ölçülürken, diğer yüksek hektolitre ağırlıkları 

TE01816-211110T (83,7 kg) ve TE01761-11110T (83,4 kg) hatlarında saptanmıştır. Protein, 

makarnalık buğdayda önemli bir kalite kriteri olup, camsılık üzerinde olumlu bir etkisi 

bulunmaktadır (Porceddu et al., 1973). Tanede protein miktarının çeşide bağlı olarak % 9,2-

16,8 arasında değiştiği (Atlı ve ark., 1990) ve protein oranının çevre şartları ve uygulanan 

kültürel işlemlere göre farklılık gösterdiği belirtilmektedir. Araştırmada TE01808-5210T 

hattında en yüksek protein (%14,5) saptanırken, TE01816-3110T ve TE01960-4310T hatları 

ile Zenit ve Fırat-93 yüksek protein oranına sahip çeşitler olmuştur. Zenit çeşidi en iyi renk 

değerine sahip olurken TE01808-5210T ve TE02028-1110T hatları da renk değeri yönünden 

öne çıkan genotipler olmuştur. Camsılık makarnalık buğdaylarda uluslararası anahtar kalite 

sınıflandırıcı faktörlerden biridir. Camsı tane oranı irmik verimi, granülasyon, renk ve protein 

oranı ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. Kabul edilebilir minimum camsı tane oranının % 

75-80 olması arzu edilmektedir (Dexter ve ark., 1989). Araştırmada %84 ile en yüksek camsı 

tane TE01808-5210T hattı ve %82 ile Zenit çeşidinde belirlenmiştir. Makarnalıkta önemli 

kalite kriterlerinden olan dönmeli tane oranı en düşük olan genotipler %8 ile TE01968-3110T 

hattı, %10 ile Zenit ve Tunca-79 olmuştur. Genotiplerde un verimi %4 ile %64 arasında 

dağılım göstermiştir. Camsılık, makarnalık buğdaylarda çevreden en fazla etkilenen kalite 

kriterlerinden biri olmakla birlikte çeşide bağlı bir özelliktir. Camsı tane oranı genetik yapının 

yanında birçok çevre faktörünün de etkisi altındadır. Yüksek camsı tane oranına sahip olan 

genotipler daha yüksek ham protein oranına sahip olmaktadır (Porceddu et al. 1973). Bunun 

yanında Atlı ve ark. (1993) makarnalık buğdaylarda camsı tane oranının çeşitlere göre 

değiştiğini bildirmişlerdir. 

Araştırmada incelenen verim ve kalite özellikleri arasında ikili ilişkilerde incelenmiş ve elde 

edilen değerler Çizelge 4’te verilmiştir. Araştırmada irmik oranı ile bin tane ağırlığı 

(r=0,423*), hektolitre ağırlığı (r=0,455*), protein oranı (r=0,542**) ve renk (r=0,616**)  

arasında olumlu, önemli veya çok önemli (0,01) ilişki tespit edilmiştir. Protein oranı ile renk 

(r=0,525) ve camsı tane (r=0,694) arasında olumlu ve çok önemli ilişki saptanmıştır. 

Genotiplerde un verimi ile hektolitre ağırlığı (r=-0,403*), protein oranı (r=-0,762**), renk 

(r=-0,557**), irmik oranı (r=-0,671**) ve camsı tane (r=-0,936**) oranları arasında olumsuz 

ve çok önemli ilişki belirlenmiştir.   

 

Çizelge 4. Araştırmada incelenen karakterlerin karşılaştırılması 
Karakterler VRM BGS BTA HLT PRT RENK İRM CAMD DND 

BGS -0,135         

BTA 0,085 -0,410*        

HLT 0,119 0,049 0,042       

PRT -0,244 -0,028 0,140 0,311      

RENK -0,180 0,242 0,123 0,272 0,525**     

İRM -0,101 -0,118 0,423* 0,455* 0,542** 0,616**    

CAMD -0,146 0,164 0,059 0,372 0,694** 0,682** 0,671**   

DND -0,130 -0,492 0,038 0,082 0,179 -0,359 -0,008 -0,192  

UNV 0,193 0,011 -0,074 -0,403* -0,762** -0,557** -0,671** -0,936** -0,165 
Not: **: p<0.01, *:p<0.05; VRM: Tane verimi, BGS: Başaklanma gün sayısı, BTA: Bin tane ağırlığı,  

HLT: Hektolitre ağırlığı, PRT: Protein oranı, İRM: İrmik oranı, CAMD: Camsı dane, DND: Dönmeli dane, 

UNV: Un verimi 
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Sonuç olarak araştırmada tane verimine göre en yüksek verim TE01647A41210T hattında 

belirlenirken çeşitler arasında en fazla verim Tunca-79’da saptanmıştır. Karakterler arasında 

yapılan ikili değerlendirmede protein oranı ile renk, irmik ve camsı tane arasında yüksek 

oranda olumlu ilişki belirlenmiştir. İrmik oranı ile bin tane ve hektolitre ağırlığı renk ve camsı 

dane arasında olumlu ilişki saptanmıştır. Araştırmada ele alınan kalite kriterlerine göre 

çeşitlerden Zenit, hatlardan ise TE01808-5210T daha iyi makarnalık kaliteye sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Un verimindeki artış bin tane ve hektolitre ağırlığı, renk, irmik oranı ve 

camsı dane özelliklerini olumsuz yönde etkilemiştir. Araştırma sonucu Trakya Bölgesi’nde 

yüksek verimle birlikte iyi kalitede ürün elde edilebileceğini göstermiştir. 
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13. Evaluation of Some Oat Cultivars in Adana and Kahramanmaras locations for 

Yield and Yield Components 
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Abstract: This study was carried out by using five different oat (Avena spp.) genotypes (Checota, Seydişehir, 

Faikbey, Sebat and Arslanbey) at Kahramanmaraş and Adana locations in 2013-2014 cropping season, and 

arranged in a complete blocks design with four replications. 

In the research, the traits such as grain number per panicle (GNP), grain weight per panicle (GWP), 

thousand kernel weight (1000-GW), groat percentage (GP), test weight (TW), gran yield (GY) and protein ratio 

(PO) were investigated. 

According to results, oat genotypes were found significantly different for GNP, 1000-GW, GY and HA 

at 1% significance level, while were significant for GP at 5% significance level. Genotypes and locations were 

not varied for protein ratio. The highest grain yield was obtained from Arslanbey genotype (367.5 kg/da), while 

the lowest obtained from Faikbey genotype (139.1 kg/da). Arslanbey cultivar was the highest for groat 

percentage (65.86%), while Sebat cultivar was the highest for GNP and GWP (84.2 number and 2.04 g, 

respectively). 

Oat genotypes performed better in Kahramanmaraş than Adana location. Average grain yield was 241.5 

kg/da in Kahramanmaraş location, while 189.5 kg/da in Adana location.  

Keywords: Oat, avena, yield, yield components 

 

Bazı Yulaf Çeşitlerinin Adana ve Kahramanmaraş Lokasyonlarında Verim ve Verim 

Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi 

 
Özet: Bu çalışma 2013-2014 ürün yetiştirme sezonunda Adana ve Kahramanmaraş koşullarında beş yulaf 

(Avena spp.) genotipi (Checota, Seydişehir, Faikbey, Sebat ve Arslanbey) kullanılarak, tesadüf blokları deneme 

deseninde dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.  

Araştırmada, salkımdaki tane sayısı (STS), salkımdaki tane ağırlığı (STA), bin tane ağırlığı (BinTA), 

kavuzsuz tane oranı (KTO), hektolitre ağırlığı (HA),  tane verimi (TV) ve protein oranı (PO) gibi özellikler 

incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; yulaf genotipleri;  STS,  BinTA, TV ve HA bakımından % 1 KTO 

bakımından ise % 5 önem düzeyinde farklı bulunmuştur.  Protein oranı bakımından ise çeşit ve lokasyonlar 

arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur. En yüksek tane verimi Arslanbey genotipinden (367.5 kg/da) elde 

edilirken, en düşük tane verimine Faikbey genotipi (139.1 kg/da) sahip olmuştur. Kavuzsuz tane oranı 

bakımından en yüksek çeşit Arslanbey (% 65.86) olurken, STS ve STA özellikleri bakımından ise en yüksek 

değerlere Sebat çeşidi (sırasıyla, 84.2 adet ve 2.04 g) ulaşmıştır. 

Yulaf genotipleri, Kahramanmaraş lokasyonunda, Adana lokasyonuna göre daha iyi performans 

göstermişlerdir. Kahramanmaraş lokasyonunda ortalama tane verimi 241.5 kg/da olurken, Adana lokasyonundan 

ortalama 189.5 kg/da verim alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf, avena, verim, verim unsurları 

 

Giriş 

 

Kültürü yapılan yulaf (Avena sativa L. ve Avena byzantina Coch.) insan 

beslenmesinde ve hayvan yemi olarak kullanılan bir tahıl bitkisidir (Hoffmann, 1995; 

Peterson ve ark., 2005; Dumlupınar, 2010). Yaklaşık iki bin yıllık geçmişi olan yulaf dünyada 

11,3 mil. ha ekim alanı ve 23.2 mil. ton üretimiyle serin iklim tahıllar içerisinde üçüncü sırada 

yer almaktadır. Dünyada ortalama yulaf verimi 205.3 kg/da dır. Türkiye’de ise yulaf 89.3 bin 



438 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

ha ekim alanında 235 bin ton üretilmekle beraber ortalama verim 235 kg/da olarak 

hesaplanmıştır. (FAO, 2013). Dünyada 2013 yılına kadar üretimde azalma söz konusu olsa da 

sağlıklı yaşam diyetlerinde yer alması bu bitkinin öneminin artmasına neden olmuştur. 

Nitekim 2013 yılında dünyada yulaf üretimi yaklaşık 2 milyon ton artmıştır (FAO, 2013). 

Dünyada yulaf yetiştiriciliği yapılan alanlar genel olarak; 40° ve 60° enlemleri 

arasındaki; Amerika, Avrupa ve Asya çok az bir oranda ise güney yarım kürede Güney 

Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda da olduğu bilinmektedir (Forsberg ve Reeves, 1992). 

Yulaf bitkisinin, buğday ve arpaya göre çevresel faktörlere daha fazla duyarlı olduğu 

bilinmektedir. Kurağa ve soğuğa dayanıklı çeşitlerin yeterince geliştirilememiş olması 

yetiştirilme alanlarını sınırlandırmaktadır. Ülkemizde ise kışlık tahıl ekimi yapılan bölgelerde 

yulaf soğuktan önemli ölçüde zarar görmektedir. İlkbahardaki yetersiz ve düzensiz yağışlar 

yulaf verimini oldukça olumsuz yönde etkilemektedir (Barut, 2003). Bu nedenle, yulaf 

buğday ve arpaya göre kötü tarla şartlarında daha iyi performans göstermesinden dolayı 

marjinal alanlara uygun bir tahıl bitkisidir (Peltonen-Sainio ve ark., 2007). Bununla birlikte, 

buğday ve arpayla karşılaştırıldığında serin ve yağışlı iklimler ile düşük verimli toprakları 

içeren elverişsiz alanlarda da yetiştirilebilmesiyle ünlüdür. (Hoffmann, 1995).  

Serin iklim tahılları içerisinde, yulaf bitkisi besin değeri bakımından oldukça 

zengindir. İçerdiği yüksek yağ oranı ve protein seviyesi yulafın hem hayvan yemi hem de 

insan besini olarak kullanılmasını sağlamıştır. İnsan beslenmesinde yulaf tanesinin protein ve 

çözülebilir lif (-glukan) oranının yüksek, yağ oranın ise düşük olması istenmektedir 

(Peterson ve ark., 2005). Yulaf bitkisinin antioxidant maddeler olan basit fenolik bileşikler 

(ferulic, caffeic,  p-coumaric, sinapic ve vanillic asit) (White and Xing, 1997) ve 

avenanthramidler içerdiği (Dokuyucu ve ark., 2003), kolesterolü düşürücü etki yapan lif ve 

demir içeriğinin yüksek olması nedeniyle sağlıklı beslenmede tercih edilmesi gerektiği 

bildirilmektedir (Wood, 2001). Ayrıca, yulaf kepeğinin günlük olarak tüketilmesi halinde 

kandaki kolesterol ve trigliserit seviyelerinin önemli derecede azalacağı belirtilmiştir (Gold ve 

ark., 1988).Yulaf protein içeriğinin yüksek olması nedeniyle çiftlik hayvanlarının 

beslenmesinde de önemli bir bitkidir (Wood, 2001). Yulaf tanelerindeki avenin (prolamin) 

maddesinin genç hayvanların gelişmesindeki önemi dikkate alındığında, son yıllarda besi 

yemi, süt yemi ve kuzu-buzağı büyütme yemleri gibi alternatif yemler üreten yem sanayi için 

yulaf önemli bir hammadde olarak kullanılabilir. 

Birçok ıslahçı tarımsal özellikleri geliştirmek için uzun yıllar çalışmıştır (Peterson ve 

ark., 2005; Dumlupınar 2010). Bunun yanı sıra besin olarak değerlendirilen yulaflara artan 

ilgi kalite yönünden seleksiyonu artırmıştır. Islahçılar ayrıca, hektolitre ağırlığı, bin tane 

ağırlığı ve kavuzsuz tane oranı gibi temel tane fiziksel özelliklerini de ölçmüş ve bu yönde de 

seçime gitmişlerdir (Humphreys ve ark., 1994a; Doehlert ve McMullen, 2000; Doehlert ve 

ark., 2001; Dumlupınar 2010). Diğer bazı çalışmalarda ise, genotip ve çevrenin tane 

kompozisyonu (özellikle - glukan, protein ve yağ) üzerindeki rolü incelenmiştir (Brunner ve 

Freed, 1994; Humphreys ve ark., 1994b; Doehlert ve ark., 2001; Peterson ve ark., 2005; 

Dumlupınar 2010).  

Bu çalışmada, halen Türkiye’de üretimi yapılan dört standart çeşit (Faikbey, 

Seydişehir, Sebat ve Checota) ile yeni geliştirilen çeşit adayı Arslanbey’in Kahramanmaraş ve 

Adana çevrelerinde verim ve verim unsurlarıyla, bazı kalite değerleri bakımından bir yıl 

süreyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 

Materyal ve Yöntem 

 

Denemeler, Kahramanmaraş’ta Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

İstasyonu deneme alanlarında, Adana’da ise Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

deneme alanlarında 2013-2014 ürün yetiştirme sezonunda bir yıl süreyle tesadüf blokları 

deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak 
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Türkiye’de üretimi yapılan dört standart çeşit (Faikbey, Seydişehir, Sebat ve Checota) ile yeni 

geliştirilen Arslanbey çeşidi kullanılmıştır. Kahramanmaraş’ta ekim tarihi 04.12.2013 iken 

Adana’da 24.11.2013 tarihinde ekim yapılmıştır. Her iki çevrede de denemelere ekimle 

birlikte 3 kg/da N ve 7 kg/da P2O5 gübre uygulanmıştır. Üst gübre olarak Kahramanmaraş’ta 

24.02.2014 tarihinde, Adana’da ise 04.02.2014 tarihinde 7 kg/da N olacak şekilde 

uygulanmıştır. Yabancı ot mücadelesi herbisit kullanılarak (Tribenuron-methyl 75%) 

yapılmıştır. Hastalık ve zararlılar için herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Araştırmanın 

yürütüldüğü Kahramanmaraş ve Adana lokasyonlarına ait iklim verileri Çizelge 1’de 

verilmiştir (Anon., 2014). 

 
 

Çizelge 1 Kahramanmaraş ve Adana Lokasyonlarına Ait 2013-2014 Ürün Yetiştirme 

Sezonuna ve Uzun Yıllara Ait Bazı İklim Verileri 
Aylar Yağış (mm) Sıcaklık (°C) Nispi Nem (%) 

Kahramanmaraş Adana Kahramanmaraş Adana Kahramanmaraş Adana 

2013-

2014 

Uzun 

Yıllar 

2013-

2014 

Uzun 

Yıllar 

2013-

2014 

Uzun 

Yıllar 

2013-

2014 

Uzun 

Yıllar 

2013-

2014 

Uzun 

Yıllar 

2013-

2014 

Uzun 

Yıllar 

Kasım  28.7 90.2 33.0 118.7 14.1 11.4 18.1 15.7 58.4 64.0 62 65 

Aralık 48.7 128.1 12.5 175.4 5.6 6.6 10.8 16.3 54.3 71.0 47.7 70 

Ocak 59.4 122.6 37.0 122.9 8.6 4.9 13.0 10.0 64.5 70.0 67.6 69 

Şubat 30.0 110.1 36.5 95.2 9.7 6.3 12.6 10.8 49.4 65.0 63.9 69 

Mart 117.7 95.0 55.5 69.9 13.4 10.4 15.5 13.5 49.9 60.0 62.5 71 

Nisan 31.2 76.3 34.0 40.5 17.3 15.3 18.7 17.2 50.8 58.0 66.4 73 

Mayıs 22.1 39.9 32.5 24.6 21.1 20.4 21.6 20.9 45.8 54.0 68.2 74 

Haziran --- 6.2 8.5 11.5 27 25.1 28 24.6 48.5 50.0 69.1 76 

Toplam 337.8 668.4 249.5 658.7         

Ort.     14.6 12.5 17.2 16.1 52.7 61.5 63.4 70.8 
 

 

Araştırmada, salkımdaki tane sayısı (STS), salkımdaki tane ağırlığı (STA), bin tane 

ağırlığı (BinTA), kavuzsuz tane oranı (KTO) ve hektolitre ağırlığı (HA) tane verimi (TV) ve 

protein oranı (PO) gibi özellikler incelenmiştir. Protein oranları Kjeldahl yöntemine göre 

Jones (1991)’in tanımladığı şekilde yapılmıştır.  

İncelenen özelliklere ait veriler varyans analizine tabi tutulmuş ve ortalamaların 

karşılaştırılmasında LSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır (SAS, 9.3). 
  

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Kahramanmaraş ve Adana çevrelerinde beş yulaf genotipi ile yürütülen araştırmaya ait 

bulgular Çizelge 2’de sunulmuştur. Yine aynı araştırmada istatistiki olarak önemli bulunan 

salkımdaki tane sayısı ve salkımdaki tane ağırlığı özelliklerine ait genotip x çevre 

interaksiyonları sırasıyla Şekil 1 ve 2’de verilmiştir.  

İncelenen özelliklerden salkımdaki tane sayısı, genotip, çevre ve genotip x çevre 

interaksiyonu bakımından istatistiki olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 2 ve Şekil 1). En 

yüksek STS Sebat çeşidinden elde edilirken (84.2 adet) en düşük STS’ye Arslanbey çeşidi 

56.8 adet ile sahip olmuştur. Çeşitlere ait salkımdaki tane sayısı ortalaması Kahramanmaraş’ta 

80 olurken, Adana’da ise 51.2’de kalmıştır (Çizelge 2). Kahramanmaraş ve Adana 

ortalamalarının farklı olması çevre şartlarından etkileşimi göstermektedir. Nitekim genotip x 

çevre interaksiyonu önemli bulunmuştur. Çeşitler arasındaki farklılığın çeşitlerin genotipik 

yapılarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Önceki çalışmalarda Geçit ve Şahin (1999), Gül 

ve ark. (1999), Kara ve ark. (2007), Maral (2009) ve Dumlupınar ve ark. (2011) yulaf 

genotipleri arasında farklılık tespit etmişlerdir. Maral (2009) ve Dumlupınar ve ark. (2011) 

yıllar arasında da önemli farklılıklar bildirmişlerdir. Bu sonuçlar bulgularımızla 

örtüşmektedir.  
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Çizelge 2 İncelenen Özelliklere Ait Ortalama Değerler 
 STS STA BinTA KTO HA TV PO 

Genotip ** öd ** * ** ** öd 

Çevre ** ** öd öd ** ** öd 

Genotip x Çevre ** * öd öd öd öd öd 

Çevre 

K.Maraş 80.0 a 2.04 a 28.72 61.30 41.3 a 241.5 a 13.88 

Adana 51.2 b 1.48 b 26.71 62.79 38.1 b 189.5 b 13.70 

LSD 8.36 0.26 2.96 3.65 1.60 22.21 0.65 

Genotip 

Checota 57.6 b 1.85 32.84 a 62.98 a 40.9 ab 203.7 b 13.74  

Seydişehir 64.4 b 1.57 24.21 b 64.18 a 42.2 a 156.4 b 14.10  

Arslanbey 56.8 b 1.85 32.64 a 65.86 a 40.4 ab 367.5 a 13.04  

Sebat 84.2 a 1.94 24.65 b 61.14 ab 39.2 b 210.6 b 14.00  

Faikbey 65.6 b 1.58 23.98 b 56.05 b 35.2 c 139.1 b 14.05 

Ort. 65.6 1.76 27.71 62.04 39.7 215.5 13.79 

LSD 13.23 0.42 4.69 5.77 2.54  35.12 1.03 

CV 19.44 23.21 16.22 9.07 6.12 15.88 7.31 

*% 5’e göre istatistiki olarak önemlidir, ** % 1’e göre istatistiki olarak önemlidir, öd: önemli değildir 
 

 
 

 
Şekil 1 Salkımdaki Tane Sayısına Ait Genotip x Çevre İnteraksiyonu 
 

 

Kahramanmaraş ve Adana lokasyonlarına ait salkımdaki tane ağırlıkları ve genotip x 

çevre interaksiyonu (Şekil 2) istatistiki olarak farklı bulunmuştur. Salkımdaki tane ağırlığı 

ortalaması Kahramanmaraş’ta 2.04 g olurken, Adana’da bu değer 1.48 g olmuştur. Çeşitler 

arasında STA bakımından önemli bir farklılık bulunmamıştır. (Çizelge 2).  Bazı 

araştırmalarda STA ağırlığı bakımından önemli farklılıklar bildirilmiştir (Geçit ve Şahin 

1999; Gül ve ark., 1999; Yanming ve ark., 2006; Kara ve ark., 2007 ve Maral, 2009) Bununla 

birlikte, Dumlupınar ve ark. (2011) yıllar arasında bulgularımızla örtüşen STA farklılıkları 

tespit etmiştir. Araştırmada incelenen çeşitler STS ve STA bakımından çevre koşullarına 

farklı tepki vermişlerdir. Bu durum, STS ve STA bakımından genotip x çevre 

interaksiyonlarının önemli olmasına neden olmuştur (Çizelge 2, Şekil 1 ve 2). Bin tane 

ağırlığı bakımından çeşitler arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunurken, lokasyonlar 

arasındaki fark önemsiz olmuştur (Çizelge 2). En yüksek BinTA değeri Checota çeşidinden 

elde edilirken (32.84 g) bu çeşidi 32.64 g BinTA ile Arslanbey çeşidi takip etmiştir. En düşük 

BinTA değerine 23.98 g ile Faikbey çeşidi sahip olmuştur. Bin tane ağırlığının genotiplere 

göre değişen bir özellik olduğu düşünülmektedir. Bu görüşümüz Yanming ve ark. (2006), 

Buerstmayr ve ark. (2007), Kara ve ark. (2007), Maral (2009) ve Dumlupınar ve ark. 

(2011)’in, bulguları ile de uyum içerisindedir. Kavuzsuz tane oranı bakımından çeşitler 

farklılık gösterirken, lokasyonlar arasında herhangi bir farklılık tespit edilememiştir (Çizelge 

Checota Seydişehir Arslanbey Sebat Faikbey

Kahramanmaraş 62,95 73,95 60,85 122,40 90,65

Adana 52,25 55,00 52,85 55,58 40,63
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2). En yüksek KTO değerine Arslanbey çeşidi % 65.86 ile ulaşırken bu çeşidi Seydişehir ve 

Checota çeşitleri takip etmiştir (sırasıyla, % 64.18 ve 62.98). Çeşitler arasındaki farklılık 

genetik yapıdan kaynaklandığı düşünülen ve beklenen bir durumdur. Bu konuda yapılan ve 

bulgularımızla örtüşen çalışmalarda, Doehlert ve ark. (1999), kavuzsuz tane oranının yulafta 

(Avena sativa L.)  önemli bir kalite karakterini olduğunu, Welch ve ark. (2000), kavuzsuz tane 

oranı bakımından tür içi varyasyon bulunduğunu, Peltonen-Sainio ve ark. (2004), yulafta 

(Avena sativa L.) yüksek kavuz oranının yulafın hayvan yemi olarak kullanılmasını 

sınırladığını, Dumlupınar ve ark. (2011) yerel çeşitlerde kavuzsuz tane oranı bakımından 

büyük varyasyon olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca, Buerstmayr ve ark. (2007), 

araştırmalarında, kavuzsuz tane oranı için önemli genetik varyasyon ve yüksek kalıtım 

gözlediklerini belirtmişlerdir. 

 
 

 
Şekil 2 Salkımdaki Tane Ağırlığına Ait Genotip x Çevre İnteraksiyonu 

 

 

Hektolitre ağırlığı bakımından hem çeşitlerde hem de lokasyonlarda önemli 

farklılıklar tespit edilmiştir (Çizelge 2). En yüksek HA Seydişehir çeşidi 42.2 kg ile sahip 

olurken, bu çeşidi Checota ve Arslanbey çeşitleri takip etmiştir (sırasıyla, 40.9 ve 40.4 kg). En 

düşük HA ise Faikbey çeşidinden (35.2 kg) elde edilmiştir (Çizelge 2). Kahramanmaraş 

lokasyonunun HA ortalaması 41.3 kg olurken, Adana lokasyonunun ortalaması 38.1 kg da 

kalmıştır. Sarı ve İmamoğlu, (2011) ve Kahraman ve ark. (2012) yulaf çeşitlerinin hektolitre 

ağırlıkları bakımından farklılık gösterdiğini bildirmişlerdir. Bu bulgular araştırma 

sonuçlarımızla uyum içerisindedir.  

Çeşit ve Lokasyonlar tane verimi bakımından farklılık göstermişlerdir. En yüksek tane 

verimi 367.5 kg/da ile Arslanbey çeşidinden elde edilirken, bu çeşidi 210.6 kg/da ile Sebat 

çeşidi izlemiştir. En düşük tane verimi (139.1 kg/da) ise Faikbey çeşidinden elde edilmiştir 

(Çizelge 2). Kahramanmaraş lokasyonunda ortalama tane verimi 241.5 kg/da olurken, Adana 

lokasyonunda bu değer 189.5 kg/da olmuştur (Çizelge 2). Lokasyonlar arasındaki bu farkın 

2013-2014 ürün yetiştirme sezonunda yaşanan kuraklığa bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Kahramanmaraş lokasyonu Adana’ya göre yaklaşık 90 mm daha az yağış almasına rağmen 

Aralık ayındaki çimlenme ve çıkış döneminde ve Mart ayında sapa kalkma döneminde 

Kahramanmaraş’taki yağışın, Adana’daki yağıştan önemli ölçüde daha fazla olması, bunun 

yanı sıra, hava sıcaklığının Kahramanmaraş’ta Adana’ya göre daha serin olması, tane 

veriminin Kahramanmaraş’ta Adana’ya göre daha fazla artırmış olabilir (Çizelge 1). Çeşitler 

arasındaki farklılık ise çeşitlerin genetik yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

konuda yapılan araştırmalarda, Corville Baltenberger ve Frey (1987), tane verimi ve 

hektolitre ağırlığının birçok genotip için genotipik farklılıktan kaynakladığını, Doehlert ve 

ark. (2001), tane veriminin genetik farklılığa göre çevresel faktörlerden daha çok 

Checota Seydişehir Arslanbey Sebat Faikbey

Kahramanmaraş 1,90 1,75 2,00 2,46 2,20

Adana 1,80 1,40 1,70 1,55 0,97
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etkilendiğini, yüksek güneş ışığı, ilkbahar iklimi ve tane dolum periyodunda çok fazla yağış 

almayan serin yaz iklimine sahip çevrelerin en yüksek tane verimi ve tane kalitesine sahip 

olduklarını, Tamn (2003), hem genetik farklılığın hem de iklim şartlarının yulafta tane 

verimini etkilediğini bildirmiştir. Ayrıca, Nawaz ve ark. (2004), çalışmalarında tane veriminin 

bütün çeşitler için önemli derecede farklı olduğunu, Gautam ve ark. (2006), tane veriminde 

geniş oranda varyasyon belirlendiğini, bu sonuçların farklı karakterlerin fenotipik yapılarında 

çevrenin önemli etkisini gösterdiğini saptamışlardır. Buerstmayr ve ark. (2007), tane verimi 

için önemli genetik varyasyon ve yüksek kalıtım gözlendiğini belirtmişlerdir. Kara ve ark. 

(2007), çalışmalarında, çeşitler arasındaki farklılıkların önemli bulunduğunu, en yüksek tane 

veriminin Checota çeşidinden 403.0 kg/da olarak elde ettiklerini bildirmişlerdir. Ahmad ve 

ark. (2008), yulaf tane veriminde genotipik farklılıkların önemli olduğunu, Batalova ve 

Gorbunova (2009), tohum ekim oranı, iklim, elverişli nem miktarı ve çeşitlerin genotipik 

yapısının farklı yetiştirme koşullarına adaptasyon yeteneğini belirlediğini ve yulaf tane 

verimine önemli etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Maral (2009), yulaf çeşitleri arasında 

genotipik farklılıklar tespit ettiğini bildirmiştir. Bununla birlikte, Dumlupınar ve ark. (2011) 

196 yerel yulaf çeşidiyle yaptıkları araştırmada yerel çeşitlerin tane verimi bakımından 

oldukça büyük farklılıklar gösterdiğini ve tane veriminde meydana gelen varyasyonların iklim 

şartlarının yanı sıra yerel çeşitlerin genetik yapılarından kaynaklandığını bildirmişlerdir.  

Yulaf çeşitleri ve lokasyonlar protein oranı bakımından istatistiki bir farklılık 

göstermemişlerdir (Çizelge 2). Peterson ve ark. (2005) ve Yanming ve ark. (2006), 

Dumlupınar ve ark. (2011) protein oranı bakımından genotipik farklılıkların önemli olduğunu 

bildirmişlerdir. Ancak, bizim çalışmamızda protein oranları bakımından çeşitler arasında bir 

farklılık bulunmamıştır. Bu durum, protein oranı bakımından benzer çeşitlerin kullanılmış 

olmasından kaynaklanmış olabilir.  
 

Sonuç 

 

Kahramanmaraş ve Adana lokasyonlarında beş yulaf çeşidi ile yürütülen araştırma 

sonuçlarına göre, Arslanbey çeşidinin her iki lokasyonda da verim ve kavuzsuz tane oranı 

bakımından üstün performans göstermiştir. Yeni geliştirilen Arslanbey çeşidinin her iki 

lokasyonda da uzun yıllar ortalamasının oldukça altında bir yağış rejiminde bile diğer 

çeşitlere göre daha iyi bir performans göstermesi umut verici olmuştur. Bununla birlikte, 

BinTA bakımından Arslanbey çeşidinin Checota çeşidine oldukça yakın bir değere ulaşması 

oldukça önemli bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, Arslanbey çeşidinin Kahramanmaraş ve 

Adana koşullarına araştırmada incelenen yulaf çeşitlerine göre incelenen özellikler 

bakımından daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. 
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Abstract: Rice which is grown generally in Diyarbakır and Şanlıurfa provinces of south eastern Anatolia region 

is called as Karacadağ rice. Karacadağ rice is grown among black basalt stones in the lower slopes of volcanic 

Karacadağ Mountain. Produced rice is consumed in south eastern Anatolia region. Karacadağ rice has good 

adaptation to dry and hot climatic conditions of region due to grown along centuries in the same area. It is also 

grown in the stony areas. It has especially resistance to stress conditions like as disasters and insects and deficit 

irrigation during the vegetation period. Karacadağ rice is a population which has different plant types. There are 

different plants having properties distinct clusters within the population. In this study was aimed to 

determination of Karacadağ rice cluster limits of change and cluster characteristics which has significant affect 

to the yield. Research was conducted at Harran plain conditions in Şanlıurfa during 2013 growing season. 

Experimental design was randomized block design with four replicates. Some statistical parameters like as 

minimum, maximum, mean, standard derivation and variance were determined. According to research results; 

cluster number of plant ranged from 8 to 14 number/plant, cluster length from 9.5 to 21.5 cm, number of 

secondary branch from 7.75 to 18 number/cluster, kernel number of cluster from 79.5 to 147.5 number/cluster, 

kernel weight of cluster from 21.6 to 47.52 g. length of kernel varied between 6.1 and 7.3 mm, width of kernel 

3.1 and 4.45 mm, thickness of kernel 2.21 and 2.8 mm, thousand kernel weight 25.9 and 31.6 g and hectoliter 

weight 63.2 and 72.3 kg/hl. Significant variations were observed in the characteristics of clusters due to 

Karacadağ rice contain different plant types. 

Keywords: Karacadağ rice, cluster characteristics, Harran Plain 

 

Karacadağ Çeltiği (Oryza sativa) Salkım Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir 

Araştırma 

 
Özet: Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Karacadağ havzasında çoğunlukla Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 

yetiştirilen çeltiğe Karacadağ çeltiği, bu çeltikten üretilen pirince de Karacadağ pirinci ismi verilmektedir. 

Karacadağ çeltiği volkanik Karacadağ eteklerinde bazalt siyah taşların arasında yetiştirilmekte ve üretilen çeltik 

genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tüketilmektedir. Karacadağ çeltiği; yüz yıllar boyunca sürekli aynı 

bölgede yetiştirildiği için bölgenin sıcak ve kurak iklim koşullarına adapte olmuştur. Taşlı alanlarda bile 

yetişebilmektedir. Hastalık ve zararlılar başta olmak üzere stres koşullarına, yetişme periyodu boyunca ortaya 

çıkabilecek su kısıntılarına dayanıklıdır. Karacadağ çeltiği birçok farklı bitki tipini içeren bir popülâsyondur. 

Popülâsyon içerisinde farklı salkım özelliklerine sahip bitkiler bulunmaktadır. Bu çalışma ile Karacadağ 

çeltiğinde verime önemli ölçüde etki eden salkım özelliklerinin ve değişim sınırlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma Karacadağ çeltiği kullanılarak 2013 yılında Şanlıurfa ilinin Harran Ovası koşullarında 

tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışma sonunda elde edilen 

değerlerden, minimum, maksimum, ortalama, standart sapma ve varyans gibi istatistiki parametreler 

belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; Karacadağ çeltiğinde bitkide salkım sayısı 8 ile 14 adet/bitki arasında, 

salkım uzunluğu 9.5 ile 21.5 cm arasında, salkımda yan dal sayısı 7.75 ile 18 adet/salkım arasında, salkımda tane 

sayısı 79.5 ile 147.5 adet/salkım arasında, salkımda tane ağırlığı 21.6 ile 47.52 g arasında değişmiştir. Tane boyu 

6.1 ile 7.3 mm arasında, tane eni 3.1 ile 4.45 mm arasında, tane genişliği 2.21 ile 2.8 mm arasında, bin tane 

ağırlığı 25.9 ile 31.6 g arasında ve hektolitre ağırlığı 63.2 ile 72.3 kg/hl arasında değişmiştir. Karacadağ çeltiği 

farklı bitki tiplerini içerdiği için, salkım özelliklerinde belirgin varyasyon gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karacadağ çeltiği, salkım özellikleri, Harran Ovası 

 

Giriş 
 

Çeltik tarımı M.Ö. 3000’lü yıllarda Hindistan’da başlamış, daha sonra Batı’ya 

yayılmıştır. Çeltiğin Avrupa’ya gelişi ortaçağ dönemine rastlamakta, Türkiye ‘ye ise Suriye 

yoluyla 500 yıl önce geldiği sanılmaktadır. Türkiye'de, çeltiğin ilk defa tarıma alındığı yerin 

Tosya olduğu tahmin edilmektedir. Buradan ülkemizin diğer bölgelerine yayılmıştır. 

Güneydoğu Asya, özellikle Hindistan ve Çin Hindi bölgelerinde hala bol miktarda yabani ve 

kültür formları bulunduğundan çeltiğin anavatanı olarak kabul edilir. Çeltik yeryüzünün 
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değişik bölgelerinde geniş bir form zenginliği göstermekte ve kültürü yapılmaktadır (Kün, 

1997).  

 Çeltik, kültür bitkileri içerisinde insan beslenmesinde kullanılan önemli bir tahıl 

cinsidir. Bileşiminde az protein bulundurmasına karşın, beslenme için gerekli aminoasitlerce 

zengin olması nedeniyle insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan üründür. 

Çeltik, dünya nüfusunun % 40’ının temel besin kaynağıdır (Esgici, 2012). Doğu ve 

Güneydoğu Asya ülkelerinde geniş insan kitleleri, temel besinini haşlanmış pirinçten 

sağlamaktadır. Tropik ve ılıman iklim kuşağında yaygın olarak tarımı yapılan çeltiğin büyük 

çoğunluğu Asya ülkeleri tarafından üretilip tüketilmektedir. Ülkemizde pirinç; başta pilav 

olmak üzere geleneksel Türk yemeklerinin yapımında, pirinç unu olarak muhallebi ve 

tatlıların yapımında kullanılmaktadır (Öktem,  2013).   

Çeltik, tahıllar içerisinde mısırdan sonra en yüksek verime sahip olan tahıl cinsidir 

(Gençtan ve ark., 2009). Türkiye’de çeltik 110.6 bin ha alanda yetiştirilmekte ve 900 bin ton 

üretim yapılmaktadır. Dekardan alınan verim dünya ortalamasının üzerinde olup 814 kg/da 

civarındadır. Ülkemizde üretilen çeltik ihtiyacımızın %91’ini karşılamaktadır (TUİK, 2014). 

Ülkemizde çeltik daha çok Marmara ve Karadeniz bölgelerinde üretilmektedir. En çok çeltik 

üreten illerimizin başında Edirne ve Samsun gelmektedir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi çeltik ekim alanı yaklaşık 3 489 ha, çeltik üretimi 17.0 bin 

ton, verim ise 488 kg/da civarındadır (TUİK, 2014). Bölge çeltik ekim alanlarının ve 

üretiminin % 98’i Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde gerçekleşmektedir. Bölge illeri arasında 

ilk sırayı alan Diyarbakır’da çeltik ekim alanı 1968 ha, üretim 9 450 ton, verim ise 480 kg/da 

civarındadır. İkinci sırada bulunan Şanlıurfa ilinde ise 14 000 ha alanda çeltik yetiştirilmekte, 

6 bin 902 ton üretim sağlanmakta ve dekardan 493 kg verim elde edilmektedir (TUİK, 2014). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çiftçimize yüksek gelir sağlaması yanında tuzlu alanların 

ıslahında önemli bir bitki olması nedeniyle çeltik yetiştiriciliği ileride daha da önem 

kazanacaktır.  

Karacadağ pirinci eskiden hükümdarların yemek ziyafetlerinde kullanılırken, 

günümüzde düğün ve bayram etkinliklerinde ve günlük yaşamda kırmızı ve beyaz et ile 

birlikte sofralarda boy göstermektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Karacadağ 

havzasında çoğunlukla Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yetiştirilen çeltiğe Karacadağ çeltiği, 

bu çeltikten üretilen pirince de Karacadağ pirinci ismi verilmektedir. Yüzyıllar boyunca aynı 

iklim kuşağında aynı toprak yapısında yetiştirildiğinden bölgenin iklim ve toprak koşullarına 

adapte olmuştur. 

Karacadağ çeltiği volkanik Karacadağ eteklerinde bazalt siyah taşların arasında 

çoğunlukla herhangi bir toprak işlemesi yapılmadan ve herhangi bir kimyasal kullanılmadan 

dönüşümlü olarak yetiştirilmektedir. Üretilen çeltik genel olarak Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde tüketilmektedir. Karacadağ çeltiği, en fazla Diyarbakır ilinin merkez, Çınar, 

Hazro, Çermik, Kocaköy, Ergani ve Silvan’ a bağlı köylerinde; Şanlıurfa ilinin Siverek 

ilçesinde ve Karacadağ civarında bulunan 9 köyde yetiştirilmektedir. Bu köyler; Doğukent, 

Eskihan, Karabahçe, Köksur, Karacadağ, Bakmak, Güzelpınar, Çıkışık ve Böğürtlen 

köyleridir. Ayrıca Viranşehir ilçesi ile Mardin ili Derik ilçe ve köylerinde de üretilmektedir 

(Mızraklıdağ ve Öktem, 2011).  

Karacadağ çeltiği saf olmayıp, birçok farklı bitki tipini içeren bir popülâsyondur. Yüz 

yıllar boyunca sürekli aynı bölgede yetiştirildiği için bölgenin sıcak ve kurak iklim 

koşullarına adapte olmuş, hastalık ve zararlılar başta olmak üzere stres koşullarına 

dayanıklıdır. Toprak seçiciliği fazla olmadığı gibi taşlı alanlarda bile yetişebilmektedir. 

Yetişme periyodu içerisinde ortaya çıkabilecek su kısıntılarına da dayanıklılık göstermektedir 

(Öktem,  2013). 

Karacadağ çeltiğinde bitki boyu genellikle uzun olup, yatma dayanıklılığı zayıftır. 

Karacadağ çeltiği genellikle sarı kılçıklıdır. Ancak bazı yörelerde siyah kılçıklı ekotipler de 
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görülmektedir. Dane yapısı fıçı şeklinde olup, oval bir yapıya sahiptir. Pirinci orta iriliktedir. 

Karacadağ çeltiğinde pirinç randımanı % 60-75 arasında değişmektedir. Olgunlaşma süresi 

130-150 gündür. Orta geççi bir çeşit olup soğuğa ve kurağa dayanıklıdır. Karacadağ çeltiğinin 

verimi 200-500 kg/da arasında değişmekte olup, diğer ıslah çeşitleri ile kıyaslandığında 

verimi daha düşüktür. Kendine özgü tadı ve aroması olan bir yerel popülasyon çeşittir 

(Öktem,  2013). 

Pişme esnasında pirinç tanelerinin su çekme kabiliyeti yüksektir. Piştiğinde dağılmaz, 

lapalaşma ve yapışkanlık görülmez. Pirinci hafif gri renkte olup, pişirildiğinde bu hafif gri 

renklilik devam eder. Kendine has tane yapısı, rengi, aroması ve lezzeti nedeniyle bölge halkı 

tarafından ısrarla aranmakta ve diğer pirinçlere tercih edilmektedir. Karacadağ çeltiğine olan 

bu talep nedeniyle fiyatı zaman zaman en kaliteli pirinç olarak kabul edilen Baldo’ nun bile 

üzerine çıkabilmektedir. Hatta Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında yaşayan Diyarbakırlı ve 

Şanlıurfa’lı vatandaşlar yaşadıkları şehre alıştıkları damak tadını muhafaza eden Karacadağ 

pirincini getirtmektedirler.   

Bu çalışma ile yöresel damak zevkine hitap eden Karacadağ çeltiğinde verime önemli 

ölçüde etki eden bazı salkım ve tane özelliklerinin ve değişim sınırlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma 2013 yazlık yetiştirme sezonunda Şanlıurfa’nın Harran Ovasında oluşturulan 

deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada Karacadağ çeltiği materyal olarak kullanılmıştır. 

Deneme alanı toprağı kırmızımsı-kahverengi renkli, killi-tınlı bünyeli, kireç ve potasyumca 

zengin, azot, fosfor ve organik madde bakımından fakir, pH 7.8, tuzluluğu zararsız 

düzeydedir (Anonim, 2013). 

Harran Ovası kışları fazla soğuk olmayan, yaz aylarında ise yüksek sıcaklıkların 

yaşandığı karasal iklime sahiptir. Harran Ovasında gerek günlük gerekse yıllık sıcaklık 

farkları oldukça yüksektir. Yaz aylarında gündüz sıcaklığı çoğu zaman 40 °C'nin üstünde 

gerçekleşmekte, Mayıs ayından Ekim ayına kadar yaklaşık altı ay suresince yağış hemen 

hemen hiç düşmemekte, bu dönemde yüksek sıcaklıklardan dolayı şiddetli buharlaşmalar 

görülmektedir (Anonim, 2014). Araştırmanın yürütüldüğü yılda denemeyi olumsuz 

etkileyecek iklim koşulları gözlenmemiştir. 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Deneme alanı pullukla derin sürülmüş, ardından goble disk ve diskaro ile işlenerek toprak 

ufalanmış, tapan çekilerek düzlenmiştir. Dekara saf olarak 6 kg/da fosfor ve potasyum ve 15 

kg/da azot gelecek şekilde gübreleme yapılmıştır. Fosfor ve potasyumun tamamı ve azotun 

yarısı taban gübresi olarak verilmiş, azotun kalan yarısı ise üst gübre olarak salkım oluşumu 

öncesinde uygulanmıştır.  

Deneme alanı ve parsellerin etrafı sedde ile çevrilerek tavalar oluşturulmuş, suyun 

tavalardan dışarı kaçması engellenmiştir. Oluşturulan tavalar su ile doldurularak 

bulandırılmıştır. Daha önce ıslatılmış ve ön çimlenmesi sağlanmış çeltik tohumları 

metrekarede 400 adet/tohum olacak şekilde tavalara elle serpme ekim yöntemiyle homojen 

olarak ekilmiştir. Ekimden sonra tavalara su giriş çıkışı kesilmiş, çıkış sonrası genç fidelerin 

üzeri kapanmayacak şekilde tekrar tavalara su verilmiştir. Bitkilerin büyüme durumuna göre 

tavalardaki su yüksekliği ayarlanmıştır. Tava usulü sulama bitkilerin fizyolojik olum dönemi 

sonuna kadar devam ettirilmiştir.  

Araştırma süresince gerekli görülen zamanlarda tarlanın durumuna göre yabancı ot 

kontrolü elle yapılmıştır. Parsellerden rastgele seçilen toplam 40 bitki örneğinde; bitkide 

salkım sayısı, salkım uzunluğu, salkımda dal sayısı, salkımda tane sayısı, salkımda tane 
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ağırlığı, bin tane ağırlığı, tane boyu, tane eni, tane genişliği, bin tane ağırlığı ve hektolitre 

ağırlığı gibi salkım ve tane özellikleri incelenmiştir. 

Hasat bitkiler sarardığında elle biçilerek yapılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen 

değerlerden, SPSS 16.0 istatistiki analiz paket programı (SPSS, 2012) yardımıyla minimum, 

maksimum, ortalama, standart sapma ve varyans gibi istatistiki parametreler belirlenmiştir. 

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 

Araştırma bulgularına göre; Karacadağ çeltiğinde bitkide salkım sayısı 8 ile 14 

adet/bitki arasında değişmiş, ortalama bitkide salkım sayısı 11.3 adet/bitki olarak 

belirlenmiştir. Salkım uzunluğu 9.5 ile 21.5 cm arasında değişmiş, ortalama salkım uzunluğu 

17.38 cm olarak kaydedilmiştir. Salkımda yan dal sayısı 7.75 ile 18 adet/salkım arasında 

değişmiş olup, ortalama salkımda yan dal sayısı 11.05 adet/salkım olarak bulunmuştur.  

Salkımda tane sayısı 79.5 ile 147.5 adet/salkım arasında değişmiştir. Ortalama salkımda tane 

sayısı 110.81 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama salkımda tane ağırlığı 32.26 olarak bulunmuş, 

salkımda tane ağırlığı 21.6 ile 47.52 g arasında değişmiştir (Çizelge 1).  

Karacadağ çeltiğinde ortalama tane boyu 6.63 mm olarak kaydedilmiş olup, tane boyu 

6.1 ile 7.3 mm arasında değişmiştir. Tane eni 3.1 ile 4.45 mm arasında değişmiş olup, 

ortalama tane eni 3.89 mm olarak belirlenmiştir. Tane genişliği 2.21 ile 2.8 mm arasında 

değişmiş, ortalama tane genişliği 2.46 mm olarak bulunmuştur. Bin tane ağırlığı 25.9 ile 31.6 

g arasında değişmiş, ortalama bin tane ağırlığı 28.56 olarak saptanmıştır. Hektolitre ağırlığı 

63.2 ile 72.3 kg/hl arasında değişmiş olup, ortalama hektolitre ağırlığı 67.64 kg/hl olarak 

tespit edilmiştir (Çizelge 2).  

Karacadağ çeltiği farklı bitki tiplerini içeren bir popülasyon olduğu için, salkım ve tane 

özelliklerinde belirgin varyasyon gözlenmiştir. Üreticiler her yıl bir sonraki yılın tohumunu 

kendi ürünlerinden ayırdıkları için bu geniş varyasyon bir sonraki kuşaklara yıldan yıla 

aktarılmaktadır. Farklı bitki tiplerinin popülasyon içerisinde yer alması olumsuz yetişme 

koşullarına dayanıklılığın artmasına neden olmaktadır. 

Karacadağ çeltiği yetiştirilen alanlar aşırı sentetik gübre ve diğer kimyasallar 

kullanılarak kirletilmemiştir. Karacadağ bölgesi arazilerinin büyük çoğunluğu taşlık arazi 

olduğundan ve çeltik tarımı aynı tarlaya 2-7 yılda bir ekildiğinden çok az ya da hiç kimyasal 

gübre ve ilaç kullanılmadan Karacadağ çeltiği yetiştirilmektedir. Karacadağ çeltiğinin 

hâlihazırda organik sayılabilecek taşlı ve volkanik alanlarda yetiştirilmesi organik Karacadağ 

Çeltiği tarımına geçişte kolaylık olması yönünden büyük bir potansiyeli bulunmaktadır 

(Öktem ve ark., 2009a).   

Ayrıca Karacadağ çeltiğinin fazla besin maddesine ihtiyaç duymaması, olumsuz iklim 

ve toprak şartlarına adapte olmuş olması, üretimde düşük girdi kullanımı ve toprakta kalıntı 

bırakmaması gibi nedenlerle Karacadağ çeltiğinin organik olarak yetiştirilmesi bakımından 

büyük bir potansiyel bulunmaktadır ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek 

gerekmektedir (Öktem ve ark., 2009b).  

Ayrıca üreticilerimize yüksek gelir sağlaması yanında, tuzlu alanların ıslahında önemli 

bir bitki olması nedeniyle Karacadağ çeltiği yetiştiriciliği ileride Güney Doğu Anadolu 

bölgesinde daha da önem kazanacaktır.  

Karacadağ pirinci gibi doğal tatların genetik olarak korunması ve her yıl ekilerek 

sürekliliğinin sağlanması, yerini başka kültür çeşitlerinin almasına müsaade edilmemesi 

gerekmektedir.  
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Çizelge 1. Bitkide salkım sayısı, salkım uzunluğu, salkım dal sayısı, salkımda tane sayısı, 

salkımda tane ağırlığı ve bin tane ağırlığına ait minimum, maksimum, toplam, ortalama, 

standart sapma ve varyans değerleri 

İncelenen 

özellikler  → 

Bitkide 

salkım sayısı 

(adet/bitki) 

Salkım 

uzunluğu  

(cm) 

Salkımda dal 

sayısı 

(adet/sal.) 

Salkımda  

tane sayısı  

(adet/sal.) 

Salkımda  

tane  

ağırlığı (g) 

Minimum 8 9.5 7.75 79.5 21.6 

Maksimum 14 21.5 18 147.5 47.52 

Toplam 452 695.58 442.29 4432.45 1290.61 

Ortalama 11.3 17.3895 11.05725 110.81125 32.26525 

Standart 

sapma 

1.362501 2.024231351 2.180128187 18.00229504 

5.934259 

Varyans 1.85641 4.097512564 4.75295891 324.0826266 35.21543 

 

 

Çizelge 2. Tane boyu, tane eni, tane genişliği, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığına ait 

minimum, maksimum, toplam, ortalama, standart sapma ve varyans değerleri 

İncelenen 

özellikler  → 

Tane boyu 

(mm) 

Tane eni  

(mm) 

Tane 

genişliği 

(mm) 

Bin tane  

ağırlığı  (g)  

Hektolitre 

ağırlığı 

(hl/kg)   

Minimum 6.1 3.1 2.21 25.9 63.2 

Maksimum 7.3 4.45 2.8 31.6 72.3 

Toplam 265.3 155.69 98.61 1142.6 2705.6 

Ortalama 6.6325 3.89225 2.46525 28.565 67.64 

Standart 

sapma 0.340917 0.39025 0.141946 1.894736 2.893033 

Varyans 0.116224 0.152295 0.020149 3.590026 8.369641 
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Abstract: The aim of this study is to determine the high yielding and suitable sweet corn cultivars for Diyarbakir 

regions. The study was conducted with randomized complited block design at Diyarbakir conditions during 2011 

summer season. Merit, Martha, Vega, Lumina, Jubile, SF-201, Sweet Corn and Kompozit Seker cultivars were 

used as material. Number of ear per plant, fresh husked ear weight, fresh dehusked weight, thousand kernel 

weight, kernel rows per ear, number of kernel per row, ear lenght, ear width, first ear height, plant height, grain 

yield per unit area, fresh kernel weight, soluble solid contents, SPAD value, the lenght of unfilled ear-tip were 

investigated in cultivars. According to results, differences were observed between cultivars for all investigated 

characters except soluble solid content SPAD values and tip space lenght. The highest fresh husk and dehusk 

weight were obtained from Martha (232 g) and Merit (164 g). Merit had the highest values (913.3 kg/da- 106.1 

g/ear) for grain yield per unit area and fresh kernel weight. It is determined that Merit is a suitable variety for 

cultivation of fresh kernel yield. 

Keywords: Sweet corn, cultivar, yield 

 

Diyarbakır Koşullarına Uygun Şeker Mısır (Zea mays L. saccharata Sturt.) Çeşitlerinin 

Belirlenmesi 
 

Özet: Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır bölgesine uygun ve verimi yüksek şeker mısır çeşitlerini belirlemektir. 

Araştırma, 2011 yılında Diyarbakır’da tesadüf blokları deneme deseni’ne göre yürütülmüştür. Denemede farklı 

kuruluşlardan temin edilen Merit, Martha, Vega, Lumina, Jubile, SF-201, Sweet Corn ve Kompozit Şeker 

çeşitleri kullanılmıştır. Çeşitlerde bitkide koçan sayısı, kavuzlu yaş ağırlık, kavuzsuz yaş ağırlık, koçanda sıra 

sayısı, sırada tane sayısı, koçan uzunluğu, koçan eni, ilk koçan yüksekliği, bitki boyu, birim alan tane verimi,  

koçanda yaş tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, suda çözünen kuru madde (SÇKM) miktarı, klorofil metre (SPAD) 

değeri ve uç boşluk uzunluğu değerleri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; SÇKM miktarı, SPAD değeri 

ve uç boşluk uzunluğu değerleri hariç diğer öğeler bakımından çeşitler arasında farklılık ortaya çıkmıştır. 

Kavuzlu yaş ağırlığı ve kavuzsuz yaş ağırlığı Martha (232 g) ile Merit (164 g) çeşitlerinde en yüksek değeri 

vermiştir. Birim alan tane verimi ve koçanda yaş tane ağırlığı yönünden en yüksek sonuç veren çeşit Merit 

(913.3 kg/da-106.1 g/koçan) olmuştur. Taze tane verimine yönelik yapılacak yetiştiricilikte bölge için Merit 

çeşidinin uygun olabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şeker mısır, çeşit, verim 

 

Giriş 
 

Ülkemizde ve Dünya’da geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan mısır, tahıllar içerisinde 

üretim miktarı bakımından buğdaydan sonra ikinci sırada yer almaktadır (FAO, 2011). 

Dünyada en büyük şeker mısır üreticisi ve dondurulmuş taze şeker mısır ihracatı yapan ülke 

ABD, en önemli ithalatçı ülke ise Japonya’dır. Türkiye’de ise, 2011 yılında 4.547 ton 

dondurulmuş şeker mısır ithalatı yapılmıştır (FAO, 2011).  

Mısır çeşitleri 7 grupta incelenir. Bunlar; at dişi mısır, sert mısır, cin mısır, şeker mısır, 

kavuzlu mısır, unlu mısır ve mumlu mısırdır. Bunlar içerisinde en çok yetiştirilenler at dişi ve 

sert mısırlar olup bunları şeker mısırı ve cin mısırı izlemektedir (Elçi ve ark., 1987). Şeker 

mısırın (Zea mays L. saccharata Sturt.) orijini hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte 

Peru’luların ‘Chuspillo’ ya da ‘Chullpi’ dedikleri bir mısır varyetesinden mutasyon sonucu 

oluştuğu belirtilmektedir (Erdal ve ark., 2005). 

Şeker mısır ülkemize 1930’lu yıllarda girmiş olsa da yakın zamana kadar istenilen 

üretim değerlerine ulaşamamıştır (Eşiyok ve ark., 2004). Diğer mısır varyeteleri genellikle 

hayvan yemi ve endüstride kullanılırken, şeker mısır taze, dondurulmuş ve konserve şeklinde 

insan tüketiminde doğrudan kullanılmaktadır. Şeker mısır ülkemizde pek bilinmemekle 
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birlikte Konya-Karaman yörelerinde kavrulmak suretiyle çerezlik amaçlı yetiştiriciliği 

yapılmaktadır (Erdal ve ark., 2005). Taze koçan tüketimi amacıyla yetiştirilecek şeker mısırda 

koçanların iri olması pazarda aranan en önemli özelliktir. Konserve ve salamura amacıyla 

yetiştirilecek sanayi tipi şeker mısırında ise koçan iriliğinden ziyade taze koçanda tane verimi 

ön plana çıkmaktadır. Şeker mısırda, verimin yanı sıra kalite özellikleri de oldukça önemlidir. 

Özellikle de şeker oranı en önemli kalite unsurudur (Boyette ve ark., 1990). Şeker içerikleri 

arttırılmış ve şekerin nişastaya dönüşüm hızı düşürülmüş farklı tane renklerine sahip çok 

sayıda şeker mısır çeşidi mevcuttur. 

Şeker mısır yetiştiriciliği ülkemizde dar bir alanda ve az sayıda çeşitle yapılmaktadır. 

Ülkemiz, şeker mısır üretebilecek uygun ekolojik bölgelere sahip olmasına rağmen, hangi 

şeker mısır çeşitlerinden hangi bölgede yüksek ve kaliteli ürün elde edilebileceği tam olarak 

araştırılarak ortaya konmamıştır. Bu bağlamda, şeker mısır üretiminin arttırılması için 

bölgelere uygun, yüksek verimli şeker mısır çeşitlerinin adaptasyon kabiliyetlerinin 

belirlenmesi ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması büyük önem arz etmektedir. 

Bu amaçla yürütülen bu çalışmada bölgeye uygun yüksek verimli çeşitlerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 
 

Bu araştırma, 2011 yılı yaz döneminde Diyarbakır’da yürütülmüştür. Denemede, 

ülkemizde farklı firmalarca ticareti yapılan sekiz adet şeker mısır çeşidi (Merit, Martha, Vega, 

Lumina, Jubile, SF-201, Kompozit Şeker ve Sweet Corn) kullanılmıştır.  Araştırmanın 

yürütüldüğü 2011 yaz sezonunda kaydedilen iklim verileri ve uzun yıllar ortalamaları Çizelge 

1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Diyarbakır’ın uzun yıllar ve araştırmanın yürütüldüğü 2011 yılına ait iklim verileri 

AYLAR 

Yağış 

(mm) 

En Yüksek 

Sıcaklık (
0
C) 

En Düşük 

Sıcaklık (
0
C) 

Ortalama 

Sıcaklık (
0
C) 

Nisbi Nem 

(%) 

Uzun 

Yıllar 
2011 

Uzun 

Yıllar 
2011 

Uzun 

Yıllar 
2011 

Uzun 

Yıllar 
2011 

Uzun 

ıllar 
2011 

Nisan 69.8 209.0 20.3 27.0 7.0 -0.5 13.8 12.9 63 75.6 

Mayıs 41.8 80.1 26.5 32.2 11.2 7.5 19.2 17.6 55 67.8 

Haziran 7.9 13.6 33.3 38.9 16.4 11.7 26.0 25.4 35 38.3 

Temmuz 0.7 0.6 38.3 44.7 21.5 17.1 31.1 31.3 26 22.7 

Ağustos 0.5 0 38.0 44.3 20.8 15.9 30.4 30.7 26 21.7 

 

Deneme yerinden dört farklı derinlikten alınan toprak örneklerinde yapılan analiz 

sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Araştırma yeri toprakları düz ya da düze yakın eğimlerde, 

derin veya orta derin, ABC profilli zonal topraklardır. Bu profillerde bol miktarda kalsiyum 

bulunmaktadır. Toprak yapısı itibariyle ana maddesi ince bünyeli alüviyal materyal veya kireç 

taşından ibarettir.  

 

Çizelge 2. Deneme yeri toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Derinlik   Çözünebilir Tuz Kireç 

Organik 

Madde Na Saturasyon pH RAM 

  (cm)             (%)     (%)         (%) (%) (%)   

0 - 30 0.073 - 1.67    8.76 66 7.70 7.08 

30 - 60 0.073 - 1.67    9.31 68 7.86 7.46 

60 - 90 0.077 8.72 - 16.30 70 7.75 7.50 

90 - 120 0.077 7.76 - - 66 7.76 6.81 
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Deneme alanı Nisan ayında pullukla derin sürüldükten sonra kazayağı ile işlenmiştir. 

Ekimden önce tapan çekilerek toprak ekime hazır hale getirilmiştir. Deneme, tesadüf blokları 

deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 10 m uzunluğunda, aralarında 70 cm 

mesafe bulunan 2 sıradan oluşan parsellerin toplam alanı 14 m
2
’dir.

 
Ekimler deneme mibzeri 

ile yapılmıştır. Ekimden önce dekara 10 kg saf azot ve 10 kg saf fosfor gelecek şekilde 20-20-

0 kompoze gübresi el ile serpme olarak verilmiştir. Ekimden sonra kazayağı ile sıralar 

arasında karıklar açılarak sulama yapılmış ve çıkış sağlanmıştır. Bitkiler 6-8 yapraklı 

dönemde iken üst gübre olarak % 33’lük Amonyum Nitrat (AN) gübresinden dekara 15 kg saf 

azot gelecek şekilde gübreleme yapılmıştır. Yaklaşık olarak 15 günde bir karık usulü salma 

sulama yöntemi ile sulama yapılmıştır. Yabancı ot kontrolü için her sulamadan sonra el ile 

otlar sökülerek deneme alanından uzaklaştırılmıştır. Bitkiler 6-8 yapraklı dönemde iken çapa 

ile boğaz doldurma işlemi yapılmıştır. Hasattan önce parselden gözlem ve ölçümler alınmıştır. 

Hasatta her sıranın başından ve sonundan birer metre kenar tesiri olarak atılmış, geri kalan 

kısım ise el ile hasat edilmiştir. 

Araştırmada incelenen özellikler; bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, bitkide koçan 

sayısı, kavuzlu yaş ağırlık, kavuzsuz yaş ağırlık, koçan uzunluğu, koçan eni, koçanda sıra 

sayısı, sırada tane sayısı, koçanda tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, birim alan tane verimi, suda 

çözünür kuru madde miktarı (SÇKM), SPAD değeri ve uç boşluk uzunluğudur. Veriler, 

tesadüf blokları deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki 

fark DUNCAN 0.05 ve 0.01’e göre gruplandırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

MSTAT-C paket programı kullanılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
 

İncelenen özelliklerden ŞÇKM, SPAD ve uç boşluğu hariç tüm özellikler yönünden 

genotipler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. En uzun bitki boyu Sweet Corn (196.1 

cm), Merit (195.8 cm) ve Jubile (188.3 cm) çeşitlerine ait olduğu saptanmıştır (Çizelge 3).   

Bulgularımız, Öktem ve Öktem (2006)’in Harran Ovası koşullarında bitki boyunun 168 cm 

(Secerac) ve 206 cm (GH-2547), Atakul (2011)’un Diyarbakır koşullarında bitki boyunun 

170.2 cm (Vega) ile 204.0 cm (Sakarya) olduğunu bildiren sonuçları ile benzer bulunmuştur.  

  İlk koçan yüksekliğine ait değerlerin 34.13 cm ile 57.65 cm arasında değiştiği 

görülmektedir (Çizelge 3). Merit çeşidinin ilk koçan yüksekliği yönünden en yüksek değeri 

verdiği saptanırken, bunu Kompozit şeker, Sweet Corn ve Martha çeşitlerinin izlediği ve 

bunların aynı grup içinde yer aldıkları belirlenmiştir. Bulgularımız, Turgut ve Balcı 

(2002)’nın Bursa koşullarında ilk koçan yüksekliğini 58.8 cm ile 42.6 cm olarak bildirdikleri 

sonuçlarıyla benzerlik göstermiştir.  

Bitkide koçan sayısı değerleri 1.22 adet ile 1.60 adet arasında değişmiştir (Çizelge 3). 

En yüksek değerler Lumina ve Sweet Corn çeşitlerinden çeşidinden elde edilmiştir.  

En yüksek kavuzlu yaş ağırlığı 232.0 g ile Martha çeşidinden elde edilmiştir. Merit 

(225.0 g) ve Vega (226.5 g) çeşitleri bu özellik bakımından Martha çeşidinden sonra ikinci en 

büyük değeri almışlardır. (Çizelge 3). Bulgular, Öktem (2006)’in Şanlıurfa koşullarında ikinci 

ürün olarak tek koçan ağırlığını 182.0 g ile 251.7 g arasında değiştiğini bildiren sonuçları ile 

uyumlu bulunmuştur.     

 En yüksek kavuzsuz yaş ağırlığı değeri 164 g ile Merit çeşidinden elde edilmiş bunu 

Martha (147.1 g), Vega (148.1 g) ve Lumina (138.5 g) çeşitleri izlemiştir. Bu bulgular, Eşiyok 

ve ark. (2004), Bozokalfa ve ark. (2004)’nın Ege koşullarında  bildirdiği sonuçlarından düşük 

çıkmıştır.  

Merit çeşidi 22.80 cm ile koçan uzunluğu en yüksek çeşit olarak belirlenmiştir.   

(Çizelge 3). Bu değerler, Kara ve Akman (2002)’ın koçan uzunluğunun 19.2-20.9 cm, Turgut 

ve Balcı (2002)’nın Bursa koşullarında 19.7 cm ile 18.8 cm, Öktem ve Öktem (2006)’in 
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Harran Ovası koşullarında 17.2 cm (Secerac)-23.3 cm (Lincoln), Atakul (2011)’un, 

Diyarbakır koşullarında Sakarya çeşidinde 17.51 cm Vega çeşidinde 20.49 cm olduğunu 

bildiren sonuçlarıyla benzer bulunmuştur. 

 

Çizelge 3. Şeker mısır çeşitlerinde bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, bitkide koçan sayısı, 

kavuzlu yaş ağırlığı, kavuzsuz yaş ağırlığı, koçan uzunluğuna ilişkin ortalama değerler ve 

oluşan gruplar 

Çeşit / Hat  

Bitki 

Boyu 

(cm) 

İlk Koçan 

Yüksekliği 

(cm) 

Bitkide 

Koçan 

Sayısı 

(adet) 

Kavuzlu 

Yaş 

Ağırlığı 

(g) 

Kavuzsuz 

Yaş 

Ağırlığı  

(g) 

Koçan 

Uzunluğu 

(cm) 

Koçan 

Eni  

(cm) 

Koçanda 

Sıra 

Sayısı 

(adet) 

Merit 195.8 a 57.65  a
1
 1.47  ab 225.0  ab 164.3 a 22.80  a 40.52  ab 15.95  ab 

Martha 172.3 b 51.25  ab 1.37  bc 232.0  a 147.1 ab 20.10  bc 41.14  a 14.60  bc 

Vega 166.3 b 34.13  d 1.27  c 226.5  ab 148.1 ab 20.15  bc 40.21  ab 15.65  abc 

Lumina 171.7 b 34.75  d 1.60  a 204.4  abc 138.5 ab 18.23  cd 38.54  c 16.65  a 

Jubile 189.2 a 46.28  bc 1.52  ab 190.3  bc 126.2 bc 20.85  b 36.83  d 15.65  abc 

SF-201 164.6 b 41.17  cd 1.22  c 206.8  abc 122.3 bc 18.67  cd 39.02  bc 14.35  bc 

Kompozit 

Şeker 

188.3 a 54.00  ab 1.27  c 184.1  c 121.8 bc 16.90  d 38.13  cd 14.20  c 

Sweet 

Corn 

196.1 a 53.15  ab 1.57  a 166.3  c 109.3 c 20.15  bc 38.33  cd 15.30  abc 

Ortalama  180.53 46.55 1.416 204.425 134.7 19.73 39.09 15.29 

Duncan 

0.01 

2.7 1.8 0.167 9.26 6.079 0.47 0.37 0.53
 

1
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar 0.01 düzeyinde önemli değildir 

  

 Martha çeşidi 41.14 mm ile en yüksek koçan eni değeri verirken koçanda sıra sayısı 

değerleri 14.20 adet ile 16.65 adet arasında değişmiştir  (Çizelge 4). Sonuçlar, Bozokalfa ve 

ark. (2004)’nın Ege koşullarında sıra sayısının 14.5 adet ile 16.33 adet arasında, Eşiyok ve 

ark., (2004)’nın Ege bölgesi koşullarında koçanda sıra sayısına ait bulguları (17.62 ile 15.62 

adet) ile paralel bulunmuştur. 

Sırada tane sayısı bakımından Merit çeşidinin 36.90 adet ile ilk sırayı aldığı Çizelge 

4’ten görülmektedir.  

En yüksek koçanda tane ağırlığı 106.1 g/koçan ile Merit çeşidinden elde edilmiş, en 

düşük değer ise sırası ile Kompozit Şeker (71.40 g/koçan), Sweet Corn (72.45 g/koçan), SF-

201 (74.35 g/koçan) ve Jubile (74.75 g/koçan) çeşitlerinden elde edilmiştir. Bulgularımız, 

Atakul (2011)’un Diyarbakır’da tane verimini 108.12 g/koçan ile 139.25 g/koçan olarak 

bildirdiği çalışmasına göre düşük çıkmıştır. Bin tane ağırlıkları yönünden çeşitler arasında 

farklılıklar önemli bulunmuştur.  

En yüksek tane ağırlığı 198.3 g ile Martha çeşidinden elde edilmiş bulgular, Eşiyok ve 

ark. (2005)’nın Ege bölgesinde bin tane ağırlığını 207 g-143 g olarak bildirdikleri bulguları ile 

benzerlik göstermektedir. 

En yüksek tane verimi 913.3 kg/da ile Merit çeşidinden elde edilmiş, en düşük ise 

582.7 kg/da ile SF-201 çeşidinden elde edilmiştir. Lumina çeşidinin de verim değerinin 

(858.1 kg/da) yüksek olduğu Çizelge 4’ten görülmektedir. Sonuçlar, Atakul (2011), 

Diyarbakır koşullarında 556.08 kg/da (Sakarya) ile 743.42 kg/da (Vega) arasında değiştiğini 

bildirdiği sonuçlarından yüksek bulunmuştur.  

 

Çizelge 4. Şeker mısır çeşitlerinde koçan eni, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı, koçanda 

tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve birim alan tane verimine ilişkin ortalama değerler ve oluşan 

gruplar 
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Çeşit / Hat  

Sırada 

Tane 

Sayısı 

(adet) 

Koçanda 

Tane 

Ağırlığı 

(g/koçan) 

Bin Tane 

Ağırlığı 

(g) 

Birim 

Alan 

Tane 

Verimi 

(kg/da) 

SÇKM 

(°Brix ) 

SPAD 

Değerleri 

Uç 

Boşluğu 

(cm) 

Merit 36.90  a 106.10  a 180.2  ab 913.3  a 25.36 39.32 1.170 

Martha 31.25  b 90.40  b 198.3  a 778.4  abc 25.00 36.90 0.857 

Vega 34.60  ab 85.40  bc 157.8  b 733.2  bcd 26.69 38.90 0.827 

Lumina 32.30  b 81.95  bc 153.2  b 858.1  ab 23.04 39.77 1.025 

Jubile 32.20  b 74.75  c 148.9  b 743.0  bc 22.28 38.98 1.117 

SF-201 32.60  b 74.35  c 160.9  b 582.7  d 26.57 36.42 1.035 

Kompozit 

Şeker 

31.30  b 71.40  c 162.3  b 650.1  cd 24.69 36.37 1.313 

Sweet Corn 31.90  b 72.45  c 148.2  b 731.3 bcd 27.10 37.89 1.122 

Ortalama    32.8      82.10   163.73      748.763 25.89 38.06 1.058 

Duncan 0.01   1.04      3.45   7.983      36.02    
1
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar 0.01 düzeyinde önemli değildir 

 

SÇKM miktarları bakımından çeşitler arasında istatistiki anlamda farklılık 

bulunmamakla birlikte, 22.28 °Brix (Jubile) ile 27.10 °Brix (Sweet Corn) arasında 

değişmiştir. SPAD ve uç boşluğu değerleri bakımından ise çeşitler arasındaki farklılık 

önemsiz bulunmuştur. 

Diyarbakır bölgesinde şeker mısır yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerimize ve bu 

konuda çalışmak isteyen araştırmacılara tek yıllık verilerimize dayalı olarak,  kavuzsuz yaş 

ağırlığı, sırada tane sayısı, koçanda tane ağırlığı, birim alan yaş tane verimi, koçan başına taze 

tane verimi özellikleri yönünden ön plana çıkan Merit çeşidininden taze tane verimine yönelik 

yapılacak yetiştiricilikte bölge için uygun olduğu belirlenmiştir. 
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Abstract: This study was carried out to determine the high yielded some new soyabean lines for suitable 

soyabean cultivation as a main crops in Diyarbakır conditions. In this experiment; BDS 21, S01-01-02, S01-08-

03, S01-08-15, S02-14-10, CU04-122, Nova, Ataem-7, Bravo and BDS 27 (Çetinbey)  line and cultivars were 

used as a research materials. The experiments were conducted the trial field of GAP International Agricultural 

Research and Educational Center in Diyarbakır with randomized complete block design with three replicate in 

2012 year. According to the findings of experiment; Plant height ranged (118,75-149,75 cm), first pod height 

(10,38-16,25 cm), branch number per plant (1,15-1,80), pods per plant (49,58-64,40), grain number per pod 

(2,50-3,13),  1000 seed weight (136,25-200,00 g), seed yield (251,43-378,18 kg/da), oil content (% 20,10-% 

22,15) and protein content (%41,28-%43,73) respectively. Results of this study indicated that; Bravo cultivar and 

BDS 21, S01-08-03, S01-08-15 lines in respect to yield and investigated agricultural characteristics can be 

grown in Diyarbakır main crop conditions. 

Keywords: Lines, main crop, seed yield, soyabean 

 

 

Diyarbakır Ana Ürün Şartlarında Bazı Soya Hatlarının Verim ve Kalite Kriterlerinin 

Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma, Diyarbakır ana ürün koşullarına uygun yüksek verimli bazı yeni soya hatlarının belirlenmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak; BDS 21, S01-01-02, S01-08-03, S01-08-15, S02-14-10, 

CU04-122, Nova, Ataem-7, Bravo ve BDS 27 (Çetinbey) hat ve çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma 2012 yılında, 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme tarlasında tesadüf blokları deneme desenine 

göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen verilere göre; bitki boyu (118,75-149,75 cm), ilk 

bakla yüksekliği (10,38-16,25 cm), dal sayısı (1,15-1,80 adet/bitki), bakla sayısı (49,58-64,40 adet/bitki), 

baklada tane sayısı (2,50-3,13 adet/bakla), 1000 tane ağırlığı (136,25-200,00 g), tohum verimi (251,43-378,18 

kg/da), yağ oranı (% 20,10-% 22,15) ve protein oranı (%41,28-%43,73) arasında değişimler göstermiştir. Sonuç 

olarak; incelenen özellikler göz önüne alındığında Bravo çeşidi ve BDS 21, S01-08-03, S01-08-15 hatları 

Diyarbakır ana ürün koşullarında daha yüksek verim verdikleri saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ana ürün, hat, soya, tohum verimi 

 

Giriş 

 

Soya fasulyesi, besin değeri ile içerdiği mineral ve vitaminler açısından oldukça 

zengindir. İçeriğinde yüksek miktardaki protein yanında soya fasulyesi lif, kalsiyum ve 

magnezyum bolca bulunmaktadır. Tohumlarında % 18-24 yağ, % 35-45 protein, % 30 

karbonhidrat ve % 5 oranında da mineral, çok sayıda vitamin ve değerli aminoasitler içeren ve 

toprağa organik madde ile azot sağlayan bir bitki olan soya fasulyesi baklagiller içinde yer 

alan bitki türü olmasına rağmen, bünyesinde yağ oluşu sebebiyle sınıflandırmada yağlı 

tohumlu bitkiler arasında yer almaktadır. 

Dünyada 2013 yılı soya üretimi 111 milyon hektar alanda ve 276 milyon ton üretim 

gerçekleşmiş olup ortalama verim 248 kg/da olmuştur (FAO, 2013). Türkiye’de 2013 yılı 

soya üretimi ise; 432.600 da ekim alanından 180.000 ton üretim yapılmakta olup ortalama 

verim 416 kg/da’dır (TUİK, 2013).  

Dünya genelinde yemeklik yağların yaklaşık 1/3’ü ve protein kaynağının da 2/3’ü 

soyadan elde edilmektedir  (Golbitz, 2004). Soya farklı endüstri kolları için hammadde 

sağlamasının yanında, değişik şekillerde insan ve hayvan beslenmesinde önemli rol 
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oynamaktadır. Soya, baklagil bitkisi olması nedeniyle köklerindeki nodüllerde simbiyotik 

olarak yaşayan Rhizobium (Bradyrhizobium) japonicum bakterisi sayesinde havanın serbest 

azotunu fikse edebilme yeteneğine sahiptir, Soyanın atmosferden yılda 10-20 kg/da azot 

bağlayabildiği (Smith ve Hume, 1987) ve bu değerin uygun koşullarda 30 kg/da olduğu 

(Keyser ve Li, 1992) ifade edilmektedir, Böylece, doğal yollardan hem kendi azot 

gereksinimini sağlamakta hem de kendisinden sonraki bitki için azotça zengin bir ekim alanı 

bırakmaktadır. Günümüzde yüksek yağ ve protein oranına sahip, yüksek verimli ve iri tane 

yapısına sahip soya tiplerinin geliştirilmesi temel amaçlar arasındadır. Yapılan çalışmalarda 

en başta yer alan unsur olan verim, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen karmaşık bir 

özellik olarak tanımlanmaktadır (Hossain ve ark., 2003).  

Soyada yapılan bir çalışmada; bitki boyunun 33.6-71.2 cm, bitki başına bakla sayısının 

15.1-53.2 adet, 1000 tohum ağırlığını 80.71-260.11 g, tohum verimini 150-300 kg/da arasında 

olduğu saptanmıştır (Silapet, 1998). Bursa ekolojik koşullarında yapılan çalışmada; bitki 

boyunun 77.3-136.1 cm; ilk bakla yüksekliğinin 14.1-23.7 cm; bitki başına bakla sayısının 

39.8-61.2 adet; bakla başına tane sayısının 1.76-2.14 adet; 1000 tohum ağırlığının 170.6-

190.4 g; tohum veriminin 166.5-210.7 kg/da arasında değiştiği bildirilmiştir (Karasu ve ark., 

2001). Adana’da yapılan bir çalışmada; hatların verimleri 219-317 kg/da, 1000 tane ağırlıkları 

180-210 g, bitkide bakla sayıları 42-60 adet/bitki ve yağ oranları % 24-27 arasında değişmiştir 

(Arıoğlu ve ark., 2003). Diyarbakır’da ana ve ikinci ürün koşullarında yürütülen bir 

araştırmada; tohum verimi 267-368 kg/da, 1000 tane ağırlığı 140,0-170,0 g, protein oranları 

% 35,6-39,4 ve yağ oranları % 19,7-20,9, arasında değişmiştir (Söğüt ve ark,, 2005),  yapılan 

bir diğer çalışmada tohum verimleri 189,0-330,2 kg/da, bitki boyunu 50,5-75,0 cm, ilk bakla 

yüksekliğini 13,1-20,6 cm ve bitkide bakla sayısını ise 17,9-27,9 adet/bitki olarak 

saptadıklarını bildirmişlerdir (Tayyar ve Gül, 2007). Diyarbakır’da ana ürün koşullarında 

yürütülen bir araştırmada bitki boyu (99,3-113,6 cm), ilk bakla yüksekliği (12,0-19,3 cm), dal 

sayısı (2,46-5,20 adet/bitki), bakla sayısı (102,3-170,6 adet/bitki), baklada tane sayısı (2,80-

3,06 adet/bakla), 1000 tane ağırlığı (110,8-138,85g), tohum verimi (213,0-343,8 kg/da), yağ 

oranı (% 19,57-% 22,61) ve protein oranı (% 30,61-% 42,30) arasında değişim gösterdiğini 

bildirmişlerdir (Karaaslan ve ark., 2011). 

Günümüzde ıslah çalışmaları sonucu, verim ve tarımsal karakterler bakımından 

üstünlük gösteren yeni çeşitler geliştirilmektedir, Geliştirilen yeni hat veya çeşitlerin farklı 

bölgelerde farklı sonuçlar verdiği bilinmektedir, Bu nedenle, bölgesel adaptasyon çalışmaları 

özellikle yeni çeşit veya hatlar için önem taşımaktadır, Bu çalışma, melezleme yapılarak elde 

edilen yeni soya hat ve çeşitlerinin Diyarbakır ekolojik koşullarında yetiştirilebilme 

olanaklarının saptanması amacıyla yürütülmüştür.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırmada; materyal olarak BDS 21, S01-01-02, S01-08-03, S01-08-15, S02-14-10, 

CU04-122, Nova, Ataem-7, Bravo ve BDS 27 (Çetinbey) hat ve çeşitleri kullanılmıştır. 

Araştırma 2012 yılında, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme 

tarlasında yürütülmüştür. Deneme alanı; Dicle Nehri kıyısında kırmızı-kahverengi toprak 

gurubuna giren C bünyeli topraklardan oluşmaktadır. Ana madde ince bünyeli alüviyal 

materyal veya kireç taşıdır. Organik madde içeriği düşük (% 1.67) olan bu topraklar 0-120 cm 

derinlikte % 7.76-8.72 arasında  kireç içermektedir. Toprak pH’sı 7.75-7.86 arasında 

değişmektedir (Anonim, 1997). Deneme yerinde yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve ılık 

geçen bir iklim hüküm sürmektedir. Yağışların büyük kısmı sonbahar ve kış aylarında,  geri 

kalanı ise ilkbaharda meydana gelmektedir (Anonim, 2010). 
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Çizelge 1. 2012 yılı ve uzun yıllara ait Diyarbakır ili iklim verileri (Anonim, 2012) 
Meteor. 

Eleman 
Yıllar Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

Ort.  

Sıcak. 

( °C) 

2012 15,2 19.6 27.7 31,3 31,1 26,1 18,4 

Uzun Yıllar 
13,8 19,3 26,3 31,2 30,3 24,7 17,2 

Ort.  

Oransal  

Nem (%) 

2012 58,5 58,0 27,8 20,9 20,8 23,1 55,2 

Uzun Yıllar 
63,0 55,0 35,0 26,0 26,0 31,0 47,0 

Toplam  

Yağış 

 (mm) 

2012 26,2 41,0 7,0 1,6 0 1,8 107,4 

Uzun Yıllar 
64,3 38,7 9,3 0,9 0,8 6,0 32,6 

 

 Tesadüf  Blokları Deneme Desenine göre  3 tekrarlamalı olarak kurulan denemede, sıra 

arası 70 cm olarak alınmış, parsel boyutları  5,0 m x 2,8 m  (14 m
2
) tutulmuştur. Deneme 

tarlası, sonbaharda pulluk ile işlenmiş, ilkbaharda kültüvatör ve tapan çekilerek ekime hazır 

hale getirilmiştir. Ekim 2012 yılında 30 Nisan tarihinde parsel mibzeri ile yapılmış ve 

ekimden önce saf 5 kg N/da ve 5 kg P2O5/da 20-20-0 kompoze gübre olarak verilmiştir. 

Çıkıştan sonra bitkiler 2 defa çapalanmış ve gerekli görüldükçe sulama yapılmıştır, bakteri 

aşılaması yapılmamıştır. Üst gübre olarak Amonyum Nitrat formunda saf 5 kg N/da 

uygulanmıştır. Hasat, 4 Ekim tarihinde parsel biçerdöveri ile yapılmıştır. Araştırmada bitki 

boyu, dal sayısı, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, 1000 tane 

ağırlığı, tohum verimi, yağ oranı ve protein oranı gibi özellikler incelenmiştir. İstatistiki 

analiz JMP 5,0,1 (Copyright © 1989 - 2002 SAS Institute Inc,) paket programında yapılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Bitki boyu bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi, bitki boyu ortalaması 118,75 cm 

(BDS 27) ile 149,75 cm (CU04-122) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Silapet (1998), 

Karasu ve ark. (2001), Karaaslan ve ark. (2011) ile Tayyar ve Gül (2007)’ün bulgularından 

daha yüksek olmuştur. 

İlk bakla yüksekliği bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden anlaşılacağı üzere, ilk bakla yüksekliği 

ortalaması 10,38 cm  (BDS 21)  ile 16,25 cm (BDS 27) arasında değişmiştir. Bulgular; Karasu 

ve ark. (2001), Karaaslan ve ark. (2011) ile Tayyar ve Gül (2007)’ün bulgularından daha 

düşük olmuştur. 

Dal sayısı bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi, dal sayısı ortalaması 1,15 

adet/bitki (Ataem-7) ile 1,80 adet/bitki (BDS 27) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; 

Karaaslan ve ark. (2011)’nın bulgularından daha düşük olmuştur. 

Bitkide bakla sayısı bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi, bakla sayısı ortalaması 

49,58 adet/bitki (BDS 27) ile 64,40 adet/bitki (CU04-122) arasında değişim göstermiştir. 

Bulgular; Silapet (1998), Karasu ve ark. (2001), Arıoğlu ve ark. (2003) ile Tayyar ve Gül 

(2007)’ün bulgularından daha yüksek,  Karaaslan ve ark. (2011)’nın bulgularından daha 

düşük olmuştur. 

Baklada tane sayısı bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 2’in incelenmesinden görüleceği gibi, baklada tane sayısı 

ortalaması 2,50 adet/bakla (BDS 27) ile 3,13 adet/bakla (CU04-122) arasında değişim 

göstermiştir. Bulgular; Karasu ve ark. (2001)’nın bulgularından yüksek, Karaaslan ve ark. 

(2011)’nın bulgularıyla benzer olmuştur. 
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Çizelge 2. Farklı soya hat ve çeşitlerinde saptanan bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, dal sayısı, 

bitkide bakla sayısı ve  baklada tane sayısı ortalamaları  

Hat/Çeşit 

Adı 

Bitki boyu 

(cm) 

İlk bak. yük. 

(cm) 

Dal say. 

(ad/bit) 

Bitkide bakla 

say.(adet) 

Baklada 

tane say. 

(adet) 

ATAEM 07 144,75 a 16,13 a 1,15 e 51,88 bcd 2,65 bc 

BDS 21 128,88 b 10,38 c 1,75 a 60,50 ab 2,60 bc 

BDS 27  118,75 c 16,25 a 1,80 a 49,58 d 2,50 c 

BRAVO 127,88 bc 12,75 bc 1,45 cd 52,78 bcd 2,78 b 

CU04-122 149,75 a 10,88 c 1,48 bcd 64,40 a 3,13 a 

NOVA 124,63 bc 12,25 c 1,70 ab 64,10 a 2,55 bc 

S01-01-02 133,00 b 15,63 a 1,38 cde 54,03 bcd 2,80 b 

S01-08-03 129,00 b 15,38 a 1,30 de 49,95 cd 2,70 bc 

S01-08-15 133,75 b 15,00 ab 1,28 de 58,68 abc 2,73 bc 

S02-14-10 131,00 b 11,00 c 1,60 abc 59,23 ab 2,63 bc 

Ortalama 132,14 13,56 1,49 56,51 2,71 

LSD (%5) 9,931 3,538 0,226 8,79 0,267 

C.V. (%) 5,18 12,64 10,508 10,72 6,812 

 

1000 tane ağırlığı bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 3’nin incelenmesinden görüleceği gibi, 1000 tane ağırlığı 

ortalaması 136,25 g (Ataem-7) ile 200,00 g (S02-14-10) arasında değişim göstermiştir. 

Bulgular;  Silapet (1998) ile Arıoğlu ve ark. (2003)’nın bulgularından daha düşük, Karaaslan 

ve ark. (2011) ile  Söğüt ve ark. (2005)’nın bulgularından yüksek, Karasu ve ark. (2001)’nın 

bulgularıyla benzer olmuştur. 

 

Çizelge 3. Farklı soya hat ve çeşitlerinde saptanan 1000 tane ağırlığı, tohum verimi, yağ ve 

protein oranı   ortalamaları   

Hat/Çeşit Adı Bin tane ağ. (g) Tohum verimi 

(kg/da) 

Yağ oranı (%) Protein oranı 

(%) 

ATAEM 07 136,25 e 317,50 bc 22,02 ab 41,28 d 

BDS 21 188,75 ab 359,46 ab 22,15 a 42,66 ad 

BDS 27  183,13 b 288,61 cd 21,42 ad 42,56 ad 

BRAVO 150,63 cde 378,18 a 21,14 cd 43,46 ab 

CU04-122 156,88 c 324,18 bc 20,10 e 43,73 a 

NOVA 148,75 cde 265,91 d 21,23 bd 42,99 abc 

S01-01-02 138,75 de 251,43 d 20,81 de 41,58 cd 

S01-08-03 152,50 cd 345,13 ab 21,85 ac 42,21 bcd 

S01-08-15 149,38 cde 356,80 ab 21,98 ab 42,08 bcd 

S02-14-10 200,00 a 286,89 cd 21,37 ad 42,18 bcd 

Ortalama 160,50 317,31 21,41 42,47 

LSD (%5) 15,15 45,35 0,79 1,48 

C.V. (%) 6,507 9,85 2,56 2,4 

 

Tohum verimi bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

görülmüştür. Çizelge 3’nin incelenmesinden görüleceği gibi, tohum verimi ortalaması 251,43 
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kg/da (S01-01-02) ile 378,18 kg/da (Bravo) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Silapet 

(1998), Karasu ve ark. (2001), Arıoğlu ve ark. (2003), Tayyar ve Gül (2007) ile Karaaslan ve 

ark. (2011)’nın bulgularından daha yüksek, Söğüt ve ark. (2005)’nın bulguları ile benzer 

olmuştur. 

Çeşit ve hatların yağ oranları arasındaki farklılık istatistiki anlamda önemli olmuştur. 

Çizelge 3’nin incelenmesinden görüleceği gibi, yağ oranı ortalaması % 20,10 (CU04-122) ile 

%22,15 (BDS 21) arasında değişmiştir. Bulgular; Söğüt ve ark. (2005)’nın bulgularından 

yüksek, Arıoğlu ve ark. (2003)’nın bulgularından daha düşük, Karaaslan ve ark. (2011)’nın 

bulguları ile benzer olmuştur. 

Protein oranı bakımından çeşit ve hatlar arasında farklılık istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Çizelge 3’nin incelenmesinden görüleceği gibi, protein oranı ortalaması % 

41,28 (Ataem-7) ile % 43,73 (CU04-122) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Söğüt ve 

ark. (2005) ile Karaaslan ve ark. (2011)’nın bulgularından daha yüksek olmuştur.  

Araştırmada incelenen özellikler yönünden saptanan bulgular ile farklı araştırmalarda 

elde edilen veriler arasında değişikliklerin bulunması; farklı hat ve çeşitlerin kullanılması, 

iklim koşullarının  (sıcaklık, yağış ve nem) farklı olması, yetiştirme süresince uygulanan 

kültürel işlemlerin farklı olması, analiz yapılan laboratuvar koşullarının farklı olması gibi 

nedenlerden kaynaklandığı söylenebilir. Sonuç olarak; incelenen özellikler göz önüne 

alındığında Bravo, BDS 21, S01-08-03 ile S01-08-15 çeşit ve hatları Diyarbakır ana ürün 

koşullarında daha iyi performans göstermişlerdir.  
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Abstract: This study was conducted to determine the most suitable sowing date and cultivar for safflower in 

Diyarbakır conditions in 2011-2012. Seeds planted on 1st November, 15th November, 1st December, 15th 

December, 1st March, 15th March, 1st April and 15th April  on the experimental field of GAP İnternatiolan 

Agricultural Research and Training Center. The investigate disigned Randomized Complete Block in spling plot 

with four replication. Dinçer and Remzibey-05 cultivars used as a research materials. According to the findings 

of experiment, the highest plant height obtained from Dinçer cultivar in the 15th December sowing dates with 

120,90 cm respectively and the lowest was obtained from Remzibey-05  cultivar in the 15th April  sowing date 

with 60,55 cm. The highest head number per plant was obtained in Remzibey-05 cultivar with 15th December 

sowing date with 53,95 and the lowest was obtained from Remzibey-05  cultivar in 15th April sowing date with 

17,48. The highest 1000 seed weight was obtained in Dinçer cultivar with 15 st November sowing date with 

39,75 g and the lowest was obtained in Remzibey-05 cultivar in 15th March sowing date with 32,0 g. The 

highest seed yield was obtained in Remzibey-05 cultivar with 15th December sowing date with 328,71 kg/da and 

the lowest was obtained from Dinçer cultivar in 15th April  sowing date with 147,61 kg/da. According to one 

year results from this study indicated that Remzibey-05 cultivar and 15 st November and 15 th December sowing 

dates in respect to yield and the other characters can be suitable in Diyarbakır conditions. 

Keywords: Safflower, cultivar, sowing date, yield 

 

Diyarbakır Koşullarında Aspir İçin En Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma; Diyarbakır koşullarında aspir için en uygun ekim zamanı ve çeşidi belirlemek amacıyla 

2011-2012 yetişme döneminde (1 Kasım, 15 Kasım, 1 Aralık, 15 Aralık, 1 Mart, 15 Mart, 1 Nisan ve 15 Nisan)  

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme tarlasında tesadüf bloklarında bölünmüş 

parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede materyal olarak; Dinçer ve 

Remzibey-05 çeşitleri kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre; en yüksek bitki boyu 120,90 cm ile 15 Aralık 

ekiminde Dinçer çeşidinde saptanırken en düşük bitki boyu 60,55 cm ile 15 Nisan ekiminde Remzibey-05  

çeşidinde saptanmıştır. Tabla sayısı 53,95 adet/bitki ile Remzibey-05 çeşidinde 15 Aralık ekim zamanında en 

yüksek olurken, Remzibey-05 çeşidinde 17,48 adet/bitki ile 15 Nisan ekim zamanında en düşük olmuştur. En 

yüksek 1000 tane ağırlığı 39,75 g ile Dinçer çesidinde 15 Kasım ekim zamanında en yüksek olurken, 32,0 g ile 

Remzibey-05 çeşidinde 15 Mart ekim zamanında en düşük olmuştur. En yüksek tohum verimi 328,71 kg/da ile 

Remzibey-05 çeşidinde 15 Aralık ekim zamanından elde edilirken, en düşük tohum verimi 147,61 kg/da ile 

Dinçer çeşidinde 15 Nisan ekim zamanında saptanmıştır. Sonuç olarak; bir yıllık çalışma verilerine göre; verim 

ve incelenen diğer özellikler bakımından Diyarbakır koşullarında çeşit olarak Remzibey-05 ve ekim zamanı 

olarak ise 15 Kasım ve 15 Aralık tarihlerinin uygun olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aspir, çeşit, ekim zamanı, verim 

 

Giriş 

      

 Son yıllarda ülkemiz ekonomisi hızlı bir gelişme kaydederek sürekli büyürken, 

bitkisel yağ sektörümüz en büyük sorunu olan bitkisel hammadde temini konusunda gereken 

atılımı bir türlü sağlayamamıştır. Her ne kadar ekolojik koşullar bakımından pek çok yağlı 

tohumlu bitkiyi (Aspir, kolza, soya, ayçiçeği, susam ve yerfıstığı) yetiştirebilme imkanına 

sahip olmamıza rağmen, bu bitkilerin yetiştiricilik yönünden bazı problemlerinin olması, alım 

fiyatlarının yeterli düzeyde olmaması ve yetiştirildikleri bölgelerde diğer bitkilerle rekabet 

edememelerinden dolayı istediğimiz üretim potansiyeli bir türlü yakalanamamaktadır. 

Dünyada 2013 yılında 782.644 hektar alanda, 647.374 ton üretim olup, ortalama verim 83 

kg/da’dır (FAO, 2013).  Ülkemizde 2013 yılında 292.920 dekar alanda 45.000 ton aspir 

üretimi gerçekleşmiş olup, ortalama verim 154 kg/da’dır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

ise, 10.783 dekar alanda ekim yapılmış ve 828 ton üretim sağlanmıştır (TUİK,  2013). Bu 

nedenle diğer yağlı tohumlu bitkilere nazaran kurağa, soğuğa ve tuzluluğa toleranslı (Baydar 
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ve Turgut, 1993), yazlık ve kışlık tiplerinin geliştirilmiş olması, farklı iklimlerde ve farklı 

zamanlarda yetiştirilebilmesi (Bayraktar ve Ülker, 1990) nedeniyle kuru ve sulu tarım 

alanlarında münavebeye girerek bitkisel yağ açığımızın kapatılmasında oldukça önemli bir 

potansiyele sahip alternatif bir bitki olan aspirin ekim nöbetine alınması gerekir. 

Tohumlarından elde edilen yağın yüksek oranda doymamış yağ asitleri (%78 linoleic asit) ve 

E vitamini içermesi nedeniyle insan beslenmesindeki önemi her geçen gün artmaktadır 

(Arslan ve ark., 2003). 

      Aspir, birçok dünya ülkesinde yemeklerde, margarin yapımında ve salata yağı 

üretiminde kullanılmak üzere yenilebilir yağ elde etmek amacıyla yetiştirilmektedir. Aspir 

tohumlarından elde edilen yağ, yemeklik yağ üretimi yanında, sabun, boya, vernik ve cila 

üretiminde kullanılmaktadır (Corleto ve ark., 1997). Aspirde ekim zamanı geciktikçe bitki 

boyu, yan dal sayısı, tabla sayısı, tablada tohum sayısı, bin tohum ağırlığı, yağ oranı, tohum 

ve yağ verimi ile çiçek verimlerinin azaldığı belirtilmektedir (Kızıl ve Şakar, 1997; Kızıl ve 

Gül, 1999; Öztürk ve ark., 1999; Özkaynak ve ark., 2001).  

      Dinçer çeşidi ile yapılan araştırmada; bitki boyunun 90-110 cm, bin tane 

ağırlığının 45-49 g, tohum veriminin 230-260 kg/da ve yağ oranının % 25-28 arasında 

bulunduğu bildirilmektedir (Engin, 1988). Esendal ve ark., (1993); Samsun şartlarında 

yaptıkları bir çalışmada; aspirde sonbahar ekimlerinde bitki boyunun 61.20 cm, dal sayısının 

3.97 adet/bitki, bin tane ağırlığının 42.28 g ve yağ oranını % 26.39 olarak saptamışlardır. 

Ankara’da yapılan araştırmada; bitki boyunun 76.6-89.9 cm, tabla sayısının 8.1-18.3 

adet/bitki, dal sayısının 6.0-9.5 adet/bitki, tohum veriminin 84.5-155.1 kg/da, bin tane 

ağırlığının 39.6-51.6 g ve yağ oranının ise % 27.6-33.9 arasında tespit edilmiştir (Bayraktar, 

1997). Dinçer çeşidi ile yapılan bir başka çalışmada bitki boyunun 61.8 cm, dal sayısının 4.7 

adet/bitki, tabla sayısının 7.7 adet/bitki, bin tane ağırlığının 50.1 g ve tohum veriminin 94.7 

kg/da olduğu bildirilmiştir (Uslu ve ark., 1997). Çukurova koşullarında taban arazide yapılan 

araştırmada bitki boyunun 137.7-142.1 cm, tabla sayısının 16.24-18.15 adet/bitki ve dal 

sayısının 6.65-7.43 adet/bitki arasında belirlendiği bildirilmektedir (Kırıcı, 1998). Çukurova 

koşullarında taban arazide yapılan başka bir araştırmada ise; bitki boyunun 139.9-159.6 cm, 

tabla sayısının 14.0-19.5 adet/bitki ve dal sayısının 15.1-21.5 adet/bitki arasında değişmiştir 

(Kırıcı ve Meral, 1998). Van’da yapılan bir araştırmada; bitki boyu 64.5-88.2 cm, tabla 

sayısının 12.7-30.6 adet/bitki, tohum verimi 81.5-128.1 kg/da, bin tane ağırlığı 37.8-42.3 g ve 

yağ oranının ise % 18.3-26.7 arasında bulunmuştur (Aslan ve ark., 2003). Dinçer  ve 

Remzibey-05 çeşidiyle Diyarbakır’da yapılan araştırmada; bitki boyu 119.6-145.8 cm, tabla 

sayısı 11.6-25.9 adet/bitki, tabla çapı 1.94-2.48 cm ,  dal sayısı 7.3-13.5 adet/bitki, 1000 tane 

ağırlığı 29.0-35.6 g,  tohum verimi 63.6-247.8 kg/da ve yağ oranı ise 20,97 - 38,07 arasında 

bulunmuştur (Karaaslan ve ark., 2011). 

Bu çalışmanın amacı literatür özetlerinden de anlaşılacağı üzere değişik iklim ve 

toprak koşullarında farklı neticeler veren aspir bitkisinin Diyarbakır koşulları için en uygun 

ekim zamanı ve çeşidini belirlemektir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Denemede materyal olarak; Dinçer ve Remzibey-05 çeşitleri ile 9 farklı ekim zamanı 

(15 Ekim, 1 Kasım, 15 Kasım, 1 Aralık, 15 Aralık, 1 Mart, 15 Mart, 1 Nisan ve 15 Nisan) 

kullanılmıştır. 

Yöntem 

Deneme 2011-2012 yetişme döneminde (15 Ekim, 1 Kasım, 15 Kasım, 1 Aralık, 15 

Aralık, 1 Mart, 15 Mart, 1 Nisan ve 15 Nisan)  GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi deneme tarlasında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine 
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göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 15 Ekim denemesi soğuk zararından dolayı ürün 

alınamamış ve değerlendirme dışı bırakılmıştır.  Deneme alanı, pullukla sürülmüş, ekim tarihi 

yaklaşınca toprak tavda iken kültivatör ile işlenip tapan çekilmiştir. Ekimler, deneme 

parselleri 6 sıra, sıra arası 30 cm ve parsel uzunluğu 5 m olacak şekilde, tohumlar parsellere 

deneme mibzeri ile 3 kg/da olacak şekilde ekilmiştir.  

 Ekimle beraber dekara 5 kg saf  N ve 5 kg saf P2O5 gelecek şekilde gübreleme 

yapılmıştır. Üst gübre olarak dekara 5 kg saf N uygulanmıştır. Vejetasyon dönemi boyunca 

gerekli gözlemler, zamanında alınmış olup, hasat döneminde bitkiler parsel biçerdöveri ile ilk 

dört zaman 11 Temmuz son dört zaman ise 30 Temmuz tarihlerinde hasat edilmiştir. Hasattan 

sonra yağ oranı Nuklear Magnetik Rezonans (NMR) cihazıyla tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü yıllar ile uzun yıllar ait bazı önemli iklim değerleri 

(anonim, 2012)  
Meteor. 

Eleman 
Yıllar Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Toplam 

/ Ort. 

Aylık Ort. 

Sıcak.( °C) 
2011-12 25.0 16.4 6.4 2.3 2.4 1.9 5.1 15.2 19.6 27.7 12.2 

Uzun 

Yıllar 
24.7 17.0 8.9 3.8 1.7 3.5 8.2 13.7 19.1 26.3 12.7 

Aylık ort. 

nisbi  nem 

(%) 

2011-12 30.2 41.6 58.8 73.9 84.4 68.2 59.2 58.5 58 27.8 56.1 

Uzun 

Yıllar 
30.9 48.0 67.1 76.7 77.1 72.8 65.6 63.2 56.3 35.9 59.4 

Aylık 

Toplam 

Yağış 

(mm) 

2011-12 9.2 11.8 73.0 40.2 78.3 74.4 44 26.2 41 7.0 405.1 

Uzun 

Yıllar 
4.7 34.6 53.3 70.7 62.3 72.1 68.2 64.6 40.2 9.1 479.8 

 

Sonuçlar ve Tartışma 

      

Bitki boyu değerleri; 60,55 cm ile 120,90 cm arasında değişmiştir. En yüksek bitki 

boyu 120,90 cm ile 15 Aralık ekiminde Dinçer çeşidinden saptanırken en düşük bitki boyu 

60,55 cm ile 15 Nisan ekiminde Remzibey-05  çeşidinde saptanmıştır.  

 

Çizelge 2. Araştırmada saptanan bitki boyu(cm), tabla sayısı (adet/bitki) ortalamaları 
Ekim 

Zamanları 

Bitki Boyu (cm) Ortalama Tabla Sayısı (adet/bitki) Ortalama 

Dinçer Remzibey-05 Dinçer Remzibey-05 

1 Kasım 118,85 ab 104,65 d 111,75 b 39,85 cd 49,90 ab 44,88 b 

15 Kasım 115,15 ab 112,78 c 113,96 b 40,83 cd 45,15 bc 42,99 b 

01 Aralık 118,05 ab 116,58 abc 117,31 a 38,35 d 44,38 c 41,36 b 

15 Aralık 120,90 a 113,63 c 117,26 a 43,75 c 53,95 a 48,85 a 

01 Mart 108,08 d  98,00 ef 103,04 c 30,05 ef 31,80 e 30,93 c 

15 Mart  99,28 e  94,35 fg  96,81 d 30,53 ef 32,75 e 31,64 c 

01 Nisan  94,33 fg  90,65 g  92,49 e 25,43 f 30,83 e 28,13 c 

15 Nisan  69,25 h  60,55 ı  64,90 f 19,65 g 17,48 g 18,56 d 

Ortalama 105,48 a  98,90 b   33,55 b 38,27 a   

AÖF (% 5) Çeşit:  3,07     

AÖF (% 5) Ekim Zamanı: 3,08                 

AÖF (% 5) Çeşit:  1,17            

AÖF (% 5) Ekim Zamanı: 3,78 

AÖF (% 5) Çeşit x Ekim Zamanı: 4,36   

DK (%): 2,99              

AÖF (% 5) Çeşit x Ekim Zamanı: 5,35 

DK (%): 10,44  
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    Tabla çapı değerleri 1,96-2,61 cm arasında değişmiştir. En yüksek tabla çapı değeri 

2,61 cm ile 1 Kasım tarihinde Dinçer çeşidinden elde edilirken, en düşük tabla çapı değeri 

1,96 cm ile 15 Nisan ekiminde Remzibey-05 çeşidinden elde edilmiştir.  

     Dal sayısı değerleri 8.33-13.98 adet/bitki arasında değişmiştir. En yüksek dal sayısı 

değeri 13,98 adet/bitki ile 1 Kasım ekiminde Remzibey-05 çeşidinden elde edilirken, en 

düşük dal sayısı 8,33 adet/bitki ile 1 Nisan ekiminde Remzibey-05  çeşidinden elde edilmiştir. 

Tabla sayısı değerleri 17,48-53,95 adet/bitki arasında değişmiştir. En yüksek tabla 

sayısı değeri 53,95 adet/bitki ile 15 Aralık ekiminde Remzibey-05 çeşidinden elde edilirken, 

en düşük tabla sayısı değeri 17,48 adet/bitki ile 15 Nisan ekiminde Remzibey-05 çeşidinden 

elde edilmiştir.  

 

Çizelge 3. Araştırmada elde edilen tabla çapı ve dal sayısı ortalamaları 
Ekim 

Zamanları 

Tabla Çapı (cm) Ortalama Dal Sayısı (adet/bitki) Ortalama 

Dinçer Remzibey-05 Dinçer Remzibey-05 

1 Kasım 2,61 a 2,21 cde 2,41 a 12,83 ab 13,98 a 13,40 a 

15 Kasım 2,60 a 2,29 bcd 2,44 a 12,15 ab 12,15 ab 12,15 a 

01 Aralık 2,55 a 2,28 bcd 2,41 a 13,35 ab 12,58 ab 12,96 a 

15 Aralık 2,58 a 2,19 de 2,39 a 11,53 bcd 13,43 ab 12,48 a 

01 Mart 2,27 bcd 2,17 def 2,22 b  9,90 cde  9,65 cde   9,78 b 

15 Mart 2,33 bc 2,06 fg 2,20 b  9,93 cde  9,48 de   9,70 b 

01 Nisan 2,39 b 2,10 ef 2,24 b  9,23 e 11,53 bcd 10,38 b 

15 Nisan 2,52 a 1,96 g 2,24 b 11,67 bc  8,33 e 10,00 b 

Ortalama 2,48 a 2,16 b   11,32 11,39   

AÖF (% 5) Çeşit:  0,05    

AÖF (% 5) Ekim Zamanı: 0,09                 

AÖF (% 5) Çeşit:  Ö.D.   

AÖF (% 5) Ekim Zamanı: 1,52 

AÖF (% 5) Çeşit x Ekim Zamanı: 0,13  

DK (%): 3,93              

AÖF (% 5) Çeşit x Ekim Zamanı: 2,15                 

DK (%): 13,24  

      

       1000 tane ağırlığı değerleri 32,0-39,75 g arasında değişmiştir. En yüksek 1000 

tane ağırlığı değeri 39,75 g ile 15 Kasım ekiminde, Dinçer çeşidinden saptanırken, en düşük 

1000 tane ağırlığı değeri 32 g ile 15 Mart ekiminde, Remzibey-05  çeşidinden elde edilmiştir. 

 

Çizelge 4. Araştırmada elde edilen 1000 tane ağırlığı ve tohum verimi ortalamaları 
Ekim 

Zamanları 

1000 Tane Ağırlığı (g) Ortalama Tohum Verimi (kg/da) Ortalama 

Dinçer Remzibey-05 Dinçer Remzibey-05 

1 Kasım 39,50 35,31 37,41 a 225,82 250,86 238,34 c 

15 Kasım 39,75 34,25 37,00 ab 217,08 277,37 247,22 bc 

01 Aralık 36,94 36,88 36,91 ab 262,62 270,20 266,41 b 

15 Aralık 37,88 34,06 35,97 abc 278,23 328,71 303,47 a 

01 Mart 36,63 33,25 34,94 bcd 183,60 197,50 190,55 d 

15 Mart 37,00 32,00 34,50 cd 203,99 215,53 209,76 d 

01 Nisan 33,69 33,38 33,53 d 203,19 219,27 211,23 d 

15 Nisan 36,19 33,12 34,66 cd 147,61 148,17 147,89 e 

Ortalama 37,20 a 34,03 b   215,27 b 238,45 a   

AÖF (% 5) Çeşit: 1,35   

AÖF (% 5) Ekim Zamanı: 2,08                 

AÖF (% 5) Çeşit: 17,21   

AÖF (% 5) Ekim Zamanı: 26,12 

AÖF (% 5) Çeşit x Ekim Zamanı: Ö.D.  

DK (%): 5,79              

AÖF (% 5) Çeşit x Ekim Zamanı: Ö.D.                

DK (%): 11,41  

      

Tohum verimleri 147,61-328,71 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek tohum verimi 

328,71 kg/da ile 15 Aralık ekiminde Remzibey-05 çeşidinde saptanırken, en düşük tohum 



465 

  

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

verimi 147,61 kg/da ile 15 Nisan ekiminde Dinçer çeşidinde saptanmıştır. Ekim zamanlarına 

göre ise en yüksek verim 303,47 kg/da ile 15 Aralık ekiminden elde edilirken, en düşük verim 

147,89 kg/da ile 15 Nisan ekiminden elde edilmiştir. 

 Yağ oranları  % 26,13-30,73 arasında değişmiştir. Remzibey-05 çeşidi (% 29,54)  yağ 

oranı ortalaması ile Dinçer (% 27,83) çeşidinden daha yüksek bulunmuştur. Ekim 

zamanlarına göre ise en yüksek yağ oranı % 29,81 ile 1 Aralık ekiminden elde edilirken, en 

düşük yağ oranı % 26,69 ile 15 Nisan ekiminden elde edilmiştir.  

 Yağ verimi 38,58-100,27 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek yağ verimi 100,27 

kg/da ile 15 Aralık ekiminde Remzibey-05 çeşidinden saptanırken, en düşük yağ verimi 38,58 

kg/da ile 15 Nisan ekiminde, Dinçer çeşidinden saptanmıştır. Ekim zamanlarına göre ise en 

yüksek yağ verimi 89,54 kg/da ile 15 Aralık ekiminden elde edilirken, en düşük yağ verimi 

ise 39,47 kg/da ile 15 Nisan ekiminden elde edilmiştir.  

 

Çizelge 5. Araştırmada elde edilen yağ oranı ve yağ verimi ortalamaları 
Ekim 

Zamanları 

Yağ Oranı (%) Ortalama Yağ Verimi (kg/da) Ortalama 

Dinçer Remzibey-05 Dinçer Remzibey-05 

1 Kasım 27,38 29,73 28,55 c 61,75 74,59 68,17 c 

15 Kasım 28,30 30,53 29,41 ab 61,41 84,58 72,99 bc 

01 Aralık 28,90 30,73 29,81 a 75,90 82,99 79,44 b 

15 Aralık 28,33 30,50 29,41 ab 78,81 100,27 89,54 a 

01 Mart 28,15 29,73 28,94 bc 51,65 58,70 55,18 d 

15 Mart 28,15 29,45 28,80 c 57,37 63,51 60,44 d 

01 Nisan 27,28 28,40 27,84 d 55,31 62,30 58,80 d 

15 Nisan 26,13 27,25 26,69 e 38,58 40,37 39,47 e 

Ortalama 27,83 b 29,54 a   60,10 b 70,91 a   

AÖF (% 5) Çeşit: 0,39                                                    

AÖF (% 5) Ekim Zamanı: 0,48                 

AÖF (% 5) Çeşit: 4,24                                          

AÖF (% 5) Ekim Zamanı: 7,42 

AÖF (% 5) Çeşit x Ekim Zamanı: Ö.D.                            

DK (%): 1,66              

AÖF (% 5) Çeşit x Ekim Zamanı: Ö.D.                

DK (%): 11,22  
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This study was carried out to determine the high yielded some new soyabean lines for suitable soyabean 

cultivation as second crops in Diyarbakır conditions. In this experiment; ETA 1,  ETA 2, ETA 3,  ETA 4, ETA 

5,  ETA 6, ETA 7,  ETA 8, ETA 9,  ETA 10, ETA 11,  ETA 12, Ataem-7, Cinsoy, Umut-2002, Arısoy  line and 

cultivars were used as a research materials. The experiments were conducted the trial field of GAP International 

Agricultural Research and Educational Center in Diyarbakır with Randomized Complete Block Design with 

three replicate in 2013 year. According to the findings of experiment;Plant height ranged (93,17-124,83 cm), 

first pod height (3,77-7,80 cm), branch number per plant (1,53-3,30), pods per plant (50,63-65,00), grain number 

per pod (2,60-3,50),  1000 seed weight (111,42-149,42 g), seed yield (166,73-266,65 kg/da), oil content (% 

20,26-% 23,50) and protein content (%35,64-%39,14) respectively. Results of this study indicated that; ETA 1, 

ETA 4, ETA 5,  ETA 6, ETA 7,  ETA 8, ETA 9, ETA 10 lines in respect to yield and investigated agricultural 

characteristics can be grown in Diyarbakır second crop conditions. 

Keywords: Lines, second crop, seed yield, soyabean 

 

Diyarbakır İkinci Ürün Şartlarında Bazı Soya Hatlarının Verim ve Kalite Kriterlerinin 

Belirlenmesi 

 
Bu araştırma, Diyarbakır ikinci ürün koşullarına uygun yüksek verimli bazı yeni soya hatlarının 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak; ETA 1,  ETA 2, ETA 3,  ETA 4, ETA 5,  

ETA 6, ETA 7,  ETA 8, ETA 9,  ETA 10, ETA 11,  ETA 12, Ataem-7, Cinsoy, Umut-2002, Arısoy hat ve 

çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma 2013 yılında, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme 

tarlasında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen 

verilere göre; bitki boyu (93,17-124,83 cm), ilk bakla yüksekliği (3,77-7,80 cm), dal sayısı (1,53-3,30 adet/bitki), 

bakla sayısı (50,63-65,00 adet/bitki), baklada tane sayısı (2,60-3,50 adet/bakla), 1000 tane ağırlığı (111,42-

149,42 g), tohum verimi (166,73-266,65 kg/da), yağ oranı (% 20,26-% 23,50) ve protein oranı (%35,64-%39,14) 

arasında değişimler göstermiştir. Sonuç olarak; incelenen özellikler göz önüne alındığında ETA 1, ETA 4, ETA 

5,  ETA 6, ETA 7,  ETA 8, ETA 9, ETA 10 hatları Diyarbakır ikinci ürün koşullarında daha yüksek verim 

verdikleri saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hat, ikinci ürün, soya, tohum verimi 

 

Giriş 

 

Soya fasulyesi, besin değeri ile içerdiği mineral ve vitaminler açısından oldukça 

zengindir. İçeriğinde yüksek miktardaki protein yanında soya fasulyesi lif, kalsiyum ve 

magnezyum bolca bulunmaktadır. Tohumlarında % 18-24 yağ, % 35-45 protein, % 30 

karbonhidrat ve % 5 oranında da mineral, çok sayıda vitamin ve değerli aminoasitler içeren ve 

toprağa organik madde ile azot sağlayan bir bitki olan soya fasulyesi baklagiller içinde yer 

alan bitki türü olmasına rağmen, bünyesinde yağ oluşu sebebiyle sınıflandırmada yağlı 

tohumlu bitkiler arasında yer almaktadır. Dünyada 2013 yılı soya üretimi 111 milyon hektar 

alanda ve 276 milyon ton üretim gerçekleşmiş olup ortalama verim 248 kg/da olmuştur (FAO, 

2013). Türkiye’de 2013 yılı soya üretimi ise; 432.600 da ekim alanından 180.000 ton üretim 

yapılmakta olup ortalama verim 416 kg/da’dır (TUİK, 2013).  

Dünya genelinde yemeklik yağların yaklaşık 1/3’ü ve protein kaynağının da 2/3’ü 

soyadan elde edilmektedir  (Golbitz, 2004).  Soya tohumunun yağ amacıyla işlenmesinden 

sonra geriye kalan % 60-65 oranındaki küspesi çiftlik ve kümes hayvanlarının ana protein 

kaynağıdır (Yılmaz ve Efe, 1998). Soya yağında yüksek oranda insanoğlu için temel yağ 

asitleri olan oleik, linoleik ve linolenik gibi doymamış yağ asitleri bulunmaktadır (Liu, 2004). 



468 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

Son yıllarda Türkiye’de de birçok ürünün imalatında kullanılmaya başlanan soya ve yan 

ürünlerinin dünyada 250-300 değişik alanda kullanıldığı bildirilmektedir (Kolsarıcı ve ark., 

2005). Soya farklı endüstri kolları için hammadde sağlamasının yanında, değişik şekillerde 

insan ve hayvan beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. Soya, baklagil bitkisi olması 

nedeniyle köklerindeki nodüllerde simbiyotik olarak yaşayan Rhizobium (Bradyrhizobium) 

japonicum bakterisi sayesinde havanın serbest azotunu fikse edebilme yeteneğine sahiptir, 

Soyanın atmosferden yılda 10-20 kg/da azot bağlayabildiği (Smith ve Hume, 1987) ve bu 

değerin uygun koşullarda 30 kg/da olduğu (Keyser ve Li, 1992) ifade edilmektedir. 

Günümüzde yüksek yağ ve protein oranına sahip, yüksek verimli ve iri tane yapısına sahip 

soya tiplerinin geliştirilmesi temel amaçlar arasındadır. Yapılan çalışmalarda en başta yer alan 

unsur olan verim, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen karmaşık bir özellik olarak 

tanımlanmaktadır (Hossain ve ark., 2003).  

Bursa ekolojik koşullarında yapılan çalışmada; bitki boyunun 77.3-136.1 cm; ilk bakla 

yüksekliğinin 14.1-23.7 cm; bitki başına bakla sayısının 39.8-61.2 adet; bakla başına tane 

sayısının 1.76-2.14 adet; 1000 tohum ağırlığının 170.6-190.4 g; tohum veriminin 166.5-210.7 

kg/da arasında değiştiği bildirilmiştir (Karasu ve ark., 2001). Adana’da yapılan bir çalışmada; 

hatların verimleri 219-317 kg/da, 1000 tane ağırlıkları 180-210 g, bitkide bakla sayıları 42-60 

adet/bitki ve yağ oranları % 24-27 arasında değişmiştir (Arıoğlu ve ark., 2003). Çukurova 

Bölgesi’nde ikinci ürün koşullarında yürütülen bir çalışmada; tohum verimi 266-378 kg/da 

arasında değişmiştir (Bek ve Arıoğlu, 2005). Soya genotiplerinin verimlerinin dekara 122 kg 

ile 452 kg arasında değiştiği ifade edilmektedir (Cinsoy ve ark.,2005). Yapılan bir başka 

ikinci ürün soya çalışmasında; bitki boyu 66.2-83.2 cm, dal sayısı 2.18-3.72 adet/bitki, ilk 

bakla yüksekliği 4.3-9.4 cm, boğum sayısı 13.03- 17.85 adet, bakla sayısı 47.1-72.6 adet/bitki, 

1000 tohum ağırlığı 160.82-210.81 g, tohum verimi 192.5-370.7 kg/da ve yağ oranı % 21.4- 

23.7 arasında değiştiği bildirilmiştir (Yılmaz ve ark., 2005).Diyarbakır’da ana ve ikinci ürün 

koşullarında yürütülen bir araştırmada; tohum verimi 267-368 kg/da, 1000 tane ağırlığı 140,0-

170,0 g, protein oranları % 35,6-39,4 ve yağ oranları % 19,7-20,9, arasında değişmiştir (Söğüt 

ve ark,, 2005), yapılan bir diğer çalışmada tohum verimleri 189,0-330,2 kg/da, bitki boyunu 

50,5-75,0 cm, ilk bakla yüksekliğini 13,1-20,6 cm ve bitkide bakla sayısını ise 17,9-27,9 

adet/bitki olarak saptadıklarını bildirmişlerdir (Tayyar ve Gül, 2007). Diyarbakır’da ikinci 

ürün koşullarında yürütülen bir araştırmada bitki boyu (108.7-138.8 cm), ilk bakla yüksekliği 

(9.2-15.4 cm), dal sayısı (2.5-3.0 adet/bitki), bakla sayısı (51.2-70.6 adet/bitki), 1000 tane 

ağırlığı (142.5-203.3 g), tohum verimi (187.1-287.1 kg/da), yağ oranı (%17.4-% 20.0) ve 

protein oranı (%36.4-% 42.1) arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir (Karaaslan, 2011).  

Günümüzde ıslah çalışmaları sonucu, verim ve tarımsal karakterler bakımından 

üstünlük gösteren yeni çeşitler geliştirilmektedir, Bu çalışma, melezleme yapılarak elde edilen 

yeni soya hat ve çeşitlerinin Diyarbakır ekolojik koşullarında yetiştirilebilme olanaklarının 

saptanması amacıyla yürütülmüştür. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırmada; materyal olarak ETA 1,  ETA 2, ETA 3,  ETA 4, ETA 5,  ETA 6, ETA 7,  

ETA 8, ETA 9,  ETA 10, ETA 11,  ETA 12, Ataem-7, Cinsoy, Umut-2002, Arısoy hat ve 

çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma 2013 yılında, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi deneme tarlasında yürütülmüştür. Deneme alanı; Dicle Nehri kıyısında 

kırmızı-kahverengi toprak gurubuna giren  C bünyeli topraklardan oluşmaktadır. Ana madde 

ince bünyeli alüviyal materyal veya kireç taşıdır. Organik madde içeriği düşük (% 1.67) olan 

bu topraklar 0-120 cm derinlikte % 7.76-8.72 arasında  kireç içermektedir. Toprak pH’sı 7.75-

7.86  arasında değişmektedir (Anonim, 1997).  
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Tablo 1. 2013 yılına ait Diyarbakır ili iklim verileri (Anonim, 2013) 
Meteorolojik 

 Eleman 
Yıllar Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

Ort.  Sıcaklık 

( °C) 

2013 27,3 34,9 38,4 38,1 32,1 25,0 

Uzun Yıllar 19,3 26,3 31,2 30,3 24,7 17,2 

Ort. Oransal  

Nem (%) 

2013 61,2 27,1 19,2 19,1 25,0 28,3 

Uzun Yıllar 55,0 35,0 26,0 26,0 31,0 47,0 

Toplam  

Yağış  (mm) 

2013 98,0 2,8 0 0 0 0 

Uzun Yıllar 38,7 9,3 0,9 0,8 6,0 32,6 

 

 Tesadüf  Blokları Deneme Desenine göre  3 tekrarlamalı olarak kurulan denemede, sıra 

arası 70 cm olarak alınmış, parsel boyutları  5,0 m x 2,8 m  (14 m
2
) tutulmuştur. Deneme 

tarlası, sonbaharda pulluk ile işlenmiş, ilkbaharda kültüvatör ve tapan çekilerek ekime hazır 

hale getirilmiştir. Ekim, 2013 yılında 24 Haziran tarihinde parsel mibzeri ile yapılmış ve 

ekimden önce saf 5 kg N/da ve 5 kg P2O5/da 20-20-0 kompoze gübre olarak verilmiştir. 

Çıkıştan sonra bitkiler 2 defa çapalanmış ve gerekli görüldükçe sulama yapılmıştır. Bakteri 

aşılaması yapılmamıştır. Üst gübre olarak Amonyum Nitrat formunda saf 5 kg N/da 

uygulanmıştır. Hasat, 24 Ekim tarihinde parsel biçerdöveri ile yapılmıştır. Araştırmada bitki 

boyu, dal sayısı, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, 1000 tane 

ağırlığı, tohum verimi, yağ oranı ve protein oranı gibi özellikler incelenmiştir. İstatistiki 

analiz JMP 5,0,1 (Copyright © 1989 - 2002 SAS Institute Inc,) paket programında yapılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Bitki boyu bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, bitki boyu ortalaması 93,17 cm 

(Cinsoy) ile 124,83 cm (ETA-5) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Yılmaz ve ark, 

(2005) ile Tayyar ve Gül (2007)’ün bulgularından daha yüksek, Karaaslan (2011)’nın 

bulgularından daha düşük, Karasu ve ark, (2001)’nın bulgularıyla benzer olmuştur.  

İlk bakla yüksekliği bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 1’in incelenmesinden anlaşılacağı üzere, ilk bakla yüksekliği 

ortalaması 3,77 cm  (ETA-12)  ile 7,80 cm (ETA-7) arasında değişmiştir. Bulgular; Karasu ve 

ark, (2001), Yılmaz ve ark, (2005), Karaaslan (2011) ile Tayyar ve Gül (2007)’ün 

bulgularından daha düşük olmuştur. 

Dal sayısı bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, dal sayısı ortalaması 1,53 

adet/bitki (ETA-10) ile 3,30 adet/bitki (ETA-6) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; 

Yılmaz ve ark, (2005)’nın bulgularından daha düşük, Karaaslan  (2011)’nın bulgularıyla 

benzer olmuştur. 

Bitkide bakla sayısı bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, bakla sayısı ortalaması 

50,63 adet/bitki (ETA-3) ile 65,00 adet/bitki (ETA-10) arasında değişim göstermiştir. 

Bulgular; Karasu ve ark, (2001), Arıoğlu ve ark, (2003) ile Tayyar ve Gül (2007)’ün 

bulgularından daha yüksek, Yılmaz ve ark, (2005) ile Karaaslan (2011)’nın bulgularından 

daha düşük olmuştur. 

Baklada tane sayısı bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 1’in incelenmesinden görüleceği gibi, baklada tane sayısı 

ortalaması 2,60 adet/bakla (Ataem 7) ile 3,50 adet/bakla (ETA-7) arasında değişim 

göstermiştir. Bulgular; Karasu ve ark, (2001)’nın bulgularından yüksek olmuştur. 
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Çizelge 1. Farklı soya hat ve çeşitlerinde saptanan bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, dal sayısı, 

bitkide bakla sayısı ve  baklada tane sayısı ortalamaları  
Çeşit/Hat Bitki boyu 

(cm) 

İlk bakla yük. 

cm) 

Bitkide dal say. 

(adet) 

Bitkide  bakla  

say. (adet) 

Baklada tane 

say. (adet) 

Arısoy 103,33 bc 4,93 b-e 2,97 ab 55,17 b-f 2,80 fgh 

Ataem 7 110,17 b 5,83 bcd 1,90 def 51,97 ef 2,60 h 

Cinsoy 93,17 e 5,83 bcd 2,57 bcd 60,60 abc 2,67 gh 

ETA 1 118,83 a 5,17 b-e 3,03 ab 52,63 def 2,90 d-g 

ETA 2 94,67 de 4,57 cde 2,67 abc 53,60 c-f 2,83 fgh 

ETA 3 98,17 cde 4,13 de 2,37 b-e 50,63 f 2,97 def 

ETA 4 100,17 cd 5,77 b-e 2,07 c-f 61,43 ab 2,90 d-g 

ETA 5 124,83 a 6,40 bc 2,50 b-e 59,33 a-d 2,87 e-h 

ETA 6 104,50 bc 4,83 cde 3,30 a 61,17 ab 2,83 fgh 

ETA 7 104,50 bc 7,80 a 2,23 cde 55,93 b-f 3,50 a 

ETA 8 101,17 cd 5,00 b-e 2,07 c-f 57,83 b-e 3,27 abc 

ETA 9 101,33 cd 6,13 bcd 2,63 abc 52,90 def 3,13 b-e 

ETA 10 121,83 a 6,97 ab 1,53 f 65,00 a 3,37 ab 

ETA 11 103,00 c 5,70 b-e 1,87 ef 53,63 c-f 3,07 c-f 

ETA 12 94,67 de 3,77 e 2,70 abc 55,47 b-f 3,17 bcd 

Umut 2002 119,33 a 5,77 b-e 2,40 b-e 51,23 ef 3,00 c-f 

Ort. 105,85  5,54   2,43   56,16   2,99   

C.V. (%) 3,88  22,10   16,50   7,65   5,61   

LSD (%5) 6,86   2,04   0,66   7,16   0,28   

 

1000 tane ağırlığı bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Çizelge 2’nin incelenmesinden görüleceği gibi, 1000 tane ağırlığı 

ortalaması 111,42 g (ETA-5) ile 149,42 g (ETA-12) arasında değişim göstermiştir. Bulgular;  

Karasu ve ark, (2001), Arıoğlu ve ark, (2003), Söğüt ve ark, (2005), Yılmaz ve ark, (2005) ile 

Karaaslan (2011)’nın  bulgularından daha düşük olmuştur. 

Tohum verimi bakımından çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 

görülmüştür. Çizelge 2’nin incelenmesinden görüleceği gibi, tohum verimi ortalaması 166,73 

kg/da (Arısoy) ile 266,65 kg/da (ETA-10) arasında değişim göstermiştir. Bulgular; Karasu ve 

ark, (2001)’nın bulgularından daha yüksek, Arıoğlu ve ark, (2003),  Cinsoy ve ark, (2005), 

Söğüt ve ark, (2005), Bek ve Arıoğlu (2005), Tayyar ve Gül (2007) ile Karaaslan (2011)’nın 

bulgularından daha düşük olmuştur. Verimin düşük olması, düşük miktarda azot 

uygulamasından ve bakteri aşılaması yapılmamasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

İlimizde yaz ayları çok sıcak ve düşük nemli geçtiğinden sulama sayısı artmakta ve verilen 

gübrede buharlaşma da artmaktadır. Bu yüzden bitki tarafından gübre kullanım etkinliği 

düşmektedir. 

Çeşit ve hatların yağ oranları arasındaki farklılık istatistiki anlamda önemli olmuştur. 

Yağ oranı ortalaması % 20,26 (ETA-10) ile %23,50 (ETA-2) arasında değişmiştir. Bulgular; 

Söğüt ve ark, (2005) ve Karaaslan (2011)’nın bulgularından yüksek, Arıoğlu ve ark, (2003) 

ile Yılmaz ve ark, (2005)’nın bulgularından daha düşük olmuştur. 

 Protein oranı bakımından çeşit ve hatlar arasında farklılık istatistiki olarak önemli 

bulunmamıştır. Protein oranı ortalaması % 35,64 (ETA-2) ile % 39,14 (ETA-10) arasında 

değişim göstermiştir. Bulgular; Karaaslan (2011)’nın bulgularından daha düşük, Söğüt ve ark, 

(2005)’nın bulgularıyla benzer olmuştur. 
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Çizelge 2. Farklı soya hat ve çeşitlerinde saptanan 1000 tane ağırlığı, tohum verimi, yağ ve 

protein oranı  ortalamaları   

çeşit/hat Bin Tane Ağ. (g) Verim (kg/da) Yağ Oranı (%) Protein Oranı (%) 

Arısoy 117,50 fg 166,73 f 23,03 ab 36,16   

Ataem 7 122,67 ef 183,70 ef 22,77 bc 37,90   

Cinsoy 124,00 ef 205,02 c-f 22,69 bcd 37,55   

ETA 1 135,17 cd 234,13 a-e 22,71 bcd 37,91   

ETA 2 138,83 bc 199,08 def 23,50 a 35,64   

ETA 3 122,58 ef 188,83 ef 22,49 bcd 36,42   

ETA 4 129,75 cde 232,52 a-e 21,25 f 37,46   

ETA 5 111,42 g 219,22 a-e 22,08 de 37,13   

ETA 6 146,17 ab 245,26 a-d 21,34 f 36,84   

ETA 7 136,25 cd 250,84 abc 20,45 g 38,25   

ETA 8 149,00 a 256,59 ab 22,04 de 37,56   

ETA 9 134,00 cd 225,92 a-e 21,41 ef 36,35   

ETA 10 127,17 de 266,65 a 20,26 g 39,14   

ETA 11 128,67 de 189,42 ef 22,17 cd 36,14   

ETA 12 149,42 a 214,34 b-f 21,25 f 39,13   

Umut 2002 135,83 cd 210,36 b-f 22,40 bcd 37,28   

Ort. 131,78   218,04   21,99   37,30   

C.V. (%) 4,21   13,97   1,85   3,57   

LSD (%5) 9,25   50,79   0,68   Ö.d.   

 

Sonuç olarak; incelenen özellikler göz önüne alındığında ETA 1, ETA 4, ETA 5,  ETA 

6, ETA 7,  ETA 8, ETA 9, ETA 10 hatları Diyarbakır ikinci ürün koşullarında daha yüksek 

verim verdikleri saptanmıştır. 
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Abstract: In this research; the performances of the varieties sown commonly in our country were evaluated 

according to trial years. Field trials were set up in Eskişehir, Ilgın, Konya, Kırşehir ve Çorum between 1995 and 

2013 years. These locations represent the Central Part of Anatolia where the 70% of beets grown. The highest 

root yield (96,08 t/ha) were obtained in 2012 and the lowest (58,80 t/ha) were obtained in 2004. Similar to root 

yield, the extractable sugar yield were higher (14,1 t/ha) in 2012 and the lower (9,02 t/ha) in 2001. The highest 

exractable sugar content was 19,70% (2004) and the lowest (13,10%) was in 2010. A negative corelation was 

obtained between beet yield and sugar content.  The rhizomania resistant varieties have both higher root yield 

and higher sugar content were selected according to the results of three years. The difference between the highest 

and the lowest root yield were detected about 37,00 t/ha as a result of yearly climate change. The root and 

extractable sugar yield increased while sugar content was not changed to an important degree.     

Key words: Sugarbeet, variety, root yield, extractable sugar content 

 

Türkiye'de Şeker Pancarında Çeşit Seçim Stratejileri ve Şeker Pancarının Verim ve 

Kalitesinin Gelişimi 

 
Özet: Bu araştırmada; ülkemizde yaygın olarak ekilen şeker pancarı çeşitlerinin yıllara göre performansları 

değerlendirilmiştir. Denemeler 1995-2013 yılları arasında Eskişehir, Ilgın, Konya, Kırşehir ve Çorum’da 

kurulmuştur. Bu bölgeler şeker pancarı ekim alanlarının yaklaşık % 70’ini oluşturan İç Anadolu Bölgesini temsil 

etmektedir. Kök verimi en yüksek 2012 yılında (96,08 t/ha) ve en düşük 2004 (58,80 t/ha) yılında elde edilmiştir. 

Benzer şekilde arıtılmış şeker verimi en yüksek 2012 (14,1 t/ha) ve en düşük  2001  (9,02 t/ha) yılında elde 

edilmiştir. Arıtılmış şeker varlığı en yüksek 2004 (% 19,70) ve en düşük 2010 (% 13,10) yılında gerçekleşmiştir. 

Şeker pancarının kök verimi ve şeker varlığı arasında negatif bir korelasyon gözlenmiştir. Çeşit seçiminde 3 

yıllık veriler dikkate alınarak, Rhizomania hastalığına resistant olmak şartıyla, kök ve şeker verimi yüksek 

çeşitler seçilmiştir. Yılların iklim seyrindeki farklılıklara göre en yüksek ve en düşük kök verimi arasında 

yaklaşık 37 t/ha farklılık saptanmıştır. Uzun yıllık sonuçlara göre, şeker pancarının kök ve aratılmış şeker verimi 

artmış, arıtılmış şeker varlığında önemli bir değişim olmamıştır.    

Anahtar Kelimeler: Şeker pancarı, çeşit, kök verimi,arıtılmış şeker varlığı 

 

Giriş 
 

İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan şeker, dünyada en çok şeker kamışı ve 

şeker pancarından üretilmektedir. Şeker pancarı 293 841 ha ekim alanı ve yıllık 2.3 milyon 

ton beyaz şeker üretimi ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye; AB, ABD 

ve Rusya’dan sonra dünyanın 4., AB ve Rusya’dan sonra ise Avrupa’nın 3. büyük pancar 

şekeri üreticisi konumundadır. Dünyada ve ülkemizde şeker pancarı tarımının yapıldığı 

alanların tamamına yakını Rhizomania hastalığı ile bulaşık olup (Şekil 1, Kaya 2010), hastalık 

bitkilerin şeker içeriğinde % 10, kök veriminde % 90, şeker veriminde ise % 80’lere kadar 

azalmaya neden olmaktadır (McGrann ve ark., 2009).  

Hastalığa yol açan BNYVV’ye karşı kimyasal mücadele yöntemlerinin etkisiz olması 

nedeniyle genetik olarak virüse dayanıklı çeşitlerle üretim yapılması mutlak bir gerekliliktir 

(Pavli ve ark., 2011). Virüs semptomları özellikle köklerde görülmekte, bitkilerde kılcal 

köklerin aşırı çoğalması ile ana kök etrafında sakal görünümü oluşmakta, kökler şarap kadehi 

şeklini almakta ve kök kesitlerinde odunsu dokular oluşmaktadır (Şekil 2).  
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Şekil 1. Türkiye’de şeker pancarı üretim alanları ve Rhizomania bulaşık alanlar. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Rhizomania hastalığının yapraklarda neden olduğu sararma, köklerde sakallanma ve 

kök kesitindeki odunsu dokular. 

 

Materyal ve Metod 
 

Denemeler Rhizomania hastalığının bulaşık olduğu Eskişehir, Ilgın, Konya, Kırşehir 

ve Çorum’da 1995-2013 yılları arasında tohum firmalarının ülkemizde denemek istediği 

çeşitler ile yapılmıştır. Denemelerin kurulduğu yerlere ait sıcaklık ve yağış verileri Çizelge 1, 

2, 3, 4 ve 5’de verilmiştir. Denemeler kısmen dengede latis deneme desenine göre  

4 tekerrürlü olarak sıra arası: 40 cm ve sıra üzeri: 25 cm olacak şekilde nisan ayında 

ekilmiştir. Deneme parselleri 10 m uzunluğunda ve 1,35 m genişliğinde, ekim parseli  

13,5 m2, hasat parseli ise10 m2'dir. Her yıl alınan toprak örneklerinin analiz sonucuna göre, 

gübreleme yapılmıştır. Tarla çıkışı tamamlandıktan sonra ara çapası, bitkilerin  

4-6 yapraklı devresinde ise seyreltme ve tekleme yapılmıştır. Bitkinin su ihtiyacını karşılamak 

için haziran, temmuz ve ağustos aylarında bütün deneme yerlerinde  

4-8 kez sulama yapılmıştır. Denemeler, ekim ayında hasat edilmiştir. Bütün parseller ayrı ayrı 
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tartılarak, kök verimi değerleri hesaplanmıştır. Şeker varlığı, sodyum, potasyum, -amino 

azot değerleri belirlenmiş (Kubadinow &  Wienenger, 1972) ve varyans analizi yapılmıştır. 

Çeşitlerin Rhizomania hastalığı ile bulaşıklık durumu, şeker pancarı kuyruk örneklerinde 

(Clark ve Adams,1977) DAS-ELISA metodu ile belirlenmiştir. 

 

Çizelge 1. Çorum İli 2006-2013 yılları arasında sıcaklık ve yağış verileri 
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MART  

max °C 14,2 12,7 16,7 10,9 14,0 11,0 7,9 13,4 
min°C 0,5 -0,6 2,7 -1,0 0,1 -1,7 -4,4 0,3 
Yağış 57,2 42,3 50,1 34,5 32,8 39,6 33,3 36,7 

NİSAN 

max °C 19,4 14,9 19,9 17,4 17,7 14,9 21,6 18,6 
min°C 3,5 0,5 6,4 1,3 2,2 2,1 3,9 3,7 
Yağış 17,5 28,2 27,2 110,2 56,8 36,9 28,8 33,4 

MAYIS 

max °C 22,8 27,9 22,7 21,8 24,5 20,5 23,2 25,7 
min°C 7,2 9,3 5,0 5,3 6,0 5,8 8,5 7,3 
Yağış 54,0 44,7 55,2 59,6 36,3 60,0 114,8 15,6 

HAZİRAN 

max °C 28,5 29,2 28,0 28,7 28,2 25,3 27,8 28,4 
min°C 11,2 11,5 10,0 10,0 12,9 9,6 10,6 9,4 
Yağış 35,5 105,8 46,0 73,2 94,5 64,5 46,5 22,9 

TEMMUZ 

max °C 29,0 32,7 31,9 29,3 31,6 31,1 30,1 29,7 
min°C 11,2 12,9 12,5 13,5 15,2 12,7 12,6 11,1 
Yağış 9,3 0,0 0,6 58,0 18,6 10,9 47,1 1,0 

AĞUSTOS 

max °C 35,1 33,1 32,9 28,9 34,7 29,4 29,8 30,4 
min°C 14,6 14,6 13,3 9,6 14,1 11,3 11,9 10,6 
Yağış 0,0 8,8 0,0 1,0 0,0 7,0 0,2 6,8 

EYLÜL 

max °C 25,3 29,0 27,3 24,8 29,5 26,3 28,4 25,1 
min°C 10,2 9,6 10,1 8,0 11,2 7,6 8,2 7,4 
Yağış 84,0 6,8 66,8 13,0 3,0 50,2 8,8 15,7 
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Çizelge 2. Eskişehir İli 1995-2013 yılları arasında sıcaklık ve yağış verileri 
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M
A

R
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  max °C 11,7 7,3 8,4 8,1 11,9 10,8 18,6 14,2 6,6 13,0 11,7 12,9 12,5 16,3 9,6 13,3 10,5 7,9 13,9 

min°C -0,6 -1,2 -4,5 -3,4 -1,0 -3,8 2,4 0,7 -4,1 -0,9 -1,2 -0,5 -1,7 1,8 -0,7 0,7 -0,2 -2,8 2,0 

Yağış 53,5 28,3 7,9 20,2 51,5 45,8 23,7 23,8 17,4 17,3 47,8 23,2 24,0 29,9 39,8 27,6 16,6 50,4 40,1 

N
İS

A
N

 max °C 15,1 13,4 11,2 19,6 17,5 19,3 17,0 15,2 13,8 17,4 16,8 18,8 14,6 18,8 17,6 16,9 13,6 20,1 17,6 

min°C 1,0 0,5 0,1 4,5 3,0 6,0 3,4 3,9 1,6 2,8 3,0 3,7 0,1 4,6 3,1 3,2 3,0 5,0 4,4 

Yağış 35,6 30,5 58,7 53,3 41,8 125,7 66,8 57,4 72,9 40,9 38,3 5,4 25,1 38,1 26,0 41,2 60,8 23,7 31,0 

M
A

Y
IS

 max °C 23,3 23,4 23,7 20,1 23,4 21,2 20,6 22,1 24,2 21,4 22,1 22,1 26,0 21,0 21,8 24,0 19,9 22,6 26,0 

min°C 6,9 7,2 6,7 8,2 6,8 6,3 6,7 6,3 7,3 6,2 7,4 6,7 8,9 6,0 6,2 6,7 7,5 9,1 9,5 

Yağış 32,1 43,3 56,7 127,7 0,7 33,1 37,3 38,5 51,5 22,4 53,6 20,8 65,6 14,4 8,6 5,7 92,3 50,6 18,5 

H
A

Z
İR

A
N

 max °C 28,2 26,3 25,6 24,9 25,1 25,6 28,3 26,2 27,6 26,0 25,7 26,8 27,8 27,7 28,5 26,6 24,7 29,3 27,9 

min°C 11,2 8,5 10,5 10,7 11,9 9,7 10,1 10,7 9,6 10,7 10,1 11,1 12,2 10,9 13,3 12,2 11,4 12,8 12,2 

Yağış 11,1 0,0 23,4 77,4 22,1 8,9 0,0 15,8 0,0 27,2 33,8 13,6 58,6 2,8 7,8 64,5 32,0 12,6 31,4 

T
E

M
M

U
Z

 max °C 26,7 29,6 28,1 29,6 30,7 32,1 31,4 31,1 29,0 29,6 30,4 28,2 32,3 29,7 28,8 30,1 30,5 31,4 28,6 

min°C 12,4 13,6 11,8 12,2 14,0 13,0 15,7 15,4 12,3 11,7 14,1 13,1 13,5 12,3 13,8 14,1 14,5 15,7 14,1 

Yağış 2,7 22,6 8,0 7,0 6,6 15,3 23,9 36,3 0,3 0,0 48,5 18,3 0,0 0,8 11,4 14,0 20,0 12,3 2,1 

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

max °C 28,7 28,2 25,3 31,3 29,7 29,2 30,0 28,5 30,7 27,9 30,2 33,4 31,7 32,2 29,0 33,8 28,3 29,1 30,4 

min°C 12,1 13,1 11,5 13,4 13,3 12,6 13,9 13,3 13,1 12,9 15,0 14,9 14,8 13,8 11,6 16,3 12,6 13,3 14,0 

Yağış 3,7 6,3 23,7 0,0 11,5 14,7 15,2 6,6 7,2 7,3 15,4 0,0 1,1 4,7 2,0 1,5 2,2 42,8 0,0 

E
Y

L
Ü

L
 max °C 25,0 22,7 22,2 25,1 25,7 26,0 27,9 24,5 23,6 26,7 24,7 24,2 26,6 25,2 24,4 27,6 27,0 28,4 24,5 

min°C 9,2 7,3 5,4 9,2 8,7 9,1 8,9 9,5 8,2 8,0 9,5 9,7 8,9 9,8 8,5 10,8 8,9 9,7 7,8 

Yağış 24,6 32,3 5,2 22,2 19,6 10,9 6,3 44,5 8,1 0,0 8,1 45,7 0,0 30,9 7,2 26,2 7,1 0,3 5,0 
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Çizelge 3. Ilgın İlçesi 1995-2013 yılları arasında sıcaklık ve yağış verileri 
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  max °C 10,5 7,1 7,9 10,8 12,8 9,9 19,2 14,2 7,9 12,9 13,3 14,3 14,1 17,5 10,3 15,1 10,8 5,0 12,9 

min°C -0,5 -3,1 -4,4 -1,6 -2,0 -2,7 2,5 0,5 -5,1 -1,8 -0,6 0,9 -0,9 1,2 -0,1 1,9 0,7 -3,1 1,6 

Yağış 56,5 175,9 12,1 68,5 30,3 31,5 14,1 58,9 47,5 22,0 35,5 18,0 28,5 39,5 43,0 16,9 44,1 14,1 24,1 

N
İS

A
N

 max °C 12,5 14,2 12,1 19,8 19,0 20,9 19,8 16,5 16,7 17,8 17,3 18,9 16,4 21,4 15,6 17,5 15,3 17,4 15,9 

min°C 1,0 1,3 0,7 4,8 2,6 5,9 2,8 4,8 1,5 1,7 2,4 3,6 -0,2 4,1 3,5 3,7 4,3 4,7 3,3 

Yağış 104,4 57,0 82,0 70,6 8,0 57,3 31,5 74,5 71,0 59,5 72,5 98,5 18,0 26,0 47,9 40,0 32,7 9,6 37,1 

M
A

Y
IS

 max °C 22,8 26,1 25,4 23,1 24,7 22,1 28,0 23,7 26,1 23,0 22,2 22,0 27,1 23,9 21,2 24,4 19,4 18,5 22,6 

min°C 3,9 7,4 7,4 7,1 5,2 7,0 6,2 6,0 6,0 5,5 6,1 7,1 8,1 4,9 7,4 7,8 7,9 8,9 8,6 

Yağış 54,5 26,7 49,8 68,7 19,0 65,2 80,7 16,0 25,5 42,8 34,5 46,5 2,3 31,0 50,8 6,4 73,0 55,3 51,9 

H
A

Z
İR

A
N

 

max °C 27,1 26,3 26,5 27,5 25,5 27,1 31,6 28,0 28,9 27,4 27,9 27,7 30,1 30,8 28,3 26,7 25,0 26,1 26,0 

min°C 4,3 8,1 9,4 9,7 9,7 9,1 11,7 9,8 8,6 9,2 9,6 12,0 12,5 9,9 11,0 12,7 11,5 11,6 10,5 

Yağış 9,7 31,1 123,3 28,5 84,5 18,8 0,0 33,0 13,0 100,8 24,6 38,1 17,4 9,5 10,6 115,8 52,2 13,1 15,1 

T
E

M
M

U
Z

 

max °C 29,0 31,3 30,2 33,5 30,4 33,7 33,7 31,9 30,1 30,2 32,2 29,7 34,2 30,6 29,9 31,9 31,8 29,2 27,8 

min°C 11,2 11,4 10,0 11,6 12,3 11,8 13,2 12,7 10,2 11,0 12,3 15,1 12,3 14,4 13,5 16,2 15,4 13,8 12,5 

Yağış 18,7 39,5 0,0 0,0 22,5 0,0 8,0 33,5 0,0 32,0 12,0 12,5 0,0 4,4 3,7 3,7 0,3 17,9 25,2 

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

max °C 29,7 29,8 28,7 33,8 31,5 31,8 32,8 30,4 30,8 30,8 33,3 36,2 34,1 33,5 30,1 34,6 30,0 26,5 29,7 

min°C 2,6 10,3 10,4 11,1 12,4 10,9 13,1 11,2 11,1 11,2 12,5 13,9 13,3 12,6 10,9 16,6 13,3 11,9 10,1 

Yağış 14,5 20,6 22,5 0,0 34,2 35,0 34,0 28,0 11,2 8,0 13,0 0,0 13,0 0,0 2,2 11,9 2,1 5,5 4,2 

E
Y

L
Ü

L
 max °C 25,4 25,7 24,2 27,5 27,3 28,8 30,0 26,3 26,0 26,7 30,5 26,7 27,6 26,1 24,4 28,1 26,9 25,2 24,5 

min°C 4,0 3,2 6,3 9,0 7,8 8,6 9,3 9,9 6,1 5,8 11,8 7,6 6,8 11,0 8,4 11,8 9,0 8,4 6,0 

Yağış 4,4 28,8 5,5 7,3 20,6 2,0 15,9 84,7 33,5 1,0 22,9 59,5 48,0 113,0 11,6 4,8 0,9 3,0 4,2 

 

Çizelge 4. Kırşehir İli 2008-2013 yılları arasında sıcaklık ve yağış verileri 
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MART  

max °C 16,0 10,4 14,4 10,4 8,3 13,6 
min°C 3,8 -0,6 1,6 0,9 -3,5 0,3 
Yağış 24,2 20,8 41,6 40,3 27,2 14,2 

NİSAN 

max °C 20,3 16,4 17,5 15,4 20,7 18,0 
min°C 6,8 3,2 4,4 3,0 5,0 5,0 
Yağış 17,0 49,8 46,1 25,4 21,2 46,2 

MAYIS 

max °C 21,4 20,6 23,8 20,3 22,3 25,4 
min°C 9,9 7,8 8,1 7,8 9,5 9,9 
Yağış 16,0 44,8 24,4 30,6 113,5 15,1 

HAZİRAN 

max °C 27,8 28,0 28,0 25,2 28,8 28,6 
min°C 13,0 12,5 13,6 11,9 13,7 12,7 
Yağış 6,0 33,1 82,5 84,6 10,3 1,0 

TEMMUZ 

max °C 30,4 29,2 32,5 31,5 32,4 29,4 
min°C 16,2 15,9 25,4 16,1 17,7 15,9 
Yağış 0,4 23,3 12,9 5,9 1,2 6,6 

AĞUSTOS 

max °C 32,4 29,2 34,5 29,4 30,1 30,0 
min°C 17,7 14,4 18,6 15,4 15,5 16,0 
Yağış 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

EYLÜL 

max °C 26,7 24,8 29,5 26,3 28,9 24,6 
min°C 13,5 10,0 13,7 11,6 12,4 8,9 
Yağış 69,4 6,1 0,4 4,0 1,2 32,0 

 

 

 

 

 

Çizelge 5. Konya İli 1995-2007 yılları arasında sıcaklık ve yağış verileri 
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    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

MART  

max °C 12,5 8,0 9,0 9,4 12,6 11,7 19,2 14,6 7,3 14,6 13,8 13,9 12,4 
min°C -0,8 -1,0 -3,1 -2,4 0,8 -3,3 3,4 1,6 -2,6 0,1 0,8 1,2 0,7 
Yağış 28,5 88,4 9,3 57,1 16,1 0,0 4,8 30,2 24,6 3,1 12,5 81,3 14,0 

NİSAN 

max °C 15,1 14,2 14,0 19,7 21,1 19,9 20,1 15,1 15,7 17,5 18,4 18,6 14,2 
min°C 2,1 2,7 -0,1 5,2 3,3 5,8 4,9 4,8 3,9 3,8 4,1 6,1 3,1 
Yağış 43,9 56,7 8,5 52,3 6,8 48,9 12,6 66,8 78,3 44,3 29,5 24,8 11,0 

MAYIS 

max °C 23,7 24,6 24,3 22,1 24,8 21,2 21,6 22,3 24,4 22,4 22,2 22,6 25,7 
min°C 8,4 9,7 8,9 8,9 8,6 8,8 9,0 7,8 10,6 8,2 6,7 9,8 11,7 
Yağış 30,0 18,9 65,8 69,3 8,7 86,8 87,9 43,3 72,5 20,6 59,6 11,0 4,5 

HAZİRAN 

max °C 28,9 26,7 26,0 27,1 26,9 26,3 29,4 27,1 28,2 26,4 26,7 29,2 28,7 
min°C 13,7 12,3 12,8 13,5 12,9 12,6 14,4 12,9 14,1 12,9 13,3 14,8 16,2 
Yağış 59,3 5,4 94,5 39,4 24,2 49,8 0,0 17,7 6,5 17,3 11,3 9,9 43,5 

TEMMUZ 

max °C 27,8 31,8 29,7 32,5 31,3 33,8 33,5 31,7 29,3 29,3 32,5 29,4 31,7 
min°C 15,0 17,3 15,7 17,3 17,3 17,5 19,0 16,0 16,6 15,8 18,3 16,7 17,6 
Yağış 46,8 2,9 0,0 4,1 3,2 0,0 6,2 20,7 0,0 1,7 14,8 0,0 0,0 

AĞUSTOS 

max °C 30,6 30,5 28,0 32,7 31,2 29,6 32,0 29,5 36,3 30,4 32,3 34,3 31,8 
min°C 16,2 16,3 14,1 17,8 17,5 16,1 17,8 15,4 17,2 15,9 17,7 19,3 18,9 
Yağış 2,3 16,1 32,4 0,0 20,5 3,3 14,5 3,0 0,0 24,4 0,1 0,0 6,0 

EYLÜL 

max °C 26,8 26,1 23,2 27,3 27,2 26,5 29,0 18,8 25,8 26,9 25,3 25,6 26,8 
min°C 12,0 10,9 8,9 11,9 11,6 11,6 13,0 8,8 11,3 11,6 11,7 11,9 12,6 
Yağış 0,0 9,6 10,3 8,2 0,0 11,0 5,6 44,0 9,4 0,0 63,1 19,8 14,0 

 
Bulgular ve Tartışmaa 

 

Şeker pancarının verim ve kalitesi farklı iklim ve toprak şartlarında değişik şekillerde 

etkilenmektedir.  Araştırma sonuçlarına göre; 1995-2007 yılları arasında ekilen çeşitlerin 

verimleri en düşük 58,8 t/ha ve en yüksek 77,1 t/ha arasında değişirken, 2007 yılından 

itibaren denemelerde yer alan çeşitlerde % 25 verim artışı sağlanmıştır. Bütün yer ve yılların 

ortalamaları dikkate alındığında en yüksek kök verimi 96,8 t/ha (2012) olarak gerçekleşmiştir 

(Şekil 4).  

 

Şekil 3. Çeşit Verim Kontrol Denemesi 
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En yüksek kök verimi Konya’da 72,6 t/ha (2000) (Çizelge 10), Ilgın’da 94,47 t/ha 

(2008) (Çizelge 8), Kırşehir’de 103,53 t/ha (2010) (Çizelge 9), Eskişehir’de 118,5 t/ha (2012) 

(Çizelge 7) ve Çorum’da 86,27 t/ha (2013) (Çizelge 6) elde edilmiştir. Türkiye’de şeker 

pancarının şeker varlığı uzun yıllık ortalama değeri yaklaşık 16,50°S dır. Bu değer İç Anadolu 

bölgesinde 17,50°S’e kadar çıkabilmektedir. Yıllık iklim verilerindeki değişiklikler şeker 

varlığında ± 3,00°S sapmalara neden olmaktadır. Daha önce rapor edildiği gibi (Özgür 2014), 

şeker varlığı artan sıcaklık, nispi nem, yağış ve bulutluluk oranı ile birlikte azalırken gece 

gündüz sıcaklık farkının yüksek olduğu yer ve yıllarda yükselmiştir.  Şeker varlığı ile pancar 

verimi arasında ters bir ilişki olduğundan kök verimi arttıkça şeker varlığı oransal olarak 

azalmıştır. En yüksek arıtılmış şeker verimi 16.55 t/ha 2010 yılında elde edilmiş ve bunu 

16.42 t/ha ile 2008, 16.33 t/ha ile 2012 yılı izlemiştir (Şekil 4).  

 

En düşük şeker verimi ise 6,31 t/ha ile 2001 yılında elde edilmiştir. Çok ekstrem bir 

yıl olan 2010’da Haziran ayından başlayarak, uzun yıllık ortalamanın üzerinde seyreden 

sıcaklık ve yağışa bağlı olarak İç Anadolu’da şeker pancarında gece solunumun yüksek 

olmasına ve yüksek rutubetten dolayı Cercospora yaprak lekesi hastalığının görülmesine yol 

açmıştır. Bu nedenle bitkide şeker varlığı düşmüştür. En iyi kök (96,08 t/ha) ve arıtılmış şeker 

verimi (14,1 t/ha); şeker pancarının çimlenme, çıkış ve ilk gelişme dönemini tamamladığı 

nisan-haziran döneminde uzun yıllık ortalamanın üzerinde toplam 153 mm yağışın düştüğü 

2012 yılında alınmıştır (Çizelge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10). Bu durum, kök verimi ile şeker 

veriminin doğru orantılı olarak artmasının göstergesidir (Şekil 4.). 

 

Arıtılmış şeker varlığı 2004 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Uzun yıllık trende 

bakıldığında Türkiye’de ekimi yapılan çeşitlerin kök verimlerinin arttığı, şeker varlığının 

değişmediği ve kök verimine bağlı olarak birim alandaki şeker veriminin arttığı görülmüştür.  

 

Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden birisi 

hastalıklara dayanıklı çeşit seçimidir. Ülkemizde ekilen çeşitler Şeker Enstitüsü’nün yaptığı 

denemelerin sonuçlarına göre Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Kuruluşundan üretim izni 

alan ve tescil edilen çeşitlerdir. Üreticiler kök verimi yüksek çeşitleri fabrikalar ise şeker 

varlığı yüksek çeşitleri tercih etmektedirler. Bu çalışmada; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

çeşit seçimi yaparken; rhizomania hastalığına resistant çeşitler içerisinden hem üreticilerin 

istediği kök verimi yüksek ve hem de fabrikaların isteği doğrultusunda şeker varlığı yüksek 

çeşitleri tercih etmektedir. Buna göre, bu çalışmada değerlendirilen çeşitlerin içinde 

bulunduğu Şeker Enstitüsü denemelerinde yer alan çeşitlerin ortalamasını 100 kabul ederek, 

üç yılın iki yılında ve üç yerin iki yerinde arıtılmış şeker varlığı 100 ve arıtılmış şeker verimi 

105 ve üzeri olan çeşitleri seçerek üreticisine dağıtmaktadır. Üç yıllık verilerin alınması ile 

stabil olmayan çeşitler elemine edilmiş olmaktadır. 
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Çizelge 6. Çorum İli 2006-2013 yılları arasında pancar verimi, şeker varlığı, arıtılmış 

şeker varlığı ve arıtılmış şeker verimi verileri 

Yıllar Pancar Verimi (t/ha) Şeker Varlığı (%) 
Arıtılmış Şeker 

Varlığı (%) 

Arıtılmış Şeker 

Verimi (t/ha) 

2006 59,27 18,56 16,83 10,08 

2007 46,14 21,07 19,33 8,9 

2008 72,38 19,59 17,65 12,73 

2009 72,97 17,92 15,63 11,34 

2010 81,26 14,7 12,19 9,9 

2011 62,2 14,44 11,6 7,18 

2012 84,08 17,11 14,9 12,47 

2013 86,27 16,51 14,53 12,5 

 

Çizelge 7. Eskişehir İli 1995-2013 yılları arasında pancar verimi, şeker varlığı, 

arıtılmış şeker varlığı ve arıtılmış şeker verimi verileri 

Yıllar 
Pancar Verimi 

(t/ha) 

Şeker Varlığı 

(%) 

Arıtılmış Şeker 

Varlığı (%) 

Arıtılmış Şeker 

Verimi (t/ha) 

1995 84,31 17,12 13,98 11,81 

1996 95,73 16 12,74 12,15 

1997 69,55 17,48 13,67 9,51 

1998 81,61 16,8 14 11,42 

1999 88,6 15,36 12,23 10,85 

2000 79,63 17,96 14,87 11,77 

2001 61,79 13,41 10,15 6,31 

2002 70,81 15,7 12,14 8,61 

2003 68,48 19,69 16,32 11,17 

2004 55,62 16,15 13,13 7,39 

2005 64,64 16,95 14,5 9,62 

2006 63,3 14,56 12,11 7,76 

2007 64 19,31 17,18 11,01 

2008 78,33 15,03 12,15 9,47 

2009 79,48 17,52 14,77 11,7 

2010 83,54 12,79 9,39 7,81 

2011 89,39 16,58 13,97 12,44 

2012 118,52 16,81 13,81 16,33 

2013 84,81 16,2 12,84 10,83 
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Çizelge 8. Ilgın İlçesi 1995-2013 yılları arasında pancar verimi, şeker varlığı, arıtılmış 

şeker varlığı ve arıtılmış şeker verimi verileri 

Yıllar 
Pancar Verimi 

(t/ha) 
Şeker Varlığı (%) 

Arıtılmış Şeker 

Varlığı (%) 

Arıtılmış Şeker 

Verimi (t/ha)  

1995 76,76 19,4 17,08 13,1 

1996 66,45 20,35 18,07 12,03 

1997 73,74 20,34 18,14 13,37 

1998 59,4 19,1 16,65 9,87 

1999 81,89 18,41 16,15 13,19 

2000 82,11 20,64 18,75 15,38 

2001 63,14 21,17 19,34 12,19 

2002 79,97 18,12 15,69 12,52 

2003 77,72 21,12 19,38 14,97 

2004 60,11 22,01 19,93 11,97 

2005 72,71 20,5 18,85 13,7 

2006 78,11 16,69 15,16 12,14 

2007 84,15 18,44 16,9 14,19 

2008 97,47 18,34 16,85 16,42 

2009 83,98 20,19 18,73 15,71 

2010 81,03 16,47 14,6 11,82 

2011 82,97 19,24 17,69 14,67 

2012 88,36 17,68 15,67 13,79 

2013 83,27 19,12 17,59 14,62 

 

Çizelge 9. Kırşehir İli 2008-2013 yılları arasında pancar verimi, şeker varlığı, arıtılmış 

şeker varlığı ve arıtılmış şeker verimi verileri 

Yıllar 
Pancar Verimi 

(t/ha) 
Şeker Varlığı (%) 

Arıtılmış Şeker 

Varlığı (%) 

Arıtılmış Şeker 

Verimi (t/ha) 

2008 79,96 18,29 16,25 12,93 

2009 75,7 19,77 17,37 13,12 

2010 103,53 17,88 16,01 16,55 

2011 64,59 16,12 13,46 8,67 

2012 93,74 17,22 15,09 14,14 

2013 88,4 18,79 16,86 14,91 

 

Çizelge 10. Konya İli 1995-2007 yılları arasında pancar verimi, şeker varlığı, arıtılmış 

şeker varlığı ve arıtılmış şeker verimi verileri 

Yıllar 
Pancar Verimi 

(t/ha) 
Şeker Varlığı (%) 

Arıtılmış Şeker 

Varlığı (%) 

Arıtılmış Şeker 

Verimi (t/ha)  

1995 59,04 19,43 17,43 10,29 

1996 66,9 19,76 17,57 11,77 

1997 65,51 18,22 16,47 10,79 

1998 66,69 19,29 17,18 11,45 

1999 65,14 20,75 18,86 12,28 

2000 72,64 20,49 18,59 13,52 

2001 63,86 18,09 15,86 10,12 

2002 63,93 18,03 16,19 10,35 

2003 68,97 19,85 18,13 12,48 

2004 60 22,4 20,65 12,38 

2005 56,77 19,46 17,55 9,99 

2006 61,03 19,58 17,66 10,81 

2007 58,28 19,1 17,36 10,08 
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Şekil 4. 1995-2013 yılları arasında ekilen çeşitlerin kök verimi, arıtılmış şeker varlığı 

ve arıtılmış şeker verimi 

 
 

Sonuç 

 

 Şeker pancarının verim ve kalite değerleri, yılın sıcaklık, yağış ve nispi nem durumuna 

göre önemli değişimler göstermiştir. 

 Türkiye’de şeker pancarının verim ve kalitesinin en yüksek olduğu bölge, Konya ili ve 

civarıdır. 

 Şeker pancarının kök verimi dolayısıyla şeker verimi artarken, arıtılmış şeker varlığında 

önemli değişim olmamıştır. Türkiye’de ekilen çeşitlerin kök ve arıtılmış şeker verimleri 

giderek artış göstermiş, arıtılmış şeker varlığı ise değişmemiştir. 

 Şeker pancarı çeşit seçiminde, mutlaka bölgede yaygın olan hastalıklara dayanıklı çeşitler 

arasında verim ve kalitesi yüksek en az 3 yıllık sürede stabil olanların seçilmesi ile şeker 

pancarı tarımı daha karlı olacaktır.  
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Abstract: This study was performed to determine the yield and quality characteristics of a few commercial 

soybean genotypes under first crop conditions in Diyarbakir province. For this purpose, 10 soybean genotypes 

tested and highest grain yield of 365 kg / da is provided by the line S01-08-03. This genotype was followed by 

SA-88 variety with 360 kg / da, Blaze variety with 359 kg / da, Bravo variety with 351 kg / da, Arısoy variety 

with 348 kg / da, BDS-21 line with 343 kg / da, Atakişi variety with 339 kg / da, May 5312 variety with 323 kg / 

da, Nova variety with 303 kg / da and S01-08-15 line with 277 kg / da. 

According to the research findings, plant height ranged between (102,8 – 135,3 cm), first pod height (5,5 – 

12,6 cm), branch number per plant (1,9 - 2,6 number/plant), pods per plant (43,5 – 64,9 pods/plant), seeds per 

pod (2,5- 2,8 seeds/pod), thousans seed weight (117,9 – 160,5 g). 

Keywords: soybean, first crop 

 

Diyarbakır İlinde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Çeşit ve Hatlarının Verim ve 

Kalite Özelliklerinin Araştırılması 

 
Özet: Bu çalışma Diyarbakır ili ana ürün koşullarında bazı soya çeşit ve hatlarının verim ve kalite özelliklerini 

araştırmak için yapılmıştır. Bu amaçla 10 soya genotipi kullanılmış, en yüksek dane verimini 365 kg/da ile S01-

08-03 hattı vermiştir. Bu genotipi SA-88 çeşidi 360 kg/da, Blaze çeşidi 359 kg/da, Bravo çeşidi 351 kg/da, 

Arısoy çeşidi 348 kg/da, BDS-21 hattı 343 kg/da, Atakişi çeşidi 339 kg/da, May 5312 çeşidi 323 kg/da, Nova 

çeşidi 303 kg/da ve S01-08-15 hattı 277 kg/da ile takip etmiştir. 

Araştırmada elde edilen verilere göre bitki boyu (102,8 – 135,3 cm), ilk bakla yüksekliği (5,5 – 12,6 cm), 

bitkide dal sayısı (1,9-2,6 adet/bitki), bitkide bakla sayısı (43,5 – 64,9 adet/bitki), baklada dane sayısı (2,5- 2,8 

adet/bakla), bin tane ağırlığı (117,9 – 160,5 g) arasında değişim göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: soya, ana ürün 

 

GİRİŞ 

 

Soya ülkemiz için oldukça önem arz eden bir bitkidir. Ekim alanlarının hızlı bir 

şekilde arttırılması gerekmektedir. 2013 yılında 2 milyon tonun üzerinde ham yağ ve yağlı 

tohum olarak soya ithalatımız mevcuttur. Gap projesi dahilinde yer alan Diyarbakır, yağlı 

tohum açığının kapatılmasında önemli bir potansiyele sahiptir.  Fakat 2012 yılında 

Diyarbakır’da ikinci ürün soya ekim alanı sadece 300 dekardır (Tuik, 2013). Sulu alanlarda 

pamuk yetiştiriciliği yaygındır. Soya yetiştiriciliği için potansiyel alanlar olan sulanan 

alanların miktarı Diyarbakır’da 88.100 ha’dır (DTSO, 2013). Ekonomik olarak sulanabilecek 

alan miktarı ise 455.400 ha’dır (DTSO, 2014). Gap projesi tamamlandıkça sulanan tarım 

alanlarının önemli miktarda artacağı düşünülebilir. Mevcut ve sulanabilecek bu alanlar soya 

yetiştiriciliği potansiyeline sahiptir. 

Diyarbakır ilinde Davut Karaaslan tarafından 2008 yılında yapılmış olan ana ürün 

soya denemesinde verimler 176 kg/da ile 197 kg/da arasında değişkenlik göstermiş, en yüksek 

verimi Bataem-208 hattı almıştır (Gaputaem, 2008). Yine Davut Karaaslan tarafından 2009 

yılında yapılmış olan ana ürün soya denemesinde verimler 133 kg/da ile 173 kg/da arasında 

değişkenlik göstermiş, en yüksek verimi Bataem 201 çeşidi almıştır (Gaputem, 2009). 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Çalışmanın materyali S01-08-03, S01-08-15 ve BDS-21 hatları; SA-88, Blaze, Bravo, 

Atakişi, May 5312, Nova çeşitlerinden oluşan soya (Glycine max) genotipleri, 20-20-0 ve AN 
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gübresi (%33 N) oluşturmaktadır. Deneme alanı; Dicle Nehri kıyısında kırmızı-kahverengi 

toprak gurubuna giren  C bünyeli topraklardan oluşmaktadır. Ana madde ince bünyeli 

alüviyal materyal veya kireç taşıdır. Organik madde içeriği düşük (% 1.67) olan bu topraklar 

0-120 cm derinlikte % 7.76-8.72 arasında kireç içermektedir. Toprak pH’sı 7.75-7.86  

arasında değişmektedir (Anonim, 1997).  

   

Tablo 1. 2013 yılına ait Diyarbakır ili iklim verileri (Anonim, 2013) 

Met. Eleman Yıllar Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

Ort.  Sıcaklık 

( °C) 

2013 27,3 34,9 38,4 38,1 32,1 25,0 

Uzun Yıllar 19,3 26,3 31,2 30,3 24,7 17,2 

Ort. Oransal  

Nem (%) 

2013 61,2 27,1 19,2 19,1 25,0 28,3 

Uzun Yıllar 55,0 35,0 26,0 26,0 31,0 47,0 

Toplam  

Yağış  (mm) 

2013 98,0 2,8 0 0 0 0 

Uzun Yıllar 38,7 9,3 0,9 0,8 6,0 32,6 

 

Yöntem 

Denemenin kurulması ve yürütülmesi 

Deneme Diyarbakır ilinde, 2013 yılında, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi deneme tarlasında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Parsel uzunluğu 5 m, parsel eni 2,8 m, her parsel 4 sıralı olmuştur. Sıra 

arası 70 cm, sıra üzeri 4 cm olacak şekilde ekim yapılmıştır. Tohumlar ekim öncesi 

Rhizobium japonicum bakterisi ile aşılanmamıştır Ekim, 2013 yılında 27 Mayıs tarihinde 

parsel mibzeri ile yapılmış ve ekimden önce saf 5 kg N/da ve 5 kg P2O5/da 20-20-0 kompoze 

gübre olarak verilmiştir. Çıkıştan sonra bitkiler 2 defa çapalanmış ve gerekli görüldükçe 

sulama yapılmıştır. Üst gübre olarak Amonyum Nitrat formunda saf 5 kg N/da uygulanmıştır. 

Hasat, 10 Ekim tarihinde parsel biçerdöveri ile yapılmıştır. İstatistiki analiz JMP 5,0,1 paket 

programında yapılmıştır. 

 

Gözlemlerin alınması ve ölçümlerin yapılması 

Hasata yakın dönemde bitki boyu, bitkide dal sayısı, bakla sayısı, baklada dane sayısı 

gözlemleri alınmıştır. Dane verimi için parselin orta iki hattı makinayla hasat edilmiştir. 

Verim ve bin dane ağırlığı ölçülmüştür. Yağ ve protein analizleri NIT cihazı ile yapılmıştır.  

 

Bulgular 

 

Daneye İlişkin Ölçümler 

%15 nem düzeyinde çeşitlerin dane verimleri arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz 

bulunmuştur. Çeşitlerin verim değerleri 277 kg/da (S01-08-15) ile 365 kg/da (S01-08-03) 

arasında değişmiştir (Çizelge 1). Çeşitlerin yağ oranları arasındaki fark istatistiki olarak 

önemsiz bulunmuştur. Çeşitlerin yağ oranları %22,3 (Arısoy) ile  % 23,4 (May 5312) arasında 

değişmiştir (Çizelge 1). Çeşitlerin protein oranları arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz 

bulunmuştur.  Çeşitlerin protein oranı % 38,1 (S01-08-15) ile % 38,8 (Arısoy )arasında 

değişmiştir (Çizelge 1). Çeşitlerin bin dane ağırlıkları arasındaki fark istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Çeşitlerin bin dane ağırlığı 117,9 (Bravo) ile 160,5 (BDS-21)arasında 

değişmiştir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Farklı soya genotiplerinde saptanan dane verimi, yağ oranı, protein oranı ve 1000 

dane ağırlığı değerleri 

Çeşit Adı Dane verimi 

(kg/da) (%15 

nem) 

Yağ oranı 

(%) 

Protein oranı 

(%) 

Bin dane ağırlığı 

(g) 

S01-08-03 365,1 23 38,7 128,1 ce 

SA-88 360,0 22,5 38,2 120,3 de 

Blaze 359,4 22,4 38,7 142,4 b 

Bravo 351,7 22,4 38,7 117,9 e 

Arısoy 348,0 22,4 38,8 121,6 ce 

BDS 21 343,9 23,0 38,6 160,5 a 

Atakişi 339,5 22,5 38,1 126,5 ce 

May 5312 323,2 23,4 38,5 135,4 bc 

Nova 303,9 23,2 38,1 125,4 ce 

S01-08-15 277,6 22,9 38,1 132,9 bd 

Ortalama 337,3 22,8 38,5 131,1 

LSD (%5) ö.d. ö.d. ö.d 13,8 

C.V. (%) 15,4 1,9 2,7 6,1 

 

Bitkisel Aksama İlişkin Gözlemler 

 Bitki boyu bakımından çeşitler arasında önemli istatistiki farklar saptanmıştır. Bitki 

boyu 102,8 cm (Blaze) ile 135,3 cm (SA-88) arasında değişim göstermiştir (Çizelge 2). İlk 

bakla yüksekliği bakımından çeşitler arasında önemli istatistiki farklar saptanmıştır. İlk bakla 

yüksekliği 5,5 cm (S01-08-15) ile 12,6 cm (Atakişi) arasında değişim göstermiştir (Çizelge 

2). Bitkide dal sayısı bakımından çeşitler arasında önemli istatistiki farklar saptanmamıştır 

(Çizelge 2). Bitkide bakla sayısı bakımından çeşitler arasında önemli istatistiki farklar 

saptanmıştır (Çizelge 2). Bitkide bakla sayısı 43,5 adet (Blaze) ile 64,9 adet (BDS 21) 

arasında değişim göstermiştir (Çizelge 2). Baklada dane sayısı bakımından çeşitler arasında 

önemli istatistiki farklar saptanmamıştır (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Farklı ticari soya çeşitlerinde saptanan bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, dal sayısı, 

bitkide bakla sayısı ve baklada dane sayısı değerleri 

Çeşit Adı Bitki boyu 

(cm) 

İlk bak. 

yük. (cm) 

Bitkide Dal 

say. (adet) 

Bitkide bakla 

say.(adet) 

Baklada dane 

say. (adet) 

S01-08-03 116,0 c 9,9 ac 2,2 54,2 bd 2,8 

SA-88 135,3 a 11,9 ab 2,2 53,7 be 2,7 

Blaze 102,8 d 9,3 bc 2,1 43,5 e 2,8 

Bravo 118,0 bc 11,5 ab 2,1 48,6 ce 2,7 

Arısoy 127,5 ab 12,1 ab 1,9 43,9 de 2,7 

BDS 21 116,7 c 10,0 ac 2,2 64,9 a 2,7 

Atakişi 127,9 ab 12,6 a 2,2 59,4 ab 2,5 

May 5312 102,2 d 7,3 cd 2,2 58,4 ac 2,9 

Nova 118,8 bc 10,2 ac 2,0 44,9 de 2,6 

S01-08-15 128,3 ab 5,5 d 2,6 57,9 ac 2,7 

Ortalama 119,4 10,0 2,2 53,0 2,7 

LSD (%5) 10,7 3,0 ö.d. 10,4 0,3 

C.V. (%) 5,2 17,3 11,8 11,5 5,4 
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Tartışma 

 

Bakteri aşılaması yapılmadığından ve orta düzeyde azotlu gübre verildiğinden verim 

üzerinde kısıtlayıcı etmenin azot olduğu düşünülmüştür. Bakteri aşılaması mutlaka yapılması 

gerekmektedir. Bakteri aşılamasının yapılmayacağı benzer koşullardaki yetiştiricilikte azotlu 

gübre miktarının denemede verilen miktarın 2 kat artırılmasının gerekliliği söz konusudur. 

 

Sonuç 
 

Sonuç olarak; incelenen özellikler göz önüne alındığında denemede yer alan tüm 

genotipler Diyarbakır’da, ana ürün koşullarda orta düzeyde performans göstermişlerdir. 

Yapılacak ilerideki çalışmalarda bakteri aşılamasının verimi artırma ve gübre maliyetini 

azaltma yönünden katkısı olacağı göz önüne alınmalıdır. 
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Abstract: Cultivation of summer beet is produced just in the areas that can be irrigated and it is harvested in 

October. Until this time the sugar factories is waited as passive. This situation causes rising cost of sugar 

production. Possibilities of growing of winter sugar beet to use less water, to provide a second purchase period 

for sugar factories, to prepare planting of a second crop after harvest and to reduce costs of productionin the 

cultivation of sugar beet. In this research, growing possibilities of winter sugar beet were studied in the Eastern 

Mediterranean and South East Anatolia Region.  Differences between yield and quality traits of the most suitable 

variety for winter and summer sugar beet production were determined in the same cultivation region. In the 

study, 17 summer and 6 winter sugar beet variety were cultivated. The quality characteristics of the varieties 

were analyzed in the Betalyser system. According to the findings obtained between 2012 and 2013, the highest 

yield of summer sugar beet was showed Visa variety with 10,18 ton/da, the highest sugar property was showed 

Achat variety with 14,23 % and the highest yield of purified sugar were showed Achat and Visa varieties with 

0,96 ton in Kahramanmaraş region. Further, the highest yield of summer sugar beet were showed Sentinal and 

Begonya varieties with 10,65 ton/da, the highest sugar property was showed Cassandra variety with 13,45% and 

the highest yield of purified sugar was showed Begonia variety with 1,16 ton in the Şanlıurfa region. The highest 

yield of winter sugar beet was showed Ciclon with 8,58 ton/da, the the highest sugar property was showed Giada 

with 17,78 % and the highest yield of purified sugar was showed Ciclon with 1,03 ton in Kahramanmaraş region. 

Further, the highest yield of winter sugar beet was showed France with 10,54 ton/da, the highest sugar property 

was showed Barbate with 15,61 %, also Barbate has the highest yield of purified sugar with 1,11 ton in Şanlıurfa 

region. Yield, sugar property, rate of purified sugar and yield of purified sugar were found significantly different 

between locations. 

Keywords: Variety, winter planting, sugar beet, sugar property, yield, summer planting 

 

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık-Yazlık Bazı Şeker Pancarı 

Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Özet: Dünyada şeker pancarı tarımı kışlık ve yazlık ekim dönemleri olmak üzere iki ayrı mevsimde 

yapılmaktadır. Kışlık pancar İtalya, Tunus, Mısır, Suriye ve Lübnan gibi Akdeniz ülkelerinde, ABD’nin bazı 

güney eyaletlerinde, güney yarım kürede Uruguay ve Şili’de üretilmektedir. Ülkemizde Yazlık pancar 

yetiştiriciliği sadece sulanabilen alanlarda yapılıp, en erken Ekim ayında hasat edilmektedir. Bu zamana kadar 

şeker fabrikaları atıl olarak beklemektedir. Bu durum şeker üretim maliyetlerinin yükselmesine neden 

olmaktadır. Şeker pancarı üretiminde daha az su kullanmak, şeker fabrikalarına ikinci bir alım dönemi sağlamak, 

hasat sonrası ikinci bir ürünün ekilmesine zemin hazırlamak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla kışlık 

şeker pancarı yetiştirilebilme olanakları araştırılmıştır. Bu çalışmada, Ülkemizin Doğu Akdeniz ve Güney Doğu 

Anadolu Bölgesinde şeker pancarının kışlık olarak yetiştirilebilme olanakları araştırılmış, aynı ekim bölgelerinde 

kışlık ve yazlık şeker pancarı üretimi için en uygun tohum çeşidinin verim ve kalite özellikleri arasındaki 

farklılıklar belirlenmiştir. Araştırmada 17 yazlık ve 6 adet kışlık şeker pancarı çeşidinin ekimi yapılmıştır. Kalite 

özellikleri Betalyser sisteminde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 2012-2013 yılları arasında, yazlık 

şeker pancarında Kahramanmaraş Bölgesinde en yüksek verimi 10,18 ton/da Visa çeşidi, en yüksek şeker varlığı 

%14,23 ile Achat çeşidi, en yüksek arıtılmış şeker verimini Achat ve Visa çeşitleri göstermiştir. Şanlıurfa 

Bölgesinde ise en yüksek verimi 10,65 ton/da ile Sentinal ve Begonya çeşidi, en yüksek şeker varlığı %13,45 ile 

Cassandra çeşidi, en yüksek arıtılmış şeker verimini ise Begonia çeşidi göstermiştir. Kışlık şeker pancarında 

Kahramanmaraş Bölgesinde en yüksek verimi 8,58 ton/da ile Ciclon, en yüksek şeker varlığı ile %17,78 Giada 

göstermiştir. Arıtılmış şeker veriminde en yüksek Ciclon çeşidi göstermiştir. Şanlıurfa Bölgesi’nde en yüksek 

verimi 10,54 ton/da ile Franca, en yüksek şeker varlığını % 15,61 ile Barbate, aynı zamanda en yüksek arıtılmış 

şeker verimini de göstermiştir. Lokasyonlar arasında verim, şeker varlığı, arıtılmış şeker oranı ve arıtılmış şeker 

veriminde istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çeşit, Kışlık ekim, şeker pancarı, şeker varlığı, verim, yazlık ekim 
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Giriş 

 

Dünyada şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilen şeker; üreticisine ve üretildiği 

ülkenin ekonomisine büyük yararlar sağlayan ve ikame edilmesi mümkün olmayan stratejik 

bir üründür.  

Dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Brezilya tek başına dünya üretiminin beşte 

birini gerçekleştirmektedir. Dünya pancar şekeri üretiminde Türkiye, dünyanın 4 üncü (AB, 

ABD ve Rusya'nın ardından), Avrupa'nın ise 3 üncü (AB ve Rusya'nın ardından) büyük 

pancar şekeri üreticisidir.  

Şeker pancarı tarımında kış ve ilkbahar ekimleri “yazlık pancar” veya “yazlık ekim”, 

sonbahar ekimleri ise “kışlık pancar” veya “kışlık ekim” olarak adlandırılmaktadır. Bu 

tanımlar kapsamında şeker pancarı Dünyada kuzey yarım kürenin 30–60 enlemleri arasında 

ılıman ve soğuk iklime meyilli bölgelerde yazlık olarak, ılıman iklim bölgesinin alt bölümü 

ile yarı sıcak iklim bölgelerinde kışlık olarak yetiştirilmektedir. Kışlık pancar İtalya, Tunus, 

Mısır, Suriye ve Lübnan gibi Akdeniz ülkelerinde, ABD’nin bazı güney eyaletlerinde,  güney 

yarım kürede Uruguay ve Şili’de üretilmektedir. 

Şeker pancarının ülkemizde 1926 yılından beri yazlık olarak yetiştirilmesi kışlık şeker 

pancarı tarımının ülkemizde yapılıyor olmaması projemizin gerekçesini oluşturmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı Ülkemizin Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 

şeker pancarının kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilme olanaklarının araştırılarak, aynı ekim 

bölgelerinde kışlık ve yazlık şeker pancarı üretimi için en uygun tohum çeşidinin verim ve 

kalite özelliklerinin belirlenmesidir. 

 

Materyal Metod: 

 

Araştırmada 17 yazlık(Agnessa, Amata, Begonia, Cesira, Dioneta, felicita, Achat, 

Visa, Coyote, Rosita, Brigitta, Calixta, Cassandra, Pauletta, Valentina, Diamenta, Sentinel )ve 

6 adet kışlık(Giada, Jawaher, Franca, Vero, Barbate, Ciclon) şeker pancarı çeşidi 

kullanılmıştır. 

      Deneme; iki lokasyonda, tesadüf blokları deneme deseninde, dört tekerrürlü,  

Parseller; 5 sıralı, sıra arası 0,45 m, sıra üzeri 8 cm. ve sıra uzunluğu 10 m olarak kurulmuş,  

sıra üzeri 21 cm. olacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Kenar tesirleri alındıktan sonra geriye 

kalan 7,40x0,45x3=10m2 alan da pancar hasadı yapılarak değerlendirmeye alınmıştır. 

      Şeker varlığı, sodyum, potasyum, -amino azot ve kuru madde değerleri Şeker 

Analizleri Tekdüzen Metotları Uluslararası Komisyonu  (ICUMSA-International Commission 

of Uniform Methods of Sugar Analysis) tarafından yayınlanarak önerilen resmi analiz 

metotlarına göre çalışan Betalyser sisteminde yapılır. Burada esas; 26 g pancar numunesinin 

21,8 ml usaresi olduğu ve bu hacmi 200 ml ye tamamlamak için 178,2 ml temizleme çözeltisi 

(kurşun asetat, alüminyum sülfat) kullanılması gerektiği esas alınmıştır. Analiz sırasında 

pancar kıyımı, pancar motorundan geçirilir, elde edilen ezme iyice karıştırıldıktan sonra ince 

bir pelür kâğıdına konularak 26,00±0,5 g numune tartılır. Kâğıtla birlikte karıştırıcı, kıyıcı 

çırpıcı beherine aktarılır ve behere otomatik pipet kullanılarak 178,2 ml temizleme çözeltisi 

konulur. Mikser 12 000 d/d da 2 dakika çalıştırılır ve daha sonra süzülür. Süzüntünün 20ºC ta 

olmasına dikkat edilerek polarimetreden polar şeker miktarı okunur. 

(% arıtılmış şeker varlığı) (Digestion - [(0.343 * Na+K) + (0.094*N)+0.29]  formülü 

ile hesaplanmaktadır) 

 

Sonuç 
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 Her iki lokasyonda 15 Ekim 2012 tarihinde 6 adet kışlık şekerpancarı tohum çeşidi 

ekilmiş, 24 Haziran 2013 tarihinde Urfa’da, 1 Temmuz 2013 tarihinde de Kahramanmaraş’ta 

hasad edilmiştir.  

  Yazlık çeşitler Kahramanmaraş’ta 20 Mart 2013 tarihinde ekilmiş, 17 Eylül 2013 

tarihinde de hasat edilmiştir. Şanlıurfa lokasyonumuzda yazlık çeşitler 26 Mart 2013 tarihinde 

ekilmiş 17 Eylül 2013 tarihinde hasad edilmiştir. 

 

Tablo 1 Yazlık Ekim Şanlıurfa 
Çeşit/Faktör Verim     

(Ton/da)** 

Şeker Varlığı 

(%)** 

Arıtılmış Şeker 

Varlığı (%)** 

Arıtılmış Şeker Verimi 

(Ton/da)** 

Kuru Madde 

(%)** 

Achat 9,36 a-c 12,93 a-d 10,1 ab 0,99 bc 16,83 ab 

Agnessa 8,67 b-e 12,82 a-d 10,13 ab 0,87 b-e 16,34 ab 

Amata 8,35 b-e 11,91 c-g 9,33 b-d 0,81 d-f 14,93 c-f 

Begonia 10,43 a 11,96 c-g 9,09 b-d 1,16 a 15,15 c-e 

Brigitta 8,71 b-e 11,67 e-g 9,1 b-d 0,65 g 14,9 d-f 

Calixta 8,02 c-f 12,55 a-e 9,76 a-c 0,78 ef 15,91 b-d 

Cassandra 7,65 d-f 13,45 a 10,8 a 0,97 b 16,3İ2 ab 

Cesira 7,54 d-f 12,2 b-g 9,58 b-d 0,74 fg 15,92 b-d 

Coyote 9,40 a-c 12,61 a-e 9,96 ab 0,91 b-d 16,66 ab 

Diamente 7,34 e-f 11,32 f-g 8,65 cd 0,66 g 14,66 ef 

Dioneta 7,63 d-f 11,8 d-g 9,29 b-d 0,67 g 14,7 ef 

Felicita 6,54 f 13,23 ab 10,95 a 718,91 fg 16,49 ab 

Pauletta 8,88 b-d 12 c-g 9,07 b-d 0,85 c-e 15,29 c-e 

Rosita 6,75 f 12,45 a-f 9,87 ab 0,65 g 15,92 bc 

Sentinel 10,65 a 11,39 f-g 8,65 cd 0,95 bc 13,97 f 

Valentina 9,53 a-c 11,27 g 8,46 d 0,90 b-d 14,57 ef 

Visa 9,59 ab 12,98 a-c 10,08 ab 0,96 b 16,99 a 

LSD(%)5 1537,89 1,12 1,18 101 1 

CV  12,67 6,52 8,77 8,46 4,54 

 

Tablo 2 Yazlık Ekim Kahramanmaraş 
Çeşit/Faktör Verim     

(Ton/da)** 

Şeker Varlığı 

(%)** 

Arıtılmış Şeker 

Varlığı (%)** 

Arıtılmış Şeker 

Verimi (Ton/da)** 

Kuru Madde 

(%)** 

Achat 8,25bcd 14,23a 11,62a 0,95a 17,68a 

Agnessa 8,81abc 13,39cde 10,72bc 0,94ab 16,60bcde 

Amata 7,41cde 12,64fg 9,86def 0,72cdef 16,03defg 

Begonia 7,66cde 12,93def 10,50bc 0,80abcdef 16,18defg 

Brigitta 8,66abcd 12,40fgh 9,80def 0,84abcde 15,61fghı 

Calixta 6,83de 12,10gh 9,46f 0,64fg 14,98hıj 

Cassandra 8,96abc 13,23cde 10,65bc 0,95ab 16,31cdef 

Cesira 4,58f 13,61bc 10,91b 0,50g 17,09ab 

Coyote 6,26ef 13,31cde 10,68bc 0,66efg 16,70bcd 

Diamente 7,99bcde 14,03ab 11,56a 0,92abc 16,73bcd 

Dioneta 7,55cde 12,10gh 9,42f 0,71def 15,49ghıj 

Felicita 9,55 ab 12,13gh 9,46f 0,90abcd 14,98ıj 

Pauletta 6,93de 13,51bcd 10,92b 0,76bcdef 16,96abc 

Rosita 7,72bcde 12,90ef 10,32bcd 0,79abcdef 16,22cdefg 

Sentinel 8,82abc 11.99h 9,42f 0,83abcdef 14,81j 

Valentina 7,91bcde 12,81ef 10,18cde 0,80abcdef 15,87efgh 

Visa 10,18a 12,13gh 9,57ef 0,97a 14,80j 

C.V. 16 3 4 17 3 

LSD 

 % 5 
1,84

**

 0,58
**

 0,6
**

 0,19
**

 0,75
**
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Şanlıurfa Bölgesinde ise en yüksek verimi 10,65 ton/da ile Sentinal ve Begonya çeşidi, 

en yüksek şeker varlığı %13,45 ile Cassandra çeşidi, en yüksek arıtılmış şeker verimini ise 

Begonia çeşidi göstermiştir. 

Kahramanmaraş Bölgesinde en yüksek verimi 10,18 ton/da Visa çeşidi, en yüksek 

şeker varlığı %14,23 ile Achat çeşidi, en yüksek arıtılmış şeker verimini Achat ve Visa 

çeşitleri göstermiştir 

 

Tablo 3 Kışlık Ekim Şanlıurfa 
Çeşit  Verim 

(Kg/da) 

Şeker Varlığı 

(%) 

Arıtılmış Şeker 

Varlığı* (%) 

Arıtılmış Şeker Verimi ** 

(Kg/da) 

Kuru Madde   

(%) 

Barbate 9,34 15,61 12,69 a 1,11 a 18,12 

Vero 9,55 13,94 9,99 b 0,99 bc 17,04 

Ciclon 8,16 15,07 11,60 ab 1,00 bc 18,00 

Franca 10,54 13,12 9,62 b 1,03 b 15,76 

Giada 9,05 13,59 9,59 b 0,93 c 16,91 

Jawaher 8,91 13,88 10,49 b 0,95 bc 17,02 

CV(%) 16 2,04 13,32 12 7,93 

LSD%5 Ö.D Ö.D 2,15* 0,95** Ö.D 

 

Şanlıurfa Bölgesi’nde en yüksek verimi 10,54 ton/da ile Franca, en yüksek şeker 

varlığını % 15,61 ile Barbate, aynı zamanda en yüksek arıtılmış şeker verimini de 

göstermiştir. 

 

Tablo 4 Kışlık Ekim Kahramanmaraş 
Çeşit  Verim 

(Kg/da) 

Şeker Varlığı 

(%) 

Arıtılmış Şeker 

Varlığı* (%) 

Arıtılmış Şeker Verimi  

(Kg/da) 

Kuru Madde   

(%) 

Barbate 6,89bc 15,73b 12,66bc 0,87ab 19,40bc 

Vero 7,02b 15,69b 13,08b 0,91ab 19,40bc 

Ciclon 8,58a 14,86c 12,12c 1,03a 18,03d 

Franca 6,67bc 15,73b 12,62bc 0,84b 19,19c 

Giada 5,45c 17,78a 15,39a 0,84b 20,99a 

Jawaher 6,14bc 16,45b 13,53b 0,83b 20,15b 

C.V. 14 3 4 13 2 

LSD 

 %5  
1,44

**

 0,81
**

 0,93
**

 0,18
Ö.D

 0,81
**

 

 

Kışlık şeker pancarında Kahramanmaraş Bölgesinde en yüksek verimi 8,58 ton/da ile 

Ciclon, en yüksek şeker varlığı ile %17,78 Giada göstermiştir. Arıtılmış şeker veriminde en 

yüksek Ciclon çeşidi göstermiştir. 

 

Tablo 5 Yazlık Şekerpancarı Lokasyonlar Arası Verim Ve Kalite Farkları 
Lokasyon Pancar Ver. Şeker Varl. Ar. Şeker Varl. Ar. Şek. Ver 

K.Maraş 7,88
b
 12,91

a
 10,30

a
 0,80

a
 

Ş.Urfa 8,63
a
 12,26

b
 9,57

b
 0,82

a
 

C.V 18 6 9 19 

LSD %5 0,52
**

 0,29
**

 0,32
**

 Ö.D. 

 

Her iki bölgede arıtılmış şeker veriminde önemli bir fark bulunmamış, pancar 

veriminde Urfa bölgesi, şeker pancarı kalite özelliklerinde Maraş bölgesi öne çıkmıştır. 

Şeker pancarı veriminde Urfa bölgesi, şeker pancarı kalite özelliklerinde Maraş 

bölgesi öne çıkmıştır. Arıtılmış şeker veriminde Urfa bölgesi öne çıkmıştır. 
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Lokasyonlar arasında verim, şeker varlığı, arıtılmış şeker oranı ve arıtılmış şeker 

veriminde istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuş, çeşitler arasında önemli bir fark 

bulunamamıştır. 

 

Tablo 6 Kışlık Şekerpancarı Lokasyonlar Arası Verim Ve Kalite Farkları 

Lokasyon Pancar Verimi Şeker Varl. Ar. Şeker Varl. Ar. Şek. Ver 

K.Maraş 
6,79

b

 16,04
a

 13,23
a

 0,89
b

 

Ş.Urfa 
9,26

a

 14,20
b

 10,66
b

 0,97
a

 

C.V 15 6 8 14 

LSD %5 
0,86

**

 0,59
**

 0,61
**

 0,80
*

 

 

En yüksek pancar verimli yazlık ekimde alınmış, en yüksek teknolojik kalitede kışlık 

pancar ekiminde elde edilmiştir.  

Sonuç olarak şeker pancarı tarımının Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Bölgesinde kışlık 

olarak yapılabileceği kanaatine varılmıştır. 
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Abstract: This research is conducted in Directorate of Eastern Mediterranean Transition Zone Agricultural 

Research Station’s fields for two years (2012-2013) in order to determine the yield and yield components of 

some soybean species in Kahramanmaraş conditions. Randomly blocked 15 different species of soybeans are 

utilized with four iterations as materials. The study covered the length of the crop, first bean height, the number 

of beans in crop, grain yield, the weight of 1000 grains. According to the two year lasting mean values the 

highest yield is obtained with Erensoy species with 404.7 kg/da. Moreover, according to the single year 

laboratory analysis of the soybean species obtained in 2012, the raw protein ratio ranged from % 30.95 to 33.56 

and raw fat ratio differed between % 16.59 to 19.34.  

Keywords: Soybean, main crop, fat ratio, protein ratio, number of grains, yield 

 

Kahramanmaraş İli Koşullarında Ana Ürün Olarak Bazı Soya Fasulyesi Çeşitlerinin 

Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma Kahramanmaraş İli koşullarında, ana ürün olarak bazı soya çeşitlerinin verim ve verim 

öğelerinin belirlenmesi amacıyla, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyon Müdürlüğü 

arazisinde 2 yıl süreyle (2012-2013) yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 

kurulan bu denemede materyal olarak 15 adet soya çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada, bitki boyu, ilk bakla 

yüksekliği, bitkide bakla sayısı, tane verimi, 1000 tane ağırlığı özellikleri incelenmiştir. İki yıllık ortalama 

değerlere göre araştırmada en yüksek tane verimini 404.7 kg/da ile Erensoy çeşidi sağlamıştır. Ayrıca soya 

çeşitlerinin 2012 yılında elde edilen taneleri kullanılarak yapılan tek yıllık laboratuar analizlerinde ham protein 

oranı % 30.95-33.56 arasında, ham yağ oranı % 16.59-19.34 arasında değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, ana ürün, yağ oranı, protein oranı, bakla sayısı, verim 

 

Giriş 

 

Soya (Glycine max. Merrill); baklagiller familyasından, yazlık ve tek yıllık bir yağ 

bitkisi olup, tohumlarında % 36–40 protein, % 18–24 yağ, % 26 karbonhidrat ve % 18 

madensel maddeler içermektedir. İçerdiği bu değerli besin maddeleri nedeniyle, asrın harika 

bitkisi olarak bilinmektedir (Arıoğlu  2007).Ticari öneme sahip yağ ve protein tüm tanenin 

yaklaşık % 60’ını oluşturmaktadır. Bu özelliği sayesinde dünyada yemeklik yağların yaklaşık 

1/3’ü ve protein kaynağının da 2/3’ ü soyadan elde edilmektedir (Golbitz, 2004). Soyada Ca, 

Fe, Zn mineralleri ile A, B1, B2, C, D, E, K vitaminleri bol miktarda bulunduğundan, insan ve 

hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir (Arıoğlu, 2007). Soya proteini, çok değerli 

aminoasitler içerdiğinden beslenme değeri oldukça yüksek olup hayvansal proteine çok 

yakındır. Soya küspesindeki proteini oluşturan aminoasitlerin sindirilebilirlikleri % 97 gibi 

oldukça yüksek bir değerdedir (Yılmaz ve ark., 2005). Soyanın % 60-65’i küspe olup, dünya 

çapında çiftlik ve kümes hayvanlarının ana protein kaynağını karşılamaktadır (Bakoğlu ve 

Ayçiçek, 2005). Bir baklagil bitkisi olan soya, köklerinde yaşayan Bradyrhizobium japonicum 

bakterisi sayesinde, havanın serbest azotunu toprağa bağlamaktadır. Bu nedenle, hem 

kendisinden sonra ekilecek bitkiye azotça zengin bir tarla bırakmakta, hem de kendi ihtiyacı 

olan azotu karşılamaktadır (Engin ve Arıoğlu, 1982). Smith ve Hume (1987) soyanın 

atmosferden yılda 10-20 kg/da azot bağlayabildiği ve Keyser ve Li (1992) bu değerin uygun 

koşullarda 30 kg/da olduğunu ifade etmektedir. Yağ açığının büyük boyutlara ulaştığı 1980’ li 

yılların başında diğer yağ bitkileri ile birlikte soya da, özellikle ikinci ürün olarak Çukurova 

ve Ege bölgelerinde, Devlet tarafından desteklenme programına alınmıştır. Bu sayede ekim 
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alanı ve üretimi artmaya başlamış ve 1987 yılında 112.971 hektar ekim alanı ve 250.000 ton 

üretim ile en yüksek değere ulaşmış fakat daha sonraki yıllarda tekrar azalışa geçerek 2007 

yılında ekim alanı 8.675 hektara, üretim ise 30.666 tona düşmüştür (Faostat, 2014). 

Günümüzde ise ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesinde özellikle Çukurova yöresinde ana ürün ve 

II. ürün olarak yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmakta, ayrıca da Ege, Marmara, Karadeniz, 

Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde de soya üretimi yapılmaktadır. 2013 yılında Ülkemiz 

soya ekim alanı 43.600 hektar olup üretim 180.000 ton, verim ise 416 kg/da gerçekleşmiştir. 

Kahramanmaraş ilimizde de soya üretimi 1987 yılında yüksek olmasına rağmen, 2013 yılında 

ekim alanı 624 hektara, üretim ise 1.410 tona düşmüştür (TUİK, 2014). Ancak bu azalışa 

rağmen son yıllarda Ülkemizde mevcut olan yağ açığına ve hayvan beslenmesinde soya 

tohumuna duyulan ihtiyacın artmasına paralel olarak, soya üretimi teşvik edilmeye 

çalışılmaktadır. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 yılı destekleme programında 

sertifikalı soya tohumu kullanım desteği 20 TL/da olup, satılan soyanın faturası üzerinden 

ödenen fark ödemesi desteği miktarı 0.50 TL/kg’ dir (Anonim, 2014). 

 Bu durumda soyanın ekolojik isteklerini iyi karşılayabileceği Kahramanmaraş 

İlimizde de ekim alanı ve üretim miktarı bakımından gelişme olanağı bulabileceği bir 

gerçektir. Bu olasılığın gerçekleşmesine hazırlıklı olmak için çeşit adaptasyon ve çeşit 

geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi ve ortaya çıkabilecek olası problemlerin önceden 

belirlenip bunlara yönelik sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle 

bu çalışma, farklı soya çeşitlerinin Kahramanmaraş koşullarında ana ürün verim ve verim 

öğelerinin belirlenerek uygun soya çeşitlerinin tespiti için yapılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

  

Bu araştırmada, May 5312 üretim izinli çeşit ile Adasoy, Arısoy, Ataem-7, Atakişi, 

Erensoy, Blaze, Cinsoy, Nazlıcan, Nova, PrGn 375, SA 88, Türksoy,  Umut 2002, Bravo 

tescilli çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma, 15 soya çeşidinin ana ürün olarak 

Kahramanmaraş koşullarındaki performanslarını belirlemek amacıyla, 2012 ve 2013 

yıllarında Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü deneme 

alanında yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü alan, akarsularca taşınmış alüviyal topraklar 

olup, etkili toprak derinliği fazla, drenajı iyi, tınlı bünyeye sahip eğimi düze yakın, birinci 

sınıf tarım arazisidir. Organik maddece fakir, tuzluluğu önemsiz fakat kireç oranı (% 21.45) 

yüksek olup, pH’ sı 8.0 olup orta alkali bir özellik göstermektedir. Azotça fakir, potasyum 

miktarı bakımından ise zengindir. Fosfor yeteri miktarda bulunmaktadır. Kahramanmaraş İli 

Ülkemizin güneydoğusunda 27° 11′- 38° 36′ kuzey paralelleri ve 36° 15′– 37° 41′ doğu 

meridyenleri arasında yer almakta ve 568 m rakıma sahiptir. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık 

ve yağışlı bir Akdeniz iklim özelliği göstermektedir. 

Ekim öncesi toprak tekniğine uygun olarak hazırlanmış ve ekimden önce dekara 20 kg 

18.46.0 (DAP) gübresi atılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. 5 m uzunluğundaki her parsel sıra arası mesafe 70 cm olacak şekilde 4 

sıradan oluşmuştur. Parsel alanı 5 m x 4 sıra x 0.7 m = 14 m
2
 ‘dir. 2012 yılında 20 Nisan, 

2013 yılında 22 Nisan tarihinde sıra üzeri 4-5 cm olacak şekilde deneme mibzeriyle ekim 

yapılmıştır. Ekimde tohumlar Bradyrhizobium japonicum bakterisi ile aşılanmıştır. Yetişme 

süresi boyunca bitkiler 1 defa el çapası ve 3 traktör çapası ile çapalanmış ve bitkinin su 

ihtiyacına göre 5 defa karık usulüyle sulama yapılmıştır.   Her parselin kenarındaki birer sıra 

ve 0.5 m parsel başları kenar tesiri olarak ayrılarak Eylül ayı içerisinde elle hasat yapılmış ve 

hasat edilen bitkiler harman makinesinden geçirilerek taneleri ayrılmıştır.  

Araştırmada, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, tane verimi, 1000 

tane ağırlığı özellikleri incelenmiştir. Her parsel için İNTSOY’ un (İnternational Soybean 

Program) belirlediği yöntemler kullanılmıştır. Elde edilen veriler İstatistiki analiz JUMP 
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5.0.1. istatistik programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuştur. Ortalamaların 

karşılaştırılması için LSD değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca 2012 yılı tanelerinden alınan 

örnekler üzerinden çeşitlerin protein oranı ve yağ oranı belirlenmiştir.   

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Araştırma neticesinde elde edilen verilerin varyans analizleri sonucunda incelenen tüm 

özellikler bakımından çeşitler arasındaki farklılığın önemli olduğu ve çeşit x yıl 

interaksiyonunun ise önemli olmadığı saptanmıştır.  

 Çizelge 1’ de görüldüğü üzere, bitki boyu bakımından çeşitler 87.9 cm- 117.6 cm 

arasında değerler alırken, en uzun boylu çeşit 2012 yılında 117.6 cm ile Umut 2002 olurken, 

2013 yılında ise 115.3 cm ile Erensoy çeşidi olmuştur. İki yılın ortalaması incelendiğinde ise 

Erensoy en uzun boya sahip çeşit iken Umut 2002 çeşidi takip etmiştir. May 5312 en kısa 

boylu çeşittir. Soyada bitki boyları bakımından Gaspers (1984), Karasu ve Ark. (2002), 

Cinsoy ve ark. (2005), Erdoğmuş (2007), Ünal ve Önder (2008), Yaver ve Paşa (2009)’ nın 

bildirmiş olduğu bulgular denemeden elde edilen bulguları desteklemektedirler. 

 İki yıllık verilere bakıldığında en yüksek ilk bakla yüksekliği Atakişi (22.2 cm), en 

düşük ilk bakla yüksekliği Nova (10.8 cm) çeşidinden elde edilirken iki yılın ortalamasında en 

yüksek ilk bakla Türksoy (21.0 cm) ve ardından Atakişi (20.9 cm) çeşidinden ölçülmüştür. 

Denemeden elde edilen bulgular Karasu ve Ark. (2002), Cinsoy ve ark. (2005), Erdoğmuş ve 

ark. (2007), Erdoğmuş (2007), Tayyar ve Gül (2007), Ünal ve Önder (2008), Sincik ve Ark. 

(2008), Kınacı (2011)’ un bulgularıyla benzerdir. 

 

Çizelge 1. Bitki boylarına ve ilk bakla yüksekliklerine ait ortalama değerler ve LSD (% 5) 

testine göre oluşan gruplar 

Çeşit Adı 

Bitki Boyu (cm) İlk Bakla Yüksekliği (cm) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Adasoy 104.3 cf 102.8 c 103.5 be 12.3 f 13.6 eg 12.9 g 

Arısoy 108.3 ad 105.3 bc 106.8 bd 13.4 ef 12.7 gh 13.1 fg 

Ataem-7 104.3 cf 102.6 c 103.4 ce 16.9 cd 15.9 cd 16.4 bc 

Atakişi 108.8 ad 101.8 cd 105.3 be 19.6 ab 22.2 a 20.9 a 

Erensoy 117.3 ab 115.3 a 116.3 a 16.8 cd 18.3 b 17.5 b 

Blaze 95.9 eh 97.2 de 96.5 fg 15.5 de 17.0 bd 16.2 bd 

Cinsoy 104.4 ce 95.9 e 100.1 ef 15.7 ce 16.9 bd 16.3 bc 

Nazlıcan 107.8 bd 110.1 ab 108.9 b 16.4 cd 17.7 bc 17.1 bc 

Nova 93.3 gh 88.0 g 90.7 hı 11.3 f 10.8 h 11.0 h 

PrGn 375 90.3 gh 88.1 fg 89.2 hı 15.4 de 13.3 fg 14.3 eg 

SA 88 99.9 dg 103.8 c 101.8 df 15.8 ce 17.3 bd 16.5 bc 

Türksoy 110.6 ac 104.2 c 107.4 bc 20.9 a 21.1 a 21.0 a 

Umut 2002 117.6 a 113.4 a 115.5 a 18.1 bc 15.5 df 16.8 bc 

Bravo 94.6 fh 93.3 ef 93.9 gh 15.4 de 15.7 ce 15.5 ce 

May 1532 87.9 h 88.1 fg 88.0 ı 13.6 ef 15.8 ce 14.7 df 

CV (%) 6.6 

 

3.6 

 

5.4 

 

11.3 

 

9.4 

 

10.4 

 LSD (0.05) 9.8 ** 5.2 ** 5.5 ** 2.6 ** 2.2 ** 1.7 ** 

  

Çizelge 2 incelendiğinde bitkide bakla sayısı bakımından 2012 yılında Cinsoy çeşidi 

(54.08 adet), 2013 yılından ve iki yılın ortalamasında Bravo çeşidi (54.5 ve 53.8 adet) en 

yüksek değere ulaşmıştır. Nazlıcan çeşidi (32.5, 35.5, 34.0 adet) ise en düşük bitkide bakla 

sayısına ulaştığı görülür. Bitkide bakla sayıları bakımından Karaaslan ve ark. (1998), Acar ve 
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ark. (2007), Sincik ve Ark. (2008), Kınacı (2011)’ nın bulguları ile denemeden elde edilen 

bulgulara benzerdir. 

 1000 tane ağırlığı bakımından iki yıllık verilere göre çeşitler 134.2-185.6 g arasında 

değerler almıştır. Her iki yılda da Nazlıcan çeşidi en yüksek değere sahipken sırasıyla Blaze 

ve PrGn 375 1000 tane ağırlığı yüksek olan çeşitlerdir. Cinsoy ve Bravo en düşük 1000 tane 

ağırlığına sahip çeşitler olarak tespit edilmiştir. Denemeden elde edilen bulgular ile Karaaslan 

ve ark. (1998), Acar ve ark. (2007), Erdoğmuş ve ark. (2007), Sincik ve Ark. (2008), Yaver 

ve Paşa (2009),  Kınacı (2011)’ nın bulguları benzerken Bilgin ve Naliç (1980), Tanrıverdi ve 

ark. (2000), Cinsoy ve ark. (2005)’ nın bulgularından yüksek, Gaspers (1984), Karasu ve Ark. 

(2002), Erdoğmuş (2007), Ünal ve Önder (2008) ‘ in bulgularından düşüktür. 

 

Çizelge 2. Bitkide bakla sayılarına ve 1000 tane ağırlığına ait ortalama değerler ve LSD (% 5) 

testine göre oluşan gruplar 

Çeşit Adı 

Bitkide Bakla Sayısı (adet) 1000 Tane Ağırlığı (g) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Adasoy 39.8 df 40.3 fh 40.0 ef  151.7 df  151.8 ef    151.7 ef 

Arısoy 43.3 ce  44.8 cf   44.0 ce   152.2 df  153.7 ef    152.9 ef 

Ataem-7 45.3 be  43.8 df   44.5 ce   154.3 de   156.4 e     155.4 e 

Atakişi 49.3 ac    50.3 ac      49.8 ab      145.1 eg 146.8 fg   145.9 fg 

Erensoy 46.8 ae  48.8 ad     47.8 bc     169.3 bc     171.1 cd      170.2 cd 

Blaze 42.8 ce  43.5 df   43.1 ce   182.1 a       184.7 ab        183.4 ab 

Cinsoy 54.8 a      52.0 ab       53.4 a       136.9 g 134.2 ı 135.5 h 

Nazlıcan 32.5 f 35.5 h 34.0 g 185.2 a       185.6 a         185.4 a 

Nova 46.8 ae  47.5 be    47.1 bc     149.3 ef  150.7 ef    150.0 ef 

PrGn 375 40.5 df 42.3 eg  41.4 df  176.5 ab      177.4 bc       176.9 bc 

SA 88 48.0 ad   52.3 ab       50.1 ab      140.2 fg 142.7 gh  141.4 gh 

Türksoy 39.3 ef 36.8 gh 38.0 fg 169.5 bc     169.1 d      169.3 d 

Umut 2002 42.5 ce  41.0 fh 41.8 df  166.9 bc     168.3 d      167.6 d 

Bravo 53.0 ab     54.5 a        53.8 a       135.0 g 136.2 hı 135.6 h 

May 1532 42.5 ce  50.0 ac      46.3 bd    163.2 cd    164.5 d      163.9 d 

CV (%) 13.3 

 

8.9 

 

11.3 

 

5.3 

 

3.5 

 

4.5 

 LSD (0.05) 8.5 ** 5.8 ** 5.0 ** 12.1 ** 8.0 ** 7.1 ** 

 

Çizelge 3’ te görüldüğü üzere, çeşitlerin verim bakımından değerleri 300.1 ile 414.1 

kg/da arasında değişirken, 2012 ve 2013 yılında olduğu gibi iki yılın ortalamasında da 

Erensoy (404.7 kg/da) en yüksek verime sahiptir. Sırasıyla Blaze ve May 5312 yüksek verimli 

çeşitlerdir (392.4, 373.7 kg/da). Adasoy ise en düşük verimli çeşittir (304.0 kg/da). Verim 

bakımından Acar ve ark. (2007), Erdoğmuş ve ark. (2007), Söğüt ve ark. (2007), Tayyar ve 

Gül (2007), Gaffaroğlu (2008), Ünal ve Önder (2008), Sincik ve Ark. (2008), Yaver ve Paşa 

(2009), Kınacı (2011), Tuğay Karagül ve Ark. (2011)’ nın bulguları ile denemeden elde 

edilen bulgular benzerdir. 

Çizelge 3’ te denemede kullanılan çeşitlerin ham protein oranı ve ham yağ oranı 

değerleri verilmiştir. Buna göre ham protein oranı en yüksek çeşit Ataem-7 (% 33.56) iken, en 

düşük çeşit ise Adasoy (% 30.95) çeşididir. Ham yağ oranı en yüksek çeşit Nova (% 19.34) 

iken en düşük çeşit ise Ataem-7 (% 16.59) çeşididir.  

Soya tarımında, verim ve verim bileşenlerini etkileyen en önemli faktörlerin başında 

çeşit seçimi gelmektedir. Ekim zamanlarına göre uygun çeşitler seçilemez ise, uygulanan 

kültürel yöntemler ne kadar iyi olursa olsun, maksimum verim potansiyeline ulaşmak 

mümkün olmamaktadır. Bu deneme, ana ürün olarak bazı soya çeşitlerinin Kahramanmaraş 

koşullarındaki performanslarını belirlemek amacıyla, 2012 ve 2013 yıllarında, Doğu Akdeniz 
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Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü deneme alanında yürütülmüştür. 

Sonuç olarak, Kahramanmaraş İlinde ana ürün yetiştiriciliğinde verimi yüksek olan başta 

Erensoy (404.7 kg/da) olmak üzere Blaze (392.4 kg/da) ve May 5312 (373.7 kg/da) çeşitleri 

yetiştiriciliği daha başarılı olacaktır. 

     
Çizelge 3. Denemede kullanılan çeşitlerin verimlere, ham protein ve ham yağ oranlarına ait 

ortalama değerler ve LSD (% 5) testine göre oluşan gruplar 

Çeşit Adı Verim (kg/da) Ham Protein 

Oranı (%) 

Ham Yağ Oranı 

(%) 2012 2013 Ortalama 

Adasoy 302.0 e 305.9 f 304.0 g 30.95 18.71 

Arısoy 328.5 de 339.2 de  333.8 ef 33.23 18.34 

Ataem-7 349.3 bd  339.1 de  344.2 de 33.56 16.59 

Atakişi 356.5 ad  364.7 bc    360.6 cd 32.39 18.49 

Erensoy 395.5 a     414.1 a      404.7 a 32.94 17.92 

Blaze 388.8 ab    395.9 a      392.4 ab 33.09 18.16 

Cinsoy 371.9 ac   356.4 bd   364.1 cd 32.24 18.30 

Nazlıcan 300.1 e 328.4 ef 314.2 fg 32.75 18.02 

Nova 348.7 cd  356.7 bd   352.7 ce 32.22 19.34 

PrGn 375 354.4 bd  370.7 b     362.5 cd 33.20 17.89 

SA 88 334.7 ce 364.5 bc    349.6 de 32.27 18.03 

Türksoy 330.9 de 310.9 f 320.9 fg 32.92 19.16 

Umut 2002 353.5 bd  343.6 ce  348.6 de 33.26 17.55 

Bravo 358.0 ad  367.5 bc    362.8 cd 33.23 17.94 

May 1532 342.4 cd  405.0 a      373.7 bc 33.10 19.07 

CV (%) 8.1 

 

4.8 

 

6.6 

 

  

LSD (0.05) 40.1 ** 24.2 ** 23.1 **  
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Abstract: This study was carried out with objective of to determine the effect of Verticillium wilt disease 

(Verticillium dahliae kleb.) on number of neps and stickiness in cotton fiber in GAP International Agricultural 

Research and Training Center’s experimental area during 2006 growing season. The study was conducted as a 

randomized split-plot design with four replications; ten different cotton varieties were used as material. Main 

plot and sub-plot consisted of different areas (infected and non-infected areas) and varieties, respectively. Cotton 

varieties were planted in infected and rotation applied area which is non- infected area and differences between 

them were investigated. According to the results of statistical analyses it was concluded that the effect of 

Verticillium wilt disease on number of neps and stickiness were non-significant, while it was significant in terms 

of varieties. The amount of total neps of varieties were changed from 193.62-358.62, amount of neps changed 

from 58.57-91.24, amount of seed coat neps changed from 134.87 to 282.75 and stickiness were changed from 

20.12 to 35.25, the lowest neps and stickiness values were obtained from Carmen cotton variety. 

Keywords: Cotton, Fiber, Wilt, Neps, Stickiness 

 

Pamuk Liflerinde Neps Sayısı ve Yapışkanlık Üzerine Solgunluk Hastalığının 

(Verticillium dahliae Kleb.) Etkisinin Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma pamukta Verticillium dahliae Kleb. etmeninin neden olduğu solgunluk hastalığının liflerde 

neps oluşumuna ve yapışkanlık üzerine etkisini belirlemek amacıyla GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAPUTAEM) deneme alanında 2006 yılında yürütülmüştür.   Bölünmüş parseller 

deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülen çalışmada 10 farklı pamuk çeşidi materyal olarak 

kullanılmıştır. Çalışmada ana parselleri alan farklılığı, alt parselleri ise çeşit oluşturmuştur. Denemede materyal 

olarak kullanılan pamuk çeşitleri solgunluk hastalığının bulaşık olduğu alanda ve ekim nöbetinin uygulandığı 

bulaşık olmayan alanda ekilerek aradaki farklılıklar incelenmiştir. Yapılan istatistiki analiz sonucunda solgunluk 

hastalığının neps oluşumuna ve yapışkanlık üzerine etkisinin önemli olmadığı, çeşitler arasındaki farklılığın bu 

özellikler için önemli olduğu sonucuna varılmıştır.  Çeşitlerde toplam neps sayısı 193.62 ile 358.62 arasında, lif  

neps sayısı  58.87 ile 91.25 arasında, tohum kabuğu neps sayısı 134.87 ile 282.75 arasında, yapışkanlık değeri 

ise 20.12 ile 35.25 arasında değişim göstermiş olup, en az neps ve yapışkanlık değeri Carmen çeşidinde 

gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Lif, Solgunluk,  Neps, Yapışkanlık 

 

Giriş 

 

Tekstil sektörünün en önemli hammaddesini oluşturan pamuk, ülkemiz ekonomisi için 

büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde 450.890 ha’ lık alanda pamuk tarımı yapılmakta ve 

bu alanlardan toplam 877.500 ton lif pamuk üretilmektedir (Anonim, 2013). Üretilen pamuk 

ülke ihtiyacına cevap verememekte ve yaklaşık yılda 955.000 ton lif pamuk ithalatı 

yapılmaktadır. Pamukta lif teknolojik özellikler (lif inceliği, lif uzunluğu, lif kopma 

dayanıklılığı vd.)  kaliteyi belirleyen parametreler olup, bunların büyük çoğunluğu HVI (High 

Volume Instrument) cihazı yardımı ile belirlenebilmektedir. Neps sayısı ve yapışkanlık ise 

liflerin iplik kalitesini azaltmakta, makinaların üretim performansını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Neps sayısı Lintronics FiberLab veya Advanced Fiber Information System) 

cihazı ile yapışkanlık analizi ise Lintronics FiberLab veya Sticky Cotton Thermodetector 

(SCT) cihazı ile belirlenebilmektedir. 

Neps ve yapışkanlık iplik yapım aşamasında kaliteyi olumsuz etkileyen 

parametrelerdir. Neps, liflerin dolanması veya 0.75 mm den daha küçük düğümler şeklinde 

tanımlanmaktadır.  Neps’lerin iki farklı tipi bulunmaktadır.  Bunlardan birincisi lif nepsleri, 

ikincisi ise tohum kabuğu neps’leridir. Genellikle lif nepsleri, çoğunlukta olup nepsin 
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merkezinin olgunlaşmamış ve ölü liflerden oluştuğu bilinmektedir. Neps’ler biyolojik ve 

mekanik olarak da sınıflandırılmaktadır. Mekanik nepsler sadece lif içermektedir ve lif işleme 

aşamasında oluşmaktadır, biyolojik neps’ler ise yabancı madde içermekte olup tohum kabuğu 

parçacıkları, yaprak ve bitki parçalarından oluşabilmektedir (Hebert, 1988; Bel., 2004).  

 İplik fabrikalarının ham maddesini oluşturan lif pamuktaki nepsler, özellikle iplikte ve 

boyamada sorunlara yol açmaktadır. Neps’ler boyayı tam olarak alamamakta ve bunun 

sonucunda, gerek iplik, gerekse kumaşta açık benekler ortaya çıkmakta ve ışığı farklı 

yansıtmaktadır (URL.1). Neps’ler birçok faktöre bağlı olarak oluşabilmektedir. Lif inceliği, lif 

olgunluğu ve lif uzunluğunun neps oluşumuna etki ettiği bilinmektedir.  

Neps sayısının çeşitlere göre değiştiği, lif inceliği ve lif olgunluğu ile neps sayısı 

arasında önemli bir ilişkinin bulunduğu (Mangialardi ve Meredith.,1990; Mangialardi ve 

Lalor, 1990; Hughs ve Bragg, 1991; Frydrych ve ark., 2001), neps sayısı ile lif mukavemeti, 

lif kopma uzaması, mot sayısı ve fluculus (tohum göbek bağı) arasında önemli ilişkilerin 

bulunduğu bildirilmektedir. Van der Sluijs ve Hunter (1999), neps sayısı ve büyüklüğünün 

belirlenmesi bakımından en önemli lif özelliğinin lif inceliği olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, lif 

inceliği, lif uzunluk uyumu, lif kopma dayanıklılığının arttıkça birim ağırlık başına neps 

sayısının azaldığını belirtmişlerdir.  Hasada yardımcı uygulamaların erken kullanımı da neps 

miktarında artışa neden olmaktadır (Bange ve ark., 2010); olgunlaşmadan toplanan 

pamuklardan üretilen ipliklerde daha fazla neps oluşmaktadır (Long ve Bange., 2011).  

Çırçırlama şekli ve kullanılan makine farklılığı da (sawgin veya rollergin) neps 

oluşumunda önemli faktörlerdir (Silva ve ark., 2010). Cantu ve ark., 2007, 5 pamuk çeşidinde, 

elle ve makine ile çırçırlamayı kıyasladıklarını, neps oluşumunda ortaya çıkan varyasyonun 

yıllar arasındaki olgunluktaki ortaya çıkan varyasyonla ilişkili olduğunu, elle çırçırlanmış 

pamuklarda bulunan neps sayısının yıl ve çeşit interaksiyonundan kaynaklandığını,  olgunluk 

seviyesinin neps sayısının açık bir göstergesi olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar, sawgin 

ile çırçırlanan ve temizlenen liflerde olgunluk oranı ve temizleme yöntemleri arasında önemli 

bir interaksiyon olduğunu düşünürken, kopma anındaki lif uzaması, incelik, uzunluk, 

olgunluk, mukavemet ve kısa lif içeriği gibi birçok lif özelliği, tohum kabuğu parçaları, 

yapışkanlık vs. gibi kontaminantların neps oluşumunda belirleyici olduğunu açıklamışlardır. 

Yüksek nem düzeyinde çırçırlamanın da neps sayısını attırdığı bildirilmektedir (Tekinşen, 

2005).  Changying ve ark., 2010, neps sayısının az olmasının lif temizleme sistemlerinde daha 

az alet- ekipmanın kullanımı ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir.  

Boykin (2008), yaptıkları çalışmada, çeşitler arasındaki en önemli farklılığın AFIS 

neps değerlerinde olduğunu, bu değerlerin 660-720 adet/g civarında değiştiğini saptamıştır. 

Tohum kabuğu parçacığı sayısı ile tohum kabuğu neps sayısı yönünden çeşitler arası 

farklılığın önemli olduğunu ve çeşitlere bağlı olarak el ile sayılan tohum kabuğu parçacığı 

sayısının (SCF) 6-35 arasında, AFIS ile bulunan tohum kabuğu parçacığı sayısının ise 6-22 

arasında değiştiğini bildirmiştir. 

Pamukta yapışkanlık sorunu ise dünya genelinde bir kontaminasyon/kirlilik problemi 

olup, bitkinin kendi ürettiği fizyolojik şekerlerden veya beyaz sinek ve yaprak biti gibi 

zararlıların oluşturduğu entomolojik şekerlerden kaynaklanmaktadır (Slosser ve ark., 2002; 

Hequet ve Abidi., 2006; Goodel, 2014). Yapışkanlığı önlemek için kültürel uygulamaların 

geliştirilmesine gereksinim duyulduğu bildirilmektedir (Abdelatif ve Babiker., 2011). 

Bu araştırma pamukta önemli bir hastalık olan Verticillium dahliae Kleb. etmeninin  

neden olduğu Solgunluk hastalığının liflerde neps oluşumuna ve yapışkanlık üzerine etkisini 

belirleyebilmek amacıyla yürütülmüştür. 
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Materyal ve Yöntem 

 

Deneme GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

(GAPUTAEM) deneme alanında 2006 yılında, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller 

deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada 10 farklı pamuk çeşidi 

materyal olarak kullanılmıştır. Çeşitler Verticillium dahliae Kleb. etmeninin yapay olarak 

bulaşık olduğu (CFU 16.3 ms/g) ve hastalığın olmadığı temiz alanda (1.2 ms/g) ekilerek 

farklılıklar kıyaslanmıştır. Denemede ana parselleri alan farklılığı, alt parselleri ise çeşitler 

oluşturmuştur. Her çeşit 12 m uzunluğunda 4 sıralı parsellere 70 cm sıra aralığında ekilmiş,  

ekim 10 Mayıs 2006 tarihinde mibzerle yapılmıştır. Deneme süresince karık usulü sulama 

yöntemine göre 6 kez sulama yapılmış, zararlılara karşı ilaçlı mücadele gerekmemiştir, hasat 

elle yapılarak iki defada tamamlanmıştır. Hasat sonrası lif örnekleri alınarak TARİŞ 

laboratuvarında Lintronics FiberLab aleti yardımı ile toplam neps sayısı, lif neps sayısı, 

tohum kabuğu nepsi ve yapışkanlık analizleri yapılmıştır.  Elde edilen bulgular JMP 5.0.1 

istatistik paket program yardımı ile değerlendirilmiş, gruplamalar LSD (0.05)'e göre yapılmıştır. 

Lintronics FiberLab aleti ile yapılan analizlerde kullanılan sınıflandırma Tablo 1’de 

görülmektedir.   

 

Bulgular ve Tartışma 

 

İncelenen özelliklerden toplam neps, lif nepsi ve tohum kabuğu nepsine ilişkin 

ortalama değerler ve oluşan gruplamalar Çizelge 1’de, yapışkanlık, incelik ve olgunluk 

değerlerine ilişkin ortalamalar ve oluşan gruplamalar ise Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 1’de toplam neps miktarı yönünden çeşit farklılığının (p˂0.01) düzeyinde 

önemli, alan ve alan x çeşit interaksiyonunun ise istatistiki olarak önemli bulunmadığı 

izlenebilmektedir. Çeşitlerde toplam neps miktarı değerlerinin 193.62 ile 358.62 arasında 

değiştiği görülmektedir. Bu özellik yönü ile en düşük değeri Carmen çeşidinin, en yüksek 

değeri ise Sayar 314 ve Maraş 92 çeşitlerinin gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular 

Mangialardi ve Meredith.,1990, Cantu ve ark., 2007, Özbek, 2011, Long ve Bange., 2011 ile 

uyum göstermektedir. 

Liflerde neps sayısı yönünden çeşit farklılığının (p˂0.05) düzeyinde önemli, alan ve 

alan x çeşit interaksiyonunun ise istatistiki olarak önemli bulunmadığı Çizelge 1’den 

izlenebilmektedir. Çeşitlerde neps sayısı  58.87 ile 91.25 arasında değişim göstermiştir. En 

düşük neps değeri Carmen çeşidinden elde edilmiştir.  Neps sayısı bakımından çeşitler 

arasında önemli farklılıkların bulunduğunu bildiren, Cantu ve ark. 2007 ve Özbek, 2011 ile 

elyaf nep sayısı üzerine çevre ve genotipin etkili olduğunu bildiren Zeng ve ark. 2010’nın 

çalışmaları ile araştırma bulgularımız paralellik göstermiştir. 

Tohum kabuğu nepsi yönü ile çeşitler arasındaki farklılığın (p˂0.01) düzeyinde önemli 

olduğu, alan ve alan x çeşit interaksiyonunun ise istatistiki anlamda önemli bulunmadığı 

Çizelge 1’ de görülmektedir. Çeşitlerin tohum kabuğu neps değerleri 134.87 ile 282.75 

arasında değişim göstermiştir. En düşük değer 134.87 ile Carmen çeşidinden elde edilirken, 

en yüksek değer 282.75 ile Sayar 314 çeşidinden elde edilmiştir. Elde edilen bulgular tohum 

kabuğu nepsi yönünden çeşitler arasında önemli farklılıkların bulunduğunu bildiren Boykin, 

2008, Zeng ve ark., 2010 ve Özbek, 2011 ile benzerlik göstermektedir. Lintronics FiberLab 

analiz sınıflandırmasına göre Carmen çeşidinin tohum kabuğu neps miktarı yönü ile orta 

grupta yer aldığı, Sayar 314 çeşidinin ise tohum kabuğu neps miktarının çok yüksek grupta 

yer aldığı Tablo 1’den anlaşılmaktadır.  

Yapışkanlık yönü ile çeşitler arasında önemli farklılıkların bulunduğu Çizelge 2’de 

görülmektedir.  Denemede kullanılan çeşitlerin yapışkanlık oranı 20.12 ile 35.25 arasında 

değişim göstermiştir. En düşük yapışkanlık oranı Carmen çeşidinden (20.12) elde edilirken, 
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en yüksek değer Sayar 314 (35.25) çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitlerin solgunluk 

hastalığının bulaşık olduğu alanda ekilmesi ile temiz alanda ekilmesinin yapışkanlık değeri 

üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Tablo 1’dende anlaşılacağı üzere 1-30 

arası yapışkanlık değerlerinde yapışkanlık yok, 31-60 arası değerlerde çok düşük yapışkanlık 

olarak sınıflandırma yapılmaktadır.     

İncelik (fineness) değerleri incelendiğinde alan ve çeşit farklılığının önemli, alan x 

çeşit interaksiyonunun önemli olmadığı Çizelge 2’de görülmektedir. Temiz alanda incelik 

değerlerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Çeşitlerin lif inceliği değerleri 133.87 ile 

170.25 arasında değişim göstermiş olup, en düşük değer Şahin 2000 çeşidinden en yüksek 

değer ise Maraş 92 çeşidinden elde edilmiştir. Lintronics FiberLab analiz sınıflandırmasına 

göre 125’ten düşük değer çok ince, 125-175 arası ince grupta yer almaktadır.   

Olgunluk değerlerine bakıldığında alan ve çeşit farklılığının önemli, alan x çeşit 

interaksiyonunun önemli olmadığı belirlenmiştir. Çeşitlerde olgunluk değeri 0.99 ile 1.07 

arasında değişim göstermiştir. En yüksek olgunluk değeri Maraş 92 ve Stoneville 453 

çeşitlerinden elde edilmiştir.    

Sonuç olarak Verticilium dahliae Kleb. etmeninin neden olduğu solgunluk hastalığının 

pamuk liflerinde toplam neps sayısı, neps sayısı, tohum kabuğu neps miktarı ile yapışkanlık 

üzerine istatistiki anlamda önemli bir etkisinin bulunmadığı, denemede kullanılan çeşitlerin 

bu özellikler bakımından önemli farklılıklar gösterdikleri belirlenmiştir. İncelik ve olgunluk 

yönü ile çeşit ve alan farklılığının önemli olduğu görülmüştür. Carmen çeşidinin neps 

miktarları ve yapışkanlık değerlerinin diğer çeşitlere göre daha düşük olduğu saptanmıştır.  
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Abstract: Influence of three different locations ( Erzurum, Muş and Erzincan) on plant height, height of the 

lowest pod, number of branches, number of pods, number of seeds, 100 seed weight and seed yield in four 

different chickpea varieties (Çağatay, Işık, Yaşa and Aziziye) were investigated. Based on statistical analysis, 

location had significant effects on every character except seed yield. Year had significant effects on plant height, 

height of the lowest pod, branch number, 100 seed weight and seed yield. It was also determined that plant 

height, height of the lowest pod, 100 seed weight and seed yield were significantly affected by different varieties 

Keywords: chickpea, variety, yield 

 

Introduction 

 

The chickpea, the production of which started 7000 years ago in Middle East (Anon, 

2001), is an important foodstuff and is consumed in a variety of ways under the effect of 

social and cultural factors all over the world. It is a plant including substances highly useful 

for health as well as being an essential foodstuff. It is actively used for the treatment of some 

illnesses and the arranging of the level of cholesterol because of malik acids and oxalic acids 

it involves. Furthermore, it is both consumed as a canned food in some countries such as 

Turkey and Latin America and it is used as a feed for animals during the gren period of 

chickpea in some developed countries (Duke, 1981). The chickpea contains 18-31 % protein, 

lösin which is an important building stone of body; essential amino acids-such as alanin, lisin, 

izolösin, methionin, triptofan, valin; the elements- such as K, P, Ca, Mg, S, Fe, Mn and 

vitamins- such as A (provitamin-karotin), B, C (askorbik acid) in the chickpea (Şehirali, 1988; 

Ceyhan, 2007), and its structure’s being rich of protein and vitamins (Bozoğlu and Topal, 

2005) increase the importance and production of chickpea. 

The chickpea, produced in 42 countries, constitutes 15.8 % of total dried beans (Gül, 

2002). There are differences between countries in terms of production of the chickpea but, 

though there has been some decrease in production in some countries such as Turkey, Austria 

and Iran for the last ten years, the countries such as Pakistan, Canada, Turkey, Mexico, 

Austria and Iran have produced 23% of total production all over the world since 2000-2001 

while India produces nearly 67% of the chickpea on its own. The chickpea is produced as an 

important rotation and fallowing plant (Gül, 2002) in Pakistan and Turkey second to India 

with the production of 550 thousand tons of chickpea (Anon, 2001). 

This research was conducted in three cities; Erzurum, Erzincan and Muş located in the 

eastern part of Turkey  in order to determine the adaptation of some kinds of chickpea, which 

are sown in different regions of Turkey and registered officially, to various ecologies, the 

potential of the yield in these ecologies, whether the type is appropriate for regions and 

whether they are appropriate materials for the studies of improvement. 

 

Materials and Methods 
 

Data were collected in 2008 and 2009 production years. Four types of chickpea, Aziziye-

94, Işık, Yaşa and Çağatay, obtained from the Eastern Anatolian Agricultural Research 

Institue, Anatolian Agricultural Research Institue and Black Sea Agricultural Research 

Institue and produced for unfruitful lands, were used in experiment. The research was carried 

out according to Random Blocks Experiment Design with three replications. It was planned in 

a way that parcel length to be 6 m, distance between lines to be 45 cm, the top of line to be 10 
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cm and the depth of the sowing to be 10 cm. 3 kg of nitrogen and 6 kg of phosphorus to be 

administered on each decare. They were sowned on April 10 in Muş, on April 14 in Erzincan, 

on April 24 in Erzurum, in 2008 and on April 10 in Muş, on April 14 in Erzincan, on April 13 

in Erzurum in 2009 respectively.  They were harvested, and samples were gathered on 31
st
 

July in Erzincan, on 7
th

 August in Muş and on 23
rd

 August in Erzurum in 2008 and on August 

3 in Erzincan, on August 3 in Muş and on September 2 in Erzurum in 2009. Five plants as 

samples were gathered from each parcel. Parameters such as the height of plant, the number 

of branches, the first height of  broadbean, the number of grains in each broadbean, the weight 

of one hundered grains and the yield of seeds were evaluated according to the methods 

described in Yürürdurmaz (2000). The experimental field in Muş is composed of clay-loam 

soil with a soil pH of 7.8 the experimental field in Erzincan is composed of  clay-loam soil 

with a soil pH of 7.6 the experimental field in Erzurum is composed of  clay. The SPSS 

statistical software was used for the analyses of variance. The classification was done 

according to the Duncan Multiple Comparision Tests when the differences among groups 

were significant. The data on the climatic conditions of the cities in each year were obtained 

from meteorology offices and they are shown in table I (Anon 2008-2009). 

 

Results and Discussion 

 

The ANOVA and the multiple comparison test results of the study were given in Table 2. 

It was observed that stable factors such as location, year and variety Had significant 

influences on parameters in different ways. It was determined that the factors, location, year 

and variety Had statistically significant effects (P<0.01) on the height of plant. The height of 

the tallest plant was 45.0 cm in the location of Erzurum, and it was 44.1 cm in 2008 and 45 

cm in the type of Aziziye-94. Moreover, it was seen that the differences among locations in 

terms of the number of branches were highly significant  (P<0.01), the differences between 

years were significant, but the differences between varieties were non-significant. It was 

found that the most number of branches were in the location of Erzincan with 3.4 branches 

and they were with 3.3 branches in 2008. It was determined that the factors,such as years and 

varieties were not effective when it was considered that there is a direct relation between the 

number of broadbeans, and the yield and the differences between years and varieties in terms 

of the number of broadbeans were not statistically significant. However, it was seen that the 

highest amount in terms of the same parameter was obtained in the location of Erzincan (29.5) 

and this difference was statistically significant (P<0.01). The same results with the number of 

broadbeans were gained for the other criteria, the number of grains but it was found that the 

highest amount for this parameter was 28.3 grains in the location of Erzurum (P<0.01). On the 

other hand, it was seen that the numerical differences between years and varieties on account 

of the number of grains were statistically non-significant. It was determined that the 

differences between stable factors in terms of the height of the first broadbeans and the weight 

of one hundered grains were statistically significant (P<0.01), that is, the factors,such as 

location, year and variety, have influence on the height of the first broadbeans and 100 seeds  

weight. The highest amount in terms of the first height of broadbean crossing bean was 23.4 

cm in 2009 and was 25.5 cm in the variety of Aziziye-94. The highest amount in terms of the 

weight of one hundered grains was 44.6 g in 2009 and 44.2 g in the variety of Çağatay. 

Nevertheless, it was observed that the influence of location was unimportant but the 

factors,such as years and varieties have great influence (P<0.01) in terms of the yield.  

 



 

 

Table 1.  Meteorological data for the stduy sites (2008-2009).        
   Months 

Locations Parameters Years January February March April May June July August September October November December 

 

 

 

 

Erzincan 

Total 

precipitation 

(mm) 

2008 58,2 14,6 37,4 25,6 52,5 24,0 - 14,9 18,2 19,3 30,1 22,9 

2009 30,4 33,9 77,6 48,9 37,0 43,7 13,0 2,6 32,9 15,0 61,1 - 

Avarage Heat 

(
0
C) 

2008 -8,2 -7,8 7,6 13,7 14,1 19,8 25,1 25,3 19,9 13,1 7,5 -3,0 

2009 -2,3 3,4 4,3 10,1 15,6 20,7 22,8 22,5 17,4 14,2 6,1 - 

Average 

Relative 

Humidity (%) 

2008 72,0 73,8 63,8 59,0 59,5 56,9 51,3 56,4 57,9 69,3 63,5 72,4 

2009 70,1 70,2 64,3 55,0 55,2 53,4 54,5 49,1 55,7 62,5 73,4 - 

 

 

 

 

Muş 

 

Total 

precipitation 

(mm) 

2008 81,9 79,8 27,8 35,1 53,3 5,4 4,2 4,4 52,5 36,3 36,8 77,7 

2009 42,6 112,3 162,1 111,2 29,9 23,0 7,4 10,8 29,1 40,9 111,2 - 

 

The Average 

Heat (
0
C) 

2008 -10,6 -8,1 5,4 12,7 13,9 22,1 26,8 26,5 20,4 12,0 5,9 -3,6 

2009 -9,5 -1,4 2,6 9,3 15,8 20,0 23,8 23,6 17,7 13,4 4,9  

The Average 

Relative 

Humidity (%) 

2008 73,7 76,9 78,4 71,8 71,5 60,3 41,2 40,9 52,0 69,0 77,3 81,5 

2009 82,0 87,0 78,5 70,0 62,5 59,4 55,5 49,4 57,3 64,7 77,1 - 

 

 

Erzurum 

The Total 

Amount of 

Rainfall (mm) 

2008 16,4 10,3 18,6 45,0 58,0 41,0 11,2 16,6 22,7 39,6 14,5 23,9 

2009 2,9 18,8 51,1 42,3 43,2 76,2 29,2 22,8     

The Average 

Heat (
0
C) 

2008 -16,8 -13,8 2,1 8,1 8,8 14,7 20,1 20,6 14,8 8,4 1,7 -10,7 

2009 -12,1 -3,1 -0,7 4,3 10,0 14,7 17,2 17,1     

Similar 

changes 

should be 

made 

2008 76,7 79,6 74,1 68,7 69,2 63,4 58,1 61,6 61,5 71,6 74,8 78,7 

2009 82,4 84,7 73,8 64,6 61,0 65,0 60,7 50,6     
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Table 2. The ANOVA and multiple comparison test results for the measured parameters. 

 Location Years Type 

  Variables Erzurum Muş Erzincan Sx Sd 2008 2009 Sx Sd Çağatay Işık Yaşa Aziziye-94 Sx Sd 

The Height of 

plant (cm) 

45,0a 39,2b 39,4b 0,703 ** 38,3 44,1 0,574 ** 39,4b 39,7b 40,7b 45,0a 0,812 ** 

The number of 

branches (unit) 

3,0b 3,1b 3,4a 0,082 ** 3,3 3,1 0,067 * 3,2 3,2 3,0 3,3 0,095 ns 

The number of 

broad beans (unit)  

29.0a 22,8b 29,5a 1,308 ** 26,7 27,6 1,068 ns 29,4 25,7 25,1 28,2 1,510 ns 

The number of 

grains (unit) 

28,3a 21,4b 28,1a 1,331 ** 26,8 25,0 1,087 ns 29,0 24,6 23,8 26,3 1,537 ns 

The height of the 

first broad bean 

(cm) 

23,7a 22,5a 20,1b 0,578 ** 20,7 23,4 0,472 ** 19,7c 21,1bc 22,1b 25,5a 0,667 ** 

The weight of one 

hundered grains 

(g) 

44,3a 42,5b 40,9c 0,286 ** 40,7 44,5 0,234 ** 44,2a 44,0a 40,9b 41,2b 0,331 ** 

The yield (kg/da) 122,6 108,1 115,0 5,279 ns 96,5 134,0 4,310 ** 95,3b 122,1a 121,3a 122,4a 6,095 ** 

Sd: Significant degree, ns: no significant, *: P<0.05, **:P<0.01, a-c: means followed by a different letter within a column are statistically different 
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It was determined that the highest amount of yield was in the variety of Aziziye-94 in 2009 

(134.0 kg/da).  

The cities (Erzurum, Erzincan and Muş), in where this study was conducted are 

important parts of Eastern Anatolia Region. They have different types of soils though they are 

geographically limited. The land of Erzurum is formed of clay-loam soil, the pH of which is 

7; the land of Muş is formed of clay-loam soil, the pH of which is between 7-8; the land of 

Erzincan is formed clay-loam soil, the pH of which is around 7.6. It was seen that the factor 

of location has influence on the variables such as the height of the plant, the number of 

branches, the number of broadbeans, the height of the first broadbean and the weight of one 

hundered grains. The chickpea mostly prefers sandy or silt soils and cool weather (Carp et al. 

2004). Erzurum is cooler and in high altitude than the other cities where the research was 

conducted, so it is suitable for the planting of chickpea. This character of Erzurum leads to 

obtaining higher results than the other locations in terms of the output elements such as the 

yield first in importance, the number of grains and the weight of one hundered grains.  

The year is among the factors effecting the blossom time and other periods in the 

planting of chickpea (Akdağ, 1996; Altınbaş and Sepetoğlu, 2002; Kaya et al., 2007). It was 

seen that the year factor had an effect on the variables such as the height of the plant and the 

number of branches. These results are similar to the findings that Altınbaş and Sepetoğlu, 

(2002) obtained in İzmir region. However, the amounts on the height of plant are different 

from the findings that Kaya et al., (2007) obtained in Isparta region. It was found that years do 

not have an effect on the variables such as the number of grains and broadbeans. It was 

determined that this result was different from the findings that Altınbaş and Sepetoğlu (2002) 

obtained. However, the findings that Kaya et al., (2007) obtained supported our findings. On 

the other hand, it was noted that the results on the year factor affecting the variables such as 

the height of the first broadbean, the weight of one hundered grains and the yield were similar 

to the findings that Kaya et al., (2007) obtained, Altınbaş and Sepetoğlu, (2002), and the 

findings that Ağsakallı et al., (2001) obtained. 

The chickpea is not fruitful in regions where the amount of rainfall and the water level 

of the ground are high (Crop et al., 2004). It was seen that the amount of rainfall in 2008 and 

2009 did not affect the developing of the plant and, consequently, the yield of the plant. It was 

thought that the results were better in 2009 in comparison to those in 2008 resulted from 

reasons such as the stable regime of rainfall and that there were not any problems on the water 

level of ground in the planting lands. 

The chickpea is generally harvested by hand. But this increases workforce payments , 

which results in the increase of the production cost, so it became necessary to harvest the 

chickpea by machines in order to decrease the costs. However, it is important to use the long 

types (chickpea) because the machines lead to the loss of the yield in short types (chickpea) 

(Cubero, 1987). The materials in four different genotypes used in the research affected the 

yield and yield components in different ways. That the differences between types were 

statistically significant showed that the height of the plant was under the influence of type. 

Similarly, Altınbaş and Sepetoğlu, (2002) studying on 13 different genotypes, and Bakoğlu 

and Ayçiçek, (2005) studying on 8 different genotypes found that the type had an effect on 

the height of the plant. Aziziye-94’s performance was higher than those of other types. It was 

interesting that the differences between types were non-significant in terms of variables such 

as the number of branches, the number of broadbeans, the number of grains. But these three 

components affect each other directly. Likewise the findings in the research are different from 

the findings of Altınbaş and Sepetoğlu, (2002) and the findings of Bakoğlu and Ayçiçek, 

(2005). Because these researchers found that the type has influence on the number of 

branches, the number of broadbeans, the number of grains. The result that the year factor 

affects the height of the first broadbean, the weight of one hundered grains and the yield was 
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supported by Altınbaş and Sepetoğlu, (2002) and Ağsakallı et al., (2001). The higher 

performance of Aziziye-94 in terms of the yield and yield components shows that this type is 

well adapted to the ecology of the region. It was thought that the seriously lower degree of 

yield was the result of some disease and similar negative factors during the critical period of 

the experiment.  

 

Table 3. Correlation coefficients among the measured parameters  
The correlation coefficients of Erzurum location 

Characteristics The 

Height of 

plant (cm) 

 

The 

number of 

branch 

(unit) 

The 

number of 

broad 

bean  

(unit) 

The 

number of 

grains 

(unit)  

The height 

of the first 

broad 

bean (cm) 

The 

weight of 

one 

hundered 

grains (g) 

The Height of plant 

(cm) 

-      

 The number of branch 

(unit) 

-0.237 -     

The number of broad 

bean (unit) 

-0.169 0.595** -    

The number of grains 

(unit) 

-0.275 0.552** 0.967** -   

The height of the first 

broadbean (cm) 

0.751** 0.073 -0.064 -0.101 -  

The weight of one 

hundered grains (g) 

0.332 -0.623** -0.215 -0.277 -0.039 - 

The yield (kg/da) 0.441* -0.491* -0.434* -0.498* 0.343 0.484* 

The correlation coefficients of Muş location 

The Height of plant 

(cm) 

-      

 The number of branch 

(unit) 

0.434* -     

The number of broad 

bean (unit)  

0.714** 0.679** -    

The number of grains 

(unit)  

0.636** 0.676** 0.942** -   

The height of the first 

broad bean (cm) 

0.874** 0.345 0.563** 0.468* -  

The weight of one 

hundered grains (g) 

 

0.532** 0.264 0.599** 0.561** 0.303 - 

The yield (kg/da) 0.751** 0.637** 0.817** 0.696** 0.589** 0.585** 

The correlation coefficients of Erzincan location 

The Height of plant 

(cm) 

-      

 The number of branch 

(unit)  

-0.177 -     

The number of broad 

bean (unit)  

0.067 0.467* -    

The number of grains 

(unit)  

-0.101 0.540** 0.934** -   

The height of the first 

broad bean (cm) 

0.852** -0.154 -0.018 -0.188 -  

The weight of one 

hundered grains (g) 

0.098 0.197 0.136 0.011 -0.052 - 

The yield (kg/da) -0.118 0.476* 0.121 0.091 -0.040 0.120 

*:significant at the probability level of %5, **: significant at the probability level of %1  
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The correlation coefficients among the parameters measured are shown in table 3. It 

was found that there was a positive correlation  between the height of the plant and the yield 

of the grain in Erzurum (0.441
*
) and Muş locations, and there was a statistically non-

significant correlation between these two components in Erzincan location. It was seen that 

there was a negative relation (-0.118
*
) among the number of branches, the number of 

broadbeans and the number of grains in a broadbean in Erzurum location though there was a 

positive relation (0.751
**

) between these components in Muş location. On the other hand, it 

was seen that the  relation between the yield and yield components such as the number of 

grains and the number of grains in a broadbean was statistically non-significant. It was 

determined that the correlation between the height of the first broadbean and the yield was 

statistically significant only in Muş location (0.589
**

). It was found thatcorrelation between 

the weight of one hundered grains and the yield in Erzurum (0.484
*
) and Muş (0.585

**
) 

locations was significant. This was not seen in Erzincan location. 

 

Conclusıon 

 

In this research, it was found that the ecology of Erzurum location is suitable for the 

planting of chickpea because of the characters of the land and seasonal characteristics. 

However, the late frosts in spring and the early frosts in autumn pose a serious risk for these 

kinds of agricultural activities. On the other hand, it was found that the type of Aziziye-94 has 

a highest yield in different locations and seasonal movements. 
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25. Farklı Bor+Çinko (BZn) Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim Ve Verim 

Öğelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma 
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Özet: Bu çalışma, Diyarbakır ekolojik şartlarında 1999-2000 yetiştirme sezonunda, BZn (Bor+Çinko) 

gübresinin nohutun verim ve verim öğelerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Güneydoğu 

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada, iki nohut çeşidi (Diyar-95, 

ILC-482) ve BZn gübresinin 4 farklı dozu (0, 2, 4, 6 kg/da) kullanılmıştır. Deneme, “Bölünmüş Parseller”  

deneme desenine göre, üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada çeşitler ana parsel, BZn (Bor+Çinko) 

gübre dozları ise alt parsellere gelecek şekilde ekim gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; 1000 tane ağırlığı, bitki 

verimi, tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, bakla sayısı, tane sayısı, ana dal sayısı, bitki boyu, ilk bakla 

yüksekliği karakterleri incelenmiştir.  

Yapılan varyans analizi sonunda, uygulanan dozlar ve çeşit x doz interaksiyonlarının tüm özellikler yönünden 

istatistiki olarak önemli olmadığı saptanmıştır. Çeşitler arasında ise 1000 tane ağırlığı, hasat indeksi ve bitki 

boyu yönünden % 5 seviyesinde önemli, tane verimi, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı ve ilk bakla 

yüksekliği yönünden % 1 seviyesinde önemli, bitki verimi, biyolojik verim ve ana dal sayısı yönünden ise 

istatistiki yönden önemsiz bulunmuştur. 

Farklı dozlardan elde edilen 1000 tane ağırlığı ortalama 330.00-336.00 gr, bitki verimi 4.28-5.08 gr/bitki, tane 

verimi 134.72-144.79 kg/da, biyolojik verim 284.29-299.39 kg/da, hasat indeksi % 45.61-47.84, bakla sayısı 

13.60 16.55 adet/bitki, tane sayısı 13.60-16.60 adet/bitki, ana dal sayısı 3.15-3.55 adet/bitki, bitki boyu 38.63-

41.50 cm ve ilk bakla yüksekliği 25.38-26.13 cm arasında değiştiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cicer arietinum, Nohut, Çeşit, Bor+Çinko (BZn), Uygulama Dozu 

 

Giriş 

 

Üretimin artırılması artık ekim alanlarının artırılması ile mümkün olmamaktadır. 

Üretimin arttırılması için birim alan tane verimini artırmak gerekmektedir. Bu ise yüksek 

verim potansiyeline sahip iyi bir çeşit ve uygun yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi ile 

mümkün olacaktır.  

Nohut üretiminde verimi sınırlayan çeşitli faktörler mevcuttur. Bu faktörlerin başında 

yüksek verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, makinalı hasada uygun çeşitlerin çiftçiye 

ulaştırılamaması gelmektedir. Bunun yanısıra tarım tekniklerinin verim üzerine olan 

etkilerinin bilinmemesi ve uygulanmaması gelmektedir.  

Birim alan tane veriminin artırılmasında diğer yetiştirme tekniklerinin yanında 

gübrelemede büyük öneme sahiptir. Yüksek verim için bitkiler makro elementler yanında 

mikro elementlere de mutlak ihtiyaç duymaktadırlar. Mutlak gerekli mikro elementlerden biri 

olan çinko, bitki bünyesinde oluşan çeşitli enzim sistemleri ile sürgünlerin oluşumunu 

sağlayan bazı hormonların yapı taşıdır. Çinko noksanlığında ayrıca bitkilerin Tryptophan 

kapsamının azaldığı, protein sentezinin durduğu ve serbest aminoasitlerin biriktiği 

bilinmektedir. Bu durum doğal olarak ürünün nitelik ve niceliğini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Yalçın ve Usta,1990). Öteyandan nohutta yapılan bazı çalışmalarda çinkonun 

verimi olumlu yönde etkilediği bildirilmektedir. 

Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar, dünyadaki tarım topraklarının %30’u, 

Türkiye topraklarının ise %50’sinde çinko eksikliğinin olduğu bildirilmektedir (Kenbeay ve 

Sade, 1997). Çinko bitkiye püskürtülerek verilebildiği gibi, toprağa karıştırılarak da 

uygulanabilmektedir. Püskürtülerek verilen çinkonun etkisi sadece üründe görülürken toprağa 

uygulanan çinkonun etkisi 4-5 yıl sürebilmektedir (Özbek ve Özgümüş, 1997 ).  

Tüm bu sonuçlar göz önünde bulundurularak Diyarbakır şartlarında artan çinko 

dozlarının toprağa uygulanması ile nohuta verim ve verim öğelerine etkisi araştırılmıştır.     
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Materyal ve Yöntem 

 

Araştırtma, 1999-2000 yetiştirme sezonunda Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nün deneme alanlarında yürütülmüştür. Denemede materyal olarak, Diyar-95 ve 

ILC-482 çeşitleri ile  BZn (Bor+Çinko)  gübresinin 0 (Gübre uygulanmamış), 2 (180gr 

B+76gr Zn), 4 (368gr B+152 gr Zn) ve 6 (552gr B+ 228gr Zn/da) kg/da dozları kullanılmıştır. 

BZn gübresi toprakla karıştırılarak tarlaya atılmıştır. 

Deneme, “Bölünmüş Parseller” deneme desenine göre, üç tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Denemede çeşit ana parsel, gübre dozları ise alt parsellere gelecek şekilde ekim 

gerçekleştirilmiştir. Deneme ekimleri, 03 Mart 2000 tarihinde yapılmıştır. Ekimde parsel 

boyutları 4 m x 4 sıra x 0.45 m = 7.2 m
2
; hasatta ise başlardan yarım metre, yanlardan ise 

birer sıra kenar tesiri olarak atılmış ve tüm işlemler geriye kalan alan 3 m x 2 sıra x 0.45 m = 

2.7 m
2
 üzerinde yapılmıştır. Ekim parsel mibzeriyle yapılmıştır. Ayrıca tüm parsellere ekimle 

birlikte 14 kg/da hesabıyla DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi (Şehirali, 1988) toprağa 

karıştırılarak uygulanmıştır.  

Denemede, 1000 tane ağırlığı (gr), bitki verimi (gr), tane verimi (kg/da), biyolojik 

verimi  (kg/da), hasat indeksi (%), bakla sayısı (adet/bitki), tane Sayısı (adet/bitki), ana dal 

sayısı (adet/bitki), bitki boyu (cm) ve ilk bakla yüksekliği (cm) gibi karakterler incelenmiştir.  

Deneme sonunda incelenen özelliklerin varyans analizleri yapılmış ve ortalamalar 

arasındaki farklılıklar LSD çoklu karşılaştırma yöntemine göre test edilmiştir. İstatistiki 

analizlerde Düzgüneş ve ark., (1987)’den yararlanılmıştır.  

 

Bulgular ve Tartışma 

 

İncelenen özelliklere ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de, söz konusu 

özelliklere ait ortalamalar ve bu ortalamalar arasındaki farklılıkları gösteren LSD grupları ise 

Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. İncelenen Özelliklere Ait Varyans Analiz Sonuçları 

İncelenen Özellikler Kareler Ortalaması ve Önemlilik Durumu 

Çeşit (Ç) Doz (D) Ç x D 

1. 1000 Tane Ağırlığı (gr) 112219.531 ** 60.531 Öd 189.698 Öd 

2. Bitki Verimi (gr) 0.125 Öd 0.898 Öd 0.258 Öd 

3. Tane Verimi (kg/da) 13629.693 * 160.324 Öd 24.128 Öd 

4. Biyolojik Verim (kg/da) 1543.209 Öd 314.952 Öd 62.814 Öd 

5. Hasat İndeksi (%) 1186.954 ** 7.054 Öd 0.749 Öd 

6. Bakla Sayısı (adet/bitki) 231.125 * 12.577 Öd 10.315 Öd 

7. Tane Sayısı (adet/bitki) 236.531 * 13.991 Öd 10.145 Öd 

8. Ana Dal Sayısı (adet/bitki) 0.980 Öd 0.297 Öd 0.043 Öd 

9. Bitki Boyu (cm) 242.000 ** 13.083 Öd 16.583 Öd 

10. İlk Bakla Yük. (cm) 220.500 * 1.125 Öd 2.333 Öd 

*    : İstatistiki olarak 0.05 seviyesinde önemlidir.  

**  : İstatistiki olarak 0.01 seviyesinde önemlidir. 

Öd : Önemli değil 

 

1000 Tane Ağırlığı (gr):  
1000 tane ağırlığına ait varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’de 

görüldüğü gibi, 1000 tane ağırlığı yönünden çeşitler arasındaki fark istatistiki olarak % 1 

seviyesinde önemli bulunurken, gübre dozları arasındaki fark ile çeşit x gübre dozları 

interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 
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Çizelge 2. İncelenen Özelliklere Ait Ortalamalar ve Bu Ortalamalar Arasındaki Farklılıkları 

Gösteren LSD Grupları 

İncelenen 

Özellikler 

Çeşitler BZn (Bor+Çinko) Dozları Ortalama 

0 kg/da 2 kg/da 4 kg/da 6 kg/da 

1000 Tane 

Ağırlığı 

(gr) 

DİYAR-95 383.00 391.50 397.00 394.25 391.43 

ILC-482 277.00 269.25 268.00 277.75 273.00 

Ortalama 330.00 330.37 332.50 336.00  

DK (%) 3.55 

Bitki Verimi 

(gr) 

DİYAR-95 4.35 4.55 4.55 4.75 4.55 

ILC-482 4.20 4.60 4.50 4.40 4.68 

Ortalama 4.28 4.58 4.53 5.08  

DK (%) 19.89 

Tane Verimi 

(kg/da) 

DİYAR-95 114.24 119.10 113.89 123.26 117.62 

ILC-482 158.33 155.38 155.56 166.32 158.90 

Ortalama 136.29 137.24 134.72 144.79  

DK (%) 13.93 

Biyolojik 

Verim 

(kg/da) 

 

DİYAR-95 286.29 288.89 275.69 290.80 285.42 

ILC-482 301.91 294.44 292.88 307.99 299.31 

Ortalama 294.10 291.67 284.29 299.39  

DK (%) 9.55 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

 

DİYAR-95 39.07 40.58 41.24 41.97 40.72 

ILC-482 52.14 52.71 53.04 53.71 52.89 

Ortalama 45.61 46.64 47.14 47.84  

DK (%) 5.18 

Bakla Sayısı 

(adet/bitki) 

DİYAR-95 12.15 12.05 11.80 12.35 12.09 

ILC-482 15.05 17.00 17.05 20.75 17.46 

Ortalama 13.60 14.53 14.43 16.55  

DK (%) 17.52 

Tane Sayısı 

(adet/bitki) 

DİYAR-95 12.05 11.40 11.95 12.40 11.95 

ILC-482 15.15 17.15 16.45 20.80 17.39 

Ortalama 13.60 14.28 14.20 16.60  

DK (%) 18.76 

Ana Dal 

Sayısı 

(adet/bitki) 

DİYAR-95 3.00 3.05 3.20 3.45 3.18 

ILC-482 3.30 3.40 3.75 3.65 3.53 

Ortalama 3.15 3.23 3.48 3.55  

DK (%) 8.38 

 

Bitki Boyu 

(cm) 

DİYAR-95 44.25 43.00 41.75 44.00 43.25 

ILC-482 38.75 34.25 40.00 38.00 37.75 

Ortalama 41.50 38.63 40.88 41.00  

DK (%) 7.01 

İlk Bakla 

Yüksekliği 

(cm) 

DİYAR-95 28.75 29.00 28.00 28.00 28.44 

ILC-482 22.50 23.25 24.25 22.75 23.19 

Ortalama 25.63 26.13 26.13 25.38  

DK (%) 10.52 

Not: Kullanılan Dozların Brüt BZn karşılıkları aşağıda verilmiştir. 

1. 0 kg BZn (Gübre uygulanmamış) 

2. 2 kg BZn (180 gr B + 76 gr Zn/da),  

3. 4 kg BZn (368 gr B + 152 gr Zn/da) 

4. 6 kg BZn 552 gr B + 228 gr Zn/da) 
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1000 tane ağırlığına ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları 

Çizelge 2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen 1000 tane ağırlığı ortalama değerleri 273.00-

391.00 gr arasında değiştiği ve en yüksek 1000 tane ağırlığının Diyar-95 nohut çeşidinden 

elde edildiği saptanmıştır. Farklı gübre dozlarından elde edilen 1000 tane ağırlığı ortalama 

değerleri ise 330.00-336.00 gr arasında değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Bitki Verimi (gr):  

Bitki verimine ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 

1’de görüldüğü gibi, bitki verimi yönünden çeşitler ve gübre dozları arasındaki fark ile çeşit x 

gübre dozları interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  

Bitki verimine ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları Çizelge 

2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen bitki verimi ortalama değerleri 4.55-4.68 gr arasında 

değiştiği ve en yüksek bitki verimi Seyran-96 nohut çeşidinden elde edildiği saptanmıştır. 

Farklı gübre dozlarından elde edilen bitki verimi ortalama değerleri ise 4.28-5.08 gr arasında 

değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Birim Alan Tane Verimi (kg/da):  

Birim alan tane verimine ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, birim alan tane verimi yönünden çeşitler arasındaki fark 

istatistiki olarak % 5 seviyesinde önemli bulunurken, gübre dozları arasındaki fark ile çeşit x 

gübre dozları interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  

Birim alan tane verimine ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları 

Çizelge 2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen tane verimi ortalama değerleri 117.62-158.90  

kg/da arasında değiştiği ve en yüksek tane veriminin Seyran-96 nohut çeşidinden elde edildiği 

saptanmıştır. Farklı gübre dozlarından elde edilen tane verimi ortalama değerleri ise 134.72-

144.79 kg/da arasında değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Biyolojik Verim (kg/da):  
Biyolojik verime ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 

1’de görüldüğü gibi, biyolojik verim yönünden çeşitler ve gübre dozları arasındaki fark ile 

çeşit x gübre dozları interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

Biyolojik verime ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları Çizelge 

2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen biyolojik verim ortalama değerleri 285.42-299.31  

kg/da, farklı gübre dozlarından elde edilen biyolojik verim ortalama değerleri ise 284.29-

299.39 kg/da arasında değiştiği saptanmıştır (Çizelge 2). 

Hasat İndeksi (%):  

Hasat indeksine ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 

1’de görüldüğü gibi,  hasat indeksi yönünden çeşitler arasındaki fark istatistiki olarak % 1 

seviyesinde önemli bulunurken, gübre dozları arasındaki fark ile çeşit x gübre dozları 

interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  

Hasat indeksine ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları Çizelge 

2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen hasat indeksi ortalama değerleri % 40.72-52.89 

arasında değiştiği ve en yüksek hasat indeksinin Seyran-96 nohut çeşidinden elde edildiği 

saptanmıştır. Farklı gübre dozlarından elde edilen hasat indeksi ortalama değerleri ise % 

45.61-47.84 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Bakla Sayısı (adet/bitki):  
Bitkide bakla sayısına ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, bitkide bakla sayısı yönünden çeşitler arasındaki fark istatistiki 

olarak % 5 seviyesinde önemli bulunurken, gübre dozları arasındaki fark ile çeşit x gübre 

dozları interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  

Bitkide bakla sayısına ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları 

Çizelge 2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen bitkide bakla sayısı ortalama değerleri 12.09-
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17.46 adet/bitki arasında değiştiği ve en yüksek bitkide bakla sayısının Seyran-96 nohut 

çeşidinden elde edildiği saptanmıştır. Farklı gübre dozlarından elde edilen bitkide bakla sayısı 

ortalama değerleri ise 13.60 16.55 adet/bitki arasında değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Tane Sayısı (adet/bitki):  
Baklada tane sayısına ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, baklada tane sayısı yönünden çeşitler arasındaki fark istatistiki 

olarak % 5 seviyesinde önemli bulunurken, gübre dozları arasındaki fark ile çeşit x gübre 

dozları interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  

Baklada tane sayısına ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları 

Çizelge 2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen baklada tane sayısı ortalama değerleri 11.95-

17.39 adet arasında değiştiği ve en yüksek baklada tane sayısının Seyran-96 nohut çeşidinden 

elde edildiği saptanmıştır. Farklı gübre dozlarından elde edilen baklada tane sayısı ortalama 

değerleri ise 13.60-16.60 adet arasında değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Ana Dal Sayısı (adet/bitki):  
Bitkide ana dal sayısına ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi ana dal sayısı yönünden çeşitler ve gübre dozları arasındaki fark 

ile çeşit x gübre dozları interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

Bitkide ana dal sayısına ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları 

Çizelge 2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen ana dal sayısı ortalama değerleri 3.18-3.53 

adet/bitki, farklı gübre dozlarından elde edilen ana dal sayısı ortalama değerleri ise 3.15-3.55 

adet/bitki arasında değiştiği saptanmıştır (Çizelge 2). 

Bitki Boyu (cm):  
Bitki boyuna ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 

1’de görüldüğü gibi, bitki boyu yönünden çeşitler arasındaki fark istatistiki olarak % 1 

seviyesinde önemli bulunurken, gübre dozları arasındaki fark ile çeşit x gübre dozları 

interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  

Bitki boyuna ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları Çizelge 

2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen bitki boyu ortalama değerleri 37.75-43.25 cm 

arasında değiştiği ve en yüksek bitki boyunun Fırat-87 nohut çeşidinden elde edildiği 

saptanmıştır. Farklı gübre dozlarından elde edilen bitki boyu ortalama değerleri ise 38.63-

41.50cm arasında değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

İlk Bakla Yüksekliği (cm):  
İlk bakla yüksekliğine ait yapılan varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi,  ilk bakla yüksekliği yönünden çeşitler arasındaki fark istatistiki 

olarak % 5 seviyesinde önemli bulunurken, gübre dozları arasındaki fark ile çeşit x gübre 

dozları interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  

İlk bakla yüksekliğine ait ortalamalar ve bu ortalamaların farklılık gruplandırmaları 

Çizelge 2’de verilmiştir. Çeşitlerden elde edilen ilk bakla yüksekliği ortalama değerleri 23.19-

28.44 cm arasında değiştiği ve en yüksek ilk bakla yüksekliğinin Fırat-87 nohut çeşidinden 

elde edildiği saptanmıştır. Farklı gübre dozlarından elde edilen ilk bakla yüksekliği ortalama 

değerleri ise 25.38-26.13 cm arasında değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

 

Sonuç 

 

Farklı dozlardan elde edilen 1000 tane ağırlığı ortalama 330.00-336.00 gr, bitki verimi 

4.28-5.08 gr/bitki, tane verimi 134.72-144.79 kg/da, biyolojik verim 284.29-299.39 kg/da, 

hasat indeksi % 45.61-47.84, bakla sayısı 13.60 16.55 adet/bitki, tane sayısı 13.60-16.60 

adet/bitki, ana dal sayısı 3.15-3.55 adet/bitki, bitki boyu 38.63-41.50, ilk bakla yüksekliği ise 

25.38-26.13 cm arasında değiştiği saptanmıştır. 
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Diyarbakır ekolojik koşullarında, 1999-2000 yetiştirme sezonunda yürütülen bu 

çalışmada kullanılan BZn gübresinin farklı dozlarının; 1000 tane ağırlığı, bitki verimi, birim 

alan tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, bitki 

boyu ve ilk bakla yüksekliğine istatistiki olarak önemli bir etkisi saptanmamakla birlikte 

nohut çeşitleri arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir.  
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Abstract: This study was carried out to determine yield and yield components of some lentil genotypes as a 

winter crop in Southeastern Anatolia. In this study, fifteen lentil genotypes were investigated. The experiment 

was conducted in the Complete Randomized Block Design with four replications in Southeastern Anatolia 

region of Turkey in 2001-2002 growing seasons, at two locations (Diyarbakır and Ceylanpınar/Şanlıurfa). 

According to the results of Diyarbakır location, the highest seed yield was obtained from the FLIP95-55L line  

as 382.7 kg/da, the lowest seed yield gave the cultivar Yerli Kırmızı as 252.8 kg/da. According to the results of 

Ceylanpınar location, the highest seed yield was obtained from the FLIP92-34L line  as 177.8 kg/da, the lowest 

seed yield gave the cultivar Fırat-87 as 112.3 kg/da. 

Keywords: Lentil, Lens culinaris, Variety, Yield, Yield Components. 

 

Güneydoğu Anadolu Ekolojik Koşullarında Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.) 

Genotiplerinin Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 

 
Özet: Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kışlık olarak yetiştirilen bazı mercimek genotiplerinin verim 

ve verim unsurlarını belirlemek amacıyla yürütüldü. Çalışmada 15 adet mercimek genotipi materyal olarak 

kullanıldı. Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre, dört tekerrürlü olarak kuruldu. Denemeler, 2001-

2002 yetiştirme sezonunda, Diyarbakır ve Ceylanpınar/Şanlıurfa olmak üzere iki lokasyonda yürütüldü. 

Diyarbakır lokasyonu sonuçlarına göre, en yüksek tane verimi 382.7 kg/da ile FLIP95-55L hattından, en düşük 

tane verimi ise 252.8 kg/da ile Yerli Kırmızı çeşidinden elde edilmiştir. Ceylanpınar lokasyonu sonuçlarına göre, 

en yüksek tane verimi 177.8 kg/da ile FLIP92-34L hattından, en düşük tane verimi ise 112.3 kg/da ile Fırat-87 

çeşidinden elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mercimek, Lens culinaris, Çeşit, Verim, Verim Öğeleri 

 

Introduction 

 

Lentil is an important food and feed crop in Turkey and an important components of 

the farming systems. Turkey is one of the major lentil producers globally, with its South-East 

Anatolia Region being the most intensive lentil growing area in the world. The region has 

witnessed substantial amount of fallow replacement with lentil in the past. 

Lentil is also important food legume crop with a high protein content of % 23-31 

(Eser, 1978). According to Diyarbakır Agriculture Province Directory Statistics, the total 

acreage planted with lentil in South East AnatoliaRegion long years average acreage planted 

with lentil was 403.421 ha, yielding lentil production of 448.679 ton (Anonymous, 2006). 

Lately by using plant breeding techniques high yielding and quality genotypes, as it is the 

case for other food crops,  have been improved. Since to feed  the increasing human 

population in the world is a problem of humanity; but it is impossible to increase the 

production by increasing production areas. Therefore, it is necessary to increase the yield per 

unit area by using high yielding cultivars and improved agronomic techniques. In order to 

determine higher-yielding cultivars for the South Eastern Anatolia of Turkey, we used eight 

different cultivars of lentil and carried out an experiment for two years. 

 

Materials  and Methods 

 

We totally used fifteen lentil genotypes; twelve of these were from ICARDA (FLIP86-

29L, FLIP87-53L, FLIP89-25L, FLIP89-32L, FLIP890-22L, FLIP90-41L, FLIP92-34L, 
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FLIP92-37L, FLIP93-7L, FLIP95-30L, FLIP95-32L, FLIP95-55L) and the remaining three 

were registered and well-adapted cultivars to the area (Seyran-96, Fırat-87 and Yerli Kırmızı). 

Fifteen  lentil genotypes were tested at two different locations (Diyarbakır and 

Ceylanpınar/Şanlıurfa), in South Eastern Anatolia of Turkey during 2001-2002 growing 

seasons. Within each location the experiment was replicated four times in a randomized 

completed block design. The trials utilized 6 x 1.2 = 7.2 m
2
 plots containing 6 rows. Row 

spacing was 20 cm (Şehirali, 1988). Plants in the middle 3.2 m
2
 of the plots were harvested at 

full maturity depending on the experiment. The sowing was carried out by using a special plot  

drill  on November 19 and November 13 in Diyarbakır and Ceylanpınar respectively. Equal 

amounts of 2 kg/da N and 6 P2 O5 kg/da were applied to each plot as a preplanting 

fertilization (Minhas et al., 1987). 

In Diyarbakır location experiment, fifty percent of the number of days to flowering 

(day), plant height (cm), first pod height (cm), number of branches per plant, number of pods 

per plant, number of seed plant, seed yield per plant (g), biological yield per plant (g), harvest 

index (%), 1000 seed weight (g) and grain yield per area (kg/da) were examined.  

In Ceylanpınar location experiment, number of pods per plant, number of seed plant, 

seed yield per plant (g), biological yield per plant (g), harvest index (%) 1000 seed weight (g) 

and grain yield per area (kg/da) were examined.  

All data were subjected to analysis of variance using costat statistical package 

program. Differences among means were separated according to Duncan’s Multiple Range 

Test. For all of the statistical analyses we used the procedures of Düzgüneş et al. (1987). 

 

Results and Discussion 

 

The results of the experiments have been summarized in table 1, 2.  

a) Diyarbakır Location 

As depicted in the table 1, the differences in fifty percent of the number of days to 

flowering of the tested genotypes for Diyarbakır lokasyon were found significant at the 0.05 

level. The highest fifty percent of the number of days to flowering with 162 day average was 

recorded for Fırat-87 and the lowest fifty percent of the number of days to flowering with 145 

day average was determined in  FLIP95-30L and Yerli Kırmızı. 

The differences in plant heights of the tested genotypes for Diyarbakır lokasyon were 

found significant at the 0.05 level. The tallest plant height of average 44.3 cm was recorded 

for Fırat-87 and the shortest plants with 29.7 cm average plant height was determined in  

FLIP93-7L.  

The differences among genotypes in terms of first pod height were found significant at 

0.05 level. As it was expected the highest score for the first pod height was determined in the 

tallest plants found in Fırat-87 with an average of 20.0 cm. Hence, the lowest score 8.7 cm 

was found in cultivar Yerli Kırmızı. 

The differences in number of branches per plant of the tested genotypes for Diyarbakır 

lokasyon were found significant at the 0.05 level. The highest number of branches per plant 

with 3.0 average was recorded for FLIP95-55L and the lowest number of branches per plant 

with 2.1 average was determined in  FLIP95-30L and FLIP89-25L genotypes. 

The differences in number of pods per plant of the tested genotypes for Diyarbakır 

lokasyon were not found significant at the 0.05 level. The average of number of pods per 

plant changed between 31.0 and 56.3.  

The differences in number of seed plant of the tested genotypes for Diyarbakır 

lokasyon were not found significant at the 0.05 level. The average of number of seed plant 

changed between 40.3 and 64.0.  
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The differences in seed yield per plant of the tested genotypes for Diyarbakır lokasyon 

were not found significant at the 0.05 level. The average of seed yield per plant changed 

between 1.2 and 2.1.  

The differences in biological yield per plant of the tested genotypes for Diyarbakır 

lokasyon were not found significant at the 0.05 level. The average of biological yield per 

plant changed between 2.8 and 3.8.  

The differences in harvest index per plant of the tested genotypes for Diyarbakır 

lokasyon were not found significant at the 0.05 level. The average of harvest index per plant 

changed between 43.0 and 56.4.  

The differences in 1000 seed weight of the tested genotypes for Diyarbakır lokasyon 

were found significant at the 0.05 level. The highest 1000 seed weight of average 35.0 g was 

recorded for FLIP87-53L and the lowest 1000 seed weight with 29.7 g average was 

determined in  FLIP90-41L.  

The differences in grain yield per area of the tested genotypes for Diyarbakır lokasyon 

were found significant at the 0.05 level. The highest grain yield per area of average 382.7 

kg/da was recorded for FLIP95-55L and the lowest grain yield per area with 252.8 kg/da 

average was determined in Yerli Kırmızı.  

b) Ceylanpınar Location: 

As depicted in the table 2, the average of number of pods per plant changed between 

9.8 and 35.6, the average of number of seed plant changed between 10.2 and 29.8, the average 

of seed yield per plant changed between 0.3 and 1.1 g, the average of biological yield per 

plant changed between 0.97 and 2.37 gr, the average of harvest index per plant changed 

between % 30.9 and % 56.3.  

The differences in 1000 seed weight of the tested genotypes for Ceylanpınar lokasyon 

were found significant at the 0.05 level. The highest 1000 seed weight of average 36.0 g was 

recorded for FLIP92-34L and the lowest 1000 seed weight with 28.0 g average was 

determined in  Fırat-87 cultivar.  

The differences in grain yield per area of the tested genotypes for Ceylanpınar 

lokasyon were found significant at the 0.05 level. The highest grain yield per area of average 

382.7 kg/da was recorded for FLIP95-55L and the lowest grain yield per area with 252.8 

kg/da average was determined in Yerli Kırmızı.  

 

Conclusions 

  

Grain yield per unit area was found significant among genotypes at 0.05 level. The 

highest grain yield was found in F95-55L as 382.7 kg/da in the first location; in the second 

location the highest grain yield was found in F92-34L as 177.8 kg/da. The  lowest grain yield 

was found in the cultivar Yerli Kırmızı as 252.8 kg/da in the first location. In the second 

location, Fırat-87 gave the lowest grain yield as 112.3 kg/da. 

The cultivars Fırat-87 and Yerli Kırmızı that have been grown in the area for many 

years gave the lowest grain yield per unit area according to the results obtained in two 

locations. The breeding studies that aim to increase grain yield have been growing rapidly 

around the world. The twelve genotypes from ICARDA used in this study were bred through 

this type of studies. The adaptation studies with these genotypes will be very useful in terms 

of the determination of high-yielding cultivars for the area. 

According to the results of this study it seems that F95-55L is the best fitting genotype 

for Diyarbakır area for grain yield and that F92-34L is the best fitting genotype for 

Ceylanpınar area for grain yield. However, multilocal adaptation experiments have to be done 

for more reliable results and recommendation. 
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Table 1. The means of tested  agronomical characters of lentil genotypes  in Diyarbakır 

location. 
Genotypes %50  

Numb

er of 

days to 
flower

ing 

(day) 

Plant 
height 

(cm) 

First 
pod 

height 

(cm) 

Number 
of 

branches 

per plant 

Number 
of pods 

per 

plant 

Number 
of seed 

plant 

Seed 
yield 

per 

plant 
(g) 

Biologic
al yield 

per plant 

(g) 

Harvest 
index 

(%) 

1000 
Seed 

weight 

(g) 

Grain 
Yield 

per 

area  
(kg 

da-1) 

1 FLIP86-29L 157 36.7 13.0 2.4 43.0 46.3 1.6 48.9 3.3 32.7 353.1 
2 FLIP87-53L 154 38.7 15.3 2.6 36.7 48.3 1.7 48.5 3.5 35.0 341.0 

3 FLIP89-25L 154 31.7 11.7 2.1 37.3 51.7 1.8 56.0 3.2 31.7 348.5 
4 FLIP89-32L 154 33.7 12.0 2.2 31.0 42.0 1.5 55.2 2.7 33.3 377.2 

5 FLIP90-22L 154 34.0 10.3 2.4 35.7 48.7 1.5 49.1 3.1 30.7 360.8 

6 FLIP90-41L 154 31.0 9.3 2.6 38.7 52.7 1.6 50.9 3.0 29.7 301.9 
7 FLIP92-34L 153 34.0 12.0 2.3 56.3 55.3 2.0 50.4 3.9 34.0 379.0 

8 FLIP92-37L 156 37.7 13.7 2.5 35.0 43.3 1.6 49.6 3.3 36.0 359.6 

9 FLIP93-7L 157 29.7 9.0 2.5 34.0 48.7 1.7 56.4 2.9 31.0 319.1 
10 FLIP95-30L 145 35.7 11.7 2.1 42.7 59.3 1.8 50.9 3.6 32.3 358.3 

11 FLIP95-32L 159 32.3 12.0 2.5 41.0 49.0 1.6 50.0 3.2 32.7 296.0 

12 FLIP95-55L 156 33.3 12.3 3.0 41.7 42.7 1.5 53.0 2.8 33.3 382.7 
13 Seyran-96 154 34.7 12.0 2.5 40.7 58.7 1.9 53.0 3.6 31.0 302.2 

14 Fırat-87 162 44.3 20.0 2.7 33.7 40.3 1.2 43.0 2.8 34.7 311.7 

15 Yerli 
Kırmızı 

145 30.3 8.7 2.4 42.3 64.0 2.1 54.7 3.8 31.7 252.8 

LSD (%5) 1.78 3.19 2.75 0.24 ns ns ns ns ns 2.03 57.64 

CV (%) 0.69 5.53 13.47 5.74 21.62 17.87 20.37 20.39 7.79 3.73 10.25 

 

Table 2. The means of tested  agronomical characters of lentil genotypes  in 

Ceylanpınar/Şanlıurfa location. 
  Genotypes Number of 

pods per 

plant 

Number 

of seed 

plant 

Seed 

yield per 

plant (g) 

Biological 

yield per 

plant (g) 

Harvest 

index (%) 

1000 Seed 

weight  

(g) 

Grain yield per 

area (kg da-1) 

1 FLIP86-29L 19.0 18.0 0.7 1.36 51.5 32.7 146.9 

2 FLIP87-53L 19.9 22.1 0.8 1.64 48.8 32.7 159.6 

3 FLIP89-25L 26.0 27.0 1.1 2.03 54.2 35.3 172.8 

4 FLIP89-32L 22.6 21.2 0.7 1.44 48.6 35.3 134.0 

5 FLIP90-22L 29.5 27.7 1.0 1.97 50.8 31.7 162.0 

6 FLIP90-41L 17.3 18.8 0.6 1.27 47.2 30.3 153.7 

7 FLIP92-34L 35.6 29.8 1.1 2.37 46.4 36.0 177.8 

8 FLIP92-37L 16.3 16.4 0.6 1.35 44.4 33.0 159.3 

9 FLIP93-7L 21.8 23.8 0.8 1.77 45.2 35.0 146.9 

10 FLIP95-30L 22.3 23.2 0.8 1.63 49.1 29.0 162.3 

11 FLIP95-32L 21.7 24.0 0.7 1.77 39.5 28.3 119.1 

12 FLIP95-55L 22.0 23.3 0.8 1.67 47.9 33.0 147.2 

13 Seyran-96 20.4 26.6 0.9 1.60 56.3 27.7 163.9 

14 Fırat-87 9.8 10.2 0.3 0.97 30.9 28.0 112.3 

15 Yerli Kırmızı 22.5 22.0 0.8 1.65 48.5 33.0 127.2 

LSD (%5)      1.99 22.84 

CV (%)      3.77 9.12 
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Abstract: In our region, this population called as pseudo dermason heavily grown has lost its purity was 

sensitive against diseases. For this purpose, 39 units of local population  were used in this study in 2007 -2011. 

Breeding study with pure line selection method was made. Sawn plants were observed and in the results of 

observation,  262 unit single plants were selected, and of this plant, single plant lines were formed. It was 

selected as promising 51 single plants and lines were formed. These lines were  taken into the observation  

garden and it was decreased to 23 units.  It was established pre fertility experiment from 23 lines and by 

observing fertility and elements of fertility was reduced to the number 6. It was used Terzibaba variety and its 

own population  as control at fertility experiment and the lines excessing the average of population were taken 

into the area of fertility experiment. The experiments was established according to randomised block design with 

three replications.  

In this study, it was observed plant lenght, first bean height the number of branches, the number of bean, the 

seed number of bean, 100 seed weight and seed yield of line and varieties. According to results of study,while  

seed yields of control variety was 194,92 kg/da, those of lines were 159,07 – 226,31 kg/da. Nevertheless, 

whereas100 seed weight of control was 36,29g , that of line was 40,89 – 55,82g. 

According to the eveluations made by being taken into consideration features studied, two lines were determined 

as cultivar candidate  (10/2 and 35/1 lines) and for 10/2 line registration activities were launched. 

Keywords: Breeding, , selection, dry bean, Erzincan 

 

Erzincan Yerel Kuru Fasulye Islah Çalışmaları 

 
Özet: Bölgemizde yoğun olarak yetiştirilen yalancı dermason olarak adlandırılan bu populasyon saflığını 

yitirmiş hastalıklara karşıda hassaslaşmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2007-2011 yılları arasında yapılan bu 

çalışmada 39 adet yerel populasyon kullanılmıştır. Saf hat seleksiyon yöntemi ile ıslah çalışması yapılmıştır. 

Ekilen bitkiler gözlenmiş ve bu gözlemler sonucu 262 adet tek bitki seçilmiş, seçilen bitkilerden tek bitki sıraları 

oluşturulmuştur. 51 tek bitki sırası ümitvar olarak seçilmiş ve hatlar oluşturulmuştur. Oluşturulan hatlar gözlem 

bahçesine alınmış ve burada da 23 e düşürülmüştür.  23 hattan ön verim denemesi kurulmuş verim ve verim 

unsurlarına bakılarak sayı 6 ya indirilmiştir. Verim denemesinde şahit olarak Terzibaba çeşidi ve Populasyonun 

kendisi kullanılmış ve populasyon ortalamasını aşan hatlar bölge verim denemesine alınmıştır. Tesadüf blokları 

deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak denemeler kurulmuştur. 

Çalışmada hat ve çeşitlere ait bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide dal sayısı, bitkide bakla sayısı, baklada 

tane sayısı, 100 tane ağırlığı ve tane verimi özellikleri incelenmiştir. Bu araştırma sonuçlarına göre kontrol 

çeşidin tane verimi 194,92 kg/da olurken hatların tane verimleri 159,07 - 226,31 kg/da arasında olmuştur. Yine 

kontrol çeşidin 100 tane ağırlığı 36,29 g olurken hatların 100 tane ağırlıkları 40,89 – 55,82 g arasında 

değişmiştir.  

Denemede incelenen özellikler dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda iki hat (10/2 ve 35/1 

nolu hatlar) çeşit adayı olarak belirlenmiş ve 10/2 nolu hatla tescil çalışmaları başlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Islah, seleksiyon, kuru fasulye, Erzincan 

 

Giriş 
 

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Leguminosae familyasına dâhil bir baklagil bitkisi 

olup anavatanının Güney Amerika olduğu bildirilmektedir. İlk kez günümüzden yaklaşık 7 

bin yıl önce Orta Amerika’da kültüre alınmış olan fasulye, buradaki sıcak bölgelerden 

subtropikal ve ılıman bölgelere yayılmıştır. Amerikan orijinli olan fasulye ülkemize yaklaşık 

250 yıl önce getirilmiştir (Şehirali, 1988).  

İnsan beslenmesinde büyük önemi olan bitkisel protein kaynaklarından biri olan fasulye, 

dünyada yemeklik baklagil kültürü arasında ilk sırayı almaktadır. Bileşimlerinde %18-32 

protein, A, B ve D vitaminleri içerir. Fasulye %99 oranında kendi çiçek tozlarıyla tozlanan 

autogam bir bitki olup, döllenme çiçekler açılmadan antherlerin olgunlaşması ve polenin 

stigma üzerine dökülmesiyle gerçekleşmektedir (Eser, 1974).     
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Ülkemizde ve bölgemizde son zamanlarda kuru fasulye yetiştiriciliği giderek 

azalmaktadır. Bölgemizdeki azalışta en büyük pay verim kaybından ileri gelmektedir. Verim 

kaybına neden olan faktörlerden bazıları bilinçsiz ve aşırı kullanılan kimyasal gübreler ve bu 

nedenle toprakta çoraklaşma ve bölgeye adapte olmuş iyi bir çeşidin kullanılmaması sayılabilir. 

Erzincan ilinde 5880 ha. alan ve 179 kg/da verim ile hem üretim yapılan alan hem de 

dekara verim olarak azalmalar olmuş ve ülke ortalamasının altında kalmıştır. Kuru fasulyenin 

Türkiye yeterlilik derecesi %83 olmuştur (Anonim, 2011).  

Bölgemizin birçok yerinde üretimi yapılan ve sevilerek tüketilen yerel fasulye 

populasyonları mevcuttur. Bunların belirli ıslah metotları ile çeşit haline getirilmesi, hem 

verimin artmasını hem de kaliteli ürün elde edilmesini sağlayacaktır. Bu populasyonların çeşit 

haline getirilmesi ve kalitesinin artırılması bölgemiz çiftçisi için önemdir.  

İlimizde yarı sarılıcı yerel populasyon fasulyeler küçük alanlarda yetiştirilmektedir. Bu 

fasulyeler geç olgunlaştıkları için (145 – 160 gün) tane verimleri arzu edilen seviyeye 

çıkmamaktadır. Bu araştırmada; bölgede Yalancı Dermason diye bilinen fasulye 

populasyonunu saflaştırarak, erkencilik sağlamak, tane verimini artırmak ve çeşit haline 

getirerek bölge çiftçisinin hizmetine sunmak amaçlanmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda Erzincan merkez, Üzümlü ve Çayırlı ilçe ve köylerinde yoğun 

olarak yetiştiriciliği yapılan Yalancı Dermason popülasyonu toplanmasıyla çalışmalara 

başlanmıştır.   

 

Materyal  

  

Deneme de;  Erzincan merkez, Üzümlü ve Çayırlı ilçe ve köylerinde yoğun olarak 

yetiştiriciliği yapılan Yalancı Dermason popülasyonu olan kuru fasulye tipleri ve Terzibaba 

çeşidi materyal olarak kullanılmıştır.  

 

      Metot 

  

Araştırma 2007-2011 yıllarında (beş yıl süreyle) Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma 

İstasyonu Müdürlüğü araştırma ve uygulama alanında yürütülmüştür. Çalışmamızda metot 

olarak; fasülye kendine döllek bir bitki olduğu için saf hat seleksiyon ıslah yöntemi 

kullanılmıştır. 

2007 Yılı : Sürvey yapılarak Erzincan merkez, Üzümlü ve Çayırlı ilçelerinden 39 adet 

dermason fasulyesi populasyonu toplanmıştır. Toplanan bu tohumlar aynı yıl bulk yapılarak 

ekilmiş ve 262 tek bitki seçilmiştir. Seçilen bu bitkilerin tohumları ayrı ayrı hasat edilmiştir. 

2008 Yılı : Bu bitkilerden alınan tohumlardan 2 şer sıra ve her sıra 2 m olacak şekilde 

tek bitki sıraları oluşturulup yetiştirilmiştir. Ayrıca her on sıradan sonra ana materyali kontrol 

etmek için standart  çeşit olan Terzibaba ve populasyon yetiştirilmiştir. Parseldeki bitkiler 

gözlenip amacımıza uygun 51 bitki sırası seçilmiştir.  

2009 Yılı : Seçilen 51 hatla, Terzibaba çeşidi ve populasyonla beraber gözlem bahçesi 

kurulmuştur. Kurulan gözlem bahçesinden amacımıza uygun tipler, parsel verimleri de 

alınarak değerlendirilmiştir. Sonuçta çeşit ve populasyonu özellikler bakımından geçen 23 hat 

ön verim denemesine aktarılmıştır. 

2010 Yılı :  Ön verim denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı 

olarak yapılmıştır. Verim ve verim unsurları değerlendirmesi sonucu 23 hat 8 hatta 

düşürülmüş ve seçilen hatlar bölge verim denemesine aktarılmıştır. 

2011 Yılı :  Seçilen 8 hat, standart çeşit (Terzibaba) ve populasyondan oluşan bir setle 

verim denemesi kurulmuştur. Bu denemede verim ve verim unsurlarına bakılarak sonuçta 2 

hat ümitvar olarak belirlenmiş ve bir tanesi (10/2) tescile sunulmuştur. 

Denemede Kullanılan Bitkilerde Vejatasyon Süresince Yapılan Kültürel İşlemler 
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1. Sulama: Deneme de bitkiler hava sıcaklığı ve ortam nem faktörlerine göre damla 

sulama sistemiyle sulanmıştır. 

2. İlaçlama: Tarla hazırlığı dönemlerinde ekimden önce yabancı ot ilaçlaması 

yapılmış ve vejatasyon periyodu boyunca da yabancı ot kontrol altında tutulmuştur. Gerekli 

görüldükçe de çapalama yoluyla mücadele edilmiştir.    

3. Çapalama : Vejatasyon periyodu boyunca her yıl 3 defa çapalama yapılmıştır. 

4. Gübreleme : Ekim öncesi toprak analizleri yapılmış ve fasulye bitkisinin yetişmesi 

için ideal gübre seviyesine (2-4 kg N., 4-6 kg P2O5 ve 4-8 kg K ) çıkaracak şekilde gübreleme 

yapılmıştır. 

Bitkilerde Yapılan  Gözlem, Ölçüm ve Tartım İşlemleri 

1. Ekim Tarihi : Denemenin kurulduğu tarih esas alınmıştır. 

2. Çıkış Süresi (gün) : Ekim yapıldıktan sonra parsellerde  % 75 oranında çıkış 

olduğu zamana tekabül eden süredir. 

3. Çiçeklenme Gün Sayısı (gün) :  Çıkış ile bitkilerin % 50 sinde çiçeklenmenin 

görüldüğü tarih arasındaki gün sayısıdır.   

4. Olgunlaşma Süresi (Gün) : Bitkiler çıkışlarını tamamladıktan sonra parseldeki 

bitkinin %75 inin olgunlaştığı güne kadar geçen süredir.  

5. Bitki Boyu (cm) : Hasat döneminde toprak yüzeyi ile bitkinin en uç noktası 

arasında ki  mesafe ölçülerek belirlenir. 

6. İlk Bakla Yüksekliği (cm) : Hasat döneminde toprak yüzeyi ile meyve bağlayan ilk 

bakla arasında ki dikey açıklık ölçülerek belirlenir. 

7. Bitkide Dal Sayısı (adet) : Hasatta parsel içinde belirlenen bitkilerde dal sayımı 

yapılır ve ortalaması alınır. 

8. Bitkide Bakla Sayısı (adet) : Hasatta parsel içinde seçilen bitkilerde bakla sayımı 

yapılır ve  bitki başına düşen ortalama bakla sayısı adet olarak belirlenir. 

9. Baklada Tane Sayısı (adet) : Hasatta parsel içinde seçilen bitkilerde bakla sayımı 

ve tane sayımı yapılır. Tane sayısı bakla sayısına bölünerek baklada tane sayısı belirlenir.            

10. 100 Tane ağırlığı (gr) :  Her parselden alınan ürün içinden saf tohumluktan 

rasgele seçilen 100 tanenin ağırlıkları alınarak %14 neme göre düzeltilerek belirlenir.  

 11. Tane Verimi (kg/da) : Hasattan sonra elde edilen taneler tartılarak kg/da 

üzerinden hesaplanır. 

 

Tartışma ve Sonuç 

 

1. Ekim Tarihi : Bölgemizde üreticiler genellikle Nisan ayı sonu gibi ekim yapsalar 

da bu ekimler risklidir. Çalışmamızda yıllar itibariyle farklılık gösterse de genellikle Mayıs 

ayının 09 – 16’sı arasında ekimler yapılmıştır.  

2. Çıkış Gün Süresi (Gün) :Ekim tarihinden 14 – 20 gün sonra çıkışlar sağlanmıştır. 

İklim şartları ( yağış ve sıcaklık) sürenin uzamasında veya kısalmasında etkili olmuştur. Çeşit 

ve hatlar arasında çıkış tarihlerinde farklılıklar oluşmamıştır. 

Çiftçi ve Yılmaz (1992), Van ekolojik koşullarında 12 kuru fasulye çeşidiyle yaptıkları 

bir çalışmada çeşitlerin ekimden sonra 17-21 günde çıktıklarını bildirmişlerdir.  

3.  Çiçeklenme Gün Sayısı (Gün) : Çiçeklenme süreleri 44-50 gün arasında 

değişmiştir. Çiçeklenmeyi ilk tamamlayan 23/3 nolu hat olmuş (44 gün) en geç çiçeklenen ise 

Terzibaba (50 gün) çeşidi olmuştur.  

Çiçeklenme süreleri bakımından kullanılan hatlardan hepsi kontrol çeşidinden daha 

kısa sürede çiçeklenmişler fakat istatistiki olarak aralarındaki fark önemli çıkmamıştır. 

Ulukan ve ark. (2008), Erzincan koşullarında yürüttükleri bir ıslah çalışmasında 

kullandıkları 8 hat ve 2 standart çeşidin yaklaşık olarak 48,3 – 60,1 gün arasında 

çiçeklendiklerini belirlemişlerdir. 
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Balkaya ve Yanmaz (2003), Tarla koşullarında yürüttükleri çalışmada % 50 

çiçeklenme zamanı dikkate alındığında, bodur tiplerde 36 -45 gün arasında % 50 çiçeklenme 

gösterenlerin erkenci, 46 – 51 gün arasındakilerin orta ve 52 günün üzerindekilerin geççi tip 

formunda olduklarını belirlemişlerdir. 

Yapılan bu çalışmada elde edilen verilerin literatürlerle paralellik gösterdiği 

görülmüştür.  

4.Olgunlaşma Süresi (Gün) : Olgunlaşma süreleri 120 - 140 gün arasında değiştiği 

ve ilk olgunlaşan 13/8 ve 23/3 nolu hatlar olduğu görülmüştür. Terzibaba çeşidi ise 140 günle 

en geç olgunlaşmıştır. Yapılan çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre de aralarındaki farklılık 

0,01 seviyesinde önemli bulunmuştur. 

Balkaya ve Yanmaz (2003), bu konuda yaptıkları bir çalışmayla, hasat zamanı 90-110 

gün arası erkenci, 111-125 orta ve 125 gün üzerindekilerini ise geçci olarak 

gruplandırmışlardır. 

Kullandığımız hatlardan 38/7, popülasyon ve Terzibaba çeşidi 125 günün üzerinde 

olgunlaşarak geçci, diğer hatların hepsi 120-125 gün arasında olgunlaşarak orta erkenci 

sınıfına girmişlerdir. 

Ulukan ve ark. (2008), Erzincan koşullarında yürüttükleri bir ıslah çalışmasında 

kullandıkları 8 hat ve 2 standart çeşidin 118,6 – 137,7 günde olgunlaştıklarını bildirmişlerdir. 

5. Bitki Boyu (cm) : Bitki boyu 114,66 – 146,06 cm arasında değişmiştir. En uzun 

boylu bitki 13/8 (146,06 cm) nolu hatta olmuş ve Terzibaba (114,66 cm) çeşidinden de en 

kısa boylu bitkiler elde edilmiştir. Yapılan istatistiki analiz sonuçlarına göre hat ve çeşitler 

arasında farklılık 0,01 seviyesinde önemli çıkmıştır. 

Zeytun (1987), Çarşamba Ovası'nda yetiştirilen fasulye çeşitlerinin fenolojik ve 

morfolojik karakterlerinin tespiti amacıyla yürüttüğü araştırmada, fenolojik özellikleri ve ilk 

çiçeklenmedeki bitki boyu, hasat sırasındaki bitki boyu, bakla ve tohum özellikleri gibi 

morfolojik özelliklerini incelemiştir. Çarşamba Ovası'nda yetiştirilen 33 fasulye çeşidinde 

bodur çeşitlerde bitki boyunun 32-58 cm arasında bulunduğunu bildirmiştir.  

6. İlk Bakla Yüksekliği (cm): İlk bakla yükseklikleri 7,96 – 12,66 cm arasında 

değiştiği görülmüştür. İlk bakla yüksekliği en yüksek 3/7  (12,66 cm) nolu hat ile Terzibaba 

(12,03 cm)  çeşidinde olmuş ve ilk grubuna girmişlerdir. En düşük 10/2 nolu hatta (7,96 cm) 

olmuş ve son grubu oluşturmuştur. 

İlk bakla yüksekliği makinalı hasat için önemli bir karakterdir. Fakat bu çalışmada 

kullandığımız fasulye tipleri tip 2 (yarı sarılıcı) formunda oldukları için makinalı hasat imkanı 

yok denecek kadar azdır. Bu nedenle ilk bakla yüksekliği aslında bu çalışmada önemini de 

kaybetmektedir. 

Zeytun ve Gülümser (1988), Çarşamba ovasında yetiştirilen fasulye çeşitlerinin 

fenolojik ve morfolojik karakterlerinin tesbiti konusunda 33 yerli 2 adet ıslah edilmiş yabancı 

hatla yaptıkları bir çalışmada ilk bakla yüksekliğinin 6-14 cm arasında değiştiğini 

belirlemişlerdir. 

7.  Bitkide Dal Sayısı (adet/bitki): Bitkide dal sayısı bakımından hat ve çeşitler 3,5-

4,2 adet/bitki arasında değişmiş ve en fazla dallanma 13/8 (4,2 adet/bitki) ve 35/1 (4,1 

adet/bitki) nolu hatlarda olmuştur. En az dallanma Terzibaba (3,5 adet/bitki) çeşidinde 

meydana gelmiştir.Çeşit ve hatlar arasındaki oluşan farklılık 0,01 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. 

Neinhuis and Singh (1985), kuru fasulyede morfolojik karekterler ve tane verimi 

üzerine lokasyon ve ekim sıklıklarının etkisi ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Morfolojik 

karekterlerden boğum arası mesafe, bitki başına dal ve bakla sayısının tane verimi ile olan 

korelasyon ilişkilerinin istatistiki yönden önemli olduğunu bulmuşlardır. 

8.  Bitkide Bakla Sayısı (adet): Bitkide bakla sayısı bakımından 10/2 (35,83 

adet/bitki)  ve 35/1 (34,60 adet/bitki) nolu hatların öne çıktığı ve a grubunu oluşturduğu 
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görülmektedir. Son grubu ise 13/8 (23,66 adet/bitki) nolu hat, Populasyon (23,23 adet/bitki) 

ve Terzibaba (24,06 adet/bitki) çeşidi oluşturmuştur. Çalışmamızda bitkide bakla sayısı 23,23 

– 35,83 adet/bitki arasında değişmiştir.   

Düzdemir ve Akdağ (2001), Türkiye Kuru Fasulye Gen Kaynaklarının 

Karakterizasyonu adlı çalışmalarında 55 adet fasulye çeşidi incelemişler ve bitki başına bakla 

sayısını 8,6-26,2 adet  arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Yılmaz ve Çiftçi (1994), Van ekolojik koşullarında Verimli Fasulye Çeşitlerinin 

Belirlenmesi adlı çalışmalarında ise 12 çeşit ve hat kullanmışlar; bitkide bakla sayısının 14,2-

23,2 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. 

9. Baklada Tane Sayısı (adet) : Baklada tane sayısı bakımından denemede kullanılan 

hat ve çeşitler 4,96 – 3,50 adet arasında değişmiştir. En fazla bakla 10/2 (4,96 adet), 35/1 

(4,76 adet) ve 3/7 (4,66 adet)  nolu hatlarda olmuş ve a grubuna girmiştirler. En az bakla ise 

Populasyon (3,60 adet)  ve Terzibaba (3,50 adet) çeşidinde olmuş ve son grubu 

oluşturmuşlardır. İstatistiki olarak 0,01 seviyesinde farklılıklar önemli çıkmıştır. 

Yılmaz ve Çiftçi (1994), Van Ekolojik Koşullarında Verimli Fasulye Çeşitlerinin 

Belirlenmesi adlı çalışmalarında 12 fasulye çeşit ve hattı kullanmışlar ve baklada tane sayısını 

3-5,6 adet arasında değiştiğini belirlemişlerdir.  

Fasulye bitkisinin seçiminde Edje ve Mughogho (1976), baklada tane sayısının önemli 

bir verim öğesi ve yararlı bir krıter olduğunu, Paraiguat ve Pinchinat (1976), fasulye ıslah 

çalışmalarında, tane verimi yönünden bitkide bakla sayısı, baklada tane ve boğum sayısının 

fazlalığına özen gösterilmesi gerektiğini açıklamışlardır.  

Baklagillerde genel olarak tane verimi ile bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı ve 

100 tane ağırlığı arasında olumlu bir ilişki olduğu bildirilmektedir (Sınha, 1977). 

Baklada tane sayısının verimle doğrusal bir ilişkisi olduğu anlaşılmıştır. 

10. 100 Tane ağırlığı (g): 100 tane ağırlıkları 36,29 - 55,82 g arasında değiştiği 

görülmüştür. 35/1 (55,82 gr) ve 23/3 (54,57 gr) nolu hatlar ilk grubu oluşturmuş, Terzibaba 

(36,29 g) çeşidi ise en küçük taneli olmuş ve son grupta yer almıştır. Hat ve çeşitler arasında 

100 tane ağırlığı bakımından 0,01 seviyesinde istatistiki olarak farklılık önemli çıkmıştır. 

Çakmak ve ark. (1999), Bazı Kuru Fasulye Hatlarının Agronomik Özellikleri ile 

Verim Potansiyellerinin Saptanması konusunda 61 hatla yaptıkları bir çalışmada hatların 100 

tane ağırlıklarının 42,83-51,18 gr arasında değiştiğini saptamışlardır. 

Düzdemir ve Akdağ (2001), Türkiye Kuru Fasulye Gen Kaynaklarının 

Karakterizasyonu adlı çalışmalarında 55 adet fasulye çeşidi incelemişler ve 100 tane ağırlığı 

23,6-131,5 gr arasında değiştiğini tesbit etmişlerdir. 

Ulukan ve ark. (2008), Erzincan koşullarında yürüttükleri bir ıslah çalışmasında 

kullandıkları 8 hat ve 2 standart çeşidin 100 tane ağırlıklarının 22,12 – 55,01 gr arasında 

değiştiğini tesbit etmişlerdir. 

11. Tane Verimi (kg/da): Çalışmada kullanılan hat ve çeşitlerin verimleri 159,07 - 

222,10 kg/da arasında değiştiği görülmüş en yüksek verim 10/2 (222,10 kg/da) ve 35/1 

(207,85 kg/da) numaralı hatlardan elde edilmiş ve ilk grubta yer almışlardır. 13/8 (159,07 

kg/da) ve   23/3 (160,35 kg/da)  nolu hatlar ise en son grubu oluşturmuşlardır. Çeşit ve hatlara 

ait tane verimleri istatistiki olarak aralarındaki farklılık 0,01 seviyesinde önemli çıkmıştır.  

Düzdemir ve Akdağ (2001), Türkiye Kuru Fasulye Gen Kaynaklarının 

Karakterizasyonu adlı çalışmalarında 55 adet fasulye çeşidi incelemişler ve tane verimlerinin 

73,4-205,9 kg/da arasında değiştiğini bildirmişler, Bozoğlu ve Gülümser (2000), yaptıkları bir 

çalışmada 14 çeşit/hat kullanmışlar ve tane varimleri 162,7-237,7 kg/da arasında değişmiş 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Aggarwal ve Singh (1973), 35 fasulye çeşidi üzerindeki çalışmalarında; tane veriminin  

bitkideki bakla sayısı, bakladaki tane sayısı ve 100 tane ağırlığı ile önemli ve olumlu ilişkili 

olduğunu belirlemişlerdir. 
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Yapılan bu çalışmanın diğer ıslah çalışmalarından alınan sonuçlarla paralellik arz 

ettiği ve bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı ve 100 tane ağırlığında öne çıkan hatların 

verimde de öne çıktığı görülmüştür. 

Şehirali (1988), çok çeşitli tüketim olanakları bulunan fasulyede ideal çeşit tanımı 

yapılmadığını bildirmektedir. Fasulyede tüketicilerin olgunlaşmamış baklaları, olgunlaşmamış 

taneleri ya da olgun taneleri kullanmasına göre ıslah çalışmalarının yönü değişmektedir. 

Ayrıca çeşitli yörelerde tanenin büyüklük form ve rengine göre istenilen çeşitlerin 

geliştirilmesi de gerekli olabilmektedir. Danenin kalitesi yönünden kabuğun inceliği, erken 

pişme ve lezzetlik de istenilen özelliklerdendir. Eş zamanlı pişme kuru tane amaçlı çeşitlerde 

istenen bir özelliktir ki bu da olgunlaşmanın kısa süreli olması ile gerçekleşir. Bunun yanı sıra 

tarımsal açıdan da makineli tarıma uygun dik gövdeli tipler, ilk bakla yüksekliği fazla olan 

tipler, eş zamanlı olgunlaşan tipler arzu edilmektedir.  

Öz ve ark. (2003), tarımsal araştırmalarda tüketici ve üretici istekleri dikkate alınarak 

birçok gözlem yapılması, bitkilerde ekonomik öneme sahip olan özelliklerin poligenik kalıtım 

göstermesi, karakterler teke tek ele alındığında bazen hatalı yorum ve önerilere yol açtığını, 

çok değişkenli (multivariate) analiz yöntemlerini devreye sokarak birden fazla karakteri 

birlikte analiz etme şansı olduğunu ifade etmektedirler.  

Daha önceki çalışmalarda da belirtildiği gibi fasulyede ideal bir tip şekli yoktur. 

Tüketiciye göre değişen bir istek söz konusudur. Üretici açısından önemli olan tane veriminin 

yüksekliği, hastalıklara karşı dayanım ve erkenciliktir. Tüketici için önemli olan ise kabuğun 

inceliği, etten ayrılmama, erken pişme ve lezzet durumudur. 

Araştırma sonucu elde edilen veriler ışığında söz konusu özelliklerin bir çoğunda 35/1 

ve 10/2 nolu hatlar öne çıkmıştır. Bu 2 hat çeşit adayı olarak belirlenmiş ve tohum 

çoğaltımları yapılarak  tescile 10/2 nolu hat (Erzincan Dermasonu) sunulmuştur. 
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28. Determination of Relations Between Yield and (Normalized Difference Vegetation 

Index) NDVI Value on Some Dry Beans (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes. 
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Abstract: This research carried out in Konya ecological conditions to determine the relationship between yield 

and normalized difference vegetation index on some dry bean genotypes. 

12 genotypes (4 of them from advanced lines from Blacksea Agricultural Research Institute and 8 of them from 

registered varieties) were used as the material in this study. Trial conducted by the randomized complete block 

desing with three replications at Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute’s research field in 

2012. 

As a result, while the highest yield obtained from “Noyanbey 98” with 2605 kg/ha, lowest yield was 1032 

kg/ha in “Akman 98”, for the NDVI while the highest value recorded at “Noyanbey 98” (0,86) lowest value with 

0,49 from KTAE TB-200 line. 

The relation between yield and NDVI value was determined statistically significant at positive direction. 

Keywords: Dry Bean, Yield, NDVI 

 

Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Verim ve NDVI (Normalize 

Edilmis Fark Bitki Örtüsü İndeksi) Değerleri ile Aralarındaki İlişkilerin Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma, bazı kuru fasulye genotiplerinin, Konya ekolojik koşullarında verim ve normalize edilmiş 

fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) değerleri ile aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmada materyal olarak; Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen 4 adet ileri çıkmış kuru 

fasulye hattı ve ülkemizde tescilli 8 adet çeşit kullanılmıştır. Deneme Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 

tekrarlamalı olarak 2012 yılında, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 

yürütülmüştür. 

Yapılan çalışma neticesinde; tane verimi bakımından en yüksek değer 260.5 kg/da ile Noyanbey 98, en düşük 

103.2 kg/da ile Akman 98 çeşitlerinden, NDVI değerleri bakımından en yüksek değer Noyanbey 98 (0.86) 

çeşidi, en düşük KTAE TB-200 (0.49) hattından elde edilmiştir. 

Tane verimi ile NDVI değeri arasındaki ilişki istatistiki olarak önemli ve pozitif olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kuru fasulye, verim, NDVI 

 

Giriş 

 

Uzaktan algılama yöntemleri hassas tarım uygulamaların önemli bir bileşenidir. Bu 

sistemler; bitki gelişimini izlemek, bitki biyokütle, yaprak alan indeksi (LAI), azot (N) 

içeriği ve tane verimi tahminlerini hızlı ve tahribatsız şekilde sağlamak için kullanılırlar 

(Aparicio ve ark., 2000; Cabrera- Bosquet ve ark., 2011). Uzaktan algılama yöntemleri aktif 

ve pasif uzaktan algılama teknikleri olarak iki geniş kategoriye ayrılabilir. Aktif uzaktan 

algılama cihazları; pasif algılama cihazlarının sınırlamalarını aşmak ve yansıma 

okumalarına ortam ışık koşullarının etkilerini en aza indirmek için geliştirilmiş kendi enerji 

kaynağı olan cihazlardır (Erdle ve ark., 2011; Govaerts ve Verhulst, 2010; Inman ve ark., 

2005; Shaver ve ark., 2010, 2011). Bunların başında da kullanılabilirlik bakımından, yaprak 

yoğunluğu fazla olan alanların, klorofilin yakın kızılötesi enerjiyi yansıtma ve kırmızı ışığı 

soğurma özellikleri sayesinde görece az yaprak barındıran alanlardan ayrılmasını 

sağlayan NDVI (Normalize Edilmis Fark Bitki Örtüsü İndeksi) gelmektedir (Kandemir, 

2010). Aynı zamanda NDVI; bitki örtüsü değişimi, bitki örtüsü sınıflandırılması ve bazı 

parametrelerin hesaplanmasında oldukça başarılı olduğu kanıtlanmış ve en çok kullanılan 

bitki örtüsü indeksidir (Sobrino ve Raissoini, 2000). 

Normalize edilmiş fark bitki örtüsü indisi değerleri veya yakın kızılötesi bandı, 

kırmızı bantla oranlayarak elde edilen sonuçlar, yeşil bitki örtüsüyle ilgili bilgiyi verdiği 

gibi bitkinin zayıf olduğu veya bitkisiz boş alanları da belirlemektedir. Ayrıca bitki indisi 

http://digitool.library.colostate.edu/exlibris/dtl/d3_1/apache_media/L2V4bGlicmlzL2R0bC9kM18xL2FwYWNoZV9tZWRpYS8xOTIwMjU%3D.pdfBunlar%C3%84%C2%B1n
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1 değerine ne kadar yakın olursa bitkinin kuvvetli olduğunu, 0 değerine yaklaştıkça bitki 

örtüsünün yok olduğunu, negatif olduğunda ise alanların kesinlikle bitkisiz olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca normalize edilmiş olması, farklı güneş açısı etkilerini de ortadan 

kaldırır. Nitekim; sağlıklı yeşil bitki örtüsü, yakın  kızılötesi bölgesinde (0,7–1,3 µm), 

görünür dalga boyları (0.4-0.7 µm) ile karşılaştırıldığında, çok yüksek yansıtım (yaklaşık: 

%45'den %50'ye kadar), çok yüksek geçirgenlik (yaklaşık: %45'den %50'ye kadar) ve çok 

düşük yutulma (%5'den az) ile karakterize edilmekte ve yakın kızılötesi bölgesinden 

yansımayı etkileyen ana faktör yaprağın morfolojik yapısı olup, amaç aşırı ısınmayı 

önlemektir (Duran, 2007). Klorofillerin belli dalga boyundaki enerjiyi absorbe etmeleri, bu 

enerjiyi ya fotosentezde kullanılan ve dalga boyu başka olan bir enerjiye dönüştürmelerinden 

ya da fotosentez için gerekli bileşiklere doğrudan aktarmalarındandır (Kaçar, 1989). 

Bir bitki örtüsü kanopisi; birçok yaprağın mozaiğinden, diğer bitki yapılarından, 

zemin yapısından ve gölgeden oluşan karmaşık bir yapıdır. Bu nedenle tek bir yaprağın 

yansıtımı ile bitki örtüsü kanopisinin iki boyutlu yansıtımını açıklamak yeterli olmayacaktır. 

Vejetasyon kanopisi yansıma özellikleri; vejetasyonun alansal yayılımı, vejetasyonun tipi, 

yaprak alan indeksi (YAI), vejetasyonun durumu ve yaprakların açısı gibi durumlardan 

etkilenmesinin (Goel, 1989) yanında çevresel faktörlerden kaynaklı; makro/mikro besin 

elementleri noksanlığı, hastalık ve zararlı kaynaklı nekrotik lekelenmelerden de oldukça 

yüksek oranda etkilenecektir. 

Çalışma ile, klasik ıslah metotları içerisine yardımcı enstrüman olarak entegre 

olabilecek fizyolojik parametrelerden NDVI verilerinin tohum verimi ile olan ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal Metot 

 

Araştırma Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 

2012 yılı fasulye yetiştirme periyodu (Mayıs-ekim) içerisinde yürütülmüştür. Çalışmada, 

Karadeniz Tarımal araştırma Enstitülerince geliştirilen 4 adet ileri çıkmış hat ile 8 adet çeşit 

(Akman 98, Göksun, Göynük 98, Karacaşehir 90, Noyanbey 98, Önceler 98, Yunus 90, 

Zülbiye) materyal olarak kullanılmıştır. 

Araştırma yılı ve uzun yıllar (1970-2010) ortalaması olarak vejetasyon süresi 

boyunca (Mayıs-Ekim) sırasıyla, yıllık toplam yağış 99.4 mm ve 92.6 mm, ortalama 

sıcaklık 19.6 °C ve 21.5 °C olarak kaydedilmiştir. 

 

Çizelge 1. Deneme Sahası Topraklarının Bazı Fiziksel Özellikleri İle Bazı Mikro Ve 

Makro Besin Elementi Kompozisyonları (2012) * 

Derinli

k 

Bünye 

pH 

Organi

k 

Madde 

Kire

ç 
Tuz P2O5 K2O Zn 

Kum Kil Silt 
Sını

f 

cm (%) (%) (%)   (%) (%) 
(µS/cm

) 

(mg/kg

) 

(mg/kg

) 

(mg/kg

) 

0-30 30.8

3 

41.6

2 

27.5

5 

Killi 7.8

2 

2.28 29.2

6 

272 4.64 92.31 0.262 

 

* Analizler Konya Ticaret Borsası Laboratuvarlarında yapılmıştır. 

 

Araştırmanın yürütüldüğü deneme arazisinin 0-30 cm’lik katmanı killi bünyeye 

sahiptir. Organik madde muhtevası orta düzeyde ( % 2.28) olup, kireç içeriği çok yüksek 

(% 29.26) ve hafif alkalin reaksiyon göstermektedir (pH 7.82). Fosfor miktarı (4.64 mg/kg 

P205) zengin düzeyde bulunmakla birlikte, potasyum miktarı (92.31 mg/kg K2O) 
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bakımından çok zengin, çinko miktarı (0.262 mg/kg) bakımından yetersiz düzeydedir. 

Deneme tarlası toprakların da tuzluluk (272 µS/cm) problemi yoktur (Çizelge 1). 

Araştırma “Tesadüf Blokları” deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 

tertiplenmiştir. Parseller 0.50m X 5m X 4 sıra= 10m² ebadında olup, ekimler markör ile 50 

cm aralıkla açılan sıralara ve 3-4 cm derinliğe, elle 9 Mayıs tarihinde yapılmıştır. 

Denemede; ekimden önce dekara 3 kg Azot 

(N) ve 8 kg fosfor (P205) olacak şekilde gübreleme yapılmış, gereken dönemlerde 

çapalama, boğaz doldurma gibi kültürel işlemeler ile kimyasal mücadele işlemleri 

uygulanmıştır. Hasat, bitkilerin hasat olgunluklarına geldikleri dönem olan 5 Ekim 2012 

tarihinde elle yapılmıştır. 

Algılayıcı okumaları Green-Seeker Hand Hald Optical Sensor Unit (NTech 

Industries, Inc; 740 South State Ukiah, CA 954852) isimli cihaz ile yapılmıştır. Okumalar 

07 ağustos 2012 tarihinde her parselden bir kez 80-120 cm yükseklikten öğle saatleri 

(11.00-15:00) arasında, algılayıcı bitki üzerine dik konumda tutularak yapılmıştır 

(Casedosus ve ark., 2007). NDVI yakın kızılötesi (NIR) ve görünür kırmızı (RED) bantları 

arasındaki zıtlığı artırmak veya iki banttaki bilgiyi tek banda toplayarak, bitki varlığını 

incelemek üzere normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (Normalized Difference 

Vegetation Index): 

NDVI = (NIR780 – RED670) / (NIR780 + RED670) şeklinde formüle edilir (Rause ve 

ark. 1973). 

NIR: Yakın kızılötesi ışın (algılayıcı tarafından bitki üzerine gönderildikten sonra 

bitki üzerinden yansıyan ışığın NIR dalga boyu) 

RED: Kırmızı ışın (algılayıcı tarafından bitki üzerine gönderildikten sonra bitki 

üzerinden yansıyan ışığın kırmızı dalga boyu)’ ifade etmektedir. 

Araştırma sonucu elde edilen değerler “Tesadüf Blokları” deneme desenine göre 

varyans analizine tabi tutulmuştur. “F” testi yapılmak suretiyle farklılıkları tespit edilen 

uygulamaların ortalama değerleri “LSD” önem testine göre gruplandırılmıştır. 

 

Tartışma ve Sonuç 

 

Fizyolojik parametrelerden, normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) 

ile verim arasındaki ilişki derecesini belirlemek için yapılan bu araştırmada, ele alınan 

özelliklere ait ortalama değerler ve “LSD” testi grupları Çizelge 2’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 2:Tane verimi ile NDVI değerlerine ait ortama değerler ile “LSD” testi grupları 
Genotip NDVI Verim (kg/da) 

Noyanbey 98 0.86a 260.5a 

Ktae tb-174 0.85a 248.0ab 

Zülbiye 0.84a 210.0bc 

Akman 98 0.81a 103.2g 

Göksun 0.78ab 227.8abc 

Yunus 90 0.77ab 165.6de 

Önceler 98 0.76ab 196.7cd 

Göynük 98 0.74ab 147.8ef 

Ktae tb-162 0.73ab 242.8ab 

Ktae tb-168 0.69ab 118.8fg 

Karacaşehir 90 0.61bc 144.6efg 

Ktae tb-200 0.49c 160.5de 

Ortalama 0.74 185.54 

F(0.05) 2.67* 14.02** 

CV(%) 15.22 13.16 
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Normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) bakımından, genotipler 

arasındaki fark istatistiki anlamda (P<0.05) seviyesinde önemli olarak tespit edilmiş, 

genotiplerin normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) ortalaması 0.74 olmuştur. 

Genotipler içerisinde normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) değeri; en 

yüksek Noyanbey 98 (0.86), en düşük KTAE TB-200 (0.49) genotiplerinde tespit edilmiş 

olmakla birlikte, KTAE TB-174, Zülbiye, Akman 98, Göksun, Yunus 90, Önceler 98, 

Göynük 98, KTAE TB-162, KTAE TB-168 genotipleri (NDVI değerleri sırasıyla; 0.85, 

0.84, 0.81, 0.78, 0.77, 0.76, 0.74,0.73, 0.69) ile en yüksek değere sahip Noyanbey 98 

arasında istatistiki bir fark belirlenememiştir (Çizelge 2). Nitekim çalışmamızla uyumlu 

olarak Çamoğlu ve Genç (2013) tüm yetişme periyodu boyunca fasulyenin NDVI 

değerlerinin 0.52-0.89 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Tane verimi açısından değerlendirildiğinde genotipler arasındaki fark istatistiki 

olarak 0.01 seviyesinde önemli bulunmuştur. Denemenin tane verimi ortalaması ise 

185.54 kg/da olarak tespit edilmiş olup, en yüksek tohum verimi değeri Noyanbey 98 

(260.5 kg/da), en düşük ise KTAE TB-200 (160.5 kg/da) genotiplerinde belirlenmiştir. En 

yüksek tohum verimi değerlerini alan Noyanbey 98 çeşidi, aynı şekilde NDVI değerleri 

bakımından da en yüksek değeri alan genotip olmuştur (Çizelge 2). 

Tane verimi ve NDVI arasında ki ilişkiler incelendiğinde; aralarındaki korelasyon 

(P<0.05) seviyesin de önemli ve pozitif (r= 0.40*) olmuştur. Ayrıca yapılan regresyon 

analizinde ise bu ilişki lineer olarak R²=0.16* (Çizelge 3) ve verim tahmin modeli: 

 

Çizelge 3: Tane verimi ile NDVI değerleri arasındaki doğrusal ilişki 

 
 

Verim= 67.9 + 158.3*NDVI’ şeklinde belirlenmiştir. Nitekim Gutiérrez ve ark. 

2006’ nın üç fosfor dozu ile yürüttükleri çalışmalarında, kuru fasulyenin bakla oluşturma 

dönemi NDVI değerleri ile tohum verimi arasında ilişkiyi r2=61**, aynı şekilde 

Monterio ve ark. 2012’ nin yürüttükleri çalışmalarında ise tane verimi ile NDVI değerleri 

arasındaki ilişkinin r= 0.01-0.81 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Araştırmalarında en 

yüksek ilişkiyi % 50 çiçeklenme döneminde ( r= 0.81), en düşük ilişkiyi de ilk çıkış ve 

fizyolojik olgunluk dönemlerinde (her iki dönem içinde r=0.01) belirlemişler ve bu durumu 

yeşil biyokütle mevcudiyetinin çokluğu veya azlığı ile açıklamışlardır. 

Kanopi yansıması ile bitki sağlığı arasında doğrusal bir ilişki mevcuttur (Sönmez 

ve Sarı, 2002). Nitekim bitki örtüsü kanopisini, tohumun element içeriği (Fe, Zn, Mn, 

vb), yaprak alanı, büyüklüğü ve dikliği gibi genotipik ve yabancı ot mevcudiyeti, 

hastalık/zararlı, gübreleme, ekim normu, ekim zamanı, sulama zamanları ile sıklığı gibi 

100 
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faktörlerden oldukça etkilenmektedir. Sağlıklı bir habitüs ile verim potansiyeli arasında 

ilişkinin pozitif olduğu göz önüne alındığında hızlı, güvenilir ve tekrarlanabilir bir veri olan 

NDVI ölçümleri, verilerin standartlaştırması bakımından kullanılabilir durumdadır. 
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Abstract: In this study, we aimed to determine some yield and yield components of chickpea  breeding lines and 

cultivars in Konya ecological conditions.  

In this research 9 chick pea lines and 5  cultuvars  obtained from Research Institute and  Stations were used 

in material. Trials were conducted in Bahri Dağdas UTAEM experiment fields as a randomized complete block 

design with 4 replications in growing season in 2014.  In this study, number of flowering days,  number of 

maturation days , first pod height, plant height, seed yield, number of pods  and hundred seed weight were 

investigated. 

As a result of this study; the shortest value in terms of maturation days is ‘‘EN 2099’’ lines  with 86,25 day, 

the highest flowering days was obtained is ‘‘Çakır ’’ cultivars with 60,25 days. The highest in terms of first pod 

height (20.52 cm)  and plant height ( 39.15 cm)  was measured ‘‘EN 2101’’  lines.  The highest hundred seed 

weight was measured EN1721 ( 40.85 g) lines while the highest number of pods (45.13 units / plant) and seed 

yield (132.53 kg /da) was determined from the line of ‘‘EN 2000’’. 

In addition ,positive and significant correlation 1%  coefficient was obtained between number of flowering 

days with number of maturation days (r= 0.962**), hundred seed weight with seed yield (r= 0.470 **) ,  the first 

pod height with plant height (r= 0.537**) and number of pods  with seed yield (r= 0.754**) . 

In addition correlation were found at positive direction significant on level of %1 between; number of 

flowering days with number of maturation days (r= 0.962**), hundred seed weight with seed yield (r= 0.470 **) 

,  the first pod height with plant height (r= 0.537**) and number of pods  with seed yield (r= 0.754**)  . 

Keywords: Chikpea, lines, yield, yield components 

 

Bazı İleri Nohut Hatları Ve Çeşitlerin (Cicer arientinum L.) Konya Ekolojik 

Koşullarında Verim Ve Verim Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması 

 
Özet: Bu araştırma, bazı nohut hat ve çeşitlerin Konya ekolojik koşullarında verim ve verim unsurlarının 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmada materyal olarak farklı Araştırma Enstitüsü ve İstasyonlarından temin edilen 9 Nohut hattı 5 

Nohut çeşidi kullanılmıştır. Denemeler Tesadüf Blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 2013 

yılında, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında yürütülmüştür. 

Çalışmada çiçeklenme süresi, olgunlaşma süresi, ilk bakla yüksekliği, bitki boyu, tane verimi, bakla sayısı ve 

yüz tane ağırlığı özellikler incelenmiştir. 

Yapılan çalışma neticesinde;  Olgunlaşma süresi en kısa 86.25 gün ile ‘‘EN 2099’’ hattı olurken en uzun 

çiçeklenme süresi 60.25 gün ile ‘‘Çakır’’ çeşidinde gözlemlenmiştir. “EN 2101” ilk bakla yüksekliği (20.52 cm) 

ve bitki boyunun ( 39.15 cm )  en yüksek olarak ölçüldüğü hat olmuştur. 100 tane ağırlığı en yüksek  ‘‘EN1721’’ 

( 40.85 g) hattı olurken en yüksek bakla sayısı (45,13 adet/bitki)  ve tane verimi (132.53 kg/da) ‘‘EN 2000’’ 

hattında tespit edilmiştir.  

Ayrıca;  çalışmada çiçeklenme gün sayısı ile olgunlaşma gün sayısı arasında (r= 0.962**), yüz tane ağırlığı 

ile tane verimi arasında (r= 0.470**) , ilk bakla yüksekliği ile bitki boyu arasında (r= 0.537**) ve bakla sayısı ile 

verim arasında (r= 0.754**) % 1 seviyesinde önemli pozitif korelasyon belirlenmiştir 

Anahtar Kelimeler: Nohut, ıslah hatları, verim, verim ögeleri 

 

Giriş 

 

Dünya nüfusunun hızla artışı, sınırlı üretim kaynaklarının dengesiz kullanımı ve çevre 

koşullarındaki değişmeler gibi nedenlerden dolayı dünya üzerinde yaklaşık bir milyar kişi 

açlık çekerken, dünya nüfusunun yarısı dengesiz ve yetersiz beslenmektedir.  Bitkisel protein 

kaynaklarının başında gelen yemeklik baklagiller, dünyada ve ülkemizde tahıllardan sonra en 

önemli ürün grubunu oluştururlar. Yemeklik baklagiller dünyada yaklaşık 60 milyon ton 

üretim ve 40 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir (Adak ve ark., 2010). 

Ülkemizde 423.570 ha alanda nohut tarımı yapılmakta olup, 506.000 ton ürün elde 

edilmektedir (verim 121kg/da) . Bu mevcut ekimin 223.380 ha’ı Konya’da yapılmakta ve 
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33.421 ton ürün elde edilmektedir (Verim 143.00 kg/da).  Bu ekim alanı ve üretim miktarı ile 

Konya 3. sırada yer almaktadır (TÜİK 2014). Gerek ülkemizde gerekse Konya yöresinde 

nohut verimi istenilen seviyede değildir. Bu durumun başlıca nedenleri üreticilerin verimi 

düşük ve hastalık ve zararlılara dayanaksız yerel çeşitleri sıklıkla kullanılması ve tescil edilen 

çeşitlerin yaygınlaştırılamamış olmasıdır.  Bölgenin yağış rejimi göz önüne alındığında kurak 

alanların tatminkar bitkisi olan nohut bölgedeki münavebe sistemlerinde ilk akla gelen 

bitkilerin başındadır.  Bölge için çok önemli bir bitki olan nohutta çeşit ile ilgili sorunların 

çözümü çerçevesinde ileri çıkmış ıslah hatlarının verim ile ilgili özellikleri tescilli çeşitlerle 

karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve bölge için performansları belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Materyal ve Metot 
 

Konya  Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlalarında 

kuru şartlarında yürütülen bu araştırmada 9 adet ıslah hattı (EN 2099, EN 2100, EN 2101, EN 

2102, EN 17210, EN 1999, EN 2000, EN 2001, EN 1846) ile 5 adet tescilli çeşit ( Gökçe, 

Çağatay, Azkan, Çakır, Canıtez 87 ) materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma, “Tesadüf 

Blokları Deneme Desenine” göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur (Düzgüneş ve ark. 1987). 

Deneme tarlası sonbaharda soklu pullukla sürülmüş daha sonra ilkbaharda kazayağı tırmık 

kombinasyonu ile uygun tohum yatağı hazırlanmış ve deneme 5 Nisan tarihinde kurulmuştur. 

Deneme alanına ekimle birlikte 10 kg DAP gübresi (1.8 kg/da N, 4.6 kg/da P2O5) ekimden 

önce elle uygulanmış ve tırmıkla toprağa karıştırılmıştır. Hasat çeşitlerin olgunlaşma 

sürelerine göre değişmekle birlikte 14 Ağustos tarihinde başlamış ve 5 gün içerisinde elle 

yolunmuş ve parsel biçerdöverine atılarak hasat ve harmanı tamamlanmıştır. Çalışmada 

vejetasyon süresi, çiçeklenme süresi, ilk bakla yüksekliği, bitki boyu,  tane verimi ile ilgili 

gözlemler ve ölçümler alınmış, bu özellikler bakımından üstünlük gösteren hatlardan tek 

bitkiler seçilerek ayrı ayrı hasat edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiki analizi  “ Tesadüf 

Blokları Deneme Desenine” göre yapılmıştır. Yapılan tüm istatistiki analizlerde JUMP 

istatistik paket programı kullanılmıştır. Bu istatistiki analizlerde “F” değeri önemli çıkan 

ortalamalar LSD önem testine göre (P<0.05) gruplandırılmıştır (Düzgüneş ve ark. 1987). 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Çizelge 3.1.  Konya Şartlarında Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin Tane Verimi, Bitki Boyu, 

Bakla Sayısı, İlk Bakla Yüksekliği, Çiçeklenme Süresi, Vejetasyon Sürelerine Ait Değerler ve 

LSD Testi Analiz Sonuçları 

No Çeşitler Tene 

Verimi 

Bakla 

Say. 

Bitki 

boyu 

İlk bakla 

Yük 

Çiçeklenm

e 

Olgunlaşm

a 

100 

Tane (kg/da) (adet/bit.

) 

(cm) (cm) Sür. (gün) Sür. (gün) Ağır. 

(g) 1- EN 2099 131.94 a 45.13 a 33.55 18.63 46.00 g   86.50 f 34.9

0 d-f 2- EN 2100   92.08 cd 24.57 def 38.70 20.05 43.25 h   87.25 f 34.4

0 d-f 3- EN 2101 107.69 bc 31.65 bc 38.37 20.53 55.50 cd 102.50ab 34.1

5 ef 4- EN 2102   83.94 de 23.82 ef 33.52 18.10 52.50 ef 100.25 bc 32.0

0 gh 5- EN 17210 109.06 b 30.90 

bcd 

37.45 18.60 43.75 gh   88.25 ef 40.8

5 a 6- EN 1999 108.99 b 31.63 bc 38.00 18.20 54.20 c-e 100.25 bc 37.7

0 b 7- EN 2000 132.52 a 37.56 b 36.57 19.65 56.25 bc 103.50 a 35.7

0 c-e 8- EN 2001   70.92 e 21.65 f 31.80 16.67 51.25 f   98.75 cd 30.7

5 h 9- EN 1846 108.12 b 30.57 

cde 

35.80 20.05 43.75 gh   91.25 e 35.3

0 c-f 10

- 

AZKAN 102.95 bc 24.81 c-f 36.22 19.22 41.50 h   88.25 ef 30.7

0 h 11

- 

ÇAĞATA

Y 

  80.43 de 24.49 def 34.12 15.95 51.25 f   96.00 d 33.6

0 fg 12

- 

ÇAKIR 104.17 bc 31.58 bc 39.15 18.65 60.25 a 102.50 ab 36.0

5 b-d 13

- 

GÖKÇE   76.83 de 25.96 c-f 36.07 19.77 53.50 d-f 100.75 bc 30.8

0 h 14

- 

CANITEZ 

87 

115.83 b 29.66 

cde 

37.75 14.30 58.25 ab 100.50 bc 37.0

0 bc             CV 22.60** 16.44 8.50 10.90    3.40**      2.40**      

3.4*

* 

* : gruplar arasındaki fark% 5 önem seviyesine göre önemli bulunmuştur. 

** : gruplar arasındaki fark% 1 önem seviyesine göre önemli. 
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Tane Verimi 

Tane verimi bakımından genotipler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak    ( P<0.01 ) 

önemli çıkmıştır. En yüksek tane verimleri EN 2000 (132.52 kg/da) ile EN 2099 (131.94 

kg/da)  genotiplerinden elde edilmiştir. En düşük tane verimi ise 66.60 kg/da ile EN 2001 

genotipinde tespit edilmiştir (Çizelge 3.1). Yapılan ‘LSD’ testi sonuçlarına göre EN 2000 ve 

EN 2099 genotipleri “a” grubuna dahil olurken, ve en düşük tane veriminin ölçüldüğü EN 

2001 genotipi   “e” grubuna dahil olmuştur. (Çizelge 3. 1). Ayrıca EN 2101, EN 17210,  EN 

1999 ve EN 1846 genotipleri çalışmadaki çeşitlerin üzerinde bir verim değerleri 

göstermişlerdir. Tane verimi üzerinde çalışan araştırmacılardan, Aydın ve Sepetoğlu (1991) 

’nun 57.5 ile 204.2 kg/da, Çiftçi ve Kulaz (1997) ’ın 117.6-141.6 kg/da,  Altınbaş ve 

Sepetoğlu (2001) ’nun 123.3- 221.5 kg/da, Biçer ve Anlarsal (2004) ’ın 121.5-166.6 kg/da, 

Önder ve Üçer (1999) ’in 60.82-136.7 kg/da, Uzun ve ark. (2012)  172-285 kg/da olarak 

bildirdikleri tane verimlerinin minimum ve maksimum miktarları dikkate alındığında çalışma 

sonuçlarımızla uyuşmaktadır. Çeşitler arasında verim değerlerinin farklı olması çeşit 

özelliklerinin ortama uyma yeteneklerinin farklılığından kaynaklanabileceği gibi yıl 

içerisindeki iklim değerlerinim farklılığından da kaynaklanabilir (Gökkuş ve ark. 1996). Tane 

verimini, ekim zamanı (yazlık ve kışlık ekiliş durumu), toprak ve iklim şartları, çeşidin 

genetik yapısı, hastalık ve bitkisel zararlılar gibi faktörler etkilemektedir. 

Bakla Sayısı 

Bakla sayısı bakımından genotipler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak %1 

seviyesinde önemli çıkmıştır. En yüksek bakla sayısı EN 2099’da (45.13 adet/bitki) 

gözlemlenirken bu hattı EN 2000 (37.56 adet/bitki) hattı takip etmiştir . En düşük bakla sayısı 

ise 21.65 adet/bitki ile EN 2001 genotipinde tespit edilmiştir . Yapılan ‘LSD’ testi sonuçlarına 

göre EN 2099  genotipi “a” grubuna dahil olurken, en düşük tane veriminin ölçüldüğü EN 

2001 genotipi   “f” grubuna dahil olmuştur. (Çizelge 3. 1).  Çalışma sonuçlarımız Uzun ve ark 

. (2012) , Babagil (2010) bildirdikleri değerlerle paralellik göstermektedir.  Bakla sayısı tane 

verimini etkileyen en önemli verim unsurlarından olup çalışmamızda da bakla sayısı ile tane 

verimi arasında (r= 0.754**) pozitif bir korelasyon tespit edilmiştir  

Bitki Boyu 

Bitki boyu bakımından genotipler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak anlamlı 

bulunmamıştır. İstatiksel olarak önemli bulunmasa da en uzun bitki boyu 39.15 cm ile Çakır 

çeşidinden elde edilirken bu çeşidi 38.70 cm’lik bitki boyu ile EN 2100 ve 38.52 cm’lik bitki 

boyu ile EN 2102 genotipi izlemiştir. En kısa bitki boyu ise 31.80 cm ile EN 2100 

genotipinde ölçülmüştür. (Çizelge 3.1).  Nohutta bitki boyu ile ilgili çalışan araştırmacılardan 

Bakaoğlu ve Ayçiçeği (2002)’nin 22.2 -32.8 cm, Altınbaş ve Sepetoğlu (2001)’nun 35.3-40.0 

cm, Biçer ve Anlarsal (2004)’ın 16.8-38.3 cm, Öztaş ve ark. (2004)’nın 38.0-47.0 cm, Uzun 

ve ark. (2012) 34.00-40.25 cm olarak bildirdikleri bitki boyu değerleri ile çalışma 

sonuçlarımız uyumluluk göstermektedir. Bitki boyu çeşit özelliği, ekim sıklığı, iklim ve çevre 

koşullarına göre değişiklik göstermektedir. 

İlk Bakla Yüksekliği 

İlk bakla yüksekliği bakımından genotipler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır. En uzun ilk bakla yüksekliği 21.53 cm ile EN 2101 genotipinden elde 

edilirken bu genotipi 20.05 cm’lik ilk bakla yüksekliği ile EN 2100 ve EN 1846 genotipleri 

izlemiştir. En kısa ilk bakla yüksekliği ise 14.3 cm ile Canıtez çeşidinde ölçülmüştür (Çizelge 

3.1). İlk baklanın yerden yüksekliği konusunda çalışan araştırmacılardan,  Önder ve Üçer 

(1999)’in 24.84-30.77 cm, Bakaoğlu ve Ayçiçeği (2002)’nin 14.60-20.93 cm, Ağsakallı 

(1995)’nın 16.9 cm, Türk ve ark. (1999)’nın 16.0-29.0 cm olarak bildirdikleri ilk bakla 

yüksekliği değerleri çalışmamızla paralellik göstermektedir. İlk bakla yüksekliği, genotip ve 

çevresel faktörlerin önemli derecede etkisi altında olan bir diğer verim unsurudur (Fehr, 
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1987). İlk bakla seviyesinin makinalı hasada uygunluk göstermesi amacıyla belli yükseklikte 

olması istenir. Bu açıdan ilk bakla yüksekliği fazla olan çeşitlerin bu açıdan çiftçilere tavsiye 

edilebilme imkanı bulunmaktadır. İlk bakla yüksekliği, bitki boyu, çeşit özelliği, iklim ve 

toprak şartları, yazlık ve kışlık ekim zamanı gibi özelliklerden etkilenmektedir. Ayrıca 

çalışmamızda ilk bakla yüksekliği ile bitki boyu arasında (r= 0.537**) % 1 seviyesinde 

önemli pozitif korelasyon belirlenmiştir 

Çiçeklenme Süresi 

Çizelge 3.1’in incelenmesinden de görüleceği üzere çiçeklenme süresi bakımından 

genotipler arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek çiçeklenme 

süresi Çakır (60.25 gün) genotipinde tespit edilmiştir.  Bu genotipi Canıtez 87 (58.25 gün) ve 

EN 2000 (56.25 gün)  genotipleri takip edilmiştir. En düşük çiçeklenme süresi se 41.5 gün ile 

Azkan genotipinde tespit edilmiştir. Yapılan ‘LSD’ testi sonuçlarına göre Çakır genotipi “a” 

grubuna dahil olurken, ve en kısa çiçeklenme süresinin ölçüldüğü  Azkan genotipi “h” 

grubuna dahil olmuştur. (Çizelge 3.1). İlk gelişme dönemindeki kurak periyot bitkileri çeşitli 

genotiplerde farklı olacak şekilde çiçeklenmeye zorlamış çiçeklenme sürelerinde farklılıklar 

meydana gelmiştir.  Bununla birlikte deneme sonuçlarımızla paralel olarak çiçeklenme 

sürelerini Eser ve ark. (1989), 47-61 gün, Singh ve ark. (1990), çiçeklenme süresini 58–94 

gün, Uzun ve ark (2012) 57.5 -65.5 gün, Uzun ve ark (2012) 57.5 -65.5 gün olarak 

bildirmişlerdir. Ayrıca çiçeklenme gün sayısı ile olgunlaşma gün sayısı arasında (r= 0.962**) 

% 1 seviyesinde önemli pozitif korelasyon belirlenmiştir. 

Vejetasyon Süresi 

Vejetasyon süresi bakımından genotipler arasındaki farklılık istatistiki olarak ( p<0.01 

) önemli çıkmıştır. En en uzun vejetasyon süresi 103.50 gün ile EN 2000 genotipinden elde 

edilirken bu genotipi 102.50 günlük vejetasyon sürleri ile Çakır ve EN 2101  genotipleri 

izlemiştir. En kısa vejetasyon süresi ise 86.50 günlük vejetasyon süresi ile EN 2099 

genotipinde tespit edilmiştir. Yapılan ‘LSD’ testi sonuçlarına göre EN 2000 genotipi “a” 

grubuna girerken, en en erkenci genotip olan EN 2099  “f” grubuna girmiştir (Çizelge 3.1). 

Deneme sonuçlarımız vejetasyon süresi konusunda çalışan araştırmacılardan, Ağsakallı 

(1995) ’nın  82.0-117.8 gün,  Biçer ve Anlarsal (2003) ’nın 98-141 gün, Uzun ve ark (2012) 

118.00 -129.75 gün olarak bildirdikleri sonuçlarla uyuşmaktadır. 

Yüz Tane Ağırlığı 

Yüz tane ağırlığı bakımından genotipler arasındaki farklılık istatistiki olarak ( p<0.01 ) 

önemli çıkmıştır. En yüksek yüz tane ağırlığı 40.85 g ile EN 17210 genotipinden elde 

edilirken bu genotipi EN 1999 (37.7 g)  hattı ile Canıtez (37.0 g)  çeşidi izlemiştir. En düşük 

yüz tane ağırlığı ise EN 2001 (30.75 g) ile ve Gökçe (30.80 g)  genotiplerinde tespit 

edilmiştir. Yapılan ‘LSD’ testi sonuçlarına göre EN 17210 hattı  “a” grubuna girerken, en 

düşük yüz tane ağırlığı olarak EN 2001 ve Gökçe genotipleri “h” grubuna girmiştir (Çizelge 

3.1). Deneme sonuçlarımız Ağsakallı (1995) , Uzun ve ark (2012) bildirdikleri değerlerden 

düşük gerçekleşmiş olup bunun sebebi olarak Temmuz ayındaki sıcaklıkların ani yükselmesi 

neticesinde baklalardaki tanelerin tam büyümeden hasat olgunluğuna gelmesi ile tane 

iriliklerinin düşmesi öngörülmektedir. Yüz tane ağırlığı ile tane verimi arasında (r= 0.470**) 

pozitif bir korelasyon olduğu çalışmamızda belirlenmiştir. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

 

Tane verimi bakımından hatların tescilli çeşitlere birlikte değerlendirilmesi neticesinde  

EN 2000 ve EN 2099 isimli iki hattın öne çıktığını görüyoruz.  Bakla saysı bakımından 

değerlendirdiğimizde ise EN 2099 hat dikkat çekmektedir. En erkenci genotip EN 2099 olup 

çiçeklenme süresi en uzun EN 2000 genotipi olmuştur. Tane İriliği bakımından 

değerlendirildiğinde ise EN 17210 yüz tane ağırlığı en yüksek olan genotip olmuştur.  İlk 
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bakla yüksekliği ve çiçeklenme süreleri bakımından değerlendirdiğimizde ise çeşitlere göre 

kıyaslamalı olarak herhangi bir üstünlük gösteren hat öne çıkmamıştır.  
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*Bu çalışma Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Koşullarında Farklı Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin Yazlık ve Kışlık Ekimlerinde 

Bazı tarımsal ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Projesi” (Proje No: TAGEM/TA/11/12/01/001) 

kapsamında yürütülmüştür. 

 

Abstract: This study was conducted to determine nodulation and direct and indirect effects of nodulation on the 

yield and quality features of winter and spring sowing of chickpea in 2010 and 2011. In the experimental field of 

the Southeastern Anatolia Agricultural Research Institute, 10 chickpea (Diyar 95, Azkan, Çağatay, Yaşa 05, 

Aksu, F97-90C, F98-55C, F03-28C, EN 934 ve ENA8-DY1) genotypes were used as experimental materials. 

Field experiments were conducted as a randomized complete block design with three replications. In this 

research, nodule dry weight, seed yield per hectare, 100 seed weight, water absorption capacity, water intake 

index, swelling capacity, swelling index, cooking time and protein ratio were investigated. According to the 

results of two-year average; dry weight of nodules in winter sowing (0.328 g/plant) was higher than spring 

sowing (0.224 g/plant). According to the results obtained ; significant results are found between  nodüle dry 

weights and also between some quality parameters investigated in the study in the both of sowing times. Path 

coefficient analysis results indicated  that direct effect of nodule dry weight on seed yield, 100 seed weight, 

water absorption capacity and swelling index for both of  sowing times were positive, but this effect on water 

intake index, swelling capacity and cooking time were negative. While the direct effect of nodule dry weight on 

protein ratio was negative for winter sowing, this effect was positive for spring sowing. Winter sowing chickpea 

could be suggested due to higher seed yield and nodule weight. 

Keywords: Chickpea, Sowing Time, Yield, Quality, Nodulation 

 

Kışlık ve Yazlık Ekilmiş Nohutlarda (Cicer arietinum L.) Nodül Oluşumu ve Bazı 

Özellikler Arasındaki İlişki 

 
Özet: Bu araştırma, kışlık ve yazlık nohut ekiminde nodülasyon ve nodülasyonun tane verimi ile kalite 

özelliklerine olan doğrudan ve dolaylı ilişkilerini belirlemek amacı ile 2010 ve 2011 yıllarında yürütülmüştür. 

Deneme materyali olarak 10 nohut (Diyar 95, Azkan, Çağatay, Yaşa 05, Aksu, F97-90C, F98-55C, F03-28C, EN 

934 ve ENA8-DY1) genotipi kullanılmıştır. Çalışma Tesadüf Blokları Deneme Deseninde ve 3 tekerrürlü olarak 

düzenlenmiştir. Çalışmada kuru nodül ağırlığı, tane verimi, 100-tane ağırlığı, tanenin su alma kapasitesi, su alma 

indeksi, şişme kapasitesi, şişme indeksi, pişme süresi ve protein oranı incelenmiştir.  İki yılın ortalama sonuçlara 

göre,  kışlık ekimin kuru nodül ağırlığının (0.328 g/bitki) yazlık ekim (0.224 g/bitki)’den daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; her iki ekim zamanında da kuru nödül ağırlığı ile incelenen bazı kalite 

parametreleri arasında önemli ilişkiler bulunmuştur. Yapılan path analizinde kuru nodül ağırlığının tane verimi, 

yüz tane ağırlığı, su alma kapasitesi ve şişme indeksi üzerine olan doğrudan etkisi her iki ekim zamanında da 

pozitif bulunurken; su alma indeksi, şişme kapasitesi ve pişme süresine olan etkisi negatif bulunmuştur. Protein 

oranına etkisi kışlık ekimde negatif, yazlık ekimde ise pozitif olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada kışlık 

nohut ekiminin daha yüksek verim ve nodül oluşturduğundan dolayı ılıman geçen bölgelerde önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ekim Zamanı, Kalite, Nodülasyon, Nohut, Verim 

 

Giriş 

 

Günümüzde tarım alanlarının son sınırlarına ulaşması ve artan nüfusun beslenebilmesi 

için birim alan veriminin artırılması ve kaliteli ürün alınmasını gerektirmektedir. Yemeklik 

tane baklagiller dünya üretiminde tahıllar ve yağlık tohumluların ardından üçüncü sırada yer 

alır (FAOSTAT 2013). Bunlardan nohut (Cicer arietinum L.) özellikle yarı kurak alanlarda en 

önemli ürün olup, rhizobium bakterileri (Mesorhizobium ciceri ve M. mediterraneum) 

sayesinde hektara 80-120 kg saf azot bağlayabilmektedir (Herridge ve ark., 1995). ve böylece 

sürdürülebilir tarım yapılmasına yardımcı olmaktadır (Toker ve ark., 2007). Böylece nohut 

hem kendi ihtiyacı olan azotu, hem de kendinden sonraki bitkinin azot ihtiyacını bir miktar 
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karşılayabilmektedir (Şehirali 1988, Yeşilgün 2006). Nohut, serin mevsim baklagilleri 

içerisinde yer almaktadır. Birçok ülkede hem yazlık hem de kışlık olarak ekilebilmekte ve 

çiçeklenme dönemi farklı tarihlerde olmaktadır. Yapılan çalışmalarda nodül oluşumunun en 

fazla ve aktif olduğu dönem bitkinin çiçeklenme dönemidir. Sıcaklığın nodülasyona etkisini 

araştıran çalışmalarda, aşırı sıcaklığın nodülasyon başlangıcı ve etkinliğini olumsuz olarak 

etkilemesine karşın daha sonraki dönemlerde yüksek sıcaklığın nodül gelişimi ve azot 

fiksasyonuna etkisinin daha az olduğu belirtilmiştir (Burton, 1975). Bu bakımdan yazlık ve 

kışlık olarak yetiştirilen nohutta, nodül oluşumu ve nodülün verim ve kalite parametreleri 

üzerine etkisinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada; kışlık ve yazlık ekilmiş 

nohutlarda nodül oluşumu ve bazı özellikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma 2009-10 ve 2010-11 yıllarında, yağışa dayalı şartlarda kışlık (aralık ekimi) 

ve yazlık (mart ekimi) olarak Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde 

yürütülmüştür. Deneme yeri toprakları orta tuzlu, organik maddece az, kuvvetli alkali, kireççe 

orta ve toprak yapısının killi-tınlı durumda olduğu tespit edilmiştir. Diyarbakır ilinin nohut 

yetiştirme dönemine (Ekim-Haziran) ait uzun yıllar ortalaması (1974-2010) ile çalışmanın 

yürütüldüğü 2010 ve 2011 yılına ait toplam yağış değerleri sırasıyla 481, 430 ve 487 mm 

olarak gerçekleşmiştir. Denemede 5 tescilli nohut çeşidi (Diyar–95, Azkan, Çağatay, Yaşa-05 

ve Aksu) ile 5 ileri kademe nohut hattı (F97-90C, F98-55C, F03-28C, EN 934 ve ENA8-

DY1) materyal olarak kullanılmıştır. Tarla denemeleri tesadüf blokları deneme deseninde 3 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekimde genotipler 9 m
2
’lik parsellere ve metrekareye 45 adet 

tohum gelecek şekilde mibzer ile ekilmiştir. Ekim öncesi parsellere 4 kg/da N ve 6 kg/da P205 

verilmiştir. Araştırmada incelenen özelliklerden; tane verimi, 100-tane ağırlığı, tanenin su 

alma kapasitesi, su alma indeksi, şişme kapasitesi, şişme indeksi ve pişme süresi Eser ve ark. 

(1989), Şehirali ve ark. (1988), Singh ve ark. (1991) tarafından uygulanan yöntemler 

doğrultusunda incelenmiştir. Tanede ham protein oranını belirlemek için örnekler değirmende 

öğütülmüş, Kjeltec Auto te cator 1030 Analyzer ünitesi kullanılarak Kjeldahl yöntemi ile % 

azot değerleri belirlenmiş ve bu değerler 6.25 katsayısı ile çarpılarak % ham protein oranları 

hesaplanmıştır (Uluöz 1965, Kanwar ve Chopra,1967).  Bitkide kuru nodül ağırlığı ise her 

parseldeki bitkilerin %50’sinin çiçeklendiği tarihte rastgele alınan 5 bitkide incelenmiştir. Bel 

küreği ile köklere zarar vermeden topraktan çıkarılan bitki bir kova içersinde bol su ile kök 

yıkaması yapılmış ve sonra kök üzerinde görülen nodüller alınmış 70 
0
C’de 48 saat etüvde 

kurutulup bitkide kuru nodül ağırlıkları saptanmıştır (Kaya ve Çiftçi, 2000). Elde edilen 

verilerde TARIST programının yeni versiyonu TOTEMSTAT bilgisayar paket programı 

kullanılarak Yurtsever (1984) ve Düzgüneş ve ark. (1987) tarafından belirtilen yönteme göre 

korelasyon ve path analizleri yapılmıştır.  

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Farklı ekim zamanlarında 10 nohut genotipleri kullanılarak yapılan iki yıllık çalışma 

sonuçlarına göre incelenen özelliklere ait değişim aralıkları, ortalama ve standart hata 

değerleri ile varyasyon kat sayıları Çizelge 1, özellikler arası korelasyon katsayıları Çizelge 2 

ve nodülasyonun tane verimi ile kalite özellikleri üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri Çizelge 

3' de verilmiştir. 

Çizelge 1 incelendiğinde; protein oranı dışında diğer bütün özelliklerin kışlık ekimdeki 

ortalama değerleri yazlık ekimdeki değerlerden daha yüksek bulunmuştur. Islam (1981) ve 

Saxena (1981), nohutta nodül oluşumunun, kışlık ekimde yazlık ekime göre daha iyi 

olduğunu bildirmektedir. 
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Çizelge 1. Kışlık ve yazlık nohut ekiminde incelenen özelliklere değişim aralığı, ortalama ve 

varyasyon katsayıları (%) 

 

Ozellikler 
Değişim aralıkları 

Ortalamalar ve standart 

hataları 

Varyasyon 

katsayısı (%) 

Kışlık Yazlık Kışlık Yazlık Kışlık Yazlık 

Tane verimi (kg ha
-1

) 900.6-2210.9 710.7-2360.2 1690.6±4.85 1400.7±6.37 17.9 24.8 

Kuru nodül ağırlığı (g 

bitki
-1

) 
0.142-0.693 0.099-0.503 0.328±0.026 0.224±0.019 43.6 48.8 

Yüz tane ağırlığı (g) 33.7-46.5 32.64-54.50 40.87±0.45 39.13±0.62 7.2 8.7 

Su alma kapasitesi (g 

tane
-1

) 
0.370-0.572 0.358-0.547 0.461±0.007 0.457±0.007 10.3 8.5 

Su alma indeksi (%) 0.995-1.385 0.940-1.272 1.152±0.01 1.134±0.009 5.3 4.6 

Şişme kapasitesi  

(ml tane
-1

) 
0.300-0.570 0.300-0.550 0.460±0.007 0.439±0.010 11.0 12.6 

Şişme indeksi (%) 1.86-2.93 1.944-2.666 2.461±0.03 2.300±0.040 8.4 9.7 

Pişme süresi (dakika) 39.0-58.0 39.00-58.00 48.93±0.63 48.60±0.85 9.1 9.5 

Protein oranı (%) 20.17-24.18 20.06-25.66 22.41±0.16 23.09±0.24 4.9 5.8 

 

Çizelge 2. Kışlık ve yazlık nohut ekiminde incelenen özellikler arası korelasyon katsayıları 

Özellikler 

Ekim 

 Zamanı 

Kuru 

nodül  

ağırlığı 1 2 3 4 5 6 7 

Tane verimi 

(1) 

Kışlık 0.433**               

Yazlık 0.609**               

Yüz tane 

ağırlığı  (2) 

Kışlık -0.022ns -0.064ns             

Yazlık -0.279* -0.118ns             

Su alma 

kapasitesi (3) 

Kışlık -0.500** -0.436** 0.321*           

Yazlık -0.013ns 0.329** 0.353**           

Su alma 

indeksi (4) 

Kışlık -0.049ns -0.266* 0.008ns 0.587**         

Yazlık -0.394** 0.046ns 0.289* 0.657**         

Şişme 

kapasitesi (5) 

Kışlık -0.187ns -0.220ns 0.373** 0.709** 0.236ns       

Yazlık 0.354** 0.568** 0.199ns 0.796** 0.365**       

Şişme 

indeksi (6) 

Kışlık 0.603** 0.233ns 0.061ns -0.149ns 0.166ns 0.392**     

Yazlık 0.715** 0.694** -0.159ns 0.275* -0.062ns 0.753**     

Pişme süresi 

(7) 

Kışlık -0.443** -0.347** -0.202ns 0.413** 0.147ns 0.221ns -0.273*   

Yazlık -0.256* -0.048ns 0.168ns 0.003ns 0.106ns 0.123ns 0.111ns   

Protein oranı  

(8) 

Kışlık 0.168ns 0.125ns -0.385** -0.350** -0.099ns -0.209ns 0.137ns -0.142ns 

Yazlık -0.416** -0.558** 0.161ns -0.269* -0.102ns -0.545** -0.664** -0.084ns 

*: 0.05, **: 0.01 düzeyinde önemli, ns: no significant. 
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Çizelge 3. Kışlık ve yazlık nohut ekiminde nodülasyonun tane verimi ile kalite özellikleri 

üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri 

Özellikler 

Ekim 

Zama

nı 

Doğrudan 

 Etkiler 

Dolaylı Etkiler 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Korelasyon 

katsayısı 

Tane verimi 

(1) 

Kışlık 0.261  0.002 -

0.015 

0.012 0.026 0.084 0.070 -0.005 0.433** 

55.2  0.3 3.2 2.5 5.4 17.7 14.7 0.9 

Yazlık 0.325  0.000 -

0.005 

-

0,025 

-0,144 0,392 -0,001 0,067 0.609** 

33.9  0.0 0.6 2.6 15.0 40.9 0.1 7.0 

Yüz tane 

ağırlığı  (2) 

Kışlık 

 

0.140 -0.023  -

0.327 

0.018 -0.003 0.043 0.176 -0.046 -0.022 

18.0 3.0  42.2 2.3 0.3 5.5 22.7 5.9 

Yazlık 0.070 -0.001  0.003 -

0.009 

0.363 -0.599 -0.042 -0.063 -0.279* 

6.1 0.1  0.2 0.8 31.5 52.1 3.7 5.5 

 Su alma 

kapasitesi (3)  

Kışlık 

 

0.001 0.001 -0.001  -

0.024 

-0.141 -0.309 -0.019 -0.008 -0.500** 

0.1 0.2 0.3  4.7 28.1 61.5 3.7 1.5 

Yazlık 0.134 0.050 0.007  -

0.089 

0.430 -0.553 0.011 -0.002 -0.013 

10.5 3.9 0.5  7.0 33.7 43.4 0.8 0.2 

Su alma 

 indeksi (4) 

Kışlık 

 

-0.008 -0.026 0.003 -

0.816 

 0.228 0.537 0.024 0.009 -0.049 

0.5 1.6 0.1 49.4  13.8 32.6 1.5 0.5 

Yazlık -0.545 0.034 -0.004 -

0.013 

 -0.259 0.354 0.002 0.037 -0.394** 

43.7 2.7 0.3 1.1  20.8 28.3 0.2 2.9 

Şişme 

kapasitesi (5) 

Kışlık 

 

-0.091 -0.006 0.000 -

0.537 

0.025  0.417 -0.001 0.007 -0.187 

8.4 0.6 0.0 49.6 2.3  38.4 0.0 0.6 

Yazlık -0.206 -0.025 -0.018 -

0.047 

0.056  0.536 0.005 -0.001 0.354** 

23.0 2.8 2.1 5.3 6.3  59.9 0.6 0.1 

 Şişme 

indeksi (6) 

Kışlık 0.238 0.010 0.000 0.599 -

0.030 

-0.213  0.003 -0.004 0.603** 

21.7 0.9 0.0 54.6 2.8 19.4  0.2 0.3 

Yazlık 0.284 0.052 0.022 0.008 -

0.034 

0.368  -0.016 0.030 0.715** 

34.9 6.4 2.7 1.0 4.2 45.2  1.9 3.7 

 Pişme süresi 

(7)  

Kışlık -0.123 -0.059 0.009 -

0.244 

0.009 -0.002 -0.017  -0.018 -0.443** 

25.6 12.2 1.9 50.8 1.9 0.3 3.6  3.7 

Yazlık -0.737 0.004 -0.046 0.005 0.006 0.054 0.457  0.001 -0.256* 

56.3 0.3 3.5 0.3 0.5 4.1 34.9  0.1 

 Protein oranı  

(8) 

Kışlık -0.045 -0.012 0.008 0.325 -

0.011 

-0.073 -0.079 0.057  0.168 

7.4 2.0 1.3 53.3 1.8 12.0 13.0 9.3  

Yazlık 0.111 -0.119 -0.031 0.000 0.047 -0.019 -0.405 0.000  -0.416** 

15.1 16.2 4.3 0.1 6.4 2.5 55.3 0.1  

*: 0.05, **: 0.01 düzeyinde önemlidir. 
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Tabloda birinci satırdaki rakamlar path katsayısını, ikinci satırdaki rakamlar ise path 

katsayılarının % katkı paylarını ifade etmektedir 

3.1. Tane Verimi: Çizelge 2 ve 3’de görüldüğü gibi kuru nödül ağırlığı ile tane verimi 

arasındaki korelasyon kışlık (r= 0.433**) ve yazlık ekimin (r= 0.609**) her ikisinde de 

olumlu ve önemli ilişki bulunmuştur. Yapılan path analizinde kuru nödül ağırlığının tane 

verimi üzerine doğrudan etkisi kışlık (0.261, %55.2) ve yazlık (0.325, % 33.9) ekimde olumlu 

ve yüksek olmuştur. Kuru nodül ağırlığı üzerinden tane verimine en yüksek dolaylı etki her 

iki ekim zamanında da şişme indeksinden tespit edilmiştir. Ancak yazlık ekimdeki katkı payı 

(0.392, % 40.9), kışlık ekimden (0.084, %17.7) daha yüksek bulunmuştur. Nitekim ekim 

tarihinin ilkbahardan sonbahara alınmasıyla verimin artması yanı sıra, uygun bakteriler ile 

aşılama sonucu aynı zamanda atmosferden sağlanan azot oranı ve miktarın artığını 

bildirmişlerdir (Rennie ve Dubetz, 1986; Beck ve ark., 1991). 

3.2. 100-Tane Ağırlığı: Kuru nödül ağırlığı ile yüz tane ağırlığı arasındaki korelasyon 

ilişkisi iki ekim zamanında da olumsuz fakat kışlık ekimde istatistiki olarak (r= -0.022) 

önemsiz, yazlık ekimde (r=-0.279*) önemli bulunmuştur. Yapılan path analizi sonucunda 

kuru nödül ağırlığının yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan etkisi hem kışlık (0.140, % 18.0) 

hem de yazlık ekimde (0.070, % 6.1) olumlu bulunmuştur. Kuru nodül ağırlığı üzerinden yüz 

tane ağırlığına en yüksek dolaylı etki kışlık ekimde pişme süresinde (0.176, % 22.7), yazlık 

ekimde ise şişme kapasitesinden (0.363,  %31.5) tespit edilmiştir (Çizelge 2 ve 3).  

3.3. Su Alma Kapasitesi: Kuru nödül ağırlığı ile su alma kapasitesi arasındaki 

korelasyon ilişkisi kışlık ekimde (r= -0.500**)  olumsuz ve önemli bulunurken,  yazlık 

ekimde (r= -0.013) olumsuz ve önemsiz bulunmuştur. Path analizinde kuru nödül ağırlığının, 

su alma kapasitesi üzerine doğrudan etkisi kışlık (0.001, %0.1)  ve yazlık ekimde de (0.134, 

%10.5) olumlu bulunmuş ancak kışlık ekimdeki etki payı oldukça düşük olmuştur. Kışlık 

ekimde tane verimi dışında incelenen diğer tüm özelliklerin kuru nodül ağırlığı üzerinden su 

alma kapasitesine dolaylı etkileri olumsuz olurken, yazlık ekimde en yüksek dolaylı etki 

şişme kapasitesinden (0.430, %33.7) tespit edilmiştir (Çizelge 2 ve 3).  

3.4. Su Alma İndeksi: Kuru nödül ağırlığı ile su alma indeksi arasındaki korelasyon 

incelendiğinde kışlık ekimde (r= -0.049) olumsuz ve önemsiz bulunurken,  yazlık ekimde (r= 

-0.394**) olumsuz ve önemli ilişki bulunmuştur. Path analizinde kuru nödül ağırlığının su 

alma indeksi üzerine doğrudan etkisi kışlık (-0.008, %0.5)  ve yazlık ekimde (-0.545, %43.7) 

de olumsuz bulunmuştur. Kuru nodül ağırlığı üzerinden su alma indeksine en yüksek dolaylı 

etki iki ekim zamanında da şişme indeksinden (0.537, %32.6; 0.354, %28.3) tespit edilmiştir 

(Çizelge 2 ve 3) 

3.5. Şişme Kapasitesi: Kuru nödül ağırlığı ile şişme kapasitesi arasındaki korelasyon 

ilişkisi kışlık ekimde (r= -0.187) olumsuz ve önemsiz bulunurken,  yazlık ekimde (r= -

0.354**) olumlu ve önemli bulunmuştur. Yapılan Path analizinde kuru nödül ağırlığının, 

şişme kapasitesi üzerine doğrudan etkisi iki ekim zamanında da olumsuz bulunmuştur. Kuru 

nodül ağırlığı üzerinden şişme kapasitesine en yüksek dolaylı etki iki ekim zamanında da 

şişme indeksinden tespit edilmiştir (Çizelge 2 ve 3). 

3.6. Şişme İndeksi: Yapılan korelasyon analizinde kuru nödül ağırlığı ile şişme indeksi 

arasındaki ilişki kışlık ve yazlık ekim zamanında da (r= 0.603**), (r= 0.715**) pozitif ve 

önemli bulunmuştur. Path analizi sonucunda kuru nödül ağırlığının, şişme kapasitesine 

doğrudan etkisi iki ekim zamanında da olumlu ve etki payları (0.238, 0.284) oldukça yüksek 

olmuştur. Kuru nodül ağırlığı üzerinden şişme indeksine en yüksek dolaylı etki kışlık ekimde 

su alma kapasitesinden olurken, yazlık ekimde şişme kapasitesinden olmuştur (Çizelge 2, 3). 

3.7. Pişme süresi: Kuru nödül ağırlığı ile pişme süresi arasındaki korelasyon 

incelendiğinde hem kışlık (r=-0.443**) hem de yazlık ekim (r= -0.256*)’ de olumsuz ve 

önemli ilişki bulunmuştur. Yapılan Path analizinde kuru nödül ağırlığının, pişme süresine 
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olan doğrudan etkisi iki ekim zamanında da olumsuz ve yüksek olmuştur. Nohuttun kışlık 

ekiminde kuru nodül ağırlığı üzerinden pişme süresine yüz tane ağırlığı ve su alma indeksi 

dışında diğer özelliklerin dolaylı etkileri negatif olurken, yazlık ekimde yüz tane ağırlığı hariç 

diğer özelliklerin artırıcı yönde ve en yüksek katkı payı şişme indeksinden (%34.9) tespit 

edilmiştir (Çizelge 2, 3).  

3.8. Protein oranı: Yapılan korelasyon analizinde kuru nödül ağırlığı ile protein oranı 

arasındaki ilişki kışlık ekimde (r= 0.168) olumlu ve önemsiz olurken, yazlık ekimde (r= -

0.416**) olumsuz ve önemli bulunmuştur.  Path analizinde kuru nödül ağırlığının protein 

oranına olan doğrudan etkisi kışlık ekimde olumsuz ve düşük olurken, yazlık ekimde (0.111, 

%15.1) olumlu ve yüksek olmuştur. Kışlık ekimde kuru nodül ağırlığı üzerinden protein 

oranına en yüksek dolaylı etki olumlu yönde su alma kapasitesinden (0.325, %53.3) tespit 

edilirken, yazlık ekimde şişme indeksinden (0.405, %55.3) tespit edilmiştir (Çizelge 4 ve 5).   

 

Sonuçlar 

 

Araştırma sonucunda, nohutta nodülasyonun ekim zamanına göre farlılık gösterdiği ve 

kışlık ekim ortalama kuru nodül ağırlığının (0.328 g/bitki)   yazlık ekime  (0.224 g/bitki)  göre 

% 46.2 daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Nodülasyon ile tane verimi ve incelenen kalite 

özellikleri arasındaki ilişkilerde; her iki ekim zamanında da kuru nodül ağırlığı ile tane verimi 

ve şişme indeksi arasında olumlu, pişme süresi ile olumsuz ve önemli ilişki tespit edilirken; 

kışlık ekimde su alma kapasitesi ile, yazlık ekimde 100 tane ağırlığı ve protein oranı ile 

olumsuz, şişme indeksi ile olumlu ve önemli ilişki tespit edilmiştir. Yapılan path analizinde, 

kuru nodül ağırlığının tane verimi ve pişme süresine doğrudan etkisi iki ekim zamanında da 

olumlu ve katkı payının yüksek olması nedeniyle nohut ıslahı seleksiyonunda dikkate 

alınması gerektiği düşünülmektedir. Kışlık ekimin verim artışı yanı sıra, nodül oluşumunu da 

artırdığı gözlenmiştir. Kışlık nohut ekiminin uygun çeşitlerle yapılması hem verim hem de 

sürdürülebilir tarım açısından son derece önemli olduğu kanatine varılmıştır. 
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Abstract: This study was conducted to determine suitable Chickpea (Cicer arietinum L.) lines on T.R.N.C.  

conditions at the experimental area of Agricultural Research Institute- Guzelyurt upland conditions between 

2012-2013 production season using randomized complete block design with three replications. In this study, 

yield and yield components were investigated in 8 lines and 3 cultivars which were originated  by different 

Research Institutes within Turkey and ICARDA. 

According to the results of analysis, significant statistical differences have been determined among lines and 

cultivars. According to the means of figures Plant height, first pod height, 100 seed weight and grain yield varied 

between 48,14 -70,84 cm, 41,90 - 55,64 cm, 32,70 - 54,88 gr, 60,22-286,89 kg/da respectlively.  

Keywords: Chickpea, plant height, grain yield 

 

Kışlık Yetiştirilen Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti Koşullarında Verim ve Verim Komponentleri Açısından 

Değerlendirilmesi 

 
Özet: Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşullarına uygun kışlık Nohut (Cicer arietinum L.) 

hatlarının saptanması amacıyla 2012-2013 yılında, Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonunda, kıraç koşulları 

temsil eden arazide, 3 tekrarlamalı olarak, tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırmada 

Türkiye'nin farklı araştırma kuruluşlarından temin edilen tescilli nohut çeşitleri (Aksu, Azkan, Seçkin) ve 

ICARDA'dan sağlanan Nohut hatları (8 hat) materyal olarak kullanılmıştır. 

İncelenen tüm özelliklerde hatlar ve çeşitler arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Çeşit ve hatlara göre 

değişmekle beraber, bitki boyunun 48,14 - 70,84 cm, ilk bakla yüksekliğinin 41,90 - 55,64 cm, 100 tane 

ağırlığının 32,70 - 54,88 gr, tane veriminin 60,22-286,89 kg/da, arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, bitki boyu, tane verimi 

 

Giriş 

  

Nohut(Cicer arietinum L.)  binlerce yıldan bu yana tarımı yapılan ender bitkilerden 

biridir. Anavatanı olarak Türkiye'nin de yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesi gösterilmektedir 

(Akçin, 1988). Kuru tanelerinin yüksek oranda protein (%15-32) ve karbonhidrat (%50-74) 

içermesi, bunun yanında fosfor, kalsiyum ve demir gibi mineraller ile A, B ve Niacin 

vitaminlerince zengin olması sebebiyle insanların diyetlerinde önemli yere sahiptir (Smithson 

et al., 1985). Tane baklagiller içinde kurağa ve düşük sıcağa Mercimeğin ardından, en 

dayanıklı ikinci bitki Nohut'tur. Vejetatif aksamının küçük olması ve kazık kök sistemi 

sayesinde kuraklığa dayanıklıdır. Yine köklerindeki Rhizobium bakterileriyle havanın serbest 

azotundan faydalanabilmektedir. Toprak isteği açısından fazla seçici olmaması, kireçli ve 

kıraç topraklarda da yetişebilmesi, yetiştiriciliğinin kolay olması ve gelişme döneminin 

kısalığı onun tarımsal önemini arttırmaktadır. Bu haliyle tahıl-nadas ekim nöbeti 

sistemlerinde yer alan birkaç bitkiden biri olmaktadır (Azkan, 1989; Sepetoğlu, 1994) 

KKTC’de ekilebilir arazilerin yaklaşık %90’ında Tahıl üretimi yapıldığı 

düşünüldüğünde rotasyona girebilecek en güzel bitkilerden birinin de Nohut olduğu 

düşünülmektedir. Geçmişte ürün deseni içerisinde kendisine önemli bir yer bulmasına rağmen 

hasatta karşılaşılan işçilik maliyetleri sebebiyle üretimden vazgeçilmiş ve her yıl yaklaşık 

300-350 ton Nohut Türkiye’den ithal edilmiştir. Makineli hasada uygun çeşitlerin devreye 

girmesi ile günümüzdeki önemi tekrar artmıştır. 
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 Bu çalışmada, KKTC için kışlık olarak yetiştirilebilecek, yüksek verimli, yeni 

nohut çeşitleri ve hatlarını saptamak amacıyla tane verimi ve verimle ilgili özellikler 

incelenmiştir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Denemede Türkiye'nin farklı araştırma kuruluşlarından temin edilen tescilli Nohut 

çeşitleri (Aksu-Maraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Azkan-Anadolu Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Seçkin-Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) ve ICARDA'dan sağlanan 

Nohut hatları (8 hat) materyal olarak kullanılmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırma; 2012-2013 yetiştirme sezonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 

Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu tarlalarında, kıraç koşulları temsil eden arazide, 

tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ekimler sıra arası 

45 cm, sıra üzeri 8 cm olacak şekilde, 5 m uzunluğundaki 4 sıraya (9 m
2
'lik parsellere), 

markörün açtığı çiziler içerisine 20.10.2012 tarihinde elle ekim yapılmıştır. Ekimden önce 

dekara 3.0 kg N, 6 kg P2O5 gelecek şekilde gübreleme yapılmıştır. Her parselden rastgele 

seçilen 10 bitkide bazı önemli agro- morfolojik gözlemler yapılmıştır. 

 Verilerin değerlendirilmesinde JUMP istatistik paket programı kullanılmış ve 

ortalama değerler arasındaki karşılaştırmalar 0.05 önem seviyesinde LSD testine göre 

yapılmıştır. 

Deneme yeri topraklarının tekstür sınıfının killi-tın, pH sının hafif alkali (7.5), organik 

madde içeriğinin düşük (%1,8), orta kireçli (%10), tuzsuz (%0,11), elverişli P
2
O

5 
ve K

2
O 

miktarlarının ise sırasıyla 0,3 kg/da ve 142 kg/da olduğu belirlenmiştir.  

Ürün yıllarına ilişkin aylık toplam yağış ve aylık ortalama sıcaklık ile aylık ortalama 

nisbi nem değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 2012-13 ürün yılında yıllık toplam yağış 311,5 

mm olmuştur.  

 

Çizelge 1. 2012-2013 yılına ait bazı iklim verileri 

 

Aylar 

   Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Dönem (Ort/T) 

Yağış (mm) 73,7 99,6 61,0 33,0 14,7 17,2 12,3 311,5 

Ort. Sıcaklık      (c°) 16,9 13,2 10,6 12,5 14,5 18,0 23,0 15,53 

Ort. Nispi Nem (%) 77,9 76,2 70,0 77,3 68,4 65,5 65,7 71,57 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Ana Dal Sayısı (adet) 

Çizelge 2'de görüldüğü üzere ana dal sayısı bakımından çeşitler ve hatlar arasında 

önemli istatistiki farklılıklar saptanmıştır. Nohut hat ve çeşitlerinde anadal sayıları 2,70-4,17 

adet arasında değişim göstermiştir. En yüksek değere 4,17 adet ile 39 no'lu hat'ta ulaşılırken, 

bunu 3,93 adet  ile 31 ve 40 numaralı hatlar takip etmiş, en düşük değer ise 2,70 adet ile 

Azkan çeşidinden elde edilmiştir. Elde edilen bulgularımız Korkmaz (2003) ve Karaköy 

(2011)'ün bulgularıyla uyumlu bulunurken, Ağsakal ve Olgun (1999)' dan düşük bulunmuştur. 

Bitkide Bakla Sayısı (adet) 

Çizelge 2'nin incelenmesinden de anlaşılacağı  üzere bakla sayısı bakımından çeşitler 

ve hatlar arasında önemli istatistiki farklılıklar saptanmıştır. Nohut hat ve çeşitlerinde bitki 

başına bakla sayıları 10,13-31,73 adet arasında değişim göstermiştir. En yüksek değerlere 45 
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(31,73 adet), 39 (27,27 adet) ve 31 (25,67 adet) no'lu hatlarda ulaşılırken, en düşük değer  

10,13 adet ile Aksu çeşidinden elde edilmiştir. Elde edilen bulgularımız Ağsakal ve Olgun 

(1999) ile uyumlu, Korkmaz (2003)'ın bulgularından ise daha düşük bulunmuştur. 

Bitkide Tane Sayısı (adet) 

Bitkide tane sayısı bakımından çeşitler ve hatlar arasında önemli istatistiki farklılıklar 

saptanmıştır (Çizelge 2). En yüksek tane sayısı değerine 45 (29,97 adet), 31 ( 29,23 adet) ve 

39 (27,00 adet) no'lu hatlarda ulaşılırken en düşük  değerler 14,53 ve 9,37 adet  ile Seçkin ve 

Aksu çeşitlerinden elde edilmiştir. Elde edilen bulgularımız Korkmaz (2003)'ın bulgularından 

daha düşük, Kamiloğlu ve Toğay (2011)'ın bulgularından yüksek bulunmuştur. 

100 Tane Ağırlığı (gr) 

Çizelge 2'de görüldüğü üzere100 tane ağırlığı bakımından istatistiki olarak farklılıklar 

saptanmıştır. Nohut hat ve çeşitlerinde 100 tane ağırlıkları  32,70-54,88 gr arasında değişim 

göstermiştir. En yüksek değere 54,88 gr ile 42 numaralı hatta ulaşılırken, en düşük değer  

32,70 gr  ile 27 no'lu hattan  elde edilmiştir. Elde edilen bulgularımız Korkmaz (2003), 

Özdemir ve ark., (1992) ile uyumlu bulunmuştur. 

 

Çizelge 2. Araştırmada İncelenen Özelliklere Ait Ortalama Değerler ve Önemlilik Grupları 

Hat/Çeşit 

Ana 

Dal 

Sayısı 

(adet) 

Bitkide 

Bakla 

sayısı 

(adet) 

Bitkide 

Tane 

sayısı 

(adet) 

100 Tane 

Ağırlığı 

(gr) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Bitki 

Boyu 

(cm) 

İlk Bakla 

Yüksekliği 

(cm) 

Tane 

Verim 

(kg/da) 

27 3,03 b 23,20 b-d 21,33 d 32,70 e 27,71 a 66,79 a-c 47,71 a-c 224,00 b-d 

30 3,07 b 21,80 b-d 23,80 b-d 37,35 b-e 25,91 ab 67,87 ab 48,61 a-c 286,89 a 

31 3,93 a 25,67 a-c 29,23 ab 37,08 c-e 25,84 ab 62,52 bc 46,08 bc 257,78 a-c 

39 4,17 a 27,27 ab 27,00 a-c 42,36 b 26,94 a 64,03 a-c 42,46 c 274,00 ab 

40 3,93 a 24,20 bc 23,53 cd 39,50 bc 25,64 ab 66,60 a-c 43,05 c 212,45 cd 

42 2,77 b 19,73 cd 15,20 ef 54,88 a 26,66 a 68,53 ab 42,49 c 275,56 ab 

45 3,40 ab 31,73 a 29,97 a 42,25 b 26,61 a 70,84 a 46,28 bc 201,78 d 

46 2,80 b 17,93 d 20,40 de 39,86 bc 25,84 ab 61,85 bc 47,02 abc 173,78 d 

Aksu 3,07 b 10,13 e 9,37 g 41,24 bc 19,28 c 64,25 a-c 55,64 a 112,22 e 

Azkan 2,70 b 17,93 d 20,47 de 38,24 b-e 23,52 b 48,15 d 41,90 c 112,89 e 

Seçkin 3,90 a 17,27 d 14,53 fg 34,19 de 17,32 c 60,38 c 53,84 ab 60,22 e 

LSD (0.05) 0,83 6,10 5,48 5,18 2,45 7,28 9,11 53,54 

CV (%) 14,57 16,64 15,07 7,60 5,83 6,71 11,42 15,78 

 

Hasat İndeksi (%) 

Çizelge 2'nin incelenmesinden de anlaşılacağı  üzere hasat indeksi bakımından çeşitler 

ve hatlar arasında önemli istatistiki farklılıklar saptanmıştır. Nohut hat ve çeşitlerinde hasat 

indeksi değerleri % 17,32-27,71 arasında değişim göstermiştir. En yüksek değere 27,71 ile 27 

numaralı hatta ulaşılırken,  en düşük değer %19,28 ve %17,32 ile Aksu ve Seçkin 

çeşitlerinden elde edilmiştir. Elde edilen bulgularımız, Mart (2000)'ın bulgularıyla uyum 

içerisinde bulunurken, Kamiloğlu ve Toğay (2011)'ın bulgularından düşük bulunmuştur. 

Bitki Boyu (cm) 

Bitki boyu bakımından çeşitler ve hatlar arasında önemli istatistiki farklılıklar 

saptanmıştır (Çizelge 2). En yüksek Bitki boyu  değerine 70,84 cm ile 45  no'lu hatda 

ulaşılırken en düşük  değer 48,15 cm ile Azkan çeşidinden elde edilmiştir. Elde edilen 

bulgularımız Özdemir ve ark., (1992), Karaköy (2011)'ün bulgularıyla uyumlu bulunurken, 

Karaköy ve ark. (2011)'nın bulgularından düşük, Ağsakal ve Olgun (1999)' un bulgularından  

yüksek bulunmuştur. 
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İlk Bakla Yüksekliği (cm) 

Çizelge 2'nin incelenmesinden de anlaşılacağı  üzere ilk bakla yüksekliği  bakımından 

çeşitler ve hatlar arasında önemli istatistiki farklılıklar saptanmıştır. Nohut hat ve çeşitlerinde 

ilk bakla yükseklikleri 41,90-55,64 cm arasında değişim göstermiştir. En yüksek değerlere 

Aksu (55,64 cm) ve Seçkin (53,84 cm) çeşitlerinde ulaşılırken, en düşük değer  41,90 cm ile 

Azkan çeşidinden elde edilmiştir. Elde edilen bulgularımız Özdemir ve ark., (1992) ile 

uyumlu, Korkmaz (2003)'ın bulgularından daha düşük, Karaköy (2011), Kamiloğlu ve Toğay 

(2011)'ın bulgularından daha yüksek bulunmuştur. 

Tane Verimi (kg/da) 

Çizelge 2'de görüldüğü üzere tane verimi bakımından çeşitler ve hatlar arasında 

önemli istatistiki farklılıklar saptanmıştır. Nohut hat ve çeşitlerinde tane verimi 60,22 - 286,89 

kg/da arasında değişim göstermiştir. En yüksek değerlere 30 (286,89 kg/da), 42 (275,56 

kg/da), 39 (274,00 kg/da) ve 31 (257,78 kg/da) no'lu hatlarda ulaşılırken, en düşük verimler 

Azkan (112,89 kg/da), Aksu (112,22 kg/da) ve Seçkin (60,22 kg/da)  çeşitlerinden elde 

edilmiştir. Dekara tane verimi çeşit, toprak yapısı, iklim, ekim zamanı gübreleme, sulama, 

hastalık ve zararlılar gibi çevresel faktörlere göre değişimler göstermektedir (Karaköy, 2011). 

Elde edilen bulgularımız Korkmaz (2003), Özdemir ve ark., (1992) ve Karaköy (2011) ile 

uyumlu bulunmuştur. 

 

Sonuç 

 

Gerek iç gerekse dış pazar talepleri göz önünde bulundurulduğunda, orta iri ve iri 

taneli Nohutlar rağbet görmektedir. Bu nedenle yüksek verimli çeşitlerin yanında orta iri ve iri 

taneli çeşitlerin ıslah çalışmalarında kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada 

42, 39 ve 30 numaralı hatlar gerek 100 tane ağırlıkları, gerekse verim yönünden ön plana 

çıkmıştır.  
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Abstract: In this study was conducted in 2012-2013 on research field of Eastern Meditarranean Agricultural 

Research Institute. Research conducted with different local populations and pea vareties from ICARDA and 

Menemen genbank under Cukurova conditions for pea variety breeding. Trials were investigated under winter 

conditions. 

At the year of the study, the highest, the lowest yield results were 168.33-36.17 kg/da, flowering time were 

80.50-31.50 days, plant height were 116.65-47.50 cm, 100 grain weights were 28.15-12.50gr. In addition to 

these, the highest and the lowest ash results were 5.57-4.83 fat results were 2.30-1.98, fibre were 12.12-7.06, 

humidity results were 13.26-12.31 and protein were 31.89-24.72. 

Keywords: Winter Chickpea, yield, quality and variety breeding 

 

 

Çukurova Bölgesinde Bezelye (Pisum Sativum) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite 

Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi 

 

 
Özet: Bu araştırma, Çukurova koşullarında bezelyede (Pisum sativum) çeşit ıslahı amacıyla verim ve verimle 

ilgili bazı özellikler arasındaki ilişkilerin tespiti ve çeşit geliştirme amacıyla, 2012-2013 yılında, Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırma Alanında Doğankent lokasyonunda yürütülmüştür. Araştırmada 

ICARDA’dan ve Menemen gen bankasından sağlanan yerel popülasyonlar ve tescilli çeşitler kullanılmıştır. 

Denemeler kışlık olarak ekilmiş ve materyallerden 20 adet genotipde kışlık ekime yönelik seleksiyon ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

 Araştırmanın yürütüldüğü yılda elde edilen ortalama en yüksek ve en düşük tane verim değerleri 

300.15-147.11 kg/da, çiçeklenme süresi 74.33-64.67 gün, bitki boyu 114.43-41.07 cm arasında değişim 

gösterdiği tespit edilmiştir. Kalite değerleri de Nır cihazında elde edilen en yüksek ve en düşük kül 

değerleri 5.50-4.85, yağ değerleri 2.83-1.16, lif değerleri 11.85-7.86, nem değerleri 13.30-12.61 ve protein 

değerleri 29.43-26.01 arasında değişim gösterdikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bezelye, verim ve kalite değerleri,  çeşit ıslahı 

 

 

Giriş 

 

Yemeklik tane baklagillerden bezelye besin değerleri bakımından zengin oldukları 

gibi taze ve kuru olarak tüketilmektedirler. Toprak üzerinde de iyileştirici yönde olumlu 

katkıları bulunmaktadır. Havanın serbest azotunu toprağa bağlama özellikleri, çevrecilik ve 

sürdürülebilir tarım bu bitkilerin önemleri daha da artmaktadır. Türkiye  kuru bezelyede 

12.618 da  ekim alanı, 3.235 ton üretimi, birim alandan alınan tane verimi ise 256 kg/da’dır;  

taze  bezelyede ise 114.790 da  ekim alanı, 107.549 ton üretimi, birim alandan alınan tane 

verimi ise 937 kg/da’dır;  (TÜİK, 2013).  

Bezelye (Pisum sativum L.) önemli bir protein kaynağı olarak kullanılan besin 

maddelerinden insan gıdası olmasının yanı sıra dünyada hayvan yemi olarak da kullanılan 

önemli bir baklagil bitkisidir. Bir baklagil bitkisi olan bezelye tanelerinin % 20 - 30 gibi 

yüksek oranda protein içermesi, karbonhidratlarca yeterli; kalsiyum, demir ve özellikle 

fosforca zengin olması ayrıca çeşitli vitaminlere de sahip bulunması bakımından iyi bir 

bitkisel protein kaynağıdır (Akçin 1988). Dünya genelinde düşünüldüğünde insan 

beslemesindeki bitkisel proteinlerin % 22’si, karbonhidratların % 7’si, hayvan 

beslenmesindeki proteinlerin % 38’i ve karbonhidratların % 5’i yemeklik baklagillerden 

sağlanmaktadır (Şehirali 1988). Bu açıdan bakıldığında insanlarımızın beslenmesinde gerekli 
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olan proteini karşılamak için özellikle konserve ve dondurulmuş gıda sanayisinde yoğun 

olarak kullanılan bezelye önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkiye birçok bitkide olduğu gibi bezelye (Pisum sativum L.) baklagil bitkisinin de 

anavatanıdır. Ülkemizin hemen her bölgesinde yetiştirilebilen bezelye, en fazla konserve 

sanayinde ve toplumun  beslenmesinde yaygın olarak kullanılan gıdalardandır. 

Bezelye baklagiller familyasına dahil olan bir bitki olduğu için köklerinde nodül ismi 

verilen yumrucuklar vardır. Bu nodüller içerisindeki nodozite bakterileri (Rhizobium 

leguminosarum) vasıtası ile havanın serbest azotundan yararlanmakta olup, toprağın azotça 

zenginleşmesini sağlamaktadır. Nodozite bakterileri aracılığı ile bezelye bitkisi bir dekar ekili 

alanda bir yetiştirme döneminde 9 kg saf azot fikse etmektedir (Şehirali 1973). 

Tarımsal ürünler içerisinde yemeklik baklagillerde yüksek verimli, iç tüketim ve dış satım 

için istenilen özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesi ve bu özellikleri ortaya çıkaracak 

yetiştirme tekniklerinin uygulanması sonucu saf ve kaliteli ürünün pazara sunulması, 

halkımızın beslenmesi ve dış satım için büyük önem taşımaktadır (Eser ve ark. 1990) 

 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde bezelye ara ürün olarak da çok önemli bir bitkidir. 

Özellikle Akdeniz Bölgesinde bezelyenin kışlık olarak yetiştirilmesi, erken dönemde de 

tarlayı terk etmesi sayesinde kendinden sonra ekilecek ikinci ürüne ana ürün olarak ekilme 

fırsatı vermesi bakımından ara ürün olarak bezelye  çok önemli bir konumdadır.   

 Bezelyede kalite değerleri çok önemli olmaktadır; özellikle de  konserve sanayinde  

protein değerleri ve konserveliğe uygunluğu bakımında önemli bir kriter olan nişasta değerleri 

ön plana çıkmaktadır. Üretim amacının kaliteli ve yüksek tane ürünü olması nedeniyle, 

bezelye yetiştiriciliğinde bölgeye uygun çeşitlerin geliştirilmesi, üretimin ve kalitenin 

arttırılmasında önemli bir faktördür. Bu araştırma, Çukurova bölgesi için kışlık olarak 

yetiştirilebilecek, yüksek verimli, makinalı hasata uygun, kaliteli, hastalık ve zararlılara 

dayanıklı/toleranslı yeni bezelye çeşitlerinin geliştirilebilmesi amacıyla yürütülmüştür.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

 Bu çalışmada  Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 

bezelye ıslah programında kullanılan materyallerin bir kısmıdır. Materyaller  ICARDA Gen 

bankasından ve İzmir Menemen Gen Bankasından Türkiye’nin muhtelif bölgelerinden 

toplanmış yerel bezelye populasyonlarıdır. Bu populasyonlardan tek bitki seleksiyonu 

yapılarak hatlar saflaştırılarak ıslah çalışmalarına kazandırılmış ve verim denemesi 

aşamasında çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışma ile ileri çıkmış hatların arazi koşullarında 

reaksiyonları ve kalite değerleri araştırılarak  yüksek verimli ve kaliteli hatlar tespit edilerek 

çeşit tesciline yönelik ıslah çalışmaları yapılmaktadır.  

Bu araştırma; Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Adana), araştırma-deneme  

alanında taban arazi koşullarında, 2012-2013 yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Ekimler, 

sıra arası 45 cm, sıra üzeri 10 cm olacak şekilde, 5 m uzunluğundaki 4 sıraya (9 m
2
'lik 

parsellere) yapılmıştır. Ekim öncesi dekara 3.0 kg N, 6 kg P2O5 gelecek şekilde gübreleme 

yapılmıştır. Her parselden bazı önemli morfolojik gözlemler yapılmıştır.  

Deneme alanının iklim özellikleri 

Çizelge 1 incelendiğinde, Adana iklim yapısı, bezelyenin üretim dönemindeki aylık 

yağış, sıcaklık ve nisbi nem oranları görülmektedir. Özellikle de yağışların yetişme 

mevsimlerine dengeli dağılmadığı, Kasım ve Aralık aylarında ekim zamanında çok yüksek 

yağış aldığı, Ocak ve Şubat aylarında ise uzun yıllar ortalamasına göre düşük yağış aldığı 

görülmektedir. Bu dengesiz yağış dağılımı bitkilerin gelişimi üzerinde olumsuz etkide 

bulunmuştur. 
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Çizelge 1. Adana ilinin 2012-13 yetiştirme yıllarında yağış, ortalama sıcaklık ve toplam 

oransal nem değerleri 

Aylar 
Yağış (mm) Ortalama  Sıcaklık  C

o

 Nisbi nem (%) 

Uz.Yıl 2012-2013 Uz.Yıl 2012-2013 Uz.Yıl 2012-2013 

Kasım  67  187 15.3  17.4 84  52.3 

Aralık 118  154.4 11.1  11.4 125  73.7 

Ocak 111  25.9 9.7  9.5 116  66.8 

Şubat 92  49.0 10.4  12.1 83  73.9 

Mart 67  70.1 13.3  13.9 61  61.1 

Nisan 51  43.2 17.5  18.1 69  72 

Mayıs 46  57.4 21.7  22.7 67  72.3 

Haz. 25 0.3 25.6  25.3 66 65.7 

Tem.  0.0  28.2  65.2 

 

Çizelge 2: 2012-13 yetiştirme sezonunda, bezelye çeşit ve hatlarının tane verimi (kg/da), 100 

tane ağırlığı (g), Çiçeklenme gün sayısı(gün), bakla bağlama gün sayısı (gün), ilk bakla 

yüksekliği (cm) ve bitki boyu (cm)  değerleri  

Sıra 

No 
Çeşitler 

Verim 

(kg/da) 

100 tane 

ag (gr) 

Çiçek 

gün 

sayısı 

(gün) 

Bakla  

bağlama 

(gün) 

İlk bakla 

yüksekliği 

(cm) 

Bitki 

boyu 

(cm) 

1 Antalya (80)  300,15 A  39,30 64,67 79,00 43,30 95,53 

2 Çanakkale(113)  269,48 AB  24,00 71,33 90,00 61,10 102,77 

3 Antalya(13)  267,33 AB  24,60 72,00 89,67 42,17 91,10 

4 AFYON(146)  260,96 AB  26,00 68,67 84,33 48,30 105,53 

5 Kars(22)  260,74 AB  30,00 64,67 78,67 29,40 60,00 

6 Muğla(46)  254,67 AB  23,30 74,33 86,67 62,20 97,77 

7 Antalya(23)  241,63 AB  29,30 65,33 77,33 27,17 53,83 

8 Türkiye(77)  224,96 AB  17,30 74,33 88,67 46,07 89,40 

9 Bursa(20)  224,00 AB  30,00 68,67 81,67 23,87 46,67 

10 Antalya(50)  211,63 AB  26,00 70,00 85,33 29,40 59,43 

11 Bursa(18)  207,41 AB  30,00 65,67 91,33 22,77 41,07 

12 Kars(49)  207,26 AB  27,30 68,00 83,00 24,40 52,20 

13 Antakya(100)  205,74 AB  19,30 76,33 90,33 49,93 114,43 

14 Türkiye-1  190,96 AB  27,30 65,67 80,33 36,43 68,87 

15 Carina  184,30 AB  26,00 68,67 80,67 23,33 53,83 

16 Gaziantep(94)  183,19 AB  22,00 70,00 88,33 27,73 63,30 

17 Denizli(8)  171,93 AB  31,20 73,00 88,33 39,97 94,43 

18 Jof  169,70 AB  26,00 69,00 84,33 26,10 61,07 

19 Antakya(104)  152,22 B  24,00 71,67 90,00 30,53 72,77 

20 Kırıkkale(124) 147,11 B  26,60 67,33 85,67 30,73 61,07 

 AÖF 134,21   VK 19.94**  

 

Bulgular ve Tartışma 

 

2012-2013 yetiştirme sezonunda Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Doğankent deneme alanında kışlık olarak yetiştirilen bezelye çeşitlerinin verim değerleri 

Çizelge 2'de verilmiştir. Yağış miktarındaki düzensiz dağlım nedeniyle verimlerde olumsuz 

etkilenmeler  tespit edilmiştir.  
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Çizelge 2’de Tane verimi bakımından en yüksek değerleri  Antalya (80) hattından 

300,15 kg/da,  Çanakkale(113) hattından 269,48 kg/da ve  Antalya(13)  hattından 267,33 

kg/da,  saptanmıştır; En düşük değerler ise Kırıkkale(124) hattından 147.11 kg/da,  

Antakya(104) hattından 152,22 kg/da elde edilmiştir. 2012 yılında yağış miktarının uzun 

yıllara göre düşük ve dağılımın düzensiz olması verimde kayıplara neden olmuştur.   

Çiçeklenme gün sayısı bakımından değerler 76,33 - 64,67 gün sayısı arasında 

değişim göstermiştir. Bitki boyu değerleri ise 102,77 - 41.07 cm arasında değişim 

göstermiştir. Materyalimizin temelinin populasyon olması nedeniyle bodur ve sırık bitki 

tiplerinin mevcut olması seleksiyonda da farklı bitki tiplerine şans verilmesi nedeniyle;  Bitki 

boyu uzunluklarında geniş bir varyasyon tespit edilmiştir. 

Yüz tane ağırlığı bakımından değerlerin 39,30 - 17,30 gr arasında değişim 

gösterdikleri tespit edilmiştir.  

Çizelge 3’de  Kalite değerleri bakımından Nır cihazında elde edilen en yüksek ve en 

düşük kül değerleri 5.50-4.85, yağ değerleri 2.83-1.16, lif değerleri 11.85-7.86, nem değerleri 

13.30-12.61 ve protein değerleri 29.43-26.01 arasında değişim gösterdikleri tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 3: 2012-13 yetiştirme sezonunda, bezelye çeşit ve hatlarının kül (%), yağ (%), lif (%), 

nem (%), protein (%) ve nişasta (%) değerleri  

Sıra 

NO 
Çeşitler 

Kül 

 % 

Yağ 

% 

Lif 

% 

Nem 

% 
protein% 

Nişasta 

% 

1 Antalya (80)  4,86 1,83 9,14 13,19 28,68 47,16 

2 Çanakkale(113)  4,89 1,16 8,38 13,08 28,01 48,16 

3 Antalya(13)  4,94 1,30 7,86 13,03 29,43 46,78 

4 AFYON(146)  4,86 1,76 9,23 13,30 26,50 49,67 

5 Kars(22)  4,85 1,36 8,49 13,12 28,46 48,58 

6 Muğla(46)  4,96 1,23 8,18 13,04 28,48 47,58 

7 Antalya(23)  4,97 1,12 8,75 13,09 27,36 46,17 

8 Türkiye(77)  5,24 2,30 11,28 12,73 27,56 31,06 

9 Bursa(20)  5,41 2,20 11,85 12,90 28,59 29,72 

10 Antalya(50)  5,31 2,15 10,99 12,69 29,43 28,37 

11 Bursa(18)  4,80 1,39 8,28 13,41 26,01 52,31 

12 Kars(49)  4,90 1,67 9,32 13,19 27,54 47,58 

13 Antakya(100)  4,97 1,76 9,23 12,94 27,36 43,10 

14 Türkiye-1  5,33 2,32 10,80 12,61 27,34 30,09 

15 Carina  4,87 1,45 9,35 13,20 26,75 48,06 

16 Gaziantep(94)  4,98 1,73 8,73 12,99 26,62 47,55 

17 Denizli(8)  4,79 1,46 8,33 13,04 27,44 49,22 

18 Jof  4,79 1,37 8,63 13,08 27,43 48,93 

19 Antakya(104)  5,50 2,01 11,30 12,67 28,65 28,02 

20 Kırıkkale(124) 5,15 2,83 10,89 12,65 27,66 28,86 

 

Sonuç 

 

 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde bezelye ara ürün olarak da çok önemli bir bitkidir. 

Özellikle Akdeniz Bölgesinde bezelyenin kışlık olarak yetiştirilmesi, erken dönemde de 

tarlayı terk etmesi sayesinde kendinden sonra ekilecek ikinci ürüne ana ürün olarak ekilme 

fırsatı vermesi bakımından ara ürün olarak bezelye çok önemli bir konumdadır. Yapılan bu 

araştırmada da Antalya (80), Çanakkale (113),  ve Antalya (13)  hatları ümit var olarak tespit 

edilmiştir. 
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Bezelyede kalite değerleri çok önemli olmaktadır; özellikle de konserve sanayinde  

protein değerleri ve konserveciliğe uygunluğu bakımında önemli bir kriter olan nişasta 

değerleri ön plana çıkmaktadır. 
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Abstract: This study was conducted to determine yield and yield components of some grasspea genotypes in 

Diyarbakır during 2012-2013 growing seasons. The study was carried as randomized complete block design with 

3 replications in field crops research area of GAP International Agricultural Research and Training. In the study, 

a total of 24 different genotypes were used grasspea, randomized block design with 3 replications was 

established. According to the average of one year result; plant height, herbage yield, hay yield, number of pod 

per plant, seed yield and 1000 seed weight were changed between 43.0-59.5 cm, 1175.3-2963.3 kg da
-1

, 296.7-

733.4 kg da
-1

, 13.7-32.0 number, 169.0-320.0 kg da
-1

 and 95.8-151.1 g, respectively. 

Keywords: Grasspea, herbage yield, yield components,seed yield 

 

 

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin 

Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma, Diyarbakır ekolojik koşullarında bazı mürdümük genotiplerinin verim ve verim unsurlarını 

belirlemek amacıyla 2012-2013 yetiştirme sezonunda GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

deneme alanında yürütülmüştür. Araştırma da toplam 24 farklı mürdümük genotipi kullanılmış olup, tesadüf 

blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Genotiplerden elde edilen verilere göre; bitki 

boyu 43.0-59.5 cm, yeşil ot verimi 1175.3-2963.3 kg/da, kuru ot verimi 296.7-733.4 kg/da, bitkide bakla sayısı 

13.7-32.0 adet/bitki, tohum verimi 169.0-320.0 kg/da ve bin tane ağırlığı 95.8-151.1 g arasında değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mürdümük, ot verimi, verim unsurları, tohum verimi 

 

Giriş 

 

Baklagiller insan hayatında önemli yeri olan ucuz enerji ve protein kaynaklarıdır. Son 

yıllarda toprak kalitesinin arttırılması ve tarım ürünlerinde üretim kalitesinin arttırılması için 

her yıl farklı ürün ekimi yapılması gerekliliği iyice anlaşılmıştır. İklim ve toprak 

farklılıklarından dolayı tarımsal üretimde kullanılmak üzere farklı bitki çeşitlerinin 

adaptasyonu önem arz etmektedir. Dünyada giderek yetiştiriciliği yaygınlaşan mürdümük 

(Lathyrus sativus L.) bitkisi hem insan hem de hayvan beslenmesinde kullanılabilmektedir. 

Ülkemizde fazla yaygın olmayan bu bitki genellikle hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. 

Bu bitkinin kuraklığa dayanıklı olması, farklı toprak yapısında bulunan alanlarda 

yetişebilmesi ve yüksek protein içermesi önemli özellikleri arasında sayılmaktadır. Ancak, 

mürdümükte, miktarı çeşide göre değişen “3-(-N-oxalyl)-L-2, 3-diamino propionik asit 

(ODAP)” adı verilen nörotoksin yapı, bu yemin kullanımını kısıtlayan en önemli etmendir. Bu 

maddenin insanlar veya hayvanlar tarafından fazlaca tüketilmesi sonucu ortaya çıkan ve genel 

olarak “latirizm” adı verilen bozukluklara yol açtığı bilinmektedir (Chowdhury, 1988). 

Sonuçta bu madde aşırı tüketim sonucu sinir, iskelet ve damar sistemi bozukluklarına neden 

olmaktadır (Chowdhury, 1988).  

Bu araştırma, Diyarbakır ekolojik koşullarında bazı mürdümük (Lathyrus sativus L.) 

genotiplerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Materyal ve Yöntem 

Denemede Suriye-ICARDA kökenli 23 hat ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstitüsünden 1 çeşit olmak üzere 24 mürdümük genotipi kullanılmıştır. Deneme 2012-2013 

yıllarına ait yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Bitkiler Kasım ayının sonunda ekilmiş, 

Mayıs ayının ortasında hasat edilmiştir. Denemede ekimle birlikte 3 kg/da N ve 6 kg/da P2O5 

gelecek şekilde gübreleme yapılmıştır. Dekara tohumluk miktarı bin tane ağırlıklarına göre 
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hazırlanmıştır. Sıra arası 20 cm ve parsel genişliği 6 x 1.2 m olacak şekilde belirlenmiştir. Her 

parselin başından ve sonundan 0.5 m’lik kısmı kenar tesiri olarak atıldıktan sonra geriye kalan 

6 m
2
’lik parselin yarısı tam çiçeklenme döneminde ot ile ilgili gözlemler, kalan diğer yarısı 

ise fizyolojik olum döneminde, tohum ile ilgili gözlemleri için elle hasat edilmiştir. Tüm 

lokasyonlarda denemelerin yabancı ot mücadelesi elle yapılmıştır.  

Denemelerin yürütüldüğü, Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü Deneme alanlarının toprak tekstürü killi-tınlı, toprak rengi ise kırmızı 

kahverengidir. Bu lokasyonlardaki topraklar, kil oranın yüksek olması nedeniyle geçirgenliği 

az, ağır bünyeli topraklardır. Denemenin kurulduğu yerlerin 0-30 cm toprak derinliğinden 

alınan toprak örneklerinden, lokasyon topraklarında; toplam tuz içeriğinin %0.06, organik 

madde içeriği %1.45, kireç oranı %12, fosfor miktarı (P2O5) 2.85, potasyum miktarı 46 kg/da 

ve toprak pH’sı 7.80 arasında değişim göstermiştir. Bu verileri değerlendirdiğimizde 

denemelerin yürütüldüğü lokasyonlarda, toprakların tuz oranı düşük, organik madde ve fosfor 

miktarı bakımından fakir, potasyum miktarı ve kireç oranı bakımından ise zengin, hafif alkali 

karakterde topraklardır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genellikle Akdeniz ve Doğu Anadolu karasal ikliminin 

etkisi altında bulunmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü aylara ait Diyarbakır ilinin bazı iklim 

değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 2012-2013 vejetasyon döneminde ortalama sıcaklık 11.1 
o
C, toplam yağış 384.1 mm ve ortalama nisbi nem %65 iken, uzun yıllar ortalaması ise 

sırasıyla 10.8 
o
C, 453.6 mm ve %64’tür. 

 

Çizelge 1. Diyarbakır iline ait bazı iklim verileri 

 

 

Aylar 

Ortalama Sıcaklık (
o
C)      Yağış (mm) Nisbi Nem (%) 

2012-

2013 

Uzun 

Yıllar 

2012-2013 Uzun Yıllar 2012-

2013 

Uzun 

Yıllar 

Kasım 12.0 9.6 73.0 54.1 77 68 

Aralık 5.1 4.1 40.2 71.5 85 77 

Ocak 2.4 1.7 78.3 73.6 85 77 

Şubat 1.9 3.5 74.4 67.0 68 73 

Mart 5.1 8.2 44.0 67.9 60 66 

Nisan 15.2 13.8 26.2 70.5 59 63 

Mayıs 19.6 19.2 41.0 42.1 58 56 

Haziran 27.7 26,0 7.0 6.9 28 31 

Ort./Top 11.1 10.8 384.1 453.6 65 64 
Kaynak: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü İklim Verileri, 2012, Diyarbakır 

 

Araştırma sonucu elde edilen bulgular, Jump paket programından yararlanılarak 

varyans analizine tabi tutulmuştur. Bulunan ortalamalar arasındaki farkın önemli olup 

olmadığı LSD testi ile belirlenmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Bitki boyu (cm): Çizelge 2’de bitki boyu bakımından genotipler arasında istatistiksel 

olarak fark %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. En yüksek bitki boyu değeri 59.5 cm ile 2 

nolu genotipten elde edilirken, en düşük bitki boyu değeri 43.0 cm ile 6 nolu genotipten elde 

edilmiştir. Denemede elde edilen sonuçlar Kumar ve Dubey (2003)’ın elde ettikleri bitki boyu 

değerlerine benzerlik göstermektedir. 

Bitkide Bakla Sayısı (adet/bitki): Bitkide bakla sayısı bakımından genotipler 

arasında istatistiksel olarak fark  %1 seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 2).  En yüksek 

bitkide bakla sayısı değeri 32.0 adet/bitki ile 8 nolu genotipten elde edilirken, en düşük 



 555 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

bitkide bakla sayısı değeri ise 13.7 adet/bitki ile 24 nolu  genotipten elde edilmiştir. 

Denemede elde edilen sonuçlar Bucak, (2009)’un elde ettikleri bitkide bakla sayısı 

değerlerine paralellik göstermiştir. 

 

Çizelge 2. Diyarbakır Koşullarında Bazı Mürdümük (lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Bazı 

Tarımsal Özelliklerine İlişkin Ortalama Değerler Oluşan Gruplar 
Genotipler   Bitki Boyu (cm) Bitkide Bakla Sayısı 

(cm) 

Bin Tane Ağırlığı (g) 

1-IFLS 349 52,0 b-g 22,7 d-f 113,2 jk 

2-IFLS 257 59,5 a 24,3 c-e 151,1 a 

3-IFLS 298 52,7 b-f 21,0 f-h 123,8 d-g 

4-IFLS 206 56,0 a-c 22,0 e-g 127,2 de 

5-IFLS 491 51,5 b-g 22,0 e-g 116,1 ı-k 

6-IFLS 968 43,0 ı 19,3 g-ı 114,3 ı-k 

7-Gürbüz-2001 54,0 a-e 21,0 f-h 126,8 d-f 

8-Sel 666 43,5 hı 32,0 a 120,7 f-ı 

9-Sel 668 51,3 b-g 18,0 ı-k 126,5 d-g 

10-Sel 676 54,3 a-e 29,0 b 137,2 c 

11-Sel 681 57,5 ab 23,7 c-f 130,2 d 

12-Sel 702  47,0 f-ı 18,7 h-j 120,3 g-ı 

13-Sel 706 51,7 b-g 19,3 g-ı 123,2 e-h 

14-Sel 2999 50,0 c-h 25,7 c 146,3 ab 

15-Sel 1837  45,5 g-ı 22,0 e-g 110,5 j-ı 

16-Sel 2267  55,0 a-d 19,0 h-j 126,3 d-g 

17-Sel 2273 51,0 b-g 21,0 f-h 95,8 n 

18-Sel 2329  49,7 c-ı 22,0 e-g 104,8 lm 

19-Sel 385  52,0 b-g 16,3 j-l 101,4 mn 

20-Sel 421 49,0 d-ı 19,0 h-j 106,7 lm 

21-Sel 440  48,7 d-ı 25,3 c-d 109,7 kl 

22-Sel 1794 47,7 e-ı 19,3 g-ı 102,6 m 

23-ETH-24  47,7 e-ı 15,7 k-l 116,8 h-j 

24-ETH WIR-70  57,2 ab 13,7 l 140,9 bc 

Ortalama  51,1 21,3 120,5 

CV (%) 8.05 7.64 3.3 

LSD (%1) 6.8 2.7 6.5 

 

Bin tane ağırlığı (g): Bin tane ağırlığı bakımından genotipler arasında istatistiksel 

olarak fark %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. En yüksek bin tane ağırlığı 151.1 g ile 2 nolu 

genotipten elde edilirken, en düşük bin tane ağırlığı 95.8 g ile 17 nolu genotipten elde 

edilmiştir Çizelge 2). Denemede elde edilen sonuçlar Karadağ ve ark.(2012)’nın elde ettikleri 

bin tane ağırlığı değerlerine benzerlik göstermiştir. 

Yeşil ot verimi (kg/da): Çizelge 3’ge göre yeşil ot verimi bakımından genotipler 

arasındaki fark %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. En yüksek yeşil ot verimi 2963.3 kg/da 

ile 2 nolu genotipten elde edilirken, en düşük yeşil ot verimi 1175.3 kg/da ile 6 nolu 

genotipten elde edilmiştir. Denemde elde edilen sonuçlar karadağ ve ark. (2012)’nın elde 

ettikleri yeşil ot verimi değerlerinden yüksek çıkmıştır. Bu durum, denemelerde kullanılan 

genotiplerin farklılığı ve bu genotiplerin değişik ekolojilerde ve farklı ekim zamanlarında 

denenmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Kuru ot verimi (kg/da): Kuru ot verimi bakımından genotipler arasındaki fark %1 

seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 3). En yüksek kuru ot verimi 733.4 kg/da ile 2 nolu 

genotipten elde edilirken, en düşük kuru ot verimi 296.7 kg/da ile 6 nolu genotipten elde 

edilmiştir. Denemede elde edilen sonuçlar Kökten ve ark. (2011)’nın elde ettikleri kuru ot 

verimi değerlerinden yüksek bulunmuştur. Bu farklılık, yeşil ot veriminde olduğu gibi kuru ot 
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veriminde de,  denemelerde kullanılan genotiplerin farklılığı ve bu genotiplerin değişik 

ekolojilerde ve farklı ekim zamanlarında denenmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

 

Çizelge 3. Diyarbakır Koşullarında Bazı Mürdümük (lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Bazı 

Tarımsal Özelliklerine İlişkin Ortalama Değerler Oluşan Gruplar 
Genotipler  Yeşil Ot Verimi (kg/da) Kuru Ot Verimi (kg/da) Tohum Verimi  

(kg/da) 

1-IFLS 349 2490,0 bc 593,7 b 251,7 c-g 

2-IFLS 257 2963,3 a 733,4 a 264,3 b-d 

3-IFLS 298 2595,3 b 596,6 b 260,3 c-f 

4-IFLS 206 2561,3 b 575,9 bc 240,0 d-h 

5-IFLS 491 1631,0 g-ı 389,7 fg 265,0 b-d 

6-IFLS 968 1175,3 k 296,7 ı 236,7 e-ı 

7-Gürbüz-2001 1688,0 f-h 368,3 gh 254,0 c-g 

8-Sel 666 1394,7 ı-k 345,0 g-ı 320,0 a 

9-Sel 668 1579,3 h-j 398,3 fg 212,0 ıj 

10-Sel 676 2082,7 de 433,4 ef 289,3 b 

11-Sel 681 2723,3 ab 685,0 a 243,0 d-h 

12-Sel 702  1938,7 ef  441,0 ef 234,0 f-ı 

13-Sel 706 2506,3 bc 568,0 bc 235,7 e-ı 

14-Sel 2999 2466,7 bc 525,3 cd 274,7 bc 

15-Sel 1837  1296,0 jk 325,0 hı 262,0 c-e 

16-Sel 2267  2028,0 de 471,7 de 233,3 g-ı 

17-Sel 2273 1821,3 e-h 435,0 ef 231,7 g-ı 

18-Sel 2329  2252,0 cd 429,0 ef 233,0 g-ı 

19-Sel 385  1560,0 h-j 302,1 ı 189,3 jk 

20-Sel 421 2088,7 de 425,0 ef 216,7 hı 

21-Sel 440  2480,3 bc 474,0 de 289,0 b 

22-Sel 1794 1702,7 f-h 398,3 fg 218,3 hı 

23-ETH-24  1874,7 e-g 430,0 ef 181,3 k 

24-ETH WIR-70  2886,7 a 721,8 a 169,0 k 

Ortalama  2074,4  473,4 241,8 

CV (%) 8.5 7.2 6.8 

LSD(%1) 290.5 56.3 26.9 

 

Tohum verimi (kg/da): Tohum verimi bakımından genotipler arasındaki fark %1 

seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 3). En yüksek tohum verimi 320.0 kg/da ile 8 nolu 

genotipten elde edilirken, en düşük tohum verimi 169.0 kg/da ile 23 nolu genotipten elde 

edilmiştir. Tohum verimi ile ilgili elde ettiğimiz sonuçlar Karadağ ve ark. (2004)’nın 

bulgularından yüksek, Karadağ ve Yavuz (2010)’un bulgularıyla paralellik göstermiştir. Bu 

duruma neden olarak, araştırmada kullanılan genotiplerin farklılıkları ile denemelerin 

yürütüldüğü ekolojik koşullar ve özellikle de vejetasyon süresi boyunca düşen yağışlar 

gösterilebilir. 
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Abstract: Some corn geneotip of the (14) Adana conditions to appraise their performance in 2013 second crop 

in the condition of the Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute Hacıali trial area in the grounds ofa 

randomized complete block experimental design with 4 replications as silage corn yield trial was established. 

Trial of 2013 according to the results mean asselout time 63.80 days, plan theight 240.66 cm per plant, number 

of leaves 12.78 units, stem diameter 22.66 mm, per plant, number of ear 1.07 units, leaf stem ratio % 47.16, 

leafcrops % of 18:47, stem plant rate of 39.58%, 41.89% of the stub to the plant, time was 79.84 days for silage 

and green forage yield 4580.7 kg/da. Used in the study maize varieties among the studied traits, plant height, leaf 

per plant number, perplant, number of ear of the leaf, stem, stemto the plant, cob plant ratio and forage yield 

statistically significant in creased. Burak highest forage yield varieties Batem Efe cultivar while the lowest was 

obtained. Burak silage corn varieties in Adana conditions are seen as there is hope. 

Keywords: Corn, variety, silage, yield 

 

 

Bazı Silajlık Mısır Genotiplerinin Adana Ekolojisi II. Ürün Şartlarında Verim 

Performanslarının Belirlenmesi 

 
Özet: Bazı mısır genotiplerinin (14 adet) Adana koşullarındaki performanslarını değerlendirmek amacıyla 2013 

yılı II. Ürün koşullarında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hacıali işletmesi arazisinde tesadüf 

blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak silajlık mısır verim denemesi kurulmuştur.  

Denemenin 2013 yılı sonuçlarına göre ortalama tepe püskülü çıkarma süresi 63.80 gün, bitki boyu 240.66cm, 

bitki başına yaprak sayısı 12.78 adet, sap çapı 22.66mm, bitki başına koçan sayısı 1.07 adet, yaprağın sapa oranı 

% 47.16, yaprak bitki oranı % 18.47, sap bitki oranı %39.58, koçanın bitkiye oranı % 41.89, silaj için olum 

süresi 79.84 gün ve yeşil ot verimi 4580.71 kg/da olmuştur.  Araştırmada kullanılan mısır çeşitleri arasında 

incelenen özellikler bakımından bitki boyu, bitki başına yaprak sayısı (BBYS), bitki başına koçan sayısı 

(BBKS), yaprağın sapa, sapın bitkiye, koçanın bitkiye oranı ve yeşil ot verimi istatistik olarak önemli çıkmıştır. 

En yüksek yeşil ot verimi Burak çeşidinde en düşük yeşil ot verimi ise Batem Efe çeşidinde elde edilmiştir. 

Adana koşullarında Burak çeşidi silajlık mısır olarak ümit var görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Çeşit, Silaj, Verim 

 

Giriş 

 

Mısır, insan ve hayvan beslenmesinde olduğu kadar genişleyen endüstriyel kullanım 

alanları nedeniyle endüstri hammaddesi elde etmek amacıyla da değerlendirilebilen kullanım 

alanları oldukça geniş bir bitki olup tahıllar içerisinde en yüksek verimi sağlayan, güneş 

enerjisini en iyi kullanan(C4 bitkisi) ve birim alandan en fazla kuru madde üreten bitkidir 

(Kırtok,Y.,1988). 

Mısır (Zeamays L.), ılıman bölgelerde insan beslenmesinde geleneksel olarak 

kullanılmakla birlikte, gelişmiş ülkelerde büyük oranda hayvan yemi olarak tüketilmektedir. 

Hayvan beslenmesinde gerek yeşil olarak, gerekse silaj olarak yem zincirinde, en önemli kaba 

sulu yemlerden biridir. Mısır, herhangi bir katkı maddesine gereksinim duyulmadan 

silolanabilmesi nedeniyle hem dünyada hem de ülkemizde silajlık olarak en fazla tercih edilen 

bitkilerin başında gelmektedir (Açıkgöz ve ark., 2002). 

Türkiye’de hayvansal üretimin artırılması açısından hayvan yeminin önemi büyüktür. 

Ülkemizde kaliteli hayvan yemi sağlanması önemli bir olarak ortaya çıkmaktadır. Hayvan 

yemi açığının kapatılmasında silajlık mısır üretimi önemli yer tutmaktadır.Ülkemizin silajlık 

mısır ihtiyacı henüz yeterince silajlık çeşitlerden karşılanamamaktadır. Yeşil ot verimi yüksek 
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olan ayrıca kaliteli olarak nitelendirilecek çeşitlerin ülkemiz tarımına kazandırılması önemli 

bir adım olacaktır (Erdal ve ark., 2009). 

Türkiye istatistik kurumu verilerine göre, Türkiye’de silajlık mısır üretimi, son yıllarda 

hızlı bir artış göstermekte ve 3.361.166 da alanda yaklaşık 15 milyon ton silajlık mısır üretimi 

yapılmış olup, dekara verimi 4450kg/da olarak belirtilmiştir. Diğer taraftan teşviklerle birlikte 

hayvansal üretimin arttığı Akdeniz bölgesinde silajlık mısır üretimi 276.806 da alanda 

1.131.504 ton ve dekara verimi de 4.086 kg/da olarak tespit edilmiştir (Tuik, 2013). 

Eskiden olduğu gibi kaliteli ve verimli danelik mısır çeşitlerinin aynı zamanda kaliteli 

silajlık çeşit olabileceği anlayışı değişmeye başlamış, seleksiyon kriteri ile yetiştiricilik 

teknikleri silajlık mısır için  yeniden değerlendirilmiştir (Ma ve ark.,2006). Dolayısıyla silajlık 

mısır ıslahı çalışmalarında, seleksiyonda yüksek daneli, güçlü gövdeli ve hızlı dane nemini 

kaybeden tipler yerine; silajlık çeşitlerde tüm bitki aksamındaki nemini yavaş yavaş 

kaybeden, yumuşak daneli ve düşük nötral deterjan fiber(NDF) ile yüksek sindirilebilir 

nötral(NDF) içerikli çeşitler tercih edilmektedir(Dwyer ve ark., 1998). Bu görüşler 

doğrultusunda hayvan beslemede kullanılacak silajlık mısır çeşitlerinin net enerji diğeri 

yüksek olması gerekmektedir. 

Diğer bitkilerde olduğu gibi silajlık mısır üretiminde de yüksek verim elde 

edilebilmesi ancak bölge ekolojisine uygun çeşitlerin yetiştirilmesi ile mümkün olup her çeşit 

tüm ekolojilerde aynı performansı göstermez. Bu yüzden her yörenin kendi ekolojisine 

uyumlu çeşitlerin yerel denemelerle belirlenmesi gerekmektedir (Kapar, H ve Öz, A., 2006; 

Olgun ve ark., 2012). Silajlık mısırın verimi ve kalitesi diğer faktörlerin yanında özellikle de 

genotiple de çok önemli derecede ilişkilidir. Silajlık mısır yetiştiriciliğinde uygun mısır 

çeşitlerinin kullanılması kaliteli yem üretimi için çok önemli olup, adaptasyon kabiliyeti 

düşük çeşitlerin ekilmesi ile istenen verim elde edilememektedir (İptaş, S ve Acar, A.A, 2003; 

Öz, A ve ark., 2005; Olgun ve ark., 2012). Çiftçilerin kendi bölgelerine en uygun silajlık mısır 

çeşitlerini seçmesi bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, 14 adet mısır genotipinden Adana ekolojik koşullarına en uygun silajlık 

mısır çeşidinin verim ve bazı verim unsurlarını etkileyen performanslarının belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu araştırma 2013 yılı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hacıali İşletmesi 

mezar arkası deneme alanında, II. ürün koşullarında yürütülmüştür. Deneme alanı Akdeniz 

iklimine sahip olup, deniz seviyesinden yüksekliği 23 metredir. Denemede 14 mısır çeşidi 

kullanılmış ve bu çeşitlere ait bazı özellikler Çizelge 1’de verilmiştir.  

Analizlere göre, deneme alanının toprağının organik madde kapsamı çok düşük 

(%0.911) olmakla beraber siltli tın, hafif alkali yapıda ve pH7.9, toplam tuz oranı 0.2 

mmohms/cm, toplam azot çok az (%0.054), fosfor az (16.8 ppm) ve potasyum iyi (240 ppm) 

olduğu tespit edilmiştir. 

Deneme yeri uzun yıllar ortalamalarına göre daha fazla yağış almış, ortalama sıcaklık 

değerlerinde ise uzun yıllar ortalamalarına yakın değerler almıştır. Yetiştirme sezonunda 

maksimum sıcaklık değerlerinde ise uzun yıllar ortalamalarından yüksek değerler elde 

edilmiştir(Çizelge 2). 

Araştırma Tesadüf Blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Ekim işlemleri elle 17 Haziran’da kuruya yapılarak, 19 Haziran’da deneme alanı salma 

sulama yöntemi ile sulanmış ve çıkışlar sağlanmıştır. Her parsel 2.8m X 5m = 14 m
2
, sıra 

arası 70 cm, sıra üzeri 15 cm olacak şekilde ayarlanmıştır. Çıkış sonrası bitkiler 15-20 cm 

iken sık olanlarda tekleme, seyrek olanlarda ise aşılama yapıldı. Bitkiler 8-9 yapraklı 

olduğunda ara çapa ve boğaz doldurma ve üst gübre verme işlemi yapıldı. Fosforlu gübrenin 
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tamamı (7.5 kg/da P2O5), 28 kg/da N olarak uygulanan azotun ise üçte biri ekimle birlikte, 

diğer üçte ikisi ise bitkiler 40-50 cm boylandığında verilmiştir. Sulama zamanının seçiminde 

bitkilerin morfolojik görünüşleri esas alınarak salma sulama yöntemiyle 15 gün ara toplam 5 

defa sulama yapılmıştır. Yabancı ot mücadelesinde; çıkış sonrası geniş yapraklı otlara karşı 

200 gr/da dozunda 2,4 D aminli yabancı ot ilacı kullanılmış, daha sonra çıkış yapan yabancı 

otlar için ise bir kez mekanik mücadele tercih edilmiştir. 

 

Çizelge.1.Kullanılan mısır çeşitlerine ait bazı tanıtıcı bilgiler 

Çeşit 

FAO 

Olum 

Grubu 

Kısa 

Özelliği 
Çeşit Sahibi Kuruluş 

Burak 750 Çok geççi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Antalya 

Şafak 700 Çok geççi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Antalya 

Batem Efe 700 Çok geççi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Antalya 

Samada 07 700 Çok geççi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Samsun 

Sakarya 650 Geççi Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya 

Ada 523 650 Geççi Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya 

Ada 328 700 Çok geççi Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya 

Ada 334 600 Geççi Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya 

Ada 9510 650 Geççi Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya 

Ada 9516 650 Geççi Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya 

Sasa 1 720 Çok geççi Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya 

Sasa 5 720 Çok geççi Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya 

Sasa 18  700 Çok geççi Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya 

P31Y43 690 Geççi Pioneer Tohumculuk Şti. 

 

Çizelge.2. Denem Yılı ve Uzun yıllar Ortalamasına Ait İklim Verileri. 

Aylar 

Yağış (mm) Hava Sıcaklığı (0C) Nispi Nem (%) 

2013 

Uzun  2013 2013 2013 Uzun 

2013 

Uzun  

Yıllar  (min.) (max.) (ort.) Yıllar Yıllar 

(ort.)       (ort.) (ort.) 

Mayıs 64,8 39,18 15.48 29.13 21,83 20,76 78,71 63,91 

Haziran 7,8 15,13 17.49 30.74 24,15 24,53 74,93 64,58 

Temmuz 1,2 8,64 20.40 32.75 26,53 27,02 75,39 68,18 

Ağustos 6 6,44 20.76 33.91 26,99 27,53 78,13 67,84 

Eylül 22 15,3 16.76 31.53 23,34 25,15 74,8 62,38 

 

Özellikle bölgemizde yoğun olan mısır sap kurduna ve koçan kurduna karşı 

mücadelede Lambda-Cyhalothrin (50g/l) 50 cc/da dozunda 15 gün ara ile iki kez ilaçlama 

şeklinde yapılmıştır.    

Hasat işlemlerine 4 Eylül’de başlanmış ve çeşitlerin hamur olum dönemi dikkate 

alınmıştır. Hasatta; her parselin orta iki sırası biçilerek(7 m2’lik alan) diğer iki sıra kenar 

tesiri olarak değerlendirilmiş, ölçüm ve tartım işlemleri tarlada yapılmıştır.  Ayrıca tepe 

püskülü çıkarma süresi, bitki boyu, bitki başına yaprak sayısı, sap çapı, bitki başına koçan 

sayısı, yaprak/bitki, yaprak/sap, koçan/bitki, koçan/sap, silaj olum süresi ve yeşil ot verimleri 

değerleri incelenmiştir. 

Araştırmada elde edilen verilerle, MSTAT-C bilgisayar paket programı kullanılarak 

varyans analizi yapılmış ve önemlilik gösteren ortalamalar arası farklılıkların 

karşılaştırılmasında Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır(Düzgüneş ve ark.,1987). 
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Bulgular ve Tartışma 

 

İncelenen agro-morfolojik özellikler bakımından çeşitler arası yapılan varyans 

analizine göre; istatistiki olarak tepe püskülü çıkarma süresi, sap çapı, yaprak bitki oranı ve 

silaj olum süresi önemsiz bulunurken, bitki boyu, bitki başına yaprak ve koçan sayısı, 

koçan/bitki ile sap/bitki oranı ve yeşil ot verimi bakımından çeşitler arasında önemli 

farklılıklar bulunmuştur(Çizelge.3). 

 

Çizelge.3.Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Tepe Püskülü Çıkarma Süresi (gün), Bitki Boyu 

(cm), Bitki Başına Yaprak Sayısı (adet), Sap Çapı (mm), Bitki Başına Koçan Sayısı (adet), 

Yaprak Sap Oranı (%), Yaprak Bitki Oranı (%), Sap Bitki Oranı (%), Koçan Bitki Oranı (%), 

Silaj Olum Süresi (gün) ve Yeşil Ot Verimi (kg/da). 

Çeşitler 

T.Püs. 

Çık. 
Sür. 

(gün) 

Bitki 

boyu 

(cm) 

BBYS 
(adet) 

Sap 

Çapı 

(mm) 

BBKS 
(adet) 

Yaprak/ 

Sap 
oranı 

(%) 

Yaprak/ 

bitki 
oranı 

(%) 

Sap/ 

bitki 
oranı 

(%) 

Koçan/ 

bitki 
oranı 

(%) 

Silaj  

olum 
süresi 

(gün) 

Yeşil ot 

Verimi 

(kg/da) 

1.BURAK (St) 62.50 250 ac** 13,6 a* 23.13 0.90b** 39,73 e** 18.37 46.29 a** 35,33 d** 79.00 5604 a** 

2.ŞAFAK 61.75 241 bd 12,6 ab 23,88 0.92 b 40,15 e 17.75 44.28 ab 37,97 cd 79.75 4716 af 

3.BATEM EFE 64.50 232 cd 11,5 b 21,88 0.93 b 41,99 de 17.52 41.95 bc 40,53 bd 80.00 3605 f 

4.SAMADA 
(St) 

63.75 250 ac 13,6 a 22,38 1.20 ab 53,71 ab 18.83 35.32 e 44,85 b 79.75 4617 af 

5.SAKARYA 63.00 214  d 12,2 ab 20,75 1.11 ab 56,33 a 17.23 30.59 f 52,19 a 79.50 3695 ef 

6.ADA 523 63.00 242 bc 13,0 ab 22,50 1.34 a 50,59 ac 18.93 37.44 de 43,63 bc 79.25 5378 ab 

7.ADA 328 62.75 229  cd 11,5 b 23,13 1.09 ab 46,72 be 17.25 36.89 e 45,86 b 79.00 4024 df 

8.ADA 334 62.50 250 ac 13,2 ab 23,63 1.12 ab 49,02 bc 18.64 37.89 de 43,48 bc 80.75 4819 ae 

9.ADA 9510 63.75 233 cd 13,2 ab 22,63 1.13 ab 45,48 ce 17.65 38.86 ce 43,49 bc 80.25 4591 af 

10.ADA 9516 64.50 225 cd 13,0 ab 21,88 1.18 ab 48,04 bd 17.73 37.17 de 45,10 b 79.50 4164 cf 

11.SASA 1 65.25 262 ab 13,5 a 23,63 1.09 ab 43,60 ce 18.65 42.78 b 38,57 cd 80.75 4972 ad 

12.SASA 5 65.75 273 a 13,1 ab 21,25 1.00 b 45,19 ce 18.98 42.13 bc 38,89 cd 80.75 5230 ac 

13.SASA 

18 
64.25 239 bd 12,8 ab 23,38 1.00 b 48,72 bd 20.24 41.72 bc 38,04 cd 80.00 4523 af 

14.P31Y43 (St) 66.00 226 cd 11,7 b 23,25 0.93 b 50.98 ac 20.76 40.75 bd 38,48 cd 79.50 4192 bf 

ORTALAMA 63,80 241 12,78 22,66 1,07 47,16 18,47 39,5 41,89 79,84 4580,7 

CV (%) 3,62 5.32 8,14 11,89 13.57 9,61 8,9 4,36 6,22 1,36 11,86 

*p≤ 0.05;**p≤ 0.01 hata sınırları içerisinde önemlidir. 

 

Çeşitlerin genotipine, çevresel etkiye ve sıcaklığa bağlı olarak değişebilen tepe 

püskülü çıkarma süresi bu denemede 61.75-66 gün arasında bulunmuştur. 

Birim alandan kalite ve kantite açısından en üst düzeyde yeşil ot verimi elde etmek 

amacıyla yetiştirilen mısırda verimin üzerine önemli etkisi olan bitki boyu karakteri çeşitlere 

göre farklılık göstermiştir(Çizelge 3). Bu denemede çeşitlerin bitki boyunun genotipik ve 

çevresel etki varyasyonundan etkilendiği söylenebilir. Ayrıca bitkinin vejetatif büyümesini 

olumlu yönden etkileyen yaprak sayısı yeşil ot veriminin yüksek çıkmasını sağlamıştır. Elde 

edilen bu değerler Karadağ ve Akbay(2010); Güney(2010) ile benzerlik gösterirken, Olgun ve 

ark.,2012’nın değerlerinden düşük bulunmuştur. 

Bitki başına yaprak sayısı bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak %5’e göre 

önemli farklılıklar çıkmıştır. En yüksek değer Burak(13.63 adet) ve Samada 07(13.63 adet) 

çeşitlerinde elde edilirken, en düşük değer ise Batem Efe(11.5 adet) ve Ada 328(11.5 adet) 
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çeşitlerinde elde edilmiştir. Bu değerler Geren ve ark.,2003’ün değerleriyle benzerlik 

göstermektedir. 

Sap çapı olumsuz etkilere karşı bitkinin dik durmasını sağlayan karbonhidrat 

asimilasyonuna doğrudan etkisi olan kalın saplılık üretilen otun verimini de yükseltmekte 

ancak yüksek oranda selüloz, hemiselüloz ve lignin gibi sindirimi zor maddeleri içerdiğinden 

fazla istenmemektedir. Bu denemede sap çapı bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak 

önemli bir fark çıkmamıştır. 

Silajlık mısırda koçan sayısı ile kalite arasında pozitif bir ilişki vardır. Bitki başına 

koçan sayısı bakımından çeşitler arasında %1’e göre önemli farklılıklar çıkmıştır. En yüksek 

koçan sayısı Ada 523(1.340 adet) çeşidinde bulunurken, en düşük Burak(0.900 adet) 

çeşidinde bulunmuştur. Bu değerler Geren ve ark., 2003’nin değerleriyle benzerlik 

göstermektedir. İncelenen çeşitler arasındaki bu farklılık genetik özellikleden ve erkenci-geççi 

olmalarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Yaprak sap oranı bakımından çeşitler arasında istatistiki bakımdan %1 düzeyinde 

önemli farklılıklar çıkmıştır. Sakarya(%56.33) çeşidi en yüksek yaprak sap oranı gösterirken, 

Burak(%39.73) çeşidi en düşük yaprak sap oranı değeri göstermiştir. Bu değerler Erdal ve 

ark.,2009’nın değerleriyle(%41.3-52.3) benzerlik göstermektedir.  

 Yaprak bitki oranı %17.23-%20.76 arasında değişmekle birlikte, çeşitler arasında 

istatistiki olarak önemli bir fark çıkmamıştır. Özata ve ark.(2012), silajlık hibrit mısır çeşit 

adaylarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmada yaprak 

bitki oranını %14 - %22 arasında değiştiğini belirlemişlerdir. 

Denemede çeşitlerin sap bitki oranı %46.29 ile %30.59 arasında değişirken, çeşitler 

arasında %1düzeyinde önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Geren ve ark.,(2003), 

Bornova-İzmir’de ikinci ürün silajlık olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinde farklı ekim 

zamanlarının verim ve kalite özelliklerine etkisi adlı çalışmasında sap bitki oranını % 35.98 

ile % 42.71 arasında bulmuştur. 

Koçan bitki oranı en düşük Burak çeşidinde %35.33, en yüksek Sakarya çeşidinde 

%52.19 arasında değişirken çeşitler arasında %1 düzeyinde önemli farklılıklar çıkmıştır. 

Özata ve ark.(2012), silajlık hibrit mısır çeşit adaylarının verim ve kalite özelliklerinin 

belirlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmada koçan bitki oranını %30 ile%48 arasında bulmuştur.  

Erdal ve ark.,(2009)’ı ise koçan bitki oranını %26 ile %40 arasında bulmuştur. 

Silaj olum süresi bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak önemli bir fark 

çıkmamıştır. Çeşitlerin silaj olum sürelerinin 79.25 gün ile 80.75 gün arasında değişmesinin, 

çeşitlerin olum sürelerinin birbirine yakınlığıyla ve yetiştirme döneminde sıcaklık 

değerlerinin yüksek olmasıyla ilişkilendirilebilir. 

Silajlık mısır yetiştiriciliğinde yeşil ot verimi üzerinde durulması gereken önemli bir 

seleksiyon kriteridir. Yeşil ot verimi bakımından çeşitler arasında %1 düzeyinde önemli 

farklılıklar bulunmasıyla birlikte en düşük verim Batem Efe(3605 kg/da) çeşidinde elde 

edilirken, en yüksek verim ise Burak(5604 kg/da) çeşidinde elde edilmiştir. Elde edilen bu 

değerler Özata ve ark.,(2012)’nın Samsun’da bulduğu değerlerle(3340.5-6297 kg/da) 

paralellik göstermektedir. Erdal ve ark.,(2009)’nın 2006 ve 2007 yıllarında Antalya’da 

yaptıkları çalışmada elde ettikleri değerlerden sırasıyla (5074-8070 kg/da ve 5461-7654 

kg/da) düşük bulunmuştur. 

 

Sonuç 

 

Akdeniz iklimi ikinci ürün yetiştirme döneminde yapılan bu çalışmada çeşitlerin; tepe 

püskülü çıkarma süresi, bitki boyu, bitki başına yaprak sayısı, sap çapı, bitki başına koçan 

sayısı, yaprak sap oranı, yaprak bitki oranı, sap bitki oranı, koçan bitki oranı, silaj olum süresi 

ve yeşil ot verimleri incelenmiştir. Üreticiler tarafından çeşitlerin yeşil ot verimlerinin yüksek 
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olması istenmektedir. Bu çalışmada; yeşil ot verimi bakımından en yüksek verim 5604 kg/da 

ile Burak çeşidinde elde edilirken ikinci olarak ise 5378 kg/da ile Ada 523 çeşidinde, üçüncü 

olarak ise 5230 kg/da ile Sasa 5 çeşidinde olduğu dikkat çekmektedir. Elde edilen bu 

sonuçlara göre ikinci ürün şartlarında silajlık mısır üretimi için Burak çeşidi bölgemizde 

ümitvar görülmüştür.   
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Abstract: Within the Culture Possibilities of Forage Plants Project in East Anatolia region’s pasture and 

meadow areas, 148 different plant’s seed was collected between the years of 2011-2013. Biodiversity has an 

indispensable and crucial place on sustaining basic needs of  human  especially food.This study’s main purpose 

is to collect and estimate both meadow type and erect ecotype forage plants seeds, which is naturally found in 

East Anatolia pastures and meadows.It was payyed attention that to collect the seeds, which is found more 

frequent on the region and which has high feed values 2011, 84 item plant seeds impending from 12 different 

species, 6 of them are poacea and 6 of them are leguminous; In 2012 13 item plant seeds impending from 5 

different species , 4 of them poacea 1 of them leguminous; In 2013 51 item plant seeds impending from 9 

different species, 4 of them poacea and 5 of them leguminous family seeds were collected.  11 Item Lotus 

corniculatus plant seeds were transferred to breeders in 2011.The seeds which is collected in 2012 and 2013 

were planted to seed trays and observation garden for germinating in 2014 spring.After observation of 

Improvements between 2014-2016 promising ones are going to send to advance breeding level.Respectively one 

aim of our project is to sustain materials to forage plant breeding, the other is to conserve plant genetic base.For  

that purpose in 2011, 20 item greminecea and 32 item leguminous plant totally 52 item species seeds were 

transferred to National gene bank in Ankara.  In case in 2012 13 item graminecea, 92 item leguminous and 9 

variety which is developed in East Anatolia Agricultural research institute, totally 114 item species seeds were 

transferred to national gene bank in İzmir . 

Keywords: Forage plants, meadow type, graminacea, leguminosea 

 

Doğu Anadolu Bölgesi Çayır – Mera Alanlarında Bulunan Yem Bitkilerinin Kültüre 

Alınma Olanaklarının Araştırılması Projesi Çalışmaları 

 
Özet: Doğu Anadolu bölgesi çayır – mera alanlarında bulunan yem bitkilerinin kültüre alınma olanaklarının 

araştırılması projesi kapsamında 2011-2013 yılları arasındaki tohum toplama çalışmalarında 148 farklı bitkiye ait 

tohum toplanmıştır. Biyolojik çeşitlilik, başta gıda olmak üzere insanların temel ihtiyaçlarını karşılamasında 

vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Bu çalışma ile Doğu Anadolu Bölgesi çayır - mera alanlarında bulunan 

gerek ot gerekse mera tipi olarak değerlendirilebilecek yem bitkilerinin toplanması ve değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Yörede en fazla rastlanan ve yem değeri yüksek olan türlerin tohumlarının toplanmasına dikkat 

edilmiştir. 2011 yılında buğdaygil familyasından 6, baklagil familyasından 6 olmak üzere 12 farklı türden 84 

adet bitkiye ait tohum, 2012 yılında buğdaygil familyasından 4 baklagil familyasından 1 olmak üzere 5 farklı 

türden 13 adet bitkiye ait tohum ve 2013 yılında ise buğdaygil familyasından 4 baklagil familyasından 5 olmak 

üzere 9 farklı türden 51 adet bitkiye ait tohum toplanmıştır. 2011 yılında toplanan 11 adet Lotus corniculatus 

türüne ait tohumlar ıslahçılara devredilmiştir. 2012 yılında ve 2013 yılında toplanan tohumların tamamı ise 2014 

yılı baharında gözlem bahçesine ve serada çimlendirilmek üzere viyollere ekilmiştir. Ekilen bu bitkilere ait 

gelişme durumları 2014-2016 yılları arasında 3 yıl boyunca takip edilecek ve ümitvar olarak tespit edilenler 

ileriki ıslah kademelerine aktarılacaktır. Projemizin amaçlarından birisi yem bitkileri ıslahına materyal temin 

etmek olduğu gibi bir diğeri ise bitki genetik tabanımızın muhafazasıdır. Bu amaçla 2011 yılında, buğdaygil 

familyasından 20 adet, Baklagil familyasından ise 32 adet olmak üzere toplam 52 adet türe ait tohumlar 

Ankara’da bulunan Ulusal Gen Bankasına transfer edilmiştir. 2012 yılında ise buğdaygil familyasından 13 adet, 

Baklagil familyasından 92 adet ve Enstitümüzün geliştirmiş olduğu 9 adet çeşit olmak üzere toplam 114 adet 

türe ait tohumlar İzmir’de bulunan Ulusal Gen Bankasına transfer edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yem Bitkileri, Mera Tipi, Baklagiller, Buğdaygiller 

 

Giriş 

 

Doğu Anadolu Bölgesi ekolojik yapısı itibariyle hayvancılık için uygundur. 

Yurdumuzdaki hayvan varlığının yaklaşık % 30 'unu bulundurmakla beraber çiftçi gelirinin 

de 2/3 'lük kısmı hayvancılıktan karşılanmaktadır. Süt sığırcılığında hayvanların tükettiği 

besin maddelerinin 2/3 'ü, et üretiminde ise sığırlara verilen yemin % 80 'ni, koyunlara verilen 
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yemin   % 95 'i kaba yemdir. Yine bölgemiz Türkiye yonca ekiliş alanının  % 33 'ünü, 

korunga ekiliş alanının % 53 'ünü, fiğ ekiliş alanının % 9,7 'sini ve mera alanlarının % 35 ' ini 

kapsamaktadır. Ülkemizde makineli tarımın gelişmeye başladığı 1950 yıllarından beri 12–13 

milyon hektardan fazla çayır ve mera sürülerek tarla haline getirilmiştir. Özellikle 2. Dünya 

savaşından sonra birçok ülkede bu gelişme görülmüştür. Fakat Türkiye’de devlet kontrolü 

dışında meydana gelen bu gelişme, 6 milyon hektar civarında mera arazisinin tarla haline 

gelmesine yol açmıştır. Özellikle erozyon sonucu verimsizleşen bu alanlar daha sonra terk 

edilmiştir. Bu alanların ıslahında en uygun yol verimli ve lezzetli yem bitkilerinin ekilerek 

tohumlanmasıdır. Bunun için daha önce kültüre alınarak bölgeye adapte olmuş yem bitkileri 

kullanılabileceği gibi,  tabii çayır ve meralarda bulunan ve arzulanan yem bitkisi türlerinin 

tohumlarının toplanarak mera tipi olarak geliştirilmesi ve kullanılması uygundur. Bu düşünce 

ile Doğu Anadolu çayır ve mera alanları, ıslahta önemli bir kaynak durumundadır. Çayır mera 

alanlarımızda bulunan bu türler bölgenin yerli bitkileri olduklarından adapte olup, olmamaları 

konusunda herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Türkiye florasını meydana getiren 9000 

civarındaki türün 3000'inin endemik olduğu tahmin edilmektedir (ATAY 1996). Florada 

bulunan önemli miktarda arzulanan buğdaygil ve baklagil yem bitkileri, bozulmuş terk 

edilmiş çayır mera alanlarının rehabilitasyonu için önemli bir potansiyele sahiptir. Buna 

karşılık bölgede çayır mera ıslahında kullanılabilecek tabii vejetasyondan seçilip çoğaltılmış 

test edilmiş bitki materyali yetersizdir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Tohumlar Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü görev ve sorumluluk alanına 

giren bölgeden toplanmıştır. Tohum toplanmasında farklı rakım ve yöneylerde ki her alan 

esas alınmaktadır.  

Tohum toplarken çayır ve meralarda bulunan iyi cins yem bitkileri aşağıdaki şekilde 

belirlenmektedir.  

a) Bölge çayır mera ve yaylalarında kaliteli ot üreten yem bitkisi türleri, 

b) Tabii alanlarda gerek ot üretimi gerekse toprak muhafazası açısından arzulanan türler, 

c) Bölgede suni çayır- mera yayla tesisi için tohumu üretilebilen türler, 

Daha önce yapılan çalışmalarda Andinç (1977), Tatlı  (1987, ) tespit edildiği üzere  yörede en 

fazla rastlanan  Festuca, Agropyron, Poa, Bromus, Dactylis,Phleum, Medicago, Onobrychis, 

Trifolium, Lotus, Coronilla gibi türlerin tohumlarının toplanmasına dikkat edilmiştir. 

Tohumlar bitkilerin tohum olgunlaştırma dönemlerinde elle toplanmıştır.   

Toplanan tohumların bir kısmı çoğaltılmak amacıyla tarlaya, bir kısmı ise gözlem için 1m X 

1m ebadında Tokluoğlu (1979) Ocaklara ekilmiştir.  Başlangıçta tohumu az olan bitkiler ise 

sera da viyollere ekilerek, fide haline geldikten sonra tarlaya şaşırtılmıştır.  

Gözlemler için Tosun (1973), Tokluoğlu (1979), Açıkgöz (1982), Tosun ve Yurtman (1973), 

Sağsöz (1982), Sağsöz (1974), Sağsöz (1995), Melean ve İvimery (1941), Weaver ve Clement 

(1938) ile Crider (1955) 'nin kullandığı yöntemler esas alınmaktadır. Her türden 10'ar bitki 

üzerinde gözlemler yürütülmüştür.  

 

Bulgular 

 

Proje kapsamında 2011 – 2013 yılları arasında tohum toplama çalışmaları ekibimiz 

tarafından yürütülmüştür. 2011 yılında 84 adet, 2012 yılında 13 adet ve 2013 yılında ise 51 

adet farklı bitkiye ait tohum toplanmıştır. (Çizelge 1.) 
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Çizelge 1. Proje kapsamında yıllara göre tohumu toplanan bitki sayıları 
Yıllar Toplanan Buğdaygil Sayısı Toplanan Baklagil Sayısı Toplanan Bitki Sayısı 

2011 35 49 84 

2012 9 4 13 

2013 22 29 51 

Toplam 66 82 148 

 

Tohum toplama çalışmaları esnasında farklı rakım ve yöneylerde bulunan bitkilerden 

tohum alınmakta olup, her bir bitki için kaynak bilgileri tespit tutanaklarına kayıt 

edilmektedir. Toplama noktasına ait bu bilgiler CBS (Coğrafik Bilgi Sistemleri) yardımı ile 

alınmaktadır. İl, İlçe, Köy Adı, Toplama Tarihi, Noktanın Koordinatları ve Rakım bilgileri 

kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda bitki için etiket olarak kullanılmaktadır. 

Cins bazında toplanan bitkiler ve adetleri ise şu şekildedir (Çizelge 2.). 

 

Çizelge 2. Cinsler bazında tohumu toplanan bitki sayıları  
Cins Adı 2011 (adet) 2012 (adet) 2013 (adet) 

Agropyron 8 1 8 

Bromus - 1 1 

Dactylis 9 5 9 

Festuca 6 - - 

Koeleria 4 - - 

Phleum 7 2 4 

Poa 1 - - 

Buğdaygil Toplamı 35 9 22 

Coronilla 13 - 3 

Lotus 11 - - 

Medicago 2 - 11 

Onobrychis 6 4 10 

Trifolium 11 - 4 

Vicia 6 - 1 

Baklagil Toplamı 49 4 29 

Genel Toplam 84 13 51 

 

Sorumluluk alanımızda bulunan illerden makale dönemi içerisinde 9 farklı ilde tohum 

toplama çalışmaları yürütülmüştür. Bu iller ve yıllara göre yapılan toplama çalışmaları 

Çizelge 3 ‘de sunulmuştur. 

 

Çizelge 3. İller bazında tohumu toplanan bitki sayıları. 
İller 2011 2012 2013 

Ağrı - - 18 

Ardahan 3 - - 

Artvin 20 - - 

Bayburt 16 2 1 

Bingöl - - 16 

Bitlis - - 5 

Erzincan 1 11 1 

Erzurum 42 - 1 

Kars 2 - 3 

Muş - - 6 

Toplam 84 13 51 
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Proje kapsamında tohum toplama çalışmaları 2011 yılında 6 ilde 34 mera kesiminde, 

2012 yılında 2  ilde 11 mera kesiminde, 2013 yılında ise 8 ilde 23 mera kesiminde olmak 

üzere 68 farklı mera kesiminde yürütülmüştür. Tohum toplama noktalarının denizden 

yükseklikleri (Rakım) ise 1016 m. ile 2626 m. arasında değişmektedir. (Çizelge 4.)  

 

Çizelge 4. Tohum toplama noktalarının mera kesimlerine göre rakım değişimleri. 
Yıllar Gidilen İl 

Sayısı 

Mera Kesimi 

Sayısı 

Tohumu Toplanan Bitki 

Sayısı 

Minumum 

Rakım 

Maksimum 

Rakım 2011 6 34 84 1120 2626 

2012 2 11 13 1629 2271 

2013 8 23 51 1016 2016 

 

Sonuç 

 

Projenin 2011 – 2013 yılları arasında bölge illerinden 10 adedinde mera kesimleri 

incelenmiş ve farklı rakımlarda 13 farklı cinsten tohumlar toplanmıştır. Toplanan tohumlar 

çimlendirilmek üzere tarla şartlarında ve serada viyollere ekilmiştir. Çalışılan bu illerde; 

buğdaygil ve baklagil familyalarına ve bitkinin bulunduğu rakım ve yöneye göre değişmekle 

beraber genel itibariyle tohumlar Ağustos – Eylül ayları arasında olgunluğa gelmektedir. 

Tohum toplama çalışmaları esnasında tohumların,  daha ziyade mera içerisinde hayvanların 

daha seyrek uğradığı veya kayalık taşlık alanlardan toplanması uygundur. Projenin ilerleyen 

süreçlerinde 2014 – 2016 yılları arasında elde edilen gözlem değerleri araştırmacılarla 

paylaşılacaktır. 
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Abstract: This study was carried out in viticultural research area and tissue culture laboratuary of Cukurova 

University, Faculty of Agriculture, and Department of Horticulture. Nodes which were obtained from young 

shoot tips of male and female jojoba plants were used for propagation via tissue culture. It was examined to 

determine the most suitable culture media for shooting of the nodes, propagation and rooting in the experiment. 

As a result of the study, nodes that obtained from male plants were shooted easily than nodes of female plants. 

Outcome of the experiments showed that the most effective doses of BA (Benzyl Adenine) were 1 and 2 mg l
-1 

and proliferation was observed about 3 weeks after culturing. In rooting stages of proliferated plants, male plants 

showed higher performance than female plants; Application of 4 mg l 
-1 

amongs different IBA (Indole Butyric 

Acid) doses for rooting was found to be the best ones.  

Keywords: Jojoba (Simmondsia chinensis L.), In vitro, propagation 

 

Jojoba (Simmondsia chinensis L.) Bitkisinin In vitro Çoğaltılması 

 
Özet: Bu araştırma, Ç.Ü. Ziraat fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Bağı ve Doku Kültürü 

Laboratuvarında yürütülmüştür. Jojoba bitkisinin doku kültürü yoluyla çoğaltılmasını sağlamak amacıyla Jojoba 

erkek ve dişi bitkilerinin genç sürgün uç kısımlarındaki boğumlar kullanılmıştır. Çalışmada, bu boğumların 

sürmesinin sağlanması,  elde edilen sürgünlerin çoğaltılması ve köklendirilmesi amacıyla gerekli olan en uygun 

besi ortamının belirlenmesine çalışılmıştır.  

Çalışma sonucunda erkek bitkilerden alınan boğumların dişi bitkilerden alınanlara göre daha kolay sürdüğü 

görülmüştür. Kardeşlenme aşamasında ise denenen BA (Benzil Adenin) dozları arasında en uygun dozların 1 ve 

2 mg/l olduğu ve yaklaşık üç hafta sonrasında kardeşlenmelerin görüldüğü belirlenmiştir.  

Kardeşlenen bitkilerin köklendirilmesi aşamasında ise yine erkek bitkilerin dişi bitkilere göre daha yüksek 

performans gösterdiği; köklenmenin sağlanması amacıyla kullanılan farklı IBA (Indol Butirik Asit) dozları 

arasında da en üstün sonuçların her iki bitki grubunda da 4 mg/l IBA dozundan elde edildiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Jojoba (Simmondsia chinensis L.), doku kültürü, kardeşlenme, köklenme 

 

Introduction 

 

Jojoba is a dioecious plant and a long-lived evergreen perennial desert shrub which 

tolerates saline and alkaline soils. This desert shrub is native to the Sonoran and Mojave 

deserts of Arizona, California and adjacent parts of Mexico. Jojoba plant can be grown in 

everywhere that the olives are grown in Turkey, dont want to special irrigation and soil 

maintenance followed and is to be a preferred plant because of is not selective for soil. The 

plant has also an excellent anti-erosion. Although the increase in demand of this plant 

growing in recent years, using of the plant is based on very old. Due to contain a high 

percentage of fat and protein, structure of fat is liguid wax that without any other plants, the 

plants is more appreciated. The oil extracted from seeds of the jojoba plant is used in 

machines working under high temperature and pressure, some armored vehicles as coarse or 

fine material and as raw materials such as lubricants, soap, shampoo, wax, cream, cosmetics 

and many other substances for manufacturing industry (Keser, 2004). It is reported that male 

plants are occurred more than female plants from seeds of this plant that mostly produced 

seeds. Hence, production of some superior clones known properties is important but it is only 

possible by vegetative propagation. Vegetatively production is carried out by rooting of 

cuttings taken from plants or tissue culture method. Tissue culture is a preferred propagation 

method due to gives many advantages such as allows mass production as soon as possible. 
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Some studies are previously available on the production via tissue culture technique. For 

instance, Carletti et al. (1996) and Prakash et al. (2003) examined the effects of some 

additional supporting material (activated charcoal, casein hydrolyzate, coconut water, 

bacteria, etc.) on clonal production of male and female jojoba plants in tissue culture and the 

researchers determined that some supporting materials encourages plant development. 

Hasanloo et al. (2005) researched that effect of nitrogen sources on jojoba propagation, 

Ultimately it was indicated that the source of nitrogen in the form of ammonium nitrate was 

important. Also, studies that tested the effect of different doses of BA on the jojoba 

mutiplication. While Llorente and Apostoloi (1998) determined that to the optimum dose 

between tested BA doses was 1 mgL
-1

, it was reported that the dose varied by clone. Whereas 

Khanam et al. (1999) found 4 mg L
-1

 BA to be the best medium for shoot proliferation, the 

highest rate of shoot proliferation was obtained from MS medium supplemented 2 mg L
-1 

by 

Botti and Zunino (1998). Some studies acording to rooting of jojoba plantlets were carried out 

by different researchers. In the conducted studies, auxins either alone or together with 

cytokines were tested. The highest rate in rooting was provided from MS medium 

supplemented with 0.2-2.0 % BA, 2 mg L
-1 

and 0.5 % active charcoal by Khanam et al. 

(1999). Meyghani et al.(2005) investigated to the rooting of shoot  in MS medium containing 

different concentrations of IBA and NAA. As a result, the highest rate of rooting in shoots 

was identified from transfer to hormone free MS medium after application of 120 mg L
-1 

for 

24 hours or culturing of shoots on MS medium containing 4 mgL
-1

 IBA and 2 mg L
-1

 NAA. 

When the studies were generally evaluated, it was observed that a clear medium could not be 

recommended yet and effectiveness of types and doses in hormone used varied according to 

the clones used. Therefore, it was tried to determine the optimum medium for propagation of 

male and female jojoba plants quickly to this aim, separately medium experiments were 

carried out for both of shoot propagation and rooting stages. 

 

Materials and Methods 

 

The experiment was conducted in tissue culture laboratory of Horticultural 

Department, Agricultural Faculty, Cukurova University during 2007-2008. Nodes on young 

shoot of male and female jojoba plants was used as material in the viticulture and 

implemantation area of Horticulture Department, Agriculture Faculty, Cukurova University.  

In this study, microcuttings bearing one node were used as a material. The 

microcuttings was taken from young male and female shoots in May and leaves of them were 

removed before planting. Microcuttings were cultured on MS nutrition medium (Murashige 

and Skoog, 1962) supplemented with 1 mg L
-1 

BA. Shoots in 2-3 cm long that obtained nodes 

were transferred in to MS medium added different doses of BA (0, 0.5, 1, 2 and 4 mg L
-1

). 

After approximately 30 days, the every multiplied shoot were transferred in to same fresh 

medium. This process was continued until the third subculture.  

Plantlest that obtained from the rooting medium were transferred in to MS medium 

containing different five doses of IBA (0, 0.5, 1, 2 and 4 mg L
-1

) in order to determine the 

most appropriate rooting medium. 

Culture room temperature was kept in 25 º C ± 1. Light intensity uphold in 3000-4000 

luxurious and lightening set up as 16 h light and 8 h dark. 

To determine the effects of media tested in this study, the average number of shoots 

obtained from each plantlets (unit), multiplication rate (%) in the shoot propagation stage and 

rooting rate (%) in the rooting stage were examined.  

Analysis of variance applied to obtained data, LSD test was used in determination of 

different groups.  
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Results and Discussion 

 

When the numbers of multiplied plantlets were examined, it was seen that the highest 

number of shoot in the end of first sub-culture was obtained from MS nutrient medium added 

2 mg L
-1

 BA (3 unit plant
-1

) and MS medium added 1 mg L
-1 

BA (2  unit plant
-1

) in the same 

statistically group. The number of highest multiplied shoot was observed from medium added 

1 and 2 mg L
-1

 IBA in the shoots of female jojoba plants (3 and 2 unit plant
-1

, respectively). 

As seen in results of second sub-culture, the highest average number of shoot were detected 

from media supported 1 and 2 mg L
-1

 (8 and 7 unit, respectively). The average highest 

number of shoot was taken from MS media added 0.5 mg L
-1

 BA (14 unit) and 1 mg L
-1

 (21 

unit) while the lowest value was obtained from MS medium supported 4 mg L
-1

 BA (4 unit) 

in the last sub-culture. As a regard to average shoot number in female jojoba plants, second 

and last sub-culture were in the same statistically group (4-6 unit sürgün
-1

). When looking at 

the values obtained by taking the average of all sub-cultures, it was observed that the highest 

value in multiplication was identified in the MS medium added 1 mg L
-1

 BA while the lowest 

value was found on MS medium added 4 mg L
-1

 BA (Table 1)(Fig. 1). 

 

 

Table. 1. The average number of shoots obtained from the 1
st
, 2

nd
, 3

rd
 subculture (n) 

Application 

   (BA) 

1
st
 Sub-culture 2

nd
 Sub-culture 3

rd
 Sub-culture                 Mean 

Male Female Male Female Male Female Erkek Dişi 

0 mgL
-1

   -   -   -   -    -       -    -       - 

0.5 mgL
-1

 1.0 b 1.0 b 5.0 ab   3.0 14.0 ab 6.0    7 ab 3 

1 mgL
-1

 2.0 ab 3.0 a 8.0 a   4.0 21.0 a 6.0  10 a 4 

2 mgL
-1

 3.0 a 2.0 a 7.0 a   3.0 12.0 b 4.0    7 ab 3 

4 mgL
-1

 1.0 b 1.0 b 2.0 b   4.0   4.0 c 6.0    2 b 4 

LSD 5% 1.5  1.0  3.0          N.S.   7.0  N.S.    4 N.S. 

 

 

 
(1)                                     (2) 

Figure 1. (1) Viewers of female jojoba shoots in different multiplication media, (2) Viewers 

of male jojoba shoots in different multiplication media 
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The highest multiplication rates of shoots of male jojoba plants in 1st subculture were 

provided from MS medium containing 0.5, 1 and 2 mg L
-1 

BA (66.7%, 83.3% and 77.8%, 

respectively) while the highest values in shoots of female jojoba plants were obtained from 

MS medium containing 1 and 2 mgL
-1

 BA (71.4 % and 57.1 %). In spite of  the highest and 

lowest values of multiplication rates in the 2
nd

 sub-culture of male jojoba plants was 

identified in MS medium added 2 and 0.5 mg L
-1

 BA (88.9% and 22.2%), all MS media 

added BA were in the same statistically group for 3
rd

 sub-culture (Table 2). 

Llorento and Apostolo (1998) observed that shoot numbers increased by 4.6 times after 

30 days added 1 mg L
-1

 to MS medium whereas the most shoot multiplication was 

identified in MS medium containing 4 mg L
-1

 BA (Khanam et al. (1999). In the other study 

it was reported that medium contains varied by different genotypes to optimum regenerate 

of different node explants (Tyagi and Prakash, 2004).  

According to the results obtained from mean of 1
st
, 2

nd
, 3

rd
 sub-culture, the highest rate 

of multiplication in male jojoba plant was detected in media MS medium added 1, 2 and 4 

mg L
-1

 BA (Table 2).  

 

Table. 2. Multiplication rate of male and female jojoba plants in 1
st
, 2

nd
 and 3

rd
  subcultures 

(%) 

Application  

    (BA) 

1
st
  Sub-culture 1. 2

nd
 Sub-culture 3

rd
 Sub-culture Mean 

Male Female Male Female Male Female Male Female 

0 mg L
-1

     -   -   -   -    -   -    -   - 

0.5 mg L
-1

 66.7 a 28.6 b 22.2 b 77.8 47.2 88.9 45.4 b 65.1 

1 mg L
-1

  83.3 a 71.4 a 77.8 ab 66.7 77.8 66.7 79.6 a 68.3 

2 mg L
-1

  77.8 a 57.1 ab 88.9 a 88.9 88.9 88.9 85.2 a 78.3 

4 mg L
-1

  33.3 b 40.1 b 77.8 ab 77.8 77.8 77.8 63.0 ab 65.2 

LSD 5% 23.9  28.9  57.3 N.S. N.S. N.S. 33.4 N.S. 

 

After approximately 45 days that vary by medium and plant gender, rooting occured nearly 

that followed by transfers of MS nutrient media added different five IBA doses   0, 0.5, 1, 2 

and 4 mg L
-1

. While the highest rooting rate was found in medium containing 4 mg L
-1

 IBA 

(73.3%), lowest rooting rate of was observed from medium containing 0.5 mg L
-1 

IBA 

(6.7%) in male jojoba plants (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Viewers of rooted jojoba plants in the different doses of IBA. 
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The female jojoba plants rooting rates, the highest value of 4 mg / l IBA'da reached 

1 mg / l IBA and 2 mg/l IBA'daki values did not differ statistically (Tab. 3). While the 

highest rooting rate of male jojoba plants was detected in 4 mg L
-1

 IBA (73.3%), the lowest 

rooting rate was found in medium containing 0.5 mgL
-1 

IBA (6.7 %). Although in the 

female jojoba plants, the highest rooting value was obtained by nutritient medium added 4 

mg L
-1

IBA, media containing 1 mg L
-1

IBA and 2 mg L
-1

 IBA were not differed statistically 

(Table 3).  

 

Table 3. Rooting rates of male and female jojoba plants in different doses of IBA (%) 

Application (IBA) Male Female 

0 mg L
-1

     0 c 0 

0.5 mg L
-1

  6.7 c 0 

1 mg L
-1

   28.9 b 2.2 

2 mg L
-1

   26.7 b 2.2 

4 mg L
-1

   73.3 a        11.1 

LSD 5% 19.7 N.S. 

 

In the studies of  Meyghani et al (2005) that rooting of shoots in the MS medium 

containing different concentrations of IBA and NAA, the most outstanding results 

according to rooting were obtained from transfer to MS medium without growth regulators 

following immersion of shoot in 120 mg L
-1 

IBA for 24 h or culturing of shoots on MS 

medium added 4 mg L
-1 

IBA and 2 mg L
-1

NAA. Bashir et al. (2007) identified that the most 

effective auxin type and dose in tried auxin types (IBA, NAA and NAA) were determined 

as 0.5 mg L
-1

 IBA. 

 

Conclusion 

 

As a general assessment, the highest value acording to the average shoot number 

and multiplication rate of male jojoba plant in all three sub-cultures were provided from 

MS media with 1 and 2 mg L
-1

 BA. It was observed that making of clear medium 

recommendation was very difficult fort his feature but MS medium containing 1 mg L
-1

 BA 

was better than other media. In the study, the highest rooting rate of male and female jojoba 

plants in different doses of IBA was detected in MS medium containing 4 mg L
-1

 IBA. In 

addition it was determined that the male jojoba plants were rooted easier than female jojoba 

plants. While there was a problem in sprouting of nodes for male jojoba plants, there was 

no problem in female jojoba plants. It is thought to be useful of trying of different doses of 

BA for in vitro propagation. Moreover, based on the results of this research, trying of of 

different types and doses of auxin as a single or combined  to shorten the duration of 

rooting shoots, and also increase the rate of rooting especially in female plants can be said 

to be useful. 

 

Acknowledgement 

Abbreviations: BA, benzyl adenine; IBA,indole-3-butyric acid 

 

References 

 
Bashir, M.A., Anjum, M.A., Rashid, H. (2007). In vitro Root Formation in Micropropagated Shoots of Jojoba 

(Simmondsia chinensis). Biotechnology 6(3): 465-472. 



 573 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

Botti, C., Zunino, C. (1988). In vitro Micropropagation of Jojoba (Simmondsia chinensis), Simiente 58(1-2): 

11. 

Carletti, S., Llorente, B., Rodriguez, C.E. (1996). Use of Growth Promoting Bacteria in In vitro Culture of 

Jojoba. Proceedings of The Ninth International Conference on Jojoba and Its Uses and of The Third 

International Conference on Nev İndustrial Crops and Products, Catamarca, Argentina, 56-58. 

Hasanloo, T., Fahimi, H., Hajnajari, H. (2005). Effects of Different Nitrogen Sources of on Absorbance of N, 

P, K, Chlorophyll Content and Shoot Proliferation of Jojoba (Simmondsia Chinensis (Link) Sch.). 

Iranian Journal of Rangelands and Forests 12(4): 433-447.  

Khanam, A.Y., Roo, B.N., Farook, S.A. (1999). Standart In vitro Experimental Protocol for High Frequency 

Mass Micropropagation of Jojoba (Simmondsia Chinensis (Link) Schneider). Advances in Plant 

Sciences 12(2): 361-366. 

Keser, S. (2004). Jojoba Fidanı Üretimi için Alıştırma Serası Yapım Projesi. T.C. Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Mersin.  

Llorente, B.E., Apostolo, N.M. (1998). Effect of Different Growth Regulators and Genotype on In vitro 

Propagation of Jojoba. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 26(1): 55-62. 

Meyghani, H., Ghazvini, R.F.,  Homidoghli, Y. (2005). Micropropagation From Stem Segments of Salt 

Tolerant Jojoba Seedlings. Journal of The Korean Societ for Horticultural Science 46(3): 183-187. 

Murashige, T., Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue 

cultures. Physiol. Plant. 15: 473-497. 

Prakash, S., Agrawal, V., Gupta, S.C. (2003). Influence of Some Adjuvant on In vitro Clonal Propagation of 

Male and Female Jojoba Plants. In vitro Cellular and Developmental Biology – Plant  39(2): 217-

222. 

Tyagi, R.K., Prakash, S. (2004). Genotype and Sex-Spesific Protocols for In vitro Microprppagation and 

Medium-Term Conservation of Jojoba. Biologia Plantarum 48(1): 19-23. 



574 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

37. Current State of Grape Producers in Gaziantep Province 

 
Nergiz Çoban, Kürşat Alp Aslan, Selçuk Özcan 

Pistachio Research Station, Gaziantep, Turkey 

Corresponding Author: nergizaslan@yahoo.com.tr 

 

Abstract: In this study, education levels of the farmers, production forms, problems which they faced the 

cultural processes apply, pest, disease and weed control methods and application errors in grape production in 

Gaziantep province were investigated. Questionnaire in 2013 been made to the Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli 

and Islahiye counties where the grape production is intensive was carried out with a total of 60 farmers. The 

data was evaluated by use of percentage ratio test. According to research, the majority of farmers are primary 

school graduates, they provide seedlings  themselves and their production is specified for fresh consumption. 

In addition, pest, disease and weed control is dominated by the chemical control practices, agricultural 

practices during the many mistakes are made and was declared to be of sufficient technical support. As a 

result, farmers are found to produce with their knowledge.  

Keywords: Questionnaire, Grape, Gaziantep, Pest, Disease, Weed  

 

 

Gaziantep İlinde Üzüm Üretimi Yapan Çiftçilerin Mevcut Durumu 

 
Özet: Bu çalışmada, Gaziantep ilinde üzüm üretimi yapan çiftçilerin eğitim seviyeleri, üretim şekilleri, 

uyguladıkları kültürel işlemler ile karşılaştıkları sorunlar, hastalık, zararlı ve yabancı ot ile mücadele 

yöntemleri ve uygulama hataları araştırılmıştır. Anket çalışması 2013 yılında Gaziantep’in üzüm 

yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve İslahiye ilçelerinde toplam 60 çiftçi 

ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler yüzde oran testiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre 

çiftçilerin büyük çoğunluğunun ilköğretim mezunu olduğu, fidan teminini kendilerinin yaptığı ve sofralık 

tüketime yönelik üretim yaptıkları belirtilmiştir. Ayrıca hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde 

kimyasal mücadele uygulamasının hakim olduğu, tarımsal uygulamalar esnasında birçok hataların yapıldığı 

ve yeterli teknik desteğin alınmadığı beyan edilmiştir. Sonuç olarak, çiftçilerin kendi bilgi birikimleriyle 

üretim yaptıkları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anket, Bağ, Gaziantep, Hastalık, Zararlı, Yabancı ot 

 

Giriş 

 

Bağcılık kültürü ve üzümün insanlar tarafından besin maddesi olarak tüketilmesi, 

çok eski zamanlara dayanmaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu, ilk insan 

yaşamının başladığı 10.000 yıl önceki dönemden kalma olduğu tespit edilen pres artığı 

üzüm çekirdekleri, şarap yapımının insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve üzüm 

yetiştiriciliğinin de bu yıllarda Anadolu’da başladığını göstermektedir (Karabat, 2008). 

Dünyanın hemen hemen her yerinde yetiştirilen ve çeşitli şekillerde değerlendirilerek 

tüketilen üzüm, yüksek oranda karbonhidrat, B1 ve B2 vitaminleri, amino asitler, organik 

asitler ve mineraller içermektedir (Çelik ve ark., 1998; Karanis ve Çelik, 1998). 

Çok eski ve köklü bir bağcılık kültürüne sahip olan Türkiye, yerkürenin bağcılık 

için en elverişli iklim kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemiz 2013 verilerine göre 

4.687.922 da alandan 4.011.409 ton yaş üzüm üretimi ile dünyada önemli bir konuma 

sahiptir (TÜİK, 2013). Ülkemizde üzüm yetiştiriciliği açısından önemli potansiyele sahip 

olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 129.624 ha üretim alanı ve 643.284 ton üretim 

miktarına sahiptir. Hiçbir kültür bitkisi tarafından ekonomik olarak değerlendirilemeyen 

alanlarda özellikle bağcılığın yapılması, bölge ve çiftçi ekonomisi açısından önemli bir 

kaynak oluşturmaktadır. Gaziantep ili ise bölgenin önemli bağcılık merkezlerindendir. 
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Bu çalışma ile, Gaziantep ili ve çevresinde üzüm yetiştiriciliği yapan çiftçilerin 

yetiştiricilik uygulamaları ve karşılaştıkları sorunlar ile tarımsal mücadele 

uygulamalarındaki olumlu ve olumsuz davranışları belirlenmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Gaziantep’in üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Şahinbey, Şehitkamil, 

Oğuzeli ve İslahiye ilçelerinde çiftçilerin mevcut durumlarını belirlemek amacıyla 2013 

yılında anket çalışması yapılmıştır. Yüz yüze soru cevap şeklinde toplam 60 çiftçi ile 

yapılan çalışmada 45 soru sorulmuştur. Anket verileri yüzde oran testiyle 

değerlendirilmiştir. 

Çalışmayla, üreticilerin sosyo-ekonomik durumu, yetiştiricilik uygulamaları ve 

karşılaştıkları sorunlar ile çözüm yolları, tarımsal mücadele yöntemleri ve bilinç düzeyleri, 

bayi ve tarım danışmanları  ile ilişkileri değerlendirmeye alınmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Bağcılık, binlerce yıl boyunca Anadolu'da yaşayan toplulukların, tarımsal 

uğraşlarından biri olmuştur. Zengin besin içeriğine sahip olmasıyla insan sağlığı için 

önemli bir ürün olan üzüm, ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biridir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yalnız Anadolu’nun değil, dünyanın en eski bağcılık 

merkezlerinden biri olarak bilinmektedir (Gleisberg, 1938). Ülkemiz üretiminin yaklaşık 

%17’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşmekte olup, 127.268 bin ton üretim 

Gaziantep’ten sağlanmaktadır.  

Gaziantep’in üzüm üreticiliğinin yoğun olarak yapıldığı ilçelerinde üreticilerle 

yapılan anket çalışması sonucu, 30 yaş altındaki kişilerin bağcılığı çok fazla tercih 

etmedikleri belirlenirken, 31-50 yaş grubundaki çiftçilerin oranı ise % 53 olarak 

saptanmıştır (Şekil 1). Bu sonuç yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Kadıoğlu, 

2003; Topçu, 2011; Kızılaslan ve Somak,  2013; Yılar ve ark., 2013; Çakır ve ark., 2014). 

Kadıoğlu'nun (2003) yaptığı çalışmada 31-50 yaş arası çiftçilerin oranı % 59.20 iken 

Topçu'nun (2011) yaptığı çalışmada ise bu oran % 43'tür. Ayrıca, Kızılaslan ve Somak 

(2013) yaptığı çalışmayla 41-60 yaş gruplarının oranını % 48.57 olarak tespit ederken, 

Çakır ve ark. (2014)'nın yaptığı çalışmada ise bu oran % 74 olarak belirlenmiştir.   

 

     
Şekil 1. Çiftçilerin Yaş (a) ve Eğitim Durumları (b) 

0

10

20

30

40

2
1
-3

0

3
1
-4

0

4
1
-5

0

5
1
-6

0

6
0
 v

e 
ü
ze

ri

% 

Yaş

Üreticilerin Yaş Durumu (a) 

2 8 

74 

13 
4 

Okuryazar

değil
Okuryazar

İlköğretim

Lise

Üniversite

Üreticilerin Eğitim Durumları (%) (b) 



576 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

 

Çiftçilerin eğitim durumu ile ilgili soruya verdikleri cevaplar sonucu; çiftçilerin 

büyük çoğunluğunun ilköğretim mezunu (%74), % 13 lise mezunu % 8 ise okuryazar 

oldukları saptanmıştır (Şekil 1). Benzer çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre; çiftçilerin 

yüksek oranda ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiştir (Kadıoğlu, 2003; Topçu, 2011; 

Kızılaslan ve Somak,  2013; Çakır ve ark., 2014).  

 

Çizelge 1. Çiftçilerin arazi mülkiyet durumu, analiz yaptırma durumu ve gübre kullanım 

durumu  

Bilgi Kaynakları Gruplar % 

Arazi Mülkiyet Durumu  

Mülk 89 

Kira 1 

Ortak 10 

Toprak veya yaprak analizi yaptırdınız 

mı? 
Evet 49 

Hayır 51 

Hangi tür gübre kullanıyorsunuz? Taban 92 

Yaprak 8 

 

Üzüm üretimi yapan üreticilerin  % 89 'u kendi arazisinde, % 1'i kira ve % 10'u ise 

ortaklık şeklinde üretim yaptıkları saptanmıştır (Çizelge 1). Ayrıca üreticilerin tamamının 5 

yıl ve üzeri üreticilik deneyimine sahip oldukları belirlenmiştir. 

Çiftçilerin televizyonda çiftçi eğitim programlarını takip etme oranı %57 olarak 

saptanırken, tarım teşkilatındaki elemanlarla görüşme sıklığı ise en az haftada 1 kez 

diyenler % 19, ayda bir kez diyenler % 23, yılda 1 kez diyenler % 27 iken % 31'inin ise 

neredeyse hiç görüşmedikleri belirlenmiştir. Üreticilerin, tarım teşkilatındaki elemanlardan 

memnun kalma oranı ise % 66 olarak saptanırken, memnun kalmama nedenleri ise 

verdikleri çözüm önerilerinin uygulanabilir olmadığına (%38), bilgilerinin yetersiz oluşuna 

(%24), teknik elemanın yerinde bulunmaması (%19) ve diğer nedenlere (%19) 

bağlanmıştır.  

Çiftçilerin toprak analizi yaptırma durumları değerlendirildiğinde % 49 oranında 

analiz yaptırdıkları belirlenirken, analiz sonucuna uyanların oranı ise % 67 olarak 

bulunmuştur. Gübre kullanımında ise % 92 oranında taban gübresinin tercih edildiği 

belirlenmiştir (Çizelge 1). Ayrıca, çiftçilerin tamamı gübreyi gübre-ilaç bayilerinden temin 

etmektedir. Gübrelerin doz ayarlamasının, yazılı tariflere göre (% 38), üreticilerin kendi 

bilgi ve tecrübelerine göre (% 42), komşu ve akrabaların önerilerine göre (% 3) ve teknik 

elemanların önerilerine göre (% 17) yapıldığı belirlenmiştir. Çoban ve ark. (2001) 

tarafından Alaşehir ve Buldan ilçelerinde toprak analizi yaptıranların oranı sırasıyla % 60.4 

ve % 93.3 oranında bulunmuştur. Ayrıca Yılar ve ark. (2013) tarafından  yapılan çalışmada 

ise bu oran % 26.08 olarak belirlenirken, taban gübresi kullanım oranı da % 89.13 olarak 

saptanmıştır. 

Üreticilerin, yetiştirme şekli olarak % 64 oranında goble şekli ve % 36 oranında da 

serpene şekli ile üretim yaptıkları belirlenmiştir. Çiftçilerin fidanlarını temin etme 

durumları değerlendirildiğinde, % 51 oranında kendi ürettikleri fidanı, % 28 oranında 

sertifikalı fidanı kullandıkları ve % 21 oranında ise komşu-akrabalardan temin ettikleri 

belirlenmiştir. 

Üreticilere bağlarında sulama yapıp yapmadıkları sorulduğunda verilen cevaplar, % 

58 oranında 'evet', % 42 oranında ise 'hayır' şeklinde olmuştur. Sulama yaptıklarını 
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söyleyen üreticilerin % 74'u kuyu suyu ve diğerlerinin ise kanal suyunu sulama kaynağı 

olarak kullandıkları belirlenmiştir. Tercih edilen sulama şekli ise, % 45 oranında salma 

sulama, % 29 oranında damlama sulama ve % 26 oranında ise karık sulamadır. Çiftçilerin 

yıl içerisinde toprak işleme uygulamasını % 40 oranında 2 defa, % 42 oranında 4 defa, % 

13 oranında 6 defa ve % 5 oranında ise 6 defadan daha fazla yaptıkları belirlenmiştir. 

Ankete katılan üreticilerin, tarım teşkilatları tarafından düzenlenen bir eğitim 

toplantısına katılıp katılmadıkları sorusuna verdikleri cevap, % 75 oranında 'evet' iken % 25 

oranında ise 'hayır' şeklinde olmuştur. Üzüm üretiminde sorun olan hastalık, zararlı ve 

yabancı ot ile ilgili bir eğitim toplantısı düzenlenirse, üreticilerin % 70'inin katılacağı 

belirlenmiş, ayrıca % 81'i de böyle  bir eğitim toplantısına ihtiyaç duyduklarını 

belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, %72'si toplantının bahçe içerisinde uygulamalı bir şekilde 

yapılmasının, % 9'u broşür kitapçığının dağıtılmasının, % 17'si soru-cevap şeklinde 

eğitimin yapılmasının ve % 2'si ise bilgisayardan resimler yansıtılarak gösterilmesinin daha 

faydalı olacağını belirtmişlerdir.  

Üzümün birçok değerlendirme şekli mevcut olup, ülkemizde üretilen toplam yaş 

üzümün % 35,4’ü sofralık, % 41,7’si kurutmalık, % 5,5’i şaraplık olarak, % 8,8’i çeşitli 

gıda ürünleri elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Üzümün diğer değerlendirme 

ürünlerinden pekmez, sucuk, reçel, köfter, bastık, samsa, pestil vb. yoğun olarak iç pazarda 

tüketilmektedir (Karabat, 2008). Buna bağlı olarak, üzüm üreticileri ile yapmış olduğumuz 

anket çalışması sonucu, hasat edilen ürünlerin % 38 oranında taze tüketim, % 13 oranında 

kurutmalık, % 6 oranında şıralık ve % 43 oranında ise pekmez olarak değerlendirildiği 

belirlenmiştir. Ürünler genellikle tüccarlara satılmakta yada halk pazarlarında satışa 

sunulmaktadır.  

 

   
    a) Lobesia botrana   b) Uncinula necator

  

c) Plasmopara viticola 

   
      d) Phomopsis viticola                    e) Sorghum halepense f) Convolvulus arvensis 

 Şekil 2. Çiftçilerin üzüm üretiminde en çok karşılaştıkları hastalık(b,c,d), zararlı(a) ve 

yabancı otlardan(e,f) bazılarına ait görünümler (Anonim, 2014) 

 

Üreticilerin üzüm üretiminde en çok mücadele ettikleri hastalıklar: Bağ Küllemesi 

(Uncinula necator), Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola) ve Bağlarda Ölü Kol Hastalığı 
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(Phomopsis viticola); zararlılar: Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) ve yabancı otlar: 

Kanyaş (Sorghum halepense), Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) ve Demir Dikeni 

(Tribulus terrestris)'dir (Şekil 2). Çiftçilerin tamamı hastalık, zararlı ve yabancı ot 

mücadelesinde kimyasal mücadele yöntemini tercih etmektedirler. İlaçlama esnasında ise 

üreticilerin % 49'unun tarla tipi pülverizatör, % 37'sinin sırt pülverizatörü ve % 14'ünün ise 

sırt atomizatörü kullandıkları belirlenmiştir. 

Üzüm üretiminde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele edilmediği taktirde 

gerek ürün kalitesinde gerekse ürün miktarında ciddi bir azalma söz konusu olmaktadır. 

Dünyada tarımı yapılan bitkilerde hastalık ve zararlılar nedeniyle meydana gelen ürün 

kayıpları % 35 seviyesinde olmakta, mücadele yapılmadığı taktirde bu oran daha da 

artmaktadır. Ancak yapılacak mücadelenin de bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Bilinçsizce yapılan mücadele, insan sağlığı, diğer canlılar, çevre ve doğal yaşam üzerinde 

bir çok olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu çalışmayla, çiftçilerin zirai ilaç kullanımında 

dikkat etmesi gereken uygulamalar konusunda, bilinç düzeyleri ortaya konmuştur (Çizelge 

2). Anket sorularına verilen cevaplar sonucu; çiftçilerin tamamına ilacın dozu ve miktarı, 

ilacın uygulama dönemi ve ilaçlama zamanındaki hava şartlarına dikkat ettikleri 

belirlenmiştir (Çizelge 2). Üreticilerin büyük çoğunluğunun ilacın son kullanma tarihine, 

etki süresine, ilaçların karışabilirliğine, ilaçlama aletinin uygunluğuna ve ilacın markasına 

gereken önemi verdikleri saptanmıştır (Çizelge 2). Üreticilerin % 93'ünün ilacın etkili 

maddesini bilmedikleri belirlenirken, kutunun imha edilme kurallarına özen 

göstermedikleri ve gereken güvenlik önlemlerini almadıkları belirlenmiştir (Çizelge 2).  

Yılar ve ark. (2013) tarafından Tokat ilinde yapılan çalışmada da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir.  

 

Çizelge 2. Tarımsal ilaçlamada dikkat edilmesi gereken uygulamalarda çiftçilerin bilinç 

düzeyi(%) 

Bilgi Kaynakları Evet (%) Hayır (%) 

İlacın dozu ve miktarı  %100 %0 

İlacın son kullanma tarihi %60 %40 

İlacın etki süresi %73 %27 

Kutunun imha edilme şekli %27 %73 

İlacın uygulama dönemi %100 %0 

İlacın etkili maddesi %7 %93 

İlaçlama zamanındaki hava şartları %100 %0 

Güvenlik önlemi (maske, eldiven vb.) %20 %80 

İlaçların karışabilirliği %53 %47 

İlaçlama aletinin uygunluğu %67 %33 

İlaç markası veya üreten firma adı  %60 %40 

İlaçlama aletinin dezenfeksiyonu %53 %47 

 

Sonuç olarak; Gaziantep ilinde yapılan anket çalışması sonucu çiftçilerin kendi 

bildikleri yöntemlerle uzun yıllar üretim yaptıkları, bazı konularda yeterli bilgi ve beceriye 

sahip olmadıkları saptanmıştır. Yetersiz görülen bu konularda, üreticiyi yetiştirmek ve 

yeterli bilgi donanımını kazandırmak için ilgili kuruluşların eğitim birimlerinin çiftçiyi 

eğitmeye yönelik eğitim faaliyetlerine gereksinim duyulduğu belirlenmiştir.  
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Abstract: The colour of leaf holds a very important place in the quality of greens. Determining the colour 

with an instrument ensures the reliability of the results. Performing the measurement as “L, a, b” which shows 

the quality of the colour and saturation in vegetables is much more reliable. The leaf measured and the 

reference area is of major importance while determining the colour values in lettuces. Previous studies failed 

to develop a common procedure on the number and place of measurement. In this study, the colour of leaf in 

Yedikule lettuce type was measured with CR-400 colorimeter (CR-400, Konica Minolta, Japan). 10 leaves 

were taken for the measurement from the same area from outside to inside. Top, middle and bottom areas of 

the leaves were measured and the colour of each leaf was determined separately. 

The colour of leaf was lighter towards the inside and a change was observed from green to yellow. The 

top area was darker and greener than the bottom area. “a” did not change from outside to inside at the bottom 

area of the leaves but “b” increased. Therefore any unilateral 2 measurement seems to be sufficient. Multiple 

measurements of lettuce leaves resulted in the same way. 5, 6 and 7
th 

leaves constituted one group while 8, 9 

and 10
th

 leaves constituted another group. Generally evaluating all measurements, 2, 3 and 4
th

 leaves were 

usually in the same group. 

Keywords: Lettuce, leaf, color, method, measurement 

 

Yedikule Marulunda Yaprak Renginin Belirlenmesi 

 
Özet: Yeşilliklerde kalite kavramı içinde yaprak rengi önemli bir yer tutar. Rengin bir alet yardımıyla 

belirlenmesi elde edilen sonuçları daha güvenilir yapmaktadır. Sebzelerde rengin niteliğini ve doygunluğu 

ifade eden “L, a, b” şeklinde ölçüm yapmak daha doğru olmaktadır. Marullarda renk değerleri verilirken 

ölçüm yapılan yaprak ve yaprağın referans bölgesi büyük önem taşımaktadır. Önceki çalışmalarda ölçüm 

sayısı ve yeri konusunda ortak bir prosedür geliştirilememiştir. Bu çalışmada Yedikule marul çeşidinde 

yaprak rengi Minolta CR-400 renk ölçer (CR-400, Konica Minolta, Japan) ile ölçülmüştür. Ölçümde aynı 

yönden dıştan içe doğru 10 tane yaprak alınmıştır. Yapraklarda üst, orta ve alt bölgelerden her yaprağın rengi 

ayrı ayrı belirlenmiştir.  

Dıştan içe doğru yaprak rengi daha açık renkli olmuş ve yeşilden sarıya doğru bir değişim gözlenmiştir. 

Yapraklarda üst bölge alt bölgeye göre daha koyu ve yeşil renkte olmuştur. Yapraklarda alt bölgede “a” 

değeri dıştan içe doğru değişmezken, “b” değeri artmıştır. Bununla birlikte herhangi bir taraftan 2 ölçüm 

yeterli gözükmektedir. Marul yapraklarında çoklu ölçümler yapıldığında da bu durum gözlenmiş ve aynı 

şekilde 5, 6 ve 7. yapraklar bir grubu oluşturmuş 8, 9 ve 10. yapraklarda farklı bir grubu oluşturmuştur. Tüm 

ölçümler genel olarak değerlendirildiğinde 2, 3 ve 4. yaprak genellikle aynı grupta yer almışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Marul, yaprak, renk, metot, ölçüm 

 

Giriş 
 

Sebzeler içerdikleri vitaminler, mineral maddeler, karbonhidrat, protein ve diğer 

birçok özellikleri sayesinde beslenmemizde büyük rol oynayan besin maddelerinden 

birisidir. Sebzelerin insan beslenmesindeki öneminin anlaşılmasından sonra bütün dünyada 

sebzeler üzerindeki araştırmalar yoğunlaşmıştır. Günümüzde sebze ağırlıklı beslenme 

sağlıklı beslenmenin şartı olarak görülmektedir (Vural ve ark., 2000). Bu nedenle meyve ve 

sebzeler, birçok hastalığın ana etkeni olarak görülen oksidatif stresin zararlı etkilerini 

azaltmada rol alan antioksidan fitokimyasalların en iyi kaynakları olarak bilinmektedir 

(Jeyanthi Rebecca et al., 2014). 

Sebze araştırmalarında yapılan uygulamanın ya da çalışma konusunun bitki 

verimliliği ve ürün kalitesine olan etkileri eskiden beri başlıca ilgi alanı olmuştur. Son 

yıllarda ise, tarımsal bir ürünün fazla üretilmesinden daha çok sağlık etkileri, içermiş 

oldukları vitaminler, provitaminler, sekonder metabolitler, üretim sonrası raf ömrü ve 
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dayanması konuları dikkat çekmektedir (Fonseca et al., 2001). Bu durumlarda kalite 

kavramı öne çıkmakta ve gündeme gelmektedir. “Kalite” terimi bir ürünün özel kullanımı 

için ne kadar mükemmel derecede olduğunu ifade eden bir kavramdır. Sebzelerde kalite 

kavramına bakıldığında, sebzelerde görünen ve görünmeyen özellikler kalite olarak ifade 

edilmektedir. Sebzelerde renk, şekil, hastalık ve zararlı veya mekanik zarar olmaması dış 

kalite özelliklerini tanımlarken; besin değeri, kimyasal içeriği, sertliği, mekanik direnci 

içsel özellikleri tanımlamaktadır. Renk kalitenin önemli bir bileşenidir ve duyular 

tarafından algılanan ilk özelliktir (Goswami et al., 2010).  

Sebzelerde kalite belirlenirken bunun bir alet yardımı ile belirlenmesi daha reel 

sonuçlar vermektedir. Örneğin; domateste meyve rengini ‘kırmızı’ olarak belirtmek yerine 

o meyvenin rengini ve renk doygunluğunu ifade eden  “L, a, b” şeklinde rengini belirtmek 

daha doğru olmaktadır. Renk diğer zirai ürünlerde olduğu gibi sebze kalitesini belirleyen 

önemli ölçütlerden biridir. Renk ayrıca ürünün fizyolojik bir göstergesi olduğu için 

araştırmacılar, üreticiler ve tüketiciler için bir referans niteliğindedir.  

Klorofil sebzelerde yeşil kısmı oluşturan ana renk maddesidir. Bunu sarı, turuncu ve 

kırmızı renk veren karoten renk maddeleri takip etmektedir. Bazı sebzelerde az miktarda da 

olsa kırmızı, pembe ve mavi rengi veren antosiyanin ve benzeri renk maddeleri mevcuttur. 

Bitkilerin kendilerine has renkleri genellikle genetik bir özelliktir. Çevresel ve ekolojik 

faktörlerin etkisiyle bitkilerde renklenmede farklılıklar olabilmektedir. Yetiştirme dönemi, 

bakım işleri, beslenme ve toprak özellikleri bitkide yaprak ve meyve renginin niteliğini ve 

niceliğini etkileyebilmektedir. Güneşlenmenin iyi olduğu koşullarda yeşil renkli klorofil 

sentezi artmakta ve diğer renklerin görünürlüğünü engellemektedir. Diğer yandan artan 

fotosentez aktivitesi ile bitki bünyesinde fotosentez ürünleri de artmaktadır. Güneşlenmenin 

azalmasına paralel olarak düşük ışık yoğunluğuna bağlı klorofil sentezi azalmakta ve yeşil 

renk etkisini kaybetmeye başladığı için diğer renkler ortaya çıkmaktadır.  

Yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle yapısal olarak belli bir bütünlük arz etmeyen 

ve farklı konumda yaprak içeren yeşil yapraklı sebzelerde renk belirlenmesinde bir 

belirsizlik olduğu görülmektedir (Uğur ve ark., 2004; Duyar, 2007; Duyar ve ark., 2007; 

Karipçin, 2009; Eşiyok et al., 2011; Karaal ve Uğur, 2011; Tüzel ve ark., 2011). 

Çalışmalarda özellikle yaprak renginin ölçüm yeri ve ölçüm sayısı konusunda bir ortak 

görüş belirlenememiştir. Yapraklarda renk ölçüm sayısı ve yeri konusunda birçok farklı 

yöntemler kullanılmıştır.  

Bu çalışmada yeşil yapraklı sebzelerde önemli bir kalite kriteri olan yaprak rengi 

konusunda basit bir modelleme üzerinde durulmuştur. Yedikule tipi marulda yaprak rengini 

ifade etmek için farklı yapraklarda değişik sayılarda ölçüm yapılarak, yaprak renginin 

belirlenmesi konusunda bir prosedür ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Çalışma Şubat 2012 tarihinde Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm 

laboratuvarlarında yürütülmüştür. 

Materyal 

Çalışmada bitkisel materyal olarak hastalık belirtisi olmayan Yedikule tipi marullar 

kullanılmıştır.  

Yöntem 

Çalışmada öncelikle marulun deforme olmuş yaprakları koparılarak atılmıştır. Daha 

sonra aynı yönden dıştan içe doğru maruldan 10 tane yaprak alınmıştır. Bu yapraklarda 
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renk ölçümü Konica Minolta CR-400 ile L, a ve b şeklinde yapılmıştır. Yapraklarda 

yapılan farklı sayıdaki ve yerdeki ölçümlerle yaprak rengi belirlenmiştir.  

 

Marul yaprağında yapılan bazı örnek ölçümler; 

Ölçüm 1: Marulda görünen üst bölge ve görünmeyen alt bölgeden ikişer adet ölçüm 

yapılmıştır (Şekil 1) 

Ölçüm 2: Marulda görünen sağ ve sol tarafın üst bölge ve görünmeyen alt bölgeden 

birer adet ölçüm ün görünümü (Şekil 2) 

 

  
Şekil 1. Marulda görünen sağ ve sol tarafın 

üst bölge ve görünmeyen alt bölgeden ikişer 

adet ölçümün görünümü 

Şekil 2. Marulda görünen üst bölge ve 

görünmeyen alt bölgeden birer adet ölçümün 

görünümü 

Hasat sonrası verim ve analiz sonuçlarının istatistiki değerlendirilmesi TARİST PC 

tabanlı özel istatistik programından yararlanarak yapılmıştır (Açıkgöz ve ark., 1994). 

 

Araştırma Sonuçları 

 

İlk On ve Dört Yaprakta Renk Değerleri 

Yedikule tipi marulda renk ölçer ile yapılan ilk 10 ve 4 yaprağın ortalama renk (L, 

a, b) değerleri Çizelge 1‘de verilmiştir.  

 

 Çizelge 1. Dıştan içe doğru ilk 10 ve 4 yaprakta ortalama L, a ve b renk değerleri  

 İlk on yaprakta ortalama renk 

değerleri 

İlk dört yaprakta ortalama renk 

değerleri 

L 50.94±10.06 34.72±1.53 

a -16.88±2.46 -11.85±0.40 

b 23.97±6.17 14.26±0.51 

 

Çizelge 1’de verilen yaprak renk değerlerine göre iç yapraklara doğru L ve b değeri 

artmaktadır. İç yapraklara doğru a değeri ise azalmıştır. Yapraklarda L değerlerindeki 

değişim a ve b değerlerine göre daha fazla olmuştur. İlk dört yaprakta L değeri 34.72 iken 

ilk on yaprak ortalama değeri 50.94 bulunmuştur. Burada rakamsal olarak verilmemekle 

birlikte, ilk dört yapraktan sağ ve sol taraflı 3’er ölçüm yapıldığında ilk üç yaprakta benzer 

renk değerleri elde edilmiştir. Dördüncü yaprak farklı bir grupta yer almıştır. Burada 

dikkati çeken diğer bir husus ise ilk dört yaprakta standart sapmanın daha az oluşudur.  

İlk Dört Yaprakta Alt ve Üst Bölge Renk Değerleri 

Yedikule tipi marulda renk ölçer ile yapılan ilk dört yaprakta alt ve üst bölge yaprak 

renginin birer kez ölçülmesiyle ilgili bulgular Çizelge 2‘de verilmiştir.  
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Çizelge 2. İlk 4 yaprakta alt ve üst bölge L, a, ve b renk değerleri   
 L değeri a değeri b değeri 

 Alt 

bölge 

Üst 

bölge 

Ortalama Alt 

bölge 

Üst 

bölge 

Ortalama Alt 

bölge 

Üst 

bölge 

Ortalama 

1. Yaprak 39.64 31.17 35.41 d -11.08 -14.14 -12.61 a 17.16 12.75 14.96 d 

2. Yaprak  39.63 33.75 36.69 c -11.60 -13.98 -12.79 a 17.65 13.63 15.64 c 

3. Yaprak  47.99 35.69 41.84 b  -11.61 -17.31 -14.46 b 22.14 14.07 18.11 b 

4. Yaprak  52.95 36.63 44.79 a -11.33 -18.75 -15.04 c 24.45 14.47 19.46 a 

Ortalama 45.05 34.31 
LSD:1.26*** 

-11.41 16.05 LSD:0.44*** 20.35 13.70 LSD:0.55*** 

LSD: 0.89*** LSD: 0.31*** LSD:0.39*** 

 

İlk dört yaprakta alt ve üst bölge yaprak renginin birer kez ölçülmesiyle ilgili renk 

değerleri irdelendiğinde, ilk dört yaprağın renginde L değeri açısından istatistiksel olarak 

bir farklılık belirlenmiştir (Çizelge 2). Yapraklardaki alt bölgedeki değişim üst bölgeye 

nazaran daha belirgindir ve alt ve üst bölge renk açıklığı-parlaklığı tamamen farklılık 

göstermiştir. 

İlk dört yapraktaki a değerleri ile ilgili bulgulara bakıldığında a değeri açısından 1 

ve 2. yaprak aynı grupta yer almış, 3 ve 4. yaprak diğer iki farklı grubu oluşturmuşlardır. 

Yaprak renginde L değerine ters bir durum olarak üst bölgedeki değişim alt bölgeye 

nazaran daha belirgindir. Alt ve üst bölge renk değişiminde a değerinin önemli olduğu 

görülmektedir. İlk dört yapraktaki b değerlerine bakıldığında, b değeri açısından tüm 

yapraklar farklı grupları oluşturmuşlardır. Yapraklarda alt ve üst bölge renk değişimlerinde 

b değeri açısından alt bölgede değişim daha belirgin olmuştur. 

 

Diğer Bulgular 

1. Tüm yapraklarda sağ ve sol tarafından yapılan renk ölçüm değerleri arasında 

herhangi bir farklılık yoktur. Renk verisi almak için yaprağın tek tarafı yeterlidir. 

2. İlk dört yaprakta üst bölgeden yapılan 2, 3, 4 ve 6 adet ölçümlerde 1, 2 ve 3 yaprak 

L, a ve b değerleri açısından hep aynı grupta yer almıştır. Buradan hareketle 

herhangi bir tek taraflı 2 ölçüm yeterli gözükmektedir. 

3. Marul yapraklarında çoklu ölçümler yapıldığında 5, 6 ve 7. yapraklar istatistiksel 

olarak bir grupta yer almış, 8, 9 ve 10. yapraklar ise farklı bir grubu oluşturmuştur. 

4.  İlk dört yapraktan sağ ve sol taraflı 5’er ölçüm yapıldığında da, ilk üç yaprakta 

benzer renk değerleri elde edilmiştir.  

 

Tartışma 

 

Çalışma kapsamında sebzelerde önemli bir kalite parametresi olan yaprak renginin 

belirlenmesi konusunda bir protokol oluşturulması hedeflenmiştir. Yedikule tipi marulda 

renk ölçer ile yapılan yaprak rengi (L, a ve b) değerlerinin belirlenmesinde ölçüm sayısı ve 

yeri konusunda pratik bir örnekleme çalışılmıştır. Çalışmada yaprağın farklı bölgelerinden 

ve farklı sayıda renk okumaları yapılarak renk değeri belirlenmiştir. elde edilen renk 

okumalarının ışığında renklenmenin yapraklara ve ölçüm yapılan bölgeye göre değişim 

gösterdiği belirlenmiştir. Yedikule marulunda yaprakların dizilişi ve ışıklanma durumu 

parlaklığı ifade eden L değerini yaprakların alt bölgelerinde daha fazla etkilemiştir. İç 

yapraklara doğru renk değişimleri belirgin olmuştur. Yaprakların üst ve alt bölgeleri 

arasında belirgin renk değişimi söz konusudur. 



584 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

Sonuç 

 

Yedikule marulda renk ölçümünde en dışta bulunan deforme olmuş yaprak varsa 

değerlendirmeye alınmamalıdır. Ölçümde yaprağın orta damarına göre sağ veya sol 

tarafından yapılan ölçümlerde benzer değerler elde edilmiştir. Ölçüm için 2, 3 ve 4 

yaprağın üst bölgesinden iki adet ölçümün alınması yeterli olacaktır. Parsel büyüklüğünün 

fazla olduğu durumlarda 3. yaprak veri için kullanılabilir. Ekolojik faktörlerinin ve kültürel 

işlemlerin renk oluşumundaki etkileri nedeniyle kontrollü şartlarda diğer marul çeşitlerinde 

de benzer çalışmaların yapılması, renk belirlemede daha net sonuçların alınmasını 

kolaylaştırabilir. 
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Abstact: Elements necessary for the survival of plants, Plant nutrients are named as. Plant tissue analysis of 

all elements found in nature, it is possible to find almost all. Plant nutrient uptake is selective ion. Plant 

structure can be passed to the passive ways are involved some heavy metals into the food chain. As a result, 

plants and toxic effects to humans and animals that feed on plants are capable of doing. Elements present in 

the environment they grow crops for themselves whether or not it is necessary to receive at least some 

structure. The periodic table of the density or atomic weight greater than 5 g cm 3 and greater than 50 is 

defined as the heavy metal elements. Excessive concentrations of heavy metals in soil and on plants and other 

organisms have toxic effects. In this study, human, animal and plant health which adversely affect the effects 

of heavy metals is described as necessary to minimize. 

Keywords: Heavy metals, agriculture, fruit 

 

Sanayileşme ve Modern Meyvecilik İlişkileri 

 
Özet: Bitkiler besin iyonları alımı seçici olmakla beraber, yetiştikleri ortamda bulunan elementleri, kendileri 

için gerekli olsun veya olmasın az da olsa bünyelerine almakta, yetiştirme ortamında yarayışlı formda 

bulunan besin elementleri oranı arttıkça, bitki bünyesine pasif yollarla geçebilen bazı ağır metaller, bitkilere 

alınarak besin zincirine dahil olmaktadırlar. Bunun sonucu olarak bitkilere ve bitkilerle beslenen insan ve 

hayvanlara toksik etkiler yapabilmektedirler.  

Periyodik çizelgede yoğunluğu 5 g cm
3
’den büyük olan elementler ağır metal olarak tanımlanmaktadır. İster 

mutlak gerekli olsun, ister bitki gelişimini teşvik edici olsun, ağır metallerin topraktaki aşırı konsantrasyonları 

hem bitkiler hem de diğer canlılar üzerinde toksik etki yapmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle 

birim alandan elde edilen bitkisel ürün miktar ve kalitesinin arttırılmasının hedeflendiği bitkisel üretimde 

verimin arttırılması, kalite standartlarının yakalanmasının yanı sıra insan sağlığını etkileyebilecek 

uygulamalardan da kaçınılması gerekmektedir.  

Bu çalışmada, hava, su ve toprak kirliliğine yol açması nedeniyle insan, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz 

yönde etkileyen ağır metallerin etkilerini en aza indirmek gerektiği anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, tarım, meyvecilik 

 

Giriş 

 

Bitkilerin yaşamaları için gerekli olan elementlere, “Bitki besin elementleri” 

denilmektedir. Bitki dokularının analizinde doğada bulunan tüm elementleri tamamına 

yakınını bulmak mümkündür. Her ne kadar bitkilerin besin iyonları alımı seçici ise de, 

yetiştirme ortamında yarayışlı formda bulunan besin elementleri oranı arttıkça, bitki 

bünyesine pasif yollarla geçebilen bazı ağır metaller, bitkilere alınarak besin zincirine dahil 

olmaktadırlar. Bunun sonucu olarak bitkilere ve bitkilerle beslenen insan ve hayvanlara 

toksik etkiler yapabilmektedirler. Bitkiler yetiştikleri ortamda bulunan elementleri, 

kendileri için gerekli olsun veya olmasın az da olsa bünyelerine almaktadırlar. Ancak bu 

elementlerden 16 tanesi (C, H, 0, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, B, CI, ve Mo) bütün 

bitkiler için mutlak gerekli besin maddeleridir. Diğer 6 element (Co, AI, Na, Si, Ni ve V) 

ise sadece bazı bitkilere veya proseslere gerekli olduğu kabul edilen yararlı elementlerdir 

(Yıldız, 2003). 

Periyodik çizelgede yoğunluğu 5 g cm
3
’den büyük olan elementler ağır metal olarak 

tanımlanmaktadır (Dağhan, 2011). İster mutlak gerekli olsun, ister bitki gelişimini teşvik 

edici olsun, ağır metallerin topraktaki aşırı konsantrasyonları hem bitkiler hem de diğer 

canlılar üzerinde toksik etki yapmaktadır. 
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Ağır metaller bu toksik etkileri nedeniyle bitkilerde transpirasyon, stoma 

hareketleri, su alımı, fotosentez, enzim aktivitesi, çimlenme, protein sentezi, membran 

stabilitesi, hormonal denge gibi birçok fizyolojik olayın bozulmasına neden olmaktadırlar 

(Kennedy ve Gonsalves, 1987). 

Toksisite, metalden metale değişebildiği gibi, organizmadan organizmaya da 

değişebilmektedir. Olumlu veya olumsuz (toksik) etkiler yalnızca elementin tipi ve 

konsantrasyonuna bağlı olmayıp değişik türlerin genetik esaslı fizyolojik davranışları ile de 

ilgilidir (Haktanır ve Arcak, 1998). 

Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle birim alandan elde edilen bitkisel ürün 

miktar ve kalitesinin arttırılmasının hedeflendiği bitkisel üretimde verimin arttırılması, 

kalite standartlarının yakalanmasının yanı sıra insan sağlığını etkileyebilecek 

uygulamalardan da kaçınılması gerekmektedir. Bu nedenle; hava, su ve toprak kirliliğine 

yol açması nedeniyle insan, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz yönde etkileyen ağır 

metallerin etkilerini en aza indirmek gerekmektedir. 

 

Ağır Metaller 

 

Özgül ağırlıkları 5 gr/cm
3
 den, atom numarası 20 den fazla olan elementler peryodik 

cetvelin geçiş elementleri olarak tanınan geniş bir gruba aittirler. Aslında ağır metal terimi, 

literatüre çevre kirliliği ile girmiştir. Kirlenme ve toksisite bakımından bir yan anlam olarak 

kullanılmaktadır. Bu grubun içine 70 kadar element girmekle birlikte ekolojik bakımdan 

önemli 20 element dikkati çekmektedir (Fe, Mn, Zn, Cu, V, Mo, Co, Ni, Cr, Pb, Be, Cd, Tl, 

Sb, Se, Sn, Ag, As, Hg, Al ) Bunların bir kısmı, bitki ve hayvanlar için mikrobesin ( Fe, 

Cu, Zn, Mn, Mo, Ni) maddesi olabilmekte, izin verilebilir sınırı aşmadığı sürece toksik 

olmamaktadırlar (Yıldız, 2004). 

 

Çizelge 1. Önemli ağır metallerin ekolojik sınıflaması (Yıldız, 2004) 
Element Özgül Ağırlık (g/cm3) Bitki ve hayvan için 

gereklilik 

Kirletici olup olmadığı 

Ag Gümüş 10.5 Gerekli değil Kirletici 

Cd Kadmiyum 8.5 Gerekli değil Kirletici 

Cr Krom 7.2 Gerekli Kirletici 

Co Kobalt 8.9 Gerekli Kirletici 

Cu Bakır 8.9 Gerekli Kirletici 

Fe Demir 7.9 Gerekli Kirletici 

Hg Civa 13.6 Gerekli değil Kirletici 

Mn Mangan 7.4 Gerekli Kirletici değil 

Pb Kurşun 11.3 Gerekli değil Kirletici 

Mo Molibden 10.2 Gerekli Kirletici 

Ni Nikel 8.9 Gerekli Kirletici 

Pt Platin 21.5 Gerekli değil Kirletici değil 

Tl Talyum 11.9 Gerekli değil Kirletici 

Sn Kalay 7.3 Gerekli değil Kirletici 

U Uranyum 19.1 Gerekli Kirletici 

V Vanadyum 6.1 Gerekli Kirletici 

W Tungstem 19.3 Gerekli Kirletici 

Zn Çinko 7.1 Gerekli Kirletici 

Zr Zirkon 6.5 Gerekli değil Kirletici değil 
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Çinko 

Çinko,  Bitki bünyesinde protein ve karbonhidrat sentezine katılmasının yanı sıra, 

enzim aktivasyonu, fotosentez, solunum ve biyolojik membran stabilitesi üzerine etkileri 

nedeniyle üretilen ürün miktarı ve kalitesini direkt olarak etkilemektedir (Rout ve Das, 

2003).  

Endüstride mürekkep, kopya kâğıtları, kozmetik, boya, lastik, muşamba, maden 

sanayi gibi pek çok sanayide kullanılır. Çinko, yoğun endüstri alanlarından bırakılan atık 

sularla, kanalizasyon sularıyla ve asit yağmurları aracılığıyla toprağa ulaşmaktadır (Vaillant 

ve ark., 2005). Topraklardaki toplam Zn konsantrasyonu 10-300 ppm, bitkiler tarafından 

alınabilir Zn konsantrasyonu 3.6-5.5 ppm arasında değişmektedir. Bitkilerdeki Zn 

konsantrasyonları normal bitkilerde 5-100 ppm arasındadır. Görülen toksisiteler genellikle 

400 ppm’den sonra başlamaktadır (Özbek ve ark., 1995). 

Çinko toksisitesinde bitkilerin kök ve sürgün büyümesi azalır, kökler incelir, genç 

yapraklar kıvrılır ve kloroz görülür, hücre büyümesi ve uzaması engellenir, hücre 

organelleri parçalanır ve klorofil sentezi azalır (Rout ve Das, 2003). 

Çinkonun kök meristem hücrelerinde bölünecek olan hücrelerde birikerek profazın 

sonundaki olayları engelleyerek mitoz bölünmeyi engellediği ayrıca hücrelerin 

ligninleşmesini sağlayarak hem kök hem de gövde büyümesini engellediği ifade edilmiştir 

(El-Ghamery ve ark., 2003). 

Yüksek dozlardaki çinkonun klorofil sentezini etkilemesinin nedeni olarak yeterli 

demir bulunması halinde bile bitkinin bundan yararlanmasını engellemesi ve klorofilin 

merkezinde bulunan magnezyumun yerine geçmesi gösterilmektedir (Van Assche ve 

Clijsters, 1990). 

Bakır 

Bakır bitki bünyesinde enzim aktivasyonu, karbonhidrat ve lipid metabolizmasında 

yer alması nedeniyle önemli bir elementtir (Kacar ve Katkat, 2006). Bakır kirliliği insan 

aktivitesi sonucu oluşan emisyon ve atmosferik depositler, pestisid kullanımı, kanalizasyon 

atıklarının gübre olarak değerlendirilmesi, kömür ve maden yataklarından 

kaynaklanmaktadır. Toprakta 100 mg/kg, bitki kuru maddesinde ise 15-30 mg/kg’dan fazla 

bakır toksik etkilidir. Bakır toksisitesi genellikle bitki kök sistemlerinde açığa çıkar ve bitki 

bünyesinde protein sentezi, fotosentez, solunum, iyon alımı ve hücre membran stabilitesi 

gibi bazı fizyolojik olayların bozulmasına neden olur (Sossé ve ark., 2004).  

Bakırın hücre duvarına bağlanması direkt ya da kalsiyumu yerinden çıkarmak 

suretiyle iki şekilde meydana gelmektedir. Bu durumda hücre duvarı elastikiyeti 

bozulmakta ve turgor azalmaktadır. Böylece köklerden yapraklara kalsiyum taşınmasını 

azaltmaktadır (Ouzounidou, 1994). 

Kadmiyum 

Bu metal insan, hayvan ve bitkiler için toksik etkili bir elementtir. Bitki bünyesinde 

azot ve karbonhidrat metabolizmalarını değiştirmesi nedeniyle birçok fizyolojik değişikliğe 

neden olmaktadır. Proteinlerin –SH gruplarındaki enzimleri inaktive etmekte, fotosentezi 

engellemekte, stomaların kapanmasına, transpirasyon ile su kaybının azalmasına ve klorofil 

biyosentezinin bozulmasına neden olmaktadır (Sheoran ve ark., 1990). 

Kadmiyumun tarım topraklarına girişi ve yayılması endüstriyel faaliyetler, fosforlu 

gübreler, lağım atıkları ve atmosferik depositler yoluyla olmaktadır (Haktanır, 1987). 

Toprakta 3 mg/kg, bitki kuru maddesinde ise 1 mg/kg’dan fazla kadmiyum toksik etkilidir 

(Özbek ve ark., 1995). Bitki ve topraklara ulaşan kadmiyumun büyük kısmı kadmiyum 

içeren toz zerreciklerinin havadan çökelmesi yolu ile olmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu 
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alanlardaki yol kenarlarındaki topraklarda toz çökelmesi ile yılda m
2
’ye 0.2-1.0 mg 

kadmiyum ilavesinin olduğu ölçülmüştür (Haktanır, 1987). 

Aşırı kadmiyum dozlarının klorofil biyosentezini bozmasının en önemli nedeni 

klorofil biyosentezinde görev yapan protoklorofil reduktaz ile aminolevulinik asit sentezini 

engellemesidir. Ayrıca ağır metallerin serbest radikal oluşumuna yol açtığı ve bu yolla 

tilakoid membran lipitlerinin oksidatif yıkımına neden olduğu, bu gibi durumlarda ise 

klorofil yıkımının arttığı ve sentezinin engellendiği bilinmektedir (Zengin ve Munzuroğlu, 

2005). 

Kadmiyum stresi koşullarında azot metabolizmasının enzimleri olan nitrat redüktaz 

ve nitrit redüktazın aktiviteleri azalmaktadır. Bu durum bitkilerin nitrat asimilasyonunu 

azaltmaktadır (Gouia ve ark., 2000).  

Kadmiyum stresi altında bitkilerin su ve iyon alımının azalmasının en önemli 

nedeni kök büyüme ve gelişmesini engellemesidir. Ayrıca kadmiyum stresi altındaki 

bitkilerde stomaların kapanması nedeniyle transpirasyonla su kaybı azaltmakta ve 

kadmiyum taşınması engellenmektedir (Salt ve ark., 1995). 

Kurşun 

Kurşun endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerde yaygın olarak kullanılması nedeniyle 

çevrede sık rastlanılan bir elementtir. Otomobil endüstrisi, batarya ve benzin katkısı olarak 

tetraetil ve tetrametil olarak kullanılmasının yanı sıra kurşun içeren pestisidlerin 

kullanılmasıyla da topraklara ulaşabilmektedir. Kurşun elementi bitkiler için mutlak gerekli 

olmayıp, toprakta 15-40 ppm dozunda bulunur, topraktaki kurşun konsantrasyonu 150 

ppm’i aşmadığı sürece insan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturmaz. Ancak 300 

ppm’i aştığında potansiyel olarak insan sağlığı açısından tehlikelidir (Dürüst ve ark., 2004). 

Kurşun elementi, hücre turgoru ve hücre duvarı stabilitesini olumsuz etkilemesi, stoma 

hareketlerini ve yaprak alanını azaltması nedeniyle bitki su rejimini etkilemektedir. Aynı 

zamanda kökler tarafından tutulması ve kök gelişimini azaltması nedeniyle bitkilerin 

katyon ve anyon alımını azaltmakta dolayısıyla besin alımını etkilemektedir (Sharma ve 

Dubey, 2005). 

Nikel 

Günümüzde mutlak gerekli elementlerden biri olarak kabul edilen nikelin tarım 

topraklarındaki konsantrasyonu genelde çok azdır. Ancak, serpantin gibi ultra bazik 

püskürük kayaçlardan oluşan toprakların nikel içeriği 100-5000 mg Ni/kg arasında 

değişmektedir (Kacar ve Katkat, 2006). Nikel kömür (10-50 mg Ni/kg), petrol (49-345 mg 

Ni/kg), çelik, alaşım üretimi, galvaniz ve elektronik endüstrisinde kullanılmaktadır. Kritik 

toksik düzey toprakta 100 mg/kg, duyarlı bitkilerde > 10 μg/ g kuru madde ve orta düzeyde 

duyarlı bitkilerde ise > 50 μg/ g kuru maddedir (Özbek ve ark., 1995). Nikel, kileyt 

bileşiklerini kolaylıkla oluşturması nedeniyle, bitkilerdeki enzimlerde ve fizyolojik aktif 

merkezlerde bulunan ağır metallerle yer değiştirir. Nikel üreaz ve birçok hidrogenaz 

enzimlerinin metal yapı maddesidir. Bu nedenle nikel içerikleri az olan bitkiler üre şeklinde 

uygulanan azotlu gübreden yararlanamadıkları gibi üre bu bitkilere toksik etki de 

yapmaktadır (Kacar ve Katkat, 2006). 

Bitkide gereğinden fazla bulunan Ni, klorofil sentezi ve yağ metabolizması üzerine 

olumsuz etki yapar, bitki köklerinin diğer besin elementlerini almasını engelleyerek besin 

elementleri noksanlıklarının ortaya çıkmasına neden olur. 

Krom 

Krom paslanmaz çelik üretimi, çeşitli lehim ve pas engelleyicilerin üretimi ile ilgili 

metalurji endüstrisinde, boya, cila, cam ve seramik malzemelerinde, deri endüstrisinde 

kullanılmaktadır. Doğal olarak toprakta bulunmaktadır. Ana materyale göre değişmekle 
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birlikte toprakta 5-100 mg/kg oranlarında bulunur. Bitkide ise kuru madde de 100 mg/kg 

bulunması birçok yüksek bitki için toksiktir (Özbek ve ark., 1995). 

Krom kök hücrelerinin bölünme ve uzamasını engelleyerek kök gelişimini engeller. 

Bu durum topraktan alınan bitki besin maddesi ve suyun azalmasına yol açarak bitki 

büyüme ve gelişmesini azaltır. Dolayısıyla önemli düzeyde verim ve kalite azalması 

görülür (Khan ve ark., 2000). 

Civa 

Civa toprakta fosfat, karbonat ve sülfilt şeklinde çözünürlüğü düşük formalar 

oluşturmak suretiyle toprakta hareketsiz (immobilize) hale geçmektedir. Hareketsiz hale 

geçen ve suda çözünmeyen civa bileşikleri ise bitkiler tarafından alınamaz durumdadır. 

Ancak bu bileşiklerin sonradan tekrar metalik civaya redükte olma imkanı vardır. 

Böylelikle civanın buharlaşması ve çevresel hareketi mümkün olabilir (Yıldız, 2004).  

Civa, çeşitli plastiklerin üretiminde katalizör olarak ve çeşitli ölçü ve kontrol 

aygıtlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu elementin buharları ve bütün bileşikleri 

zehirlidir. Civanın tarımsal kullanımı: esasen fungusit şeklinde olup toplam endüstriyel 

kullanımın %5 ‘ini teşkil etmektedir. Çevreye yayılan civanın en önemli kaynakları tarımda 

kullanılan fungusitler ile metalik civanın buharlaşmasından oluşan atmosferik kirlenmedir. 

Ayrıca Hg içeren kaya ve minerallerin ayrışması, kömür ve yağların yanması ile de Hg 

açığa çıkmaktadır.  

Değişik civa bileşiklerinin zehirlilikleri büyük farklılık göstermektedir. Fenil civa 

gibi aromatik civa bileşikleri ve metoksi etil civa gibi alkoxyalkly-Hg bileşikleri en az 

düzeyde zehirlidir. Metil ve etil civa gibi alkil bileşikleri en tehlikelileridir. Tehlikeleri 

toksidite yanında yağlarda yüksek çözünürlük ve yüksek stabilitelerinden ileri gelmektedir. 

HgCl3-ve HgCl4-2 gibi anyonik civa türleri, toprakta fosfat anyonları ile karşılaştırıldıkları 

zaman adsorbe edilebilirler. Bu olayda kil minerallerinin kenar yüzeyleri ile demir oksit ve 

hidroksitlerin pozitif yükleri hakim rol oynar. HgCl2 ve HgCl4 gibi möleküler civa 

bileşikleri Mn Fe hidroksitler tarafından tutulurlar. yukarıda belirtilen şekillerde tutulan 

veya çözünmeyen bileşikler haline gelen cıva, bitkiler tarafından alınamaz durumdadır. 

Ancak bu bileşiklerin sonradan tekrar metalik civaya redükte olma imkanı vardır. 

Böylelikle Hg’nin buharlaşması ve çevre içinde hareketi mümkün olabilir. Buharlaşma 

toprak sisteminden civanın uzaklaşmasının tek yoludur. Bu bileşikler metalik civaya 

dönüşmedikçe bitkiler tarafından çabuk bir şekilde adsorbe edilmezler (Yıldız, 2004). 

 

Bitkilerin Ağır Metallere Tepkileri 

 

Bitkiler metallerle kirlenmiş topraklarda büyümeleri için üç temel strateji geliştirirler 

(Baker ve Walker, 1990): 

1. Metal dışlayıcılar; Topraktaki metal konsantrasyonu üzerindeki konsantrasyonların hava 

yolu ile girişini engelleyen ve köklerinde metallerin geniş oranını kontrol altında tutan 

bitkiler. 

2. Metal indikatörler; Kendi dokuları üzerinde metalleri biriktiren ve topraktaki metal 

seviyeleri genellikle dokularındaki metal seviyelerini gösteren bitkiler. 

3. Toplayıcılar; Topraktaki hazır halde bulunan metalleri kendi dokularında yoğun şekilde 

bulunduran bitkiler. 
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Meyvecilik ve Ağır Metaller 

 

Ağır metallerin toksik etkisi bitki türüne göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 

turunçgiller toprak pH’sının 6 olmasını isterler. Fakat 5’in altına indikçe ve 7,5’in üzerine 

çıktıkça biriken ağır metal ve elementlerin toksik etkisi ile turunçgil kökleri zehirlenirler 

(Kafa, 2012). 

Civa, çinko, nikel, kobalt, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metal iyonları elmada 

polen çimlenmesini ve tüp uzamasını engellemektedir. Klorür tuzu halinde uygulanan ağır 

metaller arasında en fazla toksik etkiyi civa göstermekte, bunu çinko, nikel ve kobalt 

izlemektedir. Nitrat tuzu halinde uygulanan ağır metallerden kurşun, kadmiyum’a göre 

daha etkili olmaktadır. (Munzuroğlu, 2000). Trafik yoğunluğunun ve endüstri 

kuruluşlarının fazla olduğu bölgelerde bu durum önemli oranlarda ürün kaybına yol 

açabilir. Bir yandan sanayileşmesini sürdürürken diğer taraftan tarımsal ürünlerini arttırma 

çabası içinde olan ülkemizde tarıma açılmış ve açılacak olan yerlerde ve özellikle de yeni 

meyve bahçelerinin kuruluşunda bu durumun göz önüne alınması faydalı olacaktır. 

Sanayi tesisleri yakınındaki elma ve kayısı ağaçlarında görülen ağır metal 

birikmesinin (çinko ve kurşun), fabrikaya uzak olan bitkilere göre daha fazla olduğu 

belirlenmiştir (Başaran, 2007). 

Sanayileşmenin artması ile birlikte ağır metallerin çevreye olan etkilerini en aza indirmek 

için bu tesislerin çevreye olan kalıntı ve tahribatlarını en aza indirmesi amacıyla gerekli 

bilimsel çalışmalar ve hukuki altyapı hayata geçirilmelidir. Bunun yanında, meyvecilik 

alanında ağır metallere toleransı yüksek tür ve çeşitlerin ıslah çalışmaları yürütülmelidir. 

 

Ağır Metallerin Çevreye Yayılımı 

 

Ağır metaller yağış durumuna göre, doğrudan doğruya toprağa gelip, oradan 

bitkilere, hatta bazı koşullarda taban sularına ulaşır. Kısmen de yüzeysel akışla uzak 

çevreye yayılır (Yıldız, 2004). 

Ağır metallerin ekolojik sistemde yayınımları dikkate alındığında doğal 

çevrimlerden daha çok insanın neden olduğu etkiler nedeniyle çevreye yayınımı söz konusu 

olduğu görülmektedir. Sürekli ve kullanıma bağlı kirlenmenin yanı sıra kazalar sonucu da 

ağır metallerin çevreye yayınımı önemli miktarlara ulaşabilmektedir (1979’da Lengrich’te 

çimento tesisinden talyum kaçağı). 

Ağır metallerin doğaya yayınımları dikkate alındığında çok çeşitli sektörlerden 

farklı işlem kademelerinden biyosfere ağır metal atılımı gerçekleştiği bilinmektedir. Bunlar 

ağır metal kullanan işletmeler, gübre sanayi, termik santraller, çöp ve atık çamur yakma 

tesisleri, ulaşım araçları, demir-çelik, çimento, cam üreten işletmeler ise üretimleri sonucu 

ortaya çıkardıkları ürünün atıklarını, hava yoluyla bitkilere, hayvanlara ve insanlara 

ulaştırmaktadır. Sonuçta ağır metal yayınımı farklı sektörlerden biyosfere aşırı bir şekilde 

yayılmaktadır (Kahvecioğlu ve ark., 2007). 

 

Sonuç 

 

Günümüzde, endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıtların egzozları, maden yatakları ve 

işletmeleri, kentsel atıkların gübre olarak kullanımı, kimyasal gübre ve pestisit 

uygulamaları, atık su ile yapılan sulamalar ve arıtma çamuru uygulamaları ile önemli 

miktarda ağır metal toprağa ulaşmaktadır. Ağır metallerin toprakta birikmesi sadece toprak 

verimliliği ve ekosistem faaliyetleri üzerinde etkili olmayıp, bitki bünyesindeki fotosentez, 
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solunum, büyüme ve gelişme gibi birçok metabolik olayları etkilemeleri nedeniyle bitki 

sağlığını, bozulan besin zinciri nedeniyle de hayvan ve insan sağlığını önemli düzeyde 

etkilemektedir. Ağır metal birikimi görülen topraklarda insanların yürüme veya çalışması 

esnasında cilt teması, solunum, yetiştirilen sebzelerin yenmesi yollarıyla ağır metaller insan 

bünyesine ulaşır. 

Bitkisel ve hayvansal üretim yanında yeryüzündeki tüm canlıları risk altında bırakan 

ağır metaller özellikle insan sağlığını da tehdit etmektedir. Her geçen gün artan 

sanayileşmeden dolayı çoğalan endüstriyel atıklar, motorlu taşıtların üretiminde yaşanan 

ivme, çevremizi ağır metaller yönünden önemli ölçüde kirletmekte, tarım alanları da bu 

kirlilikten nasibini almaktadır. Özellikle çevre konusunda çok duyarlı davranışlar 

sergileyen Avrupa ülkeleri çevre ile ilgili ciddi yasalar ve kanunlar çıkarmış ve ülkelerinde 

bulunan, tarımın gözbebeği olan toprak ve su kaynaklarını garanti altına almışlardır.  

Ülkemizde de son yıllarda özellikle kurşun içerikli benzinlerin üretiminin 

durdurulması gerçekten sevindirici olmasına rağmen, endüstriyel atıkların kontrol altına 

alınması yeterli görülmemektedir. En kısa zamanda toprak ve su kaynaklarımızın ağır metal 

atıklarının tehdidi altından kurtarılması için ciddi yasa ve kanunların bir an önce 

çıkarılması yüksek önem arz etmektedir. 

Topraktaki ağır metallerin bitkilerin yapısına girmeleri, hareketli hale geçtiklerinde 

(serbest iyon haline) taban suyuna karışarak suyun niteliğini bozmaları, 

mikroorganizmalara zarar vermeleri, besin zincirine girerek, diğer canlılara dolaylı yoldan 

zararlı olmaları, hücrelerde plazmanın sertleşmesine, şişme-büzülmeye, proteinlerin 

çökelmesine, solunum intensitesinin ve dolayısıyla O2 tüketiminin azalmasına neden 

olmaları en tehlikeli yanlarıdır. 

Ağır metallerin toksisite derecesi; metalin konsantrasyonuna, bulunuş formuna 

(metal, iyon, organik bileşik..vs), fertlere, türlere, etki süresine, bulunduğu yere vb. gibi 

faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 

Toprakta ağır metal yarayışlılığı; pH modifikasyonları, organik madde ve gübre 

amenajmanı, uygun bitki seçimi, fiziksel stabilizasyon, güçlü asitle yıkama, kireçleme, 

fosforlu gübre uygulaması, ağır metal şelatörleriyle yıkama ve fitoremediasyon teknikleri 

gibi agronomikal uygulamalarla minimize edilebilir. 

Mevcut kaynaklar ve çevresel kapasitelerin akılcı yönetimi ve daha önce yanlış 

kullanıma maruz kalmış çevrenin iyileştirilmesine dayalı, dengeli ve sürekli gelişme 

olmalıdır. Kaynakları koruyarak kullanmalıdır. 

Toksik düzeydeki ağır metallerin insan bünyesinde birikmesi sonucunda, metalin 

türüne ve miktarına bağlı olarak insanlarda kusma, kanama, sarılık, kansızlık, böbrek 

yetmezliği, akli bozukluklar, deri lezyonları ve kırılgan kemik yapısı gibi birçok sağlık 

bozukluğu görülebilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle ihraç ürünlerimizde bulunan kalıntı 

ve bulaşanlar, ihracatı olumsuz yönde etkilemekte; bu da ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. 

Bu nedenle hammadde den başlayarak depolama üretim hattı, ambalajlama 

muhafaza gibi aşamalarda bulaşan ve insan sağlığı için zararlı olabilecek her türlü 

maddenin (ağır metal, toksin vb) bulaşma yollarının ve önleme çarelerinin araştırılması 

gerekmektedir. 

Sanayileşmenin artması ile birlikte ağır metallerin çevreye olan etkilerini en aza 

indirmek için bu tesislerin çevreye olan kalıntı ve tahribatlarını en aza indirmesi amacıyla 

gerekli bilimsel çalışmalar ve hukuki altyapının hayata geçirilmesinin yanında, meyvecilik 

alanında ağır metallere toleransı yüksek tür ve çeşitlerin ıslah çalışmaları yürütülmelidir. 
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Abstract: Fruit thinning applications are mainly made in order to obtain optimal fruit size. For this purpose, 

chemical, bacterial and mechanical thinning methods are usually used. Some successful results have been 

received in pome fruits, especially apple. Apricot is one of the our country's major export products and 

presented both as fresh and dried to the world market. Our country performs 20% of all fresh apricot 

production in the world and holds 80-90% of the dried apricots market. Fruit 

 size is the most important criterion   in marketing. Most apricots’,however, produced and marketed as dried 

apricot average fresh fruit weights are 30 to 45 g. An increase in fruit weight is an important criterion to 

provide directly to market share and price. Thinning application is one of the techniques to achieve this aim. 

In this study, the results obtained in different studies, used chemical, mechanical, bacterial and hand thinning 

applications, in Hacihaliloğlu apricot varietiy known as Malatya apricot have been compiled and introduced. 

Keywords: Apricot, thinning, bacteria, chemical 

 

Kayısı Yetiştiriciliğinde Meyve Seyreltme Uygulamaları 

 
Özet: Meyvelerde seyreltme uygulamaları, temel olarak, optimum meyve büyüklüğünü elde etmek amacıyla 

yapılmaktadır. Bu amaçla, genellikle kimyasal, bakteri, elle ve mekanik seyreltme yöntemleri 

kullanılmaktadır. Başta elma olmak üzere, bazı yumuşak çekirdekli meyvelerde başarılı sonuçlar da 

alınmıştır. Kayısı, ülkemizin önemli ihraç ürünleri arasında yer almakta olup, taze ve kuru olarak dünya 

pazarına sunulmaktadır. Dünya yaş kayısı üretiminin %20'sini gerçekleştiren ülkemiz, kuru kayısı pazarının 

ise %80-90'ını elinde tutmaktadır.  Pazarlamada, en önemli kriter meyve büyüklüğüdür. Ancak büyük bir 

kısmı Malatya'da üretilen ve kuru olarak pazarlanan kayısıların, ortalama yaş meyve ağırlıkları 30-45 g 

aralığındadır. Meyve ağırlığında sağlanacak artış, pazar payına ve fiyatına direkt olarak yansıyabilecek 

önemli bir kriterdir. Bunu sağlamaya yönelik uygulamalardan bir tanesi de seyreltme uygulamalarıdır. 

Çalışmada, Malatya kayısısı olarak bilinen Hacihaliloğlu kayısı çeşidinde, kimyasal, mekanik, ve elle 

seyreltme yöntemleri ile bakteri uygulamalarının kullanıldığı farklı çalışmalarda elde edilen sonuçlar 

derlenerek, ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kayısı, seyreltme, bakteri, kimyasal 

 

Giriş 

  

Anavatanı Türkistan–Çin bölgesi olan Prunus Armeniaca L. cinsinden olan kayısının, 

dünyada yaklaşık 2000 tip ve çeşidinin mevcut olduğu literatürlerde bildirilmektedir 

(Asma, 2000). Dünya yaş kayısı üretimi, yıllara göre değişmekle birlikte, FAO 2012 yılı 

verilerine göre, 3 milyon 956 bin 639 tondur. Bu üretimin yaklaşık % 40’ı kurutmalık 

%60’ı ise taze olarak tüketilmektedir. Türkiye’de, yıllık yaş kayısı üretimi, 2009-2012 

yılları arasındaki veriler dikkate alındığında, ortalama 630 bin ton civarında olup, bu 

üretimin %58.74’ü Malatya ilinde gerçekleştirilmektedir (Güravşar Gökçe ve Karaca, 

2013). Malatya’da üretilen kayısının %90’lık kısmı kurutulmakta ve başta Avrupa birliği 

ülkeleri olmak üzere 150 farklı ülkeye ihraç edilmektedir (Gezer ve ark., 2009). Bu 

ihracatla Malatya ve ülkemize yıllık bazda çarpan etkileriyle beraber ortalama 500.000 

USD civarında bir döviz girdisi sağlanmaktadır.  

Sert çekirdekli meyveler grubunda yer alan kayısının, meyve ağırlığı 20-130 g 

aralığında değişmekle birlikte, Malatya ve çevresinde yaygın olarak yetiştirilen kurutmalık 

kayısı çeşitlerinin ortalama meyve ağırlıkları 30-45 g aralığında değişmektedir. Gerek yaş 

gerekse kuru kayısıda, önemli bir kalite parametresi olarak kabul edilen, meyve büyüklüğü 

açısından bu çeşitler küçük kalmaktadır.  
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Kayısı, üreme bakımından, kendi kendini tozlayabilen bir üreme yapısına sahip 

olup, dişi ve erkek organlar aynı çiçek yapısında bulunmaktadır. Erkek ve dişi organ 

arasındaki tozlanma; arılar, böcek ve rüzgâr yardımıyla gerçekleşmektedir. Kayısıda, genel 

olarak çiçeklerin %15-20’si meyveye dönüşmekle birlikte, meyve tutumu zaman zaman 

yüksek oranda gerçekleşmektedir. Aşırı meyve tutumunun gerçekleştiği yıllarda, kayısı 

ağaçları, meyveleri yeterli miktarda besleyememekte ve bu nedenle meyve kalitesi 

düşmektedir.  

Kayısı ağaçlarında, tam çiçeklenmeden meyve hasadına kadar, 80 – 90 günlük bir 

süre gerekmektedir. Bu süre zarfında meyvelerde hızlı-yavaş-hızlı olmak üzere üç büyüme 

evresi mevcuttur (Karlıdağ ve Bolat, 2007). Meyvelerin hızlı bir büyüme eğrisine sahip 

olduğu 1. evre, çiçeklenmeden sonraki ilk 5-6 haftalık periyodu kapsamaktadır. İlk evreden 

sonra başlayıp, 2-3 hafta süren 2. büyüme evresi, yavaş bir büyüme eğrisine sahiptir. 

Çekirdeğin sertleşmeye başladığı ve hasattan 1 hafta önceye kadarki dönem 3. evre olup, bu 

dönemde hızlı bir büyüme gerçekleşmektedir. 

Meyve ağaçlarında, meyve kalitesinin artırılması ve fizyolojik dengenin korunması 

amacıyla yapılan, ürün yükü yönetimi çalışmalarında, seyreltme uygulamaları ön plana 

çıkmaktadır. Seyreltme, meyve ağacı üzerinde normalden daha fazla bulunan tomurcuk, 

çiçek veya meyvelerin farklı yöntemlerle ağaçtan uzaklaştırılması işlemidir. Meyve 

yetiştiriciliğinde, oluşan çiçeklerin belirli bir oranının meyveye dönüşmesi arzu edilir. Bu 

oran yetiştirilen meyve türüne göre değişmekle birlikte elmada yaklaşık %10-15, kayısıda 

ise %15-20 civarındadır. Ürün yükü meyve kalitesini ve ağacın fizyolojik durumunu 

etkilediği gibi bir sonraki yılın ürününü de etkileyebilmektedir (Karakuş ve Kalyoncu, 

2010).  Seyreltme yapılan ağaçta yaprak oranının artışı ile köklere daha fazla fotosentez 

ürünü gitmekte ve kökler tarafından daha fazla su ve suda erimiş maddelerin alımını 

sağlamaktadır. Buda ağaçta kalan meyvelerin, kaliteli olmasını beraberinde getirmektedir 

(Eti ve ark., 1990). 

Kayısı ağaçlarında meyve seyreltmesi, genellikle kimyasal, mekanik, bakteriyel ve 

elle olmak üzere dört şekilde uygulanmaktadır. Kimyasal seyreltme ve bakteriyel seyreltme 

1. büyüme evresinde uygulanmakta, mekanik ve elle seyreltme ise tam çiçeklenmeden 

sonra çekirdeğin sertleştiği 6-7. haftalarda uygulanmaktadır.  

Bu çalışmada, Malatya'nın en önemli kuru kayısı çeşidi olan, Hacihaliloğlu 

çeşidinde yapılan, farklı seyreltme çalışmalarının, meyve kalitesi ve verimi üzerine olan 

sonuçları derlenmiştir. Çalışmada, üreticilere pratik bilgiler verilmesi, araştırmacılara ise 

sonraki çalışmalarında yön gösterilmesi hedeflenmiştir. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

  

Meyve seyreltmesi genellikle 4 farklı metotla yapılmaktadır. 

1-) Kimyasal Seyreltme Metodu: Bu metotta, değişik kimyasal içeriğe sahip bitki 

büyümeyi düzenleyici kimyasalların yanısıra, farklı kimyasallarda (insektisit gibi) 

kullanılmaktadır. Kimyasal seyreltme, kayısı ağaçlarının tam çiçeklenme döneminde 

yapılabildiği gibi, tam çiçeklenmeden 3 hafta sonra yapılan uygulamalarda mevcuttur. Bu 

uygulamayla, ya çiçeklerde döllenme engellenmekte ya da meyvelerin 1. büyüme 

evresindeki hızlı gelişme mekanizması yani hücre bölünmesi hızlandırılarak dökülme 

sağlanmaktadır.  

2-) Bakteriyel seyreltme metodu: Bitki büyümesini artırıcı rizobakteriler (BBAR), 

seyreltme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Psendamaras, Azospirillium, Burkhelderma, 

Bacillus, Enterobacter, Rhizobium, Ervinra, Serrattra, Alcaligenes, Artrorbacter, cinslerine 
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ait ve IAA (indol asetik asit) ürettiği bilinen bu bakteriler, seyreltme amacıyla yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Struz and Novak, 2000; Bloemberg and Lugtenberg, 2001; Eşitken 

ve ark., 2002). Bu bakteriler, etilen sentezini engelleyerek seyreltme sağladıkları gibi, IAA 

üreterek de dolaylı bir şekilde meyve büyümesine de katkı sağlamaktadır.  

3-) Mekanik seyreltme metodu: Bu seyreltme metodunda seyreltme uygulaması, 

meyvelerin 2. gelişme evresinde dala vurma veya dalı sarsma şeklinde yapılmaktadır. 

Meyveler tam çiçeklenmesinden 6-7 hafta sonra, çekirdek sertleşmesi, yani küçük meyve 

döneminde meyveler dökülmektedir. 15 yaşındaki kayısı ağacında, ortalama, 15-20 kg 

meyve dökülerek gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama kayısı yetiştiriciliğinde büyük risk 

oluşturan ilkbahar geç donlarından sonra mayıs ayının 2-3 haftasında yapılan kontrollü bir 

seyreltme uygulamasıdır.  

 Mekanik seyreltme, meyvelerin belirli bir oranda dökülmesi ve kalan 

meyvelerin daha iyi beslenerek kalitenin artırılması esasına dayanmaktadır. Bu sayede, 

daldaki meyve oranı azalarak yaprak oranı artmakta, kalan meyvelere gelen bitki besin 

elementi miktarı artmakta, meyve daha renkli, daha büyük ve suda çözünür kuru madde 

oranı daha yüksek olmaktadır.  

4-) Elle seyreltme metodu: Bu metodun etki mekanizması, mekanik seyreltme 

metodu ile benzerdir. Tek farkı meyve seyreltme işleminin elle yapılmasıdır. 

 Yukarıda genel bilgileri ve etki mekanizmaları verilen seyreltme 

yöntemlerinin, Hacıhaliloğlu kayısı çeşidindeki uygulamalarında elde edilen sonuçlar 

aşağıda derlenmiştir.  

 Karlıdağ ve Bolat,(1999) tarafından yapılan çalışmada NAA’in 12.5, 25, 50, 

75, 100 ppm dozları ile elle seyreltmenin %10-20-40-60 oranları kullanılarak meyve 

seyreltmesi ve kalitesi araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar Çizelge 1, 2  ve 3’ de 

yer almaktadır. 

 

Çizelge 1. Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde farklı NAA dozlarının meyve oluşumu, ağırlığı ve 

meyve boyutları üzerine etkisi 

   Dozlar 

Meyve 

Oluşumu 

(%) 

Meyve 

Ağırlığı 

(g) 

Çekirdek 

Ağırlığı (g) 

Meyve 

Hacmi (cm
3
) 

Meyve 

Uzunluğu 

(cm) 

Meyve 

Genişliği 

(cm) 

0 ppm 42.0 a 32.51 b 1.45 ab 32.81 bc 4.06 ab 3.66 b 

12,5 ppm 23.2 bc 39.50 a 1.58 a 39.98 a 4.12 a 3.88 a 

25 ppm 18.7 c 37.08 a 1.44 ab 36.37 ab 4.07 ab 3.80 ab 

50 ppm 17.8 c 38.67 a 1.52 ab 38.57 a 4.22 a 3.81 ab 

75 ppm 16.6 c 36.80 a 1.59 a 35.86 abc 4.00 ab 3.75 ab 

100 ppm 30.9 b 31.67 b 1.37 b 31.83 c 3.87 b 3.65 b 

 

Çizelge 2. Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde elle farklı seyreltme oranlarının meyve oluşumu, 

ağırlığı ve meyve boyutları üzerine etkisi  

   Dozlar 

Meyve 

oluşumu (%) 

Meyve 

ağırlığı 

(g) 

Çekirdek 

ağırlığı (g) 

Meyve 

hacmi (cm
3
) 

Meyve 

uzunluğu 

(cm) 

Meyve 

genişliği 

(cm) 

%0 45.1 a 29.68 d 1.38 c 29.69 d 3.80 c 3.54 c 

%10 40.9 b 31.69 c 1.46 bc 31.94 c 3.89 bc 3.64 bc 

%20 39.3 c 34.22 b 1.58 a 34.23 b 3.98 abc 3.67 abc 

%40 37.2 d 35.71 ab 1.55 a 35.62 ab 4.02 ab 3.71 ab 

%60 36.8 d 36.31 a 1.54 ab 36.43 a 4.11 a 3.80 a 
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Çizelge 3. Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde farklı NAA dozları ve farklı elle seyreltme 

oranlarının TSS, asitlik, kuru madde ve sertlik kriterleri üzerine etkisi  
NAA uygulaması Elle seyreltme uygulaması 

Dozlar 

(ppm) 

TSS  

(%) 

Asitlik 

(%) 

Kuru 

madde 

(%) 

Sertlik 

(kg/cm
2
) 

Dozlar TSS  

(%) 

Asitlik 

(%) 

Kuru 

madde 

(%) 

Sertlik 

(kg/cm
2
) 

0  21.40 d 0.683 a 19.07 ab 2.19 ab %0 20.80 d 0.564 a 18.11 b 1.88 ab 

12,5  22.80 cd 0.635 c 13.26 ab 2.14 ab %10 21.83 cd 0.529 b 20.08 a 1.96 a 

25  23.56 bc 0.546 d 18.11 ab 1.89 bc %20 22.90 c 0.483 c 20.11 a 1.76 ab 

50  24.43 ab 0.675 ab 20.47 a 2.58 a %40 24.83 ab 0.466 d 20.51 a 1.90 a 

75  25.97 a 0.644 c 20.05 ab 2.09 ab %60 23.57 a 0.441 e 20.27 a 1.47 b 

100  24.53 ab 0.668 b 17.91 b 1.52 c      

 

 Çalışmada, meyve oluşumunu NAA ve elle seyreltme uygulamalarının önemli 

oranda azalttığı, buna karşın NAA uygulamalarının, elle seyreltme uygulamalarından daha 

etkili olduğu belirlenmiştir. Kontrol uygulamasında, meyve oluşumu %42 iken NAA 75 

ppm uygulaması bunu %16,6’ya kadar azaltmıştır. 

 Meyve ağırlığı ve boyutlarının, seyreltme ile olumlu etkilendiği, NAA’in 12,5 ppm 

uygulamasının, meyve ağırlığında en iyi sonucu verdiği belirlenmiştir. Meyve ağırlığı ve 

boyutları, elle seyreltme uygulamalarında seyreltme oranı arttıkça doğru orantılı artarken, 

NAA uygulamalarında doz oranındaki artış meyve boyutları ve ağırlığı üzerinde aynı etkiyi 

göstermemiştir. Beluau ve Pinet (1988) tarafından yapılan çalışmada, elle seyreltmenin 

meyve ağırlığında %36 artış sağladığını bildirmiştir. Ancak, seyreltmenin meyve ağırlık ve 

boyutlarına etkisinin ekolojik koşullara, çeşide, doza ve uygulama zamanına göre değiştiği 

bir çok yayında vurgulanmıştır (Suranyi, 1982; 1985; Oakford et al., 1991). 

 Öztürk ve ark. (2013) tarafından kimyasal ve bakteriyel seyreltme uygulamalarının 

birlikte gerçekleştirildiği çalışmada ise kimyasal seyreltmede NAA’in 15, 30, 60 ve 90 

ppm’lik dozları, bakteriyel seyreltmede ise A1, A16,A18, OSU-142 R23, T7 bakterileri 

kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar çizelge 5, 6 ve 7’ de yer almaktadır. 

 

Çizelge 5. Uygulamaların meyve seyreltme oranları (%) 

 Uygulama  2009 2011 2012 

Kontrol 29,92 gh  28,77 h 29,08 d  

A1 57,77 b 52,12 b 54,84 ab  

A16 62,32 a 58,52 a 60,35 a  

A18 32,23 g 28,52 h 30,31 d  

OSU-142 29,03 hi 31,25 g 30,13 d  

R23 27,27 i 34,48 f 30,85 d  

T7 30,66 gh 30,24 gh  30,44 d  

NAA-15 52,06 d 49,19 c 50,62 abc  

NAA-30 46,60 e 42,66 d 44,56 bc  

NAA-60 42,13 f 43,43 d 42,29 c  

NAA-90 55,21 c 39,67 e 47,42 bc  

 

Çizelge 6. incelendiğinde; 2009 yılı uygulamasında en yüksek meyve ağırlığı 35,42 

g ile OSU 142 bakteri uygulamasında, en düşük değer ise 26,25 g ile NAA’nın 60 ppm’lik 

doz uygulamasında elde edilmiştir. Bu yılda, NAA'in 30 ppm, 60 ppm ve 90 ppm 

dozlarında elde edilen meyve ağırlıklarının, Kontrol uygulamasından daha düşük çıkması 

sürpriz sonuç olarak adlandırılabilir. Çünkü her üç uygulamada, Kontrol uygulamasından 
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1,5 kat daha yüksek bir seyreltme sağlamıştır. 2011 yılında ise en yüksek meyve ağırlığını 

27,18 g ile NAA‘in 15 ppm’lik doz uygulamasında, en düşük değeri ise 23,90 g ile A16 

bakteri uygulaması vermiştir. 2012 yılı değerlerine baktığımızda, yine en yüksek meyve 

ağırlığı 34,16 g ile R23 bakteri uygulamasında, en düşük ise 28,53 g ile T7 uygulamasında 

elde edilmiştir 

 

Çizelge 6. Hasat edilen meyvelerin bazı pomolojik özellikleri 

Uygulama 
Meyve ağırlığı (g) Sertlik kg/cm

2
) 

2009 2011 2012 2009 2011 2012 

Kontrol  28,34 d  24,34 de  30,52 d  3,98 b  1,95 cde  0,71 c  

A1  32,67 b  24,82 cde  32,89 abc  3,43 c  1,93 de  1,59 a  

A16  30,24 c  23,90 e  32,94 abc  3,69 bc  2,19 ab  0,70 c  

A18  31,15 bc  24,26 de  33,52 ab  2,70 d  2,24 a  0,65 c  

OSU-142  35,42 a  25,51 bcd  32,45 bc  4,99 a  2,07 abcd  0,67 c  

R23  30,99 bc  25,89 abc  34,16 a  3,38 c  1,84 e  0,70 c  

T7  31,62 bc  24,06 de  28,53 e  3,26 c  2,28 a  1,04 b  

NAA-15  32,66 b  27,18 a  33,19 abc  3,93 b  2,25 a  1,18 b  

NAA-30  27,44 de  26,74 ab  31,67 cd  3,26 c  2,17 ab  1,59 a  

NAA-60  26,25 e  24,13 de  30,79 d  4,71 a  1,98 bcde  0,59 c  

NAA-90  27,21 de  25,13 cde  33,06 abc  4,94 a  2,15abc  1,19 b  

 

Çizelge 7. Hasat edilen meyvelerin bazı pomolojik özellikleri 

Uygulama 
SÇKM (%) Asitlik (%) 

2009 2011 2012 2009 2011 2012 

Kontrol  17,93 d 21,03 22,20 d 0,33 ab 0,25 abc 0,28 bc 

A1  19,33 abcd 19,80 19,66 e 0,37 ab 0,21 c 0,34 ab 

A16  18,50 bcd 19,03 22,73 cd 0,38 a 0,26 abc 0,28 bc 

A18  21,16 a 19,16 22,53 cd 0,35 ab 0,21 c 0,25 c 

OSU-142  21,00 a 19,20 22,20 d 0,38 a 0,22 c 0,30 bc 

R23  20,33 ab 20,16 21,80 d 0,33 ab 0,24 bc 0,26 c 

T7  20,13 abc 19,06 21,46 d 0,32 b 0,22 c 0,28 bc 

NAA-15  20,50 a 19,46 22,26 d 0,35 ab 0,27 abc 0,36 a 

NAA-30  19,76 abcd 21,10 24,46 b 0,34 ab 0,29 ab 0,35 ab 

NAA-60  18,30 cd 19,66 26,13 a 0,38 a 0,26 abc 0,37 a 

NAA-90  18,33 cd 20,63 24,06 bc 0,38 a 0,30 a 0,35 ab 

 

 Kurutmalık kayısıların en önemli kriteri olan SÇKM değeri, 2009 yılında %21,00 

ile A18 bakteri uygulamasında, 2011 yılında %21,30 ile NAA 30 ppm uygulamasında ve 

2012 yılında %26,13 ile NAA’in 60 ppm’lik doz uygulamasında en yüksek olarak 

gerçekleşmiştir. 2009 yılında tüm uygulamaların ortalama SÇKM değeri %19,57, 2011 

yılında %19,84, 2012 yılında ise %22,68 olarak ölçülmüştür. Kayısıda, SÇKM değerleri, 

genel olarak hasat zamanına bağlı olmakla beraber, hava sıcaklığı, bakım beslenme şartları 

ve meyvenin hasada gelme süresinin kısa veya uzun oluşuna göre değişim göstermektedir. 

Çalışmada, meyvelerde ki asitlik değerleri ise, SÇKM değerleri ile ters orantılı olarak, 

SÇKM değeri düşük olduğunda yüksek, SÇKM yüksek olduğunda ise düşük olarak 

belirlenmiştir. 

 Denemenin yürütüldüğü 3 yılda da en yüksek verim NAA 60 ppm doz 

uygulamasında, en düşük verim ise 2009 ve 2012 yıllarında sırasıyla 118,66 kg/ağaç ve 
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168,50 kg/ağaç ile NAA 15 ppm’lik dozunda, 2011 yılında ise R23 uygulamasında elde 

edilmiştir. Her üç yılda da NAA 60 ppm dozu kontrole göre yaklaşık %10 oranında bir 

verim artışı sağlamıştır. Buna karşın 2009 yılı hariç verim değerlerinde %5 önem 

düzeyinde istatistiki farklılık bulunmamıştır.  

 Öztürk ve ark. (2013) tarafından yapılan mekanik seyreltme çalışmasında ise, aynı 

taç hacmine sahip kayısı ağaçlarının her birinde 15 kg kayısı dökülmüştür. Uygulama tam 

çiçeklenmeden 7 hafta sonra küçük meyve döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

sonunda seyreltme yapılmayan ağaçlarda elde edilen meyvelere göre meyve büyüklüğünde 

%9,59 oranında bir atış sağlanmakla beraber uygulama  istenilen oranda etkili olmamıştır. 
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Abstract: Effects of three different aminoethoxyvinylglycine (AVG) doses applied 4 weeks before the 

anticipated harvest date on weight loss (%), color, flesh firmness, soluble solids content (SSC), titratable 

acidity and starch degradation of ‘Braeburn’ apple were investigated during 6 months of cold storage. Fruits 

were kept at 0±0.5 C temperature and 90±5% relative humidity. During cold storage, AVG treatments 

significantly decreased weight loss. L* and hue angle decreased in all treatments. The highest flesh firmness 

values were respectively obtained from 225 and 300 mg L
-1

 AVG treatments. The soluble solids content was 

significantly reduced with 225 and 300 mg L
-1

 AVG treatments. In analysis carried out at harvest, 45 and 90
th

 

day, titratable acidity of 300 mg L
-1

 AVG-treated fruits was found to be significantly different from the 

control and 150 mg L
-1

 AVG treatment. Starch degradation was delayed with all AVG treatments at harvest, 

45 and 90
th

 day.  

Keywords: Color, flesh firmness, starch index, titratable acidity, weight loss 

 

Soğuk Depolama Süresince Braeburn Elmasının Meyve Kalitesi Üzerine Hasat Öncesi 

Aminoethoksivinilglisin Uygulamalarının Rolü 

 
Özet: Braeburn elmasının 6 ay soğuk depolama süresince ağırlık kaybı (%), renk, et sertliği, suda çözünebilir 

kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asitlik, ve nişasta parçalanması üzerine tahmini hasat tarihinden 4 hafta 

önce uygulanan 3 farklı aminoetoksivinilglisin (AVG) dozunun etkisi incelenmiştir. Meyveler, 0±0,5 C 

sıcaklık ve % 90±5 oransal nem içeriğinde muhafaza edilmiştir. Soğuk depolama süresince, AVG 

uygulamaları ile ağırlık kaybı önemli derecede azalmıştır. L* ve hue açısı tüm uygulamalar ile azalmıştır. En 

yüksek et sertliği değeri, 225 ve 300 mg L
-1

 AVG uygulamalarından elde edilmiştir. SÇKM içeriği, 225 ve 

300 mg L
-1

 AVG uygulamaları ile önemli derecede azalmıştır. Hasat, 45 ve 90. günlerde yürütülen 

analizlerde, 300 mg L
-1

 AVG uygulaması ile muamele olmuş meyvelerin titre edilebilir asitliği, 150 mg L
-1

 

AVG ve kontrol uygulamalarının asitliğinden önemli derecede farklı bulunmuştur. Nişasta parçalanması 

hasat, 45 ve 90. günlerde tüm AVG uygulamaları ile geciktirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ağırlık kaybı, et sertliği, nişasta indeksi, renk, titre edilebilir asitlik. 

 

Introduction 

 

Apples with their taste, aroma, high nutritional contents and allures are highly 

preferred and consumed with pleasure by consumers (Saure, 1990). Turkey has relatively 

higher ranking in world apple production. While the majority of annual production is 

consumed in national markets, a small portion is exported. Apples are preserved in cold 

storages for about 6-8 months to increase consumption and export values and to provide 

price stability. However, quality losses during this storage period may sometimes shorten 

the storage durations (Saleh et al., 2009).  

Producers take some cultural measures to reduce the quality losses and to prolong the 

storage durations apples. They prefer especially the species with longer storage periods, 

provide the best management and care practices (irrigation, nutrition, shading and etc.) 

before the harvest, perform the harvest at optimum ripening and apply some growth 

regulating substances (Argenta et al., 2006; Öztürk et al., 2013). 
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Excessive flesh softening is the greatest post-harvest quality loss in apples. Such 

decreases in fruit firmness result in damages and spoilages in fruit texture, chemical 

composition and eating quality (Jan et al., 2012). Softening of apples is directly related to 

fruit ethylene production (Argenta et al., 2006; Greene, 2006). Therefore, plant growth 

regulators [aminoetoksivinilglisin (AVG), 1-metilsiklopropen (1-MCP)] are applied in pre- 

or post-harvest periods to retard the initiation of ethylene production (Greene, 2006; Ozturk 

et al., 2012).  

AVG retards ethylene biosynthesis in apples, prevents pre-harvest fruit drops and 

retards post-harvest starch degradation, preserves fruit firmness during the storage and thus 

significantly prolongs the storage durations (Greene, 2006). AVG is marketed in various 

parts of the world under “ReTain” commercial formulation including 15% AVG to 

manipulate fruit harvest and storage quality and to retard fruit maturation. 

The present study was conducted to determine the effects of different doses of pre-

harvest AVG treatments on fruit quality parameters of ‘Braeburn’ apple during the cold 

storage period. 

 

Materials and Methods 

 

Six-years old uniform apple trees (Malus domestica Borkh. cv. ‘Braeburn’) grafted 

on M26 rootstock at Research Station of Horticulture Department of Gaziosmanpaşa 

University Agricultural Faculty (40
o 

20' 02.19"N latitude, 36
o 

28' 30.11"E longitude and 

623 m altitude) in the Middle Black Sea Region of Turkey were selected for the 

experiments. The trees were planted at 3.5 x 1.5 m spacing, trained in slender spindle 

system. Pruning, irrigation, thinning and fertilization like standard cultural practices were 

implemented regularly. 

The trees were grouped in 3 blocks with 8 trees based on proximity in orchard and 

crop load in each block. Aminoethoxyvinylglycine (AVG) doses were applied to two trees 

in each block and two trees in each block were considered as control. AVG (‘ReTain’; 

Valent Bio Sciences Crop, USA) at 150, 300 and 600 mg L
-1

 were applied 4 weeks 

(September 17, 2012) before the anticipated harvest (October 15, 2012). All spray solutions 

contained ‘Regulaid’ surfactant [0.1% v/v (Kalo Inc., Canada)]. Treatments were applied to 

runoff with a low pressure hand sprayer. Two trees in each block were not sprayed and 

served as control. Spray treatments were conducted during favorable weather conditions 

where rainfall was not forecasted for the following 24 h. 

Twenty fruits from two trees in each block of every treatment were stored in 

cardboard boxes in single rows on the anticipated harvest date to evaluate the weight loss 

and color changes occurring during the cold storage (October 15, 2012). 

Twenty fruits were randomly harvested from two trees in each block for each 

treatment at the anticipated harvest date (October 15, 2012). These fruits were used to 

determine the fruit quality characteristics (fruit firmness, SSC, titratable acidity and starch 

index) at the time of harvest. 

In order to determine fruit quality parameters during cold storage, a total of 100 

fruits from two trees in each block for each treatment were stored (15 October, 2012). The 

harvested apples were immediately placed into cardboard boxes in single rows and 

transferred to the cold storage at 0°C temperature and with 90±5 % relative humidity within 

an hour. Fruits were stored in cold storage during 6 months. The fruits were analyzed on 

the 45, 90, 135 and 180
th

 days to determine the changes in fruit quality parameters. 
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Changes in color characteristics and weight during cold storage 

Weight loss was determined by the difference between the initial and final weights 

of each replicate and expressed as %. The color characteristics were identified with a color 

meter (Minolta, CR–400, Tokyo, Japan) from two different points on the equatorial part of 

fruit skin. The fruit skin color parameters of CIE L*, a* and b* were determined. The 

chroma value was calculated using the formula C*= (a
*2

+b
*2

)
1/2

, and the hue angle with h°= 

tan
-1  

b
*
/a

*
. 

Fruit quality evaluation 

In each analysis time, 20 fruits were used for each replication.  The fruit skin was 

cut at three different points over the equatorial part of the fruit and the firmness was 

measured by using Effegi penetrometer (FT–327; MoCormick Fruit Tech, USA) with 11.1 

mm tip. The measurement values were expressed as Newton (N). The soluble solids content 

(SSC) of a homogenate obtained from ten fruits was determined with a digital refractometer 

(PAL-1, Atago, USA) as percentages. For titratable acidity (TA), 10 ml of extract was 

taken from each sample, 10 ml of distilled water was added and the value corresponding to 

consumed sodium hydroxide (NaOH) during the titration with 0.1 mol L
-1

 sodium 

hydroxide to increase the pH of samples to 8.1 was expressed in malic acid (g malic acid 

100 mL
-1

). Starch-iodine tests of sliced fruits were carried out using the Cornell Generic 

Starch-Iodine Index Chart, where 1=100% starch and 8=0% starch (Blanpied and Silsby, 

1992). 

Statistical analysis 

The normality of the data was confirmed by the Kolmogorov-Smirnov test and the 

homogeneity of variances by the Levene’s test. The data sets were analyzed with ANOVA 

by using SAS Version 9.3 (SAS Institute Inc., USA) software. Duncan multiple range test 

was used to compare treatments when ANOVA showed significant differences among 

means. The level of significance was set as 5%. 

 

Results and Discussion 

 

Compared to control treatment, entire AVG treatments significantly retarded weight 

losses during the cold storage. However, impacts of AVG treatments on weight loss were 

more remarkable on 90 and 180
th

 days of 300 mg L
-1

 dose (Figure 1). 

Apple is a climacteric fruit. In climacteric fruits, increasing ethylene production also 

increase respiration and results in water and energy as the degradation product. Accelerated 

ethylene production also accelerates metabolic activities of the cells and consequently 

increases the losses. Resultant reactions are degradation reactions rather than synthesis 

reactions. Such cellular reactions ultimately result in weight losses in fruits (Karaçalı, 

2012). However, weight loss rates vary based on retarding impacts of AVG on ethylene 

production (Greene, 2006; Argenta et al., 2006). Retarded ethylene production also retards 

degradation of peptic and hemicellulosic substances constituting the structure of cell walls, 

slows down the metabolic reactions and ultimately decreases cellular losses. Thusly, AVG 

treatments of the present study decreased the weight losses. 
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Figure 1. Effect of AVG treatments on weight loss (%) of ‘Braeburn’ apple during cold 

storage. The differences among the treatments indicated with the same letter 

vertically were not significant (P < 0.05). 

 

During the cold storage period, L* and hue angle values of all treatments decreased 

with AVG treatments. In all measurement periods, higher values were obtained from high 

AVG doses. However, in all measurement periods, the highest L*, chroma and hue angle 

values were observed in 300 mg L
-1

 AVG treatment (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Effect of AVG treatments on color characteristics (L*, C* and h°) change of 

‘Braeburn’ apple at harvest and during cold storage. Vertical bars represent the 

LSD (P < 0.05). 

 

Red color development is a significant ripening parameter and is used as an 

indicator of fruit ripening. AVG treatments have an indirect impact on color development 

(Greene, 2006). Ripening-retarding effect of AVG is dependent on retardation in ethylene 

production (Greene, 2006). Effects of AVG concentrations were more remarkable in the 

present study and red color development was significantly retarded with AVG treatments. 

The highest fruit firmness value at harvest time was obtained from 300 mg L
-1

 AVG 

treatment and the lowest value was seen in control treatment. Compared to control 

treatment, other AVG doses also significantly preserved fruit firmness at the time of 

harvest. During the cold storage period, 225 and 300 mg L
-1

 AVG treatments significantly 

retarded the losses in fruit firmness (Figure 3).   
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Flesh firmness is a significant quality parameter indicating market value and 

quality, shelf life and cold storage durations of the fruits (Kov et al., 2005; Öztürk et al., 

2013). There are previous reports indicating retarding impacts of AVG on losses in flesh 

firmness (Öztürk et al., 2013). Flesh firmness preserving effect of AVG is because of 

retarding impacts of AVG on ethylene-induced enzyme activities such as polygalactrunase 

and pectine formation. Ethylene speeds up enzyme activities destructing cell walls of the 

fruits (James and Giovannoni, 2007). Being more remarkable at high doses, AVG 

treatments significantly reduced the losses in fruit flesh firmness.  

 

 
Figure 3. The effect of AVG treatments on flesh firmness (N) of ‘Braeburn’ apple at 

harvest and during cold storage. The differences among the treatments indicated 

with the same letter vertically were not significant (P < 0.05). 

 

Table 1. The effect of AVG treatments on soluble solids content, titratable acidity and 

starch index of ‘Braeburn’ apple at harvest and during cold storage. 

 Fruit Treatments Analysis Time 

characteristics  Harvest 45 Day 90 Day 135 Day 180 Day 

Soluble solids content (%) 

Control 12.6 a 13.1 a 13.1 a 13.2 a 13.3 a 

150 mgL
-1

 11.8 b 12.8 a 12.9 a 13.0 a 13.2 a 

225 mgL
-1

 11.6 b 11.7 b 12.0 b 12.5 b 12.5 b 

300 mgL
-1

 11.4 b 11.8 b 12.2 b 12.3 b 12.5 b 

Titratable acidity 

(g malic acid 100 g
-1

) 

Control 0.64 b 0.53 b 0.48 b 0.43 a 0.38 a 

150 mgL
-1

 0.63 b 0.52 b 0.48 b 0.44 a 0.38 a 

225 mgL
-1

 0.67 ab 0.57 a 0.52 ab 0.44 a 0.39 a 

300 mgL
-1

 0.72 a 0.58 a 0.56 a 0.46 a 0.40 a 

 Control 5.8 a 7.3 a 8.0 a  8.0 a 8.0 a 

Starch index 
x
 150 mgL

-1
 5.0 b 6.7 b 7.0 b 8.0 a 8.0 a 

 225 mgL
-1

 4.0 c 6.0 c 7.0 b 8.0 a 8.0 a 

 300 mgL
-1

 3.0 d  6.0 c 7.0 b 8.0 a 8.0 a 
x 

1 = 100% starch and 8 = 0% starch. The difference between mean values shown on the 

same column with same letter is not significant (P<0.05).  

 

SSC significantly decreased with all AVG treatment at the time of harvest. But 

during the cold storage period, only 225 and 300 mg L
-1

 doses had significant impacts on 

such a decrease. While titratable acidity significantly increased with 300 mg L
-1

 AVG at 

harvest and 90
th

 day of cold storage, the value significantly decreased with 225 and 300 mg 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Harvest 45 Day 90 Day 135 Day 180 Day

Control

150 mg L-1

225 mg L-1

300 mg L-1

F
le

sh
 f

ir
m

n
es

s 
(N

)

Measurement time

  b

  a

 a

 a

 a

 c

 b

 a

 b
 b

 b



604 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

L
-1

 AVG treatments on 45
th

 day of storage. During the other periods of the cold storage, 

AVG treatments did not have any significant impacts on titratable acidity. Starch 

degradation was significantly retarded at the time of harvest with AVG treatments. Higher 

AVG concentrations were more effective in retarding starch degradation. While starch 

degradation was significantly retarded on 45 and 90
th

 days of storage with all AVG 

treatments, the treatments did not have significant effects in other storage periods (Table 1). 

Cellular activities of fruits go on continuously and SSC values increase during the 

storage periods (Mahajan, 1994). The stored carbohydrate is starch in apples. Starch is 

degraded with respiration and converted into sugar (Crouch, 2003). The increase in SSC 

values is resulted from conversion of starch into sugar. In the present study, high AVG 

doses retarded starch conversion into sugar and SSC values of AVG treated fruits were 

lower than the control fruits. Increased respiration results in organic acid consumption and 

decrease the titratable acidity (Öztürk et al., 2013).  

 

Conclussion 

 

During the cold storage, AVG treatments resultant in positive impact on retardation 

of weight loss of apples and flesh firmness preservation of the fruits based on retard in 

starch degradation. The AVG treatments also yielded negative impacts on SSC values 

based on retardation of ripening and red color development. 
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Abstract: Passion fruit is a plant that mostly used ornamental an herbaceous perennial vine and the genus 

Passiflora consists of about 500 species in Passifloraceae family Violes order. Although it is not main reason 

that growing of medicinal plant, previous works show that should be given valuable for medicinal plant. This 

review was aimed to draw attention to the use of medicinal plant and to emphasized usage patterns. Also it is 

explain that obtained medicinal extracts different parts of plant and obtained what kind of drug take in this 

species, which species can be useful, nutritional value of passion fruit and growing of plants, in the light of 

previous study on the world in this review. As a result this species was concluded to focus on as a medicinal 

plant. 

Keywords: Flower clock, areas of usage, medicinal properties, passiflora spp 

 

Tıbbi bir Mucize; Çarkıfelek (Passiflora spp.) bitkisi 

 
Özet: Çarkıfelek, Violes takımının Passifloraceae familyasında yer alan, 500 kadar türü bulunan, her dem 

yeşil, sarılıcı ve çoğunlukla süs bitkisi olarak kullanılan çok amaçlı bir bitkidir. Dünya da tıbbi amaçlı 

kullanımına sahip önemli türlerden biridir. Türün tıbbi özelliği ülkemizdeki yetiştiriciliği ana sebebi 

olmamakla birlikte yapılan çalışmalar türe tıbbi açıdan değer verilmesini gerektiğini göstermektedir. Bu 

derleme ile türün tıbbi bitki olarak kullanımına dikkat çekilmesi ve kullanım alanlarının vurgulanması 

amaçlanmıştır. Bitkinin farklı kısımlarından elde edilen tıbbi ekstraktlar ve bu maddelerle elde edilen 

drogların neler olduğu, hangi türlerden elde edilebileceği, besinsel içeriği ve yetiştiriciliği, Türkiye ve diğer 

ülkelerde yapılan önceki çalışmalar ışığında bu derlemede açıklanmıştır.  Tıbbi bir bitki olarak da üzerinde 

durulması gereken bir tür olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Saat çiçeği, Kullanım alanları, Tıbbi özelikleri, Passiflora spp. 

 

Giriş 

 

Bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımının tarihi insanlık kadar eskidir. Tıbbi bitkiler ve bu 

bitkilerden elde edilen ekstrakt ve druglar doğu kültürleri başta olmak üzere tüm dünyada 

kullanılmaktadır. Her geçen günde sağlıklı doğal yaşama verilen değerle birlikte 

kullanımları artmaktadır. Son yirmi yıllık süreçte bitkisel ilaç yapımı için yapılan 

yetiştiricilik başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Ayrıca tıbbi bitkilerden elde edilen 

ilaçların doğal olması ve yan etkilerinin olmaması gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de 

popüler hale gelmelerine neden olmuştur. 

Dünya sağlık örgütü (WHO) dünya nüfusunun % 80’ ninin bitkisel ilaçların 

oluşturduğu geleneksel ilaçlara güvendiğini bildirmektedir. Çin tıbbı, Ayurveda gibi 

isimlerle anılan son yılların gelişen trendinde çok geniş yelpazedeki bitkilerin, kurutulmuş 

kısımları, eksraktları, hap haline getirilen etkili maddeleri, uçucu yağları, alkoloitleri 

sıklıkla kullanılmaktadır. 

Tıbbi bitki olarak kullanabilecek türler denildiğinde çok farklı türler akla 

gelmektedir. Afyonun elde edildiği haşhaş, atropin elde edilen güzel avratotu, mentol elde 

edilen nane önemli sayılabilecek bazı tıbbi bitki örnekleridir. Passifloraceae familyası, 

Brezilya’ da çok geniş bir hastalık yelpazesi için alternatif tıpta kullanılan en önemli 

bitkilerden biridir (Noriega ve ark. 2011). Ülkemizde ise daha çok süs bitkisi olarak 

tanınan çarkıfelek bitkisinin tıbbi bitki olarak kullanımına dikkat çekmek için bu derleme 

hazırlanmıştır.  
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Besin Değeri, Botanik Sınıflaması Ve Yetiştiriciliği 

 

Passiflora, Violes takımının Passifloraceae familyasında yer almaktadır (Yücel 

2005). Anavatanı Tropik Amerika, Asya, Avustralya’da doğal olarak yaşayan 500 kadar 

türü bulunmaktadır (Gülgün ve ark. 2003). Brezilya 35 bin hektar alanda 317 bin ton 

üretim ile bu meyvenin en önemli üreticisidir (Barbalho ve ark. 2012). Genellikle her dem 

yeşil, yaprakları elsi, uzun saplı, çokça loplu, loplar yumurtamsı, derimsi ve parlak koyu 

yeşil renkli, sarılıcı ve tırmanıcı bir bitkidir. Gövdesi zayıf, üstünde tutunmayı sağlayan 

uzun ve spiralli sülükleri bulunur. Yoğun dallara sahip çok gösterişli asmalardır. Çiçekler 

yaprak koltuğundan çıkan uzunca bir sap ucunda, çanak ve taç yapraklar 3-8 adettir. 

İlkbahardan sonbahara kadar açık kalan gösterişli çiçekleriyle sık bir yer örtücü 

olduklarından yaygın olarak yetiştirilirler. Bazı türleri 12 m’ye kadar boylanmaktadır 

(Yücel 2005). 

Ilıman sahil bölgelerinde açık alanlarda yetiştirilebilen bu bitkiler çok güneş alan iç 

mekânlarda da yetiştirilebilir. Düzenli sulama ve gübreleme ile en iyi gelişmeyi sağlarlar. 

Bahçelerde en çok güneş alan yerlere dikilir. Sıcaklık düştüğünde ısıdan faydalanması için 

güney ve batıya bakan duvarlar tercih edilir  (Yücel 2005). 

Sarmaşık ve çardak bitkisi olarak balkon ve teraslarda, duvar veya çit gibi çeşitli 

materyale sardırılarak, ayrıca çardak, pergola ve kamelyalar ile bina yüzeylerinin 

sardırılmasında da kullanılır. Köklü dalları, bayırlarda sabitleştirilmiş zemin kaplayıcı 

olarak da etkilidir  (Yücel 2005). 

 

Tablo 1. 100 g çarkıfelek meyvesinde bulunan besin değeri (Vilain 2011). 

Besin maddesi Miktarı Besin maddesi Miktarı 

Yağ oranı      1 g Folik asid 14 mcg 

Sodyum     28 mg Kalsiyum 12 mg 

Karbonhidrat  23 g Demir 1.6 mg 

Lif 10 g Magnezyum 29 mg 

Şeker  11 g Potasyum 348 mg 

Protein  2 g Sodyum 28 mg 

Vitamin A  1272 IU Çinko 0.1 mg 

Beta-carotene  743 mcg Fosfor 68 mg 

Vitamin C  30 mg Bakır 0.086mg 

Vitamin E 0.02 mg Selenyum  0.6 mcg 

Vitamin K  0.7 mcg Toplam yağ içeriği 0.7 mg 

Riboflavin   0.13 mg Doymuş yağlar 0.059mg 

Niasin  1.5 mg Tekli doymamış yağlar 0.086mg 

B6 vitamin  0.1 mg Çoklu doymamış yağlar 0.411mg 

 

Çarkıfelek (passion fruit) dışı mor, içi çekirdekli, çekirdeklerin etrafı üzümsü bir 

doku ile kaplı, meyve suyu, kokteyl, tatlı, dondurma ve meyve salatalarında kullanabilen 

çarkıfelek familyasının egzotik bir meyvesidir. Ülkemizde yetiştiriciliği özellikle güney 

illerimizde yaygınlaşmaya başlayan çarkıfelek meyvesine olan talep gün geçtikçe 

artmaktadır. İnsan sağlığı açısından da oldukça önemli olan meyve aslında doğal 

sakinleştiricidir. Eczanelerde satılan passiflora şurupları bu meyveden yapılmaktadır. 

Besleyici özellikler açısından da zengin olan çarkıfelek meyvesi C, B1, B2, B5 vitaminleri, 

kalsiyum, fosfor ve protein bakımından da zengindir (Türemiş 2012). İçerdiği vitamin A ve 

beta karoten sayesinde gözler için faydalı bir meyvedir. Birçok antioksidant içermektedir. 
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Harmin, harmol ve passiflora adı verilen alkoloitleri içerir. İçerdiği alkoloitler sayesinde 

kanserden koruduğu görülmüştür. Karotenoid ailesinden olan likopen, çarkıfelek 

meyvesinde bolca bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan lifli yapı sayesinde kabızlığı azalttığı 

söylenmektedir.  İyi bir diyet meyvesidir (Vilain 2011). 

Passiflora türlerinin çoğaltılması tohumla, çelikle, aşıyla ve daldırmayla yapılabilir 

(Gonzales ve ark. 1991). Tohumları 6.41 mm uzunluğunda, 3.90 mm genişliğinde, 2.64 

mm çapındadır (Mendiondo ve Garcia 2005). Passiflora tohumlarının dış kısmı jelimsi bir 

yapıya sahip olup dormansi özelliği gösterirler. Tohumları kurutmaya dayanıklıdır (Ellis ve 

ark., 1985). Tohumla üretim ilkbaharda yapılır  (Gonzales ve ark. 1991). Çarkıfelekler, 

sonbaharda olgunlaşan etli meyvelerden tohumları ayrılarak ilkbaharda seralarda kasalara 

ekim yapılarak üretilirler (Ürgenç, 1998). 

 

Yetiştirme Potansiyeline Sahip Önemli Türleri 

 

Passiflora caerulea (mavi çiçekli çarkıfelek): Her dem yeşil, yaprakları 5–7 loplu 

ve 6–8 cm çapındadır. Yaprakların üst yüzü tüysüz ve mavimsi koyu renkli, alt yüzü açık 

yeşil renkli ve kenarları tamdır. Yeşil renkli sürgünleri tüysüzdür. Meyveleri ovalimsi, etli, 

koyu sarı veya turuncu rengindedir. Meyvenin hoş ve asitli bir tadı vardır. Haziran-Eylül 

arası açan çiçekler hoş kokulu ve hermafrodittir. İyi drenajlı, rutubetli ve kumlu-balçık 

topraklarda iyi gelişir. Kireçten hoşlanmaz. Sıcak ve ılıman iklimlerde yetişir. Yazın bol 

suya ihtiyaç duyar. Soğuk iklim şartlarına dayanıksızdır. Hızlı büyür, maksimum 10 m 

boylanır (Kuethe, 2011). Üniversitemiz koleksiyonunda bulunmaktadır. 

Passiflora edulis (aşk meyvesi): Yarı yaprak döken bir çeşit ağaçsı bir çalıdır ve 

özellikle yenilebilir meyveleri için yetiştirilir. Kalın bir örtü oluşturacak şekilde geniş 

alanları kaplayabilirler. Parlak ve koyu yeşil yapraklar 9–10 m kadar boylanan bitkinin her 

yerini kaplar. 5–8 cm uzunluğundaki çiçeklerde mor izler vardır ve Haziran-Eylül ayları 

arasında çiçekli olarak kalır. İlkbahar ve sonbaharda olgunlaşan meyveleri sert, koyu, mor 

kabuklu, 6–7 cm uzunluğunda ve yumurta şeklindedir. Uzun ve sıcak gelişme mevsimi 

meyve kalitesini yükseltir. Dikildikten 2 yıl sonra meyve vermeye başlar. Çiçeklenmesini 

artırmak ve büyüklüğünü kontrol etmek için eski ve alt dalların budanmasında yarar vardır 

(Kuethe, 2011). 

P. crenata: Çiçekleri 13-14 cm çapında teklidir. Tohumları siyah ve kenarları 

tırtıllıdır (Kuethe, 2011). 

P. nitida:Çiçekleri genelde sarkık,  taç ve çanak yaprakları beyazdır. Tepesi beyazla 

sarılı mavimsi mor renklidir (Kuethe, 2011). 

P. favardensis: Çiçekleri 14 cm çapında ve kahverengimsi kırmızıdır (Kuethe, 

2011). 

P. laurifolia: Çiçekleri kırmızı ve 7-8 cm çapındadır. Taç ve çanak yaprakları 

pembemsi yeşildir  (Kuethe, 2011). 

 

Tıbbi Faydaları 

 

Çarkıfelek bitkisi, zehir ve insan bedenine zararlı olabilecek maddeler içermeyen 

içerdiği antioksidantlar sayesinde tıbbi faydaları bilimsel yayınlarla kanıtlanmış bir 

bitkidir. Bitkiden elde edilen ekstraktlar astım, yüksek tansiyon, diz ve kas ağrıları, kanser 

türleri, uykusuzluk ve çağımızın hastalığı olan stres tedavisinde kullanılmaktadır. 

43 kişide yapılan küçük bir araştırmada meyve kabuğunun astım semptomlarını 

azalttığı görülmüştür (Vilain 2011).  
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Yapısında bulunan potasyum miktarının çok olmasından dolayı kan basıncını 

düşürerek tansiyonu dengelediği görülmüştür. Diz ve kas ağrılarını azalttığı 

bildirilmektedir (Vilain 2011). 

Kanser hücrelerinin gelişmesini azalttığını ve bu hücrelerin yıkımı için enzim 

aktivitelerinin hızlandırdığı yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur (Vilain 2011). 

Passiflora Şurup; huzursuzluk, endişe, adet görme ve menopoz dönemindeki ruhsal 

sıkıntı ve gerginlikler, uykusuzluk gibi şikayetlerin giderilmesinde destekleyici olarak 

kullanılır. Passiflora ekstresi Passiflora incarnata adlı bitkiden elde edilen sakinleştirici bir 

ilaçtır. Etken madde olarak, harmin, arabin gibi alkaloidler ve viteksin, orientin gibi 

flavanoitleri ihtiva eder. Passiflora ekstresindeki bu maddeler sedatif ve antispazmodik etki 

gösterirler. Doğal kaynaklı bir ilaç olan Passiflora Şurup, kimyasal yollarla elde edilen 

sentetik trankilizanlara oranla yan etki ve alışkanlık yaratma riski bakımından daha 

güvenilir bir ilaçtır (Anonim 2014) 

2011’ de Eurapean Neuropsychopharmacology dergisinde yer alan bir makalede 

Çarkıfelek bitkisinin endişe, depresyon ve uykusuzluğa olan olumlu etkisinden 

bahsedilmiştir (Sarris ve ark. 2011). 

Passiflora incarnata  Avrupa’ da uykusuzluk, endişe gibi ruhsal hastalıklar için 

bitkisel ilaç olarak kullanılır. Kuzey Amerika ‘ da sedatif çay, Brezilya’ da analjezik, anti-

spazmodik, anti-astım, Irak ta yine sedatif olarak, Türkiye'de ağrılı adet, epilepsi, 

uykusuzluk,  nöralji gibi bozuklukların tedavisi için kullanılabilir. Ayrıca, Polonya'da 

histeri ve nevrasteni tedavisi için, Amerika'da, ishal, adet güçlüğü, yanıklar, Hemoroidim 

ve uykusuzluğu tedavi etmek için kullanılmıştır (Cordova ve ark. 2013) 

 

Sonuç 

 

Alternatif tıp tekniklerinin dünyada her geçen gün daha fazla ilgi uyandırmasına 

paralel olarak, bu amaçla kullanabilecek bitki türleri üzerindeki çalışmalarda katlanarak 

artmaktadır. Bu derleme ile ülkemizde tıbbi yönü çok fazla bilinmeyen bir bitki türü olan 

çarkıfelek bitkisine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 

Çarkıfelek ülkemizde süs bitkisi olarak yetişebilmektedir. Ancak dünyadaki 

örnekleri gibi tıbbi amaçlı yetiştiriciliği tıbbi bitkiler içerisinde alternatif bir tür olarak 

denenebilir. Tıbbi özelliği fazla olan bu bitkinin tarımının yaygınlaştırılması gereklidir. Süs 

bitkisi ve bahçe bitkisi olmasının yanı sıra tıbbi özellikleri nedeniyle tarımının yapılması 

alternatif bir bitki olarak denenmesinde fayda olabileceğini göstermektedir. 
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43. Determination of Growing Condition and Adaptation of Angeleno and Black 

Diamond Plum Varieties in Malatya Ecology 
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Abstract: This study was conducted in Malatya Apricot Research Station between 2011 and 2013. The aim 

of the project was to determine the development and adaptation of Angelona and Black Diamond, which are 

the varieties of plum produced increasingly in Turkey and world, in Malatya ecology. Angelona and Black 

Diamond plum types which are an old and grafted to Myrobolan 29 C rootstocks were used during the 

experiment. Santaroza plum variety was used as pollinator. The records related to phenological periods of the 

plum types were written, the morphological measurements related to the development of plum types were 

conducted, their yield quantities were measured and pomologic analysis of them was conducted in order to 

detect the fruit quality in postharvest period during the third year of the experiment. This study showed that 

the flowering beginning date of Angelona was 21th of March, flowering continued 16 days and the date of 

fruit harvest was 17th of September and the flowering beginning date of Black diamond was 23th of March, 

flowering continued 19 days and the date of fruit harvest was 13th of August. According to morphological 

measurements Angelona showed strong growing, Black Diamond showed medium-strong growing during the 

experiment. Furthermore, the average fruit weight was 63.82 g, yield was 5.47 kg for per tree for Angelona 

and; average fruit weight was 70.00 g and yield was 10.37 kg for per tree for Black Diamond. These statistics 

and observations showed that Angelona and Black Diamond can be grown in Malatya ecology. 

Keywords: Adaptation, Plum, Malatya 

 

Angeleno ve Black Diamond Erik Çeşitlerinin Malatya Ekolojisindeki Gelişme 

Durumları ve Adaptasyonlarının Belirlenmesi 
 

Özet: Bu çalışma 2011-2013 yılları arasında Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde 

yürütülmüştür. Çalışmada, dünyada ve ülkemizde son yıllarda üretimi giderek artan sofralık Angeleno ve 

Black Diamond erik çeşitlerinin Malatya ekolojisindeki gelişme durumlarının ve adaptasyonlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede Myrobolan 29 C anacına aşılı bir yaşlı Angeleno ve Black Diamond 

erik çeşitleri ile tozlayıcı olarak Santaroza çeşidi kullanılmıştır. Denemenin üçüncü yılında; çeşitlerin 

fenolojik dönemlerine ait kayıtlar tutulmuş, bitki gelişimlerine ilişkin morfolojik ölçümler yapılmış, verim 

miktarları ölçülmüş ve hasat sonrasında meyve kalitesini belirlemek amacıyla pomolojik analizler 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda Angeleno çeşidinde çiçeklenme başlangıcının 21 Mart tarihinde 

gerçekleştiği, çiçeklenme süresinin 16 gün sürdüğü ve meyve hasadının 17 Eylülde gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. Black Diamond çeşidinde ise çiçeklenmenin 23 Martta başladığı ve 19 gün sürdüğü, meyve 

hasadının 13 Ağustosta gerçekleştiği saptanmıştır. Morfolojik ölçümlerde Angeleno çeşidinin kuvvetli 

gelişme gösterdiği, Black Diamond çeşidinin ise orta kuvvette geliştiği tespit edilmiştir. Angeleno çeşidinde 

ağaç başına ortalama 5.47 kg meyve alınmış ve ortalama meyve ağrılığı 63.82 g olarak tespit edilmiştir. Black 

Diamond çeşidinde ise ağaç başına ortalama verim 10.37 kg ve meyve ağırlığı ise ortalama 70.00 g olarak 

ölçülmüştür. Deneme sonucunda; elde edilen veriler doğrultusunda Angeleno ve Black Diamond erik 

çeşitlerin Malatya ekolojisinde yetiştiriciliğinin tavsiye edilebileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Erik, Malatya 

 

Giriş 

 

Türkiye 2012 Yılı FAO istatistiklerine göre 297.026 tonluk  erik üretimiyle dünya 

erik üretimi içerisinde beşinci sırada yer almaktadır (FAO, 2014). Ülkemizde erik üretimi 

son yıllarda giderek artış göstermiştir. Nitekim TUİK istatistiklerine göre 2009 yılında 

245.782 ton olan üretim miktarı 2013 yılında 305.393 tona ulaşmıştır. Ülkemizde erik 

üretimi, sert çekirdekli meyveler grubu içinde yıllık üretim miktarı bakımından kayısı, 

şeftali ve kirazdan sonra dördüncü sırada yer almaktadır (TUİK,  2014).  
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Ülkemizde erik yetiştiriciliği uzun yıllar karışık bahçecilik şeklinde yapılmıştır. 

Kapama erik bahçeleri ancak 1960’lı yıllardan sonra Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde oluşturulmaya başlamıştır. Bölgelerde yapılan adaptasyon ve seleksiyon 

çalışmaları sonucu uygun çeşitlerin belirlenip çiftçilere tanıtılması kapama bahçelerin 

kurulmasında etkili olmuştur (Onur, 1977; Özbek, 1978; Ayanoğlu ve ark., 1992; Özgüven 

ve Küden, 1994; Özakman ve ark., 1995). Bununla birlikte erik yetiştiriciliği açısından çok 

büyük bir potansiyele sahip olan ülkemizde yeterli gelişmenin sağlandığı söylenemez. 

Ayanoğlu ve Bayazit (1997), Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin iç kesimlerinde daha çok 

President, Giant ve Stanley gibi geççi Avrupa grubu eriklerin yetiştirildiğini, Akdeniz ve 

Ege Bölgesinin sahil kesiminde ise  Japon grubu erikler ile caneriklerinin  yetiştirildiğini 

bildirmektedir. Son yıllarda ise dünyada ve ülkemizde sofralık Japon grubu eriklerin 

üretimleri yaygınlaşmaktadır. 

Ülkemizde Malatya’nın da içinde bulunduğu Doğu Ve Güneydoğu illerinde erik 

yetiştiriciliği yeterince gelişmemiştir. Bu bölgelerde erik bahçesi tesisinde yüksek verimli 

Japon grubu erik çeşitlerinin tercih edilmesiyle sofralık erik üretiminde artışlar 

sağlanabilecektir. Ancak genel olarak sıcak ılıman bölgeler için tavsiye edilen Japon grubu 

erik çeşitlerinin bu yörelerde tavsiye edilmeden önce adaptasyon çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir. Bostan (1997), meyve yetiştiriciliği yapılacak yerin ekolojik verileri dikkate 

alınarak bir çeşit seçimine gitmektense, o yörede yapılacak adaptasyon çalışmalarıyla 

yetiştirilebilecek tür veya çeşidin belirlenmesinin daha doğru sonuçlar vereceğini 

bildirmektedir. Dolayısıyla meyve tür ve çeşitlerinin yetiştiriciliğinin bir yörede tavsiye 

edilmeden önce adaptasyonunun ve gelişme durumunun belirlenmesi önem kazanmaktadır. 

Bu denemeyle, dünyada ve ülkemizde üretimleri giderek artan Japon grubu sofralık 

erik çeşitlerinden Angeleno ve Black Diamond çeşitlerinin Malatya ekolojisindeki 

adaptasyon ve gelişme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Metot 

 

Bu çalışma Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde yürütülmüştür. 

Denemenin bitkisel materyalini Myrobolan 29 C klon anacına aşılı  Angeleno ve Black 

Diamond erik çeşitleri oluşturmuştur. Parselde tozlayıcı olarak Santaroza çeşidi yer 

almıştır. Deneme 2011 yılı ilkbaharında tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 

tekerrürlü ve her tekerrürde 5 bitki olacak şekilde oluşturulmuştur. Dikim 2x5 metre sıra 

üzeri ve sıra arası mesafelerle yapılmış, her tekerrürde bir adet Santaroza erik çeşidi 

tozlayıcı olarak kullanılmıştır. Ağaçlar merkezi lider budama şekli ile budanmış, damla 

sulama sistemi ile sulanmış ve analiz sonuçlarına göre gübre uygulaması yapılmıştır. 

Parselde yıllık bakım işleri düzenli olarak yürütülmüştür. Fidanların üçüncü yaşı olan 2013 

yılında; fenolojik gözlemler alınmış, fidanların gelişme durumuna ilişkin morfolojik 

ölçümler gerçekleştirilmiş, elde edilen meyveler tartılarak verim değerleri saptanmış ve 

meyve kalitesini belirlemek amacıyla pomolojik analizler yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

1.Fenolojik Gözlemler: Denemeye alınan çeşitlere ait 2013 yılı fenolojik verileri 

Çizelge 1’ de verilmiştir. 
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Çizelge 1. 2013 yılı fenolojik verileri 

Çeşit 

Çiçek 

gözlerinin 

kabarması 

Çiçek 

gözlerinin 

patlaması 

Çiçeklenme 

başlangıcı  

Tam 

çiçeklenme  

Çiçeklenme 

sonu  

Çiçeklenme 

Süresi 

 (gün) 

Hasat  

tarihi 

Yaprak 

döküm  

tarihi 

Angeleno 05.03.213 18.03.2013 21.03.2013 29.03.2013 05.04.2013 16 17.09.2013 27.11.2013 

Black 

Diamond 
05.03.213 18.03.2013 23.03.2013 02.04.2013 10.04.2013 19 13.08.2013 30.11.2013 

Santaroza 05.03.213 18.03.2013 21.03.2013 29.03.2013 07.04.2013 18 30.07.2013 27.11.2013 

 

Çizelge 1 incelendiğinde tüm çeşitlerde çiçek gözlerinin kabarması 5 Mart ve çiçek 

gözlerinin patlaması 18 Mart tarihlerinde gerçekleşirken, çiçeklenme başlangıcının 

Angeleno çeşidinde 21 Mart, Black Diamond çeşidinde ise 23 Mart tarihinde gerçekleştiği 

görülmektedir.  Çiçeklenme sonu Angeleno çeşidinde 5 Nisan tarihinde gerçekleşirken 

Black Diamond çeşidinde 10 Nisan tarihinde gerçekleşmiş,  çiçeklenme süresi ise  

Angeleno çeşidinde 16 gün olarak gerçekleşirken  Black Diamond çeşidinde  19 gün   

olarak gerçekleşmiştir. Meyveler Angeleno çeşidinde 17 Eylülde hasat edilirken, Black 

Diamond çeşidinde 13Ağustosta hasat edilmiştir. Denemede tozlayıcı olarak kullanılan 

Santaroza çeşidinin Angeleno ve Black Diamond çeşidi ile aynı dönemde çiçeklendiği 

görülmektedir. 

 

2-Pomolojik Analizler: Denemeye alınan çeşitlerin 2013 yılı pomolojik analiz 

sonuçları Çizelge 2 ‘ de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. 2013 yılı  pomolojik analiz sonuçları 

Çeşit 

Meyve 

eni 

(mm) 

Meyve 

boyu 

(mm) 

Meyve 

yüksekliği 

(mm) 

Meyve 

ağırlığı 

(g) 

Meyve 

eti 

sertliği 

(lb) 

Çekirdek 

Ağırlığı 

(g) 

SÇKM 

(%) 

Titre 

edilebilir 

asitlik (%) 

pH 

Angeleno 47,97 40,61 48,09 63,82 11,41 1,25 15,37 0,87 3,52 

Black 

Diamond 
47,90 40,63 51,19 70,00 11,11 0,89 15,90 0,73 3,39 

 

Çizelge 2 incelendiğinde meyve ağırlıklarının Angeleno çeşidinde 63.82 g olarak 

ölçülürken, Black Diamond çeşidinde 70.00 g olarak ölçüldüğü görülmektedir. Çekirdek 

ağırlığı Angeleno çeşidinde 1.25 g, Black Diamond çeşidinde ise 0.89 g olarak ölçülmüştür.  

Yapılan kimyasal analizlerde Angeleno çeşidinde SÇKM(%) değeri 15.37 olarak tespit 

edilirken, Black Diamond çeşidinde ise 15.90 olarak tespit edilmiştir. 

 

3-Morfolojik Ölçümler ve Verim: Denemeye alınan çeşitlere ait 2013 yılı 

morfolojik ölçümler ve verim değerleri Çizelge 3’ te verilmiştir. 

Çizelge 3 incelendiğinde Angeleno çeşidinin daha güçlü ağaçlar oluştururken, Black 

Diamond çeşidinin daha zayıf geliştiği görülmektedir. Angeleno çeşidinde ağaç başına 5.47 

kg ürün elde edilirken, Black Diamond çeşinde 10.37 kg ürün elde edilmiştir. 

 

Çizelge 3. 2013 yılı morfolojik ölçümler ve verim değerleri 

Çeşit 
Gövde çapı 

(mm) 

Taç yüksekliği 

(cm) 

Taç genişliği 

(cm) 

Ağaç başına 

verim  

(kg) 

Gövde Kesit 

Alanına Verim 

(kg/cm²) 

Angeleno 69,05 407,67 218,67 5,47 0,15 

Black 

Diamond 
57,63 281,33 176,00 10,37 0,40 
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Ülkemizin batı bölgelerinde Japon grubu eriklerin adaptasyonuna yönelik çeşitli 

çalışmalar yürütülmüştür. Bilgü ve Seferoğlu (2005), Aydın yöresinde yürüttükleri 

çalışmada Black Diamond erik çeşidinde çiçeklenme döneminin Mart ayının ikinci ve 

üçüncü haftasında gerçekleştiğini,  2004 ve 2005 yıllarına ait çiçeklenme süresinin sırasıyla 

9 gün ve 20 gün olarak, hasat tarihinin ise yine sırasıyla 12 Temmuz ve 5 Temmuz olarak 

tespit ettiklerini bildirmektedirler. Sözkonusu çalışmada Black Diamond erik çeşidinde 

2004 ve 2005 yıllarına ait pomolojik analizlerde meyve ağırlığının sırasıyla 42.08 ve 30.76 

g ve SÇKM(%) değerlerinin ise 17.5 ve 14.5 olarak tespit edildiği ve ağaç başına ortalama 

verimin 14.65 kg olarak ölçüldüğü bildirilmektedir. Kahramanmaraş yöresinde yürütülen 

başka bir çalışmada 2003 ve 2004 yılları verilerine göre Angeleno çeşidinde çiçeklenme 

süresi sırasıyla 12 ve 27 gün olarak tespit edilirken, hasat tarihi yine sırasıyla 16 Eylül ve 

18 Eylül tarihlerinde gerçekleşmiştir. Aynı araştırmada 2003 yılında Black Diamond 

çeşidinde çiçeklenme süresinin 22 gün ve hasat tarihinin ise 30 Ağustos tarihinde 

gerçekleştiği bildirilmektedir. Bu çalışmada meyve ağırlığının Angeleno çeşidinde 52-53 g 

dolayında, Black Diamond çeşidinde ise 43-46 g dolayında tespit edildiği, SÇKM(%) 

değerlerinin ise Angeleno çeşidinde 20.01 olarak tespit edilirken, Black Diamond çeşidinde 

ise 22.20 olarak tespit edildiği bildirilmektedir. Sözkonusu çalışmada ağaç başına ortalama 

verim; Angeleno çeşidinde 6.43 kg, Black Diamond çeşidinde ise 4.96 kg olarak ölçmüştür 

(Balık, 2005). Civil ve Haciseferoğulları (2010), Eğirdir ekolojik şartlarında yetiştiriciliği 

yapılan Angeleno erik çeşidinde SÇKM (%) değerini 17.17 olarak saptamışlar, ağaç 

boyunu 509.82 cm, taç çapını 397.13 cm ve gövde çapını ise 12.46 cm olarak ölçmüşlerdir. 

Eğirdir koşullarına uygun erik çeşitlerinin tespiti amacıyla yapılan başka bir çalışmada  ise  

Japon grubu eriklerinin daha erken çiçek açmaları nedeniyle yörede Japon grubu eriklerden  

bahçe kurulduğunda ilkbahar geç donlarına mutlaka  dikkat edilmesi gerektiği; Avrupa 

grubu erik çeşitlerinde ise bir problemin oluşmadığı tespit  edilmiştir (Karamürsel ve ark., 

2006). Mersin ekolojisinde yapılan bir çalışmada ise Black Diamond  erik çeşidinde 

çiçeklenmenin 13 Martta gerçekleştiği bildirilmektedir (Son, 2010). Yaptığımız çalışmadan 

elde ettiğimiz fenolojik veriler, pomolojik değerler, morfolojik ölçümler ve verim değerleri 

ile aynı çeşitlerde yapılan diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlar genel olarak uyum 

içerisindedir. Bununla birlikte ortaya çıkan bazı farklı değerlerin ise denemelerin farklı 

ekolojilerde gerçekleştirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Sonuç 

 

Bu çalışma Angeleno ve Black Diamond erik çeşitlerinin Malatya ekolojisindeki 

gelişme durumlarının ve adaptasyonunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışma 

sonunda çeşitlerin yörede Mart ayı sonu-Nisan ayı başında çiçeklendikleri, yapılan 

gözlemlerde kayısılardan on-onbeş gün daha geç çiçeklendiği tespit edilmiş olup, 

dolayısıyla ilkbahar geç donlarından kayısı kadar etkilenmeyeceği düşünülmektedir. Elde 

edilen verim değerleri ve meyve kalitesi bakımından çeşitlerin yöre için tavsiye 

edilebileceği sonucuna varılmıştır.  
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Abstract: Various test procedures have been used to determine pollen viability since they are faster and 

easier than pollen germination tests. In this study, the viability and in vitro germination of pollen from some 

lemon varieties (Citrus limon (L.) Burm f.) (Kara, Ruvittaru, Kıbrıs, Yediveren) were investigated. The 

viability tests with 2, 3, 5-Triphenyl tetrazolium chlorid (TTC) and in vitro germination tests with agar–plate 

were used to estimate pollen viability and germination in these varieties. 

Experiment results showed that pollen of Ruvittaru had the highest viability with of 69.93%. It obtained 

that pollen of Kara had the highest in vitro germination with 33,86% and 33,63%. The 20% sucrose 

concentration in the agar-plate was approved for in vitro pollen germination all varieties. 

Keywords: Lemon, pollen, viability, germination 

 

Bazı Limon Çeşitlerinde Polen Canlılık ve In Vitro Çimlenme Testleri 

 
Özet: Polen canlılığını belirlemek için polen çimlenme testleri yanında daha hızlı ve daha kolay olan çeşitli 

polen canlılığı test yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bazı limon çeşitlerinin (Kara, Ruvittaru, 

Kıbrıs, Yediveren) çiçek tozlarının in vitro çimlenme ve canlılıkları araştırılmıştır. Bu çeitlerin polen canlılığı 

ve çimlenme oranlarını belirlemek için 2, 3, 5-Triphenyl tetrazolium chlorid (TTC) ve petride agar yöntemi 

kullanılmıştır.  

Deneme sonuçları, Ruvittaru çeşidinin polenlerinin % 69,93 ile en yüksek canlılık oranına sahip olduğunu 

göstermiştir. In vitro çimlenme testlerinde en yüksek çimlenme oranları % 33,86 ve % 33,63 ile Kara limon 

çeşidinden ve farklı sakaroz konsantrasyonlarından elde edilmiştir. Bütün limon çeşitlerinde in vitro polen 

çimlenmesi için % 20 sakaroz uygun konsantrasyon olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Limon, polen, canlılık, çimlenme 

 

Giriş 

 

Turunçgiller, dünyada en fazla üretilen meyve grubudur. 2012 yılı verilerine göre 

dünyada 15.118.462 ton limon üretimi yapılmış olup Türkiye 759.711 ton üretim ile 7. 

sırada yer almaktadır (Faostat, 2014). Ülkemizin turunçgil ihracatı içinde limonlar yaklaşık 

375.000 ton ile mandarinlerden sonra 2. sırada yer almaktadır (AKİB, 2013).  

Eti (1991), tozlanma ve döllenmenin olabilmesi için ilk koşulun, çiçek organlarının 

kusursuz gelişmeleri ve yüksek canlılık düzeyine sahip çiçek tozlarının bol miktarda 

üretilebilmeleri olduğunu belirtmiştir. Yüksek canlılık özelliğine sahip çiçek tozlarının 

çimlenme yetenekleri ise, büyük oranda ortamdaki besin maddesi miktarı ve çevre 

koşullarına bağlıdır. O nedenle doğal koşullarda gerçekleşen tozlanma ve döllenme 

olaylarında çiçek tozlarının canlılık düzeyi, dış ortam koşullarının canlılık için uygunluğu 

ve tozlayıcı çeşit ile tozlanan çeşitlerin karşılıklı uyum sağlamaları önem kazanır. Bu 

nedenle herhangi bir çeşidin gerçek anlamda tozlayıcı olarak uygunluğu, doğal koşullarda 

(in vivo) yapılacak yapay tozlama çalışmaları ile belirlenebilir. Fakat doğal koşullardaki 

çalışmalar da uzun zaman ve ayrıntılı incelemeleri gerektirdiğinden, laboratuar koşullarında 

(in vitro) yapılacak çiçek tozu çimlendirme ve canlılık testleri ile sonuç alınmaya 

çalışılmaktadır. 

Çiçek tozlarının çimlendirilmesi, genel olarak bitkinin döllenme biyolojisi, çiçek 

tozlarının canlılığı, bunların melezlemede kullanılma imkânları bakımından önemlidir 

(Elçi, 1994). Çiçek tozlarının değişik boya maddeleri ile boyanarak polen canlılık düzeyleri 

belirlenmektedir. Bu amaçla değişik boya maddeleri kullanılmaktadır. Ancak yapılan 

çalışmaların bulgularında, meyve tür ve çeşidine göre kullanılacak ortam, çözelti ve etkili 
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madde konsantrasyonlarının çok büyük değişim gösterdiği bildirilmiştir (Bolat ve 

Güleryüz, 1994). 

 Polen canlılık testleri, stigma üzerine gelen polenin çimlenme potansiyelini 

belirlemede yardımcı olur (Firmage ve Dafni, 2001). Polen canlılığı ve çimlenmesini 

tanımlamak amacıyla kullanılan birçok farklı metot bulunmaktadır (Dafni, 1992; Kearns ve 

Inouye, 1993; Marcucci ve ark., 1984; Demirkeser ve ark., 2001).  

Özsan (1961), çiçek tozu canlılık testi uyguladığı turunçgillerin bazı tür ve çeşitleri 

arasında çok büyük farklılıklara rastlamıştır. Araştırıcı, Klemantin mandarininde çiçek tozu 

canlılık düzeyini % 83,9 bulurken, Marsh Seedless altıntop çeşidinde % 6,1 olarak 

belirlemiştir. Bazı turunçgil çeşitlerinde yapmış olduğu çiçek tozu çimlendirme testlerinde 

%1 agar ortamına eklediği % 10, % 15, % 20 ve % 25’lik sakaroz konsantrasyonları 

arasından en yüksek çimlenmeyi % 15 ve % 20 sakaroz içeren ortamlardan elde etmiştir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Çalışma, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Meyvecilik Bölümünde 2011 

yılında yapılmıştır. Materyal olarak Kara (Citrus limon (L.) Burm. f.), Ruvittaru (Citrus 

limon (L.) Burm. f.) , Kıbrıs (Citrus limon (L.) Burm. f.) ve Yediveren (Citrus limon (L.) 

Burm. f.) limon çeşitlerinin polenleri kullanılmıştır.  

 Çalışılacak bu çeşitlere ait bazı önemli özellikler şöyledir. 

Kara: Orjini hakkında kesin bir kayda rastlanmamakla birlikte İtalyan kaynaklı 

olduğu kabul edilmektedir. Bu limon çeşidi Antalya’da; Karalimon, Demre’de; Demre 

Dikensiz ve Doğu Akdeniz’de İtalyan Memeli olarak bilinmektedir. Meyve kabuğu limon 

sarısı renginde olup orta kalınlıktadır. Meyve şekli ise topaç şeklinde olup memesi belirgin 

kısa ve sivridir. Meyve ağırlığı 125-130 gr arasındadır. Bu çeşit Kasım-Ocak ayı başı hasat 

edilmektedir. Çok verimlidir ve her yıl bol ürün verir. Ağaçları uçkurutan hastalığına 

dirençlidir. 

Ruvittaru: Feminello grubunun en eski çeşitlerindendir. Meyveleri orta 

büyüklükte, kısa ovaldir. Çok hafif boyunlu olup meme küt ve az belirgindir. Tohumları 

çoğunlukla tam gelişmemiş olup az sayıdadır. Meyveleri sarı renkli, meyve kabuğu orta 

kalınlıkta, yağ bezeleri belirgindir. Meyveleri sulu ve oldukça asitlidir. Ağaçları kuvvetli ve 

dikensize yakındır. Meyve kalitesi iyidir. Meyve suyu ve sofralık olarak uygundur. 

Uçkurutan hastalığına hassastır. 

Kıbrıs: Orjini tam olarak bilinmemesine rağmen Kıbrıs’tan geldiği sanılmaktadır. 

Meyve kabuğu sarı renkli, parlak ve orta kalınlıktadır. Meyveleri oval ve silindirik 

şekillidir. Sap kısmında belirgin sayılabilecek boyun bulunmasına karşın meme yok 

denecek kadar küçüktür. Kaliteli bir çeşittir. Az çekirdeklidir. Ağaçları orta verimlidir. Çok 

dik büyüme eğilimindedir. Meyveleri Kasım ayı ortasından itibaren olgunlaşır. 

Depolamaya elverişli değildir. 

Yediveren: Yerel bir çeşittir. Ağaçları orta büyüklüktedir. Meyveleri orta-iri, oval 

şekilli, meme kısmı belirgindir. Meyve kabuğu sarı, pürüzlü ve orta kalınlıktadır. 

Meyveleri sulu ve asitlidir. Az sayıda tohum içerir. Ağaçları orta verimlidir. Meyveleri 

Kasım ayı ortasından itibaren olgunlaşır. 

Kullanılan çeşitlerin polenlerinin canlılık ve çimlendirme testleri aşağıdaki 

yöntemler ile belirlenmiştir. 

Çiçek tozu canlılık testleri: Projede incelenen limon çeşitlerine ait balon 

aşamasındaki çiçek tomurcukları toplanmış, toplanan bu çiçeklerde taç yapraklar koparılıp 

anterlerin patlaması amacıyla oda sıcaklığında 1 gece boyunca 25 
0
C’de bekletilmiştir.  Bir 
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lamın üzerine bir damla 2, 3, 5-Triphenyl tetrazolium chlorid (TTC) damlatılmış, sonra her 

bir damla üzerine patlayan çiçek tozları serpilmiştir. 20 - 21 
o
C’ de ortalama 3-4 saat 

bekletilmiş ve sayım işlemi ışık mikroskobunda yapılmıştır. Mikroskop altında koyu 

kırmızı görünen çiçek tozları canlı, açık kırmızı görünenler yarı canlı ve boyanmayan ya da 

sarı-krem renginde gözükenler ise cansız olarak sayım yapılmıştır. Yarı canlıların teorik 

olarak % 50’si canlı olarak kabul edilmiştir (Stanley ve Liskens 1974). 

 Çiçek tozu çimlendirme testleri: Projede yer alan çeşitlere ait çiçek tozlarının 

çimlenme düzeylerini saptayabilmek amacıyla laboratuarda petride agar yöntemiyle 

çimlendirme testi yapılmıştır. Çimlendirme testleri % 1 agar ve % 0,1 Borik asit ortamında 

katılan % 5, % 10, % 15 ve % 20 ve % 25’lik sakkaroz konsantrasyonlarında yapılmıştır. 

Bu amaçla her ortam için 2 petri, her petride ise tesadüfen seçilen 5 alanda sayım 

yapılmıştır. Çimlenen çiçek tozları, sayımı yapılan toplam çiçek tozlarına oranlanarak 

çimlendirme yüzdeleri bulunmuştur (Charles ve Harris 1972).   

Denemeler tesadüf parselleri deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Varyasyon kaynaklarına ait ortalamalar Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılarak analiz 

edilmiştir. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Polen canlılıklarının belirlenmesi amacıyla kullanılan TTC yönteminde limon 

çeşitleri arasında istatistiksel farklılıklar bulunmuştur. En yüksek polen canlılığı % 69,93 

ile Ruvittaru ve % 64,08 ile Kara limon çeşitlerinde bulunmuştur. Bu çeşitleri Yediveren 

çeşidi takip etmiş olup Kıbrıs çeşidi en düşük polen canlılığına sahip çeşit olarak 

bulunmuştur (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. TTC yönteminde polen canlılık oranları (%)  

Çeşitler Polen canlılık oranları (%) 

Kara   64,08 a* 

Ruvittaru 69,93 a 

Kıbrıs 30,67 c 

Yediveren 53,33 b 

*Duncan çoklu karşılaştırma testine göre farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında   

  istatistiksel olarak fark vardır (P<0.05). 

 

Çizelge 2. Petride agar yönteminde polen çimlenme oranları (%)  

Çeşitler 
Sakaroz konsantrasyonu Çeşitler 

ortalaması % 5 % 10 % 15 % 20 

Kara 23,39 33,63 29,57 33,86  30,11 a
*
 

Ruvittaru 8,86 8,22 18,65 20,45 14,05 c 

Kıbrıs 13,81 21,64 26,43 25,00 21,72 b 

Yediveren 11,68 14,41 12,46 29,33   16.97 bc 

Ortalama 14,44 C 19,47 BC 21,78 B 27,16 A 
 

*Duncan çoklu karşılaştırma testine göre farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında   

  istatistiksel olarak fark vardır (P<0.05). 

 

Yapılan analiz neticesinde in vitro polen çimlenmesi üzerine sakaroz 

konsantrasyonları ve çeşitlerin etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmasına rağmen 
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sakaroz konsantrasyonları ile çeşitler arasında interaksiyon önemli bulunmamıştır. En 

yüksek polen çimlenme oranı bütün sakaroz konsantrasyonlarında Kara limon çeşidinden 

elde edilirken Ruvittaru çeşidi en düşük çimlenme oranına sahip olmuştur. Bütün çeşitlerde 

en yüksek çimlenme değerleri % 20 sakaroz konsantrasyonunda bulunmuştur (Çizelge 2). 

Sonuç olarak; in vitro polen çimlenmesi açısından kullanılan ortamdaki sakaroz 

konsantrasyonunun artırılması olumlu etki yapmaktadır. Kullanılan limon çeşitleri arasında 

polen canlılığı yönünden bir sorun bulunmamış ve Kara çeşidinde hem polen canlılığı hem 

de polen çimlenmesi en yüksek değerleri almıştır. Araştırma sonuçlarımızla paralel şekilde; 

Demirkeser ve ark. (2001), 8 farklı turunçgil çeşidinde yaptıkları çalışmada en iyi 

çimlendirme ortamının % 1 agar + % 20 sakaroz olduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde, 

Özsan (1961), % 10, % 15, % 20 ve % 25’lik sakaroz konsantrasyonlarını denediği 

çalışmasında en yüksek çimlenmeyi % 15 ve % 20’lik sakaroz konsantrasyonlu 

ortamlardan elde ettiğini bildirmiştir. Yapılan çalışmalar ışığında ortamlarda kullanılacak 

sakaroz konsantrasyonunun, çalışılan tür ve çeşide göre farklılık gösterebileceği 

düşünülmektedir.  
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Abstract: Breeders as well as growers are often interested in the pollen viability status of their crops. 

Numerous methods are used to estimate the viability of pollen. It is widely used TTC for pollen viability and 

pollen germination for the agar-plates.  In this study, the viability and in vitro germination of pollen from 

some lemon’s relatives (Ak, Rough, Volkameriana, Meyer) were investigated. The viability tests with TTC 

and in vitro germination tests with agar–plate were used to estimate pollen viability and germination in these 

varieties. 

It obtained that pollen of Meyer had the highest in vitro germination with 35.54% and 35.25%. Study 

results showed that pollen of Rough lemon had the highest viability with of 58.33%. It found that the highest 

germination at 15% and 20% sucrose concentrations in the agar-plates. 

Keywords: Citrus, pollen, viability, germination 

 

Bazı Limon Akrabalarının Polen Canlılık Durumlarının Belirlenmesi 

 
Özet: Hem üreticiler hem de ıslahçılar genellikle çeşitlerinin polen canlılık durumları ile ilgi duymaktadır. 

Polen canlılığını belirlemek için çok sayıda metot kullanılmaktadır. Polen canlılığı için TTC ve in vitro polen 

çimlenmesi için petride agar yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bazı limon benzerlerinin (Ak 

limon, Kabalimon, Volkameriana, Meyer) polen canlılık ve in vitro çimlenme durumları araştırılmıştır. Bu 

çeitlerin polen canlılığı ve çimlenme oranlarını belirlemek için TTC ve petride agar yöntemi kullanılmıştır. 

In vitro çimlenme testlerinde en yüksek çimlenme oranları % 35,54 ve % 35,25 ile Meyer çeşidinden ve 

farklı sakaroz konsantrasyonlarından elde edilmiştir. Çalışma sonuçları, Kaba limon çeşidinin polenlerinin % 

58,33 ile en yüksek polen canlılık oranına sahip olduğunu göstermiştir. Petride agar yönteminde en yüksek 

çimlenme oranları % 15 ve % 20 sakaroz konsantrasyonlarında bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Citrus, polen, canlılık, çimlenme 

 

Giriş 

 

Dünyada ve Türkiye’de turunçgil üretimi türler bazında ele alındığında en fazla 

üretimin portakal ve mandarin türlerinde olduğunu ve bunları limon ve laym ile altıntop 

türlerinin izlediği görülmektedir. Dünya limon üretiminde ülkemiz 7. sırada yer almakta 

olup 759.711 ton üretim yapmıştır (Faostat, 2014).  

Tozlanma ve döllenmenin olabilmesi için ilk koşul, çiçek organlarının kusursuz 

gelişmeleri ve yüksek canlılık düzeyine sahip çiçek tozlarının bol miktarda üretilmesidir 

(Eti, 1991). Polen canlılığı ve çimlenmesini belirlemek amacıyla birçok farklı metot 

kullanılmaktadır (Dafni, 1992; Kearns ve Inouye, 1993; Marcucci ve ark., 1984; 

Demirkeser ve ark., 2001).  

Yeterli sayıda çiçek tozunun dişicik tepesi üzerine gelmesi, dişicik tepesine gelen 

çiçek tozlarının çimlenerek çiçek tozu çim borusunu meydana getirme yeteneğine sahip 

olması ve tohum taslağının canlı olması, meyve tutumunu etkileyen başlıca faktörlerdir 

(Sanzol ve Herrero., 2001). 

Çiçek tozlarının çimlendirilmesi, genel olarak bitkinin döllenme biyolojisi, çiçek 

tozlarının canlılığı, bunların melezlemede kullanılma imkânları bakımından önemlidir 

(Elçi, 1994). Çiçek tozlarının değişik boya maddeleri ile boyanarak polen canlılık düzeyleri 

belirlenmektedir. Bu amaçla farklı boya maddeleri kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, 

meyve tür ve çeşidine göre kullanılacak ortam, çözelti ve etkili madde 

konsantrasyonlarından farklı sonuçlar alındığı belirtilmiştir (Bolat ve Güleryüz, 1994). 
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Yamamoto ve ark. (1995), 22 farklı turunçgil çeşit ve türünde yaptıkları çalışmada 

çiçek tozu canlılık oranlarının % 26,8 (Tankan cv.132) ile % 95,4 (Hyuganatsu) arasında 

değiştiğini bildirmiştir.  

Wright (2007), turunçgil çeşitleri arasında polen canlılığı açısından yaptığı 

gruplandırmaya göre; Navel Orange ve Star Ruby altıntopuna ait çiçek tozlarının işlevsel 

olarak kısır olduğunu, polen canlılığının Midknight Valencia’da çok düşük; Marsh 

Seedlees ile Rio Red altıntoplarında düşük; Red Blush altıntopu, Oroblanco, Olinda 

Valencia ve Lisbon limonunda orta derecede düşük; Fairchild Mandarininde orta yüksek; 

Minneola Tangelo ve Klemantin mandarininde ise çok yüksek olduğunu bildirmektedir. 

Olgun bir çiçek tozu, aynı tohumlarda olduğu gibi bünyesinde besin maddesi depo 

etmekte ve bu besin maddesi gerek in vitro gerekse in vivo koşullarda çiçek tozlarının 

çimlenmesi için kullanılmaktadır. Ancak çiçek tozunun bünyesinde bulunan besin 

maddeleri, çim borularının tohum taslaklarına ulaşması için çoğu zaman yeterli 

olmamaktadır. Bu nedenle çim borularının belli bir aşamadan sonraki gelişimi, dişicik 

borusu içerisindeki besin maddelerinin kullanılması yoluyla gerçekleşmektedir. Bu 

maddelerden en önemlisi ise sakarozdur. Sakarozun in vitro koşullarda çimlenme ve çim 

borusu gelişimi üzerine etkisi iki yönlü olmaktadır. Sakaroz bir yandan çiçek tozlarının 

osmotik basıncını regüle ederken, öte yandan çiçek tozları için besin maddesi görevi 

görmektedir. Çiçek tozu çimlendirme ortamlarına eklenen borik asit, kalsiyum nitrat, 

potasyum nitrat, magnezyum sülfat, gibberellik asit gibi bazı mineral ve büyümeyi 

düzenleyici maddeler çimlenme düzeylerini arttırarak çim borusu gelişimlerini 

hızlandırmaktadırlar (Stanley ve Linskens, 1985). 

Bazı turunçgil çeşitlerinde yapılmış olan bir çalışmada, çiçek tozu çimlendirme 

testlerinde %1 agar ortamına eklenen % 10, % 15, % 20 ve % 25’lik sakaroz 

konsantrasyonlarından % 15 ve % 20 sakaroz konsantrasyonundaki ortamların çimlenmeyi 

artırdığı belirlenmiştir (Özsan, 1961).  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Meyvecilik Bölümünde 2011 yılında 

yürütülen çalışmada materyal olarak Ak limon [Citrus limon (L.) Burm. X Citrus 

aurantifolia (Christm.) Swing.], Kabalimon (Citrus jambhiri Lush.), Volkameriana (Citrus 

limonia Osbeck), Meyer (Citrus meyeri Yu. Tanaka) limon çeşitlerinin polenleri 

kullanılmıştır. Bu çeşitlerin bazı önemli özellikleri: 

Ak limon: Limon ve laym melezidir. Ağaçları yuvarlak ve yayvan büyür. Meyveleri orta 

iriliktedir. Meyveleri yuvarlak-oval şekilli, açık sarı renkli ve pürüzsüz kabukludur. 

Meyveleri bol sulu ve kendine has bir kokusu bulunmaktadır. Meyveler Aralık ayında 

olgunlaşmaya başlar ve çok uzun süre ağaç üzerinde kalabilir. 

Kaba limon: Göçüren virüs hastalığının dünyada en şiddetli epidemi gösterdiği dönemde 

turuncun yerini almıştır (Güney Afrika, Avustralya) İri ağaçlar meydana getirir. %98 

nüseller embriyoni gösterir. Kök sistemi yüzlektir. Anaç olarak kullanıldığında meyve 

kalitesine etkisi olumsuzdur. Meyve kabuk rengi sarı ve pürüzlüdür. Kabuk kalınlığı 

fazladır.  

Volkameriana: Ağaç kavunu x Limon melezi olduğu düşünülmektedir. Uç kurutan 

hastalığına toleranttır. Gelişme gücü kaba limondan sonra gelir. Meyvede kuru madde 

oranını bir miktar azaltır. Granülasyona neden olur ve meyve iriliğini artırır. Turunçgil tür 

ve çeşitleri ile iyi uyuşur. Soğuklara toleranttır. 
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Meyer: Orjini Çin’dir. Gerçek bir limon olmadığı limon ile portakal veya limon ile 

mandarin melezi olabileceği düşünülmektedir. Meyve kabuğu rengi sarımsı portakal 

renginde, yumuşak ve pürüzsüzdür. Meyve et rengi oldukça koyu sarı renklidir. Meyvenin 

şekli yuvarlak olup meme kısmı oldukça küçüktür. Kabuk kalınlığı diğer limonlara göre 

ince olduğundan dolayı depolamaya pek dayanıklı bir çeşit değildir. Meyer limonunun 

hasat dönemi Eylül ayında başlamaktadır. İlk hasat edildiğinde limon gibi ekşi, kış 

süresince hasat edildiğinde tatlı limon özelliğinde, ilkbahar süresince hasat edildiğinde tatlı 

portakal gibi özellik göstermektedir. 

Polenlerin canlılık ve çimlendirme testleri aşağıdaki yöntemler ile belirlenmiştir. 

Çiçek tozu canlılık testleri: Projede incelenen limon çeşitlerine ait balon aşamasındaki 

çiçek tomurcukları toplanmış, toplanan bu çiçeklerde taç yapraklar koparılıp anterlerin 

patlaması amacıyla oda sıcaklığında 1 gece boyunca 25 
0
C’de bekletilmiştir.  Bir lamın 

üzerine bir damla 2, 3, 5-Triphenyl tetrazolium chlorid (TTC) damlatılmış, sonra her bir 

damla üzerine patlayan çiçek tozları serpilmiştir. 20 - 21 
o
C’ de ortalama 3-4 saat 

bekletilmiş ve sayım işlemi ışık mikroskobunda yapılmıştır. Mikroskop altında koyu 

kırmızı görünen çiçek tozları canlı, açık kırmızı görünenler yarı canlı ve boyanmayan ya da 

sarı-krem renginde gözükenler ise cansız olarak sayım yapılmıştır. Yarı canlıların teorik 

olarak % 50’si canlı olarak kabul edilmiştir (Stanley ve Liskens 1974). 

Çiçek tozu çimlendirme testleri: Projede yer alan çeşitlere ait çiçek tozlarının çimlenme 

düzeylerini saptayabilmek amacıyla laboratuarda petride agar yöntemiyle çimlendirme testi 

yapılmıştır. Çimlendirme testleri % 1 agar ve % 0,1 Borik asit ortamında katılan % 5, % 10, 

% 15 ve % 20 ve % 25’lik sakkaroz konsantrasyonlarında yapılmıştır. Bu amaçla her ortam 

için 2 petri, her petride ise tesadüfen seçilen 5 alanda sayım yapılmıştır. Çimlenen çiçek 

tozları, sayımı yapılan toplam çiçek tozlarına oranlanarak çimlendirme yüzdeleri 

bulunmuştur (Charles ve Harris 1972).   

Denemeler tesadüf parselleri deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Varyasyon kaynaklarına ait ortalamalar Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılarak analiz 

edilmiştir. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Polen canlılıklarının belirlenmesi amacıyla kullanılan TTC çözeltisi ile boyama 

yönteminde limon çeşitleri arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır. İstatistiksel 

farklılık olmamasına rağmen % 58,33 ile Kaba limon en yüksek polen canlılığına sahip 

çeşit olarak bulunurken bunu % 51,15 ile Volkemeriana, % 48,25 ile Ak limon ve % 45,70 

ile Meyer çeşitleri izlemiştir (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. TTC yönteminde polen canlılık oranları (%)  

Çeşitler Polen canlılık oranları (%) 

Ak limon  48,25* 

Kaba limon 58,33 

Volkameriana 51,15 

Meyer 45,70 

*Duncan çoklu karşılaştırma testine göre farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında   

  istatistiksel olarak fark yoktur (P>0.05). 
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Petride agar yöntemi ile yapılan in vitro polen çimlenmesi neticesinde sakaroz 

konsantrasyonları ve çeşitlerin etkisinin istatistiksel olarak önemli bulunmuş, sakaroz 

konsantrasyonları ile çeşitler arasında interaksiyon önemli bulunmamıştır. In vitro polen 

çimlenme oranı açısından % 10, % 15 ve % 20 sakaroz konsantrasyonları birlikte en yüksek 

değerleri almıştır. % 5 sakaroz konsantrasyonundan ise düşük değerler elde edilmiştir. 

Çeşitler bakımından ise % 33,26 ile Meyer çeşidi en yüksek polen çimlenme oranına sahip 

çeşit olarak bulunurken % 13,05 ile Ak limon çeşidinin polen çimlenme oranı düşük 

bulunmuştur (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Petride agar yönteminde polen çimlenme oranları (%)  

Çeşitler 
Sakaroz konsantrasyonu Çeşitler 

ortalaması % 5 % 10 % 15 % 20 

Ak limon 10,71 9,27 22,06 10,18    13,05 c* 

Kaba limon 9,61 21,43 14,23 22,60 16,97 c 

Volkameriana 11,91 22,87 32,68 31,80 24,82 b 

Meyer 32,98 29,27 35,54 35,25 33,26 a 

Ortalama 16,30 B 20,71 AB 26,13 A 24,96 A 
 

*Duncan çoklu karşılaştırma testine göre farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında   

  istatistiksel olarak fark vardır (P<0.05). 

 

Sonuç olarak; in vitro polen çimlenmesi açısından kullanılan ortamdaki sakaroz 

konsantrasyonunun artırılması olumlu etki yapmaktadır. Kullanılan limon benzerleri 

arasında polen canlılığı ve çimlenmesi yönünden bir sorun bulunmamıştır. Çalışmada 

çeşitlerin polen canlılık oranları birbirine yakın bulunmuştur. Çalışma neticesinde in vitro 

polen çimlenmesi bakımından % 10, % 15 ve % 20 sakaroz konsantrasyonları aynı grup 

içerisinde yer almasına rağmen en yüksek değerler; Özsan (1961)’in bildirişi ile uyumlu 

şekilde % 15 ve % 20 sakaroz konsantrasyonlarından elde edilmiştir. Polen çimlendirme 

çalışmalarında kullanılacak sakaroz konsantrasyonu, çalışılan tür ve çeşide göre farklılık 

gösterebileceğinden dolayı yeni çeşitler için bu çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.   
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Abstract: This study has been carried out to determine the adaptation ability  of  Yalova incisi, Ata Sarısı, 

Trakya İlkeren and Cardinal table grape cultivars grown in Diyarbakır ecological condition. By this aim, for 

phonological observations; bud break and maturity dates, for cluster characteristics; cluster weight (g), cluster 

diameter (cm), length (cm) and  cluster size, for berry characteristics; berry weight (g), berry diameter (mm), 

berry length (mm), berry volume (ml), pH, soluble solids (%) and acidity (%) grades and yield (kg) per 

grapevine were observed. 

According to the results, significant differences were found among cultivars for cluster and berry 

characteristics.  The highest cluster weight (287.53 g), cluster weight (10.34 cm), cluster length (19.86 cm), 

cluster size (217.39) were determined Ata Sarisi table grape cultivar.  

The highest cluster and berry characteristics were determined Ata Sarısı cultivar in Diyrabakır ecological 

conditions.  

Keywords: Table grape, Diyarbakır, Yield, Cluster, Berry 

 

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Diyarbakır Ekolojik Koşullarına Adaptasyon 

Yeteneklerinin Belirlenmesi 

 
Özet: Bu araştırma Yalova incisi, Ata Sarısı, Trakya İlkeren ve Cardinal sofralık üzüm çeşitlerinin Diyarbakır 

ekolojik koşullarına adaptasyon yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla üzüm 

çeşitlerinin verim değerleri ile salkım özelliklerinden; salkım ağırlığı (g), salkım eni (cm), salkım boyu (cm), 

salkım büyüklüğü (enxboy) tane özelliklerinden; tane ağırlığı (g), tane eni (mm), tane boyu (mm), tane hacmi 

(ml), tane büyüklüğü (enxboy), şıra özelliklerinden; suda çözünebilir kuru madde miktarı SÇKM (%), pH, 

asitlik (%) ve olgunluk indisi değerleri ile çeşitlerin bu ekolojideki uyanma ve hasat tarihleri belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda Diyarbakır ekolojik koşullarında yetiştirilen sofralık üzüm çeşitlerinde üç yılın 

ortalama değerleri dikkate alındığında en yüksek salkım ağırlığı, salkım eni, salkım boyu ve salkım 

büyüklüğü değerleri Ata Sarısı üzüm çeşidinde sırasıyla 287.53 g, 10.34 cm, 19.86 cm ve 217.39 (enxboy) 

olarak bulunmuştur. Çeşitlerin tane ve şıra özellikleri incelendiğinde benzer şekilde Ata Sarısı üzüm çeşidinin 

diğer çeşitlere göre daha üstün tane ve şıra özelliklerine sahip olduğu saptanmıştır.  

Araştırma sonucunda ülkemizin önemli ticari üzüm çeşitlerinden olan Yalova incisi, Ata Sarısı, Trakya 

İlkeren ve Cardinal sofralık üzüm çeşitlerinin Diyarbakır ekolojik koşullarında telli terbiye sistemde 

yetiştirildiklerinde kaliteli üzüm elde edilebileceği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sofralık Üzüm, Diyarbakır, Verim, Salkım, Tane 

 

Giriş 

 

Ülkemiz sahip olduğu coğrafik konumu ve ekolojik özellikleri bakımından üzüm 

yetiştiriciliği için uygun bir yapıya sahiptir.  Bu yapının uygunluğundan dolayı yerli ve 

yabancı çok sayıda üzüm çeşidi ülkemizin hemen hemen her bölgesinde rahatlıkla 

yetiştirilebilmektedir. Şu anda ticari olarak yetiştirilen ve standart olarak kabul edilebilecek 

niteliklere sahip üzüm çeşidi sayısı yaklaşık 80 dolayındadır. Bu çeşitlerin yaklaşık 40 

tanesi sofralık, 34 tanesi şaraplık ve 6 tanesi kurutmalık çeşittir (Çelik ve ark., 2010). 

 Diyarbakır ili ülkemiz bağcılığı içerisinde yıllara göre değişmekler birlikte bağ 

alanı bakımından genellikle yedinci sırada yer alan önemli bir ilimizdir. Diyarbakır ilinde 

yetiştirilen üzüm çeşitleri incelendiğinde çok sayıda yerli üzüm çeşidinin bulunduğu 

görülmektedir. Nitekim, Kaplan (1994), Diyarbakır ve Mardin illerinde yaklaşık 53 farklı 

üzüm çeşidinin yetiştirildiğini bildirilmektedir. Diyarbakır ili bağcılık potansiyelinin 
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belirlenmesi, yetiştirilen çeşitlerin özelliklerinin ortaya konması ve değerlendirilmesi 

amacıyla bugüne kadar değişik çalışmalar yapılmıştır (Atalay ve ark., 2003, Özdemir ve 

Tangolar 2005, Karataş ve ark., 2008, Özdemir ve Karataş 2008, Özdemir, 2009, Özdemir 

ve ark., 2009, Özdemir ve ark., 2010, Akın ve Özdemir, 2010, Karataş ve ark., 2010). İl 

genel olarak sıcaklık, güneşlenme, don, rüzgarlar, hava nemi ve yağış yönünden sofralık 

üzüm yetiştiriciliği için optimum derecede uygunluk göstermektedir. Bundan dolayıdır ki 

üzüm yetiştiriciliği çok uzun yıllardır Diyarbakır ilinde yapılmaktadır. İlin bağ alanı varlığı 

incelendiğinde 145.274 da sofralık çekirdekli, 5.460 da sofralık çekirdeksiz, 22.905 

kurutmalık çekirdekli, 1.700 da kurutmalık çekirdeksiz, 18.506 da şaraplık üzüm alanı 

olduğu görülmektedir. Bu alanlardaki üretim ise 97.529 ton sofralık çekirdekli, 3.292 ton 

sofralık çekirdeksiz, 14.536 ton kurutmalık çekirdekli, 272 ton kurutmalık çekirdeksiz, 

10.688 ton şaraplık üzüm üretimi olarak gerçekleşmektedir. İlde bulunan bağların dekara 

ortalama verim değeri 529 kg olarak bildirilmiştir (TÜİK, 2013). Üretimde kullanılan 

çeşitler çoğunlukla sofralık, şaraplık ve kurutmalık olmak üzere üç farklı şekilde de 

değerlendirilmektedir. Bunlar dışında, bazı çeşitler yaygın olarak şıra, pekmez, pestil, 

sucuk gibi ürünlerin yapımında da kullanılmaktadır (Gürsöz 1993, Özdemir ve Karataş 

2008, Özdemir ve ark. 2010).  

Bu çalışma ile ülkemizin önemli ticari üzüm çeşitlerinden olan Yalova incisi, Ata 

sarısı, Trakya ilkeren ve Cardinal sofralık üzüm çeşitlerinin Diyarbakır ekolojik koşullarına 

adaptasyon yeteneklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma, Diyarbakır ilinin Eğil ilçesinde Ahmet ŞİMŞEK isimli üreticiye ait 

bağcılık işletmesinde 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yürütülmüştür. İşletmenin coğrafik 

konumu 38.160058 K ve 40.060445 D ve denizden yüksekliği yaklaşık 800 m’dir. 

Araştırma, işletmede yetiştirilen ülkemizin ticari sofralık üzüm çeşitlerinden Yalova incisi, 

Ata Sarısı, Trakya İlkeren ve Cardinal üzerinde yürütülmüştür. Asmalar 41B anacı üzerine 

aşılı olup telli terbiye sisteminde yetiştirilmiştir. İşletmede  damla sulama sistemi ile 

sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele uygulamaları düzenli olarak 

yapılmaktadır.  

Bağ işletmesinin bulunduğu Diyarbakır ilinin uzun yıllara ait meteorolojik verileri 

Çizelge 1’de verilmiştir. Uzun yıllara ait verilere göre ilde yıllık ortalama sıcaklık 15.8 ºC, 

ortalama en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 31.8 ºC, ortalama en düşük sıcaklık Ocak 

ayında 1.0 ºC, yıllık toplam yağış 434.2 mm ve güneşlenme süresi 7.7 (saat/gün) 

değerindedir (Anonim, 2014). Son yıllarda ilde aşırı sıcaklık artış ve azalmaları 

görülmektedir. Bazı yıllarda kışın düşük sıcaklıklar -23.0 ºC değerine kadar 

düşebilmektedir. Benzer şekilde yazın en yüksek sıcaklıklar 40.0 ºC değerinin üzerine 

çıkabilmektedir. Bu durum bölgede yetiştiriciliği yapılan yerel çeşitlerde herhangi bir 

zararlanma oluşturmazken yeni kurulan bağlarda yetiştirilmeye çalışılan ticari çeşitlerde 

önemli kayıplara neden olabilmektedir.  

Deneme alanının toprak özelliklerine ilişkin bilgiler Çizelge 2’de verilmiştir. Bağ 

toprağı killi bünyeye sahip, %15 toplam kireç ve  %1.16  organik içeren bir topraktır.  

Araştırmada Yalova incisi, Ata sarısı, Trakya ilkeren ve Cardinal üzüm çeşitlerinin 

verim değerleri (kg/omca) ile salkım, tane ve şıra özellikleri incelenmiştir. Üzüm 

çeşitlerinin salkım özelliklerinden; salkım ağırlığı (g), salkım eni (cm) , salkım boyu (cm), 

salkım büyüklüğü (enxboy), tane özelliklerinden; tane ağırlığı (g), tane eni (mm), tane boyu 

(mm), tane hacmi (ml), tane büyüklüğü (enxboy), şıra özelliklerinden; suda çözünebilir 
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kuru madde miktarı SÇKM (%), pH, asitlik (%) ve olgunluk indisi değerleri saptanmıştır. 

Ayrıca üzüm çeşitlerinin Diyarbakır ekolojik koşullarındaki uyanma ve hasat tarihleri kayır 

altına alınmıştır.  

Araştırma her yinelemede 5 omca olacak şekilde 3 yinelemeli “tesadüf blokları” 

deneme desenine göre yürütülmüştür.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Üzüm Çeşitlerinin Verim Değerlerine İlişkin Bulgular 

Üzüm çeşitlerine ait ortalama verim değerleri incelendiğinde yıllara göre çeşitler 

arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Üzüm çeşitlerinin Diyarbakır ekolojik 

koşullarındaki omca başına ortalama verim değerleri 11 kg/omca (Trakya ilkeren) ile 18 

kg/omca (Ata sarısı)  arasında değişmiştir (Çizelge 4). Verim bakımından en yüksek 

değerler sırasıyla Ata sarısı, Cardinal, Yalova incisi ve Trakya ilkeren çeşitlerinde 

belirlenmiştir.   

Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Diyarbakır ekolojik koşullarında üzüm çeşitlerinin uyanma tarihleri incelendiğinde 

Yalova incisi çeşidinde uyanmanın 6 Nisan ile 8 Nisan, Ata sarısı çeşidinde 3 Nisan ile 9 

Nisan, Trakya ilkeren çeşidinde 2 Nisan ile 5 Nisan, Cardinal çeşidinde 4 Nisan ile 5 Nisan 

tarihleri arasında gerçekleştiği saptanmıştır. Üzüm çeşitlerinde hasat en erken 8 Temmuz 

2012  tarihinde Trakya ilkeren üzüm çeşidinde belirlenmiştir. En geç olgunlaşan çeşit ise   

10 Ağustos 2012 tarihinde Ata sarısı üzüm çeşidi olmuştur (Çizelge 3). Ata sarısı üzüm 

çeşidi Adana ili Pozantı ilçesinde 23-24 Nisan tarihleri arasında uyanırken (Özdemir ve 

ark., 2006)  Diyarbakır ili Eğil ilçesinde 3-9 Nisan tarihleri arasında uyandığı belirlenmiştir. 

Aynı çeşitte olgunluk Adana ilinde 12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşirken Diyarbakır 

ilinde 7-10 Ağustos arasında saptanmıştır.   

Üzüm Çeşitlerinin Salkım  Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Denemeye alınan çeşitlerin salkım özelliklerine ilişkin bulgular Çizelge 4’te 

görülmektedir. Salkım ağırlığı bakımından çeşitler arasında yıllara göre önemli farklılıklar 

belirlenmiştir. Çeşitlerin ortalama salkım ağırlıkları incelendiğinde en yüksek değerlerin 

287.53 g ile Ata sarısı üzüm çeşidinde olduğu belirlenmiştir. Bu çeşidi 164.41 g ile Yalova 

incisi, 140,91 g ile Cardinal ve 121.55 g ile Trakya ilkeren izlemiştir.  

Salkım eni bakımından çeşitler arasındaki farklılık her üç deneme yılında da önemli 

bulunmuştur. Çeşitlerin ortalama salkım eni 7.77 cm (Trakya İlkeren) ile 10.34 cm (Ata 

sarısı) arasında değişmiştir. Her üç deneme yılında da en yüksek değerler Ata sarısı üzüm 

çeşidinde sırasıyla 10.75 cm, 10.37 cm, 9.89 cm olarak belirlenmiştir.  

Çeşitlerin salkım boyu değerleri arasındaki farklılık önemli bulunmuştur. Her üç 

deneme yılında da en yüksek değerler Ata sarısı çeşidinde saptanırken en düşük değerler 

Trakya ilkeren çeşidinde tespit edilmiştir.  

Salkım büyüklüğü bakımından çeşitler arasında önemli farklılık belirlenmiştir. 

Salkım büyüklüğü değerleri 97.14 (Trakya ilkeren)  ile 217.39 (Ata sarısı) arasında 

değişmiştir. Ata sarısı çeşidi her üç deneme yılında da en yüksek salkım büyüklüğü 

değerlerine sahip olmuştur.  

Üzüm çeşitlerinin salkım özelliklerine ilişkin sonuçlar Adana ili Pozantı 

ekolojisinde 2002 yılında elde edilen veriler ile karşılaştırıldığında Ata sarısı üzüm 

çeşidinde salkım ağırlığının 299.7 g, salkım eninin 11.6 cm, salkım boyunun 20.0 cm, 

salkım büyüklüğünün ise 231.7 (enxboy)  ile Diyarbakır ili Eğil ekolojisine göre daha 

yüksek değerlere sahip olduğunu göstermektedir (Özdemir ve ark., 2006).  
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Üzüm Çeşitlerinin Tane  Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Çeşitlerin tane özelliklerine ilişkin bulgular Çizelge 5’te verilmiştir. İncelenen tane 

özelliklerinden tane ağırlığı, tane eni, tane boyu, tane  büyüklüğü ve tane hacmi 

bakımından her üç deneme yılında da Ata sarısı çeşidi diğer çeşitlere göre daha yüksek 

değerlere sahip olmuştur.  

Tane ağırlığı bakımından çeşitler karşılaştırıldığında ortalama tane ağırlığının 6.25 g 

(Trakya ilkeren) ile 6.75 g (Ata sarısı) arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Tane eni ve tane boyunda en düşük değerler Trakya ilkeren çeşidinde sırasıyla 

15.37 mm ile 19.14 mm arasında değişmiştir.   

Tane büyüklüğü değerleri tane ağırlığında olduğu gibi Ata sarısı (310.39) ile Trakya 

ilkeren (294.14) çeşitleri arasında değişmiştir.  

Tane hacmi değerleri sırasıyla Ata sarısı, Yalova incisi, Cardinal ve Trakya ilkeren 

çeşitlerinde en yüksek değerlere sahip olmuştur.  

Üzüm çeşitlerinin tane özelliklerine ait değerler Adana ili Pozantı ilçesinden elde 

edilenler ile karşılaştırıldığında Ata sarısı üzüm çeşidinde tane ağırlığının 6 g ve tane 

hacminin 5.5 ml ile Diyarbakır ilinden daha düşük olduğu görülmektedir. Diyarbakır 

ekolojisinde tane özellikleri daha yüksek değerlere sahip olmuştur (Özdemir ve ark., 2006).   

Üzüm Çeşitlerinin Şıra  Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Çeşitlerin şıra özelliklerine ilişkin sonuçlar Çizelge 6’te sunulmuştur. Çeşitler 

SÇKM, pH, Asitlik ve Olgunluk İndisi bakımından her üç deneme yılında farklı değerlere 

sahip olmuşlardır. Çeşitlerde ortalama SÇKM değerleri 17.40 (%) (Trakya ilkeren) ile 

20.47 (%) (Ata sarısı) arasında saptanmıştır. Ortalama pH değerleri bakımından en yüksek 

sonuçlar Yalova incisi, Ata sarısı, Cardinal ve Trakya ilkeren çeşitlerinde saptanmıştır. 

Asitlik değerleri bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar görülmemektedir. Bu 

değerler 0.371 (%) ile 0.386 (%) arasında değişmiştir. En yüksek olgunluk indisi değerleri 

sırasıyla Ata sarısı, Yalova incisi, Cardinal ve Trakya ilkeren çeşitlerinde belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen şıra özelliklerine ilişkin değerler Özdemir ve ark. 

(2006) tarafından Adana ili Pozantı ilçesinde  yürütülen çalışma sonuçları ile 

karşılaştırıldığında şıra özellikleri bakımından Diyarbakır ili Eğil ekolojisinde daha yüksek 

değerlerin oluştuğu belirlenmiştir.  

 

Çizelge 1. Araştırma alanı uzun yıllar ortalamasına  ait bazı iklim verileri (Anonim, 2014). 

Aylar Ortalama Sıcaklık (0C) Yağış (mm) Güneşlenme Süresi (saat/gün) 

Ocak 1.0 58.9 3.9 

Şubat 3.4 73.4 4.8 

Mart 9.1 53.7 5.5 

Nisan 13.8 12.9 6.2 

Mayıs 19.1 41.4 9.7 

Haziran 27.0 11.9 12.2 

Temmuz 31.8 0.6 12.4 

Ağustos 31.1 0.2 11.1 

Eylül 24.9 8.9 9.3 

Ekim 17.5 44.5 7.2 

Kasım 8.6 53.1 5.9 

Aralık 2.8 74.7 4.0 

Yıllık 15.8 434.2 7.7 
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Diyarbakır ili ekolojik koşullarında adaptasyonları incelenen Yalova incisi, Ata 

sarısı, Cardinal ve Trakya ilkeren üzüm çeşitlerine ait verim, salkım, tane ve şıra 

özelliklerine ait üç yıllık deneme bulguları değerlendirildiğinde çeşitlerin bu ekolojide 

kaliteli bir şekilde yetiştirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu çeşitlerden özellikle Ata sarısı ve 

Yalova incisi salkım ve tane özellikleri bakımından ön plana çıkmaktadır. Ancak bu 

konuda daha net önerilerde bulunabilmek için araştırmanın ilerleyen yıllarda da devam 

ettirilmesi gerekmektedir. Bölgede son dönemde meydana gelen iklim değişiklikleri ile 

hastalık ve zararlılardan etkilenme durumları da dikkate alınarak çeşitlerin 

değerlendirilmesi ve elde edilecek sonuçlara göre önerilerde bulunulması uygun olacaktır.      

 

Çizelge 2. Araştırma alanına ait toprak analiz sonuçları. 

Derinlik  

(cm) 

Su ile 

Doygunluk  

(%) 

Bünye 

Top. 

Tuz  

(%) 

pH 

(sç) 

Kireç 

CaCO3 

(%) 

Bitkilere Yarayışlı 

Besin Maddeleri 
Organik 

Madde  

(%) 
Fosfor 

P2O5 
Potas.K2O 

0-60 81 
Killi   

(C ) 
0.056  15.17 0.64 - 1.16 

 

 

Çizelge3. Üzüm Çeşitlerinin Uyanma ve Olgunluk Tarihleri. 
 

    Çeşitler 

2011 2012 2013 

Uyanma Hasat Uyanma Hasat Uyanma Hasat 

Yalova İncisi 6 Nisan 10 Temmuz 8 Nisan 12 Temmuz 5 Nisan 9 Temmuz 

Ata Sarısı 5 Nisan 8 Ağustos 3 Nisan 10 Ağustos 9 Nisan 7 Ağustos 

Trakya İlkeren 3 Nisan 10 Temmuz 2 Nisan 8 Temmuz 5 Nisan 11 Temmuz 

Cardinal 4 Nisan 15 Temmuz 5 Nisan 17 Temmuz 5 Nisan !3 Temmuz 

 



 

 

 

Çizelge 4. Üzüm çeşitlerinin salkım özelliklerine ilişkin bulgular.  

 

 

Çizelge 5. Çeşitlerin tane özelliklerine ilişkin bulgular.  
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Çizelge 6. Çeşitlerin şıra özelliklerine ilişkin bulgular.  

 

  

Çeşitler 

SÇKM 

(%) 

pH Asitlik (%) Olgunluk İndisi 

2011 2012 2013 Ortalama 2011 2012 2013 Ortalama 2011 2012 2013 Ortalama 2011 2012 2013 Ortalama 

Yalova 

İncisi 18.80 20.2 20.4 19.80 4.16 4.18 4.14 4.16 0.386 0.381 0.371 0.379 48.70 53.02 54.99 52.24 
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Abstract: Formula of Trichoderma harzianum (T.h) = Biocot – T (WP)  was applied at 10 

ml/kg peat-mix (p.m) adjusted  at 1×10
7
 conidia per gram to induce suppression of damping-

off  on radish . Container media infested with Rhizoctonia  soil inoculum 0.5%(5g/kg p.m) 

plus10ml of apathogen fragments befor incubation in dark at 24 
0
C for 7 ,17 ,and 25 days . 

Various amended media distributed in pots and seeded (Ten per pot) . Disease severity were 

computed after  14 days . Radish seeds was replanted again in the same treatments , 

subsequently disease rating was also assessed after another 14 days. Interaction between 

thermophilic fungi and T. h in the incubated media for 7 days was also counted with presence 

of pathogenic inoculum .  

Disease severity  in the first planting reduced to 0.11 and 0.10 in T.h amended p.m when 

incubated for 14 days with and with no pathogenic inoculum , respectively   compared to 4.48 

in control . However , the impact of incubation periods on the efficiency of T.h was non 

significant in spite of absence R. solani inoculum. In the second replanting of radish seeds, 

full healthy seedlings were resulted in (p.m + T.h ) incubated for 28 days .Severity rating of 

the same treatment was 0.1 for seedlings planted in 7 and 14 days incubated p.m compared to 

0.46 and  0.41 in the control treatments. 

Apparently ,isolates of examined thermophiles fungi significantly (p≤ 0.05) reduced  the 

efficiency of T.h in the suppression of pre and post emergence  damping off , necrotic 

seedlings and disease severity, since the disease incidence ranging between 45-64.7 % for 

plant grown in p.m  inoculated with T.h + thermophiles fungi of Rhizopus stolonifer and 

Aspergillus niger  ,respectively compared to 23-52%in the control (R. solani + T.h). The latter 

revealed a noticeable reduction in disease  severity 0.1 from that of 0.21 and 0.33 when 

inoculated with each of R. stolonifer or A. Niger. 

Actually, asignificant increasing of infection 74-80% with severity o.45-o.54 resulted for 

plants inoculated with R. solani plus thermophiles species . 

Keywords: R. solani, Peat-mix, T. harzianum, Thermophilic fungi 

 

Introduction 

 

Recently the use of cheap composts for suppression soil borne diseases has increased 

due to the contribution in the recycling of waste ( Escuadra and Amemiya , 2008 ;Joshi et. al. 

,2009) . Composts can reduce disease incidence caused by Pythium spp. , Phytophthora spp. , 

Fusarium spp. and R. solani ( Hagn et al. ,2008 ) in container mixes and far less under field 

conditions ( Noble and Coventry , 2005).  

Various mechanisms of disease suppressive result from a series of physicochemical 

and biological characters of compost attributed to compost inhabiting microorganisms 

including competition with pathogens for nutrients, production of antibiotics, parasitism of 

suppressive agent on pathogens and activation of a plant defense  response : systemic 
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acquired resistance (SAR) or induced systemic resistance  ( ISR) in plants ( Trillas et al. , 

2006 and Raviv , 2008) . 

Disease suppressive compost provides an environment in which disease development 

is reduced despite pathogens being present e.g. specific suppression of R. solani by compost 

found to be the result of Trichoderma spp. present as antagonistic ( Diab et al., 2003) . 

However , general suppression results from a high diversity of microbial biomass that create 

unfavorable conditions for disease development such as Phytophthora spp. on tomato by 

composts derived from agro- industrial wastes ( Ntougias et al. , 2008).  

Trichoderma spp. distributed under different environmental conditions , cultivate and 

survive on various inexpensive substrates. Trichoderma spp. are able to use a wide range of 

compounds as carbon and nitrogen sources and induce several enzymes to break plant 

polymers into sugars for energy and growth.Therefore , these considerable variations make 

Trichoderma isolates attractive candidates for biological control applications including 

mycoparasitism , competition for space and nutricnts , secretion of antibiotics and fungal cell 

degrading enzymes ( Harman , 2006 ) . 

Composts can improve the biological , chemical and physical properties of amended 

soils decreased soil pH , Ec and Exchangeable Sodium Percentage ( ESP )  and induced humic 

acids that improve nutrient availability ( Hussein and Hassan , 2011). 

Thermophilic fungi are the chief components that grow in plant material , piles of 

forestry products and other sources of organic matter that provides a warm , humid and 

aerobic environment. These strains constitute various genera  in the ascomycetes and 

deuteromycetes that can grow at 20 – 62 
0
C . Themophilic fungi have a powerful ability to 

succharify under  non aseptic conditions , high rate of cellulolsis  and potentiate of celluloytic 

enzymes that make the process more economomical ( Sohail et al., 2009). 

This work aimed to detect the potential of Trichoderma harzianum and thermophilic 

fungi in the incubated Humobacter – A compost on suppression Rhizoctonial damping – off 

on radish. 

 

Materials and Methods 

 

Origin of peat –mix compost : 

A compost of Humobacter- A provided by Societe des Usines des Engrais Organiques 

, Lebanon mixed with autoclaved sandy loam soil 1 : 4 .       A nutrient analysis of the 

compost submitted in(Table  1) . 

 

Impact of Trichoderma harzianum in suppression of Rhizoctonia damping – off : 

T. harzianum formulated as biocont –T ( W. P. ) provided by Baraka  Agricultural 

Materials Co. Ltd. Amman , Jordon to induce suppression of Rhizoctonia damping – off was 

determined with a radish plant. Inoculum of R. solani , produced in a chopped – potato and 

soil mixture was air dried and sieved to yield 1 to 2 mm soil inoculum pieces ( Nelson and 

Hoitink , 1983) . T. harzianum 10 ml / kg peat – mix was added at an initial population 

density of 19 × 10 
7
 spore / gram peat–mix .  

Container medium was infested with Rhizoctonia soil inoculum 0.5 %     ( 5 g / kg peat 

– mix ) and 10 ml of R. solani fragments. 

  The contents were mixed thoroughly in the bags loosely tied and incubated in the dark  

at 24± 2 
0
C for 7 , 14 and 28 days . 
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The various amended medium was distributed in pots and seeded with radish under 

greenhouse. Control treatments were medium without R. solani and / or isolate of T. 

harzianum . After 14 days , seedlings were rated on a disease severity scale ( Abbasi et al., 

2004).After the first disease harvest , the container medium was replanted with radish , and 

thereafter disease severity was rated again after another 14 days . Mean of disease rating was 

based on 3 replicates.  

 

Table (1): Nutrient analysis of HUMOBACTER-A ( organic and ecological fertilizer). 

Analysis % Dry weight 

Organic matter 85-92% 

Humic acid 12-13% 

Fulvic acid 5-6% 

pH 5-6 

Ec  2-5 ms/cm 

C /N 18-20 

Mositure content 20-25 % 

Total Nitrogen 1.2-2.0% 

Phosphorus (P2O5) 0.2-0.4% 

Potassium (K2O) 0.4-0.6% 

Sulfur S 0.2-0.3 % 

Calcium Ca 0.2-0.3 % 

Magnesium Mgo 0.1- 0.15 % 

Iron Fe 0.06 – 0.1 % 

Micro nutrients + 
 

 
 

Interaction between thermophiles fungi and T. harzianum : 

To determine whether the mechanism by which the substrate suppressed damping –off 

was biological in nature , peat – mix was pasteurized by heating in an oven at 50 ± 2 
0 

C for 5 

days. Moisture lost during pasteurization was restored  to heat treatment . 

Samples from heated peat- mix were taken for thermophiles fungi counts based on 

dilution plating 10
4
 . Total fungi were enumerated colony forming units ( cfu ) on PDA media 

and were identified according to Rajankar et al., ( 2007).  

Thermophilic fungi were grown for 7 days at 45 
o
C on PDA . Spores and hyphae 

scraped from the surface of the medium in plates ( two plates per isolate) were suspended in 

20 ml of sterile distilled water as described      ( Chung and Hoitink , 1990). 

Fungal suspension was poured into a 2 Kg of the autoclaved compost medium in a 

polyethylene bag and mixed vigorously . Infested media were incubated for 7 days at 24 ± 2 
0
C and thereafter inoculated with isolates of T. harzianum and R. solani . 

Radish seeds were sown in peat – mix directly and after infesting , damping – off 

bioassays was performed and analyzed . Control treatments were media not infested with a 

thermophilic fungus but infested or not infested with isolate T. harzianum and / or R. solani. 

Each bioassay was performed twice with each thermophilic fungus after 14 days . Frequency 

of each thermophilic fungi grown in the presence of  R. solani inoculum were counted after 7 

days.  
 

Data were analyzed using Statistical Analysis System ( version 8.0 ; SAS Institute Inc. ) 

, subjected to analysis of variance ( ANOVA ) and pooled together after testing the 
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homogeneity of variance ( p≤ 0.05 ) . Means of the treatments were compared by Duncan 

Multiple Range Test  

 
 

Results and Discussion 

 

Efficiency of incubated peat – mix amended with T. harzianum on the 

Rhizoctonial damping – off 

The occurrence of damping – off of radish seedling in the conducive medium infested 

with R. solani incubated for 7 days , was significantly higher than of the medium incubated 

for 14 days and 28 days ( Table 2). 

The addition of T. h. to potting – mix with no Rhizoctonia inoculum induced more 

reduction of disease regardless of incubation periods. However, the lowest impact of pathogen 

mixed with the T. h. was 13.72% daming- off on seedlings grown in the peat- mix incubated 

for 14 days compared to 37.25 % when container medium incubated for 7 or 28 days. Our 

results indicate that incubated peat – mix of ( Humobacter – A plus sandy loam soil ) is to 

conducive media to Rhizoctonia daming –off of radish. Similar results were also observed by 

( Nelson and Hoitink, 1983 ; Kuter et al. , 1988).  

Infestation of such compost media  with an effective biocontrol agent such as T. h. 

induced considerable suppression of disease incidence , though when   inoculated with 

pathogenic propagules of R. solani,   since the mean of infected seedlings was 29.41 and 

30.38 % , respectively compared to 60.1 %diseased plants when grown in the infested soil.   

The antagonistic activity of the genus Trichoderma to F. solani and R. solani has 

been widely demonstrated  and several reports confirmed that soil treatment with T. hamatum 

, T. harzianum , and T. viride gave the maximum protection against pre and post emergence 

damping – off and reduced the disease incidence to 6.6 and 10 % , respectively compared to 

fungicide Rizolex at 10 %( El- Kafrawy , 2002). 

 

Table(2): Effect of incubated peat – mix infested with presence of R. solani and T. harzianum 

on the incidence of damping – off of radish . 

Treatment ** 

 

Incunation period ( day) Mean 

7 14 28 

P.m. 45.09 cd * 25.48 e 49.01 c 39.86 b 

P. m. + R. 78.39 a 37.25 d 64.70 b 60.11 a 

P. m. + T. h. 37.25 d 13.72 f 37.25 d 29.41  c 

P. m. + R. +T. h. 40.17 cd 13.72 f 37.25 d 30.38 c 

Mean 50.23 a 22.54 b 47.05   

*Within each independent factor and interaction the means followed by the same letters arenʼt  significantly different ( p 

≤0.05 ). Each value of triple interaction is the mean of 3 replicates. 

** P.m= peat-mix , R= R. solani , T. h. = Trichoderma harzianum 

 

In the second planting of incubated peat – mix shown in ( Tble, 3 ) , almost 75 to 

more than 80 % of the seedlings were healthy in the T. h. amended compost regardless of 

incubation periods, whereas 37.25 – 58.82% of seedlings were infected in the control after 28 

and 14 days , respectively. 

The application of T. h. plus R. solani inoculum to the composted media incubated to 

28 days was also reduced the disease incidence to 25.48 % of the replating seedlings. This 

trial demonstrated that marketable suppressive effect started to appear 14 days after addition 



636 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

of T. h. to peat – mix . Worthwhile , during composting and incubation of each  pathogenic 

inoculum and biocontrol agent of T. h. , available sources of carbon ( glucose , cellulose . . . 

.etc.) are destroyed  , before    habitant and colonize the substrate during incubation periods of 

peat – mix ,   and parasitize scleroia of R. solani , resulting in eradication of the pathogen and 

effective biological control ( Chung et al., 1988). 

Similar results reported that suppression of Pythium aphanidermatum and R. solani 

in the composts and other organic materials weren’t immediate , but rather occurred within 14 

days after infestation ( Tuitert et al. , 1998). 

 

Table (3): Effect of incubated peat – mix infested with R. solani and T. harizanum on the 

incidence of damping off of replanting radish. 

Treatment ** 

 

Incunation period ( day) Mean 

7 14 28 

P.m. 56.86 cd * 58.82 c 37.25 f 50.98 b 

P. m. + R. 80.39 a 70.58 b 45.09 ef 65.35 a 

P. m. + T. h. 21.56 g 23.52 g 17.64 g 20.91 d 

P. m. + R. +T. h. 52.94 cde 47.06 def 25.48 g 41.83 c 

Mean 52.94 a 49.99 a 31.37 b  

*Within each independent factor and interaction the means followed by the same letters arenʼt  significantly different ( p 

≤0.05 ). Each value of triple interaction is the mean of 3 replicates. 

** P.m= peat-mix , R= R. solani , T. h. = Trichoderma harzianum 

 

The duration  that various sources of organic matter utilized in container media and 

their suppressive effects to disease caused by R. solani remain unknown. Worthily, the 

suppressive of soil – borne pathogens colonized the organic matter carry out by inducing the 

accumulation of such enzymes as chitinase , peroxidase and polyphenol oxidase which play 

an important role in plant defense mechanisms against pathogens infection ( Nawar and Kuti , 

2003). 

 

Effect of inocubated peat – mix inoculated with R. solani and T. harzianum on the 

disease severity of radish 

The results indicated that the severity of Rhizoctonia damping – off of radish 

seedlings grown in peat – mix with addition of T. h. is summarized in (Table 4) and coincide 

that (p. m. + T. h.) and     ( p.m. + R. + T. h. ) significantly decreased the rate of disease 

severity (0.10 and 0.11), respectively particularly when incubated for 14 days compared to ( 

0.48 ) in control ( p. m. + R.). 

The positive impacts of addition T. h. to peat – mix were also observed in decreasing 

severity of damping –off when seedlings grown in 14 days incubated potting – mix. However, 

the effectively of the treatments described above on the severity rating was showed clearly in 

their means assessment of each incubation periods and amendments. 

 

This work proved the strong colonization of peat – mix by indigenous 

microorganisms, when  applied T. h. though infested with the pathogen ,   especially after 14 

days of incubation . Differences in the effectivity of the biocontrol agent with / with no a 

pathogen may possibly  explained on the basis of pathogen inoculum potential of an 

aggressive R. solani attacked each seedling which effects on the severity rating ( Bagnasco et 

al., 1998) . Most of the visible disease symptoms developed within the first 7 days after 

seeding , and the biocontrol agent T. h. would need to be highly effective immediately after 
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potting to provide control , since the amended peat – mix was incubated for 7 , 14 ,and 28 

days before seeding.   In the second replanting of radish seeds represented in ( Table  4 ) , full 

healthy seedlings were resulted in ( p. m + T. h. ) when grown in 28 days peat – mix 

incubation.  

 

Table (4) : Effect of incubated peat – mix inoculated with R. solani and T. harzianum on the 

disease severity of radish . 

Treatment ** 

 

Incunation period ( day) Mean 

7 14 28 

P.m. 0.24 b * 0.21 c 0.23 c 0.23 b 

P. m. + R. 0.47 a 0.48 a 0.40 b 0.45 a 

P. m. + T. h. 0.20 cd 0.10 d 0.17 cd 0.16 c 

P. m. + R. +T. h. 0.20 cd 0.11 d 0.18 cd 0.16 c 

Mean 0.28 a 0.22 b 0.24 ab  

*Within each independent factor and interaction the means followed by the same letters arenʼt  significantly different ( p 

≤0.05 ). Each value of triple interaction is the mean of 3 replicates. 

** P.m= peat-mix , R= R. solani , T. h. = Trichoderma harzianum 

 

Severity rating of the same treatments was 0.1 for seedlings cultivated in 7 and 14 

days incubated potting –mix compared to 0.41 – 0.46 in the control treatments . Thus , the 

application of R. + T. h. was also comparable in their mean assessment , since the severity 

rating was 0.20 compared to 0.36 . Our study illustrate that treatments with T. harzianum gave 

the considerable protection of radish seedlings against pre and post emergence damping – off. 

 

Table (5): Effect of incubated peat -  mix inoculated with R. solani and T. harzianum on the 

disease severity of replanting radish.   

Treatment ** 

 

Incunation period ( day) Mean 

7 14 28 

P.m. 0.27 bc * 0.31 b 0.16 de 0.25 b 

P. m. + R. 0.46 a 0.41 a 0.21 cd 0.36 a 

P. m. + T. h. 0.10 e 0.10 e 0.0 e 0.10 d 

P. m. + R. +T. h. 0.27 bc 0.22 cd 0.12 e 0.20 c 

Mean 0.28 a 0.26 a 0.15 b  

*Within each independent factor and interaction the means followed by the same letters arenʼt  significantly different ( p 

≤0.05 ). Each value of triple interaction is the mean of 3 replicates. 

** P.m= peat-mix , R= R. solani , T. h. = Trichoderma harzianum 

 

This potential may be related to their ability of  Trichoderma spp. to nutrient 

competition , antibiosis , antagonisms, inhibition of pathogen enzymes, processes of 

biodegradation , carbon and nitrogen cycling and complex interaction , plant growth 

stimulation , decomposition of organic matter , symbiosis and nutrient exchange ( Howell, 

2003 and Harman , 2006) .  

 

Effect of selected thermophilic fungi on the activity of T. harzianum and suppress 

R. solani 

Among thermophiles fungal isolates resulted after heating and incubation of peat – 

mix , species with high frequency of A. niger , A. terreus , Penicillium spp.  and R. stononifer 

were selected with inoculum of each R. solani and T. harzianum for radish bioassay. 
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Apparently , isolates of examined thermophiles fungi signifcantly (p≤0.05) reduced the 

impact of T. h. in suppression of pre and post Rhizoctonial damping –off and necrotic 

seedlings , in addition to disease severity since, the percentage of infection ranging between 

45 and 64.7 % for plants grown in peat – mix inoculated with T. h. + thermophiles fungi of R. 

stononifer and A. niger , respectively compared to 23.52 % in the control plants ( R. + T. h. )          

( Table  6 ). 

This result agrees to the idea that application of combined biological control agent 

with antagonistic activity toward R. solani increases the likeliness of maintain a consistent 

and suppressive efficient against pathogen ( Krause et al., 2001). For more understanding , the 

mechanisms and symptoms by which Trichoderma induces resistance in the plant includes 

three events: (a) Colonize and infect the outer layers of roots. (b)Once infection occurs, a zone 

of chemical interaction , Trichoderma hyphae are walled off by the plant but arenʼt killed . (c) 

Chimical elicitors from Trichoderma produced by the walled off hyphae interact with putative 

plant receptors( Harman and Shoresh , 2007). 

 

Table (6) : Effect of selected thermophilic fungi on the ability of T. harzianum to suppress 

Rhizoctonia damping-off . 
Amendments of fungi 

isolates 

Inoculum 

of  R. 

solani 

Inoculum 

of T. h. 

% 

Infection 

% Necrotic 

seedlings 

% Post 

emergence 

% Pre 

emergemce 

Dis. 

Severity 

% 

Frequency 

Peat-mix - - 52.93 de 
* 

37.25 
ab 

3.92 
d 

11.76 
b 

0.27 
cd 

- 

Peat –mix + - 68.61 bc 35.29 

b 

13.72 

c 

19.60 

a 

0.43 

b 

- 

Peat-mix + + 23.52 

g 

21.56 

c 

1.96 

d 

0.00 

d 

0.10 

e 

50.0 

Peat –mix+A. niger + - 80.39 
a 

37.25 
ab 

21.56 
ab 

21.56 
a 

0.52 
ab 

43.75 

Peat –mix+A. niger + + 64.70 cd 45.09 

a 

11.76 

c 

7.84 

bc 

0.33 

c 

- 

Peat –mix + A. terreus + - 76.47 ab 33.33 

b 

21.56 

ab 

21.56 

a 

0.52 

ab 

28.0 

Peat –mix + A. terreus + + 60.78 cd 37.25 
ab 

11.76 
c 

9.80 
bc 

0.33 
c 

- 

Peat-mix+Penicillium  sp. + - 74.51 ab 31.36 

b 

17.64 

bc 

25.48 

a 

0.54 

a 

70.43 

Peat-mix+Penicillium sp. + + 49.39 ef 27.44 

bc 

11.76 

c 

7.84 

bc 

0.27 

cd 

- 

Peat-mix+ R. stolonifer + - 80.39 

a 

33.33 

b 

27.44 

a 

19.60 

a 

0.45 

ab 

45.0 

Peat-mix+ R. stolonifer + + 45.09 

f 

37.25 

ab 

3.92 

d 

3.92 

cd 

0.21 

d 

- 

*Within each independent factor and interaction the means followed by the same letters arenʼt  significantly 

different ( p ≤0.05 ). Each value of triple interaction is the mean of 3 replicates. 

 

The latter treatment of ( R. + T. h. ) contributed a noticeable reduction in disease 

severity ( 0.1) from that of 0.21 and 0.33 in the amendments of each R. stononifer and A. 

niger .Several reports demonstrated that endophytic fungi of Aspergillus and Penicillium spp. 

might serve as the main components responsible for pronounced antifungal properties 

involved in protecting the host plant against invasion of such virulent pathogens as R. solani ( 

Wang et al., 2008 ; Xiao – Jun et al., 2012). However, a siginificant ( p≤0.05 ) increasing of 

disease occurrence ( 74 – 80 % ) and disease severity ( 0.45- 0.54) in plants inoculated with R. 

solani plus thermophiles species were shown in ( Table 6). 

This review request discussion of the imfluence of environment parameters on 

Trichoderma and thermophiles species with biocontrol potential . Therefore , studies  

available on the effects of temperature on the spore germination , germ – tube growth and 
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mycelial development  submitted that most strains of Trichoderma rvealed  are mesophilic , 

and canʼt protect germinating seeds from soil- borne diseases caused by cold- tolerant strains 

of pathogens during cold spring conditions ( Samuels, 1996). Water conditions also have been 

shown to strongly affect Trichoderma activities, they have a critical effect on saprophytic 

ability , on the interaction with other fungi(Lupo et al., 1997) . Information about the 

influence of other thermophilic fungi and soil properties on metabolic activities of 

Trichoderma strains is essential for planning their application as biocontrol agent. 

Symptomatic necrotic , pre and post emergence were also developed similarly either in the 

positive or negatively results of application of  T. h. 

This work confirms that R. solani surviving in the peat – mix couldnʼt be avoided 

though the competition of microbiota in the substrate and may attack the seedlings at any 

time. In this aspect , Chung and Hoitink ( 1990) reported that R. solani propagules weren,t 

eradicated from tree park composts when applied with thermophiles isolates of Humicola spp.   
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Abstract: The aim of this study was to determine effects of regulated deficit irrigation practices on flower dry 

weight, anther number, pollen quantity, pollen viability and pollen germination. The experiment was carried out 

two consecutive years on ten years old Braeburn apple trees on M9 rootstock under drip irrigation systems at 

Fruit Research Station located in Lakes Region. There were six irrigation treatments; none deficit irrigation (I1), 

continuous deficit irrigation (I2), deficit irrigation between the 40th and 70th days after full bloom, DAFB (I3), 

deficit irrigation between the 70th and 100th DAFB (I4), deficit irrigation between the 100th and 130th DAFB 

(I5) and deficit irrigation between the 130th and 160th DAFB (I6). The highest flower dry weight was obtained 

none deficit irrigation practices (I1), during vegetation period. Deficit irrigation between the 40th and 70th days 

after full bloom (I3) caused a reduction in the flower dry weight. During the experiment, anther number, pollen 

quantity and pollen viability were not affected by any irrigation practices. 

Keywords: Water stress, Malus x domestica, flower dry weight, pollen viability, flower bud development 

 

Dönemsel Kısıtlı Sulama Uygulamalarının Braeburn Elma Çeşidinde Çiçek Kalitesi ve 

Bazı Çiçek Özellikleri Üzerine Etkileri 

 
Özet: Bu çalışmanın amacı, Braeburn elma çeşidinde dönemsel kısıtlı sulama uygulamalarının çiçek kuru 

ağırlığı, çiçek tozu sayısı, çiçek tozu miktarı, çiçek tozu canlılığı ve çiçek tozu çimlenme oranı üzerine 

etkilerinin belirlenmesidir. Çalışma, Göller Bölgesi içinde yer alan Meyvecilik Araştırma İstasyonu’nda (Eğirdir, 

Isparta), damla sulama sistemiyle sulanan M9 elma anacı üzerine aşılı 10 yaşlı Braeburn elma çeşidinde, iki yıl 

yürütülmüştür. Kısıtlı olmayan sulama (I1), vejetasyon boyunca kısıtlı sulama (I2) uygulamaları ile tam 

çiçeklenmeden sonraki 40.-70. gün (I3), 70.-100. gün (I4), 100.-130. gün (I5) ve 130.-160. günler (I6) arasında 

kısıtlı sulama olmak üzere altı sulama uygulaması yapılmıştır. Vejetasyon boyunca su kısıtının olmadığı I1 

uygulamasında en yüksek çiçek kuru ağırlığı değerleri elde edilmiştir. Tam çiçeklenmeden sonraki 40.-70. 

günler arası yapılan I3 uygulamasında çiçek kuru ağırlığı azalmıştır. Deneme süresince çiçek tozu sayısı, çiçek 

tozu miktarı ve çiçek tozu canlılığı herhangi bir uygulama tarafından etkilenmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Su stresi, Malus x domestica, çiçek kuru ağırlığı, çiçek tozu canlılığı, çiçek tomurcuğu 

gelişimi 

 

Giriş 

 

Elma, dünya genelinde ılıman ilkim bölgeleri boyunca dağılım gösteren, önemli 

yumuşak çekirdekli meyve türlerinden biridir. Ticari olarak üretilebilmesi, üretiminde suyun 

kullanımını gerektirir. Bugün dünyada, büyüyen endüstri ve artan nüfusla beraber su 

kullanımı da artmakta, su kaynakları ise azalmaktadır. Su kaynaklarındaki yetersizlikler, pek 

çok alanda suyun etkin kullanımına yönelik çalışmaların odak noktasını oluşturmuştur.  

Kısıtlı su uygulamaları, yüksek dikim yoğunluğuna sahip bahçelerde vejetatif kuvvetin 

kontrolünü sağlamak amacıyla geliştirilmiştir (Nora ve ark., 2012). Uygulamalar, su kullanım 

etkinliğinin artırılması amacıyla su kısıtlamasına daha az hassas olan seçilmiş bazı gelişme 

dönemlerinde su miktarının azaltılması yöntemine dayanır (Vilà, 1996). Özellikle su 

kullanımının sınırlı veya sulama suyunun pahallı olduğu bölgelerde, geçerli ve kullanışlıdır. 

Şeftali (Li ve ark., 1989), elma (Mills ve ark., 1996), kayısı (Perez-Sermianto ve ark., 2010) 

ve armut (Marsal ve ark., 2002) gibi meyve türlerinde verim ve kaliteyi fazla etkilemeden su 

tasarrufu sağlaması, yöntemin en önemli avantajıdır. Buna karşın, kısıtlı sulama 

uygulamalarının, ortaya çıkan su stresi nedeniyle ağaç gelişimi ve fonksiyonu üzerine bazı 



642 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

olumsuz etkileri olduğu bildirilmektedir. Gelişmenin farklı dönemlerinde meydana gelen su 

stresi, vejetatif gelişmeyi, çiçek gelişimini ve meyve kalitesini etkileyebilir (Andrews, 1994; 

Kaynaş ve ark., 1997; Lakso, 2003; Fereres ve ark., 2012). Meyve gelişimi, karbonhidratlar, 

su ve besinlerin önemli desteğini de gerektirir ve bu kaynakların azalmasıyla da sınırlanabilir 

(Lakso ve Goffinet, 2013). Suyun azalmasıyla doğrusal olarak meyve, sürgün ve gövde çapı 

gelişimi (Lakso, 2003), çiçek (Fereres ve ark., 2012) ve çiçek tozu canlılığı azalabilir 

(Andrews, 1994). 

Çiçek tomurcuğu oluşum ve gelişim döneminde meydana gelen stres faktörleri (su 

stresi, yüksek sıcaklık, besin eksikliği vb.) çiçek organlarının gelişimini ve sonuçta çiçeğin 

meyve tutma kapasitesini etkileyebilir. Engin (2006), sulamanın Glohaven şeftali çeşidinde 

çiçek ayrım sürecini önemli derecede etkilediğini bildirmiştir. Optimum sulama koşulları 

altında eylül ayının başında tomurcuklarda dişi organ ve erkek organ şekillenirken aşırı su 

stresi altında tomurcukların çoğu çanak yaprak farklılaşması aşamasındadır. Benzer olarak 

Hueso ve Juevas, 2003 ve Fereres ve ark., 2012, çiçeklenmeden önceki yıl meydana gelen su 

stresinin çiçeklenmeyi ve sonraki yılın meyve üretimini etkilediğini bildirmişlerdir. 

Kısıtlı sulama programı uygulamadan önce, hem tanımlanan büyüme aşamaları 

süresince hem de tüm sezon boyunca bitkinin strese karşı tepkisini belirlemek gerekir (Kirda 

ve Kamber, 1999). Kritik olmayan fenolojik periyotların doğru seçimi, kısıtlı su 

uygulamalarının başarısı için anahtar faktördür (Hueso ve Juevas 2003). Bugüne kadar 

yapılan çalışmalarda, kısıtlı sulama uygulamalarının vejetatif gelişme ve meyve gelişimi 

üzerine etkileri üzerinde durulmuştur (Marsal ve ark., 2002; Lopez ve ark., 2008; Perez-

Sermianto ve ark., 2010). Çiçek tomurcuğu gelişimi ve çiçek kalitesi üzerine etkileri ile ilgili 

ise fazla çalışma bulunmamaktadır.  

Bu çalışma, Braeburn elma çeşidinde çiçek tomurcuğu gelişimi sürecinde, farklı 

zamanlarda yapılan kısıtlı sulama uygulamalarının çiçek kalitesi ve özellikleri üzerine 

etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Deneme, M9 anacı üzerine aşılı 10 yaşlı Braeburn elma çeşidinde, Eğirdir Meyvecilik 

Araştırma İstasyonu arazi ve laboratuvarlarında 2 yıl (2012-2013) süreyle yürütülmüştür. 

Dönemsel kısıtlı sulama uygulamaları, 2010 yılında başlamış, 2012 yılı vejetasyon sonuna 

kadar devam etmiştir. Gelişme döneminde yapılan uygulamalar, bir sonraki yılın çiçek 

oluşumu ve meyve tutumunu etkilediğinden, 2012 yılı uygulamalarının 2013 yılı çiçek 

özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla 2012 yılı dışında 2013 yılında da örnekler 

alınmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü bahçenin toprağı killi-tınlı yapıda, farklı toprak 

derinliklerinde kullanılabilir su tutma kapasitesi 55.6, 49.7, 51.2 mm; 0-90 cm toprak 

derinliğinde solma noktası 156.2 mm, tarla kapasitesi ise 312.7 mm’dir.  

Sulama uygulamaları; damla sulama sisteminin kullanıldığı çalışmada; damlatıcı 

debisi, damlatıcı aralığı ve her ağaç sırası için kullanılacak lateral sayısı Yıldırım (2005)’e 

göre hesaplanmıştır. Toprak nemi ölçümleri, ağaç taç izdüşümü içerisinde ve laterallere dik 

gelecek şekilde 30 cm, 60 cm ve 90 cm derinliklere yerleştirilen dijital tansiyometrelerle 

ölçülmüştür. Ölçümler, her sulama öncesi sabah saatlerinde yapılmıştır. Sulama suyu (I), 

Eşitlik 1 ve Eşitlik 2’ye göre hesaplanmıştır (Ertek ve Kanber, 2003).  

 

I = Epan x Kcp x P (1) 
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Eşitlikte; I sulama suyu (mm), Epan 4 günlük yığışımlı buharlaşma miktarı (mm), Kcp 

bitki pan katsayısı, P gölgelenen alandır (%). Gölgelenen alan oranı, güneşin tam tepede 

olduğu öğle saatlerinde ağaç taç izdüşümünde oluşan alanın sıra arası ve sıra üzeri mesafeye 

oranlanmasıyla belirlenmiş ve %37 olarak dikkate alınmıştır (Çetin ve Bilgel, 2002). 

Sulamalar arasında oluşan buharlaşma miktarı deneme alanı yakınında bulunan Class-A pan 

buharlaşma kabıyla ölçülmüştür. Elmada tam çiçeklenme dönemi sonrasında 0-90 cm 

derinlikteki toprak nemi tarla kapasitesine getirilmiş, bu tarihten sonra programlı sulamalara 

başlanılmıştır (Köksal vd., 1999). Deneme süresince, ilk ve son sulama tarihleri 2011 ve 2012 

yıllarında sırasıyla 8 Mayıs-25 Eylül ve 14 Mayıs-23 Eylül olarak gerçekleşmiştir. Bitki su 

tüketimi (ET), su bütçesi eşitliği kullanılarak Eşitlik (2)’ye göre hesaplanmıştır (James, 1988). 

 

ET = I + R + Cr – Dp – Rf ± Δs           (2) 

Eşitlikte; ET bitki su tüketimi (mm), I sulama suyu miktarı (mm), R yağış miktarı 

(mm), Cr kapiller yükselme (mm), Dp derine süzülme (mm), Rf yüzey akış kaybı (mm), Δs 

profil boyunca oluşan nem değişimidir (mm). Cr ve Rf, deneme alanında taban suyu problemi 

bulunmadığından ve damlatıcı debileri toprak bünyesi dikkate alınarak belirlendiğinden 

dolayı “0” olarak alınmıştır. Yağış miktarı ise her yağış sonrası günlük olarak ölçülmüştür. 

Vejetasyon periyodu boyunca altı farklı sulama uygulaması yapılmıştır. I1 uygulamasında, 

gelişme dönemi boyunca su kısıtı yapılmazken (Kp:1.0), I2’de sürekli su kısıtı uygulanmıştır 

(Kp:0.25). Su kısıtı yapılmayan uygulamada, Class-A pan buharlaşma kabından ölçülen 

buharlaşma miktarı kadar sulama suyu verilirken, sürekli su kısıtının yapıldığı I2 

uygulamasında 0.25 katsayısı kullanılmıştır. Bunların dışındaki uygulamalarda ise tam 

çiçeklenme döneminden sonra 40. günden itibaren farklı dönemlerde 30’ar günlük kısa süreli 

su kısıtı yapılmıştır. Su kısıtı yapılan dönemlerde, bu uygulamalara I2 uygulaması (Kcp=0.25) 

kadar sulama suyu, kısıtlı sulama dönemi dışındaki dönemlerde ise I1 uygulaması kadar 

sulama suyu (Kcp=1.0) verilmiştir. 

Çiçek özellikleri; deneme ağaçlarında, tomurcuk kabarmasından tam çiçeklenmeye 

kadar geçen fenolojik dönemler kaydedilmiştir. Çiçek kalitesinin belirlenmesi amacıyla tüm 

ağacı temsil edecek şekilde her uygulama için toplam 250 adet çiçek örneği alınmıştır. 

Çiçekler kurutulmadan önce Millán ve ark. (1997)’nin bildirdiği gibi çiçek saplarından 

ayrılmış ve 70
o
C etüvde bir gün boyunca kurutulmuştur. Daha sonra örnekler, 0.001 

hassasiyetli terazi ile tartılarak kuru ağırlıkları bulunmuştur. Çiçekler ayrıca anormal çiçek 

oluşumu bakımından da incelenmiştir. Çiçek tozu miktarının belirlenmesi amacıyla her 

tekerrürde 10 çiçek balon aşamasındayken toplanmış, her bir çiçeğe ait anter sayısı not 

edildikten sonra anterler, kahverengi şişelere konarak 24 saat oda sıcaklığında patlamaları için 

bekletilmişlerdir. Çiçek tozu miktarı Eti (1990)’ye göre hemositometrik lam yardımıyla 

sayılarak hesaplanmıştır. Çiçek tozu canlılık oranlarının belirlenmesinde % Triphenyl 

tetrazolium chloride (TTC) kullanılmıştır. Çiçek tozu çimlendirme denemeleri %15 sakkaroz 

ve %1 agar içeren petri kaplarında yapılmıştır.  

İstatistiksel analizler; deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü ve 

her tekerrürde bir ağaç olacak şekilde kurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde JUMP 7.0 

yazılım programı kullanılmış, değerlendirmeler p<0.05 seviyesinde LSD çoklu karşılaştırma 

testine göre yapılmıştır. Çoklu karşılaştırma testinden önce verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediklerine bakılmıştır. Çiçek canlılığına ait değerler normal dağılım göstermediğinden 

açı transformasyonuna tabi tutulmuştur.  
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Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Deneme süresince, uygulamalara ait sulama suyu (I) ve bitki su tüketimi (ET) 

miktarları, tablo 1’de verilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü her üç yılda en yüksek sulama suyu 

ve bitki su tüketimi değerleri, I1 uygulamasında belirlenirken sürekli su kısıtlamasının olduğu 

I2 uygulaması, en düşük değerlere sahip olmuştur. I1 uygulamasını I6 uygulaması izlemiştir.  

 

Tablo 1. Sulama suyu (I) ve bitki su tüketimi (ET) miktarları 

Uygulamalar 
2010 2011 2012 

I (mm) ET (mm) I (mm) ET (mm) I (mm) ET (mm) 

I1 363.8 480.8 361.2 478.0 395.0 522.7 

I2 118.4 267.4 107.8 243.9 119.3 287.7 

I3 317.1 426.2 308.7 420.7 335.0 465.9 

I4 296.5 418.3 292.4 416.9 312.6 475.8 

I5 287.3 412.8 300.8 448.2 320.2 492.9 

I6 318.7 431.9 316.6 454.8 349.3 500.6 

Evaporasyon 890.1 909.9 984.8 

Yağış 80.5 87.2 114.9 

 

Gelişme dönemindeki su stresi, erken çiçeklenmeyi teşvik etmekle birlikte (Cuevas ve 

ark., 2008), vejetatif gelişme, meyve gelişmesi (Lakso, 2003; Lopez ve ark., 2008) çiçek kuru 

ağırlığı (Hueso ve Cuevas, 2003) ve meyve tutumunun azalmasına (Lopez ve ark., 2008) 

neden olabilir. Nitekim Goldhamer (2012), çiçek gelişimi süresinde meydana gelen su 

stresinin, sonraki dönemin ürün ve verimini belirleyen çiçek kalitesini olumsuz 

etkileyebileceğini bildirmiştir. Bu çalışmada, kısıtlı sulama uygulamalarının çiçek kuru 

ağırlığı üzerine etkisi, uygulama ve yıllara göre farklılık göstermiştir (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Kısıtlı sulama uygulamaları altında çiçek kuru ağırlığı 

Uygulamalar 
Çiçek kuru ağırlığı (g) 

2012 2013 

I1 2.42 a 2.92 a 

I2 2.17 bc 2.86 ab 

I3 2.13 c 2.61 c 

I4 2.37 ab 2.56 c 

I5 2.11 c 2.72 bc 

I6 2.21 abc 2.63 c 

LSD (p<0.05) 0.023 0.19 

 

Elde edilen kuru ağırlık değerleri, Millan ve ark. (1997)’nın da bildirdikleri gibi 2.1-

2.9 g arasında değişmiştir. Her iki uygulama yılında en yüksek çiçek kuru ağırlığı, tam sulama 

(I1) uygulamasından alınmıştır. Dönem boyunca su kısıtını ifade eden I2 uygulamasında, çiçek 

kuru ağırlığının en düşük olması beklenirken özellikle 2013 yılında tam sulama hariç diğer 

uygulamalardan daha yüksek değer almıştır (Tablo 2). Benzer sonuçlar, Hueso ve Cuevas 

(2003) tarafından da rapor edilmiştir. Tam çiçeklenmeden sonraki 40. ve 70. günler arası su 

kısıtını ifade eden I3 uygulamasında çiçek kuru ağırlığının azalması, aynı dönemde hücre 

bölünmesi ve genişlemesi nedeniyle meyve gelişim hızının artması ve eş zamanlı olarak çiçek 
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uyarımının başlamasından kaynaklanmış olabilir. Benzer şekilde Hueso ve Cuevas (2003), 

kısıtlı sulama uygulamalarının yenidünya çiçeklerinin kuru ağırlığını olumsuz etkilediğini, 

Cuevas ve ark. (2007), geç dönemde yapılan fazla su kesintilerinin çiçek büyüklüğü üzerine 

olumsuz etki göstermesine karşın meyve tutumu, büyüklüğü ve verimi etkilemediğini 

bildirmişlerdir. Çalışmamızda çiçek kuru ağırlığındaki bu farklılıklar, su kısıtının yapıldığı 

dönemdeki bitkinin mineral madde kapsamı ile topraktan aldığı mineral maddeler ile ilgili 

olabilir. Dichio ve ark. (2007), şeftalide kısıtlı sulama uygulamalarının, çiçek tomurcuklarında 

azot ve karbonhidrat düzeyini artırdığını bildirmişlerdir. Nitekim Cox’s Orange Pippin elma 

çeşidinde, ürün yükü fazla olan ağaçların meyvesiz ağaçlara göre bir sonraki yıl daha küçük 

çiçekler ve stigmalar oluşturduğu, stigma yüzeyindeki papillaların deforme olduğu (Buszard 

ve Schwabe, 1995); şeftalide ise geç hasadın meyve tutumunun azalmasına neden olan çiçek 

salkımının gelişmesini yavaşlattığı belirlenmiştir (Koutinas ve ark., 2010). Mineral madde 

farklılıkları yanında Engin (2006)’nin de bildirdiği gibi su stresi, çiçek tomurcuğu oluşumunu 

yavaşlatıp çiçek tomurcuklarını daha ilerideki su stresine maruz bırakılabilir.  

Braeburn çeşidi pek çok elma çeşidi için tozlayıcı olarak kullanılmaktadır. Anter ve 

çiçek tozu sayısı, çiçek tozu canlılığı ve çiçek tozu çimlenmesi bakımından yıllar arasındaki 

fark önemsiz bulunduğundan tablo 3’de yıl ortalamalarına ait veriler sunulmuştur. Çiçek tozu 

çimlenme oranında ise en yüksek değer T4 uygulamasından alınmış, diğer uygulamalar 

istatistikî olarak aynı grupta yer almıştır (Tablo 3). T4 uygulaması, temmuz-ağustos ayındaki 

bir aylık su kısıtını ifade etmektedir. Ancak, en yüksek çimlenme oranının T4 uygulamasında 

belirlenmesi, bu dönemdeki su kısıtından ziyade çiçek tozlarının agar ortamına ekiminden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Genel olarak, kısıtlı olmayan sulama uygulaması ile 

vejetasyon boyunca su kısıtlamasının yapıldığı uygulamaların incelenen tüm özellikler 

bakımından aynı grupta yer alması, tozlayıcı bitkilerin etkinliği açısından önemlidir.  

 

Tablo 3. Bazı çiçek özellikleri üzerine kısıtlı sulama uygulamalarının etkileri 

Uygulamalar 
Anter sayısı 

(adet) 

Çiçek tozu sayısı 

(adet) 

Çiçek tozu canlılığı 

(%) 

Çiçek tozu çimlenme oranı 

(%) 

I1 18.27 58.321 86.67 15.45 b 

I2 17.89 63.482 83.27 14.75 b 

I3 17.99 59.732 86.90 15.00 b 

I4 18.29 55.643 86.10 22.15 a 

I5 17.94 56.672 82.58 15.05 b 

I6 17.86 54.167 86.28 15.45 b 

LSD p<0.05) - - - 3.64 

 

Çiçek tomurcuğu gelişim dönemindeki su eksikliği, derecesine bağlı olarak anormal 

çiçek oluşumuna da neden olabilir. Engin ve Ünal (2004), yaz aylarındaki su eksikliğinin 

kiraz ağaçlarında anormal çiçek oluşturma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda incelenen çiçeklerde, kısıtlı sulama uygulamalarında anormal çiçek yapısına 

rastlanmamıştır. Çiçeklerde taç yaprak ve çanak yapraklar normal görünüşte ve ideal 

büyüklüklerini almış, erkek ve dişi organlar sağlıklı ve yeterli sayıdadır.  

 

Sonuç 

 

Çiçek tomurcuğu oluşumu ve gelişimi döneminde su eksikliği nedeniyle meydana 

gelen su stresi, meyve eldesi için önemli olan çiçek oluşumu ve çiçek organlarının gelişimini 

etkileyebilir. Günümüz koşullarında su kaynaklarının hızla azalması ve özellikle 2013-2014 
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yılı gibi Türkiye ve diğer bazı ülkelerde kurak geçen yıllarda oluşabilecek su kesintilerine 

karşın pek çok üreticinin olduğu gibi elma üreticisinin de karşılaşacağı sorunları bilmesi ve 

ağacın su kesintisine karşı tepkisinin belirlenmesi, özellikle ticari bahçeler için oldukça 

önemlidir.  

Çiçek tomurcuğu uyarım zamanında yapılacak bahçe uygulamaları, çiçek organlarının 

farklılaşma derecesi ve/veya çiçek büyüklüğü üzerine etki edeceğinden, meyve büyüklüğünde 

de önemli rol oynayabilir. Bu nedenle ağacın fizyolojik durumunu etkileyen, başta budama 

olmak üzere çiçeklenmeden itibaren sulama, gübreleme ve hastalıklarla mücadelede gereken 

hassasiyetin gösterilmesi, yeterli çiçek oluşumunu sağlayacağı gibi çiçeklerin kaliteli meyve 

oluşturmasında da büyük önem taşımaktadır.  
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Abstract: The raspberries are plants belonging Idaeobatus subgenus in the genus Rubus of the Rosacea family. 

From west to east, north of our country, raspberry plants can be grow where altitude is 1000 m and more, air 

relative humidity and soil moisture are higher. Due to their many compounds, raspberry fruits are known to have 

on extremely important effects on human health. Raspberry fruits are also important economically in addition to 

its effects on human health. Raspberry cake industry sought from the fruit. However, raspberry growing is 

known not yet at desired levels. Raspberries’ spread area is restricted owing to high drought sensitivity. 

Therefore raspberry growing on semi-arid areas should be encouraged by some applications. One of these is 

plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) applications. 

PGPR are known that they promotes rooting, increases the leaf area, chlorophyll content, nutrient uptake, protein 

level, hydraulic activity and resistance to drought. PGPR are increase yield and quality because of they 

encourage shoot and root development, delay the process of leaf abscission formation. 

In this study, it was aimed to determine the effects on some biochemical characteristics of certain bacteria 

combination in Heritage raspberry varieties. In this study leaves belong to vegetative shoot of raspberry plants 

which bacteria solution applied to its root zone were used as plant material. It was examined that chlorophyll, 

anthocyanin, the total phenolic compounds, total carbohydrate and prolin content in leaves. In this study 

determined the effects on some biochemical characteristics of certain bacteria combination and mycorhiza 

application in Heritage raspberry varieties. 

Keywords: Raspberry, PGPR, total phenolic compound, chlorophyll, proline, total carbohydrate 

 

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteriler (Pgpr)’in Ahududu Bitkisinde Bazı 

Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkileri 

 
Özet: Ahudutları Rosacea familyası, Rubus cinsinin Idaeobatus alt cinsine ait bitkilerdir. Ülkemizin kuzeyinde, 

batıdan doğuya uzanan bir kuşak boyunca, genellikle 1000 m ve daha fazla yüksekliklerde, hava oransal nemi ve 

toprak nemi fazla olan yerlerde doğal olarak yetişebilmektedirler. Ahududu meyveleri, insan sağlığı üzerine olan 

etkilerinin yanında kullanım çeşitliliğinin yüksek olması nedeniyle de ekonomik bakımdan son derece 

önemlidirler. Ancak bu denli önemli bir meyve olmasına karşın ahududu bitkisinin yetiştiriciliğinin henüz 

istenilen düzeylerde olmadığı bilinmektedir. Özellikle kurağa hassas olması bitkinin yayılma alanını doğal olarak 

azaltmaktadır. Bu nedenle yarı kurak alanlarda yetiştiricilik yapılmasında bir takım uygulamalar yapılarak bitki 

gelişiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalardan birisi de bitki gelişimini teşvik eden rizobakteri 

(PGPR) uygulamalarıdır.  

PGPR’ların bitki büyümesinde köklenmeyi teşvik ettiği, yaprak alanını artırdığı, klorofil, besin elementi, protein, 

hidrolik aktivite ve kurağa dayanım gibi özelliklerde artış sağladığı, aynı şekilde sürgün ve kök gelişimini teşvik 

ettiği ve yaprakta absisyon tabakasının oluşumunu geciktirdiği ve dolayısıyla verim ve kaliteyi artırdıkları 

bilinmektedir. Bu çalışma ile de bazı bakteri kombinasyonlarının ve mikoriza uygulamalarının Heritage ahududu 

çeşidinde bazı biyokimyasal özellikler üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında bazı bakteri kombinasyonlarının ahududu bitkisinin biyokimyasal 

özellikleri üzerine önemli etkiler gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ahududu, PGPR, toplam fenolik madde, klorofil, prolin, toplam karbonhidrat 

 

Giriş 

 

Ahududu bitkileri Rosacea familyası, Rubus cinsinin Idaeobatus alt cinsine aittirler 

(Onur, 1996). Yeryüzünde geniş bir yayılma alanı bulunan ahududu bitkileri ülkemizin 

kuzeyinde, batıdan doğuya uzanan bir kuşak boyunca, genellikle 1000 m ve daha fazla 

yüksekliklerde, hava oransal nemi ve toprak nemi fazla olan yerlerde bulunurlar (Onur, 1996).   
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Ahududunun taze veya şoklanmış meyveleri pasta yapımında, reçel, marmelat, jöle, 

şekerleme endüstrisinde, meyve suyu, likör gibi içkilerin yapımında özellikle kendine has 

kokusu ve tadı nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca meyveleri kurutularak 

(örneğin meyve çayı) da değerlendirilmektedir. Ayrıca içerdiği bazı pigmentler, fenoller, 

flovonlar, flavonoidler, vitamin ve lifler bakımından diğer meyve türlerinden daha zengin 

oldukları bilinmektedir (Pehluvan ve Güleryüz, 2004).  

Bitki gelişimini teşvik eden bakterilerin (PGPR) uygulamaları ile kök sayısı, kök 

uzunluğu, gövde gelişmesi, hidrolik geçirgenlik, bitki besin elementi oranı ve alımı, kuru 

madde, yumru ve dane verimi, yaprak alan indeksi, klorofil oranı, çimlenme oranı ve enzim 

aktivitesi artışı ile yaprak yaşlanmasının geciktirilmesi gibi olumlu sonuçlar elde 

edilmektedir. PGPR’nin bitki gelişmesini teşvik mekanizmaları tam olarak açıklanamamış 

olmakla birlikte bu bakterilerin oksin (Egamberdiyeva, 2005; Çakmakçı ve ark., 2006a,b), 

sitokinin (Timmusk ve ark., 1999; García de Salamone ve ark., 2001), gibberallin (Gutiérrez-

Mañero ve ark., 2001) ve etilen (Glick ve ark., 1995) gibi bitkisel hormonları üretebildiği; 

asimbiyotik olarak N fiksettiği (Boddey ve Dobereiner, 1995; Şahin ve ark.,2004); mineral 

fosfatı çözebildiği ve organik fosfat ve diğer besin elementlerini mineralize ettiği (De Freitas 

ve ark., 1997; Canbolat ve ark., 2006a); siderofor, antibiyotik, enzim ve fungusit bileşikler 

sentezleyerek veya rekabet gibi mekanizmalarla patojenlere karşı antagonistik etki gösterdiği 

(Dey ve ark.,2004; Lucy ve ark.,2004) bilinmektedir. Ayrıca bitki gelişimi; aşırı sıcaklıklar, 

yüksek ışık, su basması, kuraklık, organik kirleticiler ve toksik metallerin varlığı, radyasyon, 

yaralanma, böcek zararı, yüksek tuzluluk, virüs, bakteri ve mantarların dahil olduğu birçok 

biyotik ve abiyotik stres faktörü tarafından engellenebilmektedir. Bitkilerin bir dizi savunma 

proteininin sentezlenmesi dahil fizyoloji ve metabolizmasını değiştirebilme özelliklerine ilave 

olarak, belli bakteriler de çeşitli çevresel stres faktörlerinden kaçınma ve kısmen de olsa 

üstesinden gelme bakımından bitkilere yardımcı olmaktadır (Çakmakçı, 2009). Bakteriler bazı 

enzimlere etki ederek bitkilerde moleküler düzeyde bazı fizyolojik değişikliklere neden 

olmaktadır. Bu enzimler içinde 1-aminoklopropan-1-karboksilat (ACC) deaminaze bitki etilen 

hormonunun ayarlanması ile bitki büyüme ve gelişimini değiştirmede önemli rol 

oynamaktadır. Bitki gelişimini teşvik edici bu bakteriler; bitki besin kaynağı sağlanmasına 

ilave olarak, ACC deaminaze aktivitesi yoluyla bitki etilen düzeyini azaltarak, bitki 

gelişmesini doğrudan teşvik etmektedir (Glick, 1995).  

İlk olarak tek yıllık bitkilerde başlayan PGPR uygulamaları, son yıllarda çok yıllık 

ağaç ve ağaçsı bitkilerde de devam ettirilmiştir. PGPR ların sera ve tarla koşullarında özellikle 

meyve türleriyle yapılan çalışmalarında çilekte fide kalitesine ait değerleri olumlu bir şekilde 

artırılabileceği (Aslantaş ve ark., 2009, Pırlak ve Köse 2010), kümülatif verim, bitki başına 

verim ve yaprak besin elementi içeriklerini (P ve Zn) olumlu yönde etkilediği (Pırlak ve Köse 

2009, Eşitken ve ark., 2010) belirlenmiştir. PGPR uygulamalarının, mavi yemişte gelişim 

üzerine (De Silva ve ark., 2000) ve ahududunda verim ve verim unsurlarına ve yapraktaki N, 

P ve Ca içeriklerine olumlu etkiler yaptığı gözlenmiştir (Orhan ve ark., 2006). 

Birçok üzümsü meyvenin olduğu gibi ahududuların üretim alanlarını sınırlayan birçok 

çevresel faktörler mevcuttur (Karadeniz bölgesinde hasat sezonundaki yağışlar, İç Anadolu 

bölgesinin sonbaharının kısa ve serin geçmesi, sert rüzgârlar gibi). Çevresel koşullardan 

kaynaklanan sınırlayıcı faktörlerden, mikroorganizmalar kullanılarak stres altındaki bitkilerin 

minimum düzeyde etkilenmesi ve verim ve kalitede düşüşlerin daha az olması 

sağlanabilmektedir. Bu amaçla bazı bakteri kombinasyonlarının ve mikoriza uygulamalarının 

Heritage ahududu çeşidinde bazı biyokimyasal özellikler üzerine etkileri belirlenmiştir. 
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Çalışma, Bozok Üniversitesi Gedikhasanlı Deneme ve Araştırma İstasyonundaki 

yetiştirme seralarında yürütülmüştür. Daha önce bölgede yapılan adaptasyon çalışmalarında 

olumlu sonuçlar elde edilmiş ve bu bölge ahududu yetiştiriciliği için önerilen (Eyduran ve 

ark., 2006; Demirsoy ve ark., 2006; Eroğlu ve Gerçekçioğlu, 2006). ‘Heritage’ ahududu 

çeşidine ait bir yaşında fidanlar kullanılmıştır. Denemede kullanılan bakteri 

kombinasyonlarının içerdikleri bakteri ırkları ve bazı özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Denemede kullanılan bakteri kombinasyonlarının içerdikleri bakteri ırkları ve bazı 

özellikleri 
 Strain 

No 

MIS Tanı Sonucu N-free 

Ortam-da 

Gelişme 

NBRIP-BPB 

Ortamda Gelişme 

Sükroz Test 

Y4 (62/5+IA1+HA3+RC47)  

62/5 Ps. putida btyp B,  Ps. agarici, K+ +  

IA1 Bacillus atrophaeus    

HA3 Rhodococcus erythropolis K+ K+  

Y5 (58/3+2B1+4A1+7B1)  

58/3 Pseudomonas fluorescens + Z+  

2B1 Pseudomonas putida btyp A    

4A1 Bacillus pumilus GC sbg. A    

7B1 Bacillus licheniformis    

Y6 (48/3+5B2+7A1+5A2)  

48/3 
Pseudomonas fluorescens btyp 

A 
Z+ 

Z+ - 

5B2 Bacillus licheniformis    

7A1 Bacillus subtilis    

5A2 Bacillus subtilis    

 

Denemede kullanılan bakteri kombinasyonlarına ait bakteriler Rize ve Trabzon 

yöresindeki 56 farklı agroklimatik lokasyondaki yabani ahududu kök rizosferi topraklarından 

izole edilmiştir. Bakterilerin fosfat çözme ve azot fiksetme kapasiteleri Çakmakçı ve ark. 

(2009) tarafından bildirildiği şekliyle tespit edilmiştir. Bakteri izolatları, Nutrient Broth (NB) 

besiyerinde 25
o
C’de 24 saat süreyle geliştirilip, taze kültürlerinden distile su ile hazırlanan 

süspansiyonları son konsantrasyonları 10
9
 hücre/ml olacak şekilde seyreltilmiştir. Denemede 

kullanılan mikoriza ise Bioglobal firmasına ait Endo Roots Soluble adlı %23 oranında 

mikoriza 9 farklı Glomus mantarını içeren ticari toz formundaki prepat kullanılmıştır. Deneme 

5 uygulama (Y4, Y5, Y6, Mikoriza ve kontrol) 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 4 fidan olacak 

şekilde kurulmuştur. Perlit ve torf karışımı içeren saksılara 18.02.2014 tarihinde dikilen 

fidanlar vejatatif büyümeye başlangıç döneminde (03.05.2014) her saksıya ½ litre olacak 

şekilde bakteri ve mikoriza solüsyonları ile sulanmıştır ve 14.05.2014 tarihinde ‘Grow Speed’ 

adlı ticari gübre ile gübrelenmiştir. 07.07.2014 tarihinde fidanlardan alınan yapraklarda 

klorofil (Konica Minolta SPAD-502 Plus Chlorophyll Meter), antosiyanin miktarı (Opti 

Science ACM-200 Plus Anthocyanin Meter), toplam fenolik madde (Singleton and Rossi, 

1962), toplam karbonhidrat (Robyt and White,1987) ve prolin içerikleri (Bates ve ark.,1973) 

incelenmiştir.  
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Bulgular ve Tartışma 
 

Denemeye alınan ‘Heritage’ ahududu çeşidinde farklı bakteri kombinasyonları ve 

mikoriza uygulamalarının bazı biyokimyasal özellikleri üzerine etkisi Çizelge 2’de 

verilmiştir. Klorofil miktarları istatistiksel olarak incelendiğinde uygulamalar arasında önemli 

farklar bulunmuştur. En yüksek klorofil miktarı Y4 ve Y5 bakteri kombinasyonlarından elde 

edilirken en az klorofil miktarı Y6 bakteri kombinasyonundan elde edilmiştir. PGPR 

bakterileri ile yapılan bir çok çalışmalarda bakterilerin klorofil içeriklerine olumlu etkileri 

bildirilmiştir (Aydın ve ark.,2012;Güllüce ve ark.,2012; Heidari ve ark., 2011). Yapraklardaki 

antosiyanin miktarları incelediğinde uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli 

bulunmuştur. Rodriguez ve ark., (2014) bizim çalışmamızda olduğu gibi PGPR 

uygulamalarının yapraklardaki antosiyanin miktarları üzerine olumlu etkilerinin olduğunu 

bildirmişlerdir. Denememizde değerlendirilen toplam fenolik madde miktarları istatistiki 

açıdan çok önemli bulunurken, toplam karbonhidrat miktarları önemsiz olarak belirlenmiştir. 

Ancak toplam karbonhidrat miktarlarının ortalamaları incelendiğinde sayısal olarak en yüksek 

değerin yine PGPR uygulamaları yapılan bitkilerden elde edildiği görülmektedir.  Benzer 

çalışmalarda toplam fenolik ve karbonhidrat miktarları üzerine PGPR uygulamalarının önemli 

etkileri olduğu rapor edilmiştir (Mahmood ve ark., 2010; Heidari ve ark., 2011; Mishra ve 

ark., 2011). Araştırmamızda elde edilen prolin miktarları istatistiki açıdan incelendiğinde 

ortalamalar arasındaki fark önemli bulunmuştur. PGPRlar kullanılarak yapılan birçok 

denemede bizim verilerimizle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir ((Mahmood ve ark., 2010; 

Heidari ve ark., 2011; Mishra ve ark., 2011). 

 

Çizelge 2. PGPR ve mikoriza uygulamalarının Heritage ahududu çeşidinin bazı biyokimyasal 

özellikleri üzerine etkileri 

Uygulama 
Klorofil 

(SPAD) 
Antosiyanin 

Toplam 

Fenolik 

Madde (GAE 

mg/g) 

Toplam Karbonhidrat 

(%g antron) 
Prolin (prolin/g) 

Y4 34.32*a 4.67*a 0.40
**

d 34.28
ns

 0.08
*
 a 

Y5 34.14a 4.85a 2.94a 33.94 0.09a 

Y6 27.09b 3.46b 2.06b 31.06 0.03b 

Mikoriza 30.59ab 3.86ab 1.46c 33.17 0.03b 

Kontrol 31.20ab 4.07ab 2.44b 30.85 0.09a 

**P<0.01  

* P < 0,05 

ns: Ortalamalar arasındaki fark 0.05 seviyesinde önemli değildir. 

Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. 

 

Sonuç 
 

Denemememizde PGPR uygulamalarının, incelenen biyokimyasal özellikler üzerine olumlu 

etkileri olduğu görülmüştür. Y4 ve Y5 bakteri kombinasyonlarının diğer bakteri ve mikoriza 

uygulamalarından daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. PGPR uygulamalarının Heritage 



652 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

ahududu çeşidinin bazı biyokimyasal özelliklerine olumlu etkilerinden dolayı, Yozgat ekolojik 

koşullarında ahududu yetiştiriciliğine önemli katkısı olabileceğini düşünmekteyiz. 

Çalışmaların bahçe koşullarında da yürütülüp sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir.   
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Abstract: Turkey is a leading apricot producer country in the world. Malatya is the most important apricot 

production region by producing approximately 50% of the table apricots and 90% of dried apricots. 

Hacıhaliloğlu with 24-26% dry matter content is most important dried apricots. Its position in world trade to 

maintain attention is required for practices in the production and marketing stages. 

This study were discussed in detail superior in terms of dried apricots quality from suitability of Malatya 

ecology, production potential, frost problems in spring, cultivation, harvesting, postharvest applications and 

problems encountered.  

Keywords: Harvesting, Postharvest, Apricot, Malatya 

 

Malatya ve Kayısı 

 
Özet: Türkiye taze ve kuru kayısı üretimi bakımından Dünyada lider ülke konumundadır. En önemli kayısı 

üretim merkezi olan Malatya yöresinde kuru kayısının yaklaşık %90’ı ve yaş kayısının ise %50’si üretilmektedir. 

Hacıhaliloğlu %24-26 kuru madde içeriği ile en önemli kurutmalık kayısı çeşididir. Dünya ticaretindeki yerini 

koruyabilmesi bakımından üretim ve pazarlama aşamasındaki uygulamalara özen gösterilmesi gerekmektedir.   

Bu çalışmada, üstün kuru kayısı kalitesi açısından Malatya ekolojisinin elverişliliği, üretim potansiyeli, 

ilkbahar geç donları, yetiştiricilik, hasat, hasat sonrası uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar detaylı olarak 

irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hasat, Hasat Sonu, Kayısı, Malatya 
 

Giriş 

 

Kayısı Rosaceae familyasının Prunus cinsine dahil bir meyve türü olup bilimsel olarak 

Prunus armeniaca L. olarak isimlendirilmektedir. Anavatanı Orta Asya, Batı Çin ve İran-

Kafkasya olan kayısının, düşük sıcaklıklara ve kurağa nispeten dayanıklı olması nedeniyle 

dünyanın birçok yerinde ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılabilmektedir (Yarılgaç ve 

Kazankaya, 2002). Bununla birlikte, günümüzde Akdeniz’e komşu ülkeler ve Avrupa’da da 

geniş üretim alanları bulmaktadır.  

Kayısının anavatanı ülkemiz olmadığı halde, hem farklı ekolojilerde yetişmesi ve hem de 

uzun yıllar boyunca tohum ile üretilmesinden kaynaklanan genetik açılmalar sayesinde, 

zengin bir gen kaynağı oluşmuştur. Dolayısıyla nem miktarının yüksek olduğu Doğu 

Karadeniz’in bazı bölgeleri ve kış soğuklarının şiddetli olduğu Doğu Anadolu’nun yüksek 

yaylaları dışında her bölgeye büyük oranda adapte olabilen kayısı çeşitleri ile yetiştiricilik 

yapılabilmektedir (Özbek, 1978). 

Günümüzde, potasyum ve β-karoten yönünden zengin olması ve bol miktarda diyet lifi içeriği 

sayesinde sağlıklı yaşam açısından önemli olan ve farklı değerlendirme şekillerine sahip bu 

tür geniş bir tüketim alanı ve talep görmektedir. Bu bağlamda, Dünya kayısı üretiminde 

önemli bir noktada bulunan Türkiye’de, dikkati çeken en önemli üretim merkezleri Orta – 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya, Elazığ, Erzincan, Kars ve Iğdır, Akdeniz Bölgesi’nde 

Mut – İskenderun, İç Anadolu Bölgesi’nde Ürgüp, Konya ve Gürün, Ege Bölgesi’nde İzmir 

ve Marmara Bölgesi’nde Sakarya – Bilecik olarak sıralanmaktadır. Malatya ilk sırada olmak 

üzere, Erzincan, Elazığ, Niğde ve Nevşehir illerinde kurutmalık; diğer illerde ise sofralık 

kayısı üretimi ön plana çıkmıştır. 

Ülkemiz 2012 yılında 795.768 ton üretim miktarı ile Dünya’da ilk sırada yer almıştır. Öne 

çıkan diğer ülkeler İran (460.000 ton), Özbekistan (365.000 ton), İtalya (247.146 ton) ve 
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Cezayir (269.308 ton) şeklinde sıralanmıştır (Anonim, 2014). Nitekim, şeker ve nem içeriği 

bakımından Dünya’da en kaliteli kuru kayısı Türkiye’de üretilmekte ve %95’i ihraç 

edilmektedir. Kuru kayısı üreticisi diğer ülkeler dikkate alındığında Türkiye’yi; Avustralya, 

İran, ABD ve Güney Afrika izlemekle birlikte renk, tat ve görünüm itibariyle ürün kalitesinin 

daha düşük olduğu belirtilmektedir (Ünal, 2010).  

 

Malatya’da Kayısı Üretimi 

 

Ülkemizde büyük bir bölümü kurutmalık olarak değerlendirilen kayısı 

yetiştiriciliğinde, kuru kayısı üretiminin yaklaşık %90’ı ve yaş kayısı üretiminin ise %50’sinin 

karşılandığı Malatya gerek ağaç sayısı ve gerekse üretim miktarı bakımından Türkiye ve 

Dünya’nın en önemli üretim merkezi konumundadır (Ünal, 2010; Yalçınkaya vd., 1995). 

Malatya ili özel ekolojik koşulların sağladığı avantajlar sayesinde ülkemizde 510.000 ton ile 

üretimde ilk sırada yer almaktadır.  

Malatya Havzası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde Hatay-Maraş 

Oluğu’nun kuzeyinde yer almaktadır. Fırat Havzası içerisinde kalan bu alan, Güneydoğu 

Toroslar’ın kuzeyinde bulunmaktadır (Erol, 1993). Malatya Havzası’nın iklim özellikleri 

coğrafi konumu nedeniyle Doğu Anadolu’da görülen iklim özelliklerinden farklılık 

göstermektedir. Yörede kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kurak geçmesinin yanı sıra atmosferdeki 

nem oranı da düşüktür (Sunkar ve ark., 2013). Bu durum meyve gelişmesi ve olgunlaşması 

açısından optimum koşulları sağlamaktadır. Böylece, iklim ve toprak özellikleri kayısı tarımı 

için oldukça elverişli koşullar oluşturmakta, ağaçların sağlıklı gelişimi sayesinde yüksek 

verim ile birlikte renk, tat, koku, aroma ve özellikle kuru madde içeriği bakımından 

Dünya’nın en ünlü kuru kayısıların yetiştiriciliğine olanak sağlamaktadır. Malatya 

Havzası’nda en yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan kayısı çeşitlerinin %73’ünü Hacıhaliloğlu, 

%17’sini Kabaaşı ve diğerlerini Soğancı, Hasanbey, Çataloğlu ve zerdali (aşısız) 

oluşturmaktadır (Güçlü ve ark., 2006, Ünal, 2010). 

Kayısı fidanı üretiminde en yaygın zerdali anacı olmakla birlikte badem, şeftali, erik ve 

badem X şeftali melez klon anaçları da kullanılmaktadır. Bu amaçla, bu ekolojide genel 

olarak, 15 Ağustos- 15 Eylül döneminde durgun T göz aşısı yapılmaktadır. Malatya ve 

civarında yeğen olarak adlandırılan, Hacıhaliloğlu tohumlarından elde edilen çöğürler, anaç 

olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda birim alandan önemli verim artışı sağlayan ve kısmen 

bodurluk gösteren anaçlar üzerine aşılı fidanlar ile sık dikim sistemiyle bahçeler tesis 

edilmektedir. 

Malatya’da kayısı üretiminde sürekli bir artış meydana gelmekle birlikte yıllar arasında büyük 

dalgalanmalar görülmektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri Dünya’nın birçok 

yerinde olduğu gibi mart ve nisan aylarında yaşanan ani sıcaklık düşüşleridir. Çiçeklenme ve 

ya küçük meyve döneminde görülen ilkbahar geç donları kayısı yetiştiriciliğini sınırlamakta 

ve önemli verim kaybına yol açmaktadır (Ünal, 2010; Yarılgaç ve Kazankaya, 2002). 

 

Hasat ve Kurutma 

Kayısıda meyvenin kolay kopması, rengin sararması, irileşmesi ve meyve etinin 

yumuşayıp sulanması meyve olgunluğunun ve hasat zamanının göstergesidir (Karaçalı, 2012). 

Olgunlaşma ile meyvede kuru madde miktarı artarken asit oranı azalır. Yörede yaygın olarak 

üretimi yapılan Hacıhaliloğlu çeşidinde kuru madde miktarının %24-26 ve meyve eti 

sertliğinin 0.52-2.91 kg/cm² değerleri arasında olması ideal hasat zamanıdır. 
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Malatya’da hasat zamanı, genelde, Haziran sonu-Ağustos başı dönemidir. Hasat, ekolojik 

farklılıklardan dolayı, bölgelere göre değişmekle birlikte 40-45 gün sürmekte ve yoğun olarak 

iki haftalık dönemde tamamlanmakta olup bir ağacın meyveleri aynı zamanda 

olgunlaşmadığından 3-5 günlük aralarla 2-3 defada kademeli olarak yapılmaktadır. 

El ile hasat, ağaç ve meyvelerin zararlanmaması nedeniyle en uygun yöntemdir. Ancak 

işgücü ve zaman tasarrufu sağlaması amacıyla en yaygın hasat şekli ağaç altına örtü serilerek, 

ağacı silkeleyerek veya çırparak yapılmaktadır. Üreticilerin %65’i toprak zemine, %25’ bez 

üzerine, %10’u sünger veya kalın muşamba üzerine hasat yapmaktadır.  

Ülkemizde, kayısıların kükürtlenerek kurutulmasına ilk olarak 1925 yılında 

Malatya’da başlanmıştır. Kuruma süresini kısaltmak, tabii rengi korumak, böceklenmeyi 

önlemek ve muhafaza süresini uzatmak amacıyla yapılan kükürtleme uygulaması, toplam 

üretimin %80'inden fazlasını oluşturmaktadır. Kurutulacak kayısılar hasattan sonra kasalarda 

toplanır. Ürün kükürtleme odasının yakınına veya natürel kurutulacak ise sergi yerine getirilir. 

Öncelikle hasat edilen kayısılar yıkanarak meyve şırası, toz veya çamurlar uzaklaştırılır. 

Temizlenen kayısılar kerevetlerde ya da kasalarda toz kükürdün yakıldığı kükürtleme odasına 

(islim odası) alınır. Kayısıların kükürtlenmesinde kullanılan kükürt miktarı 2kg/ton, 

kükürtleme süresi ise yaklaşık 8-12 saattir. Kükürtlemede kayısıların kükürt absorbe etme 

oranı, kükürt yakılması durumunda %5-34, kükürt dioksit (SO2) gazı kullanma durumunda ise 

%33-84’tür. Bu işleme, meyve kabuğunun şeffaflaşması, meyve etinin iyice yumuşaması ve 

meyve kesitinin 2/3’nün pişmiş gibi görünüm kazanması durumunda son verilir. 

Malatya’da kayısılar bazı çeşitlerde çekirdekli, bazılarında ise çekirdekleri çıkarılarak 

kükürtlenir. Bu tip kayısılar domates kasalarına doldurulur ya da kerevetlere iki sıra olacak 

şekilde dizilerek kükürtleme yapılır. İkiye ayrılmış olan kayısılar tek sıra halinde kükürtlenir. 

Bu grup kayısılar normal uygulamada bıçak kullanmadan elle ikiye yarılarak çekirdekleri 

çıkarılır.  

Kükürtlenen meyvelerin kerevetlerde kurutulması en ideal olmakla beraber, beton 

veya toprak sergi yerinde bez brandalar üzerinde kurutma, yaygın olarak kullanılan 

yöntemdir. Kayısılar sergi yerinde 2-3 gün süreyle güneşte kurutulur. Kuruyan kayısılarda 

çekirdekler çıkarılıp elle bastırıp yassılaştırarak şekil verilir. Bu işleme “patikleme” denir. 

Yarı kurumuş haldeki meyveler tekrar güneşe serilerek kurutulur ve kurutma 5. günde 

tamamlanır. Bu tip kayısılar “şekerpare”, içinde tatlı tohumunda bulunduğu kayısılar ise 

“bademli şekerpare” olarak bilinir. Ayrıca çekirdeği çıkarılmadan kükürtlenip kurutulan 

kayısılara “çir” adı verilir. İkiye ayrılmış ve çekirdekleri çıkartılmış kayısılar kükürtlendikten 

sonra tamamen kuruyuncaya kadar sergide bırakılır. Bu tip kayısılar “kabuk” olarak 

adlandırılır. Yarılarak çekirdeği çıkartılan, ancak kükürtlenmeden kurutulan kayısılara ise 

“yarma” denilmektedir. Bu tip kayısılar, genelde, yöre halkı tarafından tüketilmektedir. Diğer 

üretici ülkelerde kayısılar yarım ve yaprak şeklinde satılırken Türk kayısıları bütün ve 

çekirdeksiz olarak satılmaktadır. 

Gün kurusu da denilen natürel kayısılar, hasattan sonra kükürtleme işlemine tabi 

tutulmadan sergi yerlerinde toprak, beton zemin veya bez üzerine serilmektedir. Meyvede % 

10-15 nem kalıncaya kadar kurutulan meyveler toplanarak çekirdekleri çıkarılmakta şekil 

verildikten sonra depolanmaktadır. Ön işlem yapılmadan naturel olarak kurutulan kayısılar 

ambar zararlılarından büyük ölçüde etkilenirler ve depolama süreleri kısadır. 

Kuru kayısı verimi bakımından 1kg kuru kayısı elde etmek için yaklaşık 3 – 5kg taze kayısı 

meyvesi gerekmektedir. Kuru kayısılar depoya alınmadan önce meyvenin nem oranı % 20’nin 

altında olmalıdır. Kurutma işleminden sonra ürün çuvallara toplanır ve saklanır ya da depoda 
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50 cm yüksekliğinde, dökme yığın halinde saklanır. Yığın yüksekliği 50-60 cm’yi geçmemeli, 

üzeri bez ve naylonla örtülmelidir. 

Ülkemizde üretilen kuru kayısının yaklaşık %90 – 95’i ihraç edilmektedir. Kuru kayısı 

sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu üretimin yapıldığı Malatya ve 

ihracatın yapıldığı İzmir’de bulunmaktadır. Malatya’da kuru kayısı “Şire Pazarı” denilen 

Ticaret Borsası’nın pazarından ya da üretici depolarından tüccar tarafından alınarak 

pazarlanmaktadır (Asma, 2000). 

 

Yaşanan Sorunlar 
 

Malatya’da iklimin kayısı tarımını tehdit edici en önemli etkisi ilkbahar geç don 

olaylarıdır. Bu konuda en etkili koruma nemli, taban araziler ve soğuk havanın biriktiği vadi 

içlerinde bahçe tesis edilmemesidir. Diğer yandan, yine bu dönemde görülen sıcak ve kuru 

rüzgarlar çiçeklerin dökülmesine ve ürün kaybına yol açtığı gibi dolu yağışları da meyve ve 

ağaçlarda zarar yaparak üretimi uzun dönemde etkilemektedir. Ayrıca sıcak rüzgarlar ile 

meyvelerin olgunlaşma döneminde esen şiddetli rüzgarlar da ürün kayıplarına yol 

açabilmektedir (Asma, 2011). 

Kayısıda meyve kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biri, hasat şeklidir. Meyve 

nispeten yumuşak olduğu için kolay ezilmekte ve çabuk bozulabildiğinden özenle 

toplanmalıdır. Malatya’da genel olarak, dallara vurularak ya da silkelemek suretiyle yapılan 

hasatta, olgunlaşmayan meyvelerde dökülür. Bu şekilde yapılan hasat ile gelecek yılın meyve 

gözleri de zarar görmekte ve yaralı dallardan kolaylıkla hastalık girişi olabilmektedir (Asma, 

2011).   

Kayısı yetiştiriciliğinin önemli sorunlarından biri de kaynağı belli olmayan aşı kalemi 

ya da aşısız fidanlar nedeniyle kaliteli ve ismine doğru yeterli sayıda fidan üretilmemesidir. 

Bu bağlamda, devlet ve özel fidancıların sertifikalı fidan üretmesi ve kontrol sistemlerinin 

sağlıklı bir şekilde işlemesine özen gösterilmelidir. Ancak bu sayede kaliteli ve verimli 

bahçeler kurulması mümkün olabilecektir (Asma, 2011).  

Kayısı konusunda karşılaşılan diğer bir sorun da, kurutmada kullanılan kükürt 

miktarıdır.  Türk Gıda Kodeksine göre kuru kayısıda kükürt miktarı maksimum 2000 ppm 

düzeyinde olmalıdır. Ancak ürünü daha uzun süre depolayabilmek ve fiyat 

dalgalanmalarından yararlanabilmek için yüksek düzeyde kükürt kullanımı özellikle insan 

sağlığı ve pazarlama kanalında ciddi sorunları gündeme getirmektedir (Asma, 2011). 

Ülkemizin kuru kayısı üretim ve ihracatında lider olmasına rağmen, pazar fiyatları, 

alıcı ülke tarafından belirlenmektedir. Diğer yandan, yurt dışındaki aracıların piyasadaki etkin 

rolleri de bilinmektedir. Ayrıca, gerek üretiminde uygulanan geleneksel yöntemler gerekse 

reklam ve tanıtım faaliyetlerinin eksikliğinden dolayı da, Türk kayısısının uluslararası 

pazarlarda hak ettiği yerde bulunmadığı bir gerçektir (Asma, 2011; Ünal, 2010). 

 

 

Sonuç 

 

Halk arasında "mişmiş ya da zerdali” de denilen kayısının, Malatya şehri için yeri 

farklıdır. Malatya kayısısının en önemli özelliği, içerdiği kuru madde oranının, hem ülkemizin 

diğer bölgeleri hem de diğer ülkelerde yetiştirilen kayısılara kıyasla oldukça yüksektir. Bu 

durum Malatya’nın, kayısının dünya başkenti olmasını sağlamıştır. Ayrıca, bu lokasyonun, 
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hasat dönemindeki iklim koşullarının doğal kurutmaya uygun olmasının, ülke ekonomisine 

yansıması, diğer bir avantajını oluşturmaktadır. 

Özellikle kayısının hasadında ve hasat sonrası işlemlerde bazı yanlış uygulamalar 

kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Uluslararası kalite standartlarına uyulmadığı için pazarlama 

aşamasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Kuru kayısı üretim ve işleme süreci, kayısı 

üretiminin öncesinden başlayıp zincirin son halkası olan tüketiciye ulaşıncaya kadar, bir 

bütünlük arz eder. Bu bağlamda, üretim ve pazarlama kanalları sürecindeki uygulamalara 

özen gösterilmesi ve izlenebilirliğin olması kuru kayısının dünya ticaretindeki yerinin 

sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.   
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Abstract: In cherry grown, earliness is desirable because it offers high income to cultivators. However, the 

cherry varieties which have early ripening time pose a number of problems. The rain that falls during ripening 

period causes cracks in cherry fruits and impairs the quality of the leads.  

This study was conducted on Early Lorry and Cristalina, two cherry varieties grown under the ecological 

conditions of Eğirdir and having early ripening time, to analyze their fruit quality parameters and cracking 

resistance. The harvested fruit samples were tested in terms of fruit weight, fruit width, fruit length, fruit flesh 

firmness, fruit stem weight, fruit stem length, total soluble solids, titratable acidity, total soluble solids/acid ratio, 

and artificial cracking.  

As a result, both of the cherry cultivars were found to be suitable to the needs of the market in terms of some 

fruit quality parameters but susceptible to cracking. The results suggested that, compared to Cristalina, Early 

Lory was more sensitive to cracking. 

Keywords: Prunus avium L., earliness, cracking index 

 

Eğirdir Koşullarında Early Lory ve Cristalina Kiraz Çeşitlerinin Meyve Kalite 

Kriterlerinin ve Çatlamaya Dayanımlarının Incelenmesi 

 
Özet: Kiraz yetiştiriciliğinde erkencilik, yüksek kazanç getirisi nedeniyle istenen bir özelliktir. Fakat erken 

olgunlaşan çeşitler bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Olgunlaşma döneminde meydana gelen 

yağmur, kiraz meyvelerinde çatlamaya neden olmakta ve kaliteyi düşürmektedir.  

Bu çalışmada Eğirdir koşullarında yetiştirilen ‘Early Lory ve Cristalina’ erkenci kiraz çeşitlerinin meyve 

kalite kriterleri ve çatlamaya dayanımları incelenmiştir. Hasat edilen meyve örneklerinde; meyve ağırlığı, meyve 

eni, meyve boyu, meyve eti sertliği, sap ağırlığı, sap uzunluğu, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), titre 

edilebilir asit miktarı (TEA), SÇKM/TEA oranı analizleri ve suni çatlama testi yapılmıştır.  

Çalışma sonucunda her iki kiraz çeşidinin bazı meyve kalite kriterleri bakımından pazarın ihtiyaçlarına 

uygun olsa da çatlamaya dayanım bakımından hassas oldukları tespit edilmiştir. İncelenen çeşitlerden Early 

Lory’nin Cristalina’ya göre çatlamaya dayanım yönünden daha hassas olduğu belirlenmiştir 

Anahtar Kelimeler: Prunus avium L., erkencilik, çatlama indeksi 

 

Giriş 

 

Türkiye önemli kiraz üreticisi ve ihracatçısı konumunda bir ülkedir. Son yıllarda 

ihracatta yaşanan olumlu gelişmeler üretim ve kaliteye de olumlu yansımıştır. 2012 yılı 

verilerine göre 480.748 ton üretim ve 46.477 ton ihracat yapmaktadır (Faostat, 2014). 

Ülkemizde farklı erkenci ve geçci çeşitler olsa da ana çeşit olarak 0900 Ziraat ile yetiştiricilik 

yapılmaktadır. Üretimde olduğu gibi ihracata söz konusu olan en önemli çeşidimizde 0900 

Ziraat’tır (Öztürk ve ark, 2005). Dünyada en çok kiraz üreten ülke konumunda olmamıza 

rağmen ihracat rakamlarımızın oldukça düşük seviyede olduğu görülmektedir. Üretim sezonu 

ve miktarı ile birlikte ihracat sezonunu artıracak bölgelere uygun erkenci ve geçci çeşitlere 

ihtiyaç vardır.  

Kiraz yetiştiriciliğinin yapıldığı çoğu bölgede meyvelerde meydana gelen çatlamalar 

büyük sorun olmaktadır (Sekse, 1995). Özellikle erkenci çeşit ile yapılan yetiştiricilikte 

meyvelerde yağmur sonrası meydana gelen çatlamalar görülmektedir. Kiraz meyvelerinde 

meydana gelen çatlama pazarlanma şanslarını ortadan kaldırmaktadır. Devamında ise yara 

dokularında çeşitli hastalıklar oluşmaktadır. Hastalıklı meyvelerin çevresindeki sağlam 

meyvelerde olumsuz etkilenmektedir.  Kirazda çatlamayı önlemek için birçok çalışma 
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yapılmaktadır. Dayanıklı meyve geliştirme, çeşitli preperatlar ile dayanımı artırma, mekanik 

koruma sağlayarak meyvelerin çatlamasını önleme gibi çalışmalar yoğun olarak 

yürütülmektedir.  

Çeşitler arasında farklılıklar olsa da, hasat tarihinden 10-25 gün önce meyvelerde 

çatlamaya karşı hassasiyet artmaktadır. Bu hassaslık optimum hasat zamanında artmaktadır 

(Christiensen, 1973). Çatlama zararının fazla olduğu bazı ekstrem yıllar ürünün %80’inde, 

hatta tamamında kayıplar görülmektedir (Christiensen, 1996; Csiszár, 2004).  Özellikle 30 

gün öncesi ile hasat zamanına kadar geçen periyotta meydana gelen yağmurlar önemli 

kayıplara sebep olmaktadır.  

Bu çalışmada, bölgemiz şartlarında üretim sezonunu uzatabilecek kaliteli ve erkenci 

iki kiraz çeşidinin meyve kalite kriterlerini, çatlamaya dayanımlarını incelemek ve 

kurumumuzda devam etmekte olan ıslah projelerinde yer alan çeşit adayı melez bitkiler için 

referans olabilecek verileri elde etmek amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu çalışma 2014 yıllında Isparta İli Eğirdir İlçesinde bulunan Meyvecilik Araştırma 

İstasyonu’nda, Gisela-6 anacı üzerine aşılı verim çağındaki kiraz ağaçlarında yürütülmüştür. 

Araştırmanın bahçe denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Ağaçlara normal kültürel işlemler haricinde çatlamaya yönelik herhangi 

bir uygulama yapılmadan, 29.05.2014 tarihinde meyveler hasat edilmiştir. Araştırmanın 

laboratuvar kısmında ise analizler tesadüf parselleri deneme desenine göre dört tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Pomolojik değerlendirmeler için her ağacı temsil edecek 20 adet kiraz 

meyvesi, çatlama çalışmalarında ise her ağacı temsil edecek 50 adet kiraz meyvesi 

örneklenmiştir. Çatlama indeksini belirlemek için meyveler 2 Litre hacimli kaplarda 20 °C 

sıcaklıktaki saf su içerisinde 6 saat tutularak çatlama indeksi belirlenmiştir (Christensen, 

1972). 

Örneklenen meyvelerde, meyve ağırlığı (g), meyve eni (mm), meyve boyu (mm), 

meyve sapı ağırlığı (g), meyve sapı uzunluğu (mm) özellikleri tespit edilmiştir. Meyve eti 

sertliği (N) 6 mm çapında uç kullanılarak, 8 mm derinliğe kadar ucun 10 cm/dk hızla 

batırılmasıyla ölçülmüştür. Ölçümde tekstür analiz cihazı (Güss FTA Type GS14 Fruit-

Texture Analyser Model, Strand, Güney Afrika) kullanılmıştır. Suda çözünür kuru madde 

miktarı (%) ve titre edilebilir asitlik miktarı (TEA) (g/100 mL) meyvelerin suyu çıkartıldıktan 

sonra SÇKM dijital refraktometre, TEA ise dijital büret ve dijital pH metre (Hanna pH 330 

model, WTW, Almanya) ile ölçülmüştür. Denemeden elde edilen veriler JMP istatistik paket 

programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuş, çeşitler arasındaki farklılıklar LSD 

çoklu karşılaştırma testine (P ≤ 0.05; P ≤ 0.01; P ≤ 0.001) göre gruplandırılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Early Lory ve Cristalina kiraz çeşitlerinde yürütülen çalışma materyal ve yöntemde 

belirtildiği şekilde yürütülmüş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir. Early Lory ve 

Cristalina çeşitleri meyve ağırlığı bakımından incelendiğinde aralarındaki farkın istatistiki 

olarak önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.001).  Early Lory (10.87 g) çeşidinin Cristalina 

(9.82 g) çeşidinden daha ağır meyvelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 

benzer sonuçlara rastlanmaktadır. Gratacós ve ark. (2005) Şili’de gerçekleştirdikleri 

çalışmada Cristalina çeşidinin meyve ağırlığının 10.40 g, Díaz-Mula ve ark. (2010) ise 10.55 
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g olarak tespit etmişlerdir. Meyve eni bakımından da Early Lory (29.36 mm) çeşidinin 

Cristalina (27.02 mm) çeşidinden daha büyük değerler aldığı görülmektedir. Çeşitler 

arasındaki meyve eni yönüyle farklılık istatistiki olarak önemlidir (P<0.001). Her iki çeşit 

meyve boyu bakımından incelendiğinde aralarındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğu 

belirlenmiştir (P<0.01). Early Lory (24.84 mm) çeşidinin Cristalina (24.38 mm) çeşidinden 

daha uzun olduğu tespit edilmiştir.  

Meyve eti sertliği bakımından yapılan karşılaştırmada çeşitler arası farklılık istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur (P<0.001). Cristalina (10.91 N) çeşidinin Early Lory (9.06 N) 

çeşidine göre daha sert bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Meyvelerin sap ağırlıkları 

bakımından çeşitler arasındaki fark istatistiki olarak önemli olmayıp Early Lory çeşidinin ( 

40.30 mm) sap uzunluğunun daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Meyve sap uzunluğu açısından 

çeşitler arasındaki farklılık önemlidir (P<0.001).Her iki çeşit arasında SÇKM açısından 

istatistiki olarak fark bulunmamıştır.  Titre edilebilir asitlik açısından ise çeşitler arasındaki 

farklılık önemlidir (P<0.001). Early Lory (0.65 g/100 ml) çeşidi Cristalina (0.52 g/100 ml) 

çeşidine göre daha yüksek değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Önceki çalışmalar 

incelendiğinde benzer bulgulara rastlamak mümkündür. Long ve ark, (2005) Cristalina 

çeşidinde yaptıkları çalışmada titre edilebilir asitlik değerini 0.44 g/100 ml olarak tespit 

etmişlerdir. Her iki çeşit pH bakımından incelendiğinde aralarındaki farkın istatistiki olarak 

önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.001). pH bakımından Cristalina (3.85) çeşidi Earl Lory 

(3.32) çeşidinden daha yüksek değer almıştır. SÇKM/Asit oranı açısından Cristalina (25.35) 

çeşidi Early Lory (20.04) çeşidine göre daha yüksek değer aldığı görülmektedir. Çeşitler 

arasında SÇKM/asitlik oranı yönünde farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur 

(P<0.001). 

 

Çizelge 1. Early Lory ve Cristalina kiraz çeşitlerine ait pomolojik ve çatlama indeksi 

değerleri. ÖD : Önemli Değil, * : P ≤ 0.05, ** : P ≤ 0.01,  *** : P≤ 0.001 

Çeşit 

Meyve 

Ağırlığı 

(g) 

Meyve 

Eni 

(mm) 

Meyve 

boyu 

(mm) 

Mey. Eti 

Sertliği 

(N) 

Sap 

Ağırlığı 

(g) 

Sap 

Uzunluğu 

(mm) 

SÇKM 

TEA  

(g/100 

ml) 

pH 
SÇKM 

/Asit 

Çatlama 

İndeksi 

Early 

Lory 
10.87a 29.36a 24.84a 9.06b 0.18a 40.30a 13.25a 0.65a 3.32b 20.04b 90.10a 

Cristalina 9.82b 27.02b 24.38b 10.91a 0.15a 34.60b 13.33a 0.52b 3.85a 25.35a 43.00b 

Önemlilik *** *** ** *** ÖD *** ÖD *** *** *** *** 

LSD 0.37 0.43 0.34 0.65 0.03 2.73 1.49 0.04 0.03 1.83 10.18 

 

Suni çatlama testleri sonucu elde edilen çatlama indeksi değerlerinde ise her iki çeşide 

ait değerlerin oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle Early Lory çeşidine ait 

çatlama indeksinde 90.10 gibi çok yüksek bir değer elde edilmiştir. Cristalina çeşidinde ise 

çatlama indeksi 43.00 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1.). Çeşitler arasındaki farklılık 

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (P<0.001). 2014 yılı Mayıs ayında çalışma materyalini 

oluşturan kirazların olgunlaşma periyodunda oldukça fazla yağmur yağışı meydana gelmiştir. 

Isparta ilinin Mayıs ayı içerisinde yağış miktarı uzun yıllar (1954 - 2013) ortalamasının 50.10 

kg/m
2
 olduğu görülmektedir. Denemenin yürütüldüğü 2014 yılı incelendiğinde ise Mayıs ayı 

yağış miktarı 107.00 kg/m
2
 olarak gerçekleşmiştir (MGM, 2014; Şekil 1.). Görüldüğü üzere 

2014 yılı mayıs ayında, uzun yıllar ortalamasının 2 katından daha fazla yağmur yağışı 

meydana gelmiştir. Bu durum hasat zamanından yaklaşık 1 ay önceki dönemdeki yağışların 

çatlamayı artırdığı (Christiensen, 1973) bilgisiyle de örtüşmektedir. Hasat zamanı ve 

öncesinde meydana gelen yoğun yağmur yağışının çatlama indekslerinin bu kadar yüksek 
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oluşuna etki ettiği düşünülmektedir. Lugli ve ark. (2004) Cristalina ve Early Lory çeşitlerinin 

çatlamaya karşı dayanımının düşük olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan başka bir çalışmada 

Cristalina çeşidinde 2005 yılında hasattan 12-13 gün önce meydana gelen yağmur sonucunda 

%10 oranında çatlama meydana geldiği tespit edilmiştir (Long ve ark, 2005). 

 

 
Şekil 1. Mayıs ayına ait 2014 yılı ve uzun yıllar ortalaması yağmur yağış miktarı (MGM, 

2014) 

 

Eğirdir koşullarında erkencilik ile birlikte üretim sezonunu artırmak amacıyla Early 

Lory ve Cristalina kiraz çeşitlerinin meyve kalite kriterleri bakımından oldukça iyi sonuçlar 

gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle Early Lory çeşidi meyve ağırlık, en ve boy gibi kalite 

kriterlerince öne çıktığı görülmektedir. Early Lory çeşidinin hasat zamanı göz önüne 

alındığında kiraz yetiştirme ve pazarlama sürecini artırabilecek meyve özelliklerine sahip 

olduğu söylenebilinir. Fakat hasat zamanı ve öncesinde 2014 yılı gibi aşırı yağmur yağışının 

olduğu yıllarda çok önemli ölçüde çatlama zararının meydana gelebileceği unutulmamalıdır. 

Elde edilen veriler ileride kurumumuzda devam etmekte olan ıslah projemizde yer alan 

erkenci çeşit adayı melez bitkilerin çatlamaya dayanım ve meyve kalite kriterlerinin 

değerlendirilmesi aşamasında referans olarak kullanılacaktır. 
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Abstract: This study was carried out with Gala, Golden Smothe, Golden Reinder, Summer Red and Jersey Mac 

apple cultivar grafted on M9 apple rootstock in Horticultural Department of Agricultural Faculty of 

Gaziosmanpaşa University during 2008-2010. In the study, Slender Spindle training systems were applied on the 

trees planted in 2007 November. The vegetative growth, yield and fruit quality performances of the trees 

constituted on wire-stake combination system were examined during three years. In third yield year (2010), the 

highest yield and canopy volume values were determined on Golden Smothe cultivar. At the same year, Jersey 

Mac cultivar gave the highest values in trunk cross-sectional area. 

Keywords: Apple, M9, training system, growth, yield and fruit quality 

 

Slender Spindle Terbiye Sistemi Uygulanmış Bazı Elma Çeşitlerinin Ağaç ve Meyve 

Kalite Özellikleri 

 
Özet: Bu çalışma 2008-2010 yılları arasında, GOÜ Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Bahçesi’nde 

bulunan M9 anacına aşılı Gala, Golden Smothe (Golden S), Golden Reinder (Golden R), Summer Red (Summer 

R) ve Jersey Mac (Jersey M) elma çeşitlerinde yürütülmüştür. Araştırmada, 2007 Kasım ayında 3x1 m aralıkla 

dikilen fidanlara Slender Spindle (Slender S) terbiye sistemi uygulanmıştır. Tel-herek kombinasyonu üzerinde 

geliştirilen ağaçların; vegetatif gelişimi, verim ve meyve kalite performansları 3 yıl süreyle incelenmiştir. 

Üçüncü ürün yılında (2010) verim ve taç hacmi değerlerinde en yüksek değer Golden Smothe çeşidinde 

saptanmıştır. Aynı yılda, en yüksek gövde kesit alanı (GKA) Jersey Mac çeşidinde tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elma, M9, terbiye sistemi, büyüme, verim ve meyve kalitesi 

 

Giriş 

 

Bodur meyvecilikte yüksek yoğunluklu dikim sistemleri ile erkencilik sağlanmakta 

böylece yatırım masraflarının dönüşümü daha çabuk olmakta aynı zamanda kaliteli meyve 

üretimi teşvik edilmektedir (Wertheim ve ark., 2001).   

Terbiye sistemleri taç içerisine ışık girişini etkilemekte ve verim üzerinde etkin rol 

oynamaktadır (Hampson ve ark., 2004). Bu nedenle uygun terbiye tekniğinin seçimi sık dikim 

meyve yetiştiriciliğinde erkencilik açısından faydalı bir uygulama sağlamaktadır (Küçüker ve 

ark., 2011). Modern meyve yetiştiriciliğinde anaç, ağaç sıklığı, ağaç düzenlemesi, fidan 

kalitesi, destek sistemi, terbiye metodu ve budama tekniği gibi hususlar meyve bahçesi sistem 

bileşenleridir. Her sistem ayrı ele alınmalı ve uygun şekilde birleştirilmelidir (Barritt, 1992). 

Son 30 yıldır Amerika ve Avrupalı meyve yetiştiricileri tarafından kullanılan terbiye 

sistemleri ile ekonomik elma üretimi teşvik edilmektedir (Hampson ve ark., 2004). Benzer 

şekilde Türkiye’de de son yıllarda bodur yetiştiriciliğe ilgi giderek artmakta ve bodur anaçlar 

üzerinde dünya piyasasının tercih ettiği elma çeşitleri ile sık dikim bahçeler kurularak 

yetiştiricilik yapılmaktadır.  

Bu çalışma ile dünyada yaygın olarak kullanılan Slender Sipindle terbiye sisteminin 

Türkiye elma yetiştiriciliğinde kullanım durumuna ışık tutabilmek ve M9 anacına aşılı farklı 

elma çeşitlerinde verim ve meyve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır.  
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Materyal ve Yöntem 

 

Deneme alanı ve bitki materyali  

Bu çalışma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Araştırma ve Uygulama Bahçesi’nde Kasım 2007’da kurulmuş olan destek sistemli bodur 

elma bahçesinin bir bölümünde yürütülmüştür 

Bu parselde telli destek sisteminde 8,0 x 8,5 x 350 cm ebatlarında dış beton direk ve 

7,0 x 7,5 x 350 cm ebatlarında iç beton direkler kullanılmıştır. Telli sistemin oluşturulmasında 

3 farklı kalınlıkta telden yararlanılmıştır. Beton direklerin desteklenmesi amacıyla 4 ve 5 

mm’lik teller,  terbiye sistemlerinde ise 2 ve 3 mm’lik teller kullanılmıştır. Kurulan destek 

sisteminde toprak seviyesinin 80 cm yukarısından ilk tel hizası oluşturulmuştur. İlk tel hizası 

yatay düzlemde birbirine paralel 3 sıralı telli sistemle sağlanmıştır. Teller arasındaki yatay 

mesafe 40 cm’dir. İkinci tel hizası ilk tel hizasının 80 cm yukarısından tek sıralı ve üçüncü tel 

hizası ikinci tel hizasının 100 cm üzerinden tek sıralı olarak kombine edilmiştir. 

2006 yılı aralık ayında M9 anacı üzerine aşılı Gala, Golden S, Golden R, Summer R 

ve Jersey M çeşitleri hafif kumlu tınlı toprağa kuzey-güney yönünde fidanların aşı yerleri 

toprak seviyesinin 10 cm yukarısında olacak şekilde dikilmiştir. Kök kanserine karşı koruma 

amaçlı dikimden önce köklere Nogall (20 g L
-1

) uygulanmıştır. Dikimden sonra ağaçlar el ile 

sulanmış ve dikimden 1 hafta sonra damla sulama sistemi kurulmuştur. Destek sisteminin 

kurulumu dikimden önce tamamlanmıştır. Meyvelerde hasat zamanı nişasta testine göre 

belirlenmiştir. Ağaçlara 3,0 x 1,0 m dikim aralığı ile Slender S (333,33 ağaç/da) terbiye 

sistemi uygulanmıştır. 

Terbiye sistemi 

Slender Spindle toprak seviyesinden itibaren ağaç yüksekliğini azaltmak, daha yüksek 

yoğunlukta dikim yapılarak erkencilik ve yüksek verim sağlamak amacıyla oluşturulan bir 

sistemdir (Wertheim ve ark., 2001, Robinson, 2003). Tek, çift, üç veya çok sıralı sistemler ile 

1500-4000 ağaç/ha’a kadar değişen çok yüksek yoğunluklarda dikilebilen konik şekilli, dar ve 

tam bodur bir görünüme sahiptir. Bu sistemde ağaçların taç genişliği 2 m’den daha az, ağaç 

yüksekliği ise 2.5 m (Robinson, 2003) olacak şekilde terbiye edilmiştir. Sistemin 

oluşturulmasında dalsız fidan kullanılmış ve toprak seviyesinin 60 cm yukarısından kesim 

yapılarak ilk dal katının oluşumu sağlanmıştır. Bu dallar ilk yıllardan itibaren ürün oluşumunu 

teşvik etmek için yatay olarak bağlanmıştır. Lider dalın 45 derecelik açıyla bağlanması 

(Wagenmakers ve Callesen, 1995) ile hem liderin büyümesi yavaşlatılmış hem de ağaç 

yüksekliği 2.5 m’de sınırlandırılarak tüm kültürel işlemlerin toprak seviyesinden yapılması 

sağlanmıştır.  

Kültürel uygulamalar 

Bahçe her yıl mayıs ayından ekim ayı ortasına kadar damla sulama ile sulanmıştır. 

Dikim yılında (2007) ağaçlara haftada 3 kez 5’er saat; takip eden yıllarda günlük yaklaşık 3’er 

saat sulama yapılmıştır. 2007 yılında damlatıcı başına toplam su miktarı 800 L, 2008 ve 2009 

yıllarında 1400-1450 L arasında değişmiştir. Sistemde dolu ve güneş yanığına karşı file 

sistemi kurulmuş örtü materyali olarak plastik malç kullanılmıştır. Deneme alanının toprak 

içeriğini incelemek için 20 cm derinlikten numune alınmıştır. Alınan numunenin analizleri, 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’ne ait laboratuvarda yapılmıştır. 

Deneme alanın toprak yapısının killi, kumlu ve siltli bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Bahçe toprağının analizi neticesinde gübre uygulaması olarak azot (N) uygulaması yapılması 

gerektiği, fosfor ve potasyumun toprakta yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Gerekli azot 3 

farklı zamanda toprağa verilmiştir. Tüm ağaçlara sulama başlangıcında 20-20-20 N-P-K ile 
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ağaç başına 30 g, daha sonra 15-0-0 N-P-K ile ağaç başına 75 g gübreleme yapılmıştır. Tüm 

gübrelemeler her yıl 20 Ağustos’ta tamamlanmıştır. 

Karalekeyi kontrol etmek için tomurcuklanmadan önce, pembe tomurcuk ve fare 

kulağı döneminde bir fungisit (Flint 15 g 100
-1

 L) uygulanmıştır. Haziran dökümünden sonra 

el ile meyve seyreltmesi yapılmıştır.  

İncelenen Özellikleri 

Vejetatif sürgün sayısı 

Farklı yaşlardaki dallar üzerinde oluşan yıllık vejetatif sürgünler sayılmıştır. 

Meyve dalı (Spur) sayısı 

Spur sayısı saptanırken topuz, lamburt, kargı ve dalcıkların toplam sayısı alınmıştır. 

Çeşit gövde kesit alanı (GKA) (cm
2
) 

Dinlenme periyodunda her ağaçta aşı yerinin 15 cm üzerinden gövde çaplarının 

kumpas (CD-6CSX, Mitutoyo, Japonya) ile her iki yönden ölçülmesi ve ortalamasının 

alınması ile ortalama gövde çapı (R) belirlenmiş ve “Alan=πr
2
” formülü kullanılarak gövde 

kesit alanları hesaplanmıştır.  

Taç hacmi (m
3
) 

2010 yılı dinlenme döneminde her iki yönden tacın en değerlerinin belirlenmesinin 

ardından ilk ana daldan itibaren taç yüksekliği ölçülerek tacın geometrik şekline göre taç 

hacmi (V= πr
2
h/2) hesaplanmıştır (Yıldırım ve Çelik, 2003).  

Ağaç başına verim ve kümülatif verim (kg/ağaç) 

Her bir ağaçtan elde edilen tüm ürünün tartılması ile ağaç başına verim ve üç yılın 

toplam verim değeri ile kümülatif verim bulunmuştur. 

Verim etkinliği (birim gövde kesit alanına düşen verim) (kg/cm
2
) ve kümülatif 

verim etkinliği (Kümülatif verim/2010 GKA) 

Ağaç başına verimin gövde kesit alanına oranlanması ile verim etkinliği, kümülatif 

verimin 2010 yılı gövde kesit alanına oranlanması ile kümülatif verim etkinliği tespit 

edilmiştir. 

Ortalama meyve ağırlığı (g) 

Her ağaçtan alınan 10 adet meyvenin 0,01 g hassaslıktaki terazide (Radvag, Polonya) 

tartılması ile hesaplanmıştır. 

Ortalama meyve çapı (mm) 

Her ağaçtan alınan 10 adet meyvenin en (mm) ve boyları (mm) kumpas ile 

ölçülmüştür. 

Meyve eti sertliği (MES) (kg) 

Her tekerrürden alınan 10 adet meyvenin ekvatoral bölgesinde üç farklı yerden kabuk 

kesilerek penetrometre (FT–327; MoCormick, USA) ile 11,1 mm’ lik uç kullanılarak 

ölçülmüştür. 

Suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) ve pH 

Meyve eti sertliği ölçülen meyvelerden elde edilen ve filtre kağıdından süzülen meyve 

sularından alınan örneklerin SÇKM içerikleri el refraktometresi vasıtasıyla (Atago, Pal-1, 

USA) % olarak, pH değerleri ise elde edilen meyve suyunda pH metre ile (Hanna, USA) 

belirlenmiştir. 

İstatistiksel analiz 

Deneme tam şansa bağlı deneme deseninde faktöriyel düzende 5 çeşit ve 1 terbiye 

sisteminde 3 tekerrürlü olarak kurulmuş her tekerrürde 6 ağaç kullanılmıştır. SAS programı 

kullanılarak varyans analizi yapılmış uygulama ortalamaları Duncan çoklu karşılaştırma testi 

ile karşılaştırılmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma 

  

M9 anacı üzerine aşılanan Jersey M, Gala, Golden S, Summer R ve Golden R 

çeşitlerinin üç yıl süreyle performanslarını belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada vejetatif 

sürgün ve meyve dalı sayıları Çizelge 1’de verilmiştir. Vejetatif sürgün sayıları ilk iki deneme 

yılında çeşitlere göre önemli değişim göstermemiştir. Üçüncü yılda (2010) sürgün sayısı 

çeşitler arasında fark oluşturmuş en yüksek değerler Gala ve Golden S çeşitlerinde 

saptanmıştır. İki çeşit arasındaki fark istatistiki olarak benzer çıkarken en düşük vejetatif 

sürgün oluşumu Jersey M çeşidinde (13,56) saptanmıştır. Meyve dalı sayıları 2008 yılında 

çeşitler arasında benzer çıkarken ikinci ve üçüncü yılda yalnızca Summer R çeşidinde fark 

istatistiki olarak önemli bulunmuş ve diğer çeşitlere göre daha az meyve dalı oluşumu 

saptanmıştır (Çizelge 1). 

Denemenin 1. yılında (2008) gövde kesit alanı (GKA) değerleri Gala, Golden S ve 

Golden R çeşitleri arasında benzer çıkarken en yüksek değer Jersey M, en düşük değer 

Summer R çeşidinde saptanmıştır. Takip eden yılda (2009) GKA yine çeşitler arasında fark 

oluşturmuş; en yüksek Jersey M (8,94 cm²) en düşük Summer R (5,27 cm²) çeşidinde tespit 

edilmiştir. Denemenin 3. yılında (2010) Gala, Golden S ve Jersey M çeşitleri istatistiki olarak 

benzer değerlere sahip olmuştur (Çizelge 2). Nitekim Barritt ve ark. (2008), terbiye sisteminin 

gövde kesit alanına herhangi bir etkisi olmadığını, aynı dikim yoğunluğunda gövde kesit 

alanının çeşitler arasında fark oluşturduğunu ifade etmişlerdir (Buler ve ark., 2001; Hampson 

ve ark., 2002).  

 

Çizelge 1. Slender Spindle terbiye sisteminde farklı elma çeşitlerinin vejetatif sürgün ve 

meyve dalı sayıları 

Elma çeşidi 
Vejetatif sürgün sayısı Meyve dalı sayısı (adet) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Gala 10,03 a* 14,72 a 18,53 a 13,97 a 28,14 a 30,19 ba 

Golden Smothe 9,86 a 13,31 a 16,77 ab 19,20 a 34,75 a 36,22 a 

Golden Reinder 8,69 a 14,08 a 15,42 bc 14,92 a 30,21 a 35,83 a 

Summer Red 9,06 a 12,78 a 14,89 bc 16,61 a 26,72 b 28,78 b 

Jersey Mac                   10,58 a 14,45 a 13,56 c 18,72 a 33,61 a 26,89 a 
*Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan çoklu karşılaştırma testine göre önemli 

değildir (p>0.05). 

 

Çizelge 2. Slender Spindle terbiye sisteminde farklı elma çeşitlerinin gövde kesit alanı ve taç 

hacmi değerleri 

Elma çeşidi 
GKA (cm²) Taç Hacmi (m

3
) 

2008 2009 2010 2010 

Gala 3,09 b* 7,00 b 12,85 ab 11,14 bc 

Golden Smothe 2,71 bc 6,40 c 12,43 ab 17,20 a 

Golden Reinder 2,95 bc 7,87 b 11,16 b 9,13 bc 

Summer Red 2,27 c 5,27 c 7,87 c 12,48 ab 

Jersey Mac                   3,92 a 8,94 a 14,11 a 6,52 c 
*Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan çoklu karşılaştırma testine göre önemli 

değildir (p>0.05). GKA; Gövde kesit alanı. 
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Ağaçlarda taç gelişimini ifade etmek amacıyla ölçülen taç hacmi (m³) üçüncü yılda 

(2010) Golden S ve Summer R çeşitleri arasında benzer olmuş ancak Jersey M çeşidi bu kriter 

bakımından önemli derecede daha düşük değerler vermiştir (Çizelge 2). Bizim bulgularımız 

taç yapısına çeşidin etkili olduğunu (Barritt, 1987; Barritt, 1998; Robinson ve ark., 1991; 

Yıldırım, 2002) bildiren bulguları desteklemektedir.  

Ağaç büyüklüğüne göre verimi ifade etmenin en basit yolu gövde kesit alanına düşen 

verimi belirlemektir (Westwood, 1995). Denemenin ilk yılında (2008) Gala, Golden S ve 

Golden R çeşitlerinde verim alınamamıştır. Aynı yıl en yüksek değer Jersey M çeşidinde 

saptanmıştır. Takip eden yıllarda verim değerleri çeşitler arasında önemli fark oluşturmuştur. 

İkinci yılda (2009) en yüksek değer Golden S çeşidinde saptanmış bunu Gala ve Golden R 

çeşitleri takip etmiştir. 2010 yılında Golden S, Golden R ve Gala çeşitlerinde verim Summer 

R ve Jersey M çeşitlerinde önemli oranda yüksek çıkmıştır. Deneme sonunda en verimli çeşit 

Jersey M çeşidi olurken bunu Golden S çeşidi takip etmiştir. Nitekim Palmer ve ark. (1992), 

ilk yıllarda ağaç başına verime çeşidin etkisi olmadığını ancak devam eden yıllarda bu etkinin 

net ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular ağaç başına verim ve verim etkinliği 

bakımından çeşitler arasındaki  farklılıkların, aynı terbiye sisteminde ağaç sıklığı ve anacın 

aynı olduğu durumlarda daha az olduğunu bildiren bulgular (Barritt 1989; Palmer, 1989; 

Callesen, 1993; Barritt, 1998; Barritt, 2000; Wertheim ve ark., 2001) ile örtüşmektedir. 

Denemenin birinci yılında Summer R ve Jersey M çeşitlerinde verim etkinliği değerleri 

benzerdi. Takip eden yıllarda incelenen değer çeşitler arasında önemli fark oluşturmuştur. 

2009 yılında Golden S, üçüncü yılda (2010) Summer R çeşidinde verim etkinliği daha 

yüksekti. Kümülatif verim etkinliği değerlerinde en düşük değer Gala çeşidinde saptanırken 

diğer çeşitler arasındaki fark benzer çıkmıştır (Çizelge 3).  

2008 ve 2009 yıllarında çeşitler arasında meyve çapı değerleri benzer sonuçlar vermiş 

aradaki fark istatistiki olarak önemsiz çıkmıştır. Üçüncü yılda (2010) Gala ve Jersey M 

çeşitlerinde meyve çapı diğer çeşitlere göre önemli oranda yüksekti. Her üç deneme yılında 

meyve ağırlığı çeşitler arasında benzer sonuçlar vermiş ve aradaki fark istatistiki olarak 

önemsiz çıkmıştır (Çizelge 4). SÇKM değerleri denemenin ilk iki yılında çeşitler arasında 

benzer iken üçüncü yılda (2010) incelenen değer Gala, Golden S ve Golden R çeşitlerinde 

fark benzer çıkmış Summer R ve Jersey M çeşitleri daha düşük SÇKM değerlerine sahip 

olmuştur. Meyve eti sertliği, 2008 yılında fark oluşturmaz iken takip eden yıllarda Summer R 

çeşidi diğer çeşitlere göre önemli oranda düşük değerler vermiş, pH değerleri tüm deneme 

yıllarında çeşitlere göre önemli fark oluşturmuştur (Çizelge 5).  

 

Çizelge 3. Slender Spindle terbiye sisteminde farklı elma çeşitlerinin verim ve verim etkinliği 

değerleri 
Elma çeşidi Verim (kg/ağaç) Kümülatif 

Verim 

(kg/ağaç) 

Verim etkinliği 

(kg/cm²) 

Kümülatif verim 

etkinliği 

(kg/cm²) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010  

Gala - 4,41 b* 6,54 ab 10,95 c - 0,63 b 0,51 bc    0,85 b 

Golden S - 5,97 a 7,59 a 13,56 b - 0,93 a 0,61 b 1,09 ab 

Golden R - 4,35 b 6,92 a 11,27 c - 0,55 bc 0,62 b 1,02 ab 

Summer Red 0,52 b 3,72 c 5,99 b 9,71d c 0,22 a 0,71 b 0,76 a      1,23 a 

Jersey Mac 0,86 a 3,95 c 5,68 b 14,28 a 0,23 a 0,44 c 0,40 c 1,01 ab 

*Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan çoklu karşılaştırma testine göre önemli 

değildir (p>0.05).  
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Çizelge 4. Slender Spindle terbiye sisteminde farklı elma çeşitlerinin meyve çapı ve meyve 

ağırlığı değerleri 

Elma çeşidi Meyve çapı (mm) Meyve ağırlığı (g) 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Gala - 72,39 

ab* 

74,24 ab - 207,00 a 202,40 a 

Golden Smothe - 68,16 a 66,81 c - 183,00 a 167,28 a 

Golden Reinder - 72,66 a 68,74 bc - 175,60 a 167,37 a 

Summer Red 66,62 a 69,37 a 68,34 bc 141,29 a 167,00 a 164,00 a 

Jersey Mac                   59,69 a 69,80 a 76,32 a 164,25 a 169,14 a 163,96 a 
*Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan çoklu karşılaştırma testine göre önemli 

değildir (p>0.05).  

 

Çizelge 5. Slender Spindle terbiye sisteminde farklı elma çeşitlerinin SÇKM, pH ve meyve eti 

sertliği değerleri  

Elma çeşidi SÇKM (%) pH Meyve eti sertliği (kg) 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Gala - 13,30a* 14,07a - 3,45a 4,15a - 7,52a 7,41a 

Golden Smothe - 13,74a 13,70a - 3,31a 2,51c - 7,01a 7,07a 

Golden 

Reinder 

- 14,93a 13,27a - 3,76a 3,15b - 7,40a 6,52ba 

Summer 

Red 

13,37a 13,83a 10,40b 2,77b 3,19ab 3,38b 7,53a 7,20a 6,98a 

Jersey Mac                   13,17a 7,66b 8,33c 3,22 a 2,72b 3,60b 5,67a 4,64b 5,49b 
*Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan çoklu karşılaştırma testine göre önemli 

değildir (p>0.05). SÇKM; Suda çözünebilir kuru madde. 

 

Sonuç 

 

Bu çalışma, meyve yetiştiriciliğinde gelişmiş olan ülkelerde kullanılan ve sık dikime 

uygun olan Slender Spindle terbiye tekniğinin verim, kalite ve işçilik açısından sağlayacağı 

avantajlar dikkate alınarak farklı çeşitler ile Türkiye’de de uygulanabileceğini göstermiştir.  
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Abstract: A good root development is vital for successful production. Rooting mediums or ingredients are 

special materials which affecting the root shape and the development. In recent years, different mediums and 

ingredients are among the topics being studied on rooting of cutting. 

In this study, the influences of inorganic and organic mediums on root growth of Karayemiş cuttings were 

examined. Trial was established according to randomized parcels experimental design and as five rooting 

mediums (perlite, pumice, forest soil, manure and compost), six different mixes of the prepared in a 1:1 ratio 

(perlite:compost, perlite:forest soil, perlite:manure, pumice:compost, pumice:forest soil, pumice:manure), a total 

11 mediums and a three replicates. As plant material, semi-woody cutting used in from laurel trees. At the end of 

trial, some root growth parameters such as callused rooting rate (%), rooting rate (%), the average root number 

(units), root length (cm), root dry weight (g) and shoot growth parameters such as shooting ratio (%), shoot 

length (cm) and leaf dry weight were investigated. 

As a results; inorganic mediums were more effective in root growth, and especially forest soil and 

pumice:forest soil were found to be most effective on callus formation, rooting rate and the average root length 

and root dry weight. Organic mediums, especially compost and pumice:compost were more effective on the 

shoot growth. 

Keywords: Laurus, root growth, shoot growth, rooting mediums 

 

Introduction 

 

Karayemiş (Prunus laurocerasus l.), summer and winter evergreen, is a plant as tall 

shrub or tree form. Plant known by the name of Taflan is cultivated as fruit and ornamental 

plant, which is widely grows Eastern Black Sea region. Its fruit is consumed as fresh, are also 

used in many fields. Fruits to be good for the gastric and intestinal diseases, to be suitable for 

diabetics and diet, the leaves have been used in drug production (Anonymous, 2009). Also, it 

is used as animal feed in the winter for evergreen leaves. Karayemiş are not very selective in 

terms of soil requirements and grows best in the soils which are permeable, sandy loam, pH of 

5-7, rich in organic matter and plant nutrients. (İslam, 1990). Plants take about 90% of the 

nutrient with roots. If not sufficient root formation and development, plants cannot develop 

sufficiently even if all other conditions are satisfied. Therefore it is important to the 

development of the roots during the growth period. Karayemiş is reproduced with different 

propagation techniques, including seeds, root shoots, cuttings, dipping, vaccine and tissue 

culture. Shoots and cutting propagation methods are widely used 

for the propagation of high-quality type. Yazıcı et al. (2009) reported that cutting-making time 

in the eleviska and cherry laurel varieties has not been any effect on rooting. For the rooting 

of cuttings, perlite, pumice, river sand, peat and forest soils are used as rooting materials 

(Gerakakkis and Özkaya, 2005; Zenginbal et al., 2006; Yahyaoğlu et al., 2008; Özeker et al., 

2009; Castorena et al., 2010; Paradiso and De Pascale, 2011). Rooting mediums affect rooting 

of cutting, shape of root and growth. These mediums must be the good drainage feature, 

medium-sized, well-aired and the enough water holding capacity, low organic matter content, 

free from pathogens and weed seeds.  

Purpose of this study was to assess the effects of different rooting mediums composed 

of inorganic and organic substrates on some growth characteristics of Karayemiş.   
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Material And Methods 

 

A greenhouse experiment with laurel (Prunus laurocerasus L.) variety carried out with 

different rooting mediums.  Five rooting media as inorganic and organic were used: Perlite 

(PE), pumice (P), forest soil (FS), manure (M), compost (C), and the experiment comprising 

the five media alone, six combinations at the 1:1 ratio. Prepared media as follows: 

Perlite:compost (PE:C), perlite:forest soil (PE:FS), perlite:manure (PE:M), pumice:compost 

(P:C), pumice:forest soil (P:FS) and pumice:manure (P:M). Perlite and pumice were bought 

from a commercial supplier, manure and forest soil were obtained from producers and land, 

compost was made from hazelnut husk. Before the experiment, the some physical and 

chemical properties of media are determined and are given in Table 1.  

 

Table 1. Some physical and chemical properties of media  

 AC 

(%,θ) 

 

EAW 

(%,θ) 

Macro 

Por 

(%) 

Micro 

Por 

(%) 

BD 

(gcm
-

3
) 

OM 

(%) 

pH EC N 

(%) 

P 

(%) 

K 

(%) 

PE 19.72 5.98 40.93 59.07 0.12 0.00 6.95 0.00 0.139 0.128 0.094 

P 10.54 14.85 52.80 47.20 0.83 6.33 6.55 0.01 0.206 0.124 0.067 

C 37.96 5.62 61.30 38.70 0.17 49.40 6.85 0.01 1.176 0.189 0.360 

FS 7.90 9.37 30.94 69.06 0.88 28.07 6.00 0.00 0.273 0.192 0.178 

M 26.12 6.07 47.83 52.17 0.29 57.93 6.50 0.04 1.142 0.281 0.458 

PE:C 29.42 10.40 61.38 38.62 0.14 23.67 6.95 0.01 0.808 0.139 0.183 

PE:FS 19.30 8.72 48.35 51.65 0.58 16.00 6.90 0.00 0.228 0.150 0.108 

PE:M 28.34 7.90 54.98 45.02 0.24 26.00 6.80 0.01 0.730 0.200 0.296 

P:C 15.65 16.66 57.22 42.78 0.67 24.80 6.85 0.00 0.557 0.156 0.225 

P:FS 9.80 11.56 40.85 59.15 0.72 19.27 6.45 0.01 0.234 0.180 0.123 

P:M 15.59 18.91 54.45 45.55 0.55 29.40 6.55 0.02 0.418 0.240 0.205 
BD: Bulk Density; AC: Aeration Capacity; EAW: Easily Available Water; OM: Organic Matter; EC: Electrical 

Conductivity 

 

Rooting media was analyzed using the following methods: Bulk density, aeration 

capacity and water retention capacity according to De Boodt et al. (1973), the percentage of 

macro and micro pore according to Munsuz (1982), pH and EC according to Gabriels and 

Verdonck (1992), organic matter according to DIN 11542 (1978), total nitrogen according to 

Bremner, (1965), total phosphorus and potassium according to Kacar (1972). 

The experiment was designed as a randomized parcels design with five materials (PE, 

P, FS, M and C), six different mixtures prepared in 1:1 ratio (PE:C, PE:FS, PE:M, P:C, P:FS, 

P:M), one plant variety and three replications per treatments. For rooting, concrete production 

plots (1x1 m size, about 60 cm depth) were used and were filled with the media. Cutting taken 

from shoots next defoliation cut to be 25cm long and two eyes, were treated with NAA 

(Naphthalene Acetic Acid) and 2000 ppm by dipping method for 5sn, and then were planted 

into the eleven different media at interval 5x5 cm. Three replications for each media, each 

replications includes 10 pieces of cutting, the total was used 330 cutting. Cuttings were 

irrigated with misting system, which was established in the greenhouse considering the water 
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retention capacity of the media. It was not applied any fertilization in production parcels from 

planting. The experiment was continued for 120 days and cuttings were removed form media. 

Production parcels were irrigated to prevent root loss. At the end of the experiment, necessary 

number, measurement and weighing were made for the percentage of callus formation, 

rooting ratio, average root number, average root length, shooting ratio, shoot length and root 

and shoot dry weights (Kacar, 1984). Variable was analyzed with one-way analysis of 

variance (One-way ANOVA). Statistical analysis was performed using a Minitab 16 software 

programmer and differences among the groups were separated by Tukey test at  p<0.01.  

 

Results and Discussion 

 

Perlite, compost and manure have enough and high values in terms of aeration capacity 

(19.72%, 37.96 %, 26.12 %, respectively), while having insufficient in term of easily 

available water content. De Boodt and Verdonck (1972) reported that an ideal substrate can be 

85% porosity, 20-30% aeration capacity and easily available water content. Pumice:compost 

and pumice:manure media (1:1 ratio) are close to the ideal value in terms of these two 

features. Generally inorganic materials are insufficient in terms of chemical properties of 

(except pH and EC) while organic based material has sufficient properties (Table 1). 

For plant growth, especially for root growth is an important role of physical properties. A 

good root growth will provide a good development of soil-top parts. Some root growth 

parameters of Karayemiş cuttings in different rooting media are given in Table 2. As seen in 

Table 2, inorganic media were more effective on callused rooting and rooting ratio, the 

highest values were found at the forest soil media (100 % and 90 %), pumice:forest soil media 

followed (96.7 %). Kaşka and Yılmaz (1987) and Kacar (1989) reported that in rooting of 

cuttings, genetic factors, hormones, fertilization, irrigation, cutting-making time, suitable 

temperature conditions, as well as the rooting medium is also great impact. 

 

Table 2. Some growth parameters of Karayemiş cuttings in different rooting media 

MEDIA 

Root Growth Shoot Growth 

CRR  

(%) 

RR 

 (%) 

ARN 

(unit) 

ARL 

(cm) 

RDW 

(g) 

SR 

(%) 

SL  

(cm) 

LDW  

(g) 

PE 83.3abc 63.3cde 23.72ab 6.07bc 1.75cd 57bcd 4.20abc 5.12bcd 

P 76.7bc 63.3cde 22.34ab 5.33c 4.73a 53cd 2.54c 3.81cde 

C 73.3bc 66.7b-e 24.48ab 6.65abc 3.50abc 67a-d 5.56a 8.36a 

FS 100a 90ab 19.30b 9.54a 2.85abc  73a-d 2.78c 7.07ab 

PE:C 86.7ab 83.3ab 25.13ab 8.40ab  3.81ab 87ab 4.02abc 5.21bcd 

PE:FS 86.7ab 80a-d 18.00b 4.24c 2.32bcd 80abc 3.59abc 5.94abc 

PE:M 66.7c 53.3e 14.27b 4.62c 0.79d 43d 2.25c 1.89e 

P:C 83.3abc 76.7a-e 31.41a 6.43bc 3.83ab 80abc 5.03ab 7.18ab 

P:FS 96.7a 96.7a 22.23ab 7.19abc 4.80a 93a 3.38bc 6.82abc 

P:M 66.7c 56.7de 21.64ab 5.13c 2.49bcd 73a-d 2.40c 2.47de 
CRR: Callused Rooting Ratio; RR: Rooting Ratio; ARN: Average of Root Number; ARL Average of Root 

Length; RDW: Root Dry Weight; SR: Shooting Ratio; SL: Shoot Length; LDW: Leaf Dry Weight  

 

As a result of analysis of variance for characteristics, the difference between the 

average of at least two groups were statistically significant (p<0.01). Statistical differences 

were expressed as the letter representation next to the averages. 



674 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

Similarly, Parlak (2008) presented that cutting-make time and rooting media has 

significantly effect for laurel cutting. Dolor et al. (2009) stated that the best rooting occurred 

in fine sand media for irvingia wombolu plant. The presence of organic substances in the 

media has not had much impact on rooting; especially in animal manure mixture has been 

adversely affected. Chaperone (1983) and Gülbaba et al. (2000) reported that excess organic 

matter in the rooting media could cause the decay of cutting. Each media promotes more or 

less the rooting and root formation depending on features. However, the number of new roots 

formed after rooting is increasing according to media properties. On the average number of 

roots, pumice:compost (31.41 unit), perlite:compost (25.13 unit), compost (24.48 unit), perlite 

(23.72 unit) and pumice (22.34 unit) have been effective, respectively. Compost mixed media 

were effective than the others for improving its physical and chemical structure. 

Pumice:compost media has closer to the ideal value according to other media in terms of both 

aeration capacity (15.65 %) as well as easy available water content (16.66 %) and the macro-

and micro-pore distribution, and thus have created more suitable environmental conditions for 

the new roots formed after rooting. In studies has been reported that hazelnut husk compost 

can be used as growing medium, coarse fractions on soil physical properties positively affect 

depending on the aggregates size, the soil bulk density to decrease, whereas the total porosity, 

percentage water held at field capacity and at wilting point to increase (Bender Özenç, 2005; 

Bender Özenç and Özenç, 2008). With the high number of root and hairy root formation, 

seedlings will be adapted easier in environmental conditions and to increase retention rate 

(Parlak, 2008). 

The highest average root length was measured as an average of 9.54 cm at the cuttings 

in forest soil media, perlite:compost (8.40 cm), pumice:forest soil (7.19 cm), compost (6.63 

cm) were followed. The roots firstly tend elongation to reach into the water. Thus, root length 

is less in media with sufficient moisture. In addition, rooting ratio and root number is more 

effective the average root length. More rooting ratio in forest soil but its insufficient moisture 

has been thought to be effective on root elongation.  In studies have been stated that organic 

materials were more effective than for rooting of kiwi cutting, the most suitable media was 

hazelnut husk compost+ IBA-6000 ppm application (Bender Özenç and Özenç, 2007), the 

maximum root length (9.83 cm) in wood cutting of MM111 apple rootstocks was found in 

1500mg/L IBA and cocopeat+perlite media (Dvin et al., 2011). Also, mixing the organic and 

inorganic materials enhances root elongation. The highest root dry weight (4.80 g) was found 

in pumice:forest soil media and pumice media (4.73 g). Pumice, when needs moisture of the 

plant, the holding moisture is capable material of giving to the media (Güngör and Tombul, 

1997). Considering the properties other root, it can be said to be effective of mixing compost 

with media in particular inorganic media. Castorena et al. (2010) stated that peat-perlite-

vermiculit mixture and river sand-peat mixture from sandy soil, river sand-coconut shell (1:1), 

river sand-peat mixture (1:1) and peat-perlite-vermiculite mixture (1:1:1) medias provided the 

best media conditions for Candelilla seedling types.  

The rooting mediums have influenced shoot growth of Karayemiş cuttings (Table 2). 

The highest long cutting rate was pumice:forest soil media with 93 %, perlite:compost (87 %), 

pumice:compost (80 %) and perlite:forest soil (80 %) were followed. For shoot formation, 

firstly need a good rooting and root development. Considering root growth parameters, 

pumice:forest soil media appears to be the most effective. Furthermore, the addition of 

compost to inorganic media positively affected and has been increased emergence vigor of 

cuttings. El-Hamady et al. (1996) reported that the high impact on root and shoot formation in 

sheshi ve shahl palm trees was obtained from perlite:peat moss media (3:1), and it was 
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followed by sawdust:peat moss (1:1) and perlite:peat moss (1:1). The presence of organic 

materials has significant effects for vegetative growth of the plants. Growth parameters the 

cuttings (Euphorbi apulcherrima cv.) during all development have declined with the reduction 

of the peat in media (Papafotiou et al., 2004). Root production did not in hard cuttings in the 

media, root development of mild cuttings were better in silt media (the longest root 23.7 cm 

and maximum root weight 5.3 g), and green manure was increased vegetative growth of 

cuttings. In this study, compost was determined to be the most effective medium on shoot 

growth and leaf dry weight. While shoot length (5.56 cm) and leaf dry weight (8.36 g) were 

the highest in this media, it was followed by pumice: compost (7.18 cm, 5.03 g, respectively). 

This media have encouraged the development of shoot for not much of the cutting ratio, has 

provided an increase in dry weight. Despite the hazelnut husk compost has not ideal 

conditions in terms of some physical properties; it is rich and enough material in terms of the 

proper pH, organic matter and basic nutrient content (Table 1). Mamba and Wahome (2010) 

indicated that the best media for rooting and cutting growth of pelargonium cuttings was 

obtained from garden soil-compost-sand mixture (1:1:1). On the other hands, mature manure, 

which is an organic material, has influenced negatively on rooting and root development, thus 

has reflected as the negative on the development of the cuttings in the media. 

 

Conclusion 

 

As a results of studies; inorganic mediums especially forest soil and pumice:forest soil were 

found to be most effective on callus formation, rooting rate and the average root length and 

root dry weight. Organic mediums, especially compost and pumice:compost were more 

effective on the shoot growth. For this reasons, mixing the organic and inorganic materials 

should be evaluated together for increasing growth of laurel cuttings.  
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Abstract: This study, in which the variation of seed quality in open-pollinated tomato types was researched, was 

done in 2009-2010 production period. The research was done in three different production gardens in Antalya, 

Manavgat District, Bozyaka Village, Çay Quarter. Fruit samples were taken from four different, randomly 

chosen plants in each garden and the first three bunches of each plant. The fruits were cut in the middle with a 

knife and their seeds were taken. The fruits were soaked in their own juice for 24 hours and blended every two 

hours to separate the seeds from the fruit flesh. The seeds taken from the fruits were washed with water and then 

dried on paper in shadow to ensure a homogeneous dryness. 

Germination tests of seeds were made in the laboratories of Seed Technology Application and Research 

Center of Ege University Faculty of Agriculture. The seeds were weighed up on precision scale as 3 parties of 

seeds with 50 seeds in each and thousand seeds weight was determined. The seeds were taken to germination as 

3 replications and 25 seeds in each. Moisture of the seeds was provided by KNO3 solution of 0.2% during 

germination. Temperature for germination was set for 24 °C and ambient humidity was set for 58%. Germination 

rate and germination velocity values were determined by recording the number of germinated seeds per day. 

Thousand seeds weights were varied between 2.94 and 3.20 g/1000 seeds according to the gardens. The seeds 

of the first bunches were weightier but a decrease was observed in the weights towards the third bunch (3.51-

2.76 g/1000 seeds). The germination rates between the gardens were similar. The highest germination was 

observed in the second bunch with 100%. Bunches had similar characteristics in terms of days to 50% 

germination; the values of the gardens varied between 3.26 and 3.60 days. 

Keywords: Tomatoes, seed, quality, bunch, germination 

 

Açık Tozlanan Domateslerde Farklı Salkımlarda Tohum Kalitesinin Değişimi 

 
Özet: Açık tozlanan domates çeşitlerinde tohum kalitesinin değişiminin araştırıldığı çalışma 2009-2010 üretim 

döneminde yapılmıştır. Çalışma Antalya’nın Manavgat ilçesinin Bozyaka köyü çay mahallesinde, üç farklı 

üretici bahçesinde yürütülmüştür. Her bahçeden tesadüfi seçilmiş dört farklı bitki ve her bitkiden ilk üç 

salkımdan meyve örnekleri alınmıştır. Meyveler bıçakla ortasından kesilerek tohumları çıkarılmıştır. Tohumların 

meyve etinden tam olarak ayrılabilmesi için kendi suyu içinde 24 saat bekletilmiş ve her 2 saatte bir 

karıştırılmıştır. Meyveden çıkarılan tohumlar suyla yıkanmış, homojen bir kuruluk sağlamak için gölge bir yerde 

kağıt üzerinde kurutulmuştur.  

Tohumlarda çimlendirme testleri Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Tohum Teknolojisi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi laboratuarlarında yapılmıştır. Tohumlarda 50’şer adet 3 parti tohum sayılarak hassas terazide 

tartılmış ve bin dane ağırlıkları belirlenmiştir. Tohumlar 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 25 tohum olacak şekilde 

çimlendirmeye alınmıştır. Çimlendirmede tohumların nemi %0.2 lik KNO3 çözeltisi ile sağlanmıştır. Çimlenme 

sıcaklığı 24 Cº’ye ortam nemi %58’e ayarlanmıştır. Çimlenen tohum sayısı günlük kaydedilerek çimlenme oranı, 

çimlenme hızı değerleri belirlenmiştir.  

Bin dane ağırlıkları bahçelere göre 2.94-3.20 g/1000 dane arasında değişmiştir. İlk salkımların tohumları 

daha ağır bulunmuş ve üçüncü salkıma doğru azalma meydana gelmiştir (3.51-2.76 g/1000 dane). Bahçeler arası 

çimlenme oranı benzer olup, en yüksek çimlenme %100 ile ikinci salkımda belirlenmiştir. Çimlenme hızı 

açısından salkımlar benzer özellikte olup, bahçeler 3.26-3.60 gün arasında değişen değerler vermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Domates, tohum, kalite, salkım, çimlenme 

 

Giriş 
 

Sebzelerin insanoğlunun yaşamındaki yeri vazgeçilemeyecek derecesindedir. Ülkemiz 

sebzecilikte hem üretim hem de tüketimde ciddi değerlere sahiptir. Yıllara göre değişmekle 

birlikte yaklaşık 27 milyon tonluk bir sebze üretimimiz bulunmaktadır (TUİK, 2012). Sebze 

genetik kaynağı bakımından ülkemiz zengin bir potansiyele sahiptir. Ticari çeşitlerin yeni 

girdiği bölgelerde birçok karakter bakımından oldukça varyasyon gösteren yerel genotip ve 
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popülasyon bulunmaktadır. Ticari çeşitlerin üretimde kullanılmaya başlanması ile bu 

kaynaklar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır (Çukadar ve Dursun, 2012). 

Adaptasyon kabiliyeti yüksek yerel genotiplerin belirlenerek ıslah programlarına alınması 

tarımsal sürdürebilirlik ve verimlilik açısından önemlidir.  

Üretimlerde verimliliği ve kaliteyi etkileyen hususların başında tohum kalitesi 

gelmektedir. Tohum kalitesi bazı özelliklerdeki mükemmelliğin derecesi veya toprağa 

ekildiğinde ya da depolandığındaki performansını belirleyen özellikler toplamı olarak ifade 

edilmektedir (Hampton, 2002). Bu nedenle tarla performansı ve biyolojik özelliklerin 

üretimde verim ve kalitede ulaşılabilecek noktayı belirlemede ana etken olduğu söylenebilir. 

Tohum kalitesinin bütün türlerde ekonomik bir üretim üzerine önemli bir etkisi olduğu bir 

gerçektir. Tohum kalitesi bitki oluşumu, büyüme ve verimi etkilemektedir. Bununla birlikte 

tohumun ana bitki üzerindeki gelişimi ve olgunlaşması sırasındaki çevresel faktörler tohum 

gücünü negatif yönde etkileyebilmektedir (McDonald, 1999). Birçok modern üretim 

sistemlerinde, her tohumdan uniform ve hızlı bitki oluşturacak nitelikteki kaliteli tohumun 

olması beklenmektedir (Hampton, 2002).  

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kültürü yapılan sebzeler içerisinde domates önemli 

bir yere sahiptir. İnsan sağlığı ve beslenmesi yönünden birçok yararı olan domates, hem taze 

hem de değişik şekillerde işlenerek tüketilmektedir (Vural ve ark., 2000). Domates geliştirilen 

üretim teknikleri ve yeni çeşitler sayesinde her mevsim pazarda bulunabilen en ucuz ve bol 

vitamin kaynağıdır.  

Domates tohumdan fide ile üretilen bir sebze türüdür. Domates üretiminde seralarda 

hibrit tohumlar kullanılırken, açık tarla üretimlerinde ise hibrit tohum kullanımı olmakla 

birlikte standart tohumlarla üretime hala devam edilmektedir. Küçük aile işletmelerinde ve 

köylerde bazı üreticiler kendi tohumunu kendileri üretmektedir. Genellikle bahçelerde kaba 

bir seleksiyon yapılarak domates tohumları elde edilmektedir. Ancak açıkta tozlanan 

çeşitlerde gerekli izolasyon mesafelerine dikkat edilmediği için serbest tozlanmaya izin 

verilmektedir. Bu tip çeşitlerde verimlilik, kalite, dayanıklılık ve gelişme değişken olmaktadır 

(Yanmaz, 2008). Halihazırda sebze tohum üretimimizin büyük çoğunluğunu açık tozlanan 

çeşitler oluşturmaktadır (Demir ve ark., 2010).  Bunun en önemli nedenleri arasında hibrit 

çeşitlerin geliştirilmesinde açık tozlanan çeşitlere göre daha fazla teknoloji, tohum üretimleri 

için daha fazla işçilik ve tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için sermaye gerekmesidir (Tüzel 

ve ark., 2010). Kalifiye elemanların yeterince olmaması nedeniyle dünya ile rekabet edecek 

düzeyde sermaye ve yatırım sağlayacak sektörel gelişim, bilimsel çalışmaların azlığı ve 

devamlılığının yetersizliği, araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımların çeşitli sebeplerle 

kısır ve eksik kalması gibi nedenler halen ülkemizin sebze tohumculuk sektörünün gelişiminin 

önündeki bazı engellerdir. Son yıllarda özel sektör kamu işbirliğinin sağlanmasına yönelik 

adımların atılmış olması olumlu gelişmeler olarak görülmektedir. Sistemin handikaplarına 

rağmen hibrit sebze tohumu üretimimizin son yıllarda güçlü bir ivme kazandığı da 

görülmektedir.  

Çalışmanın amacı üretici koşullarında yetiştirilen açık tozlanan yerel sofralık domates 

popülasyonun farklı salkımlarındaki tohumlarda bazı kalite özelliklerinin belirlenmesidir. 

 

 

Materyal ve Yöntem 
 

Bu çalışmada domateslerde tohum üretimi 2010 yılı içinde Antalya’nın Manavgat 

ilçesinin Bozyaka köyü çay mahallesinde, üç farklı üretici bahçesinde yürütülmüştür. 
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Tohumlarda analizler ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Tohum Teknolojisi Uygulama 

ve Araştırma Merkezinde yapılmıştır.  

Materyal 

Çalışmada bölgede yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan yerel sofralık domates 

popülasyonun kullanıldığı bahçeler seçilmiştir. Seçilen bahçelerden hastalık ve zararlı belirtisi 

göstermeyen dört farklı bitki tesadüfi olarak belirlenmiş ve her bitkiden ilk üç salkımdan 

domates meyveleri hasat edilmiştir.  

Yöntem 

Hasat edilen farklı salkımların meyveleri bıçakla ortasından kesilerek tohumları 

çıkarılmıştır. Tohumların meyve etinden tam olarak ayrılabilmesi için kendi suyu içinde 24 

saat bekletilmiş ve her 2 saatte bir karıştırılmıştır. Meyve etinden ayrılan tohumlar suyla 

yıkanarak çıkarılmış ve havalanan gölge bir yerde kurutulmuştur. Kurutulan tohumlar hassas 

terazide tartılmış ve bin dane ağırlıkları belirlenmiş, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 50 tohum 

olacak şekilde çimlendirmeye alınmıştır. Petri içerisinde çimlendirme kâğıdının arasına ekilen 

tohumlara % 0,2 lik KNO3 uygulanmıştır. Sıcaklığı 24 Cº  ve nemi %58 olan çimlendirme 

odasında 14 gün boyunca çimlendirmeye alınan tohumlarda her gün çimlenen tohumlar 

sayılarak petri kabından uzaklaştırılmıştır. Çimlenen tohum sayılarından çimlenme oranı ve 

hızı belirlenmiştir (Eser ve İlbi 2005). 

 

Araştırma Sonuçları 

 

Bahçelere ve salkım durumuna göre domates tohumlarında bin dane ağırlıkları, 

çimlenme yüzdeleri ve T50 süreleri belirlenmiş ve Çizelge 1’de verilmiştir.  

Bin dane ağırlığı bakımından bahçeler ve salkımlar arasında istatistiksel olarak önemli 

bir fark olduğu belirlenmiştir. Bahçeler arasında bin dane ağırlığı en yüksek olan ikinci bahçe 

olurken, ilk salkımlardaki meyvelerden elde edilen tohumların bin ağırlıkları daha yüksek 

bulunmuştur. İkinci bahçedeki meyvelerin tohumları ortalama 3.20 g bin dane ağırlığı ile en 

yüksek bulunmuştur. İlk üç salkımlardaki meyvelerden elde edilen tohumların bin ağırlıkları 

istatistiksel olarak 3 farklı grupta yer almıştır. Birinci salkım meyvelerinden elde edilen 

tohumların bin dane ağırlığı 3.51 g iken ikinci salkım meyvelerinin tohumlarında 2.97 g 

olmuştur. Üçüncü salkımdaki meyvelerin tohumlarında bin dane ağırlığı ise 2.76 g ile son 

grubu oluşturmuştur.  

Çizelge 1’de verilen tohum çimlenme oranlarına bakıldığında bahçeler arasında 

domates tohumlarının çimlenme oranları bakımından istatistiksel olarak önemli bir fark 

bulunmamıştır. Bahçelere göre tohumlarda ortalama çimlenme oranları %99.44 ile %99.77 

arasında değişmiştir. Salkımlar arasında istatistiksel açısından bir farklılık olmasına rağmen 

çimlenme oranları %100’e yakın değerlerde bulunmuştur. En yüksek çimlenmenin %100 

çimlenme oranı ile ikinci salkımların tohumlarında olduğu belirlenmiştir. Bahçe salkım 

interaksiyonu açısından tohumların çimlenme oranı değerleri arasında önemli bir fark 

bulunmamıştır.  

 

Çizelge 1. Bahçelere ve salkım durumuna göre domates tohumlarında bin dane ağırlığı (g), 

çimlenme yüzdesi (%) ve T50 süresi (gün) 

BAHÇE 

(A) 

SALKIM 

(B) 

1000 dane ağırlığı 

(g) Çimlenme (%) T50 (gün) 

1. BAHÇE 
1. Salkım 3.43 98.67 3.53 

2. Salkım 3.16 100.00 3.65 
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3. Salkım 2.70 99.69 3.62 

 Ortalama 3.10 99.44 3.60 

2. BAHÇE 

1. Salkım 3.96 99.33 3.28 

2. Salkım 2.85 100.00 3.21 

3. Salkım 2.79 100.00 3.30 

 Ortalama 3.20 99.77 3.26 

3. BAHÇE 

1. Salkım 3.15 98.69 3.30 

2. Salkım 2.89 100.00 3.33 

3. Salkım 2.80 99.67 3.26 

 Ortalama 2.94 99.45 3.29 

SALKIM 

1. Salkım 3.51 98.88 3.37 

2. Salkım 2.97 100.00 3.39 

3. Salkım 2.76 99.78 3.39 

öd: Önemli değil, 

*:p<0.05, **:p<0.01, 

***:p<0.001 

LSDbahçe: 0.20* 

LSDsalkım: 0.19***         

LSDAxB: 0.34** 

LSDbahçe: öd.    

LSDsalkım: 0.81*          

LSDAxB: öd. 

LSDbahçe: 0.21**  

LSDsalkım: öd.            

LSDAxB: öd. 

 

Domates tohumlarında çimlenme hızı verilerine göre bahçeler arasında istatistiksel 

olarak bir fark olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1). İkinci ve üçüncü bahçenin domates 

tohumlarında çimlenme daha hızlı olmuş, en yavaş çimlenme 3.60 gün ile birinci bahçenin 

tohumlarında görülmüştür. Salkımlar arasında çimlenme hızı 3.37-3.39 gün arasında değişmiş 

ve istatistiksel olarak farklılık olmadığı belirlenememiştir. Bahçe*salkım interaksiyonu 

önemsiz bulunmuştur. 

 

 

Tartışma 

 

Farklı bahçelerde açık tozlanan yerel sofralık domates popülasyonunda salkım 

durumuna göre tohum kalitesinin değişiminin irdelendiği çalışma Manavgat/Antalya ekolojik 

koşullarında yürütülmüştür.  

Çalışmada bin dane ağırlıkları bakımından ilk salkımlarda daha yüksek değerler elde 

edilmiştir. Meyve olgunlaşma süresi ve iriliği bakımından diğer salkımlara göre avantajlı 

olan, fizyolojik olgunluk olarak daha ileri aşamada olan ilk salkımlarda tohumların iri olması 

normal koşullarda beklenen bir sonuçtur. Meyve sayısının daha az olması nedeniyle meyve 

tutumunun ilk dönemlerinde bitki içindeki asimilat maddelerinin kullanımı açısından 

rekabetin daha az olması da ilk salkımlarda tohum iriliğini arttırmış olabilir. Özellikle kültürel 

işlemlerin tohum kalitesi üzerindeki etkileri ile çevresel faktörler göz ardı edilmemelidir.  

Salkımlar arasında çimlenme oranları %98.88 ile %100 arasında değişmiştir. Çimlenme 

oranları arasındaki fark yüzde oran olarak yakın olmakla birlikte istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur. Tohumların yeni olmaları çimlenme oranlarının yüksek çıkmasına neden 

olmuştur. Tohum yaşı arttıkça bu farkın artması beklenebilir. Çimlenme hızı bakımından 

salkımlar arasında fark belirlenemezken bahçeler arasında az da olsa bir fark olduğu 

görülmüştür. Bu farkın toprak ve bakım koşullarından kaynaklandığı düşünülebilir.  

 

Sonuç 
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Açık tozlanan yerel sofralık domates popülasyonlarında salkım durumuna göre tohum 

iriliği belirgin şekilde değişmektedir. İlk salkımlarda tohumlar daha iri olmakta üst salkımlara 

doğru tohum iriliği azalmaktadır. Bahçelere göre tohum kalitesinin değiştiği belirlenmiştir.  

Kontrollü şartlarda seçilmiş ümitvar genotipler üzerinde tohum kalitesi yanında tohum 

verimlerinin de araştırıldığı yeni çalışmaların planlanması gerekmektedir.  
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Abstract: On the contrary, there are more than 250,000 plant species on earth but only (20-25) are used for 

nutrition, feeding and sheltering, and (6-10) are in economical importance. Because of world population will be 

closer till to 2050 as (7.5-8,0) billion, concordantly in meeting the needs of the plants for food, shelter, clothing, 

etc. it is being showed that plants have how much important are. Humankind who anchored in crop production is 

indispensable branch of agriculture, has, perhaps, one of the most basic tasks in that process is to overcome and 

find out of their mechanisms with measurements will be taken in time, dosage and intensity, and it should be 

minimized the problems against to “stress” factors which are seen various levels with continuously and variable 

effects, being in the first place ecophysiologicals. In this study, ecophysiological responses against to stress were 

generally investigated with related examples (Visual and Text formatted).  

Keywords: Plants Stress, Ecophysiological response, Quality and quantity 

 

Bitkilerde Ekofizyolojik Stres Tepkileri 

 
Özet: Yeryüzünde 250.000’den çok bitki türünün bulunmasına karşılık beslenme ve barınma için kullanılanların 

sayısı sadece (20-25) kadar olup, bunun da (6-10)’unun ise ekonomik önemdedir. Dünya nüfusunun 2050’e 

kadar (7,5-8,0) milyara yaklaşacak olması, buna paralel olarak (beslenme, barınma, giyinme vb.) 

gereksinmelerin karşılanması, bitkilerin ne denli öneme sahip oldukları göstermektedir. Tarımın vazgeçilmez bir 

kolu olan bitkisel üretim ile çok sıkı bağlı olan insanoğlunun belki de bu süreçteki en temel görevlerinden biri, 

devamlı ve değişken etkileri olan “stres” faktörlerinin, başta ekofizyolojikler olmak üzere, üstesinden gelip 

mekanizmalarını bulmak ve alınacak uygun doz, zaman ve şiddetteki önlem(ler)le bu olumsuzlukları en aza 

indirmek olmalıdır. Bu çalışmada bitkilerde strese karşı ekofizyolojik tepkiler ilgili (görsel ve metin) 

örnekleriyle genel olarak irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitkilerde stres, Ekofizyolojik tepki, Kalite ve Kantite 

 

Giriş 

 

Bitkiler; çeşitli “stres” faktörlerine (Çizelge 1) karşı değişen düzey(ler)de olmak üzere 

biyokimyasal, hücresel ve morfolojik ölçek(ler)de ve genotiplere göre değişen miktar, süre, 

şiddette tepki(ler) verirler (Solamani ve ark. 2011). Genel olarak stres faktörleri, cansız  

(abiyotik) ve canlı (biyotik) olarak ikiye ayrılır (Ashraf and Foolad, 2007; Doubnerova and 

Ryslava, 2011) (Çizelge 1). 

Bu çalışmada, bitkilerin yaşam döngülerinde ve çeşitli zamanlarda ortaya çıkarak, 

değişen düzeyde kalite ve kantite kayıplarına neden olan stres ve stres faktörlerine karşı 

geliştirilen morfolojik, anotomik, fizyolojik ve biyokimyasal kökenli ekofizolojik tepkiler 

genel olarak irdelenmiştir. Hareketsiz oldukları için stres faktörünün etkisinden kaçamayan 

bitkiler, düşük / yüksek sıcaklığa, tuzluluğa, kuraklığa, besin maddesi alımına, oksidatif 

strese, hava kirliliği, ağır metal kirliliği…) ile bunların bileşimine tümüyle açıktır (Çizelge 1).  

Farklı abiyotik stesler, bitki büyüme ve gelişimi üzerinde hem genel hem de özel etkilere yol 

açarlar (örneğin kuraklıkta osmotik strese uğrayan türlerde, bitkisel olayların etkili olabilmesi; 

toprağın kuru oluşundan dolayı besin alımı ya da kullanımının engellenişi ile fotosentez 

miktarının azalmasından ötürü bitki büyümesi baskılanır), benzer şekilde tuzluluk, fizyolojik 

kuraklık iyon zehirlenmesine yol açtığı için bitki büyümesini engeller; düşük sıcaklıklar ise 

metabolizma üzerinde direkt etkiye ek olarak osmotik yoldan strese yol açıp, osmotik ve 

oksidatif stresler ile kuraklık, tuzluluk ve düşük bakımından bitki “sıcağa” uğradığında 



 683 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

etkisini ve tüm sonuçları gösterir (Keskin, 2012). Esasen, çiçekli bitkilerin strese tepkilerin 

temelinde “protein tutma kararlılığı ile dinamiğinde”  yatmaktadır (Ortbauer, 2013). Bu 

bakımdan ise bitkide ya genotiplerin ilgili kısım(lar) veya içinde bulundukları büyüme ve 

gelişme devreleri ile uğradıkları stresin tip, şiddet ve süresine göre a) Kaçma, b) Tolerans ve 

c) Ortama alışma şeklinde yanıtlar vermektedirler (Şekil 1). 

 

Çizelge 1. Bitkilerde bazı stres faktörleri ve etkileşimleri 

Cansız 

Canlı 

Fiziksel Kimyasal 

Kuraklık, Tuzluluk,   

Sıcaklık/Üşüme, Radyasyon, 

Besin Maddesi, Işık, Sel,   Don, 

Mekanik Etki,    Buz tabakası, 

Rüzgâr  

Hava kirliliği,  Besin maddesi, 

Zararlı öldüren, Zehirli bileşikler, 

Toprak     ph’sı, Ağır metaller, 

Oksidatif stres, Hidrojen 

Peroksit, CO2, O3 

Hastalık etmenleri, 

Yabaniler, Böcekler, 

Allelopati, Nematodlar, 

Bakteriler, Kemirgenler, 

Mikroorganizmalar 

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

1-Kuraklık, 2-Tuzluluk, 3-Sıcaklık, 4-Üşüme, 5-Donma, 6-Ozon, 7-Hastalık etmeni, 8-UV, 9-
Besin maddesi 

              Olumlu Etkileşim 
 

   Olumsuz Etkileşim 
 

   Etkileşim belirsiz 

              Etkileşim Yok 
 

   Etkileşim net değil 
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Sıcaklık stresi Susuzluk stresi Oksidatif stres Böcek ve zararlı stresi 

 

    
Besin maddesi eksikliği 

stresi 
Kuraklık-tuzluluk stresi 

Besin maddesi eksikliği 

stresi 
Çeltikte sıcaklık ve 

oksidatif  stresi 
 
   

    

Küresel ısınma stresi 
Fasulye’de sıcaklık-su 

stresi 

Estetik amaçlı stres 

(Bonsai) 
Mısırda alüminyum stresi 

 

                                   

   

Buğdayda pas hastalığı    stresi Kumlu toprakta yaşama stresi 
Orman altı yarı gölgelik stresine 

tepki 

Şekil 1. Çeşitli stres faktörlerinin etkisi altındaki bitkilerin tepkilerine örnekler 

 

 

 
      BİTKİLERDE EKOFİZYOLOJİK STRES TEPKİLERİ 
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- Hücre bölünmesi /   büyümesi 

- Hücre farklılaşması Stomaların   

  kapanması 

- Mekanik sarılma 

- Dikenlilik,   kabukluluk,  acı ya da 

zehirli kimyasal salgılama 

- Olumun hızlanması 

- Yaprak dökülmesi 

- Hızlı yaprak  

  hareketleri 

- Yaprak pörsümesi  

- Renk yitimi 

- Yaprakların     

   sarkaması 

- Hızlı / yavaş  

  çimlenme 

- Beslenmede  

  aldatıcı tuzaklar  

- Hızlanan çiçeklenme 

- Antosiyanlılık 

- Yaprak alanının   

  daralması 

- Yansıtıcı tüylülük 

- Solgunluk ya da alt yaprakların 

koyu    

  yeşil rek alması 

- Yaprak yüzeyinde Tüylülük/ 

Mumsuluk   

- Doku yumuşaması Ve / Veya 

jelleşmesi 

- Yaprak alanında daralma Ve / 

Veya 

  incelme 

- Kök kalınlaşması 

- Yapraklarda artan dikey büyüme 

- Köklerin derine / havaya 

büyümesi 

- Yaprak ve gövdede nekrosis, 

lezyon… 

- Gövdenin puslu / Mumsu / Yağlı   

  Tabakayla kaplanması 

- Çürüme / Mantarlaşma / 

mayalanma 

- Yaralanma / Çizilme 

- Ur oluşumu … 

- Kalite / kantite kaybı 

- Tepe organlarının su 

kullanımında  

  azalma 

- Taze dokularda su depolama 

- Tomurcuk oluşumunda azalma 

-  Gövdede lekelenme 

 Hormon salgılama 

   (ABA, GA3,    

   Brassinoidler…) 

Fotosentez ve yaprakların   

   koyu yeşil renk alışı 

-  Fotoperiyodizm 

-  Çimlenme ve izleyen   

   büyüme-gelişme ile 

   Vernalizasyon 

-  Isı şoku proteinleri   

   (HSPs) (Şaperonlar) 

-  Aşırı duyarlılık       

-  Termodinamik denge  

    ile osmozun kaybı  

Stomaların kapanması 

Yüksek CO2 ‘de  

stomaların kapanması 

Düşük pH’da stoma kapanması 

Ortamdaki (K+)  iyonu çokluğunda 

stoma kapanması 

Terlemeyle su kaybında stoma 

kapanması 

Protoplazma akışkanlığının azalması 

Solunum hızının azalması 

Fotosentezin yavaşlamasıyla kuru 

madde miktarının azalması  

Protein yapımının 

kesintiye  uğraması 

Hücrelerdeki su potansiyelinin  

topraktan  daha negatif  tutulması 

Etilen, Jasmonat, Salisilik asit,  

Fitoaleksin vb.  

salgılanması  

(SAR) mekanizmasının  harekete 

geçirilmesi 

Pirol, Mannitol, Gylsin Betain, 

Pinitol, Sükroz,  Saponinler ile 

Glukosinalatların salgılanması 

Verim düşüşü 

Zar geçirgenliğinin  

azalması 

- Besin maddesi yetersizliği 

- Bodurluk / Kök büyümesinde 

gerileme 

Şekil 2. Bitkilerde ekofizyolojik stres tepkileri 

 

 

 

 MORFOLOJİK 

VE 

ANATOMİK 

FİZYOLOJİK VE 

BİYOKİMYASAL 
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Bitkilerin değişik doz, zaman ve şiddette uğradıkları stres(ler)e karşı gösterdikleri ve 

fenotiplerine de yansıyarak, Şekil 2’de genel ifadesini bulan tepkilerin, (özellikle çevresel 

kaynaklılarda) çeşitli bitki karakteristikleri ya da diğer bir deyişle içinde bulunulan büyüme 

ve gelişme aşamaları gibi özellikleri de dikkate alınarak durumları ve bu bakımdan geçirilen 

evreler Şekil 3’de şematize edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.  Çevresel stresteki bitkilerin çeşitli büyüme ve gelişme aşamalarındaki durumları 

(Gaspar ve ark. 2002’den değiştirilerek)  

 

Öte yandan, konuya moleküler ve biyoteknolojik ile genetik mühendisliği açısından 

yaklaşılırsa stres ve stres unsurlarına karşı bitkilerde belirlenen bazı ekolojik tepkiler Çizelge 

2’de verilmiştir. 

Bitkilerin, gerek iç gerekse dış stres faktörlerine karşı tepki(lerin) çok net ve kesin 

olarak saptanması kolay değildir. Öyle ki bunlar birbirleriyle iç içe bir yapı gösterererek 

benzer ya da az çok aynı tepkiyle sonlandığı gibi, kullandıkları madde(ler) / kimyasal 

aşamalar vb. çeşitli benzerlikler göstermekte, ayrıca genotip, stres faktör(leri), ekolojik 

koşullar ve kullanılan yetiştirme teknikleri tek başına ya da birlikte kolayca etkileşime girerek 

beklenen sonuçların farklılaşmasına yol açabilmektedir (Gürsoy ve ark. 2012). 

 

Sonuç 

 

Günümüzde bitkisel yaşamın hemen tüm evresinde ya tek başına ya da etkileşim halinde 

ortaya çıkan  “stres” faktörlerine (örneğin bitki hastalıklarına) yönelik tepki(leri) yakından 

tanınıp; ne ya da nelere karşı gereksinme duyduklarının bilinmesi, verim düzeyini azaltıcı 

faktör(ler)in en aza indirilmesine olanak sağlayacağı gibi kalite ve kantite artışına da yardımcı 

olacaktır. 

 

  Yoğunluk 

 Süre 

 Sıklık 

 

Sayısı 
 Kombinasyon 

 

ÇEVRESEL 

STRES 

 

ORGAN, 

DOKU 

 

 

 
GELİŞME 

DEVRESİ 

 

 

 
 

GENOTİP 

 Dayanıklılık* 

 Epigenetik değişim 

Somaklonal değişim 

 Mutasyonlar 

 

Duyarlılık 

Kaçış 

Tolerans 

Aklimatizasyon 

Canlılık 

Gelişme 

 

ÖLÜM 

Uyum 

Değişkenler 

Mutantlar 

 

Stres 

Karakteristikleri 

Bitki 

Karakteristikleri 

TEPKİLER 
Sonuçlar 

* Dayanıklılık = Stres altındaki mekanizmalar 
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Çizelge 2.  Moleküler biyoteknoloji ve genetik mühendisliği açısından bitkilerin stres ve stres 

faktörlerine karşı ekofizyolojik bazı tepkiler  (Cushman and Bonnet, 2000). 
FAKTÖRLER ÖRNEKLER ETKİ ŞEKİLLERİ 

 

OSMO- 

PROTEKTANLAR 

 

Amino asitler (Ör. Prolin, Ektoin), Dimetil 

Sulfonyum bileşikleri (Ör. Glisin Betain), 

Polyolar (Ör. Mannitol, Sorbitol), Şekerler 

(Ör. Sükroz, Treloz, Fruktan) 

 

Osmotik ayarlama, Protein/zar koruma, Reaktif  

(OH) temizlenme 

 

REAKTİFOKSİJEN 

 

Enzimatik olan (Ör. Katalaz, Askorbat 

Peroksidaz, Glutathione peroxidaz) ve 

olmayanlar (Ör. Askorbat Flavonlar) 

 

Reaktif oksijen türlerinin (ROS) zehirini giderme 

STRES 

PROTEİNLERİ 

 

Geç embriyo oluşum dönemindeki proteinler 

 

Bilinmiyor, Protein stabilizasyonu, Su bağlama / 

Yavaş kuruma oranları, Şaperonlar; Protein/zar 

kararlılığı, İyon ayrılması 

 

SICAKLIK ŞOKU 

PROTEİNLERİ  

        

Alt hücre birimlerindeki çeşitli sıcaklık, soğuk, 

tuz şoku proteinleri. K+ taşıyıcısı için yüksek; 

K+ kanalları için düşük çekim gücü; plazma 

zarı, vakuol öncesi, vakuol sonrası ve 

organellere proton ATP ile iyon taşıyıcıları (H+ / 

ATPase; Na+/H+) 

K+/Na+ alımı ve taşıması; proton gradientlerinin 

yerleşimi; sitoplazma ve organellerden ayrılan zehirli 

iyonların uzaklaştırılması 

İYON / PROTON 

TAŞIYICILAR    

Doymamış yağ asidi Artan akışkanlık ve deionik miktarı; üşüme toleransı 

ZAR AKIŞKANLIĞI  

         

Aquaporinler ya da su kanalları (Üre, Gliserol, 

CO2, aralarında iyonlar olmak üzere diğerleri); 

CO2 konsantrasyonu 

Plazma zarı ve tonoplastta farklı miktardaki AQP nin 

düzenlenmesi; zar lokasyonunun düzenlenmesi; 

stoma kaynaklı davranış 

SU DENGESİ Histidin kinaz homologları (ör. MAP) Sinyal iletimiyle Ca2+-sensörleri/Fosforilasyon 

 

SİNYAL ÖGELERİ 

   

Ca2+-‘ye bağımlı protein kinazlar (Ör.  Protein 

Fosfataz); CNA/B sinyal sistemleri; Ca2+ 

sensörler (SOS3); İnositol Kinazlar 

 

KOPYALAMA 

KONTROLÜ  

Kopyalama faktörleri  

(Ör. Çinko TF, Myb, CpMy) 

Kopyalama oranında artış/etkinlik 

BÜYÜME 

DÜZENLEYİCİLER         

 

Biyosentetik yoldan indirgenen ya da 

yükseltgenen Absisik Asit, Sitokinin ya/ya da 

Brassinosteroidler 

 

Hormon homeostatisinde değişim 
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Abstract: Zinc (Zn) has been known to be an essential plant nutrient for plant production since 1926. Zinc is 

considered a micronutrient because it is only required by the plant in relatively small amounts. Zinc deficiencies 

in plants are found throughout the world, and are problematice in fruit and cirus trees. Zinc effects on plant 

metabolism have been reported by various researchers and results of Zn deficiencies include rosetting, 

malformed fruit, and small, narrow and thickened leaves. In some plants, nutrient antagonism and rootstock can 

also effect zinc removal. Crops that are sensitive to Zn deficiency include flax, corn, fruit trees, pecans, and 

soybean. This paper will summarize the role of Zn in plant physiology. 

Keywords: Zinc, micronutrient, fertilization, zinc deficiency 

 

Introduction 

 

The role of zinc in agricultural production dates back to old times (Raulin, 1869). It 

has an important impact on several physiological processes, with critical concentrations. 

Bowen (1979) indicates that zinc concentration in plants growing unpolluted soils whose zinc 

concentration is lower than 125 mg kg
-1 

(Di Baccio et al., 2003; Hussain et al., 2010)
 
varies 

between 20-40 mg kg
-1 

dry weight. (Alloway, 2002; Yosefi et al., 2011). Conversely, 

accumulation of zinc in the soil, due to long-term use of some industrial wastes or high-metal 

biosolids may have a negative affect of crop growth and yield. Ali et al. (2000) and Bonnet et 

al. (2000) reports phytotoxic zinc concentration at leaf tissue above 200 mg kg
-1 

dry weight 

As a result, scientists have long studied the impact of zinc on crop yield and quality.  

 

The role of zinc in plants 

  

Zinc has roles with various enzymes and proteins in biochemical processes. These are 

mainly concerned with carbohydrate metabolism, both in photosynthesis and in the 

conversion of sugars to starch and protein metabolism (Auld, 2001; Alloway, 2008). 

Zinc promotes fruits to have optimal size and it also takes part in biochemical activites 

such as chlorophyll biosynthesis and some enzyme functions (Xi-Wen et al., 2011). It also 

effects the resistance of abiotic and biotic stresses and protection against oxidativedamage 

(Alloway, 2002; 2008; Cakmak, 2008; Potarzycki and Grzebisz, 2009). 

High zinc concentration in seed provides various agronomic benefits for crop 

production, including production more dry matter that in turn will be stored in seeds as a sink, 

improved seed quality, good root growth and induced germination. Low zinc concentration in 

seed causes abnormal appearance related to a cellular defect.  

 Moreover, seeds that are high in zinc are able to withstand harsh environmental 

conditions, such as protection against soil-borne pathogens by  maintaining structural stability 

of cell membranes (Welch, 1999; Mirvat et al., 2006; Cakmak,2000; 2008; Kösesakal and 

Ünal,2012). 
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Zinc deficiency in crops 

 

Zinc deficiency is widespread in calcareous soils of high pH because zinc becomes 

unavailable via adsorbtion to clay or calcium carbonate (Marschner, 1995; Akay, 2011). In 

eroded soils, a deficiency of organic matter results in zinc deficiency. A deficiency of zinc 

may also be related to weather conditions, as zinc deficiency increases in cold and wet 

weather conditions. This deficiency may be due to limited root growth in cool soils or a 

reduction in the activity of microorganisms and reduction in the release of zinc from organic 

materials (Abdou et al., 2011).  

Visual symptoms of Zn deficiency in plants are fairly characteristic and are relatively 

easy to identify. Deficiency symptoms first appear on the young leaves with interveinal 

chlorosis due to its immobility (Mousavi, 2011). Next, shoot growth slows (shortened 

petioles), giving the affected plant parts a rosette-like appearance. The other common 

symptoms are small malformed leaves (‘litle leaf’) which results in the “rosette” symptom in 

the early growth stages of dicots and “fan shaped” stems in monocots (Peck and McDonald, 

2010). These leaves remain small, cup upward and develop interveinal chlorosis and necrotic 

spots on the upper leaf surfaces, which later join to eachother to form brown necrotic and 

britle patches. The necrosis is often more noticeable on middle aged leaves (Mousavi et al., 

2013) 

Zinc deficient plants are unthrifty and lack vigor. They have a patchy appearance with 

short and thin stems. In young plants, the interveinal areas are dark brown with necrotic 

lesions (Benton, 2003). 

 

Zinc toxicity 

 

In most crops, zinc toxicity is noted with a concentration in plant over 300 mg kg
-1

. 

Toxic levels of soil zinc cause decreases in leaf and root growth, NADPH (the reduced form 

of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, abbreviated NADP
+
) production in plant 

chloroplasts, photosynthesis and the uptake of P and Fe. (Ruano et al., 1988; Teige et al, 

1990; Vitosh et al., 1994; Prasd et al., 1999).  

 

 

Crop sensitivity to zinc 

 

Crops can be grouped in terms of their sensitivity to zinc concentration. Fruit trees, 

flax, corn, pecans and soybeans are highly sensitive to Zn deficiency. Wheat, clover, carrot 

and asparagus have low sensitivity to zinc deficiency(Vitosh et al., 1994; Alloway, 2008).  
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Abstract: This study was conducted to analyse the relationships between Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) and chlorophyll content(SPAD) with grain yield in some bread wheats. Ten bread wheat 

genotypes were used in randomized complete block design with 3 replications under rainfall conditions in 

experimental field of GAP International Agricultural Research and Training Center during 2012-2013 growing 

season. Drought stress was experienced during the months of March and April. Therefore,  irregularities were 

observed at heading time. Correlation analyses showed that between chlorophyll content of milk period with 

chlorophyll content of heading stage and chlorophyll content of flowering time have been found positive and 

significant correlation.  

Between NDVI prior to heading time with grain yield had positive and significant correlation.  

The most high grain yielding varieaties, Pehlivan and Kate-A-1, also showed highiest NDVI and SPAD values. 

As a result of this study; Because of relationships of physiological parameters with grain yield, this parameters 

should be investigated as comprehensively to use in breeding programs. The results showed that SPAD and 

NDVI can be used as a indirect selection criterion at wheat breeding in Southeast Anatolia conditions. 

Keywords: Bread wheat, physiologic, grain yield 

 

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Klorofil İçeriği ve Vejatasyon İndeksi Değerleri ile 

Tane Verimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

 
Özet: Bu çalışma bazı ekmeklik buğday çeşitlerinde tane verimi ile klorofil içeriği(SPAD) ve normalize edilmiş 

vejetasyon indeksi (NDVI) arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. 10 adet genotipten oluşan 

çalışma, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme alanında 2012-2013 üretim sezonunda 

yağışa dayalı şartlarda, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Mart ve Nisan 

aylarında kuraklık stresi yaşandığından dolayı genotiplerin başaklanma zamanında düzensizlikler görülmüştür. 

Yapılan korelasyon analizinde; süt olum dönemi klorofil içeriği ile başaklanma ve çiçeklenme dönemi klorofil 

içeriği arasında pozitif ve önemli bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tane verimi ile gebecik dönemi 

NDVI değerleri arasında da pozitif ve istatistiki olarak önemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tane verimi en 

yüksek olan Pehlivan ve Kate A-1 çeşitlerinin aynı zamanda en yüksek SPAD ve NDVI değerlerine sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Bu çalışma sonucunda; Fizyolojik parametrelerle tane verimi arasında bir etkileşim olduğu, söz 

konusu parametrelerin ıslahta kullanımına yönelik kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği kanısına varılmıştır. 

SPAD metre ve NDVI okumalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında, buğday ıslahında seleksiyon 

kriteri olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, fizyoloji, tane verimi 

 

Giriş 

 

Buğday (Triticum aestivum L.), dünyada ve ülkemizde gerek ekiliş gerekse üretim 

bakımından ilk sıralarda yer alan ve insan besini olması yanında hayvan beslenmesinde de 

kullanılan önemli bir kültür bitkisidir. Buğdayın adaptasyon sınırının genişliği, üretim, taşıma, 

depolama ve işleme kolaylığı ve ekmek yapılabilme kabiliyetinden dolayı, birçok ülkede 

üretimin artırılması çalışmaları hızlandırılmıştır (Kün, 1996).  

2012 yılı FAO verilerine göre dünya buğday ekilişi 216.6 milyon hektar, dünya 

buğday üretimi ise 674.9 milyon tondur (FAO, 2012). Ülkemizde buğday ekim alanı 7.5 

milyon hektar olup, buğday üretimi ise 20.1 milyon tondur (TÜİK, 2012). Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi 1.2 milyon hektar buğday ekim alanı ve 3.8 milyon ton buğday üretimi ile 

Ülkemiz buğday alanlarının yaklaşık %12 sini oluşturmaktadır. (TUİK, 2012). 
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Yıldırım ve ark. (2009), yağışa dayalı şartlarda ve sulu koşullarda yaptıkları bir 

çalışmada, durum buğdayında başaklanma döneminde ve tane doldurma dönemi ortalarında 

bayrak yapraktaki SPAD okumaları neticesinde, elde ettikleri klorofil değerleri ile tane verimi 

arasında önemli bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bitki boyu, başak uzunluğu, 

başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı gibi özelliklerin 

verim üzerine etkili olduğunu gösteren çalışmalar da bildirilmiştir (Johansson ve Svensson, 

1996).  

Fischer (2001), Yaprağın yeşilliğini (klorofil içeriği) ve azot kapsamını tespit etmede 

SPAD-metre kullanımının pahalı olmayan, hızlı ve yaprak yeşilliğine zarar vermeyen bir 

yöntem olduğunu ve en uygun okuma zamanının ise klorofilin en iyi düzeyde olduğu 

çiçeklenme sonrasında olduğunu bildirmiştir. Araştırıcı, SPAD-metrenin kurallarına uygun 

olarak okunması ve değerlendirilmesi durumunda, bu sayacın daha hızlı görsel okuma 

sistemlerine kılavuzluk edebilmesinin mümkün olduğunu vurgulamıştır. 

 Erdinç ve ark. (2008-09 ve 2009-10),  sulu, destek sulama ve yağmura bağımlı 

koşullarda olmak üzere yaptıkları 3 farklı uygulamada normalize edilmiş vejetasyon indeksi 

(NDVI) ile biokütle ağırlıkları arasında, özellikle kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi 

başlangıcı arasındaki erken dönemlerde önemli ilişki bulunduğunu, daha geç dönemlerde ise 

bu ilişkinin kaybolduğunu belirtmişlerdir. Yağışa dayalı ve destek suluda verim ile NDVI 

değerleri arasında önemli bir korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. 

Ülkemizde ıslahçılar, yüksek verimli yeni çeşitler geliştirerek üretime kazandırmakta 

ve ıslah programlarında yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. Fakat yapılan tüm çalışmalara 

rağmen buğday ıslah programlarında fizyolojik parametrelerle ilgili çalışmalar yine de 

yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada bazı ekmeklik buğday çeşitlerinde SPAD ve 

NDVI okumaları ile tane verimi arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu araştırma, 2012-2013 yetiştirme sezonunda GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma 

ve Eğitim Merkezi deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada farklı özelliklere sahip 

(kışlık, alternatif ve yazlık) 10 adet ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. 

Deneme Yerlerinin Toprak Özellikleri: Diyarbakır lokasyonunda denemenin 

kurulduğu topraklar; alüviyal ana materyalli, düz ve düze yakın derin topraklardır. Toprak 

profili killi tekstürlüdür. Toprağın organik madde içeriği düşüktür(Anonim, 1997). 

Yöntem: Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi arazisinde yağışa dayalı şartlarda 

yürütülmüştür. Denemede 10 adet buğday çeşidi 6 sıralı parsel mibzeri ile 450 adet/m
2
 tohum 

normunda ekilmiştir. Parsel alanı, ekimde 7.2 m
2
 (1.2 m x 6 m ) olup, hasat 6 m

2
 (1.2 m x 5.0 

m ) üzerinden yapılmıştır. Denemelerde ekimle birlikte tabanda saf madde üzerinden 6 kg/da 

N (DAP) + 6 kg/da P2O5 (DAP), kardeşlenme döneminde ise saf madde üzerinden 6 kg/da N 

(ÜRE), üst gübre olarak uygulanmıştır. 

İncelenen Özellikler 

1-Bayrak Yaprak Klorofil İçeriği: SPAD 502 Chlorophyll-Meter (Minolta, Osaka, Japan) 

aleti kullanılarak, 10.00-12.00 saatleri arasında başaklanma çiçeklenme ve süt olum 

dönemlerinde olmak üzere üç kez ölçüm yapılmıştır. 

2- NDVI Okumaları: Ölçümler, buğday bitkisi gebecik ve süt olum dönemindeyken 

GreenSeeker HANDHELD CROP SENSOR aleti kullanılarak sabah 10.00-12.00 saatleri 

arasında yapılmıştır. 
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3- Tane Verimi: Biçerdöver ile yapılan hasat sonucunda, her parselden elde edilen tane ürünü 

0.01 g hassas terazide tartarak elde edilen rakamlar kg/da’a çevrilmiştir. 

  

Tartışma ve Sonuç 

 

Yapılan varyans analizlerinde; incelenen özellikler bakımından çeşitler arasında 

istatistiki anlamda önemli (P<0.01, P<0.05) farklılıklar saptanmıştır. Her bir özellik için 

önemli bulunan farklılıklar A.Ö.F testine göre değerlendirilmiştir.  

1- Başaklanma Dönemi Klorofil İçeriği (SPAD): Dönmez ve ark. (2008) çevresel şartlardan 

etkilenen bir özellik olan klorofil yoğunluğunun, genellikle besin maddelerinin eksikliğinden 

dolayı bitkide renk açılması veya sararma şeklinde ortaya çıktığını belirtmektedirler. Bu 

çalışmada; başaklanma dönemi klorofil içeriğine ilişkin varyans analiz sonuçlarına göre en 

yüksek başaklanma dönemi klorofil içeriği Tahirova 2000 (48.36) çeşidinden elde edilirken, 

Tahirova 2000 çeşidi ile Kate A-1, Pehlivan ve Tanya çeşitleri aynı grubu paylaşmıştır. 

Ayrıca en düşük başaklanma dönemi klorofil içeriği ise Cemre (39.73) çeşidinden elde 

edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular, Yıldırım ve ark. (2009)’nın bitki örtüsü serinliği 

ve klorofil miktarının makarnalık buğday ıslahında kullanılabilirliliğini inceledikleri 

çalışmada, başaklanma dönemi klorofil miktarı ile ilgili genotipler arasında önemli farklılıklar 

tespit etmeleri yönüyle benzerlik göstermektedir. 

2- Çiçeklenme Dönemi Klorofil İçeriği (SPAD): Çiçeklenme dönemi klorofil içeriğine 

ilişkin varyans analiz sonuçlarına göre en yüksek klorofil içeriği Kate A-1 (50.03) çeşidinden, 

en düşük klorofil içeriği ise Cemre (41.76) çeşidinden elde edilmiştir. Tekdal (2012)’ın 

sıcaklık stresi üzerine durum buğdaylarında normal ve geç ekim koşullarında yaptığı 

çalışmada, normal ekimde çiçeklenme dönemi bayrak yaprak klorofil içeriği ile ilgili elde 

ettiği sonuçlar bu çalışmada elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

3- Süt Olum Dönemi Klorofil İçeriği (SPAD): Süt olum dönemi klorofil içeriğine ait 

varyans analiz sonuçlarına göre çeşitler arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

Fakat çeşitlere baktığımız zaman yine en yüksek klorofil içeriği Kate A-1 (50.13) çeşidinde, 

en düşük klorofil içeriği ise Nurkent (44.36) çeşidinden elde edildiği görülmüştür. 

4- NDVI Okumaları: Gebecik ve süt olum döneminde yapılan NDVI okumaları neticesinde 

elde edilen varyans analiz sonuçlarına göre çeşitler arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuştur. Erdinç ve ark. (2008-09 ve 2009-10),  sulu, destek sulama ve yağmura bağımlı 

koşullarda olmak üzere yaptıkları 3 farklı uygulamada Kuru koşullarda NDVI değerleri ile 

tane verimi arasında önemli bir korelasyon olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada da tane 

verimi ile gebecik dönemi NDVI değerleri arasında %5 düzeyinde önemliliğe sahip, pozitif 

bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. 

5- Tane Verimi: Tane verimi,  farklı verim unsurlarının bir bileşkesidir ve çeşitlerin verim 

potansiyeli, morfolojik özellikleri ve fizyolojik fonksiyonları gibi fenotiple ilgili özellikler, 

genotiple ilgili karmaşık kantitatif özellikler ve bitkinin geliştiği çevre ile belirlenen bir 

özelliktir( Poehlman MJ and Sleper DA. 1995 ). Çalışmada kullanılan çeşitler içerisinde en 

yüksek tane verimi 688.88 kg/da ile Pehlivan çeşidinden elde edilirken, Pehlivan çeşidinden 

sonra 2. sırayı 669.99 kg/da ile Kate A-1 çeşidi almıştır. 

 

Tablo-1. Ekmeklik buğday çeşitlerinde incelenen karakterlere ilişkin ortalama değerler ve oluşan 

gruplar 
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Çeşitler 

Başaklanma 

dönemi 

bayrak 

yaprak 

klorofil 

içeriği 

Çiçeklenme 

dönemi 

bayrak 

yaprak 

klorofil 

içeriği 

Süt olum 

dönemi 

bayrak yaprak 

klorofil 

içeriği 

Gebecik 

dönemi 

NDVI 

değeri 

Süt olum 

dönemi 

NDVI 

değeri 

 

 

Tane 

Verimi(kğ/da) 

Karatopak 44.13 bc 47.20 ab 46.13 0.46 0.70 568.33 

Ceyhan-99 42.67 cd 45.30 bd 46.70 0.43 0.66 574.99 

Nurkent 41.07 cd 43.17 cd 44.37 0.33 0.69 616.66 

Pehlivan 46.30 ab 45.15 bd 47.07 0.41 0.73 688.88 

Cemre 39.73 d 41.77 d 44.40 0.40 0.73 655.55 

Anapo 44.13 bc 46.10 bc 47.30 0.42 0.66 656.66 

Tanya 46.97 ab 47.33 ab 48.93 0.37 0.69 613.33 

Tahirova-2000 48.37 a 47.43 ab 48.57 0.51 0.68 476.22 

Dariel 43.90 bc 47.60 ab 47.50 0.36 0.72 523.88 

Kate A-1 47.97 a 50.03 a 50.13 0.42 0.69 669.99 

*Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar 0.05 seviyesinde önemsizdir. 

  

Tablo-2. Parametreler arasındaki korelasyon katsayıları ve önemlilik seviyeleri 

Özellikler 

Gebecik 

dönemi 

NDVI değeri 

Süt olum 

dönemi 

NDVI değeri 

Başaklanma. 

dönemi 

klorofil içeriği 

Çiçeklenme 

dönemi 

Klorofil içeriği 

Süt olum 

Dönemi 

Klorofil İçeriği 

Süt ol. dön. NDVI 

değeri 

.270         

Başak. dön.klrf içeriği .051 .288       

Çiçek. dön.klrf.içeriği .018 .327 .741**     

Süt olum dön.klrf 

içeriği 

.075 .299 .721** .859**   

Tane verimi .375* .046 .072 .064 .292 

** %1 seviyesinde önemli, * %5 seviyesinde önemli 
 

Bu çalışmada, 2012-2013 buğday yetiştirme mevsiminde yağışa dayalı şartlarda 10 

adet ekmeklik buğday çeşidinin 3 farklı dönemde(başaklanma, çiçeklenme ve süt olum 

dönemi) bayrak yaprak klorofil içeriği, 2 farklı dönemde de(gebecik ve süt olum dönemi) 

NDVI okumalarına ait değerleri incelenmiştir. Çalışma genel olarak değerlendirildiğinde 

bayrak yaprak klorofil içeriği, NDVI okumaları ve tane verimine ait değerler bakımından 

Kate A-1 ve Pehlivan çeşidinin ön sırada yer aldığı görülmüş olup, çalışmada; SPAD 

değerleri bakımından öne çıkan çeşitlerin verim bakımından da öne çıktığı gözlenmiştir(tablo-

1’e bak). Yapılan korelasyon analizinde; süt olum dönemi klorofil içeriği ile başaklanma ve 

çiçeklenme dönemi klorofil içeriği, çiçeklenme dönemi klorofil içeriği ile başaklanma dönemi 

klorofil içeriği arasında %1 düzeyinde pozitif ve güçlü bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca tane verimi ile gebecik dönemi NDVI değerleri arasında da %5 düzeyinde pozitif ve 

istatistiki olarak önemli bir ilişki olduğu görülmüştür(tablo-2’e bak).Bu çalışma sonucunda; 

SPAD metre ve NDVI değerleri ile tane verimi arasında bir etkileşim olduğu tespit edilmiş 

olup, söz konusu parametrelerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında buğday ıslahında 

seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceği, daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği 

sonucuna varılmıştır. 
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Abstract: In the present study the determination of the effects of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on shoot-

root development and some biochemical properties against drought stress on Kober 5 BB and 110 R grapevine 

rootstocks was aimed. One month after the planting, the cocktail AMF were applied at 0 (control), 10 and 20 g/l 

concentrations. The cuttings have been kept for approximately one months and then they were subjected to 

drought stress (non irrigated). One month later root length, root number, rooting percentage, shoot length and 

shoot weight were determined as a development parameters. Proline, membrane injury and total phenolic 

compound contents were determined as a stress parameters. As a conclusion, in this study it was demonstrated 

that AMF are very important in shoot and root development and biochemical properties of grapevine rootstocks 

under drought stress conditions.  

Keywords: American grapevine rootstock, drought stress, arbuscular mycorrhizal fungus. 

 

Kober 5 BB ve 110 R Amerikan Asma Anaçlarında Kuraklık Stresi Üzerine Arbuskular 

Mikorizal Fungusların Etkileri 

 
Özet: Bu çalışma ile Kober 5 BB ve 110 R asma anaçlarında kuraklık stresine karşı arbuskular mikorizal fungus 

(AMF) uygulamalarının sürgün-kök gelişimi ile bazı biyokimyasal özellikler üzerine etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla söz konusu anaçlara ait çeliklere dikimden bir ay sonra kokteyl formunda 0 (kontrol), 

10 g/l ve 20 g/l konsantrasyonlarında AMF uygulanmış ve takip eden bir ay sonra kuraklık stresine (sulamama) 

maruz bırakılmışlardır. Stresi takip eden bir ay sonra ise deneme sonlandırılmış ve gelişim parametreleri olarak 

kök uzunluğu, kök sayısı, köklenme yüzdesi, sürgün uzunluğu ve sürgün ağırlığı değerleri ile stres parametreleri 

olarak prolin, membran zararlanması ve toplam fenolik madde değerleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda 

kullanılan asma anaçlarında kuraklık stresine karşı AMF uygulamalarının sürgün ve kök gelişimi ile bazı 

biyokimyasal özellikleri olumlu yönde etkiledikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Amerikan asma anacı, kuraklık stresi, arbuskular mikorizal fungus. 

 

 

Giriş 

 

Bağcılık dünya üzerinde son derece önemli bir bitkisel üretim kolunu oluşturmaktadır. 

Oldukça geniş bir alanda yapılan bu tarım kolu filoksera zararlısının ortaya çıkmasından sonra 

ciddi bir zarara uğramıştır. Amerikan asma anaçlarının bu zararlıya dayanıklı olduklarının 

belirlenmesi sonucunda da bağlar bu anaçlar üzerine aşılı çeşitlerle kurulmaya başlanmış ve 

bu amaca yönelik olarak çok sayıda anaç ıslah edilmiştir. Ancak günümüzde kullanılan 

anaçların avantajlarının yanında bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların başında 

da köklenme yeteneklerinin düşük olması ve kuraklık, tuzluluk gibi bazı stres koşullarına 

toleranslarının düşük olması gelmektedir. Bu nedenle köklenmeyi teşvik edici ve aynı 

zamanda strese karşı da dayanımı artırıcı uygulamalar yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Bunlardan birisi de AMF uygulamalarıdır. AMF lerin stres ortamına karşı bitkilerin 

toleransını artırdıkları bilinmektedir. Bu çalışma ile de Kober 5 BB ve 110 R asma 

anaçlarında kuraklık stresinde AMF lerin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Materyal ve Yöntem 

 

Araştırmada bitkisel materyal olarak bağcılıkta yaygın bir şekilde kullanılan Kober 5 

BB ve 110 R Amerikan asma anaçlarına ait çelikler kullanılmıştır. Materyaller Çetin 

Fidancılık (Manisa/TÜRKİYE)’dan temin edilmiştir. Araştırmada 3-5 boğumlu, 35-45 cm 

uzunluğunda, 7-10 mm kalınlığında çelikler kullanılmıştır. Çelikler içerisinde 1:1 oranında 

torf –perlit içeren polietilen tüplere (12 x25 cm) dikilmişler, 24±1°C sıcaklık ve 16/8 saat 

aydınlık/karanlık koşullara sahip iklim odalarına yerleştirilmişlerdir. Araştırma tesadüf 

parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 15 çelik olacak şekilde 

düzenlenmiştir. Dikimden bir ay sonra 0 (kontrol), 10 g/l ve 20 g/l konsantrasyonlarında 

içerisinde % 23,5 toplam canlı organizma içeren kokteyl (Glomus intraradices, Glomus 

aggregatum, Glomus mosseage, Glomus clarum, Glomus monosporus, Glomus deserticola, 

Glomus brasilianum, Glomus etunicatum ve Gigaspora margarita) AMF aşılanmıştır. AMF 

uygulamasını takip eden bir ay sonra ise kuraklık stresine (sulamama) maruz bırakılmışlardır. 

Stresi takip eden bir ay sonra deneme sonlandırılmış ve gelişim parametreleri olarak kök 

uzunluğu, kök sayısı, köklenme yüzdesi, sürgün uzunluğu ve sürgün ağırlığı değerleri ile stres 

parametreleri olarak prolin, membran zararlanma derecesi ve toplam fenolik madde içerikleri 

belirlenmiştir. 

Kök gelişim parametrelerinin belirlenmesi 

-Kök uzunluğu: Her bir uygulamaya ait kökler topraklarından yıkanıp temizlenmiş ve 

ardından bir cetvel yardımıyla ölçülerek cm cinsinden hesaplanmıştır.  

-Kök sayısı: Kalınlığı 2 mm, uzunluğu 5 cm’ nin üzerinde olan kökler sayılmış ve 

sonuçlar adet cinsinden verilmiştir.  

-Köklenme yüzdesi: Toplam fidanlar içerisinde köklenen fidanların oranı % olarak 

hesaplanmıştır. 

Sürgün gelişim parametrelerinin belirlenmesi 

-Sürgün uzunluğu: Her bir uygulamaya ait sürgünlerin uzunlukları bir cetvel 

yardımıyla ölçülerek cm cinsinden hesaplanmıştır.  

-Sürgün ağırlığı: Her bir uygulamaya ait sürgünlerin ağırlıkları analitik terazide 

belirlenerek g cinsinden hesaplanmıştır. 

Stres parametrelerinin belirlenmesi 

- Prolin içeriğinin belirlenmesi: Bitkilerde stres durumunun ölçülmesinde 

önemli bir parametre olan prolin içerikleri Bates ve ark. (1973) nın metoduna göre 

belirlenmiştir. Spektrofotometrede okumalar 520 nm de gerçekleştirilmiş e sonuçlar prolin 

standardı ile oluşturulan körveden yararlanılarak µmol/g
 
olarak belirlenmiştir. 

- Membran zararlanma derecesinin belirlenmesi: Yaprak hücrelerinde membran 

zararlanmasının belirlenmesi hücreden dışarıya verilen elektrolitin ölçülmesi ile hesaplanmış 

ve sonuçlar % olarak verilmiştir (Fan ve Blake 1994). 

- Toplam fenolik madde içeriğinin belirlenmesi: Toplam fenolik bileşik 

miktarları Folin Ciocalteu kolorimetrik metodu kullanılarak Singleton ve Rossi (1965)’ye 

göre yapılmış, spektrofotometrede okumalar 765 nm dalga boyunda gerçekleştirilmiş ve 

toplam fenolik madde miktarları mg/g olarak kateşin cinsinden (CE) verilmiştir. 

İstatistiksel analizler: Araştırma sonucunda elde edilen veriler tesadüf parselleri 

deneme desenine göre SPSS Statistics 20 istatistik programına göre değerlendirilmiş ve 

ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testine göre belirlenmiştir.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
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Kober 5 BB ve 110 R asma anaçlarında AMF uygulamasının kuraklık stresinde kök ve 

sürgün gelişimleri ile prolin, membran zararlanma derecesi ve toplam fenolik madde 

miktarları üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen 

sonuçlar alt başlıklar şeklinde sıralanmıştır. 

 -Kök ve sürgün gelişimine ilişkin sonuçlar 

Kober 5 BB ve 110 R olmak üzere iki farklı genotipte AMF uygulamasının kuraklık 

stresinde kök ve sürgün gelişimi üzerine etkileri Çizelge 1. de sunulmuştur. 

 

Çizelge 1. AMF uygulamalarının kök ve sürgün gelişimi üzerine etkileri 

 AMF 

uygulaması 

(g/l) 

Kök 

uzunluğu 

(cm) 

Kök sayısı 

(adet) 

Köklenme 

yüzdesi 

(%) 

Sürgün 

uzunluğu 

(cm) 

Sürgün 

ağırlığı 

(g) 

5
 B

B
 Kontrol 

0 8,74 cd* 6,17 c 44,44 bc 24,86 bc 3,20 b 

10 9,18 cd 4,86 cd 58,27 b 27,96 a 3,17 b 

20 8,43 de 5,63 c 66,67 a 26,60 ab 3,65 a 

Stres 

0 7,81 ef 4,00 de 50,00 b 19,70 f 2,40 cde 

10 5,67 g 3,00 e 50,00 b 22,30 de 2,70 bc 

20 8,74 cd 10,00 a 62,50 a 24,00 cd 2,67 cde 

1
1
0
 R

 Kontrol 

0 7,00 f 6,33 c 33,33 d 20,80 ef 2,79 bc 

10 12,50 a 2,00 e 33,33 d 21,17 ef 2,53 cde 

20 9,58 c 8,00 b 41,67 bcd 22,03 def 2,82 bc 

Stres 

0 10,50 b 6,00 c 16,67 e 11,93 h 1,50 f 

10 6,33 g 1,33 f 33,33 d 15,90 g 2,16 e 

20 10,78 b 5,00 cd 37,50 cd 19,80 ef 2,24 de 
* Harflendirmeler AMF uygulamaları arasındaki farklılıkları göstermektedir ( p<0.05) 

 

Çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere AMF uygulamaları her iki genotipte 

de incelenen tüm özellikler üzerinde olumlu sonuçlar göstermişlerdir. Kök uzunluğu 

bakımından 10 g/l AMF uygulanan kontrol grubu 110 R anaçlarının en uzun (12,50 cm), aynı 

genotipin 10 g/l AMF uygulanarak kuraklık stresine maruz bırakılan bitkileri ise en kısa (6, 33 

cm) köklerin elde edildiği kombinasyonlar olarak belirlenmiştir (p<0.05) (Çizelge 1). Stres 

altındaki 5 BB anaçlarında 20 g/l AMF uygulamasının kök sayısı bakımından son derece 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu genotipte AMF lerin kök dallanmasını teşvik ederek en 

yüksek kök sayısına sahip bitkilerin (10,00 adet) oluşumunu sağladıkları da anlaşılmaktadır. 

Köklenme yüzdeleri değerlendirildiğinde ise bu bakımdan Kober 5 BB anacında 20 g/l AMF 

uygulamasında hem kontrol hem de stres bitkilerinin daha yüksek değerler sergiledikleri 

görülmektedir. 110 R genotipinde ise stres altında, AMF uygulaması yapılmayan anaçlardaki 

köklenme yüzdesinin en düşük seviyede bulunduğu, bu değerin 20 g/l AMF uygulaması ile 

yaklaşık iki kat arttığı dikkati çekmektedir. Dolayısıyla kök gelişimine yönelik 

değerlendirmelerde AMF uygulamasının kök uzunluğu, kök sayısı ve köklenme yüzdesi 

üzerinde istatistiksel olarak olumlu etkilerde bulunduğunu ifade etmek mümkündür.  

Kökün gelişiminde kökün morfolojik yapısının kök fonksiyonunu doğrudan etkilediği 

bilinmektedir. Morfolojik yapı genetik yapı ile birlikte (Harper ve ark., 1991) ve bazı çevre 

faktörü ile ilişkilendirilmektedir (Drew ve Saker 1978, Scott Russell 1982). Mikorizaların da 

kök morfolojisinde belirleyici oldukları, özellikle kök yüzey alanı ve kök dallanmasını 

artırarak besin elementi alımını teşvik ettikleri bilinmektedir (Berta ve ark., 1995). AMF 
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uygulamalarının köklerde dallanmaya neden olduğu daha önce Aguin ve ark. (2004) 

tarafından da belirtilmiş olup benzer şekilde Kavak (2006) da kök dallanmasının AMF ile 

arttığını ve bu durumun daha çok kökün uç kısımlarında gerçekleştiğini belirtmiştir.  

Kök gelişimi üzerine AMF lerin etkisini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmış 

olmakla birlikte bu mekanizmanın henüz tam olarak aydınlatılamadığı da bilinmektedir 

(Branzanti ve ark., 1992; Vestberg, 1992; Berta ve ark., 1995). Kök gelişimini direkt ya da 

indirekt etkileyen tüm faktörlerin kök meristem aktivitesini ve yapısını da etkilediği 

bilinmektedir. Mikorizal bitkilerde fosfat asimilasyonundaki artışın doğal olarak bitki 

gelişimini etkilediği ve buna bağlı olarak köklerde de bir takım değişimler olduğu 

bilinmektedir.  

Araştırmada gelişim parametreleri içerisinde yer alan sürgün uzunluğu değerlerine 

yönelik bir inceleme yapıldığında en uzun sürgünlerin 5 BB genotipinde, 10 ve 20 g/l AMF 

uygulanan kontrol bitkilerinden elde edildiği görülmektedir (Çizelge 1). Burada bu değerlerin 

aynı zamanda en yüksek köklenme yüzdesine sahip bitkilerden elde edildiği de dikkati 

çekmektedir. En kısa sürgünlerin ise herhangi bir AMF uygulaması yapılmaksızın kuraklık 

stresine maruz bırakılmış 110 R genotipinden elde edildiği anlaşılmaktadır. Sürgün ağırlığı 

bakımından da benzer şekilde 20 g/l AMF uygulanan 5 BB genotipine ait kontrol bitkilerinde 

en yüksek değerlere ulaşılmıştır (3,65 g). En düşük sürgün ağırlığı ise sürgün uzunluğu 

değerlerine benzer şekilde herhangi bir AMF uygulaması yapılmaksızın kuraklık stresine 

maruz bırakılmış 110 R genotipinden elde edildiği görülmektedir.  

Kök ve sürgün gelişimine yönelik incelemeler toplu olarak değerlendirildiğinde AMF 

uygulamalarının incelenen tüm özellikler üzerine olumlu yönde etkide bulunduğu, kuraklık 

stresi uygulanan anaçlarda da bu stresi hafifletme yönünde etkili oldukları görülmektedir. 

-Stres parametrelerine ilişkin sonuçlar 

Araştırmada tüm bitkilerde stresin önemli ortak parametrelerinden olan prolin ve 

membran zararlanması ile yine bitkilerde savunma mekanizmasının önemli bir göstergesi olan 

toplam fenolik bileşik içerikleri belirlenerek, AMF uygulamasının kuraklık stresi altında ne 

şekilde etkili olduklarının belirlenmesine çalışılmıştır. 

Farklı stres kaynaklarının bitkiler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 

çalışmalarda en sık incelenen parametrelerden birisi prolin miktarlarındaki değişimlerdir. 

AMF uygulamalarının prolin miktarları üzerine olan etkisi incelendiğinde (Çizelge 2), 5 BB 

genotipinde kuraklık stresi altında 20 g/l AMF uygulanan bitkilerde prolin içeriğinin en 

yüksek seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir (11,95 µmol/g). 110 R genotipinde ise 

kuraklık stresi altında AMF uygulaması yapılmayan anaçlarda prolin içeriğinin 20 g/l AMF 

uygulaması yapılanlara göre daha düşük seviyelerde bulunduğu belirlenmiştir. Prolin stres 

altındaki bitkilerde hücrelerin oksidasyonunu önleyen son derece önemli bir aminoasittir. 

Özellikle kuraklık stresi altındaki bitkilerin su alımında prolinin bir osmolit görevi görerek 

osmotik basıncı düzenlediği bilinmektedir. Nitekim Sankar ve ark. (2007) da kuraklık stresi 

altında bamya bitkisinde prolin içeriğinin arttığını belirtmişlerdir. Bu araştırmada da mikoriza 

uygulaması yapılan bitkilerde prolin içeriğinin kontrol gruplarına oranla çok daha yüksek 

düzeylerde bulunduğu görülmektedir. Bu durum mikorizaların bitkiyi stresten ne denli 

uzaklaştırdığını gözler önüne sermektedir.  

Kuraklık stresinde bitkilerin su ve aynı zamanda besin elementi alımındaki 

yetersizlikler oksidatif stresi tetiklemekte ve oksidatif strese yol açan bu kosullarda membran 

lipidleri zarar görmekte ve bitkilerin tolerans seviyeleri azalmaktadır. Bu araştırmada da 

membran zararlanma dereceleri arasında istatistiksel bir farklılık ortaya çıkmamakla birlikte 

AMF uygulaması yapılmamış stres bitkilerinde membran zararlanma derecelerinin daha 
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yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Stres altında bitkilerde aktif oksijen türlerinin lipid 

peroksidasyonuna ve membran zararlanmasına neden olduğu bilinmektedir. Nitekim Çekiç 

(2007) de yüksek membran zararlanmasının çeşitlerin tolerans zayıflığının bir göstergesi 

olduğunu ifade etmiştir. 

 

Çizelge 2. AMF uygulamalarının stres parametreleri üzerine etkileri 
 AMF 

uygulaması 

(g/l) 

Prolin 

(µmol/ g) 

Membran 

zararlanma 

derecesi (%) 

Toplam fenolik bileşik 

(mg/g CE) 

5
 B

B
 Kontrol 

0 2,48 de* 76,54 0,25 bc 

10 2,80 de 74,24 0,16 cd 

20 2,29 de 77,96 0,22 bc 

Stres 

0 4,60 c 79,31 0,04 d 

10 5,04 c 75,80 0,08 cd 

20 11,95 a 73,35 0,47 a 

1
1
0
 R

 Kontrol 

0 2,42 de 72,61 0,15 cd 

10 3,97 cd 77,30 0,11 cd 

20 2,12 e 67,41 0,13 cd 

Stres 

0 3,59 cde 79,97 0,14 cd 

10 4,99 c 75,41 0,17 cd 

20 6,74 b 70,36 0,32 ab 

 
* Harflendirmeler AMF uygulamaları arasındaki farklılıkları göstermektedir ( p<0.05) 

 

Bitkilerde biyotik ve abiyotik stres koşullarındaki en önemli savunma 

mekanizmalarından birisi de birer sekonder metabolit olan fenolik bileşiklerin yüksek 

miktarlarda sentezlenmesidir. Mikorizal fungusların da bitkileri biyotik ve abiyotik stres 

koşullarına karşı korumada önemli rol üstlendikleri bilinmektedir. Araştırmada en yüksek 

fenolik bileşik içeriğinin her iki genotipte de 20 g/l AMF uygulanan stres bitkilerinde ortaya 

çıkmış olması dikkati çekmektedir. Bu alanda yapılmış bir araştırmada mikorizal fungusların 

kökü penetre etmesinden sonra, köklerde tepki olarak arginin, isoflavonoidler gibi bileşiklerin 

üretiminde artış olduğu ifade edilmiştir (Caron, 1989). Börülce ve soya fasulyesinde de 

benzer şekilde mikorizal aktivite sonrasında fitoaleksin benzeri isoflavonoid bileşenlerinin 

arttığı, bu maddelerin özellikle solgunluk hastalığının oluşumunu ve hastalık şiddetini 

azalttığı belirtilmiştir (Sundaresan ve ark., 1993).  

 

Sonuç olarak, AMF lerin kullanılan asma anaçlarında kuraklık stresinde sürgün ve kök 

gelişimi ile bazı biyokimyasal özellikleri olumlu yönde etkiledikleri belirlenmiştir. AMF lerin 

bu özelliklerinin bağcılık sektöründe büyük bir kullanım potansiyelinin olacağı, ayrıca yeni 

tesis edilecek bağlarda AMF kullanımı ile verim ve kalitenin artacağı, çeşitli stres koşullarına 

dayanımın artırılması ile de kayıpların önleneceği düşünülmektedir. 
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Abstract: Most citrus varieties produce mainly nucellar seedlings. This trait can interfere with progress in cross-

breeding. Immature embryo culture is a especially effective technique for recovering plants from sexual crosses 

where the majority of embryos cannot survive. The objective of the present work determine the effect of 

different GA3 doses in order to promote the germination of Sour orange x Carrizo citrange, Common mandarin x 

Carrizo citrange and Clementine mandarin x Carrizo citrange immature embryos.  The seeds were gathered from 

the crossed plants 140 days after pollinations. The immature embryos were removed from the seeds and these 

embryos were transferred to 0; 0.5 and 1 mg/l GA3 containing M&T medium to germination. The experimental 

design was completely randomized plot with 10 repetitions. The percentage of germination and trifoliate 

seedlings in this study were evaluated. 

Keywords: Citrus, immature embryo, germination, GA3, trifoliate   
 

Yerli Turunç x Carrizo Sitranjı, Yerli Mandarin x Carrizo Sitranjı ve Klemantin 

Mandarini x Carrizo Sitranjı Melezlemelerinde Olgunlaşmamış Embriyo Kültürü 

 
Özet: Turunçgil çeşitlerinin çoğunluğu genellikle nuseller çöğürler oluştururlar. Bu özellik melezleme ıslahının 

kullanımını engelleyebilmektedir. Olgunlaşmamış embriyo kültürü özellikle melezleme ıslahında çoğunlukla 

hayatta kalamayacak olan zigotik embriyoların kurtarılması için etkili bir tekniktir. Sunulan çalışmanın amacı, 

Yerli turunç x Carrizo sitranjı,Yerli mandarin x Carrizo sitranjı ve Klemantin mandarini x Carrizo sitranjı 

melezlemelerinden elde edilen olgunlaşmamış embriyoların çimlenmesini teşvik etmek amacıyla farklı GA3 

dozlarının etkisini belirlemektir. Tohumlar, melezlemeler sonucu elde edilen meyvelerden tozlamadan 140 gün 

sonra elde edilmiştir. Tohumlardan çıkarılan olgunlaşmamış melez embriyolar çimlenmeleri için 0; 0.5 ve 1 mg/l 

GA3 içeren M&T ortamında kültüre alınmışlardır. Deneme tesadüf parselleri deneme deseninde ve 10 tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Bu çalışmada, immature embriyoların çimlenme oranları ve çimlenen çöğürlerde üç 

yapraklılık oranı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Citrus, olgunlaşmamış embriyo, çimlenme, GA3, üç 

 

Giriş 

 

Turunçgillerde nuseller embriyoni oldukça yaygındır ve turunçgil ıslahında önemli 

sorunlardan biridir. Nuseller embriyoni ile turunçgillerde generatif yolla vegetatif üretim söz 

konusudur. Poliembriyonik turunçgillerde zigotik embriyo, nuseller dokulardan gelişmiş 

kuvvetli embriyolarla besin maddesi ve gelişim alanı için yarışmak zorundadır (Soost ve 

Roose, 1996). Bu olumsuz durum gelişmekte olan embriyoların in vitro embriyo kurtarma 

tekniğinin kullanılmasıyla ortadan kaldırılabilmektedir. 

Turunçgillerde nuseller embriyoni, anaçlar için genetik olarak homojen bitkilerin 

üretimi açısından değerli olmasına rağmen turunçgil ıslahında büyük bir engeldir. Bir 

melezleme yapıldığında, ıslahçının elde ettiği tohumlarda hem nuseller hem de zigotik 

embriyolar bulunmaktadır. Her tohumdaki embriyonun toplam sayısı çeşitler arasında olduğu 

kadar ağaç içerisinde de büyük oranda değişmektedir (Ray, 2002).   

     Poliembriyonik ve monoembriyonik türler arasındaki melezlemelerden her iki tip 

birey meydana gelebilmektedir. Monoembriyonik ebeveynler melezlendiğinde ise bireylerin 

hepsi zigotik olmaktadır (Soost ve Cameron, 1975). 

Embriyo kurtarma; cinsler arası melezlemeler ile elde edilen triploid çöğürler ve 

turunçgil melezlerinde gelişemeyen zigotik embriyonun geliştirilmesi için çok yararlı bir 
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yöntemdir (Yi ve Deng, 1998, Jaskani ve ark., 2005, Viloria ve ark., 2005). Embriyo 

kurtarmanın başarısı besi ortamı bileşimine ve embriyo gelişim aşamasına bağlı olmaktadır 

(Jaskani ve ark., 2005). Turunçgil embriyolarının çimlenme kapasitesini, embriyonun genetik 

yapısı ve embriyo gelişim aşaması etkileyebilmektedir (Viloria ve ark., 2005).  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu çalışmada; ana ebeveyn olarak Yerli turunç, Yerli mandarin (Citrus reticulata 

Blanco) ve Klemantin mandarini; baba ebeveyn olarak ise Carrizo sitranjı [Citrus sinensis (L.) 

Osb. X Poncirus trifoliata (L.) Raf.] kullanılmıştır.  

Melezlemeler sonucu elde edilen olgunlaşmamış embriyolar tozlamadan 140 gün 

sonra alınarak farklı GA3 konsantrasyonlarında çimlendirilmiş ve çimlenen embriyoların ve 

üç yapraklı bireylerin oranları belirlenmiştir. 

Temel kültür ortamı olarak Murashige & Tucker (1969) kültür ortamı kullanılmış ve 

ortama ilave olarak 50 g/l sakaroz, 25 mg adenine sülfat, 500 mg/l malt ekstrakt eklenmiştir. 

GA3‘ün embriyo gelişimine etkisini belirlemek için hazırlanan ortamlara 0, 0.5, 1.0 mg/l GA3 

ilave edilmiş ve ortamın pH’sı 5,7’ye ayarlanmıştır. Daha sonra 8 g/l agar ilave edilerek 

hazırlanan ortam 1000 ml’ye tamamlanmıştır. Hazırlanan ortamlar otoklavda steril edildikten 

sonra petri kaplarına steril kabin içerisinde her petride 40 ml ortam olacak şekilde 

dağıtılmıştır. Çalışmada klasik melezleme sonucu elde edilen meyveler tozlamadan 140 gün 

sonra alınmıştır. Hasat edilen meyveler su ve deterjanla iyice yıkandıktan sonra 5 dk. süreyle 

% 70'lik etil alkol içerisinde bekletilmiş ve % 20' lik sodyum hipoklorit içerisinde 30 dk 

bekletilerek meyvelerin yüzey sterilizasyonu tamamlanmıştır (Ollitrault ve ark., 2007). Daha 

sonra embriyoya zarar vermemek için meyveler ekvatoral kısmından kesilerek açılmıştır. 

Mikroskop altında olgunlaşmamış embriyolar tohumun sonundaki mikropil ucundan kesilip 

çıkarılmıştır. Çimlenmeyi sağlamak amacıyla kültür tüplerinde 1 adet embriyo olacak şekilde 

ortama yerleştirilmiştir. Daha sonra embriyolar sıcaklığı 26 
0
C ve 16 saat süreyle 1000 lux 

ışık yoğunluğuna sahip odalarda inkübe edilmiştir. Denemeye alınan embriyolarda kotiledon 

yapraklarının çıkışının görüldüğü embriyolar sayılmış ve aşağıdaki formülle % embriyo 

çimlenme oranları saptanmıştır. 

 

                 Çimlenen embriyo sayısı 

% Çimlenme oranı =                                                        X 100 

                                      Petrilere konulmuş toplam  

                                      embriyo sayısı 

 

    Embriyoların çimlenmesinden sonra çöğür gelişimini sağlamak amacıyla çöğürler 0,02 

mg/l NAA ve 20 g/l sakaroz içeren Murashige & Skoog (1962) kültür ortamında (Perez-

Tornero ve Porras, 2008) alt kültüre alınmıştır. Daha sonra bitkicikler sıcaklığı 26 
0
C ve 16 

saat süreyle 1000 lux ışık yoğunluğuna sahip odalarda inkübe edilmiştir.  

Alt kültürde üç yapraklılık özelliği gösteren bitkicikler sayılarak, aşağıdaki 

formülle % üç yapraklı bitkicik oranları belirlenmiştir.  

                   

% Üç yapraklı           Üç yapraklı bitkicik sayısı (adet) 

     bitkicik oranı   =                                                          X 100                                                                   

           Toplam bitkicik sayısı (adet) 
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Kombinasyonlar 

GA3 

dozları 

Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 10 tekerrürlü ve her tekerrürde bir 

embriyo olacak şekilde yürütülmüştür. Elde edilen veriler varyans analizi ile test edilmiş ve 

ortalamalar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile analiz edilmiştir. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Embriyoların çimlenme oranları bakımından melezleme kombinasyonları, ortama 

ilave edilen GA3 konsantrasyonları ve bunların interaksiyonu önemli olmuştur (p≥0.05). 

Çalışmada, en yüksek embriyo çimlenme oranı Yerli turunç x Carrizo sitranjı 

kombinasyonunda % 100 ile 1 mg/l GA3 ilave edilmiş ortamda bulunmuştur. Her üç 

melezleme kombinasyonunda en fazla embriyo çimlenme oranı 1 mg/l GA3 içeren ortamda 

görülmüştür. En düşük embriyo çimlenme oranı, melezleme kombinasyonlarının kontrol 

grubundan elde edilmiştir (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Melezleme kombinasyonlarındaki çimlenme oranları (%) 

 Çimlenme oranları (%) 

Kontrol 0.5 mg/l 1 mg/l Ortalama 

Klemantin mandarini 

x Carrizo sitranjı 
60,00 d 70,00 c 90,00 b 73,33 

Yerli turunç x  

Carrizo sitranjı 
60,00 d 70,00 c 100,00 a 76,67 

Yerli mandarin x  

Carrizo sitranjı 
40,00 e 70,00 c 90,00 b 66,67 

GA3 dozları 

ortalaması 
53,33 70,00 93,33  

*Duncan çoklu karşılaştırma testine göre farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında   

  istatistiksel olarak fark vardır (P<0.05). 

 

Çimlenen embriyolar içerisindeki üç yapraklılık oranı açısından melezleme 

kombinasyonları arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur (p≥0.05). Üç yapraklılık 

oranı en yüksek Klemantin mandarini x Carrizo sitranjı kombinasyonunda % 68,18 olarak 

belirlenmiştir. En düşük üç yapraklılık oranı ise % 10 ile  Yerli mandarin x Carrizo sitranjı 

kombinasyonunda elde edilmiştir (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Melezleme kombinasyonlarındaki üç yapraklılık oranları (%) 

Melezleme kombinasyonları Üç yapraklılık oranları (%) 

Klemantin mandarini x Carrizo sitranjı 68,18 a 

Yerli turunç x Carrizo sitranjı 26,09 b 

Yerli mandarin x Carrizo sitranjı 10,00 c 
*Duncan çoklu karşılaştırma testine göre farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında   

  istatistiksel olarak fark vardır (P<0.05). 

 

Norstog (1979) embriyoların gelişimini teşvik etmek için kültür ortamında gibberellik 

asidin bulunmasının gerekliliğini belirtmiştir. Çalışmada her üç melezleme kombinasyonunda 

da 1 mg/l GA3 ilave edilmiş ortamda en yüksek çimlenme oranları bulunmuştur.  Elde edilen 

bulgular ışığında embriyo kurtarma çalışmalarında Button ve Kochba (1977), Kunitake ve 

ark. (1991), Carimi ve ark. (1998), Das ve ark. (2000), Wakana ve ark. (2004), Jaskani ve ark. 
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(2005) ile uyumlu olarak ortama 1 mg/l GA3 ilavesi uygun bulunmuştur. Bunun yanında, 

farklı dozların etkili olarak bulunduğu çalışmalarda mevcuttur [(0,01 mg/l GA3; Chagas, 

2003, 2005, Ribeiro ve ark., 2000), (0,1 mg/l GA3; Pasqual ve ark., 1990, Jumin ve Nito, 

1996), (2 mg/l GA3; Zdrujkovskaja-Ritcher, 1981; Gmitter ve ark., 1990)].  

Çalışmada, üç yapraklılık oranı bakımından en yüksek değer % 68,18 ile Klemantin 

mandarini x Carrizo sitranjı kombinasyonundan elde edilmiştir. Bu oranı % 26,09 ile Yerli 

turunç x Carrizo sitranjı ve % 10 ile Yerli mandarin x Carrizo sitranjı kombinasyonları 

izlemiştir. Üç yapraklı çöğürlerin oranı belirlenirken iki dominant gen ile kontrol edilen 

karakter göz önünde bulundurulmuştur. Bunun yanında heterozigot ve resesif zigot çöğürler 

üç yapraklılık özelliğini göstermediğinden dolayı dikkate alınmamıştır. Heterozigot veya 

resesif özellikteki melez embriyoların tanımlanması için bazı ilave analizler gerekmektedir 

(Tusa ve ark., 2002). 
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Abstract: Apple and pear have very widespread growing area can be produced different 

ecologies over the world. Apple and pear are the most important and commonly consumed 

fruit species for human health and nutrition. Turkey is a major world producer of pear and 

apple. Although apple and pear have high adaptation ability, they have a lot of diseases 

causing quality and yield loses. Phytoplasma diseases are one of them. Since phytoplasmas 

could not be controlled chemically and do not show visible symptom except sensitive hosts, 

they be easily overlooked and they can be broadly spread by infected budding material and 

vector pests. Candidatus Phytoplasma pyri (Pear decline=PD) and Candidatus Phytoplasma 

mali (Apple Proliferation=AP) are phytoplasma diseases cause economically damages on fruit 

trees. It is very important to determine rapid and safe detection methods for phytoplasma 

diseases which don’t have any chemical protection ways in our country. This study is a 

summary of molecular researches on apple and pear in Turkey and World. 

Keywords: Apple, pear, phytoplasma, pear decline, apple proliferation 

 

Elma ve Armutlarda Fitoplazma Etmenleri ve Moleküler Çalışmalar 

 

Özet: Elma ve armut dünya üzerinde çok geniş yayılma alanı gösteren ve değişik ekolojiler 

de üretimi yapılabilen bitkilerdir. İnsan sağlığı ve beslenmesi için en önemli ve sık tüketilen 

meyve türleridir. Türkiye dünyada önemli bir armut ve elma üreticisi durumundadır. Elma ve 

armut adaptasyon yeteneği yüksek meyve türlerinden olmasına rağmen kalite ve verim 

kayıplarına neden olan pek çok hastalığı bulunmaktadır. Fitoplazmalar bu hastalıklardan 

biridir. Fitoplazmalarla kimyasal mücadele yapılamaması, birçoğunun gözle görülebilir 

simptom oluşturmayıp sadece hassas konukçularda belirti vermesi bu hastalıkların kolaylıkla 

tespit edilememesine, enfekteli aşı gözü kullanımı ve vektör böceklerle de geniş alanlara 

yayılmasına neden olmaktadır. Candidatus Phytoplasma pyri (Armut geriye doğru ölüm 

fitoplazması-Pear decline=PD) ve Candidatus Phytoplasma mali (Elma çoklu sürgün 

fitoplazması-Apple Proliferation=AP) meyve ağaçlarında ekonomik anlamda zarar yapan, 

fitoplazma hastalıklarıdır. Kimyasal mücadelesi olmayan bu etmenlerin hızlı ve güvenilir 

teşhis olanaklarının kullanılması ülkemiz fidancılığı ve meyveciliği için önem arz etmektedir. 

Bu çalışma elma ve armut türlerinde ülkemizde ve dünyada son yıllarda yapılan moleküler 

çalışmaların bir özeti durumundadır. 

Anahtar Kelimeler: Elma, armut, fitoplazma, pear decline, apple proliferation 

 

Giriş 

 

Hastalık ve zararlılar ekonomik olarak önemli kalite ve verim kayıplarına neden 

olmaktadır. Fitoplazmalarda meyve ağaçlarında zarar yapan bu etmenlerden biridir. Armut 

geriye doğru ölüm etmeni Candidatus Phytoplasma pyri (Pear decline=PD) ve Elma çoklu 

sürgün etmeni Candidatus Phytoplasma mali (Apple Proliferation=AP) fitoplazmaları EPPO’ 
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nun karantina listesinde yer alan fitoplazma hastalıklarıdır. PD ve AP fitoplazması hassas 

elma ve armut ağaçlarını 1-2 yıl içerisinde hızla ölmesine neden olmaktadır. Ülkemizde PD 

fitoplazması ilk kez Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 2 armut ağacında (Sertkaya ve ark., 2005), 

AP fitoplazması ise ilk kez Isparta ve Ankara’da tespit edilmiştir (Canik ve Ertunç 2007).  

 

Fitoplazmaların tanımı ve önemi 

 

Patojenler ile etkin bir mücadele yürütebilmenin ilk adımı o patojenin tüm 

özelliklerinin ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Öncelikle patojenin teşhis edilmesi, daha sonra 

yaygınlığının ve varsa vektörlerinin belirlenmesi, çok tehlikeli bir patojen ise yok etme 

(eradikasyon) çalışmalarının yürütülmesi ve etmene tolerant/dayanıklı çeşitlerle tarımının 

yapılması ve vektörü ile mücadele programlarının uygulanması gerekmektedir.        

 Önceleri mikoplazma olarak adlandırılan fitoplazmalar ilk kez Doi ve ark. (1967) 

tarafından bildirilmiştir. Fitoplazmalar prokaryot canlıların Mollicutes sınıfında yer almakta 

olup, büyüklükleri 200-800 nm arasında değişen, bakterilere benzeyen tek hücreli, hücre 

duvarı olmayan, obligat parazitlerdir. Konukçu haricinde yaşamlarını sürdüremezler. 

Konukçu hücre sitoplazmasında büyür ve çoğalırlar, ancak elektron mikroskobu ile 

izlenebilirler. Fitoplazmalar iki tip nükleik asit içermekte (DNA ve RNA) olup virüsler ile 

bakteriler arasında bir ara form oluşturmaktadır. Bitkilerin floem iletim demetinde bulunurlar 

ve kültüre alınmazlar (Seemüller ve ark., 2002).      

 Önerilen ilk fitoplazma tanılama ve sınıflandırma sistemi vektörle taşınmadaki 

özelleşme, konukçu dizisi ve cezayir menekşesi gibi genel bir konukçudaki simptom 

oluşumları esas alınmıştır. Daha sonra mikroskobik gözlemler (DAPI boyama) ya da elektron 

mikroskopu ile teşhis edilerek sınıflandırma yapılmıştır. Ancak, son 20 yıldır DNA-temelli 

teknolojilerin uygulanmasıyla prokaryotlar içerisinde farklı moleküler kümelerin ayırt 

edilmesi mümkün olmuştur. Karşılaştırılmalı Mikoplazmolojide Uluslararası Araştırma 

Projeleri (IRPCM)’nin Fitoplazma Çalışma Grubu bu gruba ait prokaryotları tanımlamak için 

“fitoplazma” adını vermiş; “Candidatus Phytoplasma” cinsi önerilerek bu prokaryotların 

resmi sınıflandırılması yapılmaya başlanmıştır (Lee ve ark., 1998).   Meyve 

ağaçlarında ekonomik anlamda zarar yapan ve oldukça yaygın olan üç fitoplazma hastalığı 

bulunmaktadır. Bunlar: Avrupa sert çekirdekli sarılık (European stone fruit yellows; ESFY), 

Armut geriye doğru ölüm (Pear decline=PD) ve Elma çoklu sürgün  (Apple Proliferation=AP) 

fitoplazması’ dır. Bu üç hastalık ile ilgili son yıllarda yapılan ve patojenlerin korunmuş 

genlerini içeren 16SrDNA’sının baz dizilerinin tayini ve RFLP analizlerini içeren moleküler 

çalışmalara göre PD, ESFY ve AP fitoplazmalarının “Apple proliferation (AP)” grubuna 

(16SrX) ait oldukları belirlenmiştir (Çağlayan, 2012). 

Filogenetik analizler bu patojenlerin her birinin 16SrDNA dizilimlerinin aynı ya da 

birbirlerine çok yakın olduğunu ortaya koymuştur. Bu üç fitoplazma arasındaki nükleotid 

pozisyon farkları %1 ile %1,5 arasında değişmektedir. Candidatus sınıfındaki fitoplazma 

türlerini ayıran fakat AP ve PD ajanlarının türlerini ayırt edebilmek için destekleyen bilgiler, 

diğer moleküler markörlerin çalışılmasıyla elde edilmiştir. Bu üç fitoplazma serolojik olarak 

birbirinden ayrılabilmekte, vektörlerle taşınma ve konukçu geçişleri açısından belirgin 

farklılıklar göstermektedirler. Bu sonuçlardan AP ve PD fitoplazmaları birbirlerine yakın 

türler olduğu ancak farklı taksonda oldukları ve tür seviyesinde ayırt edilebilineceği 

bulunmuştur. Yapılan bu çalışmalar ile Candidatus Phytoplasma mali ve Candidatus 

Phytoplasma pyri isimlerinin verilmesi teklif edilmiştir (Seemüller ve Scheneider, 2004). 
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Fitoplazma tanımlama ve sınıflandırmasında kullanılan 16SrRNA geni ve 16S-23S 

rRNA ara bölgesi çok iyi korunmuş tek bir gen bölgesi olduğu için, gruplar içerisinde alt grup 

ve ırk farklılıklarının belirlenmesinde bazı zorluklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Ca. P. 

prunorum ve Ca. P. mali’nin farklı izolatları arasında virulenslik açısından farklılıkların 

bildirilmesi (Seemüller ve Schneider, 2007) fitoplazma izolatlarında biyoçeşitliliğin ilk 

delilleri olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda Ca. P. mali ve Ca. P. Prunorum izolatlarında 

farklı genlerinin sekans analizleri kullanılarak genetik çeşitlilikleri belirlenmiştir (Danet ve 

ark. 2011). 

 

Amutta geriye doğru ölüm fitoplazması 

 

Dünyada yapılan çalışmalar armutta geriye doğru ölüm fitoplazması’nın armut 

yetiştiriciliği yapılan birçok ülkede armutların en tahrip edici hastalığı olarak belirlemiştir 

(Seemüller, 1989; Blomquist ve Kirkpatrick, 2002). PD’nin hastalık şiddet derecesi enfekteli 

bitkilerde değişken olduğu ve kullanılan anaç-kalem kombinasyonları ve çeşide göre bu 

şiddetin değiştiği tespit edilmiştir (Seemüller, 1989). Etmenin aşıyla (Davies ve ark., 1992) ve 

armut psillası Cacopsylla pyricola ve  C. pyri (Carraro ve ark., 1998) ile taşındığı 

saptanmıştır.  

Avrupa’da yerli armut çeşitlerine ilaveten birçok yabani armut türleri ve ayvalar PD 

fitoplazmasının konukçusu durumundadır (Seemüller, 1989). PD’nin hızlı ölüm ve yavaş 

ölüm olmak üzere iki tip simptomu bildirilmiştir. Bu etmenin farklı tipteki simptomlarının 

ortaya çıkışı anacın hassasiyetine ve kültürel uygulamalara özellikle de psillidlerin kontrol 

edilebilmesine bağlıdır. (Anonim 2008). 

 

 
Şekil 1. Armutlarda geriye doğru ölüm fitoplazması sonucu oluşan yapraklarda erken kızarma 

 

Pastore ve ark., (1998) yaptıkları çalışmada Quince A anacı üzerine aşılı armutların 

PD enfksiyonuna daha hassas oldukları, Franco comune anacı üzerine aşılı Williams ve 

Decana del Comizio çeşitlerinin ise daha az hassas olduğunu bildirmiştir. Türkiye’de armutta 
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geriye doğru fitoplazması ilk kez Doğu Akdeniz Bölgesi’nden alınan 2 armut örneğinden 

birinde PCR/PFLP yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir (Sertkaya ve ark., 2005).  

Bursa ilinde ticari Deveci armut çeşitlerinden toplanan örneklerde ve bu bitkilerin 

üzerindeki Armut pisilidi C. pyri L.’de armutta geriye doğru fitoplazması saptanmıştır 

(Ulubas Serce ve ark., 2006). Ülkemizde yapılan bir diğer sürvey çalışması 2005-2006 

yıllarında yürütülmüş ve Ankara ilinden 5, Yalova ilinden 6 armut örneği DAPI ve Nested-

PCR / RFLP yöntemleriyle testlenerek örneklerin tümünde PD olduğu belirlenmiştir (Canik 

ve Ertunç, 2007). 

 

Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma Hastalığı 

 

Hastalık ilk olarak 1950’de İtalya’da tanımlanmış ve zamanla birçok Avrupa yumuşak 

çekirdekli meyve üretim alanında bazı Afrika ve Asya ülkelerinde ortaya çıkmıştır (Davies ve 

ark., 1986; Rumbou ve ark., 2008). Hastalık doğal yollardan kök kaynaşması, aşı ve mekanik 

inokulasyon ile taşınabilmekte (Vindimian ve ark., 2002; Ciccotti ve ark., 2008) ancak polen 

ve tohumla taşınamamaktadır (Seidl ve Komarkova, 1974). Bunun yanında Cacopsylla picta 

ve C. melanoneura (Mattedi ve ark., 2008) ve cüce ağustos böcekleri hastalığın vektörleri 

arasında yer aldığı bildirilmiştir (Seemuller, 1990). 

Hastalığın bazı çeşitlerdeki en önemli belirtileri bodurlaşma, verimde azalma, gövdede 

kırmızı-kahverengi kabukların oluşması ve ağaç üzerindeki bu renkli bölgelerin zamanla 

nekrotik bir görünüm alarak bazı dalların kuruması en önemli belirtiler arasında yer 

almaktadır. Yapraklarda yan kulakçıklardaki anormal büyüklük dikkati çekmektedir. Baharda 

hafif kloroz ve yaz sonuna doğru erken yaprak kızarması görülür. (Bovey, 1963). 

AP elmalar dışında fındık, armut ve Japon eriklerinde de saptanmıştır (Marcone ve 

ark., 1996). Bu konukçuların yanı sıra son yıllarda kayısı, kiraz ve diğer erik çeşitlerinde de 

bu fitoplazmanın önemli zararlara neden olduğu bildirilmiştir (Mehle ve ark., 2007). 

Fitoplazmanın ağaçtaki dağılımı ısıyla ilişkili bir durum olduğu tespit edilmiştir. Fransa’da 

yapılan bir araştırmada 21-25 ◦C deki ağaçların hepsinde fitoplazma simptomu gözlenirken, 

29-32 ◦C de simptomlar yok olduğu ve fitoplazmaların sadece köklerde bulunduğu 

bildirilmiştir (Ducrocquet ve ark., 1986). 

Fitoplazmanın bitkideki en yüksek yoğunluğunun Ekim sonu Kasım başı olduğu 

belirlenmiştir. En düşük yoğunluk ise 15 Nisan-15 Mayıs ayları arasında tespit edilmiştir 

(Bianchedi ve ark., 2005). Ca. phytoplasma mali’ nin konukçuları arasında Cacospylla 

melanoneura ve C. picta ‘nın olduğu yapılan pek çok çalışma göstermiştir (Lemmetty ve ark 

2011). 

Canik ve Ertunç (2007) yaptıkları çalışmalar sonucunda, Isparta-Eğirdir ve Ankara’ 

dan toplanan örneklerden toplam 9 adet elma örneğinde Ca. Phytoplasma mali tespit etmiştir. 

Ele alınan bu çalışma ile elmada Ca. Phytoplasma mali enfeksiyonu Türkiye’ de ilk kez 

saptanmıştır. Daha sonra yapılan çalışmalar bu iki fitoplazmanın farklı bölgelerde de tespit 

edildiğini ortaya çıkarmıştır (Ulubaş Serçe ve ark., 2006; Gazel ve ark., 2009; Dağtekin, 

2009).   
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Şekil 2. Elmalarda çoklu sürgün fitoplazması sonucu oluşan düzensiz çiçek açma 

 

Tartışma 

 

Fitoplazma etmenleriyle kimyasal mücadele yapılamaması birçoğunun gözle 

görülebilir simptom oluşturmayıp sadece hassas konukçularda belirti vermesi bu hastalıkların 

kolaylıkla gözden kaçabilmesine neden olmaktadır. Fitoplazmaların aşı gözü ve vektör 

böceklerle taşınabilmesi hastalığın kontrolünü zorlaştırmaktadır. Ülkemizde fitoplazmaların 

teşhis konusunda çalışmalar bulunmasına rağmen, ön çalışma niteliğindeki bu araştırmaların 

detaylandırılması ve mücadelesine yönelik ilave çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca 

ülkemizde fitoplazmaların yaygın kullanım alanı, anaç ve çeşitlerin tolerans ve/veya 

dayanıklılık durumu ve epidemiyolojileri ile ilgili çalışmalar yetersizdir. Bu yüzden 

fitoplazmalarla ilgili yapılacak dayanıklılık çalışmaları ve bu mekanizmanın çözülmesine 

yönelik çalışmalar araştırmacılar için gelecekte önem arzetmektedir.  
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Abstract: According to the International Food and Agricultural Organization (FAO) data from the year 2012, 

Turkey is the leading country in the production and export of nuts. According to the United States Department of 

Agriculture (USDA) for 2009 figures, Turkey's share of total hazelnut area corresponds to 70% of the world 

area. In addition, the share of total hazelnut production in Turkey is 72% of the world total hazelnut production. 

These indicators show that Turkey is such an important country in hazelnut production. 

There are several external factors that affect the production of nuts. It is possible to count the number of such 

variables that hazelnut prices, various meteorological indicators, economic indicators, the prices of other 

competing or complementary goods and etc. In this study, between the years 2000-2013 secondary data belong 

to the various institutions will be used. Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) - Level 3 

(Province) level data will be made to be taken into consideration. 

In the light of these data, its predictions for efficiency hazelnut in Turkey, various econometric models through 

inspection, will attempt to demonstrate the best fit model. Obtained from the study due to econometric models, 

nuts yield estimation can be made for future years. 

Keywords: Econometric models, Nuts, Turkey 

 

Türkiye’de Fındık Verim Tahmini: Ekonometrik Bir Uygulama 

 
Özet: Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun 2012 yılı verilerine göre, Türkiye fındık üretimi ve 

ihracatında lider ülke konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Departmanı (USDA) 2009 yılı 

rakamlarına göre, Türkiye’nin toplam fındık alanının payı dünya fındık alanlarının %70’ne karşılık gelmektedir. 

Ayrıca, Türkiye’de üretilen toplam fındığın payı dünya toplam fındık üretimi içerisinde %72’dir. Bu göstergeler, 

Türkiye’nin fındık üretiminde ne kadar önemli bir ülke olduğunu göstermektedir. 

Fındık üretimini etkileyen çeşitli dışsal faktörler bulunmaktadır. Bunlar; fındık fiyatı, çeşitli meteorolojik 

göstergeler, ekonomik göstergeler, diğer rakip ya da tamamlayıcı malların fiyatları vb. gibi değişkenleri saymak 

mümkündür. Bu çalışmada, 2000-2013 yılları arasında yer alan çeşitli kurumlara ait ikincil veriler 

kullanılacaktır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)-Düzey 3 (İller) düzeyindeki veriler esas 

alınmaya çalışılacaktır. 

Bu verilerden hareketle, Türkiye’de fındık verim tahmin öngörüsü için, çeşitli ekonometrik modeller sınanarak, 

en iyi fit model ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmadan elde edilen ekonometrik model sayesinde, fındık 

verim tahmini gelecek yıllar için yapılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonometrik model, Fındık, Türkiye 

 

Giriş 

 

Fındık, Türkiye’de ihraç ürünleri içerisinde en önemli ürünlerden biridir. Dünya’da 

başlıca fındık yetiştirilen ülkeler arasında Türkiye, İtalya, İspanya ve Amerika önde gelen 

ülkeler arasındadır. Türkiye, fındık üretiminde yıllık olarak dünya üretiminin yaklaşık %65 ile 

%75 arasında bir oranı gerçekleştirmektedir. Sahip olduğu üretim miktarına paralel olarak 

Türkiye, bu üründen önemli bir döviz geliri sağlamaktadır.  

Türkiye’de fındık tarımı genel itibariyle küçük araziler üzerinde ve aile işletmeciliği 

usulü ile yapılmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 600.000 hektar arazide 400.000 kadar çiftçinin 

fındık üretimiyle uğraştığı bilinmektedir. Fındık, yetiştirildiği bölgede doğrudan ya da dolaylı 

olarak 8 milyon nüfusu ilgilendirmektedir. Karadeniz Bölgesi sahip olduğu iklim özellikleri 

ile fındık üretimi için en iyi ortamı oluşturmaktadır. Karadeniz bölgesinde üretimi 

gerçekleştirilen önemli bir ihraç ürünüdür. Karadeniz bölgesinde tarımla uğraşan çiftçilerin en 

önemli gelir kaynağı olarak fındık önemli bir yer işgal etmektedir (Fiskobirlik, 2014). 
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Fındık, çok değerli ve ekonomik değeri önemli olаn bir tarım ürünüdür. Öneminin 

arkasında yatan gerçek ise, fındığın meyvesi, yağı, kabuğu, yaprağı ve kаvsаğı ile çok çeşitli 

alanlarda ve tamamı kullanılabilen bir bitki olmasıdır. Tarıma dayalı gıda sanayinin 

gelişmesine paralel olarak evvelden kuruyemiş olarak tüketilen fındığın tüketim alanı 

genişlemiştir. Özellikle, çikolata, şekerleme, bisküvi, dondurma imalatı, tatlı ve pasta 

yapımında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, fındık unu çikolatalı ürünlerin 

temel öğesi haline gelmiştir. Ayrıca, kavrulmuş fındık, fındık ezmesi, krem fındık şeklinde 

yüksek besin değerine sahip gıda maddeleri şeklinde de pazarlanmaktadır. Besin değerinin 

yüksek olmasına haiz özelliği nedeniyle insanların beslenmesinde önem arz eden bir besin 

kaynağı haline gelmiştir. 

Üretim, insanların sonsuz ihtiyaçlarını karşılamak için kıt kaynakların miktarını ya da 

faydalarını artırmaya yönelik çaba ya da gayret olarak tanımlanabilir. Üretim faktörlerini 

emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişim olarak sayabiliriz. Doğal kaynakları hava, su, 

toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler oluşturmaktadır. Ekonomi biliminde mal üretmek 

için kullanılan makine, fabrika gibi fiziksel araçlara sermaye denir. Halk dilinde sermaye ise 

para olarak tanımlanır. Sermaye, servetten farklı olup üretime tahsis edilen kısımdır.  

Emek, mal veya hizmet üretimi sırasında ortaya konan insan kaynağıdır. Üretimi 

gerçekleştirenlerin fiziksel ve düşünsel katkılarıdır (Karalar, 2001). Ayrıca, insanların mal ve 

hizmet üretiminde kullanmış oldukları bedensel ve zihinsel çabalar şeklinde de tarif etmek 

mümkündür (Ertek, 2011). 

Girişimci, mal ve hizmet üretebilmek için bütün üretim faktörlerini bir araya getirir, 

kar amacı vardır, riski üzerine alır, dolayısıyla zararı da kabullenen kişidir. İlk defa 19. 

yüzyılda Fransız ekonomist Jean Bastiste Say tarafından müteşebbis terimi kullanılmıştır. 

Elde edilen mal ve hizmetler, tüketicilere şekil, yer, zaman ve mülkiyet faydası 

sağlamaktadır. Ürünün şekli değiştirilerek insanların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmesi 

sağlanarak ürüne şekil faydası sağlanır. Örneğin, domatesin salçaya dönüştürülmesi. Ürünün 

üretildiği yerden az bulunduğu yerlere taşıyarak ürüne değer kazandırılması yer faydası 

sağlar. Tüketicilerin ürünlerden ihtiyaç duyulduğu anda faydalanılabilmesi için depolarda 

saklanmaları, stoklanması ürüne zaman faydası ya da değeri katmaktadır.  

Tarımsal üretimin mevsimsel ve kesikli oluşu, arz ve talep elastikiyetlerinin düşük 

olması nedeniyle tarımsal ürünlere bu faydaların katılması üretici ve tüketici açısından önem 

arz etmektedir. King kanununa göre, ürün miktarı aritmetik dizi takip ederek düşerken ürün 

fiyatları geometrik dizi takip ederek artar. Tarımda üretim süresinin uzun, iklim şartlarının 

egemen olduğu bilinmektedir.  

Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava 

şartları tarım üretiminde en büyük rolü oynar. G. King buğday arzındaki %10 bir artış diğer 

her şey sabitken (ceteris paribus) fiyatlarda % 50 düşmeye, arzdaki bir %10'luk azalma ise 

buğday fiyatını %10 oranında yükselttiğini gözlemiş ve tarımsal malların arzındaki 

azalmanın, üreticinin toplam gelirini artırdığını, buna karşılık arzdaki bir artışın fiyatları 

düşürerek üreticinin gelirini de azalttığını ileri sürmüştür. Günümüzde özellikle fındık 

üreticileri bu kanunla sık sık karşı karşıya gelmektedir. King Kanunu aynı zamanda Bolluk 

Paradoksu olarak da bilinmektedir. Yaptığı gözlemlerle miktar artışları ile fiyat azalışları 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışan King, bu bakımdan ekonometrinin ilk öncülerinden biri 

olarak kabul edilir. 

Verimlilik ya da prodüktivite, çıktı/girdi oranı olarak tanımlanır. Burada girdi; toprak, 

emek ya da sermayenin fiziksel miktarı ise kısmi verimlilikten örneğin dekara buğday verimi, 
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1 saat işgücünün verimi ya da 1 ineğin süt verimi gibi söz edilebilir. Toplam çıktı değeri 

toplam girdi miktarına oranlanırsa işletmenin toplam verimliliğinden söz edilir (İnan, 2001).  

Ekonomik olayların gerçeğe en yakın olarak açıklanabilmesi için iktisat teorisinin, 

ekonomik faaliyetleri bütünü ile içine alan bir büyüklüğe ve bağlantıları uygun olarak kuracak 

niteliğe sahip olması gerekir. Bu ise, amaca uygun bir model çerçevesi içinde 

gerçekleştirilebilir. Bir ekonomik model, ekonomi teorisinin şekillendirilmesidir ve bir olayla 

ilgili bilgilerin veya düşüncelerin biçimsel gösterimine dayanır. Genellikle bu düşünceler 

model adı verilen matematiksel bir sistem biçimi altında ifade edilir. Modelin incelenmesi ile 

kabul edilen hipotezlerin mantıki sonuçlarını, deneye dayanan sonuçlarla karşılaştırma imkânı 

bulur. Ekonomist, modeli geliştirirken çeşitli ekonomik yönelişlere modelde yer vermek 

gayreti içindedir. Fakat bir ekonomik gerçeğe, değişik araştırmacılar, zorunlu olarak aynı 

amaca yönelmezler. 

Üzerinde araştırma yapılan iktisadi sorunun incelenmesinden ve bununla ilgili bazı 

genellemeler yapılmasından (iktisadi teorinin formüle edilmesinden) sonra nedensel ilişkiler 

matematiksel bir kalıba oturtulur. Yani, açıklanan değişken ile açıklayıcı değişkenler belli bir 

fonksiyonel kalıp halinde aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

Doğrusal (
ii bXaY  ) 

Çok terimli (Polynominal) (
2

iii cXbXaY  ) 

Yarı logaritmik (
ii XbaY log  veya 

ii bXaY log ) 

Tam logaritmik ( )logloglog ii XbaY   

Ters (Invers) model ( i

i

i u
X

baY  )
1
( ) (Gujarati, 1999). 

İlişkiyi nasıl bir denklemin temsil edeceği, ilişkinin niteliğine ve istatistiksel 

tümevarım yöntemleriyle denklemin parametrelerinin tahmin edilebilme imkânına bağlıdır. 

Yukarıda belirtilen fonksiyon çeşitlerinden, araştırma konusu ekonomik meselenin, gerçeklere 

en yakın olarak bağlantılarını yansıtacak olanı, kullanılacak matematiksel model olarak 

seçilir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Çalışmanın materyalini, konu ile ilgili kurum / kuruluşların veritabanlarından derlenen 

ikincil veriler oluşturmuştur. İlgili kurum / kuruluşlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü (BUGEM)’dür. Bu çalışmada kullanılan ikincil veriler 2000-2013 yılları arası 

döneme aittir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)-Düzey 3 (İller) düzeyindeki 

veriler esas alınmış olup, veriler Türkiye ölçeğinde aggregated yapılmıştır (TUİK, 2014) 

(METEROLOJİ, 2014) (BUGEM, 2014) 

Geleneksel olarak kullanılan yedi coğrafi bölgeye ek olarak, 22 Eylül 2002 tarih ve 

24884 saylı resmi gazetede yayımlanan kanuna göre yeni bir bölge sınıflandırılması 

oluşmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum süreci doğrultusunda, 2002/4720 no’lu kanun 

gereğince, eski adı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) şimdiki adı Kalkınma Bakanlığı ve 

eski adı ile Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) şimdiki adı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üç 

ayrı düzeyde İBBS bölgesi oluşturmuştur. Düzey 3 kapsamındaki İstatistiki bölge birimleri 81 
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adet olup il düzeyindedir. Her bir il bir istatistiki bölge birimini tanımlamaktadır (Resmi 

Gazete, 2002). 

Çalışmada kullanılan değişkenler, verilerin elde edilebilirliği ve fındık verimini 

etkilediği düşünülen değişkenlerden seçilmiştir. Fındık verimini etkilediği düşünülen ve bu 

çalışmada kullanılan değişkenler arasında Badem ÇEF fiyatı (TL) (ikame mal), fındık ÇEF 

fiyatı (TL), fındık üretimi (Ton), Toplu meyveliklerin alanı (Da), Meyve veren yaşta ağaç 

sayısı (Adet), Meyve vermeyen yaşta ağaç sayısı (Adet), Gübre fiyatı (TL/Ton), Mazot fiyatı 

(TL/Litre), Ortalama sıcaklık (°C), Türkiye geneli tarım/su yılı toplam yağışları (mm), 

Ekstrem hava olayları sayısı (Adet) şeklinde sıralamak mümkündür. 
 

Tablo 1. Değişkenlerin açıklamaları 

 

Bu verilerden hareketle, Türkiye’de fındık verim tahmin öngörüsü için, çeşitli 

ekonometrik modeller sınanarak, en iyi fit model ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmadan 

elde edilen ekonometrik model sayesinde, fındık verim tahmini gelecek yıllar için 

yapılabilecektir. 

 

Yöntem 

 

Eğer bağımsız değişken sayısı birden çok ise regresyon incelemesine çoklu regresyon 

denir. İktisadi olaylar tek bağımsız değişken ile açıklanabilse de birden fazla bağımsız 

değişkenin etkisinin de incelenmesi yararlı olabilecektir. Çoklu doğrusal regresyon modelini 

basit doğrusal regresyon modeli gibi, doğrusal veya doğrusal olmayan modeller ile ifade 

etmek mümkündür. Örneğin; bir toplamsal model şeklinde; 
kkXXX   .....2211

 

yazmak mümkündür veya doğrusal olmayan bir model şeklinde ise, ....2211  XX
e

 yazmak 

mümkün olabilmektedir. Çoklu regresyon şu amaçlar için yapılır: 

1. Bağımlı değişken Y’deki değişimi açıklamak, 

2. Diğer etkenler ya da değişkenler veri kalmak kaydı ile, bağımlı değişkene etkilerin 

kestiriminin yapılması.  

3. Bağımlı değişken ya da etkilenen değişkene ilişkin ortalama 
iy  değerlerinin 

hesaplanması. 

Anakütle çoklu doğrusal regresyon denklemini bir i’inci gözlem için aşağıdaki gibi, 

Değişkenler Açıklama 

X1 Ağaç başına ortalama Fındık Verimi (Kg) 

X2 Badem ÇEF Fiyatı (TL) (İkame Mal) 

X3 Fındık ÇEF Fiyatı (TL) 

X4 Fındık Harman Makinesi (Adet) 

X5 Fındık Üretimi (Ton) 

X6 Toplu Meyveliklerin Alanı (Da) 

X7 Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı (Adet) 

X8 Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı (Adet) 

X9 Gübre Fiyatı (TL/Ton) 

X10 Mazot Fiyatı (TL/Litre) 

X11 Ortalama Sıcaklık (°C) 

X12 Türkiye Geneli Tarım/Su Yılı Toplam Yağışları (Mm) 

X13 Ekstrem Hava Olayları Sayısı (Adet) 



718 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

iikkiii XXXY   .....22110
 yazılabilir.  

Ayrıca değişkenler türünden ise, 

  kki XXXY .....22110
 şeklinde yazmak mümkündür. 

Örneklem regresyon denklemi ise, 

iikkiii eXXXY   ˆ.....ˆˆˆ
22110  olarak ifade edilecektir. Burada k ˆ,...,ˆ,ˆ 21  

parametreleri 
k ,...,, 21

’nın tahmin edicileridir.  

Verilen bu bilgiler ışığında, fındık verim tahmin modeli üzerinde çalışmaya 

başlayalım.  

Doğrusal (
ii bXaY  ),  

Çok terimli (Polynominal) (
2

iii cXbXaY  ),  

Yarı logaritmik (
ii XbaY log  veya 

ii bXaY log ),  

Tam logaritmik ( )logloglog ii XbaY   veya  

Ters (Invers) model ( i

i

i u
X

baY  )
1
( ) denemeleri yapılmıştır. 

Ayrıca tüm bu modellere Enter, Stepwise, Backward, Forward metotları 

uygulanmıştır. Sonuçları en iyi temsil eden model ve bu modele Backward metodu 

uygulanmış tablolar aşağıda verilmiştir. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Model parametrelerinin tahmini için Sıradan En Küçük Kareler metodu (EKK) 

kullanılmıştır. Modelin tahmini aşamasında Eviews 7.0 programı kullanılmıştır (Eviews, 

2014). 

Modelde yer alan tüm değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermek ve belirlemek 

amacıyla korelasyon matrisi tablosu hazırlanmıştır. Korelasyon matrisinin özelliği köşegen 

öğelerinin 1 olması ve simetrik bir matris özelliği göstermesidir. Regresyon çözümlemesi ile 

değişkenler arasındaki ilişkinin yapısını ortaya koymak maksadıyla korelasyon (ilişki) 

kavramından bahsedilir. Basit regresyonda Bağımlı (X) ve bağımsız (Y) değişkenleri iki 

değişkenli normal dağılım özelliğini göstermek kaydıyla kitle (evren, popülasyon) ilişki 

katsayısını şu şekilde, 

 

)()(

),(

YVXV

YXCov
  ile gösterilir. Bunun kestirimi olan örneklem ilişki katsayısı ise, 
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elde edilir (Apaydın ve ark., 1994). 

 

 

Tablo 2. Korelasyon Matrisi 

Değişkenler X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 
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X1 1,000 -,243 -,210 ,430 -,275 ,601 -,422 -,539 -,114 -,122 ,238 ,017 -,203 

X2 -,243 1,000 ,962 -,508 ,940 ,143 ,938 -,136 ,933 ,966 ,420 ,109 ,598 

X3 -,210 ,962 1,000 -,373 ,954 ,163 ,903 -,163 ,919 ,957 ,330 ,050 ,546 

X4 ,430 -,508 -,373 1,000 -,292 ,031 -,526 -,074 -,460 -,421 -,262 -,284 -,360 

X5 -,275 ,940 ,954 -,292 1,000 ,084 ,929 -,017 ,876 ,923 ,290 -,055 ,514 

X6 ,601 ,143 ,163 ,031 ,084 1,000 ,095 -,135 ,231 ,201 ,346 ,304 ,106 

X7 -,422 ,938 ,903 -,526 ,929 ,095 1,000 ,145 ,816 ,866 ,392 ,018 ,646 

X8 -,539 -,136 -,163 -,074 -,017 -,135 ,145 1,000 -,296 -,270 -,191 ,113 ,199 

X9 -,114 ,933 ,919 -,460 ,876 ,231 ,816 -,296 1,000 ,985 ,385 ,117 ,437 

X10 -,122 ,966 ,957 -,421 ,923 ,201 ,866 -,270 ,985 1,000 ,374 ,031 ,474 

X11 ,238 ,420 ,330 -,262 ,290 ,346 ,392 -,191 ,385 ,374 1,000 ,420 ,706 

X12 ,017 ,109 ,050 -,284 -,055 ,304 ,018 ,113 ,117 ,031 ,420 1,000 ,422 

X13 -,203 ,598 ,546 -,360 ,514 ,106 ,646 ,199 ,437 ,474 ,706 ,422 1,000 

 

Bu çalışmada hipotetik üstel regresyon modelimiz şu şekilde olsun; 

 
iu

ii eXY 2

1

  

Modelin iki tarafının e tabanına göre logaritması alındığında, 

 

euXY iii lnlnlnln 21    

 

Bu modelde, ln doğal logaritma olup e tabanına göre logaritmadır ve e=2.718’dir. 

Yukarıdaki modelde 1ln  , 
*

ln ii YY   ve 
*

ln ii XX  düzenlemesini yaparak modeli 

yeniden yazarsak; 

 

iii uXY  *

2

*   şeklinde olacaktır. 

 

Bu model, anakütlenin   ve 2 katsayılarında doğrusaldır. Modelde görüleceği gibi, 

Y ve X’in logaritmalarında da model yine doğrusal olduğundan dolayı artık modelimiz en 

küçük kareler yöntemi ile tahmin edilebilecektir.  

Sonuçları en iyi temsil eden çift logaritmik (log-log) modelin Backward metodu 

uygulanmış sonuçları aşağıda verilmiştir.  

R
2
 modeli açıklayan en iyi göstergelerinden birisi olarak bilinir. Ancak, Düzeltilmiş 

determinasyon katsayısı (
2R )’de modeli yorumlarken kullanılması gereken göstergelerden 

biridir. Çoklu regresyon modellerinde bağımlı değişken ile ilişkili olarak modele ilave 

edilecek her bir değişken R
2
 katsayısını artırırken, düzeltilmiş determinasyon katsayısını (

2R ) 

azaltacaktır.  

Bu bağlamda, en yüksek R
2
 değerleri model 1, 2 ve 3’e ait iken, en yüksek 

2R  

değerleri model 3, 4 ve model 5’de gözükmektedir. 

 

Tablo 3. Model Özeti 

Model R R Kare (R
2
) Düzeltilmiş R Kare (

2R ) Tahminin Std. Hatası 

1 ,991
a
 0,982 0,771 0,067549 

2 ,991
b
 0,982 0,885 0,047771 
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3 ,991
c
 0,981 0,919 0,040105 

4 ,986
d
 0,973 0,912 0,041851 

5 ,983
e
 0,967 0,915 0,041219 

6 ,976
f
 0,952 0,896 0,045504 

a. Tahmin ediciler, X13, X6, X8, X4, X12, X10, X11, X5, X3, X9, X7, X2 

b. Tahmin ediciler, X13, X6, X8, X4, X12, X10, X11, X5, X3, X9, X7 

c. Tahmin ediciler, X13, X6, X4, X12, X10, X11, X5, X3, X9, X7 

d. Tahmin ediciler, X13, X6, X4, X12, X10, X11, X5, X9, X7 

e. Tahmin ediciler, X6, X4, X12, X10, X11, X5, X9, X7 

f. Tahmin ediciler, X6, X4, X10, X11, X5, X9, X7 

 

Çoklu doğrusal regresyonda sabit parametre hariç tutularak, parametrelerin tümünün 

anlamlılığı test edilir. Bu F testi, temel ve alternatif hipotez olarak kurulur. Bu testin yapılma 

amaçlarını iki başlık altında toplayabiliriz; Bunlardan birincisi, bir bağımlı değişkenin ve k 

sayıda bağımsız değişkence birlikte açıklanıp ya da açıklanmadığının incelenmesidir. Diğeri 

ise, aynı konu ile bağlantılı değişik regresyon denklemleri bu test sayesinde karşılaştırılır ve 

hangi denklemin daha uygun olduğu kararına varılabilir. Bu noktada, 

Çift log modele ait Anova tablosu incelendiğinde, en büyük F hesap değerinin model 

5’e ait olduğu gözlenirken, çift log modelde en büyük değerin model 5’e ait olduğu 

gözlenmiştir. Uygulamada çoğunlukla güvenilir bir sonuca varmak için F hesap değerinin 

çizelgeden elde edilen F değerinden 3-4 kat büyük olması istenir. Aksi taktirde doğrusallığa 

uyum için karar vermek güçleşmektedir. Buna göre, FH = 18,423 > F0,05;13;1=4.67 H0 hipotezi 

reddedilir ve %95 güvenilirlikle elde edilen denklem istenen amaçlar için kullanılabilir. 

Çift log modele ait katsayılar tablosu aşağıda verilmiştir. R
2
, 2R  ve F hesap değerleri 

incelenmiş olup çift log modeller arasından en iyi fit model seçilmiştir. Aşağıda tüm bu 

özellikleri yansıtan modelin 5 nolu model olduğu sonucuna varılmıştır. Sabit terim, yani 0̂  

değeri, denklemin sağ tarafında yer alan bağımsız değişkenlerin sıfır değeri alması 

durumunda bağımlı değişkenin alacağı değeri ifade etmektedir. Buna göre, modelimize ait 

sabit terim ve sabit terimsiz modellerimiz aşağıda verilmiştir. 

Şimdi, çift log modelimizi (sabit terim dahil ve hariç) aşağıdaki gibi yazalım; 

Sabit terim dahil model, 

 

logX1 = 44,257 -2,778 logX4 + 6,227 logX5 +0,965 logX6 -9,822 logX7 -0,847 

logX9 + 0,897 logX10 + 4,7 logX11 -0,473 logX12 

 

Sabit terim hariç model, 

 

logX1 = -0,354 logX4 + 1,652 logX5 0,616 logX6 -2,619 logX7 -1,704 logX9 + 1,887 

logX10 + 0,574 logX11 -0,179 logX12 olarak yazılmaktadır. 

 

Ekonometrik çalışmalarda karşılaşılan en önemli problemlerden biride en uygun 

modelin seçimidir. Tahmin edilen parametrelerin istatistiksel olarak anlamlı ve yapılan 

testlerin güvenilir olması için modelin kalıbının iyi seçilmesi gerekir. İstenen özelliklere sahip 

olmayan modeller ile yapılacak tahminler regresyon ilişkisini açıklamada eksik kalacak ve 

elde edilen bulgular ileriye yönelik öngörü yapılmasında yetersiz kalabilecektir.  

 

Tablo 4. ANOVA
g
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Model Kareler Toplamı S.d. Kareler Ortalaması F Önem. 

1 

Regresyon 0,254 12 0,021 

4,645 ,349
a
 Artık 0,005 1 0,005 

Toplam 0,259 13  

2 

Regresyon 0,254 11 0,023 

10,132 ,093
b
 Artık 0,005 2 0,002 

Toplam 0,259 13  

3 

Regresyon 0,254 10 0,025 

15,797 ,022
c
 Artık 0,005 3 0,002 

Toplam 0,259 13  

4 

Regresyon 0,252 9 0,028 

15,98 ,009
d
 Artık 0,007 4 0,002 

Toplam 0,259 13  

5 

Regresyon 0,25 8 0,031 

18,423 ,003
e
 Artık 0,008 5 0,002 

Toplam 0,259 13  

6 

Regresyon 0,246 7 0,035 

17,006 ,001
f
 Artık 0,012 6 0,002 

Toplam 0,259 13  

a. Tahmin ediciler; X13, X6, X8, X4, X12, X10, X11, X5, X3, X9, X7, X2 

b. Tahmin ediciler; X13, X6, X8, X4, X12, X10, X11, X5, X3, X9, X7 

c. Tahmin ediciler; X13, X6, X4, X12, X10, X11, X5, X3, X9, X7 

d. Tahmin ediciler; X13, X6, X4, X12, X10, X11, X5, X9, X7 

e. Tahmin ediciler; X6, X4, X12, X10, X11, X5, X9, X7 

f. Tahmin ediciler; X6, X4, X10, X11, X5, X9, X7 

g. Bağımlı Değişken: X1 

 

Tablo 5. Katsayılar
a
 

Model 

Standartize edilmemiş Katsayılar Standart Katsayılar 

t Önem. B Std. Hata Beta 

5 

(Sabit 

terim) 

44,257 10,64 

 

4,162 0,009 

X4 -2,778 1,195 -0,354 -2,325 0,068 

X5 6,227 1,819 1,652 3,424 0,019 

X6 0,965 0,158 0,616 6,106 0,002 

X7 -9,822 1,501 -2,619 -6,545 0,001 

X9 -0,847 0,288 -1,704 -2,942 0,032 

X10 0,897 0,261 1,887 3,429 0,019 

X11 4,7 0,906 0,574 5,189 0,003 

X12 -0,473 0,311 -0,179 -1,521 0,189 

a. Bağımlı Değişken: X1 

 

Bu çalışmada, fındık verimini etkilediği düşünülen değişkenler Badem ÇEF Fiyatı 

(TL) (İkame Mal), Fındık ÇEF Fiyatı (TL), Fındık Üretimi (Ton), Toplu Meyveliklerin Alanı 

(Da), Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı (Adet), Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı (Adet), 

Gübre Fiyatı (TL/Ton), Mazot Fiyatı (TL/Litre), Ortalama Sıcaklık (°C), Türkiye Geneli 

Tarım/Su Yılı Toplam Yağışları (Mm), Ekstrem Hava Olayları Sayısı (Adet) şeklinde 

sıralamak mümkündür. 
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Doğrusal, Çok terimli (Polynominal), Yarı logaritmik, Tam logaritmik ve Ters 

(Invers) model denemeleri yapılmıştır. Ayrıca tüm bu modellere Enter, Stepwise, Backward, 

Forward metotları uygulanmıştır. Sonuçları en iyi temsil eden model, log-log (sabit terimli ve 

terimsiz) model olarak belirlenmiştir.  

Çok sayıda bağımsız değişken içeren modeller arasından en iyi modeli seçmek için 

çeşitli sınamalar yapılabilir. Korelasyon matrisinden değişkenler arasındaki ilişkiler 

incelenebilir. Esası temel bileşenler analizi olan faktör analizi yardımıyla değişkenler kendi 

arasında gruplandırılarak bu gruplandırılan değişkenlere ilişkin modelleme çalışmaları 

yapılabilir. Dahası, öngörü hata terimlerinin ortalamasını karşılaştırma yapabiliriz. Yani, 

R
2
’nin maksimizasyonuna dayanan başlıca kriterler Ammemiya’nın PC kriteri, Mallows’un 

Cp kriteri, Hocking’in Sp kriterini kullanabiliriz. Bu kriterlerin minimum olduğu model en iyi 

model olarak seçilebilecektir. 
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Abstract: In this study, migration issues of Erzurum province- Oltu district in rural areas were investigated. Ten 

villages with maximum and minimum migration levels in the Oltu district were examined and the villages were 

detected by purposeful sampling method. The data obtained by survey provide the material for this study. 

According to the study; 27% of farmers in the region is willing to migrate and have been identified that 63% of 

this rate is in maximum emigration villages and 37% is in minimum emigration villages and desire to migrate of 

young producers have been found to be higher. In addition, the increase in the number of relatives who had 

emigrated, housing issues, existing infrastructure and irrigation problems in rural areas are among other factors 

that increase producers' migration requests. 81% of farmers (household heads) who wish to migrate wanted the 

life stocks to be supported, 71% asked business-related infrastructure problems to be eliminated and 48% wanted 

housing problems to be solved, 22% found schools and health centers inadequate. However, it has been 

identified that the increase in the total number of animals, training and extension services and growth in the total 

amount of land per capita business reduce migration requests. The measures such as encouraging young farmers 

in agriculture, increasing the amount and decreasing number of parcels of land, increasing the number of animals 

available, solving infrastructure problems are introduced for the prevention of migration that blocks socio-

economic development of rural areas.  

Keywords: Migration, rural development, agricultural extension, Oltu district 

 

Kırsal Alanda Maksimum ve Minimum Göç Veren Köylerin Sosyo- Ekonomik Durumu; 

Erzurum İli Oltu İlçesi Örneği 

 
Özet: Bu çalışmada, Erzurum İli Oltu İlçesi’nin kırsal alandaki göç sorunu incelenmiştir. Oltu İlçesi’nde 

maksimum ve minimum göç veren 10’ar köy incelenmiş ve köyler gayeli örnekleme yöntemi ile tespit edilmiştir. 

Bu çalışmanın materyalini anket çalışması ile elde edilen veriler oluşturmaktadır. Çalışmaya göre; bölgede 

çiftçilerin %27’si göç etmek istemekte ve bu oranın %63’ü maksimum göç veren köylerde % 37’si minimum 

göç veren köylerde olduğu tespit edilmiş ve genç üreticilerin göç etme isteklerinin daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca göç etmiş akraba sayısındaki artış, konut sorunları, mevcut alt yapı ve sulama problemleri 

kırsal alandaki üreticilerin göç isteklerini arttıran diğer faktörlerdendir. Buna karşın toplam hayvan sayısındaki 

artışın, yapılan eğitim ve yayım hizmetlerinin ve işletme başına düşen toplam arazi miktarındaki artışın göç etme 

isteğini azalttığı tespit edilmiştir. Göç etmek isteyen çiftçilerin (hane reisleri) %81’i hayvancılığın 

desteklenmesini %71’i işletmeleri ile ilgili altyapı sorunlarının giderilmesini % 48’i konut sorunlarının 

halledilmesini isterken %22’si okul ve sağlık ocağının yetersiz olduğunu belirtmiştir. Kırsal alanın sosyo-

ekonomik gelişmesini engelleyen göçün önlenmesi konusunda, genç çiftçilerin tarıma özendirilmesi, arazi 

miktarındaki artış ve arazi parça sayısının azaltılması, mevcut hayvan sayısının artırılması, alt yapı sorunlarının 

halledilmesi gibi alınması gereken önlemler ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, kırsal kalkınma, tarımsal yayım, Oltu İlçesi 

 

Giriş 

 

Son zamanlarda sadece bölgede değil tüm ülke genelinde meydana gelen ve her 

nedense bir türlü sonuçlandırılamayan ya da günü birlik geçici çözümlerle geçiştirilmeye 

çalışılan göç olayı ülke genelinin büyük bir sorunudur. Bunlar hâlihazırda araştırılmış fakat 

bir türlü çözüme kavuşturulamamış sorunlardır. Oltu İlçesi, Erzurum İli’nin, başta tarihi 

açıdan olmak üzere, birçok açıdan en önemli ilçeleri arasındadır. Bu ilçenin göç olgusundan, 

uzun zamandan beri, olumsuz yönde etkilendiği gözlenmektedir. 2013 yılı adrese dayalı nüfus 

kayıt verilerine göre Erzurum ilinin nüfusu 671718 olup, 1980-2013 yılları arasında aldığı göç 
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30624 iken, verdiği göç miktarı 76717’dir (Anonim2014a). Erzurum ilinin bu yıllar arasında 

net göç oranında -46.093 ve net göç hızında -66,3 oranında azalış olduğu tespit edilmiş ayrıca 

Erzurum ili Oltu ilçesinin kırsal alanında 1975 yılında 28052 olan nüfusu, 2013 yılında 10210 

olup, -63,6 oranında azalış olduğu tespit edilmiştir (Anonim 2014b). 

Nüfusun bir yerden başka bir yere hareketi göç olarak tanımlanır. Ülke içi (iç göç) ve 

ülkeler arası (dış göç) bir nüfus hareketi olan göç; ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerle 

ortaya çıkabilir (Çelik 2006).Nüfusun tarımdan tarım dışı sektörlere kayması göçle gerçekleşir 

(Çelik 2006). Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, köyden-kente göç olgusu ciddi sosyo-

ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Köylerin genel ekonomik yapısı büyük ölçüde tarıma 

dayalı olup, bu bölgelerden büyük kentlere olan göç kırsal göç olarak nitelendirilmektedir 

(Güreşci 2007). Ülkemizde ve özellikle bölgemizde iç göçlerin sebebini “itici ve çekici güçler 

yaklaşımı” ile açıklayacak olursak itici güçler arasında tarımda makineleşme, toprak 

yetersizliği ve güvenlik sorunu, çekici güçler olarak ise istihdam fırsatları, eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin göçe etkisi olduğu bilinmektedir (Çelik 2006). Kırsal alandan kentsel alana göç 

özellikle 1950 ve 1960’lı yıllarda başlamış ve halen devam etmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde ve özellikle ülkemizde kırsal alandan göç beraberinde çarpık kentleşme, alt yapı 

sorunları, sağlık hizmetleri, eğitim sorunları, kültürel çatışma gibi birçok sorununu da yanında 

getirmektedir. Türkiye’nin bugüne kadarki sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde; 

modernleşme çabaları, sanayileşme ve sosyo-ekonomik dönüşümün bir sonucu olarak kentsel 

ve kırsal alanlar arası gelişmişlik farkları önemini korumaktadır. Bu süreçte, kırsal alanlar; 

kentlerin göstermiş olduğu gelişme ivmesini yakalayamamıştır. Türkiye ekonomisinin sanayi 

ve hizmet sektörleri lehine yapısal dönüşümü, bölgeler arası ve kırsal alanlardan kentlere 

gerçekleşen göç, bunun temel nedenleri arasında bulunmaktadır (Anonim 2006).  

2014 yılı Birleşmiş Milletler (UN) tarafından “Küçük tarım işletmelerinin donatılması: 

Gıda güvenliği ve besleme için yeni bir yaklaşım” konulu raporu olmuştur. Bu görüşe göre, 

Avrupa’ da endüstriyel devrimde olduğu gibi küçük tarım işletmeleri tarımda bir azınlık 

olarak kalarak, çoğunluk olarak tarımı ve kırsal alanları bırakmaları gerekeceği belirtilirken,  

ikinci görüşe göre ise, küçük tarım işletmelerinin topraklarında kalıp, kendi değişimlerini 

geçirmeleri gerektiğini belirmiştir. Üretken, etkin ve dayanıklı modern köylüler olacakları 

şehirlere sağlıklı gıdalar temin edecekleri, doğal kaynakların güvencede olacağı, fosil 

enerjileri ve tarımsal kimyasalları daha büyük çiftliklerden daha az kullanacakları, üretim 

sistemlerindeki çeşitlilik sayesinde biyo çeşitliliği koruyacakları belirtilmiştir. Ayrıca, İhtiyaç 

duydukları çiftlik dışı gelirlere güvenerek, kalite düşüklüğünden ve kentsel gecekondu 

hayatından ya da aşırı göçten sakınacakları belirtilmiştir (Anonymous, 2013). 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırmanın ana materyalini Erzurum İli Oltu İlçesi’nde göç veren köylerdeki 

çiftçilerle yüz yüze yapılan anket çalışması tekniği ile elde edilen birincil veriler 

oluşturmaktadır. Ayrıca Erzurum Tarım İl Müdürlüğü ve Oltu Tarım İlçe Müdürlüğü 

tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri, Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) gibi 

kurumlardan elde edilen veriler ile daha önce yapılmış bilimsel araştırmalardan sağlanan 

ikincil veriler de kullanılmıştır. 

Araştırma alanında yapılan ön çalışma aşamasında, Erzurum Tarım İl Müdürlüğü’nden 

elde edilen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri ile Oltu ilçesinin 65 köyü ve bu köylerde 

toplam 1939 işletmeye ait arazi büyüklükleri ve merkezi dağılım ölçüleri dikkate alınarak 

örnek büyüklüğü %5 hata payı ve %95 güvenilirlik sınırları içerisinde çalışılmış ve buna göre 
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nihai örnek büyüklüğü 100 olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin seçiminde Basit Tesadüfî 

Örnekleme Yöntemi, Köylerin seçiminde ise Gayeli Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırıcı bilgi, tecrübe ve deneyimi ile kaç örnek seçeceği veya hangi birimleri örneğe 

seçeceği konusunda inisiyatif sahibidir (Çiçek 1996). Araştırma alanında 65 köye ait nüfus 

verilerinden yararlanılarak 1975-2008 (Anonim, 2008) yılları arasında yoğun göç veren 

köyler Tarım İlçe Müdürlüğü ve TÜİK verileri dikkate alınarak bu yıllar arasındaki göçün 

oransal dağılımları hesaplanarak, ortalaması %58,56 olarak bulunmuş ve bu ortalamanın 

üstünde kalan maksimum göç veren 10 köy ile bu ortalamanın altında kalan minimum göç 

veren 10 köy Gayeli Örnekleme Yöntemi ile seçilmiştir.  

 

Araştırma Bulguları 

 

Çalışmada yaş temel kıstaslardan biri olarak ele alınmış ve araştırma kapsamındaki 

köylerle yapılmış anket çalışmalarında yaşla ilgili ulaşılan sonuçlar şekil 1’den de anlaşıldığı 

gibi hane reislerinin %40’nı 56 yaş ve yukarısı oluştururken genç nüfus oranının (18-25) %2 

ile çok düşük oranda kaldığı gözlenmiştir. Göç verme bakımından bakıldığında ise en fazla 

göç veren köylerde 65 yaş ve üzeri %12, en az göç veren köylerde bu oran %10 dur. Bölgede 

genç nüfusun çok düşük olması gençlerin iş bulma ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olma 

açısından köylerde kalmadığı gözlenmiştir. Yine çalışma alanında aile reislerinin maksimum 

yaşın 82 ve minimum yaşın 20 olduğu ve çalışma alanında yaş ortalamasının 52 olduğu tespit 

edilmiştir 

 

 
Şekil 1: Üretici Yaşı 

 

Hane reislerinin göç etme istekleri 

Çalışma alanında hane halkı ile yapılan anket çalışmalarında aile reislerinin göç etme 

eğilimleri ile ilgili sorular sorulmuş ve bu konu hakkında aşağıdaki elde edilen veriler Şekil 2, 

ve Şekil 3’te değerlendirilmiştir. Görüldüğü gibi çalışma alanında bulunan köylerin %27 göç 

etme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca bu verilerden de anlaşılacağı üzere 

minimum göç veren köylerde göç etme isteği %37 iken, bu oran maksimum göç veren 

köylerde %63 oranında çıkmış, bu ise maksimum göç veren köylerin hala göç eğilimlerinin 

minimum göç veren köylere oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Akrabalığın göç etme isteğine etkisi 

Toplumsal ilişkilerde akrabalığın önemli bir yeri vardır. Özelliklede köylerde 

akrabalık ve komşuluk ilişkileri daha üst seviyelerde bulunmaktadır. Bölgedeki nüfusun 

azalmasının başlıca nedeni kırsal göç olup, köylerde ikamet edenlerin tamamının köyden 

kente göç etmiş akrabası bulunmaktadır. Çalışma alanındaki köylerde aile reislerinin 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65 +

2 

11 

24 23 
18 

22 
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%94’ünün akrabası göç etmiş %6’sının ise göç etmemiştir. Ancak göç eden akraba sayısının 

çok yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanında hane reislerinin köyden kente 

göç etmiş akraba grubu en çok göç veren grup aralığı %29 ile (1-5), %27 ile (11-15) ve %26 

ile (6-10)  grupları olduğu tespit edilmiş ve yine göç verme eğiliminin en fazla olduğu 

maksimum göç veren köyler olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 
Şekil 2: Üreticilerin göç etme isteği Şekil 3:Maksimum ve minimum göç verme 

oranı 

 

Üreticinin ikamet ettiği konut yapısı ve memnuniyeti 

Çalışma bölgesindeki üreticilerin yaşadığı konutlarını yapı malzemesi ve memnuniyeti 

sorulmuş ve maksimum göç veren köyler ile minimum göç veren köylerin yaşadığı konutların 

yapı cinsi göç verme eğilimine göre paralellik göstermektedir. Köylerdeki betonarme yapı 

cinsine sahip konutlar diğer yapı cinsinde yapılmış olan konutlara göre daha derli toplu ve 

düzen arz etmekte iken bu yapı cinsi minimum göç veren köylerde %23 iken maksimum göç 

veren köylerde ise %17’dir. Bu oranlar bize göç veren köylerin hala göç eğiliminde 

olduklarını, daha az göç veren köylerin ise köylerinde hala beklenti içinde oldukları ve 

mücadeleye kararlı olduklarını göstermektedir. Genel itibariyle çalışma bölgesindeki 

konutların yapı cinsi ise %63 oranla taş-ahşap olup genelde bakımsız ve toprak çatılı oldukları 

gözlenmiş buda çalışma alanındaki üreticilerin gelirlerinin düşük olduğunu göstermektedir 

 

Çizelge 1. Çalışma bölgesinde ikamet eden üreticilerin konutlarından memnuniyet durumu 

Memnuniyet Minimum göç veren 

köyler 

Maksimum göç 

veren 

Toplam % 

Memnun  32 28 60 60 

Memnun değil  18 22 40 40 

Toplam  50 50 100 100 

 

Çalışma bölgesinde yapılan araştırmada üreticilerin genelde %60’nın yaşadığı 

konutlardan memnun olduğunu %40’nın ise yaşadığı konuttan memnun olmadığını 

göstermekte ve konut memnuniyetsizliğinin göçe önemli oranda etkisi olduğu da tespit 

edilmiştir. 

 

 

Maksim
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%63 

Minimu

m göç 
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%37 

Göç etme isteği 

Evet 

Maksimum
göç veren

Minimum göç
veren

Toplam sayı Yüzde (%)

Evet 17 10 27 27

Hayır 33 40 73 73

Toplam 50 50 100 100
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Şekil 4: Maksimum ve minimum göç veren köylerin konut memnuniyeti 

 

Tarımsal yayım ve mesleki bilgi edinme  

Yayım hakkında bilgisi olanların oranı %27 iken bu konuda her hangi bir bilgisi 

olmayanların oranının %73 olduğu tespit edilmiştir. Tarımsal yayım hakkında bilgisi olanların 

%60’ı minimum göç veren köyler olduğu tespit edilmiştir. 

 

Üretici beklentileri 

Çizelge2: Üretici beklentileri 

Beklentiler  Maksimum göç 

veren köyler 

Minimum göç 

veren köyler 

Toplam 

Sayı 

(%) 

Tarım ve Hayvancılığın 

yeterince desteklenmesi  

13 9 22 81 

Beklentim yok  4 1 5 19 

Toplam  17 10 27 100 

 

Çalışma alanında tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için desteklemelerin artırılması 

cevabı alınmış ve desteklemelerin arttırılması %81 oranla göç verme eğiliminde olan köylerde 

ilk sırada yer alırken, %19 oranında bir beklentilerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.  

 

Hane reislerinin okul ve sağlık ocağı beklentileri 
%22 oranla tespit edilen bu beklentinin genç hane reisleri tarafından istendiği de tespit 

edilmiştir. Ayrıca bu beklenti %18 oranla maksimum göç veren köylerde daha yüksek iken, 

minimum göç veren köylerde %3 oranında olduğu tespit edilmiştir. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Göç, bölge tarımda çalışan işgücünün azalmasına ve tarımda üretilen ürünlere talep 

eden nüfusun azalmasına sebep olmuş, ayrıca tarımda çalışacak genç ve kalifiye elemanların 

göç etmesi bölgedeki sermaye göçüne sebep olması bölgedeki tarımı durma noktasına 

getirmiştir. Bu da bölge için tehlikeli ve zararlı olmaya başlamıştır. Göç etmiş akraba 

sayısının fazla olması dikkate alındığında, bölgede genç aile reisleri tespit edilip tarımın 

özendirilmesi gerekmektedir. Köylerdeki konut sorunlarının giderilmesi bunun için ise 
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devletin ve yerel kuruluşların bu konu üzerinde durması ve çalışma yapması gerekmektedir. 

Yapılan çalışmada hayvan sayısı fazla olan üreticilerin göç etme eğilimlerinin olmadığı veya 

daha az olduğu tespit edilmiş, hayvancılığı aktif hale getirmek için verimi yüksek bölge 

şartlarına uygun hayvan ırklarının temin edilmesi ve hayvan sayısının artırılması, ayrıca 

arıcılık konusunda eğitim çalışmaları yapılıp kovan sayısının arttırılması gerekmektedir. 

Bölgede yapılan çalışmalarda çiftçilerin tarımsal kuruluşlara üye olması göç eğilimini 

azalttığı gözlenmiştir. Bunun için ise üreticilerin tarımsal kuruluşlara üyelik konusunda teşvik 

edilmeleri ve bu konuda gerekli tarımsal yayım eğitimi çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir. Ayrıca 2014 yılı Birleşmiş Milletler (UN) tarafından uluslararası çiftçi ailesi 

yılı olarak ilan edilmiş olması bu konunun önemini ortaya koymuş ve bu rapora göre küçük 

tarım işletme önerisinin sürdürülebilir bir yoğunlaşma için büyük bir fırsat olduğu, küçük 

çiftçilerin potansiyellerinin ortaya çıkması için küçük çiftçilerin yatırımlarla ilgili sıkıntıları 

aşmaları gerektiği vurgulanmıştır (Swaminathan 2013). 
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Abstract: Pastures are important as they improve livestock, control erosion and preservation of gene sources. 

The aim of this study is to investigate the impacts of treated pastures on livestock. To do so, data obtained from 

survey conducted in Kahramanmaraş, Mersin and Gaziantep will be the material of our research. With this 

research, data about the impacts of treated pastures on livestock, and pastures yield will be evaluated. 

Keywords: Treated Pastures, livestock, pasture 

 

Islah Edilmiş Meraların Hayvancılığa Etkisi 

 
Özet: Meralar, hayvancılığın geliştirilmesi, erozyonun kontrolü ve gen kaynaklarının korunması açısından 

yüksek öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, ıslah edilmiş meraların bölgede hayvancılığa etkisinin 

araştırılmasıdır. Bu amaçla, Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep illerinde yapılan anket çalışmalarından elde 

edilen veriler, çalışmamızın materyalini oluşturacaktır. Bu çalışma ile ıslah edilen meraların, hayvancılığa 

katkılarının ne olduğu, meraların verimliliği hakkında veriler değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Islah edilmiş mera, hayvancılık, mera 
 

Giriş 

 

Hayvan yetiştiriciliği insanoğlunun en eski tarımsal uğraşlarından ve geçim 

kaynaklarından biri olmuştur.  Hayvancılık, ülkelerin beslenme ve kalkınmasında, dış satımın 

artırılmasında, sanayiye ham madde sağlanmasında, bölgeler ve sektörler arası dengeli 

kalkınma ve kalkınmanın istikrar içinde başarılmasında, kırsal alanda gizli işsizliğin 

önlemesinde, sanayi ve hizmetler sektöründe yeni istihdam alanlarının yaratılmasında ve 

kalkınma finansmanının öz kaynaklara dayandırılmasında önemli bir potansiyele sahiptir 

(Tüzün ve Yenigün 2003, Yavuz ve Ceylan, 2005). 

 

Hayvansal üretim; ıslah, bakım, idare, besleme, sağlık, araştırma, eğitim, yayım, 

pazarlama ve en nihayetinde yem üretimi gibi çeşitli faktörlerin etkisi altındadır ve hayvansal 

üretimin artırılması için bütün bu faktörlerin yerine getirilmesi gerekmektedir (Sağlamtimur 

ve ark., 1998). Hayvansal üretimi daha akıcı bir hale getirebilmek için ilk önce hayvanların 

ihtiyacı olan kaba yemin karşılanması gerekir (Asav ve ark., 2014).  

 

Ülkemizde hayvan beslenmesi büyük ölçüde doğal çayır-meralara, bitki artıkları ve 

anızlar ile saman gibi düşük kaliteli yemlere bağlı olarak yapılmaktadır. Meralar ucuz bir 

kaynak olması, hayvanların mide mikro florası için gerekli besin maddelerini içermesi, 

mineral ve vitaminlerce zengin olması, hayvanların üreme gücünü artırması ve yüksek 

kalitede hayvansal ürün sağlaması bakımından hayvan beslemede önemlidir (Serin ve Tan, 

2001).  

 

Meralar buğdaygil, baklagil ve diğer familyaları içeren karma step karakterinde iken, 

ağır ve erken otlatmalar nedeniyle, bitki örtüsünün önemli bir kısmı kalitesiz, besin değeri 

düşük, yabancı ot niteliğinde diğer familyalara ait bitkiler teşkil eder duruma gelmiştir. Bu 

sebeple yem kalitesi düşeni verimsizleşen meraların ıslah edilmesi gereği doğmuştur.  
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Mera alanlarına yönelik ıslah ve düzenleme tekniklerinin uygulamaya konulabilmesi, 

ancak mera üzerinde yapılacak uygulamaların ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir ve 

sosyal olarak da kabul edilebilir olması ile olasıdır. Bunun gerçekleşmesi durumunda meralar 

geliştirilerek ekonomik ve çevresel fayda sağlanan alanlar haline dönüştürülebilir. 

 

Çalışma Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin illerinde 2011 yılında ıslahı biten 

meralardan faydalanan hayvancılık faaliyeti sürdüren işletmelerle 2013 yılında görüşülerek, 

ıslah edilmiş meraların hayvancılığa etkisi araştırılmış ve ayrıca meraların önemi ve 

verimliliğine ilişkin konular incelenmiştir.   

 

Materyal ve Metot 

 

Anket çalışması, mera ıslah çalışmasının iki yıl önce (2011 yılından önce) 

tamamlandığı köylerde yapılmıştır. Köyde yaşayan üreticilerin tamamı popülasyon kabul 

edilmiştir. Üreticilerin arazi genişlikleri ÇKS kayıtlarından alınmıştır. Çalışmaya alınan 3 ilde 

18 köyde mera ıslah çalışması tamamlanmıştır. Her bir ildeki hane sayısı da dikkate alınarak 

Neyman yöntemine göre örnek hacmi aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. 
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Bulgular 

 

Çizelge 1’de çalışmaya katılan çiftçilerin demografik özelliklerine ilişkin sonuçlara 

yer verilmiştir. Çalışma 193 adet çiftçi üzerinde yürütülmüş olup, çiftçilerin %39,9’u Mersin, 

%32,1’i Kahramanmaraş ve %28,0’ı Gaziantep’te bulunan çiftçilerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan çiftçilerin büyük bir çoğunluğu (%68,4) ilkokul mezunu iken, %15,5’i 

ortaokul ve %8,8’i lise mezunlarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan çiftçilerin yaş 

ortalaması 50,35 olarak hesaplanmış olup araştırmaya katılanların %50,3’ü 50 yaş ve üstü yaş 

grubunda yer alırken, %43,5’i 31-50 yaş grubunda ve %6,2’si ise 30 yaş ve altı yaş grubunda 

yer almaktadır.  

Yaş ortalamasının yüksek olması, araştırma sahası içerisinde çiftçilikle uğraşanların 

genellikle yaşlı nüfustan oluşmasından kaynaklanmaktadır. Genç nüfus genellikle eğitim veya 

tarım dışındaki sektörlerde çalışmak amacıyla köylerden şehirlere doğru bir eğilim 

içerisindedirler. Bu durum daha ileriki yıllarda yaş ortalaması daha yüksek bir çiftçi 

popülasyonu ile karşı karşıya kalacağımızın bir göstergesi olabilir. Araştırmaya katılanların 

%99’u kırsal alanda yaşayan çiftçilerden oluşmaktadır. Ayrıca çiftçilerin %23,4’ünğn 

herhangi bir sosyal güvencesi yokken, %50,0’sinde bağ-kur ve %18,8’inde ise SSK sosyal 

güvencesi bulunmaktadır. 

Meraların önemine ilişkin olarak dört yargı çiftçilere sorulmuş ve 5’li likert ölçeğinde 

değerlendirmeleri istenmiş ve elde edilen sonuçlar çizelge 2’de verilmiştir. Meralar “erozyonu 

önlemek için önemlidir” yargısına Mersin’de bulunan çiftçiler “önemli” derken, Gaziantep ve 

Kahramanmaraş illerinde “çok önemli” olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında çiftçilere 

yöneltilen tüm yargılar çiftçiler tarafından çok önemli olarak değerlendirilmiş ve en yüksek 

önem düzeyine sahip yargı, meralar “hayvanların otlatılması için önemlidir” yargısı olmuştur. 
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Çizelge 1. Ankete Katılan Çiftçilerin Demografik Özellikleri 

 N % 

Gaziantep 54 28,0 

Kahramanmaraş 62 32,1 

Mersin 77 39,9 

Toplam  193 100,0 

Eğitim Düzeyi N % 

Okur-Yazar Değil 9 4,7 

Okur-Yazar 4 2,1 

İlkokul 132 68,4 

Ortaokul 30 15,5 

Lise 17 8,8 

Üniversite 1 ,5 

Toplam 193 100,0 

Yaş Grupları N % 

30 yaş ve altı 12 6,2 

31-50 84 43,5 

50 yaş ve üstü 97 50,3 

Toplam  193 100,0 

İkamet Yeri N % 

Kırsal 191 99,0 

Kent 2 1,0 

Toplam 193 100,0 

Sosyal Güvence Durumu N % 

SSK 36 18,8 

Bağ-Kur 96 50,0 

Emekli Sandığı 2 1,0 

Yeşil Kart 13 6,8 

Yok 45 23,4 

Toplam 192 100,0 

 

Çizelge 2. Araştırmaya Katılan Çiftçilerin Meraların Önemine İlişkin Yargılara Katılım 

Düzeyleri  

 

Hayvanlar mera 

bitkisini 

sevmektedir 

Hayvansal 

üreme 

açısından 

önemlidir 

Erozyonu 

önlemek için 

önemlidir 

Hayvanların 

otlatılması için 

önemlidir 

Gaziantep 4,61 4,54 4,24 4,78 

Kahramanmaraş 4,65 4,55 4,29 4,74 

Mersin 4,83 4,45 4,00 4,81 

Toplam 4,71 4,51 4,16 4,78 

 

Çiftçilerin meraların verimliliğini arttırmaya yönelik düşünceleri çizelge 3’de 

incelenmiştir. İnceleme sonucunda çiftçilere yöneltilen yargıları çiftçiler çok önemli olarak 

değerlendirmişlerdir. Bunun yanında en yüksek ortalama “mera ıslahı yapılmalı” yargısında 

gerçekleşmiştir.  
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Çizelge 3. Araştırmaya Katılan Çiftçilerin Meraların Verimliliğini Artırmaya Yönelik 

Düşünceler 

 

Mera kanunu 

eksiksiz 

uygulanmalı 

Mera ıslahı 

yapılmalı 

Mera usulüne 

uygun otlatılmalı 

Yayım faaliyetleri 

arttırılmalı 

Gaziantep 4,48 4,69 4,65 4,41 

Kahramanmaraş 4,23 4,48 4,38 4,23 

Mersin 4,57 4,68 4,56 4,36 

Toplam 4,44 4,61 4,53 4,33 

 

Çizelge 4. Islah Çalışmalarının Faydalarına İlişkin Çiftçilerin Görüşleri 

 

Hayvan 

sayısında 

artış oldu 

Et ve süt 

veriminde 

artış oldu 

Ot 

veriminde 

artış oldu 

Yem 

tüketiminde 

azalma oldu 

Besi 

süresi 

azaldı 

Köyde 

hayvancılık 

yapan aile 

sayısı arttı 

Gaziantep 3,55 3,55 3,66 3,87 3,47 3,30 

Kahramanmaraş 3,44 3,93 4,10 4,16 3,90 3,38 

Mersin 4,17 4,27 4,08 4,40 4,14 4,25 

Toplam 3,76 3,96 3,97 4,18 3,88 3,71 

 

Islah çalışmalarından sonra, ıslah çalışmasının sağlamış olduğu faydalar araştırılmıştır. 

Çizelgeye göre “yem tüketimimde azalma oldu” yargısına çiftçiler en yüksek katılımı 

gösterirken en düşük katılım ise “köyde hayvancılık yapan aile sayısı arttı” yargısında 

görülmüştür.  

 

Sonuç 

 

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin illerinde yürütülen çalışmada, her üç ilde de 

meralardan faydalanan üreticiler meraların erozyonu önlemesi, hayvanların mera bitkilerini 

sevmeleri, hayvanların otlatılması ve hayvanların üremesi açısından önemli gördükleri tespit 

edilmiştir. Ayrıca meraların verimliliğinin arttırılması için mera ıslah çalışmalarının yapılması 

ve mera otlatılmasının düzenli, belirli bir sistem dahilinde yapılması gerekmektedir. 2011 

yılında ıslah çalışması yapılan meralar bulundukları köylerde hayvancılık yapan işletmelerin 

yem masraflarını azalttığı, et ve süt veriminde artışların olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara 

göre, yapılan ıslah çalışmaları hayvancılığı olumlu yönde etkilemiş olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Söz konusu olumlu etkinin devamı, en az ıslah çalışması kadar önemli bir 

husustur. Bu sebeple ıslah çalışması biten meraların kontrolü ve kontrollü kullanımının 

yapılması gerekmektedir. Bunun için denetim ve kontrol ağı geliştirilerek uygulamaya 

konulması, ıslah edilmiş meraların sürdürülebilirliği açısından elzemdir. 
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Abstract: The aim of this review is to reveal viticulture in Mardin province. Mardin has an important place in 

viticulture with 139 353 tons of production in 36 635 ha area. The region has a significant potential for grape 

production in terms of climate and ecological conditions. It is known that ancient civilizations had cultivated 

grapes in the region. In Assyrian cuneiform, Izalla Sirasi, a kind of wine, is depicted as very desirable one in the 

Assyrian palaces. Recently, along with understanding the importance of the vineyard and wine-production, new 

vineyards have been started to increase. Significant viticulture has been carried out in all districts of Mardin 

especially center town, Midyat, Savuran, and Dargeçit towns. Demand for wine varieties have been increased in 

among some segment of the population such as Assyrian Orthodox. Especially high summer temperatures and 

low air relative humidity allow the development of the cultivation of varieties of wine. Grape holds an important 

place in and around Mardin for fresh table consumption along with local by-products such as pestil (a fruit 

leather), sucuk (coated walnut with pestil). Moreover, the other usages of grape in Mardin are in raisins, 

molasses, vinegar, soap, bastik, muska, etc. Leaves of grapes are also brined for rice stuffing, and vines are used 

as shade or ornamental purposes in pergolas. In recent years, the Tigris Development Agency (DIKA) has 

conducted a study utilizing grape seed and pomace turned into powder with different milling techniques to be 

converted into bakery products. 

Keywords: Viticulture, Mardin, Grape, Local products. 

 

Mardin İli ve Çevresinde, Bağcılık Kültürü ve Bağ Ürünlerinin Değerlendirilme 

Şekilleri 

 
Özet: Bu derleme çalışmasının amacı Mardin Yöresi bağcılık kültürünü irdelemektir. Mardin ili bağcılık 

açısından önemli bir yere sahiptir ve ilde 36.635 ha alanda 159.352 ton üzüm üretimi yapılmaktadır. Yöre iklim 

ve ekolojik koşullar bakımından üzüm yetiştiriciliği için çok önemli bir potansiyele sahiptir. Eski medeniyetlerin 

de yörede üzüm yetiştiriciliği yaptığı bilinmektedir. Asur çivi yazılı kaynaklardan İzalla Şırası denen bir çeşit 

şarabın Asur saraylarında çok makbul sayıldığı bilinmektedir. Son dönemlerde bağ ve bağcılığın öneminin 

anlaşılmasıyla birlikte yeni kurulan bağ tesisleri artış göstermeye başlamıştır. Mardin il merkezi ile Midyat, 

Savur, Dargeçit ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerinde önemli düzeyde bağcılık yapılmaktadır. Bölge halkı 

arasında Süryani kesimin oluşu şaraplık çeşitlere olan talebin artmasına neden olmuştur. Özellikle bölgede yaz 

sıcaklarının yüksek olması, hava oransal neminin düşük olması, şaraplık çeşitlerin yetiştiriciliğinin gelişmesine 

olanak sağlamaktadır. Üzüm, Mardin İli ve çevresinde sofralık taze üzüm, kuru üzüm, pekmez, cevizli sucuk 

(beni), bastık, muska, bastık şeklinde değerlendirilirken, ayrıca şarap, sirke olarak da işlenmekte, hatta 

çekirdeğinden sabun elde edilebilmektedir. Yaprakları, sarma yapılmak üzere, salamura hale getirilmekte, 

asmalar süs bitkisi ve gölgelik amaçlı olarak, çardaklar şeklinde ev önlerinde kullanım alanı bulmaktadır. Son 

yıllarda, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülmekte olan bir çalışmayla, üzüm çekirdeği ve 

posasının farklı öğütme teknikleri ile pudra haline getirilerek unlu mamul ürünleri haline dönüştürülmesi de 

üzümün bir başka kullanım alanıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, Mardin, Üzüm, Yöresel ürünler. 

 

Giriş 

 

Oldukça eski bağcılık kültürüne sahip olan Türkiye, dünyanın bağcılık için en elverişli 

iklim kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Türkiye, binlerce yıllık doğal melezlemelerin eseri 

olarak çok geniş bir çeşit ve tip zenginliğine, dolayısıyla çok güçlü bir asma gen potansiyeline 

sahiptir. Asmanın gen merkezlerinin kesiştiği ve ilk kez kültüre alındığı coğrafyanın 

merkezindeki konumundan dolayı, çok eski ve köklü bağcılık kültürü ile zengin bir asma 
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çeşitliliğine sahiptir. Yaklaşık 7-8 bin yıl önce Anadolu’da kültüre alınan asma, bu 

topraklarda hüküm süren tüm uygarlıkların en fazla değer verdikleri kültür bitkisi olmuştur. 

Üzüm bir yandan yaş ve kuru meyve olarak tüketilirken, bir yandan da şırasının değişik 

şekillerde işlenmesiyle elde edilen şarap, sirke, pekmez, köfter, sucuk, pestil, bastık gibi 

mamulleri, beslenme ve enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılagelmiştir (Çelik ve ark., 

1998).  

Türkiye tarım alanları içerisinde bağcılık önemli bir yere sahiptir. Bağcılık, insan 

beslenmesinde önemli yer tutmakla birlikte, günümüzde bile çözüm bekleyen birçok sorunu 

barındırmaktadır. Birim alandan elde edilen verim düşüklüğüne kalite faktörlerindeki 

olumsuzlukların eklenmesi ile artış gösteren problemlerden dolayı bağcılıkla uğraşan 

çiftçilerimizin geliri gün geçtikçe düşmektedir (Ağaoğlu ve ark., 1988). 

Üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık kültürü, bu bitkinin kullanım alanlarının çeşitliliği ve 

dünya üzerindeki geniş yayılışı nedeniyle yüzyıllardır önemini korumaktadır. Üzüm, meyvesi; 

şaraplık, şıralık, kurutmalık olarak ve meyve suyu gibi değişik işleme ve tüketim şekillerine 

sahip olması sebebiyle, uzun yıllardan beri farklı uygarlıklar tarafından yetiştiriciliği 

yapılmakta olan bir bitkidir (Ağaoğlu ve ark., 1999). 

Üzüm, besin içeriği açısından da çok değerli bir üründür. İşlenme şekline göre bu 

maddelerde ve oranlarında değişkenlik göstermekle beraber, çok uzun yıllardır şifalı bitki 

olarak da kullanılmaktadır. Yağ ve protein içeriği düşük olduğundan, yüksek oranda kalori 

içermesine rağmen, iyi bir diyet besinidir. Ayrıca, posalı yapısı ve içeriğinde bulunan meyve 

asitleri nedeniyle, barsak ve böbrek sistemini olumlu yönde etkiler. Niacin, A, B1, B2 ve C 

vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir mineralleri yönünden oldukça 

zengindir. Şeker içeriği, dolayısıyla kalori değeri yüksektir (Bulduk, 1986). 

Kültür asmasının (V.vinifera L.) anavatanı olan Anadolu’da, bağcılığın tarihi M.Ö. 

3500 yıllarına kadar dayanmaktadır. Türkiye, dünya yaş üzüm üretiminin (64.754.360 ton) 

yaklaşık % 5,55’ini (4 milyon ton) sağlamakta olup, sofralık, şaraplık ve kurutmalık olmak 

üzere başlıca üç ana değerlendirme şeklinin yanı sıra, toplam üzüm üretimimizin yaklaşık % 

35’ine denk gelen 1 200 000 ton yaş üzüm de, pekmez, sucuk, pestil, köfter, muska gibi 

geleneksel gıdaların üretiminde kullanılmaktadır (Fidan, 1985; Yıldırım ve ark., 2005). 

Türkiye’de toplam bağ alanı 472.545 ha. ve toplam üzüm üretimi 4.296.351 tondur. 

Mardin İlinde ise 2013 yılında 36.635 ha. alanda 159.352 ton üzüm üretimi yapılmıştır. 

(Anonim, 2013) Mardin il merkezi ile Midyat, Savur, Dargeçit ilçeleri başta olmak üzere tüm 

ilçelerinde önemli düzeyde bağcılık yapılmaktadır.  

Mardin ili bağcılık açısından önemli bir yere sahiptir. Son dönemlerde bağ ve bağcılığın 

öneminin anlaşılmasıyla birlikte yeni kurulan bağ tesisleri artış göstermeye başlamıştır. 

Üretim miktarının özellikle de verimliliğin düşük olması nedeniyle, neredeyse tamamı bu 

bölgede tüketildiğinden, çevre il ve ilçelere satışı yapılamamaktadır. Mardin ilinde de Türkiye 

genelinde olduğu gibi bağ yetiştiriciliği geleneksel, eski usullere göre yapılmaktadır. 

Genellikle aşısız asma fidanı üretimi şeklinde gerçekleştirilen üretimlerde önemli derecede 

kayıplar söz konusu olmaktadır. Yöre iklim ve ekolojik koşullar bakımından üzüm 

yetiştiriciliği için çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bölge halkı arasında Süryani kesimin 

oluşu şaraplık çeşitlere olan talebin artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte gerek sofralık 

olarak tüketimde, ayrıca yöresel olarak kabul edilen sucuk ve pestil yapımı açısından üzüm 

Mardin ve çevresinde önemli bir yer tutmaktadır (Akaalp, 2007). 

Türkiye topraklarında, standart ve mahalli yüzlerce üzüm çeşidinin yetiştirildiği ancak 

yöresel çeşitlerimizin, her geçen gün çeşitli sebeplerden dolayı azaldığı ya da kaybedildiği 

görülmektedir. Özellikle filoksera zararının olduğu, bağcılığın yok olmaya yüz tuttuğu 
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yörelerde, mahalli çeşit ve tiplerimiz zaman içerisinde ortadan kalkma tehlikesi ile karşı 

karşıyadır. Bu topraklarda binlerce yıldan beri var olan genetik zenginliğimizin yok olmasını 

önlemek için, mahalli tip ve çeşitlerimizin genetik özelliklerinin ortaya konması büyük önem 

arz etmektedir. Ayrıca çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş ya da üründen düşmüş eski bağların 

yeniden tesis edilmemesi, bağ alanlarının imara açılması sonucu da bağcılık kültürünü 

olumsuz etkilemiştir. Yeni bağcılık tekniklerinin üreticilere kabul ettirilmesi, yöre ekolojisine 

ve pazar imkanlarına uygun mahalli tiplerin ve standart çeşitlerin üretiminin teşvik edilmesi 

ile hem yöre bağcıların ekonomik gelir düzeyleri artırılmış olacak hem de başka üreticilerin 

bu konuya ilgi duyması sağlanabilecektir. (Gazioğlu Şensoy, 2008). 

Vavilov (1926)’a göre Vitis cinsine ait üzümleri, dünyada ilk ortaya çıktığı ve 

evrimlerini tamamladıkları anavatanları yönüyle; dördü Amerika Kıtasında, biri Avrupa ve 

Afrika’da ve üçü Asya’da olmak üzere sekiz önemli ana gen merkezine ayırmıştır. Akdeniz 

bölgesini ve Kafkasya’yı kapsayan gen merkezleri, aynı zamanda bağcılık kültürünün de 

başlangıç yerleridir. Asmanın gen merkezlerinin kesiştiği ve ilk kez kültüre alındığı 

coğrafyanın merkezindeki konumundan dolayı Anadolu, çok eski ve köklü bağcılık kültürü ile 

zengin bir asma potansiyeline sahiptir. Yaklaşık 7–8 bin yıl önce Anadolu’da kültüre alınan 

asma, bu topraklarda hüküm süren tüm uygarlıkların en fazla değer verdikleri kültür bitkisi 

olmuştur (Çelik ve ark., 1998).  

Türkiye’de en yaygın ve en fazla miktarda üretilen tarım ürünlerinden biri olan üzüm, 

Türkiye coğrafyasının yaklaşık 4/5’inde yetiştirilerek, adaptasyon kabiliyetinin ne denli 

yüksek olduğunu ispatlamaktadır. Yapılan araştırmalar, ülkemizde 1200’e yakın üzüm 

çeşidinin bulunduğunu göstermektedir. Örneğin Sultani Çekirdeksiz, Razakı, Pembe Germe 

ve Çavuş gibi çeşitlerin orijini Anadolu olmasına rağmen, Dünyanın birçok yerinde, farklı 

isimlerle yetiştirilmektedir. Bu çeşit zenginliği bize erkenci bölgede, erkenci çeşit ile geçci 

bölgede geçci çeşidin hasadı arasında, 4–5 aylık bir süre olması avantajını beraberinde 

getirmektedir (Samancı ve Uslu, 1997).  

Türkiye, 540.000 ha bağ alanıyla, bağcılığın yoğun yapıldığı ülkeler arasında 

dördüncü; üzüm üretiminde ise 4 milyon ton ile 6. sıradadır. Toplam bitkisel üretim 

alanımızın %2.14’ünü bağ alanlarımız oluştururken, bahçe bitkileri üretim alanlarımızın ise, 

%15,6’sını kaplamaktadır (Çelik ve ark., 1998). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bağcılık yönünden en önemli illeri; Şanlıurfa, 

Diyarbakır ve Mardin’dir. Bu üç ilimiz bağ alanı yönünden sırasıyla 6., 8.ve 10. sırada yer 

almaktadır. Üretim yönünden verim düşük olduğu için 11., 8. ve 9. sıraları almaktadır (Çelik 

ve ark., 1998). 

Mardin İli ve çevresinde çok değerli bir tarım ürünü olarak yer bulmuş olan üzümün ve 

kullanım alanlarının ortaya konulması amacıyla yapılmış olan bu çalışmada, yöre için bağcılık 

kültürünün son derece önemli olduğu görülmektedir. 

 

 

 

Yörede Üzümün Kullanım Alanları Ve Üzümden Elde Edilmekte Olan Ürünler 

 

1- Üzümlerin sofralık olarak tüketimi 

Üzüm konusunda büyük bir çeşit zenginliğine sahip bulunan yörede; mahalli Mazrone, 

Şepırze (Tayfi), Zeyti, Haseni (Azezi), Sorava (Sorık), Besni, Direjik (Zeynebi, Hatun 

Parmağı, Nükül Kijak), Kerfoki, Tahannebi (Antebi, Entabi), Tilki boğan, Pelhurik, 

Öküzgözü, Şıtvi (Şitu) ve Musabbak (Musabık) üzüm çeşitleri sofralık olarak tüketim alanı 
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bulmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2012 yılında, Mardin 

ili ve ilçelerinde 167.351 da. alanda, 81.845 ton sofralık üzüm üretimi yapılmıştır. 

2- Üzümlerin kurutmalık olarak kullanımı 

Yörede kurutmalık olarak en yaygın kullanılan çeşit Kerküş çeşididir. Ancak Zeyti, 

Besni, Kerfoki ve Sıtvi çeşitleri de sofralık tüketimin yanısıra, kurutmalık olarak da 

kullanılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2012 yılında, 

Mardin ili ve ilçelerinde 136.004 da. alanda, 50.823 ton kurutmalık üzüm üretimi yapılmıştır. 

3- Üzümlerin şaraplık olarak değerlendirilmesi 

Mazrone, Kerküş, Dökülgen ve Öküzgözü çeşitleri yörede şıralık- sofralık ve 

kurutmalık olarak kullanımlarının yanında, şaraba da işlenmektedir. Şaraplık üzüm üretimi 

yörede genellikle Mardin il merkezi ile Midyat ve Savur ilçelerinde yapılmaktadır. Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2012 yılında, Mardin ili ve ilçelerinde 

63.287 da. alanda, 31.680 ton şaraplık üzüm üretimi yapılmıştır. 

4- Üzümlerin pekmez olarak değerlendirilmesi 

Yörede pekmez üretimi amacıyla en fazla Mazrone çeşidi kullanılırken, Dökülgen 

çeşidi de kullanım alanı bulmaktadır. 

Pekmez, üzüm suyunun, içerisine pekmez toprağı denilen özel bir toprakla birlikte 

kaynatılması ile elde edilen, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek, yoğun kıvamlı ve tatlı 

bir meyve şurubudur. Ülkemizin yöresel lezzetlerinden biridir. 

5- Üzüm şırasından mamul çerezlik ürünler 

Yörede üzüm şırasından mamul cevizli sucuk (beni), bastık, muska ve pestil 

üretiminde en fazla Mazrone ve Dökülgen çeşitleri kullanılmaktadır.  

Cevizli Sucuk (Beni): İpe dizilmiş olan iç cevizlerin, nişasta ile pişirilmiş yoğun üzüm 

şırasına batırılarak kurutulmasıyla elde edilmiş ve çerezlik olarak kullanılan bir yöresel 

üründür.  

Pestil: Nişasta ile pişirilmiş olan yoğun üzüm şırasının, çoğu kez ceviz, badem ya da tatlı 

kayısı çekirdeği ilavesiyle büyük bir bez örtü üzerine ince bir tabaka halinde dökülerek, 

kurutulması sonucu elde edilmiş ve çerezlik olarak kullanılan bir yöresel üründür. 

Bastık: Pestilde olduğu gibi hazırlanmış olan şıranın, daha kalın dökülerek kurutulması ve 

dilimlenmesi sonucu elde edilmiş olan, çerezlik tatlıdır. 

Muska: Pestilin arasına ceviz konularak, üçgen biçiminde sarılmasıyla elde edilen çerezlik 

tatlıdır. 

6- Sirke üretimi 

Yörede üzümden mamul ürün olarak sirke de üretilmektedir. Üzümlerin salkımlar 

halinde bidonlara doldurularak, havayla temas edecek şekilde mayalandırılması işlemi sonucu 

elde edilen sirke, turşu yapımının yanısıra, yemek ve salatalarda çeşni veren bir katkı olarak 

kullanılmaktadır. Genellikle pazarlama şansı düşük üzümler bu yolla değerlendirilmektedir. 

7- Salamura yaprak üretimi 

İlkbahar döneminde toplanan taze asma yapraklarının tuzlu su içerisinde 

fermantasyonu yoluyla elde edilen, salamura üründür. İlkbaharda hazırlanmış olan bu 

fermante ürün, yıl boyunca yaprak sarması adı verilen ve içerisine kıyma ve pirinçle 

oluşturulmuş bir harcın sarılması ile yapılmış bir Türk Yemeğinde kullanılmaktadır. 

8- Üzüm çekirdeğinden unlu mamul üretimi:  
Son yıllarda, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülmekte olan bir 

çalışmayla, üzüm çekirdeği ve posasının farklı öğütme teknikleri ile pudra haline getirilerek 

unlu mamul ürünleri haline dönüştürülmesi de üzümün bir başka kullanım alanıdır (Anonim, 

2014). 
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9- Üzüm çekirdeğinden sabun üretimi 

Yörede üzüm çekirdeği kullanılarak sabun elde edilmekte, üretilmiş olan sabunların 

antioksidan özelliği ile toksinleri temizleyerek cilde canlı ve taze bir görünüm verdiği ifade 

edilmektedir. 

10- Üzüm bitkisinin süs bitkisi olarak kullanımı 

Mardin ve çevresinde de ülkenin birçok yöresinde olduğu gibi, üzüm çardak bitkisi 

olarak yetiştirilmekte, böylece hem gölgelik olarak kullanılmakta hem de güzel 

görüntüsünden faydalanılmaktadır. 

 

Sonuç 

 

Mardin İli ve çevresinde çok değerli bir tarım ürünü olarak yer bulmuş olan üzümün 

ve kullanım alanlarının ortaya konulması amacıyla yapılmış olan bu çalışmada, yöre için 

bağcılık kültürünün son derece önemli olduğu görülmektedir. Gerek bağcılık tekniklerinin 

gerekse ürün işleme teknolojilerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, yöreye ekonomik 

manada canlılık getireceği gibi, insan beslenmesi açısından da oldukça değerli olan bu 

ürünlerin daha fazla tüketilmesini sağlayacaktır. Yöresel ürünler konusunda, patent 

çalışmaları da bu ürünlerin tanınırlığının ve üretim kalitesinin artması yönünde olumlu 

gelişmelere yol açacaktır. 
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Abstract: This investigation was carried out determine the effects of weeds on yield and yield components of 

linseed at the Gaziosmanpasa University Application Field, in a period of April-July 2011. In experiment, two 

linseed cultivars (Atalanta and Yellow-85), and the continuous weed, continuous not weed, including the one 

hoe and the two hoe is given in four different applications.  In this study, in linseed investigated the effect of 

yield components, such as, plant height, number of capsule per plant, number of seeds per capsule, biological 

yield of weed grazing. The best control method for controlling weeds in linseed Tokat ecological conditions is 

concluded that two anchor. In additionally, in determined of weed control method should be taken into 

consideration cultivars of factor. 

Keywords: Linseed, weeds, yield, yield components 

 

Yabancı Otların Keten (Linum usitatissimum L.)'in Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi 

 
Özet: Çalışma, yabancı otlanmanın keten bitkisinin gelişimine etkilerini belirlemek amacıyla, Nisan-Temmuz 

2011 ayları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) deneme alanında yürütülmüştür. Denemede iki keten 

çeşidi (Atalanta ve Sarı–85) kullanılmış ve sürekli otsuz, sürekli otlu, 1 çapa ve 2 çapa olmak üzere 4 farklı 

uygulamaya yer verilmiştir. Çalışmada, keten bitkisinde bitki boyu, bitkide kapsül sayısı, kapsülde tohum sayısı, 

biyolojik verim ve tohum verimi gibi verim unsurları incelenmiştir. Tokat ekoloji koşullarında ketende en iyi 

yabancı ot kontrolünün iki kez çapalama olduğu anlaşılmıştır. Ek olarak   yabancı ot kontrol metodu 

belirlenirken çeşit faktörünün de dikkate alınması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Keten, yabancı otlar, verim, verim unsurları 

 

Giriş 

 

Ülkemizde uzun yıllardan beri üretimi yapılan başlıca endüstri bitkilerinden birisi olan  

keten türleri, yağ, lif ve birçok endüstri kolunun hammaddesini teşkil etmesi nedeniyle önemli 

bir potansiyele sahiptir. Ancak, son yıllarda gelişen yapay lif endüstrisi ve pamuk lifi ile 

rekabet edememesi nedeniyle çoğunlukla yağ üretim amacıyla yetiştirilmektedir (Büyük, 

1993). Çeşitli faktörlere bağlı olarak değişim göstermekle birlikte genel olarak  keten yağının 

yağ asidi kompozisyonu %50 linolenik, %20 oleik, %15 linoleik, %6 palmitik ve %5 stearik 

asit şeklindedir (Duke, 1983; Green, 1986; Kurt, 1996).   

Keten yağı özellikle omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin en çok bulunduğu bitkisel 

yağ kaynağıdır. Omega-3 yağ asidinin kandaki kolesterolde önemli bir rol oynaması yanında, 

sinir sisteminin onarılmasında ve bazı kanser türlerinde anormal hücrelerin üremesinin 

durdurulması veya yavaşlatılmasında olumlu etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Thompson 

ve ark., 2000; Bloedon ve Szapary, 2004). Keten tohumları halk hekimliğinde çeşitli ağrılara 

karşı, bazı yaraların iyileştirilmesinde ve cilt hastalıklarında uzun yıllardan beri kullanılmıştır 

(Taylor ve ark., 1999; Johnsson ve ark., 2002). Son yıllarda gıdaların besin içeriğini 

zenginleştirmek için keten tohumları bazı hayvanların beslenmesinde kullanılmakta veya 

doğrudan gıdaların içerisine de katılabilmektedir (Hasanoğlu, 2007).  
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Bu nedenle son yıllarda keten üzerinde yapılan çalışmalar yoğunlaşmıştır. Ancak, 

ülkemizde bu bitkiye verilen önem yıllar geçtikçe azalmış ve 1980 yılında 8.700 hektar olan 

keten ekim alanı giderek azalmıştır. Ülkemizde keten üretiminin artırılması keten ekim 

alanlarının genişletilmesine, üstün keten çeşitlerinin geliştirilip üretilmesine ve bitki koruma 

etmenleri ile uygun mücadele metotlarının geliştirilmesine bağlıdır (Tunçtürk, 2007).  

Ketenin yabancı otlarla baş edememesi ve rekabette zayıf kalması nedeniyle önemli 

ölçüde verim kaybı olmaktadır. Kanada’da yabancı otlardan dolayı keten veriminde %22-31 

oranında verim düşüşü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ketende çok sayıda önemli yabancı ot 

problem teşkil etmektedir (Gruzdeviene ve Jankauskiene, 2011). 

Çalışmada, Tokat koşullarına uygun olduğu saptanan iki çeşidin yabancı otlarla 

rekabet düzeyinin belirlenmesi ve uygulanması gereken çapa sayısının saptanması 

amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri 

Deneme yerinin yetiştirme periyodundaki aylık sıcaklık ve yağış ortalamalarının, uzun 

yıllar ortalamaları ile karşılaştırıldığında; önemli ölçüde sapmalar olmadığı belirlenmiştir. 

Yazlık olarak ekilen tahılların en iyi şekilde yetişebildiği bölgeler içerisinde yer alan deneme 

alanı keten yetiştiriciliği için idealdir.   Araştırmanın yürütüldüğü 2011 yılında bölgeye ait 

bazı iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Denemenin yürütüldüğü yere ait bazı iklim verileri (Tüik, 2011) 

Aylar Yağış (mm) UYO* Sıcaklık (
o 
C) UYO* 

Nisan 73.5 61.0 10.9 12.5 

Mayıs 59.1 61.3 15.5 16.4 

Haziran 76.4 38.4 19.5 19.8 

Temmuz 37.9 12.3 24.2 22.4 

*UYO; uzun yıllar ortalaması (Tokat, 1970-2011)  

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

laboratuarında yapılan toprak analizlerinde; deneme alanı topraklarının killi tınlı, hafif alkali 

ve hafif tuzlu, kireçli ve organik maddece yetersiz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, potasyum 

açısından yeterli olan deneme alanı toprağı fosfor açısından ise yetersiz bulunmuştur (Çizelge 

2). 

 

Çizelge 2. Araştırma yerinin topraklarına ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler  

Toprak Özellikleri Analiz değeri Toprak Özellikleri Analiz değeri 

Kil (% )  38.22 CaCO3 (%)  16.6 

Kum (%)  30.48 K2O (kg da
-1

) 63.6 

Silt (%)  31.30 P2O5 (kg da
-1

) 2.5 

pH  8.12 Org. Mad (%)  1.43 

EC (ds m
-1

) 0.337   

 

 

 

Tarla denemeleri ve analiz 



 741 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

Bir adet yerli tescilli (Sarı–85) ve bir adet de yabancı kökenli yağlık keten çeşidi 

(Atalanta) ile Nisan-Temmuz 2011 yetiştirme periyotlarında yürütülen bu çalışmada sürekli 

otlu, sürekli otsuz, 1 çapa ve 2 çapa uygulamaları karşılaştırılmıştır. Çalışma, 3 tekerrürlü 

olarak tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuş ve parsel büyüklüğü 4.5 m
2
 (1,5 x 3 

m)  olarak belirlenmiştir. Ekim işlemi her parselde sıra sayısı 5 olacak şekilde Mart ayında 

dekara 7 kg üzerinden hesaplanmış ve elle yapılmıştır. Ayrıca, deneme alanına üniform bir 

şekilde 4 kg N da
-1

 uygulaması yapılmıştır. Hasat ise ketenin olgunlaşma dönemi olan 

Temmuz ayı sonlarında her parselin kenarlarından 1’er, sıra başlarından ise 50 cm kenar tesiri 

bırakılarak yapılmıştır.   

Çapa uygulamalarının ilki, erken rekabetin önlenmesi amacıyla mayıs ayı başında sıra 

aralarının elle çapalanmasıyla ikinci çapa ise, mayıs ayı sonlarında gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, deneme alanında görülen yabancı ot türleri teşhis edilmiş ve yüzde kaplama oranları 

kaydedilmiştir (Uygur, 1991). 

Hasatta her parselden tesadüfi olarak alınan 20 bitki örneğinde  verim kriterleri olarak 

bitki boyu, bitki başına dal sayısı, teknik sap uzunluğu, bitki başına kapsül sayısı, kapsülde 

tohum sayısı, biyolojik verim, teknik sap verimi, tohum verimi, hasat indeksi, 1000 dane 

ağırlığı ve yağ oranı değerlendirmeye alınmıştır (Özdamar, 2002). 

Denemede muameleler arasındaki farklılıkların önem dereceleri SPSS paket 

programıyla Duncan testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Çalışma alanında tek ve çok yıllık yabancı otların yanı sıra parazit yabancı otlar da 

sorun oluşturmuş, en sık rastlanan ve yoğunluk oluşturan yabancı otlar ise Stellaria media (L.) 

Vill. (Serçe dili), Convolvulus arvensis L. (Tarla sarmaşığı) ve Chenopodium album L. 

(Sirken) olarak belirlenmiştir (Çizelge 3). Özellikle erken dönemde bu yabancı otlar keten 

bitkisiyle rekabete girerek önemli derecede verim kayıplarına neden olmaktadırlar 

(Gruzdeviene ve Jankauskiene, 2011).  

 

Çizelge 3. Deneme alanında rastlanan yabancı otlar ve kaplama alanları 

Familya Latince Adı Türkçe Adı T.K.A* 

(%) 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. Horoz ibiği 4  

Asteraceae Circium arvense (L.) Scop. Köygöçüren 3 

Brassicaceae Sinapis arvensis L. Yabani hardal 4 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. Serçe dili 50 

Chenopodiaceae Chenopodium album L. Sirken 10 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı 18 

Cuscutaceae Cuscuta spp. Küsküt - 

Lamiaceae Lamium spp. Ballıbaba 8 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. Yabani madımak - 

Scrophyllaceae Veronica hederifolia L. Adi yavşan otu 3 
*T. K.A: Türün kaplama alanı  

 

Yabancı ot yoğunluğunun ketenin verim unsurları üzerine önemli derecede etkili 

olduğu saptanmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen bulgulara göre en yüksek bitki boyu ve 

en yüksek teknik sap uzunluğu her iki çeşitte de sürekli otlu kalan parsellerde görülmüştür 
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(Çizelge 4). Bunun nedenleri arasında azotlu gübre uygulamasının yapılması (Tiwari ve ark., 

1988), çevresel faktörler (Nogay, 1991) ve birim alanda artan yabancı ot yoğunluğuna karşı 

ketenin direnç göstermesi sonucu oluşan bitki boyu söylenebilir.     

 

Bitki başına dal sayısı, bitki başına kapsül sayısı ve kapsülde tohum sayısı kriterleri en 

düşük değerini sürekli otlu kalan parselde almıştır. Birim alanda bitki sayısının az olması bu 

verim unsurlarının yüksek olmasını teşvik etmektedir (Özdamar, 2002). Bu nedenle sürekli 

otlu kalan parsellerdeki yabancı ot yoğunluğu her iki çeşitte de dal sayısını, kapsül oluşumunu 

ve buna bağlı olarak tohum sayısını olumsuz etkilemiştir (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Farklı mücadele yöntemlerinin verim unsurlarına etkisi 

Uygulama 

Bitki Boyu 

 (cm) 

Bitki başına 

dal sayısı 

Teknik sap 

uzunluğu (cm) 

Bitki başına 

kapsül 

sayısı 

Kapsülde 

tohum 

sayısı 

A** B A B A B A B A B 

Sürekli 

otsuz 
52.00b

* 58.83 

ab 
7.28 a 

6.36 

a 
40.83a 

49.64 

ab 

5.81 

a 

6.76 

ab 

7.06 

a 

8.23 

a 

Sürekli 

otlu 
58.50 a 60.67 a 4.96 a 

4.73 

a 
47.49a 

53.07 

a 

4.06 

a 

3.95 

b 

5.85 

a 

6.70 

b 

1 çapa 53.68ab 
57.43 

ab 
6.23 a 

7.71 

a 
42.84a 

46.81 

b 

6.30 

a 

7.58 

a 

6.51 

a 

7.68 

a 

2 çapa 52.49ab 53.98 b 7.20 a 
5.88 

a 
41.15a 

44.94 

b 

6.18 

a 

6.01 

ab 

7.02 

a 

8.05 

a 
*
Aynı sütunda farklı harflere sahip ortalamalar DUNCAN’ a göre p<0.05 önem seviyesinde farklıdır.  **A; Sarı-

85, B; Atalanta 

 

Birim alandaki yabancı ot sayısının fazla olmasına paralel olarak keten bitkisinde 

m
2
’deki sap ve tohum verimi azalmış ve buna bağlı olarak biyolojik verim de azalmıştır. 

Dolayısıyla tane veriminin biyolojik verime bölünmesi sonucu bulunan hasat indeksi (Uğur, 

2005) ile beraber bu kriterler en düşük değerlerini sürekli otlu kalan parsellerde almıştır 

(Çizelge 5). 

Ketende bin tohum ağırlığını, çeşidin genetik varyabilitesi, bölgenin ekolojik koşulları, 

gübreleme, sulama ve birim alanda bulunan yabancı ot yoğunluğu etkilemektedir (Özdamar, 

2002). Her iki keten çeşidinde de yapılan uygulamalar arasında istatistiksel açıdan bir farklılık 

saptanmamasına rağmen 1000 dane ağırlığı en düşük değerini sürekli otlu kalan parsellerde 

almıştır.   

Yapılan uygulamaların yağ oranı üzerine etkisi istatistiksel açıdan önemsiz 

bulunmuştur. Birim alandaki yabancı ot yoğunluğunun fazla olması, özellikle alt dalların 

güneş ışığından yeterince faydalanamamasına neden olmuş, bu da yağ oranının azalmasına 

sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla, en düşük yağ oranları sürekli otlu kalan parsellerde 

görülmüştür.  

 

 

Çizelge 5. Farklı mücadele yöntemlerinin verim unsurlarına etkisi 

Uygula

ma 

Biyolojik 

verim 

(kg/da) 

Teknik sap 

verimi 

(kg/da) 

Tohum 

verimi 

(kg/da) 

Hasat 

indeksi 

(%) 

1000 dane 

(gr) 

Yağ oranı 

(%) 
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A** B A B A B A B A B A B 

Sürekli 

otsuz 

901.6

a* 

1143

a 

468.

7a 

517.6 

a 

192.

8a 

242.

5a 

0.2

4a 

0.1

9a 

7.1

9a 

6.3

5a 

34.1 

b 

32.

0a 

Sürekli 

otlu 

456.8

b 

451.2

b 

230.

9b 

248.7 

b 

66.8 

b 

93.8

c 

0.1

5a 

0.2

3a 

5.5

4a 

6.2

8a 

33.9 

b 

30.

8a 

1 çapa 
751.9

a 

869.5

ab 

390.

0a 

379.3

ab 

164.

7a 

198.

7b 

0.1

7a 

0.2

0a 

6.1

0a 

6.3

9a 

35.8

ab 

32.

1a 

2 çapa 
821.6 

a 

823.7

ab 

461.

3a 

407.9

ab 

191.

8a 

205.

1b 

0.2

4a 

0.3

0a 

6.3

1a 

6.3

9a 

36.6

a  

32.

5a 
*
Aynı sütunda farklı harflere sahip ortalamalar DUNCAN’ a göre p<0.05 önem seviyesinde farklıdır.  **A; Sarı-

85, B; Atalanta 

 

Sonuçlar 

 

Yürütülen bu çalışmada, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Çiftliği deneme 

alanında ketenin verim ve kalitesi üzerine olumsuz etkisi bilinen yabancı otlara karşı en uygun 

çapa sayısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuçta, yabancı otlarla mücadelede en az 1 çapa 

yapılması gerektiği ancak bunun 2 çapaya çıkarılmasının da uygun olabileceği belirlenmiştir. 

Ayrıca, yabancı otlarla mücadele yönteminin belirlenmesinde, çeşit faktörünün de dikkate 

alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu bulgular; iyi bir ekim nöbeti bitkisi olan keten bitkisinde yabancı otlarla mücadele 

ederek üretiminin artırılabileceğini göstermektedir. Ülkemizde yağ açığının günden güne 

artması ve yenilebilir enerji kaynakları arasında bitkisel yağların giderek önem kazanması göz 

önüne alındığında ketende verimi artırma adına yabancı ot mücadelesinin vazgeçilemez 

tarımsal uygulamalar arasında yer alması gerektiği kanaatine varılmıştır. 
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kabul edilen doktora tezin bir bölümüdür. 

 

Abstract: This study was aimed to determine effects of sixteen (16) different organic nutrition sources 

(conventional, torf, compost, cattle manure, chicken manure, horse manure, sheep manure, pigeon manure, 

vermicompost, seaweed + cattle manure, compost + humic acid, cattle manure + humic acid, chicken manure + 

humic acid, horse manure + humic acid, sheep manure + humic acid, torf + humic acid) to ear and kernel 

characteristics of pop corn  which is grown organically. Field trials were conducted according to Randomized 

Complete Block Designs (RCBD) with 3 replicates on Diyarbakır province conditions. Ant-Cin 98 pop corn 

variety was used as crop material in the study.According to experiment results, organically grown popcorn ear 

length values were found between 15.26 cm (compost) and 16.91 cm (seaweed + cattle manure), ear diameter 

26.78 mm (torf) and 30.01 mm (seaweed + cattle manure), row number of ear 14.53 number (torf) and 15.90 

number (horse manure + humic acid), kernel number of row 32.99 number (vermicompost) and 37.99 number 

(seaweed + cattle manure), kernel number of ear 495.27 number (compost) and 593.55 number (seaweed + cattle 

manure), kernel weight per ear 59.45 g (chicken manure) and 68.83 g (seaweed + cattle manure), 1000-kernel 

weight 122.48 g (chicken manure) and 68.83 g (seaweed + cattle manure), test weight 75.62 kg/hl 

(vermicompost) and 81.29 kg/hl (horse manure + humic acid). 

Keywords: Popcorn, organic manure, humic acid, ear characteristics 

 

Değişik Organik Gübreler ve Humik Asitin Cin Mısır Bitkisinin (Zea mays L. everta) 

Koçan ve Tane Özelliklerine Etkisi 

 
Özet: Bu çalışma ile organik olarak yetiştirilen cin mısırında çeşidinde, 16 farklı besin kaynağının (geleneksel, 

torf, kompost, sığır gübresi, tavuk gübresi, at gübresi, koyun gübresi, güvercin gübresi, solucan gübresi, deniz 

yosunu gübresi + sığır gübresi, kompost + humik asit, sığır gübresi + humik asit, tavuk gübresi + humik asit, at 

gübresi + humik asit, torf + humik asit) koçan ve tane özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Deneme tesadüf 

blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak Diyarbakır koşullarında yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel 

materyal olarak Ant-Cin 98 cin mısırı çeşidi kullanılmıştır.Çalışma sonucunda organik olarak yetiştirilen cin 

mısırda koçan uzunluğu 15.26 cm (kompost) ile 16.91 cm (deniz yosunu + sığır gübresi), koçan kalınlığı 26.78 

mm (torf) ile 30.01 mm (deniz yosunu + sığır gübresi), koçanda sıra sayısı 14.53 adet (torf) ile 15.90 adet (at 

gübresi + humik asit), sırada tane sayısı 32.99 adet (solucan gübresi) ile 37.99 adet (deniz yosunu + sığır 

gübresi), koçanda tane sayısı 495.27 adet (kompost) ile 593.55 adet (deniz yosunu + sığır gübresi), koçanda tane 

ağırlığı 59.45 g (tavuk gübresi) ile 68.83 g (deniz yosunu + sığır gübresi), bin dane ağırlığı 122.48 g (tavuk 

gübresi) ile 68.83 g (deniz yosunu + sığır gübresi), hektolitre ağırlığı 75.62 kg/hl (solucan gübresi) ile 81.29 

kg/hl (at gübresi + humik asit) arasında bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cin mısır, organik gübre, humik asit, koçan özellikleri 

 

Giriş 

 

Günümüzde geleneksel tarım sistemi içerisinde üretim artışına yönelik aşırı miktarda 

sentetik ve kimyasal girdi kullanımı sonucu çevre kirliliği önemli boyutlara ulaşmıştır. Çevre 

kirliliği; toprak, bitki, hayvan ve insan arasındaki yaşam zincirindeki tüm canlılara ulaşarak 

hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Bütün bu olumsuzlukla karşı “organik tarım” alternatif 

olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Organik tarımın amacı; çevre ve insan sağlığı ile 

doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin sağlanması, bozulan ekolojik dengenin 



746 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

yeniden tesisini sağlamaktır. Bazı araştırmacılar organik tarımda kullanılabilecek en önemli 

bitki besin maddesi kaynaklarını büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan gübreleri ile bitkisel 

atıkların olduğunu belirtmiştir (Anonymous, 1996). Son yıllarda organik tarımda kullanılan 

gübrelerin yelpazesi genişlemiş ve kompost, humik ve fulvik asit, leonardit gibi organik 

materyallere ilave olarak içerisinde çeşitli mikroorganizma türleri, enzimleri ve yosun 

ekstraktları içeren gübreler ticari boyutta üretilmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmada, organik tarıma yönelik kullanılan bazı organik besin kaynakları (torf, 

kompost, sığır gübresi, tavuk gübresi, at gübresi, koyun gübresi, güvercin gübresi, solucan 

gübresi, deniz yosunu gübresi  +  sığır gübresi, kompost + humik asit, sığır gübresi  + humik 

asit, tavuk gübresi + humik asit, at gübresi  + humik asit, torf + humik asit) ile geleneksel 

olarak yetiştirilen ikinci ürün cin mısırın koçan ve tane unsurları üzerine etkisini belirlemek 

amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Deneme II. ürün koşullarında Diyarbakır ili Çermik İlçesi Aşağışeyhler köyünde 

yürütülmüştür. Denemede Ant-Cin-98 cin mısır tohumu ile mısır ve koçan kurdu zararlısına 

karşı Trichogramma sp. faydalı böceği materyalleri kullanılmıştır. Denemede geleneksel 

kimyasal gübre uygulamasında verilecek azot miktarı temel alınarak (17 kg/da), değişik besin 

kaynaklarının N içeriklerine göre verilecek gübre miktarları şu şekilde hesaplanmıştır: Torf: 

(%N:1.2)= 1416 kg/da, kompost (%N:2,5)= 680 kg/da, sığır gübresi  (%N:3,5)= 486 kg/da, 

tavuk gübresi (%N:3,0)= 567 kg/da, at gübresi (%N:2,0)= 850 kg/da, koyun gübresi 

(%N:2,0)= 850 kg/da, güvercin gübresi (%N:6,0)= 283 kg/da, denizyosunu (%N:2,0) + sığır 

gübresi  (%N:3,5)= 51,5 kg/da + 457 kg/da, solucan gübresi (%N:1,5)= 1133 kg/da, kompost 

(%N:2.5) + humik asit=680 kg/da + 140 g/da, sığır güb. (%N:3,5)+ humik asit= 486 kg/da + 

140 g/da, tavuk güb. (%N:3,0) +humik asit= 567 kg/da + 140 g/da, koyun güb. (%N:2,0) 

+humik asit= 850 kg/da + 140 g/da, torf (%N:1,2) +humik asit= 1416 kg/da + 140 g/da ve at 

güb. (%N:2,0) +humik asit= 850 kg/da +140 g/da.  

Denemenin kurulduğu Diyarbakır ili Çermik İlçesi deneme alanının bazı fiziksel ve 

kimyasal özellikleri Çizelge 1.’de verilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü yıllarda denemeyi 

olumsuz etkileyecek iklim koşulları gözlenmemiştir. 

 

Çizelge 1. Deneme alanının bulunduğu toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Derinlik 

(cm) 
Bünye 

Toprak 

Rengi 
Ph 

Su ile 

Doyma 

(%) 

Toplam 

Tuz 

(%) 

Organik 

Madde 

(%) 

Kireç 

CaCO3 

( % ) 

Yarayışlı 

P2O5 

(kg/da) 

Yarayışlı 

K2O 

(kg/da) 

0-30 
Killi- 

Tınlı 

Kırmızı-

kahve 
7.4 64.9 0.03 1.19 9.08 2.75 82.05 

Kaynak: GAP Toprak- Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı 

 

Deneme II. ürün koşullarında Diyarbakır İli Çermik İlçesinde 2010 ve 2011 yıllarında 

Yurtsever (1984)'e göre tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. Deneme kurulacak alana 2008 ve 2009 yıllarında buğday ekilmiş, kimyasal 

gübre ve ilaç uygulanmadan buğday yetiştirilerek hasat edilmiş ve deneme alanı organik 

tarıma uygun duruma getirilmiştir. Sıra arası ve üzeri 70x20 cm olacak şekilde ayarlanmış, 

her parsel 4 sıradan meydana gelmiştir. 15-30 Haziran tarihleri arasında cin mısır tohumları 5-

6 cm derinliğe elle ekilmiştir. Çıkış için ilk sulama yağmurlama daha sonrakilerde ise karık 

sulama yapılmıştır. Parseller arası su geçişini engellemek için parseller arasında 2 metre 
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boşluk bırakılmış ve parsellerin etrafı sedde ile çevrilmiştir. Çimlenmeden sonra tekleme 

ardından traktör ve el çapası ile gerektiğinde elle yabancı ot kontrolü yapılmıştır. Hasat 

sırasında parselin her iki başından 0.5 m ve her iki kenarında bulunan birer sıra kenar tesiri 

olarak atılarak, ortadaki iki sıradan değer alınmıştır. Elde edilen değerler Totemstat-C paket 

programı kullanılarak varyans analizine ve Duncan çoklu karşılaştırmasına tabii tutulmuştur 

(Açıkgöz ve ark., 2004). 

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 

2010-2011 yılı ortalamaları ele alındığında, farklı besin madde uygulamalarında koçan 

uzunluğu 15.26 cm (kompost) ile 16.91 cm (deniz yosunu + sığır gübresi) arasında 

değişmiştir (Çizelge 2). Deniz yosunu + sığır gübresi uygulaması geleneksel ve diğer organik 

gübre uygulamalarını geride bırakarak, koçan uzunluğu bakımından birinci sırada yer almıştır. 

Gürses (2010), geleneksel, yeşil gübre ve farklı organik gübrenin (tavuk gübresi, sığır 

gübresi) mısır bitkisine olan etkisini belirlemek için yaptığı çalışmada yeşil gübre uygulanan 

parsellerden organik gübrelere nazaran daha uzun koçan aldığını, Khan ve ark. (2008) ise 

mısırda en yüksek koçan uzunluğunu tavuk gübresinden aldığını bildirmişlerdir. 

2010 ve 2011yılları ortalamalarına göre en yüksek koçan kalınlığı 30.01 mm deniz 

yosunu + sığır gübresi parsellerinde belirlenmiş, en düşük değer ise 26.78 mm ile torf 

uygulamasında elde edilmiştir (Çizelge 2). Besin kaynakları farklı besin maddesi içermesi 

nedeniyle, uygulamalar arasında belirgin fark görülmüştür. Gürses (2010), yeşil gübreden en 

yüksek koçan kalınlığı, tavuk gübresinden de en düşük koçan kalınlığı aldığını, Khan ve ark. 

(2008) tavuk gübresinin uygulandığı parsellerden en kalın koçan aldıklarını, Matheus (2004) 

ise geleneksel üretim sisteminden elde ettikleri koçanların organik yetiştirilenlere nazaran 

daha kalın koçan verdiklerini beyan etmişlerdir. 

2010-2011 yılı ortalamaları ele alındığında, farklı besin madde uygulamalarında 

koçanda sıra sayısı 14.53 adet (torf) -15.90 adet (at gübresi + humik asit) arasında 

değişmiştir. Bu sonuçlardan besin kaynakları içeriğinin farklı olması koçanda sıra sayısını 

farklı şekillerde etkilemiş ve özellikle ikinci yıl tüm uygulamalardaki sıra sayısındaki artış, iki 

yılın birleştirilmiş ortalamalarına da yansıyarak besin kaynaklarının çoğunun aynı grupta yer 

almasını sağlamıştır. Koçanda sıra sayısı bakımından cin mısırında farklı araştırmacılar 

tarafından farklı sonuçlar alınmıştır. Nitekim, İdikut ve ark. (2012) 14.6-17.5 adet; Tekkanat 

ve Soylu (2005) 13.0-17.0 adet; Özkaynak ve Samancı (2003) hatlarda 12.0-14.0 adet, 

melezlerde ise 13.0-15.0 adet arasında koçanda sıra sayısı değerleri belirlemişlerdir. 

Bulgularımız daha önce yapılmış çalışmalarla uyum içerisindedir.  

Çizelge 3.’te görüldüğü gibi, 2010-2011 yılı ortalamalarına göre, farklı besin madde 

uygulamalarında sırada tane sayısı değerleri 32.99 adet (solucan gübre) ile 37.39 adet 

(deniz yosunu + sığır gübresi) arasında değişmiştir. Bu çalışmada cin mısırda aldığımız sırada 

tane sayısı değerlerinin İdikut ve ark. (2012) 28.56-37.66 adet/koçan; Tekkanat ve Soylu 

(2005) 36.00-46.00 adet/koçan; Özkaynak ve Samancı (2003) hatlarda 20.73-33.27 

adet/koçan, melezlerde 30.20-42.80 adet/koçan tarafından yapılan farklı çalışmalarla bildirilen 

bulgularla uyum içinde olduğu görülmektedir.  

Koçanda tane sayısı açısından 2010-2011 yılı ortalama değerlerinde koçanda tane 

değeri en yüksek 593.55 adet/koçan ile deniz yosunu + sığır gübresi uygulamasında 

belirlenirken ortalamalar bazında en düşük koçanda tane sayısı ise 495.27 adet/koçan ile 

kompost uygulamasından elde edilmiştir (Çizelge 3.) Shafiq ve ark. (2008) mısır bitkisinde 

geleneksel üretim sistem modelinin organik gübrelere (tavuk gübresi, çiftlik gübresi, 



748 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

biogübre) nazaran daha yüksek tane sayısı verdiğini bildirmişlerdir. Mahesh ve ark. (2010) ise 

organik + inorganik gübrelerin birlikte kullandığında daha fazla sayıda koçanda tane sayısı 

aldıklarını bildirerek farklı sonuç beyan etmişlerdir. 

 

Çizelge 2. Farklı besin kaynaklarının cin mısırda koçan uzunluğu ve koçan kalınlığına etkisi 

 
Koçan uzunluğu (cm) Koçan kalınlığı (mm) 

 
Besin Kaynakları 2010 2011 Ortalama 2010 2011 Ortalama 

1 geleneksel 16.95 ab 15.85  16.40 ABC 26.50 a-d 31.37  28.94 AB 

2 torf 15.02 d 15.53  15.28 C 24.10 f 29.46  26.78 C 

3 kompost 15.22 cd 15.30  15.26 C 24.71 def 30.86  27.79 BC 

4 sığır gübresi 15.82 ad 16.48  16.15 ABC 25.56 b-f 31.35  28.45 ABC 

5 tavuk gübresi 15.07 d 15.94  15.50 BC 24.10 f 31.30  27.70 BC 

6 at gübresi 15.63 ad 16.48  16.06 ABC 25.20 c-f 31.32 28.26 BC 

7 koyun gübresi 16.43 ad 15.17  15.80 ABC 26.16 b-e 30.98  28.57 ABC 

8 güvercin gübresi 16.83 abc 15.63  16.23 ABC 27.12 abc 31.15 29.13 AB 

9 d.yosunu+sığır güb. 17.03 a 16.78  16.91 A 28.34 a 31.68 30.01 A 

10 solucan gübresi 15.08 d 15.73  15.41 C 24.94 def 31.54  28.24 BC 

11 kompost+humik a. 16.07 ad 15.75  15.91 ABC 24.98 def 30.36  27.67 BC 

12 sığır güb.+ humik a. 16.85 ab 16.85  16.85 AB 26.59 a-d 30.37  28.48 ABC 

13 tavuk güb.+humik a. 15.25 bcd 16.17  15.71 ABC 25.26 c-f 32.07  28.67 ABC 

14 koyun güb.+humika. 16.68 ad 16.50  16.59 ABC 26.64 a-d 30.70  28.67 ABC 

15 torf+humik a. 15.55 ad  16.13  15.84 ABC 24.99 c-f 30.57  27.78 BC 

16 at güb.+humik a. 16.48 ad 16.82  16.65 ABC 27.53 ab 30.42  28.97 AB 

 ortalama 16.00  16.07   25.79 B 30.97 A  

 
LSD  

2010 Besin kaynakları: 1.440 

2010-2011 Ort. besin kaynakları: 

1.175 

Yıl: 1.262 

2010 Besin kaynakları: 1.876 

2010-2011 Ort. besin kaynakları: 

1.592 
*Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan Testine göre 0.05 düzeyinde önemli farklılık yoktur. 

 

2010-2011 yılı ortalamalarında, farklı besin madde uygulamalarında koçanda tane 

ağırlığı 59.45g (tavuk gübresi) ile 68.83 g (deniz yosunu + sığır gübresi) arasında değişmiştir. 

Bu sonuçlarından uzun koçanlarla yüksek koçan ağırlıkları arasında olumlu bir ilişki olduğu 

söylenebilir. Nitekim bulgularımız Gürses (2010), Ayrancı ve Sade (2004), Khan ve ark. 

(2008)’ın çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca Mahesh ve ark. (2010) ise organik + 

inorganik gübrenin birlikte kullandığı uygulamadan daha yüksek koçanda tane ağırlığı 

aldıklarını bildirmiştir. 

 2010-2011 yılı ortalamaları ele alındığında, farklı besin madde uygulamalarında bin 

dane ağırlığı 122.48 g (tavuk gübresi) -138.65 g (deniz yosunu + sığır gübresi) arasında 

değişmiştir. Bin dane ağırlığı açısından, tüm uygulamaların birinci yıla nazaran ikinci yılda 

fazla olması hem iklim ve çevre koşullarından hem de uygulanan besin kaynaklarının olumlu 

etkisinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Prasanna ve ark. (2007), mısır bitkisinde en yüksek 

bin dane ağırlığını solucan gübresinden aldıklarını, Shafiq ve ark. (2008), mısır bitkisinde 

kimyasal gübrenin organik gübrelere (tavuk gübresi, çiftlik gübresi, biogübre) nazaran daha 

yüksek bin dane ağırlığı verdiğini bildirmişlerdir.  

İki yılın birleştirilmiş analiz sonucunda, hektolitre ağırlığı değerleri 75.62 kg/hlt 

(solucan gübre)-81.29 kg/hlt (at gübresi + humik asit) arasında değişim göstermiştir. 

Hektolitre ağırlığı açısından, kompost dışında çoğu uygulamaların gelenekselden fazla olması 
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uygulanan gübrelerin olumlu etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca 2010, 2011 ve bu 

iki yılın birleştirilmiş ortalamalarında hektolitre ağırlığına en fazla etkiyi, organik gübrelerin 

humik asit büyüme düzenleyicisi ile birlikte uygulandığı parsellerden alındığı görülmüştür. 

Humik asit uygulamalarının bitkilerde kuru ağırlığı etkilediğini gösteren çalışmalar 

mevcuttur. Doğru ve ark. (2012), Sözüdoğru ve ark., (1996) Lee ve Bartlett (1976) farklı 

düzeylerde uygulanan humik asidin mısır bitkisinin taze ve kuru ağırlıklarını kontrole göre 

önemli derecede (P<0.05) arttırdığını bildirmişlerdir. Asli ve Neuman (2010) ise humik asidin 

mısırda kuru ağırlığı azalttığını bildirmişlerdir.  

 

Çizelge 3. Farklı besin kaynaklarının cin mısırda koçanda sıra sayısı, sırada tane ve koçanda 

tane sayısına etkisi 

Besin Kaynakları 
Koçanda sıra sayısı (adet/koçan) Sırada tane sayısı (adet/koçan) 

Koçanda tane sayısı 

(adet/koçan) 

2010 2011 Ortalama 2010 2011 Ortalama 2010 2011 Ortalama 

1 
geleneksel 

14.53 

a-e 15.80  15.17 AB 33.03 abc 37.67  35.35 AB 

480.01 

c-f 594.95  

537.48 

ABC 

2 
torf 

13.93 

e 15.13 14.53 B 30.23 cd 38.07  34.15 AB 

421.15 

gh 576.79  498.97 C 

3 
kompost 

13.67 

e 15.87  14.77 AB 31.03bcd 35.80  33.41 B 

423.71 

gh 566.83  495.27 C 

4 
sığır güb. 

14.33 

b-e 15.87  15.10 AB 31.49bcd 37.50  34.49 AB 

451.76 

d-h 594.83  523.3 BC 

5 
tavuk güb. 

13.73 

e 15.53  14.63 AB 30.22 bc 38.17  34.19 AB 

415.05 

gh 593.02  504.04 C 

6 
at güb. 

15.87 

a 14.93  15.40 AB 32.10bcd 39.70  35.90 AB 

508.73 

abc 592.87  550.8 ABC 

7 
koyun güb. 

15.60 

abc 15.87  15.73 AB 32.40 abc 37.00  34.70 AB 

504.81 

a-e 587.12  

545.97 

ABC 

8 
güvercin gübresi 

15.40 

a-d 15.40  15.40 AB 32.90 abc 36.50  34.70 AB 

504.82 

bcd 561.86  533.34 BC 

9 
d.yosunu+sığır g. 

15.73 

ab 16.00  15.87 A 35.61 a 39.17  37.39 A 559.75 a 627.35  593.55 A 

10 
solucan güb. 

14.20 

de 15.93  15.07 AB 28.74 d 37.23  32.99 B 408.57 h 593.49  501.03 C 

11 
komp.+hum. a. 

13.93 

e 15.80  14.87 AB 30.75 cd 36.17  33.46 B 

428.49 

fgh 571.28  499.89 C 

12 
sığır g.+ hum. a. 

14.80 

a-e 15.33  15.07 AB 31.43bcd 39.38  35.41 AB 

464.30 

c-g 603.17 533.74 BC 

13 
tavuk g.+hum. a. 

14.27 

cde 15.87  15.07 AB 31.16 cd 37.67  34.42 AB 

445.07 

e-h 597.07  521.07 BC 

14 
koyun g.+hum.a. 

16.00 

a 15.13  15.57 AB 31.68bcd 39.37  35.53 AB 

507.31 

a-d 596.14  

551.73 

ABC 

15 
torf+hum. a. 

14.20 

cde 15.27 14.73 B 29.71 cd 39.07  34.39 AB 

421.31 

fgh 595.01 508.16 C 

16 
at g.+hum. a. 

16.00 

a 15.80 15.90 A 34.55 ab 38.17  36.36 AB 

552.64 

ab 603.18  577.91 AB 

 
ortalama 

14.76 

B 

15.60 

A 

 

31.69 B 

37.91 

A 

 

468.59 

B 

590.93 

A  

 

LSD 

Yıl: 0.506 

2010 Besin kaynakları: 1.259 

2010-2011 ort. besin 

kaynakları: 1.091 

Yıl: 2.129 

2010 Besin kaynakları: 3.083 

2010-2011 Ort. besin kaynakları: 

2.984 

Yıl: 24.745 

2010 Besin kaynakları: 

52.755 

2010-2011 Ort. besin 

kaynakları: 52.653 

*Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan Testine göre 0.05 düzeyinde önemli farklılık yoktur. 
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Çizelge 4. Farklı besin kaynaklarının cin mısırda koçanda tane ağırlığı, bin dane ve hektolitre 

ağırlığına etkisi 

Besin Kaynakları 
Koçanda tane ağırlığı (g/koçan) Bin dane ağırlığı (g) Hektolitre ağırlığı (kg/hlt) 

2010 2011 Ortalama 2010 2011 Ortalama 2010 2011 Ortalama 

1 
geleneksel 

62.93 ab 69.17  66.05 AB 123.38 a 141.43 de 

132.41 A-

E 80.57 ab 76.55 e 78.56 AB 

2 
torf 

59.67 b-

e 59.33  59.50 C 

113.97 a-

d 131.68 e 122.82 DE 78.70 ab 80.62 abc 79.66 A 

3 
kompost 

55.22 e 63.83  59.53 C 

105.78 

cd 

141.89 

cde 

123.84 

CDE 75.68 bc 79.47 bcd 77.58 AB 

4 
sığır güb. 

58.97 b-

e 64.83  61.90 BC 

115.6 

abc 

144.02 

bcd 

129.81 A-

E 

76.43 

abc 80.60 abc 78.52 AB 

5 
tavuk güb. 

56.22 de 62.67  59.45 C 

105.22 

cd 139.73 de 122.48 E 

75.98 

abc 79.62 bcd 77.80 AB 

6 
at güb. 

57.28 

cde 63.83  60.56 BC 

117.10 

ab 

148.31 a-

d 

132.71 A-

E 

78.13 

abc 81.32 abc 79.73 A 

7 
koyun güb. 

58.88 b-

e  65.33 62.11 BC 

118.27 

ab 

150.04 a-

d 

134.16 

ABC 

76.10 

abc 79.82 bcd 77.96 AB 

8 
güvercin gübresi 

61.93 ab 65.50  

63.72 

ABC 120.25 a 

148.00 a-

d 

134.13 A-

D 79.28 ab 80.63 bc 79.96 A 

9 d.yosunu+sığır g. 64.50 a 73.17  68.83 A 121.47 a 155.84 a 138.65 A 79.38 ab 79.25 cd 79.32 A 

10 
solucan güb. 

59.83 b-

e 69.33  

64.58 

ABC 104.40 d 

148.73 a-

d 

126.56 B-

E 73.47 c 77.77 de 75.62 B 

11 
komp.+hum. a. 

58.02 b-

e 64.33  61.18 BC 

107.73 

bcd 

146.87 a-

d 

127.30 B-

E 75.95 bc 82.78 a 79.37 A 

12 
sığır g.+ hum. a. 

61.35 

abc 65.5  

63.43 

ABC 

117.72 

ab 

148.64 a-

d 

133.18 A-

E 

76.87 

abc 81.42 ab 79.14 AB 

13 
tavuk g.+hum. a. 

59.23 b-

e 68.67 

63.95 

ABC 

108.85 

bcd 

144.84 a-

d 

126.85 B-

E 80.95 a 79.80 bcd 80.38 A 

14 
koyun g.+hum. a. 

61.92 

abc 67.67  

64.79 

ABC 120.30 a 153.92 ab 137.11 AB 80.23 ab 80.88 abc 80.56 A 

15 
torf+hum. a. 

60.38 a-

d 65.00  

62.69 

ABC 

116.38 

abc 

143.64 

cde 

130.01 A-

E 79.75 ab 81.40 abc 80.58 A 

16 
at g.+hum. a. 

62.60 ab 71.67  67.13 AB 121.00 a 

153.82 

abc 137.41 AB 80.88 ab 81.70 ab 81.29 A 

 
Ortalama 

59.93 B 

66.24 

A 

 

114.84  

B 146.34 A 

 

78.02 B 80.23A  

 

LSD 

Yıl: 3.338 

2010 Besin kaynakları: 4.200 

2010-2011 Ort. besin 

kaynakları: 4.114 

Yıl: 4.826 

2010 Besin kaynakları: 10.021 

2011 Besin kaynakları: 10.175 

2010-2011 Ort. besin kaynakları: 

9.841 

Yıl: 0.463 

2010 Besin kaynakları: 4.445 

2011 Besin kaynakları: 1.955 

2010-2011 Ort. besin 

kaynakları: 3.346 

*Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan Testine göre 0.05 düzeyinde önemli farklılık yoktur. 

 

 

Sonuç 

 

Yapılan bu çalışma ile Diyarbakır koşullarında Ant-Cin-98 cin mısır çeşidinin yüksek 

koçan özellikleri verdiği ve bu sebeple bölgemizde ekim nöbeti sistemlerinde yer alabileceği 

belirlenmiştir. Denemede tüm özellikler bakımından en iyi sonucu veren uygulamalardan biri 

deniz yosunu + sığır gübre uygulaması olmuştur. Ayrıca Diyarbakır koşullarında organik cin 

mısır yetiştiriciliği için özellikle at gübresi, tavuk gübresi, güvercin gübresi, kompost, sığır 

gübresi, koyun gübresi uygulamaları tavsiye edilebilir. Araştırma sonuçlarına göre hemen 

hemen tüm özelliklerde organik gübreler ile humik asitin birlikte uygulanmasının, organik 

gübrelerin tek olarak uygulanmasına nazaran daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.   
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Denemede mısır koçan kurdu zararlısına karşı  Trichogramma sp. faydalı böceği kullanılmış 

ve kimyasal ilaç kullanılmadan da cin mısır üretimi yapılabileceği ortaya konulmuştur.   
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Abstract: In this study, the information was given about the Irrigation Systems which supported by the Mobile 

Solar Cell with stable and turned two-axes. The System was established in the research field of Koruklu-

Şanlıurfa. Furthermore, the experimental studies and performances under the field conditions that belongs to PV 

systems were studied. It was shown that, the system which follows the sun has more advantageous than the 

stable system. It was observed that, the daily study time of the stable system decreased when compared to the 

mobile system due to sunset 2-3 hours early and sunrise 2-3 hours late. Consequently, more than 30 % high use 

efficieny was obtained in case of the mobile system was used instead of stable system. 

Keywords: Solar Cell, DC Pump, Mobile Solar Irrigation system 

 

Güneş Pili Sulama Sisteminin Mobil ve Sabit Durumda Arazi Uygulamaları 

 
Özet: Bu çalışma da sabit ve iki eksen hareketli mobil güneş pili destekli sulama sistemleri hakkında bilgi 

verilmiştir. Sistemler Koruklu-Şanlıurfa araştırma alanında kurulmuştur. Ayrıca PV sistemlere ait gerçek arazi 

koşullarındaki performansları ve deneysel çalışmalarının bir kısmı işlenmiştir. Güneşi takip eden sistemin sabit 

sisteme göre daha avantajlı olduğu gözlenmiştir. Özellikle sabit sistemin hareketli sisteme göre sabah saatlerinde 

2-3 saat geç çalışması, akşam saatlerinde ise 2-3 erken kesilmesiyle günlük çalışma süresi azaldığı gözlenmiştir. 

Sonuç olarak, sabit sistemin yerine hareketli sistemin kullanımı ile % 30 daha fazla randıman elde edilmiştir.. 

Anahtar Kelimeler: Güneş pili, DC pompa, Mobil güneş pili sulama sistem 

 

Giriş 

 

Fotovoltaik etki ilk defa Becquerel tarafından 1839 yılında gözlemlenmiştir 

(Goetzberger ve ark., 2003). Bu etki, içine iki adet elektrot daldırılmış elektrolitin ışığa maruz 

bırakılması ile gözlenmiştir. 1883 yılında ise Charles Fritts tarafından ilk defa Selenyum’dan 

yapılmış bir güneş hücresi tanıtılmıştır (Shevaleevskiy, (2008). Bu güneş hücresi, Selenyum 

ile kaplanmış ince altın tabaka kullanılarak yapılmıştır. İlk Fotovoltaik Modül ise 1956’da 

yine Bell Laboratuarlarında yapılmıştır. Fotovoltaik Modüllerin ticarileştirilme çabaları da ilk 

olarak Bell Laboratuarında başlatılmış ve hemen arkasından Hoffman Elektronik Şirketi 

tarafından gerçekleştirilmiştir (Green, 2005). Sonraki yirmi yıl boyunca Hoffman Elektronik, 

Sharp ve Philips’in yan kuruluşu olan RTC tarafından Fotovoltaik Modüller ticari olarak 

üretilmişlerdir (Solar Timeline, 2014). 

Günümüzde elektrik enerjisi her yerde ve her alanda kullanılan yaşamsal bir ihtiyaç 

haline gelmiştir. Bu durumda elektrik enerjisinin üretilmesi ve dağıtılması çok büyük önem 

kazanmaktadır. Elektrik enerjisinin üretilmesi sırasında çevreye zarar vermeyen teknolojiler 

kullanılması ise günümüzde hemen hemen kaçınılmaz hale gelmiştir. Çevreye zarar vermeden 

elektrik enerjisi elde edebilmenin en önemli yollarından birisi güneş ışığından yararlanmaktır. 

Güneşlenme süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre daha fazla olan ülkemiz, güneş ışığından 

elektrik enerjisi elde edilmesi konusunda çok önemli bir avantaja sahip durumdadır. Petrol ve 

diğer yenilenemeyen enerji kaynaklarının maliyetlerinin giderek artması ve bu tip kaynakların 

çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, dünya üzerinde birçok insan konvansiyonel güç 
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üretim yöntemleri yerine güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş ve 

bunun bir sonucu olarak günümüzde bu tip enerji kaynaklarının kullanımı artmıştır 

(Koutroulis ve ark., 2001). Güneş enerjisine dayalı fotovoltaik (PV) sistemlerin enerji kaynağı 

olarak en fazla tercih edildiği uygulamalar arasında su pompalama sistemleri yer almaktadır. 

Tarım arazileri gibi geniş alanlarda sabit enerji noktasından veya sulama kanallarından 

arazinin tüm bölgelerine su dağıtımı ekstra kablo düzeni gerektirmektedir. Özelikle sulama 

döneminde tüketilen ve genellikle tükenmeye yüz tutmuş enerji kaynaklarıyla elde edilen 

elektrik enerjisi çok yüksek maliyetle kullanılmaktadır (Short ve Oldach 2003). PV sulama 

sistemleri, bileşenlerinden olan pompa dışında herhangi bir mekanik bileşeni bulunmaması 

sebebiyle önemli seviyede bakım ve onarım gerektirmemektedir (Odeh ve ark., 2005). Son 

yıllarda yapılan PV sulama sistemleri ile ilgili çalışmaların sonuçları, bu sistemlerin özellikle 

küçük güçlü uygulamalarda diğer enerjilerle çalıştırılanlara alternatif olabileceği 

görülmektedir (Atay ve ark., 2009a-b-c-d, Atay ve ark., 2011a-b-c-d, Atay ve ark., 2012a-b-c-

d, Yeşilata ve ark., 2006). Uygulamada özellikle aküsüz sabit sistemlerde güneşin panel 

yüzeyine dik ve dike yakın açıyla sabah geç geldiği, akşam ise güneşin panel yüzeyinden 

erken çekilmesinden dolayı günlük toplam güneş enerjisinden faydalanmanın %30’lara varan 

enerji düşüşüne sebebiyet verdiği bilinmektedir. Ayrıca güneşi tek düzlemde takip eden 

sistemler ve sabit sistemler arazide çakılı kaldığından alan kaybı, çalınma ve kırılma riskleri 

gibi sorunlar da yaşanabilmektedir.  

Bu çalışmada sabit ve 2 eksen hareketli mobil güneş pili destekli sulama sistemleri arazi 

koşullarında elde edilen verileri hakkında bilgi verilmiştir  

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu çalışma Harran Ovası içinde bulunan Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma 

Enstitüsünün Koruklu Araştırma İstasyonu arazisinde uygulamaya dönük olarak kurulmuş 

olan sabit güneş pili damla Sulama Sisteminin performansı incelenmiştir. Bu İstasyon 

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 31. km’ sinde kurulu 36
o
 42' kuzey enlemi 38

o
 58' doğu 

boylamında olup, denizden yüksekliği 410 m' dir (Anonim,  2002).  

Mobil güneş pili sulama sistemi 1 adet pompa (3 inçlik, 44-70 ton/saat), pompa 

sürücüsü ve 32 adet PV paneller (24 V, 170W’lık). Bunların dışında güneşi 2 eksende takip 

için 4 adet PV paneller (24 V, 160 W) 2 adet 24 Volt’luk akü (230 Ah), 1 adet maksimum güç 

noktası izleyicisi (MPPT), 1 adet DC~AC invertör, 1 adet pompa ve 1 adet AC motor (1.1 

kW, 220 Volt), elektrik panosu ve buna bağlı diğer mekanizma elamanları kullanılmıştır 

(Şekil 2.1). 

PV sistemlerin sulama anlarındaki gerçek performansını belirlemek için birçok farklı 

parametre ölçülmüştür. Bu amaçla kullanılan diğer cihazlar şunlardır: 

 Piranometre: Anlık güneş ışınım değerleri ölçümü için, 

 Datalogger: Anlık DC akım, DC volt ve panel sıcaklık değerleri ölçümü için, 

 Digital Kronometre: Sulama zamanını ölçme ve kayıt için, 

 Voltmetre ve Pensampermetre: Anlık AC volt ve AC akım ölçmek için, 

 Elektromanyetik Debimetre: Anlık geçen debiyi ölçmek için, 

 Isıl çift (Termo campl) ortam gölge ile güneş pili yüzey sıcaklığını ölçmek için 

kullanılmıştır. 
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Şekil 2.1. İki eksen hareketli mobil güneş pili destekli sulama sistemleri 

 

Sabit güneş pili sulama sistemi 1 adet pompa (Debisi 3–5 ton/saat, DC 300- 450 Watt, 

dikey 22m.), 4 adet PV panel (160 Watt, 24 voltluk), 2 adet jel akü (230 A, 12 voltluk) ve 1 

adet MPPT ünitesinden oluşmaktadır (Şekil2.2). 

 

 
Şekil 2.2. İki eksen hareketli mobil güneş pili destekli sulama sistemleri 

 

Mobil güneş pili sulama sistemi direk güneş ışınlarıyla çalışmakta olup arada akü 

mevcut değildir. Bu sistemde aküler sadece güneş takipi için kullanılmıştır. Güneş takibi 

otomatik gerçekleşmektedir. İstenildiğinde manuel’de çalıştırıla bilinmektedir. Sabit sistemde 

ise akülerde mevcuttur. Özellikle güneşin olmadığı zamanlarda devreye girmekte ve DC 

pompanın enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Sabit sistem de güneş pilleri güneşi belli bir süre 

sonra görmektedir.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

İki eksen hareketli mobil güneş pili destekli sulama sistemi 
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Aylık tam gün performans denemelerinde 13.06.2013 tarihinde şekil 3.1’de gösterildiği 

gibi DC pompa yaklaşık 13.40 saat çalışmıştır (0-12 metre aralıktaki derinlikten). Sabah 

05:40’tan sonra ışınım 169 W/m
2
 sınırını geçtikten sonra DC pompa panellerden başlangıçta 

769 W DC güç çekerek çalışmıştır. Bu arada panel sıcaklığı sabah 22 
o
C iken gün ortalarında 

60 
o
C’lere yükselmiş pompa durduğunda ise 32 

o
C’ye inmiştir. Gölge sıcaklığı ise sabah 21

 o
C 

iken gün ortalarında 38
 o

C’ye yükselmiş pompa durduğunda (19:04) ise 31
 o

C’ye inmiştir. 

Gün boyu güneş ışınımı 0 W/m
2
 ile 990 W/m

2 
arasında değişkenlik göstermiştir. Tüm 

panellere (32 adet) gün boyu düşen toplam ışınım miktarı 348,54 kW olmuştur. DC pompa 

çalıştığında tüm panellerden 34,37 kW enerji çekmiştir. Buna karşılık DC pompa tüm gün 

boyunca toplam 585 ton su çekmiştir. Toplam ışınım şiddetine bağlı olarak sistemden 

pompanın çektiği toplam gücün verimi %10,42‘dir. Verim en yüksek değerine sabah ve 

akşam saatlerinde yaklaşık olarak % 16,5 ve en düşük değerine ise öğle saatlerinde yaklaşık 

olarak % 7,92 olmuştur. Bunun nedeni ışınım şiddetinin sabah ve akşam saatlerinde düşük 

olmasına rağmen sistemin panel gücünün yeterli olmasından dolayı kaynaklanmakta bundan 

dolayı sabah ve akşam saatlerinde de sulama sorunsuz olmaktadır.  

 

 
Şekil 3.1. 13 Haziran 2013 tarihli tam gün prototip makinanın veri grafikleri 

 

Sabit güneş pili destekli sulama sistemi 

11 Haziran 2010 tarihine ait şekil 3.2’de gösterilen grafiklerdeki gibi saat 04:55’ te veri 

alınmaya başlanmıştır. Başlangıçta ışınım 0 W/m
2
 değerlerinde olup güneşin doğuşu ile 

gittikçe artmaya başlamıştır. Pompanın çalışabilmesi için yeterli ışınım ancak saat 08:16 

civarında oluşmuş ve pompa kesintili çalışmaya başlamış, saat 08:30’dan sonra ise pompa 
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kesintisiz çalışmaya başlamıştır. Saat 13:43 civarında bulutun etkisi ile anlık ışınım 

azaldığından (583W/m
2
) dolayı debi düşmüş ama pompa durmamıştır. Saat 14:25’ te ise 

ışınım pompa çalışma sınırının altlarında olan 175W/m
2
 değerine indiği için pompa durmuş 

(1dk kadar),  bulutun çekilmesiyle ve ışınım şiddetinin artışıyla pompa tekrar çalışmıştır. 

Pompa 16:15 civarında ışınım şiddetinin düşmesiyle kesintili çalışmaya başlamış ve bundan 

dolayı durdurulmuştur. Bu güne ait maksimum ışınım saat 12:49’ da 1007 W/m
2
 olarak 

ölçülmüştür. Gündüz ortalama 3,67 ton/h su atan pompa, yaklaşık 8 saat civarında çalışmıştır. 

Bu sürenin sonunda su sayacında okunan toplam değer 28,9 ton su olmuştur. Panel sıcaklığı 

başlangıçta ilk okunan değer 13,67 
o
C iken maksimum değer saat 12:20’ de  66,08

 o
C olarak 

ölçülmüştür. Gölge sıcaklığı ise başlangıçta ilk okunan değer 21,37 
o
C iken maksimum değer 

saat 14:16’ da 44,34
 o
C olarak ölçülmüştür. 

 

 

 
Şekil 3.2. 11 Haziran 2010 tarihindeki aküsüz tam gün veri grafikleri 

 

Sonuç 
 

Güneş pili destekli sulama sistemleri , enerji ve su kullanımında sağladığı verimlilik 

nedeniyle aşırı enerji ve su tüketimine yönelik sorunları gidermede en uygun çözümlerden biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Atay ve ark. 2012b). Tam gün performans denemeleri 

sonucunda sabit güneş pili destekli sistemin sabah güneşin doğuşu ile birlikte DC pompanın 

çalışmadığı yaklaşık olarak 2-3 saat sonra çalıştığı, aynı şekilde akşam saatlerinde güneşin 

batışına 2-3 saat kala DC pompanın durduğu buna karşın hareketli sistemin güneşin doğuşu 

ile birlikte çalıştığı ve güneşin batışına kadar sistemin çalışmasını durdurmadığı gözlenmiştir. 

Buda sabit sistemlerin günlük toplam çekeceği su miktarında bir azalma meydana gelmekle 

birlikte sabah ve akşamları yapılacak olan sulamalar sekteye uğramış olacaktır. Bundan dolayı 

bu tür sistemler büyük alanlar için tasarlandığında, akü desteği ekonomik olmadığından 
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dolayı sabit sistemler kurulması söz konusu ise panel gücü normalden %30-50 daha yüksek 

kurulması gerekmekte veya sabit sistem yerine güneşi takip eden sistemlerin kurulması daha 

avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kurulan sistemin mobil olması uygulamada daha 

avantajlar meydana getirmektedir. Örnek olarak arazisi farklı konumda olan bir çiftçi sistemin 

mobil özelliği sayesinde her 2 araziyi de sulayabilmektedir. Ayrıca mobil sistemlerin 

kullanmasıyla birlikte sabit sistemlerin arazide çakılı kaldığından, tarladaki alan kaybı, 

PV’lerin çalınma ve kırılma riskleri gibi sorunlar da ortadan kalkacaktır.  
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Abstract: In this study, 20 and 40-day storage period that in groups were studied for local variety of Şanlıurfa 

pepper 3363. Each storage pepper was left to the cold store at +4 degrees as open, on paper, in plastic bag, paper 

and plastic bag, vacuum bags and plastic bag form. red and green peppers were also tested . Especially green 

peppers were turned into red in the long term. Peppers were stored on day 40 was observed in the black 

shapeless spots that soften and deteriorate the product. 

Keywords: Sanliurfa pepper, storage life, cold storage 

 

Şanlıurfa Yerli Biberinin Değişik Durumlarındaki Depolama Ömrünün Belirlenmesi 

 
Özet: Bu çalışmada Şanlıurfa yerli biber çeşitlerinden inan 3363'ün 20 ve 40 günlük gruplar şeklinde depolanma 

süresi çalışılmıştır. Her depolamada açıkta, kağıtta, poşette, kağıtta ve poşette, vakumlu kağıtta ve poşette 

şeklinde +4 derecede soğuk hava deposuna bırakılmıştır. Kırmızı ve yeşil renkli biberlerde denenmiştir. 

Özellikle yeşilbiberlerin uzun dönemde kırmızılaştığı görülmüştür. 40. günde konulan biberlerde siyah şekilsiz 

lekeler oluştuğu ve bu lekelerden ürünün yumuşayıp bozulduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa biberi, depolama ömrü, soğuk hava deposu 

 

Giriş 

 

Biber, ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada yaygın olarak ve çok fazla tüketilen bir 

sebze türüdür. Domates ve patlıcan gibi Solanaceae -Patlıcangiller familyasından ve 

Capsicum cinsi içindedir. En çok tüketimi yapılan tür Capsicum annuum L.’dur. Sıcak iklim 

sebzesidir. Tropik iklimlerde çok yıllık bir bitkidir. Biber, meyvesi yenen sebzeler arasında ve 

çok farklı şekillerde tüketilen sebzelerden birisidir. Taze olarak tüketimi, yemeklerde, 

kızartmalarda, turşu yapımında, hazır gıdalarda, dondurulmuş ürünlerde, sos yapımında, 

konserve ve baharat olarak ta kullanımının yanında boya yapımında ve acılığı veren kapsaicin 

antioksidant maddesi nedeniyle ilaç sanayinde de kullanılmaktadır. Biber, beslenme değeri 

açısından; protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminler yönünden zengin ve çok önemli bir 

sebzedir. Özellikle C vitamini miktarı bakımından çok değerlidir. Biberin 100 gramında 160 

mg vitamin C vardır. İçerdiği değişik mineral ve vitaminler yanında, acı biberlerde acı ve 

yakıcı tadı veren kapsaicin alkoloidi kanser hastalıklarına karşı önemli bir antioksidanttır 

(Özalp, 2010).  

Ülkemizdeki yetiştiriciliği yapılan çeşitlerden olan Şanlıurfa Yerli Biberinin, kendine 

özgü tat ve aromasıyla sevilerek tüketilen, besin değeri oldukça fazla bir üründür. Biber taze 

tüketimi yanında iklim koşulları nedeniyle bulunmasının güçleştiği dönemlerde de 

kendisinden maksimum düzeyde yararlanmak ve özel kullanım amaçları için başta pul biber 

ve salça olmak üzere çok değişik şekillerde değerlendirilmektedir. Şanlıurfa yerli biberi 

sonbahar erken donlarından dolayı daha tarlada iken tüm ürün kaybedilebilmektedir. Bu 

duruma engel olmak için üreticiler biberi erken hasat ederek satışa çıkartmaktadırlar. 

Yöredeki tüm üreticilerin hal pazarına aynı anda ürünlerini getirdiklerinde yığılma olmakta ve 

dolasıyla ürünler çok ucuza satılmaktadır. Bazı çiftçiler ise ürünü olduğu gibi tarlada 

bırakmakta ve hepsi telef olmaktadır. Ekim-kasım ayında hasat edilecek ürünler depolanıp 1 

aydan sonra satışa çıkarıldığı taktirde en az 3-4 katına satıla bilinme potansiyeli mevcuttur. 

Bu çalışma kapsamında var olan bu soruna çözüm bulmak amacıyla Şanlıurfa yerli biber 
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çeşitlerinden inan 3363'ü 20 ve 40 günlük gruplar şeklinde depolanıp dayanımına bakılmıştır. 

Depolama esnasında ayrıca değişik ambalajlama şekilleri kullanılmıştır.  

 

Önceki Çalışmalar 

 

Gıdalar, depolama ve dağıtım sırasında geniş oranlarda çevresel faktörlere maruz 

bırakılmaktadır. Sıcaklık, rutubet, oksijen ve ışık gibi çevresel faktörler bir takım 

reaksiyonlara neden olmakta ve neticede gıdalarda bozulmalar meydana gelmektedir. Bu 

durum gıdanın ya tüketici tarafından reddine ya da insan tüketimi açısından zararlı bir hale 

gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle gıdaların raf ömürlerinin değerlendirilmesi için, gıda 

bozulmalarına neden olan farklı reaksiyonların iyi bir şekilde bilinmesi zorunludur. Kimyasal, 

fiziksel ve mikrobiyolojik değişmeler gıda bozulmalarının en önde gelen nedenlerindendir. Bu 

bozulmalar içinde geri dönüşümü olmamasından dolayı mikrobiyolojik bozulmalar en 

önemlisidir (Singh 1994, Armutak ve Bayındırlı 1995, Uylaşer 1996). 

Meyve ve sebzelerin solunum hızını kısıtlamada en etkin yol, depo sıcaklığının 

düşürülmesidir. Ancak bazı ürünler düşük sıcaklık derecesinde soğuk zararlanmasına 

uğramaları nedeniyle, bu ürünlerde istenen soğutma uygulanamamaktadır. Bu durumda 

depolanan ürünün, depolanma süresi kısalmaktadır. Bu nedenle, solunumun başka yollarla 

sınırlandırılması olanaklarından yararlanılması bir çözüm olarak görülmektedir ve Modifiye 

Atmosferde Paketleme (MAP) bu ihtiyacı karşılayan bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

MAP koşullarında meyvelerde fiziksel ve biokimyasal değişimlere rastlanmaktadır. Bu 

değişimler daha çok renk, tat ve biyokimyasal içerikte gerçekleşmekte ve son ürün kalitesi 

değişmektedir. Klimakterik olmayan meyve ve sebzelerde düşük O2/ yüksek CO2’ye bağlı 

olarak yumuşama, ağırlık kaybı ve renk kaybı belirlenirken titrasyon asitliği, pH ve çözünür 

kuru madde değerlerinde değişim görülmemektedir (Demirören, 2006).  

Yapılan bir araştırmaya göre modifiye atmosfer koşullarında biberin 7-10 °C’de 15-21 

gün depolanabildiği belirlenmiştir. Ağırlık kayıplarının biberde kontrol örneklerinde % 3, 

MAP koşullarında % 2 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir (Anonim, 2003).) 5 °C’de ve MAP 

koşullarında biberin ağırlık kaybı, üşüme zararı ve renk değişimi olmadan depolanabildiği 

belirlenmiştir (Risse,1989). Bir başka araştırmacıya göre polietilen ile ambalajlanan 

sivribiberler dolma biberlere göre daha uzun süre depolanmıştır (Mohammed,1992). Ayrıca 

Polietilen torbalarda depolanan biberlerin ambalajsız depolanan örneklere kıyasla daha az 

ağırlık kaybı, renk değişimi ve yumuşamaya uğradıkları belirlenmiştir (Lownds vd, 1994). 

Halloran ve ark., (2000), yaptıkları araştırmada polietilen ve polipropilen filmle 

paketlenerek 8 °C’de depolanan kandil dolma biber çeşidinin kontrol örneklerinde ağırlık 

kaybını %15,14 paketlenmiş örneklerde ise maksimum %0,51 olarak belirlenmiştir. 

Polipropilen ile ambalajlanan örneklerin polietilen ile ambalajlanan örneklerden daha az ağırlık 

kaybına uğradıklarını bulgulamışlardır. Titrasyon asitlikleri arasında ise belirgin bir farka 

rastlanmamıştır. Buna bağlı olarak kontrol örneklerindeki yumuşamanın 28 gün depolama 

sonunda ambalajlı örneklere kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Polietilen ile ambalajh 

biberlerde görülen yumuşamanın polipropilen ile ambalajlananlara kıyasla daha fazla olduğu 

belirtilmektedir(Halloran vd, 2000). 

Meir et al., (1995), polietilen paket içinde 3° C’de iki hafta depolanan ve takiben 20 

°C’de 3 gün bekletilen biberlerin renklerinde herhangi bir değişme ve çürüme 

belirlenmemiştir. Depolanan biberlerde titrasyon asitliği açısından değişim belirlenmemiştir 

(Meir vd,1995). Ambalajı depolanan biberlerle, ambalajsız depolananlar arasında 

biyokimyasal açıdan farkın olmadığı belirtilmiştir (Alieva vd, 1994). Ancak depolanan 
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biberlere ağırhk kaybına bağlı olarak sertlik kaybı görülmektedir (8). Yapılan diğer bir 

araştırmada ise % 5-20 C02 içeren ortamda tutulan biberlerde üşüme zaran belirtilerinin arttığı 

ve aynca yüksek C02 içeriği özellikle uzun süre depolanan ürünlerde istenmeyen tat ve koku 

oluşumuna neden olduğu belirtilmiştir (Rıquelme vd,1994) Aynı zamanda yüksek C02’in Ürün 

sertliğini önemli oranda azalttığı belirlenmiştir (Herner, 1987).  

Pala ve ark., (1994), 20, 30, 50, 70 ve 100 urn AYPE filmier kullanarak 8 °C’de 29 gün 

süreyle biber depolamışlardır. Sonuçlara göre ambalajsız biberler sadece 10 gün depolamrken, 

70 urn AYPE filmle ambalajh biberler 29 gün süreyle depolanabilmiştir. Paketlenmemiş 

örneklerde 15 gün sonundaki ağırlık kaybı % 17,5 olurken paketlenmiş örneklerde % 0,3 

olarak gerçekleşmiştir. Tekstür açısından 20 ve 100 AYPE ile paketlenen biberler 25. gün 

sonunda ağırıklarının % 12’sini, 30 ve 50 AYPE ile paketlenen biberlerde 20 gün sonunda 

ağırlık kaybının % 7 olduğu belirlenmiştir. Renk değişimi açısından L*, a*, b* değerlerinde 

belirgin bir değişime rastlanmazken, pH ve titrasyon asitliklerinde de belirgin bir farka 

rastlamamışlardır.  

 

Materyal ve Yöntem 
 

Araştırmada İnan 3363 yerli biber çeşidi kullanılmıştır. Biberler GAP Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilmiştir. Biberler 3 tekerrürlü, 5’şer adet 

seçilerek +4 
o
C ‘de soğuk hava deposunda 20 ve 40 günlük gruplar halinde depolanmıştır. 

Depolama sonucunda biberlerin renk, yumuşaklık ve çürüme belirtileri incelenmiştir. Ayrıca 

kırmızı ve yeşil renkte 2 ayrı ana grup olarak ayrı ayrı depolanmıştır. 

Ambalaj şekilleri: 

A: Açıkta 

B: Naylon şeffaf poşetin içinde 

C: Kâğıda sarılmış halde 

D: Kâğıda sarılmış ve Naylon şeffaf poşetin içinde 

E: Vakumlanmış Naylon şeffaf poşetin içinde 

F: Vakumlanmış, Kâğıda sarılmış ve Naylon şeffaf poşetin içinde 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Bu çalışmada Şanlıurfa yerli biber çeşitlerinden inan 3363'ün 20 ve 40 günlük gruplar 

şeklinde depolanmıştır. Her depolamada 6 değişik şeklinde +4 derecede soğuk hava deposuna 

bırakılmıştır.  

Çizelge 3.1’e göre kırmızıbiberde ilk 20 gün depolama sonuçlarına göre kâğıtsız sadece 

naylon poşette bırakılan biberlerde çürüme ve yumuşamanın daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Bunun sebebi poşetin içinde herhangi bir biberin çürümesi ve sulanması sonucu kolaylıkla 

diğer biberlerle değmesi sonucu bozulacak ortam oluşturmasından kaynaklanmaktadır.  

Genellikle ilk 20 günde çürüme gösteren biberler önceden darbe ve ezilme oluşmuş biberde 

olduğu gözlenmiştir. İlk 20 günlük depolama işleminde en iyi sonucu vakumlanmış, kâğıda 

sarılmış ve naylon şeffaf poşetin içinde ki biberden alınmıştır(%73,3). Aynı şekilde 40 günlük 

depolama işleminde de en iyi sonucu vakumlanmış, kâğıda sarılmış ve naylon şeffaf poşetin 

içinde ki biberden alınmıştır(%53,3). Özellikle bu dönemde biberler üzerinde siyah lekeler 

oluşmakta ve bu lekenin olduğu kısımdan içe doğru yumuşama sonrasında sulanma ve 

çürüme gerçekleşmektedir. 
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Çizelge3.1.  Kırmızıbiberin depolama sonuçları 
20 günlük. 40 günlük 

Kırmızıbiberler Sağlam (%) Çürük(%) Kırmızıbiberler Sağlam (%) Çürük(%) 

KA 66,6 33,3 KA 46,6 53,3 

KB 46,6 53,3 KB 6,66 93,3 

KC 66,6 33,3 KC 46,6 53,3 

KD 66,6 33,3 KD 26,6 73,3 

KE 40 60 KE 33,3 66,6 

KF 73,3 26,6 KF 53,3 46,6 

 

 

Çizelge 3. 2. Yeşilbiberin depolama sonuçları 

20 günlük 40 günlük 

Yeşilbiberler Sağlam (%) Çürük(%) Yeşilbiberler Sağlam (%) Çürük(%) 

YA 60 40 YA 40 60 

YB 40 60 YB 13,3 86,6 

YC 60 40 YC 46,6 53,3 

YD 60 40 YD 33,3 66,6 

YE 40 60 YE 20 80 

YF 66,6 33,3 YF 46,6 53,3 

 

Çizelge 3.2’ye göre yeşilbiberde de ilk 20 gün depolama sonuçlarına göre kâğıtsız 

sadece naylon poşette bırakılan biberlerde çürüme ve yumuşamanın daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. Bunun sebebi poşetin içinde herhangi bir biberin çürümesi ve sulanması sonucu 

kolaylıkla diğer biberlerle değmesi sonucu bozulacak ortam oluşturmasından 

kaynaklanmaktadır.  Genellikle ilk 20 günde çürüme gösteren biberler önceden darbe ve 

ezilme oluşmuş biberde olduğu gözlenmiştir. İlk 20 günlük depolama işleminde en iyi sonucu 

vakumlanmış, kâğıda sarılmış ve naylon şeffaf poşetin içinde ki biberden alınmıştır(%66,6). 

Aynı şekilde 40 günlük depolama işleminde de en iyi sonucu vakumlanmış, kâğıda sarılmış 

ve naylon şeffaf poşetin içinde ki biberden ve sadece Kâğıda sarılmış halde olan 

yeşilbiberlerden alınmıştır(%46,6). Özellikle bu dönemde biberler üzerinde siyah lekeler 

oluşmakta ve bu lekenin olduğu kısımdan içe doğru yumuşama sonrasında sulanma ve 

çürüme gerçekleşmektedir. İlk 20 günlük depolama işleminde yeşilbiberin kırmızı renkler 

oluştuğu ve oluşmaya başladığı, 40. Günde ise çoğu biberrin kırımızı renkte olduğu 

gözlenmiştir. 

Bu çalışma sonuçlarına göre Şanlıurfa yerli biber çeşitlerinden inan 3363'ün  +4 

santigrat derecede en iyi debolama şeklinin ürüne zarar verilmeden kağıda sırılmış hali ile ve 

özellikle Vakumlanmış, Kâğıda sarılmış ve Naylon şeffaf poşetin içinde her iki dönemde de 

çok iyi sonuç verdiği gözlenmiştir. Özellikle ürünün üst üste konulacak ise birbirine baskı 

yapmasını engelleyecek kağıda sarılması daha avantajlı görülmektedir. çünkü bu durumda 

baskı sonucunda oluşacak ezilmeler engellenmektedir. Ayrıca her bir ürüne ait ayrı bir kağıt 

ambalajın varlığı fayda sağlamaktadır. Özellikle önceden zarar görmüş ve çürümüş ürünlerin 

diğer ürünlerle karışması engellenmiş olunmaktadır.  

Şanlıurfa yerli biberi sonbahar erken donlarından dolayı daha tarlada iken tüm ürün 

kaybedilebilmektedir. Buna engel olmak için üreticiler bu tip günlerde biberi hasat ederek 

satışa çıkartmaktadırlar. Yöredeki tüm üreticilerin hal pazarına aynı anda ürünlerini 

getirdiklerinde yığılma olmakta ve dolasıyla ürünler çok ucuza satılmaktadır. bazı çiftçiler ise 
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ürünü olduğu gibi tarlada bırakmakta ve hepsi telef olmaktadır. Ekim-kasım ayında hasat 

edilecek ürünler depolanıp 1 aydan sonra satışa çıkarıldığında en az 3-4 katına satıla 

bilinmektedir. Bu çalışma sonucunda 1 aydan sonra maksimum %53 zarar görme ihtimali ile 

+4 santigrat derecede depola bilindiği ispatlanmıştır. 
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Abstract: Apply appropriate farming technique, to be able to do things on time and at a low cost, standard and 

high quality products in order to obtain almond cultivation mechanization of our application is open. Fruit of the 

workforce in the production of a large part of the harvest is spent in the process. World of fruit to enter into an 

intensive development process, and often show large increases in workers' wages in the agricultural sector of the 

harvest work done with the machine requires. The most important problem in the cultivation of almonds, harvest 

and post-harvest procedures. The harvesting process is of great importance, especially almonds. Because; harvest 

is usually done traditionally pole dead branches and twigs and shoots broken in this case because the next year's 

crop is reduced. Particularly almond harvesting operations both cost and labor is high and both transactions with 

proper techniques to perform time very limited because in our country manufacturing, maintenance, repair and 

easy to use, cost-effective, in our country applicability of high harvesters are needed. In this study, some fruit 

harvesting almonds used in the harvest of beater harvester applicability was investigated. 

Keywords: Mechanically harvest, almond, pneumatic beater 

 

Bademin Mekanik Olarak ve Elle Hasadında İşbaşarılarının Belirlenmesi 

 
Özet: Fruit of the workforce in the production of a large part of the harvest is spent in the process. World of fruit 

to enter into an intensive development process, and often show large increases in workers' wages in the 

agricultural sector of the harvest work done with the machine requires. The most important problem in the 

cultivation of almonds, harvest and post-harvest procedures. The harvesting process is of great importance, 

especially almonds. Because; harvest is usually done traditionally pole dead branches and twigs and shoots 

broken in this case because the next year's crop is reduced. In this study, the enforceability of the pneumatic 

mechanical almond harvest beater was investigated.  

Anahtar Kelimeler: Mekanik hasat,  badem, pnömatik çırpıcı 

 

Giriş 

 

Meyve üretiminde iş gücünün büyük bir bölümü hasat işlemlerinde harcanmaktadır. 

Dünya meyveciliğinin yoğun bir gelişme süreci içerisine girmesi ve genelde işçi ücretlerinin 

büyük artışlar göstermesi bu tarım sektöründe de hasat işlerinin makine ile yapılmasını 

zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda meyvecilik alanlarının genişlemesi ve büyük ticari 

bahçelerin kurulmasına paralel olarak özellikle meyve suyu endüstrisinin ilerlemesiyle, 

mekanik hasada duyulan ilgi artmaktadır. 

Meyve ağaçlarının mekanik olarak hasat edilmesi eş zamansız olgunlaşma, sert 

kabuklu meyvelerin dışında kalan meyvelerin termik-mekanik dayanım azlığı, çok yıllık bitki 

oluşları, çeşit fazlalığı, ekiliş ve dikiliş yöntemlerinin farklı olmaları nedeniyle, fazla 

gelişmişlik gösterememektedir. Elle meyve hasadı meyveden meyveye değişmekle birlikte, 

ortalama olarak 450–2000 İGH/ha (İnsan İş Gücü-Saat/hektar) gerektirmektedir. Bu rakam 

üretim için toplam çalışma zamanının % 40-80’ini, toplam üretim maliyetinin % 30-60’ını 

oluşturmaktadır. Meyve ağaçlarının hasadı tahıla göre iş gücü bakımından 100–250 kat ve 

üretim masrafı bakımından ise yaklaşık 40 kat fazla olmaktadır (Tuncer ve Özgüven, 1989). 

Bu nedenlerle, birçok meyve türünün mekanik yolla hasat edilmesi; gereksinim duyulan 

yüksek iş gücü ile hasat masraflarının azaltılabilmesi ve ürün maliyetinin belirlenmesi için 

önemli olmaktadır (Tous ve ark., 1994; Beyhan ve Yıldız, 1996). 
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Dünya meyveciliğinin yoğun bir gelişme süreci içerisine girmesi ve genelde işçi 

ücretlerinin büyük artışlar göstermesi bu tarım sektöründe de hasat işlerinin makine ile 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda meyvecilik alanlarının genişlemesi ve büyük 

ticari bahçelerin kurulmasına paralel olarak özellikle meyve suyu endüstrisinin ilerlemesiyle, 

mekanik hasada duyulan ilgi artmaktadır. Çünkü kurulan geniş ticari meyve bahçelerinde elle 

hasat yapılması, elde edilecek ürünün maliyetini oldukça arttırmaktadır (Pırlak ve Güleryüz, 

2000). Bu nedenle, meyvelerin mekanik olarak hasat edilmesi, birçok ürünün daha karlı 

olabilmesi için anahtar bir faktör olarak düşünülmektedir (Sergio ve ark., 2008). 

Anadolu insanının beslenmesinde badem önemli bir yere sahiptir. Çerez olarak uzun 

ve soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezlerindendir 

Badem üretimindeki en yorucu ve zaman alıcı, aynı zaman da üretim maliyetinde en 

yüksek paya sahip olan aşama hasattır. Meyve özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte, 

meyve hasadında toplam maliyetin yüzde 60-70’ini hasat oluşturmaktadır. Badem hasadında 

geleneksel yöntem olarak bilinen sırıkla ve elle toplama şeklinde yapılan hasat, çok yorucu, iş 

gücü gereksinimi fazla, zaman alan, işçi ücretlerine de bağlı olarak yüksek maliyetli bir 

uygulamadır. Meyve bahçelerinde elle hasat yapılması, elde edilecek ürünün maliyetini 

oldukça arttırmaktadır Özellikle badem ağaçlarının dallarına sırık adı verilen uzun sopalarla 

vurularak meyvelerin düşürülmesi yıllar boyu uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem de, ağaca 

ve ertesi yıl ürün verecek sürgünlere zarar verilmektedir (Akca, 2005). Elle toplama olarak 

adlandırılan uygulamalarda, merdiven yardımı ile bademin dallarına ulaşabilen işçiler tek tek 

meyveleri toplamaktadırlar. Ayrıca ağaca çıkan sırıkçılar yüksek boylanan ağaçlar nedeniyle 

ağaçtan düşerek sakat kalabilmektedirler. Badem de meyve içi olgunlaştığı halde dış kabuk 3 

hafta sonra çatlamakta ve çatlamayı beklerken içi kararmakta, bu durumda kaliteyi 

düşürmekte ve ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Bundan dolayıdır ki işçilik 

ücretleri nedeniyle yüksek bir maliyet oluşturmaktadır. El işçiliğindeki artışlar ve hasat 

döneminde işçi bulma güçlükleri de günden güne artmaktadır. İç olgunluk aşamasında 

meyvenin kopmaya karşı direnci fazla olduğundan geleneksel hasat çok güç olmakta ve 

makineli hasada ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada badem de  farklı meyveler için 

kullanılmış olan pnömatik çırpıcının uygulanabilirliği araştırılmış ve bu amaçla pnömatik bir 

çırpıcı ele alınmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma, tınlı toprak yapısına sahip badem bahçesinde 6 x 6 m aralıkla dikilen 

Ferragnes çeşidinde kuru koşullarda yürütülmüştür. Denemeler esnasında birbirine benzer 

özellikteki badem ağaçları seçilmiştir. Deneme de geleneksel hasat yöntemi el ile yapılmış, 

mekanik hasat yönteminde ise kompresör tahrikli pnömatik çırpıcı kullanılmıştır (Çizelge 1). 

Pnömatik çırpıcılar, meyveleri sırıklama etkisiyle düşürebilen makinelerdir. Belirli aralıklarla 

sabitleştirilmiş parmaklar, makaslama işlemi yaparak ağaç içerisinde meyveli dallara vurarak, 

sırıklama etkisi yapmaktadır.  

Araştırmada hem çırpıcının hem de elle hasadın iş başarısı için sürenin belirlenmesi 

amacıyla salise göstergeli bir kronomometre, hasat edilen bademlerin toplanması amacıyla her 

ağaç için ağaçların altlarına 3x6 m ölçülerinde şallar serilerek sergi alanı oluşturulmuş, hasat 

edilen badem meyvelerinin tartılması için terazi kullanılmıştır. 

Denemeler, benzer iş kapasitesine ve deneyimine sahip işçilerden oluşturulan bir 

ekiple gerçekleştirilmiştir.  

Pnömatik çırpıcı ve geleneksel (el ile) yapılan hasat yöntemleri üçer tekerrürlü olarak 

uygulanmıştır.  
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Hasat denemeleri sırasında; hasat yüzdesi ve hasat iş başarıları belirlenmiştir. 

 

Çizelge 1. Pnömatik çırpıcı ile ilgili teknik ölçüleri. 

Hasat çubuğu uzunluğu   2 000  mm 

Hava borusu uzunluğu 15 000 mm 

Hasat Çubuğu Ağırlığı 

Hava verdisi (lt/dak) 

Çalışma basıncı (bar) 

3.2 kg  

140-160 

6-8 

 

Hasat yüzdesinin (hasat etkinliğinin) belirlenmesi 

Hasat kriterleri ve badem ağaçlarının olgunlaşma süreçleri takip edilmiş ve hasada 

gelen meyve ağacının, istenilen ebat ve özelliklere uygun ve farklı yönlerde, birbirinden 

bağımsız iki ya da üç dalı alıkonularak diğer dallar, denemelerde çalıştırılan işçilere 

geleneksel yöntemlerle hasat ettirilip toplanmış, daha sonra ise geriye kalan meyveli dallar 

ayrı ayrı farklı çalışma basıncı uygulanarak hasat edilmiştir. Silkeleme sırasında branda 

üzerine düşürülen meyveler tartılmıştır. Son olarak, silkeleme sırasında düşmeyerek dalda 

kalan meyveler sırık gibi yardımcı araçlarla düşürülerek, toplanıp tartılmış ve pnömatik 

çırpıcının döktüğü meyve kütlesiyle kıyaslanarak etkinlik hesaplanmıştır. Denemelerde 2 

farklı çalışma basıncı (6, 8 bar) uygulanmıştır. Deneme de badem hasadında kompresör 

tahrikli pnömatik çırpıcı kullanılmıştır. Pnömatik çırpıcı, elektrik motoru tarafından tahrik 

edilen bir transmisyon milinin uç kısmında eksenden kaçık konumda bir mil üzerine 

sabitlenmiş tabla üzerinde bulunan çırpıcı parmakların ters konik bir yörüngede hareket 

ederken meyve bulunan sürgünlere ve meyvelere vurulması, bu sayede bademlerin 

düşürülmesi prensibiyle çalışmaktadır. 

Denemeler her bir grup parametre için en az üç tekerrürlü olarak yapılmış ve 

ortalamalar alınmıştır. Bu denemeler ortalama 4-5 m uzunluğundaki dallar üzerinde 

yapılmıştır. Hasat etkinliğinin hesabında; 

 

 HY = K1/K1+K2 . 100   (1) 

 

bağıntısı kullanılmıştır. Burada; 

          

HY : Hasat etkinliği,  % 

          K1   : Düşürülen meyve kütlesi,  kg 

          K2  :  Ağaçta kalan meyve kütlesi,  kg 

 

Hasat denemeleri, pnömatik çırpıcı ile 6 ve 8 bar basınç uygulanarak üçer tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. 

Hasat iş başarısının belirlenmesi  

  Pnömatik çırpıcı ile hasatta iş başarısının belirlenmesi için üç işçi 

kullanılmıştır. İki işçi ağaçların altlarına sergilerin serilmesi, hasat sonrası dökülen ve dalda 

kalan meyvelerin toplanması ve çuvallara doldurulması işlemlerini yapmışlardır. Diğer işçi ise 

pnömatik çırpıcı ile hasat işlemini yapmıştır.  

  Geleneksel hasatta ise her bir ağacın hasadı için 3 adet işçi kullanılmıştır.  Her 

iki yöntem için işçilerin sergi hazırlıklar, hasat işlemleri ve hasat sonrası toplayıp çuvallama 

işlemleri sırasında ayrı ayrı zaman ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen verilerden 

yararlanılarak; 
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Ağaç başına  zaman ihtiyacı (min/ağaç), toplanan ürün başına zaman ihtiyacı (min/kg), 

zamandan yararlanma katsayısı (%) ve toplanan ürün başına erkek iş gücü ihtiyacı 

(Min/EİG.kg) hesaplanmıştır.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Denemeler esnasında birbirine benzer özellikteki badem ağaçları seçilmiş ve hasat 

yöntemlerinin iş başarısı denemeleri yapılmıştır. Denemelerin yapıldığı ağaçlara ait özellikler 

çizelge 1’de verilmiştir.   

 

Çizelge 1. Hasat denemelerinde kullanılan ağaçlara ait bazı özellikler 

Ağaç Özellikleri 
Elle Çırpıcı 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Taç Çapı (m) 4,84 4,09 3,81 4,00 4,19 4,09 

Taç yüksekliği (m) 3,16 2,98 2,88 2,88 2,98 2,93 

Tac Hacmi (m
3
/Ağ) 34,73 30,15 27,81 27,30 32,53 31,81 

Gövde Yüksekliği (m) 0,98 0,87 0,77 0,88 0,97 1,02 

Gövde Çapı (m) 0,14 0,13 0,14 0,14 0,16 0,12 

 

Yapılan deneme sonuçlarına göre farklı çalışma basıncında hasat yüzdeleri Şekil 2’de, 

görülmektedir.   

Pnömatik çırpıcı ile bademin mekanik hasadında etkinliğin arttırılması, yani hasat 

sonucunda düşen badem meyveleri yüzdesinin daha fazla olmasında çalışma basıncı ön plana 

çıkmaktadır. Genel olarak deneme sonuçlarından elde edilen veriler incelendiğinde 8 bar 

çalışma basıncında hasat etkinliğinin, 6 bar çalışma basıncına göre en iyi etkinlik değeri 

verdiği görülmektedir. Bu ise oldukça yeterli bir etkinlik seviyesidir.  

 
Şekil 1. Farklı  çalışma basıncında hasat etkinliği 

 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, pnömatik çırpıcıda farklı çalışma basıncının hasat 

etkinliği üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Denemelerde elde edilen hasat 

etkinliği; 6 bar çalışma basıncında artmakta 4 bar basınç altında ise azalmaktadır.  

Et
ki

n
lik

 (
%

) 

Tekerrüler 

6 Bar

8 Bar
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Pnömatik çırpıcı ve el ile yapılan hasat denemelerine iş başarılarına ait zaman 

sonuçları çizelge 2 ve 3’te verilmiştir. 

 

Çizelge 2. Pnömatik çırpıcı ile 6 bar basınçta hasatta zaman analizi  

Yapılan işlemler th % ts % tç % tt % 

D1 min/kg 0,15 11,70 0,84 70,00 0,22 18,30 1,21 100 

min/ag 3,00 11,70 16,30 69,40 4,42 18,90 23,72 100 

min/EİG.kg 0,31 11,60 1,68 69,70 0,45 18,70 2,44 100 

D2 min/kg 0,13 11,50 0,75 72,10 0,17 16,40 1,05 100 

min/ag 3,08 11,00 18,50 72,50 4,15 16,50 25,73 100 

min/EİG.kg 0,25 11,00 1,51 72,60 0,35 16,40 2,11 100 

D3 min/kg 0,11 10,80 0,67 72,80 0,15 16,40 0,93 100 

min/ag 3,00 10,60 19,00 72,90 4,33 16,50 26,33 100 

min/EİG.kg 0,21 10,30 1,34 72,90 0,31 16,80 1,86 100 

Ortalama min/kg 0,12 10,40 0,75 71,50 0,19 18,10 1,06 100 

min/ag 3,02 11,10 17,90 71,80 4,30 17,10 25,22 100 

min/EİG.kg 0,26 11,50 1,50 71,30 0,36 17,20 2,12 100 
th: Makinanın işe hazırlığı  ta: Sergi açma  ts: Sergi toplama  tç: aktif sarma  tt: Toplam zaman 

 

Pnömatik çırpıcı ile hasatta 3 işçi kullanılmıştır. Çizelge 2 ve 3 incelendiğinde 

pnömatik çırpıcı ile yapılan hasatta bir ağacın hasadı için ortalama olarak 25-30 dakikalık bir 

süre yeterli olmakta olduğu görülmektedir. Bununla beraber çırpıcının işe hazırlanması, 

sergilerin ağaç altına açılması, hasat sonrası sergilerin toplanması ve çuvallara doldurulması 

için geçen süre toplam sürenin %27-30’unu oluşturmaktadır. Çırpıcı ile hasat yapılan aktif 

hasat süresi toplam zaman içerisinde % 70-73 paya sahiptir.  

 

Çizelge 3. Pnömatik çırpıcı ile 8 bar basınçta hasatta zaman analizi  

Yapılan işlemler th % ts % tç % tt % 

D1 min/kg 0,16 9,3 0,94 71,2 0,25 19,5 1,34 100 

min/ag 3,08 9,3 10,11 70,6 4,95 20,1 18,14 100 

min/EİG.kg 0,31 9,2 1,88 70,9 0,50 19,9 2,70 100 

D2 min/kg 0,13 9,1 0,84 73,3 0,19 17,6 1,16 100 

min/ag 3,17 8,6 17,02 73,7 4,65 17,7 24,84 100 

min/EİG.kg 0,26 8,6 1,69 73,8 0,39 17,6 2,34 100 

D3 min/kg 0,11 8,4 0,75 74 0,17 17,6 1,03 100 

min/ag 3,08 8,2 19,38 74,1 4,85 17,7 27,31 100 

min/EİG.kg 0,21 7,9 1,50 74,1 0,35 18 2,06 100 

Ortalama min/kg 0,13 8,93 0,84 72,83 0,20 18,23 1,18 100 

min/ag 3,11 8,70 15,50 72,80 4,82 18,50 23,43 100 

min/EİG.kg 0,26 8,57 1,69 72,93 0,41 18,50 2,37 100 
th: Makinanın işe hazırlığı  ta: Sergi açma  ts: Sergi toplama  tç: aktif sarma  tt: Toplam zaman 

 

Birim zaman da hasat edilen badem meyvesinin her ağaç için farklı oluşunun 

nedeninin tamamıyla ağaç verimine  bağlı olduğu, bir dalda ürünün az veya çok olması o 

dalda bulunan meyveyi hasat etmek için gerekli işlemlerin süresini değiştirmediği sonucuna 

varılmış ve çırpıcı ile hasadın badem ağaçlarında daha ekonomik olacağı sonucuna 

varılmıştır.  
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El ile hasatta iş başarısı denemeleri için toplam 3 adet işçi kullanılmıştır. Elle hasat 

denemelerimde 5 adet işçi kullanılarak elle hasadı için gereken ortalama süre 14-16 dakika 

olarak tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 4. El ile hasatta zaman analizi  

Yapılan işlemler  ta  %  ts  %  tç  %  tt  %  

D1  min/kg  0,35  21,7  1,05  57,6  0,28  20,7  1,68  100  

min/ag  6,93  21,7  9,30  57  3,56  21,3  19,79  100  

min/EİG.kg  0,71  21,6  3,61  57,3  1,22  21,1  5,54  100  

D2  min/kg  0,30  21,5  0,86  52,7  0,21  25,8  1,37  100  

min/ag  7,13  21  10,55  53,1  4,74  25,9  22,42  100  

min/EİG.kg  0,58  21  3,25  53,2  1,07  25,8  4,89  100  

D3  min/kg  0,25  20,8  0,69  54,4  0,32  24,8  1,26  100  

min/ag  6,93  20,6  8,14  54,5  4,95  24,9  20,02  100  

min/EİG.kg  0,48  20,3  2,88  54,5  1,29  25,2  4,65  100  

Ortalama  min/kg  0,30  21,33  0,87  54,90  0,27  23,77  1,44  100  

min/ag  7,00  21,10  9,33  54,87  4,42  24,03  20,74  100  

min/EİG.kg  0,59  20,97  3,25  55,00  1,19  24,03  5,03  100  
th: Makinanın işe hazırlığı  ta: Sergi açma  ts: Sergi toplama  tç: aktif sarma  tt: Toplam zaman 

 

Elle hasat işlemlerinde hasat öncesi hazırlık ve hasat sonrası işlemler toplam zamanın 

%43-48’ini oluşturmaktadır (Çizelge 4). Aktif olarak elle hasat zamanı ise toplam zamanın % 

54-57’sini oluşturmaktadır. Makineli hasat ile elle hasat arasındaki en büyük fark aktif 

toplama zamanında meydana gelmektedir. Hasat öncesi hazırlık ve hasat sonrası toplama için 

harcanan süre makineli hasatta verimin artması halinde makinenin iş başarısı artmasına 

karşılık elle hasat ağaç veriminin az ya da çok olması hasat süresini fazla etkilememiştir.  

Bu araştırma sonucunda elde edilen verilerden yararlanarak, badem ağacının pnömatik 

çırpıcı ile hasadı yapılabilir. Araştırmanın, bu konu üzerinde çalışma yapmak isteyenlere yol 

gösterebileceği ümit edilmektedir. 

Denemeler sonucunda mekanik yöntemle yapılan hasatta iş başarısı doğrudan ağacın 

verimi ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı taç hacmine sahip düşük verimli ve yüksek 

verimli iki badem ağacının çırpıcı ile hasadı için harcanan süre aynıdır. Elle hasatta ise düşük 

verimli bir ağaç için harcanan süre yüksek verimli bir ağaç için harcanan süreden daha az 

olmaktadır.  
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Abstract: This study focuses on separation and classification techniques and methods of post-harvest of 

pistachio in Turkey. Research at the pistachios the processing facilities systems in Gaziantep and Şanlıurfa 

provinces were examined and collected. Research, development and technological states of enterprises, with 

their dependence on old systems are investigated. Thus, the information about used systems machines, and the 

demands of business have been taken. Especially the expectations of enterprises have been put forward and the 

requirements in designing new necessary systems have been identified in this study. 

Keywords: Pistachios, Classification systems, separation, cleaning 
 

Antepfıstığında Hasat Sonrası Mekanizasyonun Durumu 

 
Özet: Bu çalışmada, Türkiye’de antepfıstığının hasat sonrası ayırma ve sınıflandırma tekniği ve yöntemleri 

üzerinde durulmuştur. Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde bulunan işleme tesislerindeki sistemler incelenmiş ve 

veriler toplanmıştır.  İşletmelerin araştırma-geliştirme ve teknolojik durumları yanında eski sistemlere bağımlılık 

durumları incelenmiştir. Böylelikle kullanılan sistemler, makineler ve işletmelerin istekleri hakkında bilgi 

edinilmiştir. Özelikle işletmecilerin beklentileri ortaya konulmuş ve gerekli yeni sistemlerin tasarlanmasında 

ihtiyaçlar bu çalışma ile belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı, Sınıflandırma Sistemleri, ayırma, temizleme 

 

Giriş

 

Antepfıstığı; diğer tarım ürünlerinin ekonomik alanda yetiştiriciliğinin yapılmadığı 

yerlerde yetişebilen, toprak ve iklim istekleri yönünden oldukça kanaatkâr bir bitkidir. 

Antepfıstığı; kırsal kesimlerde, taşlık ve kayalık kısımlarda, tepelerde, yamaçlarda, toprak 

derinliği az ve besin maddeleri yönünden fakir olan yerlerde yetişebilmektedir. 

Antepfıstığının, diğer bitkiler tarafından değerlendirilmeyen kesimlerde yetiştirebilme 

imkanları, ülke ekonomisi tarafından büyük bir kazanç sağlamaktadır (Kuru ve ark., 1990). 

Türkiyede yoğun olarak GAP alanında yer alan Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman illerinde 

yetiştirilmektedir. Bu üç ilin toplam üretimi Türkiye üretiminin %87’sine karşılık 

gelmektedir. GAP’ın tamamlanmasıyla birlikte bu alanlardaki fıstık bahçelerinden uygun 

konumda olanlar sulanmaya başlayacak ve Türkiye’deki antepfıstığı üretimi önemli düzeyde 

artış gösterebilecektir (Polat, 2000). Antepfıstığı meyvelerinin kemik kabuklarının boyuna 

olarak meyvenin olgunlaşması sırasında kendiliğinden veya sonradan mekanik olarak 

açılmasına çıtlama denir. Çıtlaklık çeşit özelliklerine göre değişim göstermektedir. Ancak 

normal kültürel tedbirlerin yapıldığı bahçelerden elde edilen ürünlerin genellikle % 50-70’i 

çıtlak olmaktadır. Antepfıstığı çeşitlerinde çıtlama oranı varyasyon göstermektedir. Örneğin; 

çıtlama oranı Siirt çeşidi için kuru koşullarda %96 iken, Ohadi çeşidinde %93 ve Uzun 

çeşidinde ise aynı koşullarda bu oran %76’dır (Arpacı ve ark., 1997).  

Antepfıstığı ve bazı tarımsal ürünlerin sınıflandırılma ve ayırma sistemleri üzerinde çok 

sayıda çalışma yapılmıştır. Pearson (2001) ve Çetin ve ark. (2004), çıtlak olan 

antepfıstıklarının düşme yada çarpma sırasında çıkardıkları sesin farklı olacağından yola 

çıkılarak bir araştırma yapmışlardır (Şekil 1). 
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Pearson (1995), optik bir sistem kullanarak üzerinde leke bulunan antepfıstıklarını 

ayırma sistemleri üzerinde çalışmıştır. Pearson ve Schatzki (1998), yaptığı diğer bir çalışmada 

aflatoksinli antepfıstıklarının ayrılması için optik bir sistem geliştirmiştir. Taşeri ve ark. 

(2000), domatesin optik özelliğinden faydalanarak sınıflandırma sistemleri üzerinde 

çalışmışlardır. Nicihan ve ark. (2000), Vibromotorlu ayırıcılarda lastik topların ayırma 

performansı üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada besleme yoğunluğu, elek hareket 

doğrultusu ve eleğe uygulanan titreşim küvetine bağlı olarak eleğin ayırma etkinliği üzerine 

etkisi araştırılmıştır. Polat ve ark. (2007) antepfıstıklarının ayrılma ve sınıflandırılmasına 

yönelik olarak dizayn edilebilecek bir makine için temel parametreler olacak olan bazı fiziksel 

ve mekanik özellikleri belirlemişlerdir.  

 

 
Şekil 1. Antepfıstığının çıkardığı akustik ses ile ayırma 

 

Hasattan sonra elde edilen antepfıstıkları çeşitli temizleme ve sınıflandırma işlemlerine 

tabi tutulmaktadır. Kullanılan bu sistemlerde ayırma işleminin amacı; antepfıstığını yabancı 

maddelerden temizlemek ve antepfıstığı tanelerini çeşitli boyutlara ayırıp sınıflandırarak 

kalitenin artırılmasını sağlamaktır. Üretimi artan antepfıstığının pazar gücünü de arttırmak 

şüphesiz hijyenik koşullarda ve modern makinelerle temizlenmiş ve sınıflandırılmış olması ile 

mümkündür.  

Sağlıksız koşullarda yürütülen bu çıtlatma, ayırma ve sınıflandırma gibi işlemler zaman 

kaybına yol açtığı gibi; çıtlak olan ile olmayan meyvelerin tamamı üzerinden para 

ödendiğinden üretim maliyetini de oldukça arttırmaktadır. Bundan dolayı antepfıstığında, 

hasat sonrası mekanizasyon işlemlerinde kullanılan eski metotların iyileştirilmesi ve 

modernizasyona gidilebilmesi için uygulanan işlemlerin saptanması ve ekonomik değeri 

yüksek olan bu ürünün veriminin arttırılması amacıyla yeni teknik ve teknolojilerin 

kullanılması gerekmektedir.   

Bu araştırmada, antepfıstığının hasat sonrası ayırma ve sınıflandırma tekniği ile ilgili 

olarak Türkiye’de bu güne kadar yapılan araştırmalar neticesinde ticari boyuta uygun bir 

seviyeye getirilemeyen antepfıstığının ayırma ve sınıflandırma yöntemleri üzerinde 

durulmuştur. İşletmelerin araştırma-geliştirme ve teknolojik durumları yanında eski sistemlere 

bağımlılık durumları da incelenmiştir. Bu bakımdan yapılan bu çalışma ile alandaki 

modernleşme yolunda ve mekanizasyon adına önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağlamaya 

çalışılacaktır.  
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Materyal ve Yöntem 

 

Araştırmada materyal olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan antepfıstığı 

işleme tesisleri antepfıstıklarının temizlenmesi ve sınıflandırması bakımından 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla antepfıstığı işleme tesisleri ile genel durumları, tesiste 

kullanılan temizleme ve ayırma sistemleri ve sistemde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler 

toplanılmıştır.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Genel olarak sistemleri incelenen işletmeler yoğunluk Gaziantep’in Nizip ilçesinde 

bulunmaktadırlar. Atay ve ark. ( 2010) aynı alanda yaptıkları çalışmaya göre elde edilen 

veriler tüm işletmeler için Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Antepfıstığı işleme tesislerinin yapısı 

İşl. 

Adı 

Personel durumu 

(adet) 

Kurulu 

Alan 
Ürün İşleme 

kapasitesi 

(ton/yıl) 

 

İşl. ürün 

mik. 

(ton/yıl) 

Antepfıstığı 

Tedarik kanalı (*) İdari Teknik İşçi Kapalı (m
2
) Açık  

(m
2
) 

A 1 1 30 2000 13000 14600 4800 P.  

B 1 1 8 2000 3000 2920 1200 Ç.+ P. 

C 1 3 23 250 3000 18250 6000 P. 

D 2 - 3 250 2900 9125 3000 Ç. 

E 1 - 3 80 150 730 240 P. 

F 2 1 30 1500 6000 10950 3285 Ç. 

G 1 5 10 129 150 1095 360 K. +P. 

H 2 2 23 500 8000 7200 2400 P. 

I 4 1 34 1000 5000 10500 3500 Ç.+P. 

J 1 - 8 1000 5000 18250 6000 Ç.+P.+K. 

K 1 - 3 100 100 1500 200 Ç. 

L 2 - 10 150 200 7300 2400 Ç.+K.+P. 

M 1 - 10 200 1000 5475 1800 Ç.+K. 

Ort. 1.5 2 15 704,5 3654 8300 2707  
* (Ç)Çiftçiden, (P)Pazardan, (K) Kendi Mahsulü 

 

Çizelge 1’e göre İşletmelerin %7’sinin anonim şirket, %31’inin limitet şirket, %46’sı 

şahsi şirket olduğu belirlenmiştir. Kapasite olarak küçük işletmeler 200–350 m
2
 yerleşim 

alanına sahip iken orta ve büyük işletmelerin ağırlıklı olarak 5.000–6.000 m
2
 civarında 

yerleşim alanına sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca çok büyük işletmelerin yerleşim 

alanları 15.000 m
2
 alana kadar ulaşmaktadır ve bunun yaklaşık 2.000 m

2
’sini kapalı alan 

oluşturmaktadır. İşletmenin çalışma sistemi iş durumuna göre değişmekle birlikte genellikle 

% 61’i tek vardiya,  %39’u ise çift vardiya olarak çalışmaktadır. İşletmelerde çalışan personel 

yapısı incelendiğinde; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde işçi sayısı genellikle 3–10 kişi 

dolaylarında olmaktadır. Büyük işletmelerde ise 20–40 kişi dolaylarında işçi bulunmaktadır. 

İşletmelerin tamamında sezonluk işçi çalıştırılmaktadır. Sezon sonunda işten çıkarılmakta 

ertesi yıl tekrar işe alınmaktadır. İşletmelerde işletme sahipleri de çalışmaktadır. Daimi 

çalışanlar ise genellikle kalfa, usta, teknik elaman ve işletme sahibidir. Genellikle ustabaşı, 

teknik personel ve idari personel görevlerini de yapmaktadırlar. Sadece idari görevi yapan 

işletme sahipleri birkaç taneyi geçmemektedir. Mühendis, tekniker ve teknisyen gibi teknik 

elaman işletmelerin %53‘ünde bulunmaktadır. İşletmelerin hammaddeyi (antepfıstığını) 

sağladıkları yerler incelendiğinde işletmelerin %61’i çiftçilerden, %69’u pazardan temin 

etmektedir. %31’inin ise kendi mahsulüdür. İşletmelerin tamamı hammadde sıkıntısının 
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olmadığını aksine fıstığın bol olarak bulunduğunu ifade etmektedirler. Fakat fiyat 

istikrarsızlığından ve istenen kalitenin her zaman mevcut olmadığından şikayet etmektedirler. 

İşletmelerin %18’inin taze kavlatma yapmakta olduğu gözlemlenmiştir. Taze kavlatma 

yapmayan işletmeler ise buna neden olarak, en önemli sebebi alışkanlıkları şeklinde gösterip, 

ekonomik anlamda da iyi olmayacağını düşündüklerini dile getirmişlerdir. Ayrıca, işletmeler 

dönemlik kavlatma yapmayı tercih ettiklerini şayet taze kavlatma yapılırsa yığılma olacağını 

ve işletmelerin yetersiz kalacağını belirtmişlerdir. İşletmelerin ürün işleme kapasitelerini 

incelediğimizde, küçük işletmeler 1–3 ton/gün, Orta işletmeler 8–12 ton/gün, büyük işletmeler 

ise 40–60 ton/gün ürün işleyebilmektedirler. İşletmelerin %23’ü imalat sırasında fakülte ve 

diğer araştırma kuruluşlarıyla çalışma ve ilişki içerisinde bulunurken, geriye kalanlar ise bu 

kurumlarla bağlantı kurmamaktadırlar. 

İşletmelerde ürün işleme sonunda pazarı bulunan çeşitli ürünler çıkmakta ve çeşitli 

isimler konulmaktadır. Bunlardan bir kaçı şöyledir;  

 kavrulmuş doğal çıtlak,  

 iç fıstık,  

 kırık,  

 ben,  

 boz,  

 kuş boku,  

 ikinci kalite ve  

 gül içtir.  

İşletmelerde ürün işleme sonunda ortaya çıkan ürünler  

 çerezlik,  

 baklavalık,  

 lokum gibi tatlıların yapımında kullanılmakta, dış kabuk ise yakacak olarak 

kullanılmaktadır. Genel olarak her iki ilde ’de bulunan büyük işletmelerde vakumlu 

paketleme sistemleri de mevcuttur. Küçük işletmelerde paketleme sistemi bulunmamaktadır. 

Ayrıca sadece bir işletmede 1 adet iğneli sistem bulunmaktadır.  

İncelenen işletmelerde antepfıstıklarının ayrılması ve sınıflandırılması altı farklı 

yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemler sırasıyla; 

a) Elle ayırma: 

b) Aerodinamik özelliğe göre ayırma (Şekil 2); fan sistemi ile yabancı maddeler 

uzaklaştırılmaktadır.  

c) Elekler kullanılarak ayırma (Şekil 3a); boyuna ve şekline göre değişik elek tipleri ile 

ayırma ve sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. 

d) Su havuzlarında suyun kaldırma kuvveti kullanılarak dolu-boş antepfıstıklarının 

ayrılması (Şekil 3b); burada hem temizleme hemde ayırma işlemi olmaktadır. Ancak 

hemen sonrasında kurutma işlemi yapılması gerekmektedir. Aksi halde aflatoksin 

bulaşma ihtimali yüksektir. 

İğneli tamburlar kullanılarak çıtlak fıstıkların çıtlak olmayan fıstıklardan ayrılması 

Şekil 4); İğneli sistemin antepfıstığında yaygınlaşmamasının en önemli sebebi; Uluslararası 

pazarlarda İran ve ABD kökenli antepfıstığı meyvelerinin daha iri taneli olması ve yurt 

dışından ithal edilen çıtlak ayırma makinelerinin bu iri taneli meyvelere göre dizayn edilmesi, 

yerli antepfıstığı çeşitlerinin İran ve ABD kökenli antepfıstığı meyvelerine oranla daha ufak 

taneli olmasından dolayı yapısal uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Yerli antepfıstığı 

çeşitlerinin ise iri ve çıtlak oranı yüksek olanları kuruyemiş olarak işlenmekte, yeşil içli 

olanları ise çeşitli gıda ürünleri imalatında değerlendirilmektedir. 
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Şekil 2. Aerodinamik özellik kullanılarak antepfıstıklarının ayrılması 

 

 
(a)                                   (b) 

Şekil 3. Elek sistemine  ve su havuzları kullanılarak ayırma ve sınıflandırma 

 

 

 
Şekil 4. İğneli tamburlar kullanılarak çıtlak ve çıtlak olmayan antepfıstıklarının ayrılması 

 

e) Optik özellik kullanılarak ayırma (Optoelektronik Teknoloji); sadece büyük firmlarda 

mevcut olup rekabet vb durumlardan dolayı çoğu firma kendisinde olmasına rağmen 

bulunmadığını belirtmektedir. Optik ayırma sistemi fıstıkta kusurlu yani özürlü olan 

antepfıstığı meyvelerini ayıran sistemlerde daha fazla kullanılmaktadır. 

 

İşletmelerin antepfıstığını sınıflandırırken bazı özellikleri dikkate aldıkları 

gözlemlenmiştir. İşletmelerin %8’i çeşit özelliklerine; %61’i boyut özelliklerine,  %31’i 

çıtlaklık oranına göre ve  %8’i ise renk özeliklerini dikkate alarak sınıflandırma 

yapmaktadırlar (Atay ve ark., 2010)  

İşletmelerin %61’i fıstığın çıtlak olup olmamasının çerezlik olarak piyasaya pazarlanan 

ürünlerde albenisi olması için antepfıstığının çıtlak olup olmamasının ürün 

değerlendirmesinde çok önemli olduğunu, ayırma ve sınıflandırmayı etkilediğini, kavurma 
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randımanını ve fiyatı arttıracağını özellikle satış sırasında iyi kâr getireceğini, işçilikten 

tasarruf yapılacağını ayrıca pazar değerinin yüksek olacağını belirtmişlerdir.  

Görüntü işleme ve optik algılayıcılarla çalışan sınıflandırma sistemlerinin kullanılması 

hakkında işletme sahiplerinin görüşleri alındığında, büyük işletmelerde böyle bir sistemin iş 

ve zaman kullanımı bakımından olumlu sonuçlar getireceğini belirtirken, küçük işletmelerde 

mevcut sistemlerinin kendileri için yeterli olduğunu belirtmişlerdir.  

Günümüzde hammadde ile işlenerek yarı mamul veya mamul haline getirilmiş ürünler 

arasındaki fiyat farkı gün geçtikçe artmaktadır. Bu fiyat farkını belirleyen faktörler arasında 

işleme sırasında kullanılan teknoloji girdisi de bulunmaktadır. Ülkemizde antepfıstığı yıllardır 

yetiştirilmesine rağmen, üretim miktarı istenilen düzeye çıkarılamamıştır. Şüphesiz en büyük 

sorun uygun ve Pazar değeri yüksek çeşitlere sahip bahçelerin sayısının düşük ve gelişi güzel 

çeşitlerin önceden dikilmiş olması yanında antepfıstığı işleme tesislerin mekanizasyon 

seviyesini düşüklüğü, ürünün en kısa ve hijyenik ortamda işlenmesi ve sınıflandırılmasındaki 

yetersizlikler üretimin en önemli sorunları arasında yer almaktadır.  

İşletmelerin ihtiyaçları hakkında edinilen bilgiler göstermektedir ki, ihtiyaç duyulan 

ünitelerin başında %38’lik oranla ayırma ve sınıflandırma üniteleri gelmektedir. Antepfıstığı 

işleme tesisleri ayırma ve sınıflandırma sistemlerinden sonra ise kurutma, çıtlatma, kırmaya, 

vakum makinesine ve laboratuara (nem için) ihtiyaç duymaktadırlar.  

İşletmelerin % 61’i fıstığın çıtlak olup olmamasının ayırma ve sınıflandırmayı 

etkilediğini belirtmişlerdir. İşletmelerin % 8’inde antepfıstığını çıtlaklığına göre ayıran sistem 

bulunmaktadır. Bu işletmelerde bulunan sistemde iğneli sistemdir. İşletmeler, iğneli sistemin 

özellikle Kırmızı çeşidi antepfıstıklarında iğnelerin iç fıstığa zarar verdiğini belirtmişlerdir. 

Ayrıca sistemin kurulum maliyeti de sistem açısından diğer bir olumsuzluk olarak 

görülmektedir. Görüntü işleme ve optik algılayıcılarla çalışan sınıflandırma makinesinin 

kullanılmasına işletmelerin % 69’u olumlu bakmaktadır.  

Yapılan çalışma sonucunda antepfıstığı işleme tesislerinin çok gelişmiş olmadığı, birçok 

işletmenin işleme zincirinde ürünün kalitesini ve tesisin etkinliğini arttıracak birçok makineye 

sahip olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle antepfıstığı gibi katma değeri yüksek bir ürünü 

işleyen tesislerin makine zincirini tamamlamalı ve bu makinelerin etkinliklerinin 

arttırılmasına yönelik çalışmaların yanında küçük ölçekli tesislerin yerine makine zincirini 

tamamlamış orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulması desteklenmesi gerekmektedir. 

Sınıflandırma ve ayırma sistemlerinde ayırma oranının yüksek ve kayıp oranının düşük 

seviyede olabilmesi için ülkemiz şartlarına uygun ayırma ve sınıflandırma makineleri 

kullanılmalıdır. Bundan dolayı, meyve sınıflandırma ve ayırma ünitelerinin tasarımı sırasında 

ülkemizde yetiştirilen ürün çeşitlerinin fiziksel, aerodinamik, mekanik ve optik özellikleri göz 

önünde bulundurulması gerekir. 

Sonuç olarak sektörün önde gelen işletmelerinin kalite ve standartları yakalamak için 

gerekli tüm girişimlerde bulunabileceklerini ancak bunu yalnız başlarına yapmakta zorluk 

çektikleri, devlet önderliğinde yöneltilmelerine ve desteklenmelerine ihtiyaç duydukları 

gözlenmiştir.  
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Abstract: Our planet is threaten after the industrial revolution increased of greenhouse gases (CO2, CH4, NOx 

etc.), and its caused to disaster of natural. Therefore, scientist began to meeting for solved this problem, in 

1980s. the objective of meeting was increased CO2 and its was global change, in spite of caused of greenhouse 

gases. The other green gases are ignored due to lack of concentration although it is increased of 100-300%. 

However, increasing of CO2 concentration must be decreasing and solved this problem for effect burning and 

devastation the 314 ppm to 390 ppm. For this problem, scientist and all people are begin to solve themselves. 

This solves are very expensive that although appeared advantage and disadvantage. Anyone’s don’t come voice 

or they were minor groups for soils intent of atmospheric CO2 by plants. Today, increasing atmospheric CO2 

concentration was reduce by plant biomass and this idea is pronounced with a loud noise. The country must to 

know soils of carbon stocks and balance. So, we were comparing carbon stocks of cultivated and uncultivated in 

profile soils. As results, organic and inorganic carbon amounts is ranged of 19.90-22.86 kg C m
-2

 and 49.90-

40.01 kg C m
-2

 at cultivated soils, respectively. organic and inorganic carbon amounts are changed of 7.0-9.43 

kg C m
-2

, and 58.90-62.56 kg C m
-2

 at uncultivated soils, respectively. 

Keywords: carbon stocks, cultivated and uncultivated, GAP Region 

 

Toprakların Karbon Depolaması ve Global Isınmaya Olan Etkileri 

 
Özet: Sanayii devriminden sonra artan sera gazları (CO2, CH4, NOx vb) nedeniyle ortaya çıkan global ısınma 

ve onun neden olduğu doğa felaketleri gittikçe gezegenimizi tehdit etmektedir. Bu nedenle 1980’li yıllarda bilim 

insanları bu tehditleri önlemek ve çözüm üretmek için toplantılar yapmaya başladılar. Toplantıların genel hedefi 

global ısınmaya neden olan sera gazları olmasına rağmen odak noktaları karbondioksit (CO2) artışı ve ona bağlı 

olan iklim değişiklikleriydi. Diğer gazlar %100-300 arasında bir artış göstermesine rağmen atmosferdeki 

konsantrasyonlarının azlığı nedeni ile önemsenmemektedir. Ancak CO2 konsantrasyonun miktarı 314 ppm’den 

390 ppm’e çıkınca yakıcı ve yıkıcı etkisinin ortaya çıkması nedeniyle öncelikle bu artışı önlemek ve çözmek 

gerekirdi. Bunun için her kesimden ve bilimden insanlar kendilerince çözüm aramaya başladılar. Bulunan 

çözümler pahalı olmasına rağmen olumlu ve olumsuz yanları ortaya çıktı. Belki de en önemlisi ve en ucuzu olan 

atmosferik CO2’i toprağa bağlamak kimsenin aklına gelmiyordu veya düşünenler azınlıkta olduğu için sesleri 

çıkmıyordu. Günümüzde artan bu atmosferik CO2 konsantrasyonunu azaltmak için biyomas yardımıyla toprağa 

bağlama fikri yüksek bir sesle dillendirilmektedir. Bunun içinde yapılacak ilk iş ülkelerin toprakların karbon 

depolarını ve dengelerini bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple Güneydoğu Anadolu Bölgesinde işlenmiş ve 

işlenmemiş alanlarda açılan bazı profillerin karbon miktarları karşılaştırılarak belirlenmiştir. Buna göre 1 m 

toprak kalınlığında işlenmemiş alanların organik karbon miktarları 19.90-22.86 kg C m-2, inorganik karbon 

miktarları 49.90-40.01 kg C m-2 ve işlenmiş alanların organik karbon miktarları 7.0-9.43 kg C m-2, inorganik 

karbon miktarları 58.90-62.56 kg C m-2 olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karbon stokları, işlenmiş ve işlenmemiş alanlar, GAP Bölgesi 
 

Giriş 

 

Kurak bölgelerde toprak organik maddesinin çok düşük olması nedeniyle sulama 

aracılığı ile toprağa CO2’in bağlanma şansı yüksektir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin de 

kurak olması nedeniyle bu konunun da ülkemiz için çok önemli olduğunu vurgulamakta yarar 

vardır (Sakin, 2010). 

Karbon tutulması ya da bağlanması serbest atmosferik karbondioksitin bitkiler tarafında 

fotosentez aracılığıyla organik madde olarak toprakta depo edilmesi işlemidir. Bu bağlamda 

agro - ekosistem yönetimleri TOK’un karasal alanlarda tutulması için önemli bir stratejidir. 

Böylece arazi kullanım tekniklerinin toprak organik karbonun tutulmasında önemli 

fonksiyonları olduğu açıktır (Post and Kwon, 2000). 

Toprakta karbonun en önemli depolarından biri CO2’tir ve atmosferden fotosentez 

aracılığıyla toprakta yaşayan bitkiler tarafından depo edebilmektedir veya onlar tarafından 
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geriye salındığı ifade edilmektedir (Lal et al., 1998). Nemli bölgelerde organik madde üretimi 

ile biyolojik aktivite yüksektir ve böylece topraklarda organik madde beklenenden fazladır. 

Organik maddenin parçalanmasında çok az bir kısım geriye kalmaktadır, kalan ve ayrışmayan 

organik madde, geniş ve kompleks moleküller ile koyu renkli aromatik bileşenler 

oluşturmaktadır (humik asitler). Organik maddenin Kahverenkli topraklardan Koyu renkli 

topraklara doğru arttığı belirtilmiştir (Rastogi et al., 2002). 

Karasal karbonun en büyük rezervi topraklar da bulunmaktadır ve miktarı vejetasyonun 

3, atmosferin 2 katı kadardır. Topraklar (1 m derinliğinde) 1 500 Pg C (Schlesinger and 

Andrews, 2000), 1 580 Pg C (Houghton, 2007) ve 2 m derinliğinde 2 500 Pg C (Amundson, 

2001) olduğu belirtilmiştir. Vejetasyonda 650 Pg C (Batjes and Sombroek, 1997), 610 Pg C 

(Houghton, 2007) ve atmosfer 750 Pg C (Batjes and Sombroek, 1997), 800 Pg C (Houghton, 

2007) karbon içerdiği ifade edilmektedir. Janzen (2004)’nin yapmış olduğu çalışmasında 1 m 

derinliğin altında daha çok karbonun inorganik formda bulunduğunu belirtmiştir. Toprak üstü 

organik karbonunun en önemlisinin de ormanlar olduğu açıktır 

 

Materyal ve metot 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Toros dağlarının güney kesimi ile Suriye ve 

Irak sınırları arasında yer almaktadır. Bölge 75 798.05 km
2
’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin 

%9.7’sını oluşturmakta, kapladığı alana göre ülkemizde en küçük bölgedir. Yaklaşık olarak 

3.2 milyon ha tarıma uygun arazi vardır, geri kalan bölüm çayır – mera, dağlık, yerleşim 

alanları ile boş alanlardan oluşmaktadır. Geniş ovaların, düzlüklerin yer aldığı bölgede, 

önemli yükselti Mardin – Midyat eşiği ile Karacadağ bazalt konisidir. 

Bölge kış ve yaz mevsimlerinde farklı hava kütlerinin etkisi altında kalmaktadır. Bu 

hava kütlesi bölgenin yağış ve sıcaklık durumunu etkilemektedir. Bölgenin basık yüzey 

şekilleri göstermesi, topoğrafya şartlarına bağlı olarak iklimde çok önemli değişimlere neden 

olmamaktadır. 

Toprakların organik karbon miktarları yaş yakma ile (Walkley and Black, 1934) 

belirlenmiştir. 

 

Araştırma bulguları ve tartışma 

 

Mayınlı alanlardan alınan toprak örneklerinin TOK miktarları üst horizonda 4.41-

10.43 kg C m
-2

 iken alt horizonda 1.57-5.69 kg C m
-2

 arasında değişmektedir. Profil bazında 

en yüksek TOK miktarı 23.40 kg C m
-2

 ile 1. Profilde, en düşük TOK miktar ise 20.32 kg C 

m
-2

 ile 8. Profilde gözlenmiştir. TİK miktarları üst horizonlarda 8.16-17. 30 kg C m
-2

 iken alt 

horizonlarda bu miktar 4.08-15.00 kg C m
-2

 arasında belirlenmiştir. Toplamda TİK miktarı en 

az 40.10 kg C m
-2

 ile 2. Profilde, en fazla TİK miktarı ise 52.00 kg C m
-2

 ile 7. profilde 

gözlemlenmiştir. Mayın alanların TIK miktarı yaklaşık olarak TOK’un 2 katı kadardır. Sakin 

(2010), Cizre Ovasında işlenmemiş alanlarda yapmış olduğu çalışmasında benzer sonuçlar 

elde etmiştir. 

İşlenmiş topraklardan alınan toprak örneklerinin TOK miktarları üst horizonlarda 1.97-

3.13 kg C m
-2

 iken alt horizonlarda bu değer 0.55-1.32 kg C m
-2

 arasında değişmektedir. En 

az TOK miktarı 7.30 kg C m
-2

 ile 7. Profilde görülürken fazla TOK miktar ise 9.54 kg C m
-2

 

ile 2. Profilde belirlenmiştir. TIK miktarları üst horizonlarda 9.73-63.80 kg C m
-2

, alt 

horizonlarda ise 9.50-17.53 kg C m
-2

 arasında değişmektedir. İşlenmiş alanların TİK oranları 

TOK oranlarının yaklaşık 7.6 katı kadardır. Sakin et al. (2010), Sakin (2012a) ve Sakin et al. 

(2011), Houghton (2007), yapmış oldukları çalışmalarında benzer sonuçlar elde ettiklerini 

belirtmişlerdir. 
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Schipper et al. (2012), ve Kelliher et. (2012),  yılında yapmış oldukları çalışmalarında 

sulama ve gübreleme parametrelerinin karbon (C) ve azot (N) miktarları ve yüzde oranlarına 

olan etkilerini incelemişler. 50 yıllık alınan gözlemlerine göre bu iki faktörün karbon, azot 

miktarları ve yüzdelerini arttırdığını belirtmişler. Çalışmalarında C:N oranları (6.5:1-25.0:1) 

oldukça farklı çıkmıştır. Çalışmalarına paralel olarak Condron et al. (2012)’de benzer artışı 

elde etmişler. Dünyada yapılan çalışmalarda karbon ve azotun toprağa bağlama ve depolama 

sürelerinin uzun olduğu ve kısa zamanda bunun farkına varmak oldukça zordur. 

Mayınlardan temizlenmiş alanların biyomas miktarları 25.51-76.82 g kuru madde m
-2

 

(11.48-34.57 g C m
-2

) arasında değişmekte olup, ortalama 56.39 g kuru madde m
-2

 (23.38 C g 

m
-2

)’dır. Mera alanlarının biyomas miktarları 15.01-18.39 g kuru madde m
-2

 (6.75-8.28 g C 

m
-2

) olup ortalama 16.71 g kuru madde m
-2

 (7.52 g C m
-2

) arasındadır. Bu tür alanlarda 

kültivasyon işlemleri yapılmadığı için yüz örtüsü sadece kısa otlar ve benzeri mera türü bitki 

biyomasından oluşmaktadır. İşlenmiş alanların biyomas miktarları 914.49-1013.58 g kuru 

madde m
-2

 (415.52-456.11 g C m
-2

) arasında değişmektedir. Wuest and Lollany (2012), sulu 

koşullarda yetişen buğday 376 g kuru madde m
-2

 biyomas (218.08 g C m
-2

) tespit etmişler. 

Sakin (2012b), çalışmasında buğdayda, 791.49 g kuru madde m
-2

 (356.17 g C m
-2

), 

mercimekte 199.24 g kuru madde m
-2

 (89.66 g C m
-2

) ve arpada 325.15 g kuru madde m
-2

 

(146.32 g C m
-2

) biyomas elde etmiştir. İşlenmiş alanların biyomas miktarları dünyada daha 

önce yapılan çalışmalarla benzer çıkmıştır. 

Mayınlardan temizlenmiş alanlar ile işlenen alanların karbon stokları 

karşılaştırılmasında elde edilen sonuçlar birbirinden farklı olmasına rağmen büyük bir 

farklılık yoktur. Bilindiği gibi kültivasyon işlemleri topraktaki organik maddenin ayrışması ve 

parçalanmasını hızlandırmaktadır. 58 yıldır işlenmeyen alanların karbon stoklarının beklenin 

altında olması iklimin kurak ve sıcak olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bölgede yetişen 

biyoması karbon içeriğinin düşük olması toprakların karbon stoklarının az olmasına neden 

olmaktadır. 
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Abstract: Drought as a result of the change of climatic parameters of rainfall associated with falling below the 

normal range, is one of the most dangerous natural disasters. Precipitation plays an important role in increasing 

agricultural production, is a parameter. The income derived from agriculture to increase the protection of socio-

economic welfare, drought-related with the development of the present methods with innovative ideas will 

emerge. Drought for making predictions accurately, how much of the precipitation should be noted that remain 

in the soil. Therefore, the amount of rainfall and evaporation should be examined together. Precipitation and 

evaporation parameters are associated with many climate parameters. It’s known that indices which contains too 

many parameters gives incorrect results. That's why the new indices do not include more parameters in the study. 

In addition, drought-related parameters to evaluate the long-term average of the data, the effects of drought and 

development has enabled us to not understand enough. In this research, Standardized Precipitation Index and the 

Index Percentage of normal principles, will be created through a combination of evaporation parameters for a 

new drought index is a preliminary study. This study will contribute to the creation of new methods for drought. 

Keywords: Drought, evaporation, index, precipitation. 

 

Yeni Bir Kuraklık İndisi İçin Ön Çalışma 

 
Özet: Kuraklık iklim parametrelerinin değişiklik göstermesi sonucunda yağışın normal sınırlarının altına 

düşmesi ile ortaya çıkan, en tehlikeli doğal afetlerden biridir. Yağış tarımsal üretimin artmasında önemli rol 

oynayan, bir parametredir. Tarımdan elde edilen gelirin korunması ile sosyo ekonomik refah artışı, kuraklıkla 

ilgili mevcut yöntemlerin yenilikçi fikirlerle geliştirilmesiyle ortaya çıkacaktır. Kuraklık tahminlerinin doğru bir 

biçimde yapılması için, yağışın ne kadarının toprakta kaldığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle yağış ve 

buharlaşma miktarı birlikte incelenmelidir. Yağış ve buharlaşma parametreleri birçok iklim parametresiyle 

bağlantılıdır.  Çok fazla parametre içeren indislerden doğru sonuçlar alınmadığı da bilinmektedir. Bu yüzden 

yeni indis çalışmasında daha fazla parametreye yer verilmemiştir. Ayrıca geçmişte kuraklıkla ilgili parametrelere 

ait verilerin uzun yıllar ortalamasıyla değerlendirilmesi, kuraklığın gelişimini ve etkilerini yeterince 

anlayamamamızı sağlamıştır. Bu çalışma Standart Yağış İndisi ve Normalin Yüzdesi İndisinin prensiplerine, 

buharlaşma parametresinin kombine edilmesiyle oluşturulacak, kuraklık için yeni yöntemlerin oluşmasına katkı 

sağlayacak, yeni bir kuraklık indisi için ön çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Buharlaşma, indis, kuraklık, yağış. 

 

Giriş 

      

Normalden az yağış alan yerler kurak olarak nitelendirilir. Kuraklık gözlenen ayların 

incelenmesi, tüm canlıların yaşamını olumsuz etkileyen bu büyük afetle mücadelede önem arz 

etmektedir. 

     Kuraklık iklim parametrelerinin değişiklik göstermesi sonucunda yağışın normal 

sınırlarının altına düşmesi ile ortaya çıkan, en tehlikeli doğal afetlerden biridir. İklim 

parametreleri birbirleriyle ilişkilidir. Bu nedenle yapılacak indis çalışmalarında daha az 

parametre ile çalışmak kurallığın tespitinde daha doğru sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. 

Kuraklık tahminlerinin doğru bir biçimde yapılması için, yağışın ne kadarının toprakta 

kaldığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle yağış ve buharlaşma miktarı birlikte incelenmelidir. 

     Tabiatta suyun hidrolojik çevriminin önemli bir unsurunu teşkil eden buharlaşma, 

yeryüzünde sıvı ve katı halde değişik şekil ve şartlarda bulunan suyun meteorolojik faktörler 

etkisiyle atmosfere gaz halinde dönüşü olarak tarif edilir. Buharlaşma, suyun atmosfere 

taşınmasının temel yoludur. Yeryüzünde suyu ihtiva eden her yüzey, atmosferdeki su 

buharının kaynağıdır. Denizler, göller, akarsular, nemli topraklar, karla örtülü veya buzla 

kaplı yüzeyler, ormanlar, bitki örtüsüne sahip araziler üzerinde devamlı buharlaşma meydana 

gelmektedir. 
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     Yağış, sıcaklık, rüzgâr hızı, güneşlenme süresi, nispi nem, basınç gibi birçok iklim 

parametresi buharlaşma miktarını etkiler. Buharlaşma, su yüzeyindeki buhar basıncı ile suyun 

üstündeki buhar basıncının arasındaki fark ile orantılıdır. Sudaki buhar basıncı (ew), havadaki 

buhar basıncından (ea) büyük olduğu müddetçe buharlaşma devam eder ve ew= ea olunca 

buharlaşma durur. Buna göre hava buhar basıncı arttıkça buharlaşma miktarı azalır. Gün 

esnasında buharlaşma sabah saatlerinde minimum, öğleden sonra 12
00

-15
00

 saatleri arasında 

ise maksimum değerine ulaşır. Sıcaklıkla ilgili olarak buharlaşma soğuk mevsimde az, sıcak 

mevsimde fazladır. Buharlaşmanın devam etmesi için difüzyon ve konveksiyon ile su 

buharının su yüzeyinden uzaklaşması gerekir. Bu durum havanın hareketi (rüzgâr) ile 

mümkündür. Rüzgâr hızı ne kadar fazla olursa buharlaşma o kadar fazla olur. Hava basıncı 

arttıkça birim hacimdeki molekül sayısı artar ve sudan havaya sıçrayan moleküllerin hava 

moleküllerine çarpıp yeniden suya dönmeleri ihtimali yükselmiş olacağından buharlaşma 

azalır. Ancak bu etki diğerlerinin yanında önemsizdir. Yükseklikle basınç azaldığından, 

yüksek yerlerde buharlaşma fazlalaşır. 

     Suyun bulutlardan yağmur, sulusepken, kar, ya da dolu şeklinde tahliye edilmesine yağış 

denir. Bu durum atmosferik suyun yeryüzüne geri dönüşünün başlıca yoludur. 

     Toplam buharlaşma etkin sulama ve uygun su yönetimi yarı-kurak ve kurak bölgelerde çok 

önemlidir. Sulama projesi planlayıcıları tarafından baraj, gölet ve bitki deseni projelerinin 

planlama çalışmalarında kullanılmak için sıklıkla ürün su gereksinimleri ya da toplam 

buharlaşma verilerine ihtiyaç duyulur. Diğer taraftan, iklim değişikliği, su talebindeki artış ve 

su kıtlığından dolayı su muhafazası gitgide daha fazla önem kazanmaktadır. 

 

Materyal ve Yöntem 

      

Kuraklığın frekansı, ivmesi, yoğunluğu tamamıyla veya kısmen zaman aralığına bağlıdır. 

Kuraklığın tanımlanmasında kullanılan parametrelerden biri olan standart yağış, belirli bir 

zaman aralığı için bulunan ortalama yağışın, standart sapmaya oranıdır. Burada ortalama ve 

standart sapma geçmiş yılların verilerinden elde edilir. 

     Standart Yağış İndisi(SPI) idealde en az 30 yıllık birbirini takip eden bir dönem için aylık 

(m) periyotlar için yağış verileri hazırlanır. Daha sonraki aylık zaman aralıkları için ortalama 

dönemler belirlenir. Yağış değeri 1, 3, 6, 12, 24, 48 veya 72 ay olabilir. Bu durum bir 

rastgelelik içerir. Her veri seti gamma fonksiyonuna, yağış olasılık ilişkisini tanımlamak için 

uydurulur. Yağış olasılığı ilişkisi geçmişteki verilerden bulunur. Olasılık veya gözlenen yağış 

veri noktası hesaplanır ve yağışın standart sapmadan farkı belirlenir. SPI olasılıkla ilişkilidir. 

SPI yağışı, dikkate alınan dönemdeki yağış eksikliğini hesaplamada kullanır. SPI bir normal 

dağılımdır. Kurak periyotları izlemek için kullanılır. SPI, diğer su değişkenleri, kar, baraj, 

akış, toprak suyu ve yeraltı suyu içinde kullanılabilir ve normalleştirilmiştir. 

 

SPI aşağıdaki ilişki ile hesaplanır: 

 
  Eşitlikte;  

  Xi : X1, X2,.......Xn   (yağış)  

  Dikkate alınan zaman aralığındaki ortalama yağış  : ix  

  Standart Sapma :  

      

Yukarıda belirtilen formüllerle yapılan hesaplamalar SPI için direkt rakamsal değerleri 

vermemektedir. Burada amaçlanan standart yağış indisinin ne anlama geldiğinin ifadesidir. 
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     Gerçekte indisin hesaplanması yağışın 12 ay ve daha az periyotlarda normal dağılıma 

uymaması sebebiyle komplikedir ve bu sebeple yağış dizileri öncelikle normal dağılıma 

uygun hale getirilir. Sonuçta elde edilen SPI değerleri yağış eksikliği ile lineer olarak artan ve 

azalan bir eğilim gösterir. SPI değerlerinin normalize edilmesi sonucu seçilen zaman dilimi 

içerisinde hem kurak ve hem de nemli dönemler aynı şekilde temsil edilmiş olur. SPI 

değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indisin sürekli olarak 

negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır. İndisin sıfırın altına ilk 

düştüğü ay kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken indisin pozitif değere yükseldiği ay 

kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. Bu yöntemde kuraklık şiddeti aşağıdaki Çizelge 1’de 

gösterilen kategorilere göre sınıflandırılır (McKee et al., 1994). 

 

Çizelge 1 : SPI değerlerine göre kuraklık kategorileri 

SPI DEĞERLERİ 

2.0 ve daha büyük değerler Çok Aşırı Nemli 

1.5 ile 1.99 arası Çok Nemli 

1 ile 1.49 arası Yarı Nemli 

-0.99 ile +0.99 arası Normal 

-1 ile –1.49 arası Yarı Kurak 

-1.5 ile –1.99 arası Şiddetli Kurak 

-2 ve daha küçük değerler Çok Şiddetli Kurak 

      

  SPI değerlerinin hesaplanmasında şu yöntem izlenir. En az 30 yıllık sürekli periyoda 

sahip aylık yağış dizileri hazırlanır. Yağış eksikliğinin farklı su kaynaklarına etkisi dikkate 

alınarak indislerdeki değişimlerin gözleneceği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24, 

30, 36, 48, 60, ve 72  aylık(i) gibi farklı zaman dilimleri belirlenir. Bu zaman dilimleri 

yağıştaki eksikliğin kullanılabilir su kaynaklarına olan etkisinin ne kadar sürede 

hissedilebileceği gibi subjektif bir mantığa göre seçilmiştir. Örneğin herhangi bir ayda yağışta 

meydana gelen azalma toprak nemine hemen etki edebilirken, yeraltı sularının ve nehirlerin 

bundan etkilenmesi daha uzun süreli bir zaman dilimi içinde olur. Her zaman dilimindeki veri 

dizileri kayan bir özellikte olup o ayın indis değeri önceki (i) ayları değerlerine göre belirlenir. 

Daha sonra her veri setine Gama dağılımı uydurulur ve böylece gözlenmiş yağış olasılıkları 

tanımlanır (Thom, 1958). 

 

 
 

Gama fonksiyonu x = 0 için tanımlanamadığından ve yağış dağılımı sıfır (0) değerler 

içerdiğinden kümülatif olasılık yeniden aşağıdaki şekilde tanımlanır.  

 

   
 

Yukarıdaki eşitlikte q sıfır değeri için olasılığı ifade eder. Eğer m herhangi bir yağış 

serisindeki sıfır (0) değerleri ifade etmek için kullanılırsa q=m/n olarak tanımlanabilir. Burada 

anlatılmak istenen, ele aldığımız herhangi bir yıla ait aylık yağış verilerini incelediğimizde 

yağış olmayan ayların sayısı bize m’i verir. Burada n ise indislerdeki değişimlerin gözleneceği 

seçtiğimiz zaman dilimidir. Kümülatif olasılık değeri, H (x), sıfır (0) ortalama değeri ve bir 

(1) varyans değeri taşıyan ve SPI değerini ifade eden standart normal rastlantısal Z 

değişkenine dönüştürülür. SPI değerlerinin normalize edilmesi o istasyona ait yağış 

dizilerinde hem zaman ve hem de lokasyon bazında olan değişkenliklerin dikkate alınması 
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sağlanmış olur. 

     Yağış eksikliğinden kaynaklanan kuraklığın bu kaynaklar üzerindeki etkisinin süre 

ve şiddetlilik açısından farklı olmasından kaynaklanmasıdır. Bu durumda kuraklığın izlenmesi 

açısından yağıştaki eksikliğin farklı zaman dilimleri içinde kantitatif olarak ifade edilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. SPI, yağış eksikliğinin farklı zaman dilimleri içindeki 

değişkenliğini dikkate alabilen bir yöntemdir. 

     Normalin Yüzdesi İndisi(PNI) ise, belirlenen zaman dilimi içinde yağış miktarının 

ortalamasına bölünmesiyle yüzdelik halinde elde edilir. Buradan elde edilen indis değerleri, 

normal ve üzeri(risk yok), hafif(izlemeye başlanmalı) kurak, orta şiddette kurak(uyarı 

durumu) ile şiddetli kurak(acil durum) şeklinde sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. 

 

Çizege 2 : PNI metoduna göre kuraklık değerleri ve sınıflandırma (Aylık veya yıllık olarak 

değerlendirilir.) 

Periyot 

Ay 

Normal Ve Üzeri 

(Risk Yok) 

Hafif Kurak 

(İzlemeye Başla) 

Orta Şiddette Kurak 

(Uyarı) 

Şiddetli Kurak 

(Acil Durum) 

1 %75'den büyük %65 – %75 %55 – %65 %55'den küçük 

3 %75'den büyük %65 – %75 %55 – %65 %55'den küçük 

6 %80'den büyük %70 – %80 %60 – %70 %60'dan küçük 

9 %83,5'den büyük %73,5 – %83,5 %63,5 – %73,5 %63,5'den küçük 

12 %85'den büyük %75 – %85 %65 – %75 %65'den küçük 

      

Su yılına ait yağış verileri ile buharlaşma miktarlarındaki değişimi birlikte incelediğimizde, 

kuraklığı daha doğru bir şekilde algılayabiliriz. Bu çalışma Standart Yağış İndisi ve Normalin 

Yüzdesi İndisinin prensiplerine, buharlaşma parametresinin kombine edilmesiyle ya da yeni 

bir Buhar İndisi ile kuraklık analizi yapılmasını önermektedir. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
      

İzmir ilinin Menemen ilçesinin 1962-2012 Su yılına ait yağış verileri ile buharlaşma 

miktarları incelendiğinde 50 yıllık yağış ortalaması, 529,88 mm, buharlaşma miktarının 

1536,9 mm olduğu saptanmıştır. Yıl bazında incelediğimizde, 50 yıl içinde buharlaşma 

miktarı yaklaşık 1800 mm’den 1300 mm’lere düşmüştür. Yağış miktarlarındaki değişimler ise 

düzensizdir. Bazı yıllar ani düşüşlerle 400-500 mm’lere düşse de 2008-2009, 2009-2010, 

2010-2011 ve 2012 -2013 su yıllarını kapsayan dönemin ortalaması 700 mm civarındadır.  

Aynı döneme ait ortalama buharlaşma miktarı ise 1300 mm civarındadır. Yağışların aylara 

göre dağılımının değiştiğini hissettiğimiz bu günlerde beklenebilecek tek iyimser tablo, diğer 

aylarda geçmişe oranla daha fazla miktarda yağış meydana gelmesidir. Yağışların artmasına 

ya da aynı düzeylerde kalmasına rağmen, buharlaşma oranlarının artması yüzey akışının 

azalmasına bu da yenilenebilir su arzının ve hidroelektrik enerjinin azalmasına sebep 

olacaktır.      

İndisler yardımıyla geleceğe yönelik tahminde bulunabilmek mümkündür. Yaşanan 

kuraklığı diğer ayların tolere etmesi, kuraklığı görmezden gelmemize yol açmaktadır. Yıllık 

yaşanan kuraklıklar önemli olduğu kadar mevsimsel yaşanan kuraklıklar da önemlidir. Aylık 

buharlaşma miktarları incelenerek, sulama programları daha etkin bir şekilde yapılabilir. 

Standart Yağış İndisi, Normalin Yüzdesi İndisi gibi yağış parametresini barındıran indislere, 

buharlaşma parametresi de dâhil ederek ya da sadece yağış ve buharlaşma parametrelerini 

içeren yeni indis çalışmalarıyla, kuraklığı ve gelişim sürecini daha doğru tespit edebiliriz. 

Çiftçilerin modern sulama sistemlerini kullanmaları yaygınlaştırılmalı, halk su tasarrufu 
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konusunda bilinçlendirilmeli, kuraklık indisleri yardımıyla, alarm düzeyleri belirlenmeli ve 

toplum uyarılmalı, kuraklıkla mücadele devlet politikası haline gelmelidir. 

 

 
Grafik 1: Buharlaşma miktarının yıllara göre değişimi 

 

 
Grafik 2: Yağış miktarının yıllara göre değişimi 
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Abstract: This study was carried out between 2005 and 2007 years in Malatya Apricot Research Station. Drip, 

mini sprink and classical irrigation methods were applied on cv. Hacihaliloglu apricot trees when 50 and 75% of 

useful water in soil is consumed. Tensiometers were used to determine irrigation time. The results showed that 

among the irrigation methods, drip irrigation and mini sprink gave the better results on cv. Hacihaliloglu apricot 

for plant nutrient content of leaf and soil than classical method. 

The highest soil organic matter and salt content were determined as 2.52% and 0.920 mmhos/cm in drip 

irrigation at 75% level. The lime content of experimental area was found between 47-56% indicating 

experimental area soils in high for lime. The unstable leaf and soil plant nutrient values were obtained  according 

to  irrigation method, irrigation level, analyze season and soil layers, and the trees made better use plant nutrients 

in drip and mini sprinkler irrigation methods was determined. 

Keywords: Apricot, irrigation, plant nutrient element 

 

Farklı Yöntemlerle Farklı Düzeylerde Sulanan Kayısıda Toprak ve Yaprak Bitki Besin 

Elementlerinin Değişimi 

 
Özet: Bu çalışma, 2005-2007 yıllarında Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu’nda yürütülmüştür. Hacıhaliloğlu 

kayısı çeşidine su damla, mini yağmurlama ve çanak sulama yöntemleri ile topraktaki faydalı suyun %50’si ve 

%75’i tüketildiğinde uygulanmıştır. Her sulamada 90 cm toprak profilindeki nem düzeyi tarla kapasitesine 

tamamlanmış, sulama zamanının belirlenmesinde tansiyometrelerden yararlanılmıştır. Farklı sulama yöntemleri 

ve düzeylerinin yaprak ve toprak bitki besin elementlerinin değişimine etkisi belirlenmiştir. 

Belirlenen en yüksek toprak organik madde ve tuz içeriği sırası ile %2.52 ve 0.920 mmhos/cm ile damla sulama 

%75 uygulamasından elde edilmiş, deneme alanı toprakları kireç içeriği bakımından “çok fazla” sınıfında yer 

almaktadır. Sulama yöntemi, sulama düzeyi, analiz sezonu ve toprak derinliklerine göre değişen yaprak ve 

toprak bitki besin elementleri değerleri elde edilmiş, damla ve mini yağmurlama sulama yöntemlerinde 

ağaçların, bitki besin elementlerinden daha iyi yararlandığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kayısı, sulama, bitki besin elementleri 

 

Giriş 

 

Meyve ağaçlarında meyve tutumu, generatif organların düzenli ve sağlıklı bir şekilde 

gelişmesine bağlıdır. Meyve ağaçlarında generatif organlar vegetatif organlara göre büyüme 

ve gelişmeleri daha karmaşık bir yapıya sahip oldukları için, generatif organların gelişmeleri 

için daha fazla besin elementlerine ve daha çok fotosentez ürünlerine ihtiyaç duymaktadır 

(Faust, 1989). Bu besin maddelerin düzeyinin bitkilerin ihtiyaç duyduğu oranlardan düşük 

olması durumunda ağaçların verimliliği azalmaktadır. 

Optimum bitki gelişimi için, besinler bitki bünyesine belli oranlarda alınmalı ve 

dağılmalıdır (Baier, 1985; Busler, 1971; Gollmick ve ark. 1970). Bu durumla ilgili olarak 

Smith (1962) ve Baier (1985) bitki besin element konsantrasyonlarının oldukça geniş 

aralıklarda büyümeyi negatif yönde etkilemeden çeşitlilik gösterebileceğini, optimum bitki 

gelişimi için besin elementi konsantrasyon aralıkları için verilen sınırların çok katı bir şekilde 

dikkate alınmaması gerektiğini, belli bir toleransın her zaman kabul edilmesi gerekliliğini 

ortaya koymuşlardır. Bu tür toleransların hem besin elementinden besin elementine, hem de 

bitki tür ve çeşitleri arasında önemli ölçüde çeşitlilik göstereceğini bildirmişlerdir. 



788 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

Sulamada amaç, yalnızca birim alan ya da su hacmine düşen en yüksek tarımsal 

üretimin elde edilmesi değildir. Uzun dönemde suyun randımanlı kullanılıp, çevreye ve 

dolayısıyla su kaynaklarına olumsuz etkiler yapmadan, üretimi arttırarak, net gelirin en 

yüksek kılınmasıdır. Suyun kaynaktan itibaren en az kayıpla iletimi, dağıtımı ve topraktaki 

miktarının denetimi önem taşımaktadır (Korukçu ve ark., 2007). 

Bu çalışma ile damla, mini yağmurlama ve çanak yöntemleri ile topraktaki faydalı 

suyun %50’si ve %75’i tüketildiğinde yapılan sulamanın Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde 

toprak özellikleri ile toprak ve yapraktaki bitki besin elementlerinin değişim ve kapsamına 

etkileri belirlenmiştir. 

 

Materyal ve Metot 

 

Çalışma, 2005-2007 yıllarında, Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu deneme alanında 

yürütülmüştür. Denemede materyal olarak, yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan, bölgede en 

önemli kurutmalık çeşit olan ve kayısı ağacı varlığının %75’ini oluşturan, kayısı çöğürü anacı 

üzerine aşılı 8 yaşında, 10x10 m aralık ve mesafede dikilmiş Hacıhaliloğlu kayısı çeşidi 

kullanılmıştır. Meyveleri 25-45 g, SÇKM’si %26, asitliği %0.30, çekirdeği oval, bademi tatlı, 

et/çekirdek oranı 14 olan bir kayısı çeşididir (Demirtaş ve ark., 2012). 

Araştırma alanının toprakları kolüvyal büyük toprak grubundan olup toprak bünyesi 

kumlu tın, pH 7.8, elektrik iletkenliği 0.4 mmhos/cm, toplam kireç içeriği %45 ve organik 

madde yüzdesi %1.85’tir.  

Kayısı ağaçlarına, 2005 yılı sonbaharında ağaç başına 50 kg yanmış çiftlik gübresi 

serpilerek toprakla karıştırılmış, her yıl sonbaharda ağaç başına 0.5 kg P2O5 ve 0.5 kg K2O, 

ağaç taç izdüşümüne açılan bantlara uygulanmış, tomurcuk kabarmasından 2-3 hafta önce 

ağaç başına 200 g N, amonyum sülfat (%21 N); meyve çekirdeğinin sertleşme döneminde 100 

g N, amonyum nitrat (%33 N) taç izdüşümüne serpilerek çapa ile karıştırılmıştır. 

Denemede su damla, ağaç altı mini yağmurlama ve çanak sulama yöntemleri ile 

topraktaki faydalı suyun %50’si ve %75’i tüketildiğinde bitkiye uygulanmıştır. Her sulamada 

90 cm toprak profilindeki nem düzeyi tarla kapasitesine tamamlanmıştır. Sulama zamanının 

belirlenmesinde tansiyometreler kullanılmıştır (Richards and Marsh, 1961; Hagan et al., 1967; 

Kanber ve ark., 1992). 

Toprak ve Yaprak Analizleri 

Deneme alanında her yıl sulama sezonu başında ve sonunda ağaç taç izdüşümünde, 

Jackson (1962)’e göre 0-30 ve 30-60 cm derinliklerden toprak örnekleri alınarak fiziksel ve 

kimyasal analizler yapılmıştır. Analizlerde pH ve elektriksel iletkenlik (EC) (mmhos/cm), 

Richards (1954)’e göre; kireç (CaCO3) (%), Çağlar (1949)’a göre Scheibler kalsimetresi ile; 

organik madde (%), Jackson (1962)’de bildirilen modifiye Walkley Black Metodu’na göre; 

toplam azot (%), Jackson (1962)’a göre Kjeldahl Yöntemi ile; alınabilir fosfor (P2O5) (ppm), 

Olsen ve ark. (1954)’e göre, değişebilir K, Ca, Mg (ppm) ise Jackson (1962)’e göre atomik 

absorbsiyon spektrofotometresi ile belirlenmiştir. 

Yaprak analizleri için örnekler Çolak (2001)’e göre alınmıştır. Toplam azot (%), 

Jackson (1962)’ye göre Kjeldahl Metodu ile; toplam fosfor (%), Chapman ve Pratt (1961)’de 

belirtilen kuru yakma Vanadomolibdat fosforik asit sarı renk yöntemine göre; toplam K (%), 

Ca (%), Mg (%), toplam Fe (ppm), Mn (ppm), Zn (ppm) kuru yakma yöntemine göre atomik 

absorbsiyon spektrofotometresiyle belirlenmiştir. Çizelgelerde, denemenin yürütüldüğü üç 

yıla ait değerlerin ortalamaları verilmiştir. İstatistiksel analizlerde Costat paket bilgisayar 

programı kullanılmıştır. 

 

 

 



 789 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

Araştırma Sonuçları Ve Tartışma 

 

Toprak Özelliklerindeki Değişim 

Farklı toprak nem düzeylerinde damla, mini yağmurlama ve çanak yöntemleri ile 

sulanan kayısıda deneme alanının, sulama sezonu başında ve sonunda 60 cm derinliğe kadar 

her 30 cm derinlik için ayrı ayrı belirlenen toprak özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Farklı sulama uygulamalarının, toprakların sulama sezonu başında ve sonunda her iki 

derinlik için belirlenen toprak pH‘sı ve tuz içeriği değerlerindeki değişime etkisi istatistiksel 

olarak %0.1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Sezon başında ölçülen toprak pH değerleri yıl, 

sulama yöntemi ve düzeyleri, toprak derinlikleri ve analiz dönemlerine göre değişmekle 

birlikte 7.86 ile 8.13 arasında değişim göstermiştir. Genel olarak, sezon sonunda ölçülen pH 

değerlerinin, sezon başındaki değerlerden yüksek olduğu belirlenmiştir. Türlere göre 

değişmekle birlikte meyve ağaçları genellikle, pH’sı 6.5-7.5 arasında değişen topraklarda 

daha iyi gelişme göstermektedir. Buna göre, deneme alanının toprak pH değerlerinin uygun 

meyvecilik açısından ortalama 0.5 ile 1.0 birim arasında yüksek olduğu görülmektedir. 

Akalan (1968)’de belirtilen 8.0-8.5 arasındaki pH değeri sınıfında yer alan deneme alanının 

toprakları, orta alkali özellik göstermektedirler. 

Sezon başında belirlenen en yüksek toprak tuz içeriği 0.796 mmhos/cm ile çanak 

sulama %75 uygulamasının 30-60 cm derinliğinden, en düşük 0.457 mmhos/cm ile damla 

sulama %50 uygulamasının ilk 30 cm derinliğinden elde edilmiştir. Sezon sonunda belirlenen 

en yüksek tuz değerleri damla sulama %75 uygulamasından 0.920 mmhos/cm, en düşük 

çanak sulama %50 uygulamasından 0.551 mmhos/cm ile ilk 30 cm’den belirlenmiştir. Damla 

sulama yönteminin her iki sulama düzeyinde de, sezon başında belirlenen her iki derinlikteki 

tuz içeriği birbirlerine yakın belirlenmiş, sezon sonunda bu değerler yükselmiş ve her iki 

sulama düzeyinde de ilk 30 cm’de tuz birikimi daha yüksek bulunmuştur. Tuz birikimi mini 

yağmurlama ve çanak sulama yöntemlerinde daha düşük düzeylerde gerçekleşmiş, bu 

yöntemlerde tuz yıkanarak daha altlara taşınmış, sezon sonunda yapılan analiz sonuçlarına 

göre tuz birikiminin ikinci 30 cm’de daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Deneme alanında elde 

edilen toprak tuz içeriği değerleri, Tüzüner (1990)’da belirtilen orta ve çok tuzlu sınıfları 

arasında değişmektedir. 

Uygulamaların sulama sezonu başında her iki derinlikteki toprağın kireç içeriğine, 

sezon sonunda ise ilk 30 cm derinlikteki kireç değerlerine etkisi istatistiksel olarak %0.1 

düzeyinde, sezon sonu 60 cm derinlik değerlerine etkisi istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır. Çalışma süresince genel olarak, sezon başında ölçülen toprak kireç içeriği 

değerlerinin, sezon sonunda ölçülen değerlerden, ilk 30 cm derinlikteki değerlerin de ikinci 

derinlik değerlerinden yüksek olduğu belirlenmiştir. Uygulamalara göre ortalama toprak kireç 

içeriği %47.21 ile %55.77 değerleri arasında değişmektedir. Hızalan ve Ünal (1966)’da, kireç 

içeriği %25’ten yüksek olan toprakları “çok fazla kireçli” olarak nitelendirmektedir. Bu 

durumda, denemenin yürütüldüğü toprakların kireç içeriklerinin oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bölgedeki toprakların yapısı ile ilgili yapılan çalışmalarda, bölge topraklarının 

kireç içeriklerinin genel olarak yüksek olduğu bildirilmiştir (Bilici ve ark., 1995; Daş, 1998; 

Çolak, 2001). 

Sezon başında her iki toprak derinliği için, sezon sonunda ilk 30 cm derinlikte 

belirlenen organik madde içeriği değerleri istatistiksel olarak %0.1 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Sulama sezonu başında ölçülen en yüksek organik madde içeriği %2.36 ile mini 

yağmurlama yöntemi ile %50 nem düzeyinde yapılan sulama uygulamasının ilk 30 cm 

derinliğinden, en düşük %1.36 ile çanak sulama %75 uygulamasının ikinci 30 cm 

derinliğinden belirlenmiştir. Genel olarak, her üç sulama yöntemi ve her iki sulama düzeyinde 

ilk 30 cm derinlikteki organik madde içerikleri ikinci 30 cm derinlikten, sezon sonunda 

belirlenen organik madde içerikleri sezon başındaki değerlerden yüksek bulunmuştur. 
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Deneme alanının toprakları, organik madde içerikleri bakımından az ve orta sınıflarında yer 

almaktadır (Hızalan ve Ünal, 1966). 

 

Toprak Bitki Besin Elementlerindeki Değişim 
Damla, mini yağmurlama ve çanak sulama yöntemleri ile topraktaki faydalı suyun 

%50 ve %75’i tüketildiğinde yapılan sulama uygulamalarının, sezon başında ve sonunda, 60 

cm derinliğe kadar her 30 cm için ayrı ayrı belirlenen deneme alanı topraklarının makro ve 

mikro bitki besin elementleri içerikleri Çizelge 2’de verilmiştir.  

Sulama uygulamalarının bitki besin elementlerindeki değişime etkisi sulama yöntemi, 

sulama düzeyi, toprak derinliği ve analiz dönemine göre istatistiksel olarak farklılık 

göstermektedir. Sezon başında en yüksek N içeriği %0.114 ile çanak sulama %75 ve %0.113 

ile mini yağmurlama %50 uygulamasının 0-30 cm derinliğinden, en düşük %0.087 ile çanak 

sulama %75 uygulamasının 30-60 cm derinliğinden elde edilmiştir. Sulama sezonu sonunda 

belirlenen en yüksek değerler %0.114 ile %0.119 arasında damla ve mini yağmurlama 

yöntemlerinin her iki sulama düzeyinin 0-30 cm derinliğinden, en düşük değerler %0.080 ile 

çanak sulama %75 uygulamasının 30-60 cm derinliğinden elde edilmiştir. Tüm sulama 

uygulamalarında ve analiz yapılan her iki dönemde de, 0-30 cm derinlikte belirlenen toprak N 

düzeyi değerleri, 30-60 cm derinlikte belirlenen değerlerden yüksek bulunmuştur. FAO 

(1990)’da belirlenen sınır değerlere göre deneme alanının N içeriklerinin, 0-30 cm derinlikte 

yeterli, 30-60 cm derinlikte az düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Sulama sezonu öncesi en yüksek P içeriği 33.54 ppm ile çanak sulama %75 düzeyi 

uygulamasının 0-30 cm derinliğinden, en düşük 8.19 ppm ile mini yağmurlama %75 

düzeyinin 30-60 cm derinliğinden elde edilmiştir. Sezon sonu en yüksek değerler 47.62 ppm 

ile damla sulama %50 uygulamasının ilk 30 cm’sinden, en düşük 6.69 ppm ile damla sulama 

%75 uygulamasının ikinci 30 cm’sinden elde edilmiştir. Tüm sulama uygulamalarında, ilk 30 

cm toprak derinliği P içeriği değerlerinin, 30-60 cm derinlikteki P içeriğinden yüksek olduğu 

belirlenmiştir. FAO (1990)’da belirtilen değerler bakımından deneme alanı topraklarının 

fosfor içeriği bakımından yeterli olduğu görülmektedir.  

Sezon başında belirlenen en yüksek K içeriği 296.3 ppm ile çanak sulama %75 düzeyi 

ilk 30 cm derinlikten, en düşük 138.0 ppm ile mini yağmurlama %75 uygulamasının ikinci 30 

cm derinliğinden elde edilmiştir. Sulama sezonu sonrası en yüksek K içeriği 246.5 ppm ile 

damla sulama %75 uygulamasının ilk 30 cm derinliğinden, en düşük 135.4 ppm ile mini 

yağmurlama %75 uygulamasının ikinci 30 cm’sinden elde edilmiştir. Tüm sulama 

uygulamalarında toprağın 0-30 cm’sinin K içeriği, 30-60 cm K içeriğinden yüksek 

bulunmuştur. Sulama uygulamaları, toprak derinliği ve analiz dönemine göre deneme alanı 

topraklarının K içeriği az ile yeterli arasında değişmektedir (FAO, 1990). 

Sulama yöntemi, sulama düzeyi ve toprak derinliğine göre sulama sezonu başında 

toprağın Ca içeriği 3472 ppm ile 3241 ppm arasında, sezon sonunda 3477 ppm ile 3024 ppm 

arasında değişim göstermiştir. Deneme alanının toprakları Ca içeriği bakımından yüksek 

değerlerde bulunmaktadır. 

Sulama sezonu başında en yüksek Mg içeriği 543.1 ppm ile çanak sulama %50 düzeyi 

uygulaması 30-60 cm derinliğinden, en düşük 454.8 ppm ile damla sulama %75 

uygulamasının 0-30 cm derinliğinden elde edilmiştir. Sulama sezonu sonunda en yüksek Mg 

içeriği 520.7 ppm ile mini yağmurlama %75 uygulamasının 30-60 cm derinliğinden, en düşük 

436.4 ppm ile çanak sulama %75 uygulamasının 30-60 cm derinliğinden elde edilmiştir. 

Deneme alanının toprakları sulama uygulamaları ve toprak derinliğine göre değişmekle 

birlikte Mg içeriği yeterli düzeyde bulunmaktadır (FAO, 1990). 



 

 

 

Çizelge 1. Farklı sulama yöntemleri ve sulama düzeylerinin bazı toprak özelliklerine etkisi 

Sulama Yöntemi 
Sulama 

Düzeyi 

Sezon Başı 

pH EC (mmhos/cm) Kireç ( % ) Organik Madde  (%) 

0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 

Damla Sulama 
%50 7.96  a 7.99  a 0.457  f 0.487  e 55.13  a 53.67  b 1.72  cd 1.72  ab 

%75 7.89  bc 7.97  ab 0.494  e 0.488  e 55.46  a 55.77  a 2.25  ab 1.55  b 

Mini 

Yağmurlama 

%50 7.91  b 7.93  bc 0.592  c 0.688  b 54.46  a 52.69  bc 2.36  a 1.76  a 

%75 7.93  ab 7.89  c 0.559  d 0.581  d 53.98  ab 53.14  bc 2.03  bc 1.88  a 

Çanak Sulama 
%50 7.80  d 7.83  d 0.786  a 0.672  c 50.98  c 49.82  d 1.57  d 1.71  ab 

%75 7.86  c 7.90  c 0.644  b 0.796  a 52.66  b 52.30  c 1.77  cd 1.36  c 

LSD.01 0.038*** 0.040*** 0.023*** 0.015*** 1.519*** 1.151*** 0.315*** 0.173*** 

Sulama Yöntemi 
Sulama 

Düzeyi 

Sezon Sonu 

pH EC (mmhos/cm) Kireç ( % ) Organik Madde  (%) 

0-30 cm 0-30 cm 30-60 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 

Damla Sulama 
%50 7.89  c 8.06  ab 0.838  b 0.637  b 47.29  c 48.17 2.31  b 1.66 

%75 7.94  c 8.02  c 0.920  a 0.702  a 48.54  c 47.63 2.52  a 1.59 

Mini 

Yağmurlama 

%50 8.11  ab 8.10  a 0.577  c 0.584  c 48.78  bc 47.59 2.02  c 1.59 

%75 8.08  ab 8.09  a 0.577  c 0.625  b 47.37  c 47.21 2.11  c 1.59 

Çanak Sulama 
%50 8.06  b 8.05  bc 0.571  cd 0.704  a 50.98  ab 48.30 1.98  c 1.63 

%75 8.13  a 8.09  a 0.551  d 0.580  c 51.38  a 50.43 2.02  c 1.57 

LSD.01 0.053*** 0.032*** 0.020*** 0.022*** 2.272*** Ö.D. 0.186*** Ö.D. 
*** %0.1 düzeyinde önemli,  Ö.D. önemli değil 
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Çizelge 2. Farklı sulama yöntemleri ve sulama düzeylerinin kayısı ağaçlarında toprak bitki besin elementlerinin değişimine etkisi 

Sulama Yöntemi 
Sulama 

Düzeyi 

Sezon Başı 

N (%) P (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) 

0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 

Damla Sulama 
%50 0.101 b 0.091 bc 25.93 b 15.71 a 225.2  b 165.8  c 3385  abc 3407.9 466.5  bc 474.0  c 

%75 0.110 ab 0.096 ab 21.22 cd 13.23 b 192.1  c 157.6  d 3298  bc 3241.3 454.8  c 448.8  d 

Mini Yağmurlama 
%50 0.113 a 0.101 a 27.85 b 19.14 a 197.8  c 176.7  b 2463  ab 3392.4 470.1  bc 498.0  b 

%75 0.110 ab 0.091 bc 16.88 d   8.19 c 178.3  d 138.0  e 3472  a 3359.3 471.5  bc 467.0  cd 

Çanak Sulama 
%50 0.103 ab 0.101 a 25.21 bc 19.67 a 177.2  d 176.7  b 3287  c 3361.3 538.6  a 543.1  a 

%75 0.114 a 0.087 c 33.54 a 18.45 a 296.3  a 191.7  a 3318  abc 3380.9 494.1  b 520.7  ab 

LSD.01 0.010** 0.007*** 4.349*** 3.823*** 10.337*** 7.615*** 155.86** Ö.D. 26.385*** 23.424*** 

Sulama Yöntemi 
Sulama 

Düzeyi 

Sezon Sonu 

N (%) P (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) 

0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 

Damla Sulama 
%50 0.116 a 0.094 a 47.62  a 12.35  a 225.7 b 151.6  b 3223  c 3024  d 492.5  a 442.7  c 

%75 0.119 a 0.084 bc 29.11  b   6.69  c 246.5 a 146.9  c 3187  c 3222  bc 473.3  bc 450.4  c 

Mini Yağmurlama 

%50 0.115 a 0.091 ab 22.19  cd 
  7.84  

bc 
180.8 cd  138.2  de 3477  a 3400  a 481.3  b 486.9  b 

%75 0.114 a 0.091 ab 19.80  d 
10.50  

ab 
187.9 c 135.4  e 3341  b 3309  ab 464.7  c 520.7  a 

Çanak Sulama 

%50 0.100 b 0.086 bc 27.69  bc 13.76  a 175.1 de 160.5  a 3164  c 3217  bc 475.1  bc 477.8  b 

%75 0.096 b 0.080 c 31.52  b 
  6.90  

bc 
166.3 e 140.9  d 3156  c 3183  c 466.5  c 436.4  c 

LSD.01 0.009*** 0.007*** 5.654*** 3.553*** 9.950*** 3.500*** 88.533*** 107.58*** 10.510*** 14.762*** 

*** %0.1 düzeyinde önemli,  ** %1 düzeyinde önemli, Ö.D. önemli değil 
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Yapılan çalışmalarda topraktaki nem miktarı arttıkça bitki besin elementlerinin alt 

katlara hareketinin de artığı belirlenmiştir (Colangelo and Brand, 2001; Steward and Eck, 

1958). Çalışmamızda, 90 cm’lik toprak profilindeki eksik nem tarla kapasitesine getirildiği 

için alt katmanlara fazla miktarda besin elementi taşınması gerçekleşmemiştir. Benzer şekilde 

sulama yöntemlerinin, bitki besin elementlerinin profildeki hareketine etkisi bakımından 

benzerliğinin sebebinin üç sulama yöntemi ile de yaklaşık aynı miktarlarda su verilmesinden 

kaynaklanmış olabileceği bildirilmektedir (Özçelik ve Usta 2008). 

 

Yaprak Bitki Besin Elementlerindeki Değişim 
Farklı sulama yöntemleri ile farklı düzeylerde yapılan sulama uygulamalarında, 

Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinin yaprak bitki besin elementleri değerleri Çizelge 3’te verilmiştir. 

Yapılan analizlerde, farklı sulama uygulamalarının yaprakların N, Fe ve Mn içeriğine 

etkisi istatistiksel olarak %1 düzeyinde, K ve Mg içeriğine etkisi %5 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Sulama uygulamalarının yaprak P, Ca ve Zn değerlerine etkisi istatistiksel 

olarak önemli bulunmamıştır. 

Yaprakların belirlenen N içeriği değerleri, damla ve mini yağmurlama basınçlı sulama 

yöntemlerinin her iki sulama düzeyinde %2.457 ile %2.417 arasında belirlenmiş ve aynı grup 

içerisinde yer almış, çanak sulama uygulamalarının değerleri daha düşük bulunmuştur. En 

düşük yaprak N içeriği çanak sulama %75 uygulamasından %2.190 olarak belirlenmiştir. 

Damla ve mini yağmurlama yöntemlerinde ağaçların topraktan daha fazla N kaldırdıkları 

görülmektedir. Sulama düzeyleri açısından, her üç sulama yönteminde de %50 düzeyinde 

sulama yapılan uygulamaların N içeriği daha yüksek değerlerde belirlenmiştir. Ağaçların 

vegetatif gelişmesi üzerine önemli etkisi olan N, damla ve mini yağmurlama yöntemlerinde 

kayısı ağaçlarının sürgün ve gövde gelişimleri de N içeriğine paralel olarak daha yüksek 

bulunmuştur. Noksanlığında kayısıda yapraklar kısa ve sarımsı yeşil renkli olur, dallar ince 

gelişirler. Genellikle çiçek bol olmakla beraber, meyve sayısı az ve meyveler küçük 

olmaktadır. Reuter and Robinson (1986) ve İbrikçi ve ark. (2004)’te belirtilen değerlere göre, 

damla ve mini yağmurlama yöntemlerindeki yaprak N içeriğinin yeterli, çanak sulama 

yöntemleri değerleri kritik düzeydedir. Basınçlı sulama yöntemleri ile bitkilerin topraktan 

çanak sulamaya göre daha fazla azot aldıkları belirlenmiştir. Raese (1990), elma ve armut 

ağaçlarında yaptığı araştırmada, yaprak azot içeriği ve meyve veriminin bitkilerin azot 

beslenmesi ile yakından ilgili olduğunu saptamıştır. Kongsrud (1981), sulamayla birlikte 

yaprak kuru ağırlığındaki N düzeyinin azaldığını, ancak gübrelemeyle bu düzeyin tekrar 

yükseldiğini belirlemiştir. 

Kayısı yapraklarının fosfor içerikleri bakımından uygulamalar arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Kongsrud (1981), sulama ile yapraktaki P düzeyinin 

arttığını belirlemiştir. 

Noksanlığında sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek oluşumu ve normalden küçük 

meyvelerin oluşmasına neden olan K, Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinin yapraklarında, N 

değerlerinin tersi bir değişim göstermiştir. En yüksek yaprak K içeriği %1.968 ile çanak 

sulama %75 uygulamasından belirlenmiştir. Damla ve mini yağmurlama yöntemi 

uygulamaları değerleri daha düşük ve %1.506 ile %1.619 arasında aynı grup içerisinde 

belirlenmiştir. 

Yaprakların Ca ve Zn değerlerine, farklı uygulamaların istatistiksel olarak etkisi 

bulunmamaktadır.  

Mg içerikleri bakımından en yüksek değerler %1.136 ile damla sulama %75 

uygulamasından, en düşük %1.020 ile çanak sulama %75 uygulamasından elde edilmiştir. 

Diğer uygulamaların Mg değerleri birbirlerine yakın ve aynı grup içerisinde yer almıştır. 

Eksikliğinin en önemli belirtisi kloroz olarak görülen yaprakların Fe içeriği değerleri 

en yüksek 176.08 ppm olarak damla sulama %75 uygulamasından, en düşük 140.52 ppm 
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olarak çanak sulama %50 uygulamasından elde edilmiştir. Fe içerikleri bakımından tüm 

sulama yöntemlerinde, %75 uygulamasından elde edilen değerler, %50 uygulamasından daha 

yüksek bulunmuştur.  

Mn içeriği bakımından en yüksek değerler 77.42 ppm ile damla sulama %75 

uygulamasından, en düşük 56.64 ppm ile mini yağmurlama %75 uygulamasından elde 

edilmiştir. Mn alımı ile toprak pH’sı arasında önemli bir ilişki bulunduğundan, pH değerleri 

yüksek olan deneme alanı topraklarının, Mn alımı üzerine olumsuz etkisinin olduğu 

söylenebilir. 

 

Çizelge 3. Farklı sulama uygulamalarının kayısı ağaçlarının yaprak bitki besin elementleri 

içeriğine etkisi 

Sulama Yöntemi 
Sulama 

Düzeyi 

N 

(%) 

P 

(%) 

K 

(%) 

Ca 

(%) 

Mg 

(%) 

Fe 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Damla Sulama 
%50 2.457  a 0.183 1.619  b 2.621 1.088  ab 

168.84  

ab 
71.18  ab 18.31 

%75 2.439  a 0.186 1.581  b 2.541 1.136  a 176.08  a 77.42  a 16.74 

Mini Yağmurlama 

%50 2.442  a 0.192 1.531  b 2.563 1.030  ab 
145.09  

bc 

64.31  

abc 
17.57 

%75 2.417  a 0.189 1.506  b 2.575 1.031  ab 
148.91  

bc 
56.64  c 19.06 

Çanak Sulama 

%50 2.307  ab 0.189 1.784  ab 2.772 1.049  ab 140.52  c 60.73  bc 18.42 

%75 2.190  b 0.194 1.968  a 2.677 1.020  b 
149.49  

bc 

66.01  

abc 
17.34 

LSD.05 0.200** Ö.D 0.313* Ö.D 0.074* 18.551** 9.876** Ö.D 

** %1 düzeyinde önemli,  * %5 düzeyinde önemli, Ö.D. önemli değil 

 

Sınır değerleri bakımından, belirlenen kayısı yapraklarının P ve Fe içerikleri yeterli,  K 

ve Zn kritik düzeyde, Mn kritik düzeyden biraz yüksek, Ca ve Mg’un yüksek düzeyde olduğu 

belirlenmiştir (Reuter and Robinson, 1986; İbrikçi ve ark., 2004).  

Farklı sulama yöntemleri ile farklı düzeylerde sulanan Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinin 

yaprak bitki besin elementi kapsamları genel itibari ile yeterli düzeylerde bulunmaktadır. 

Düşük düzeyde yapılan sulamaların Ca dışında birçok bitki besin elementinin yapraktaki 

kapsamını arttırdığı bildirilmiştir (Bolat ve ark., 2001). Bozkurt ve ark. (2001), belirledikleri 

kayısı yaprak bitki besin elementi içeriği değerleri çalışmamız ile uyum göstermektedir.  

Toprakta ve yaprakta bulunan bitki besin maddeleri alındığı yerin toprak özelliklerine, 

sulama durumuna, yetiştirilen bitkinin türü ve yaşına, verim durumu gibi faktörlere göre 

değişim göstermektedir. Kayısı ve diğer meyve ağaçları dahil olmak üzere bitkisel üretimde, 

gübrelemeden önce toprak ve yaprak analizleri yapılarak, elde edilen sonuçlara göre gübre 

uygulamasının yapılması önemlidir (Çolak, 2001).  

Genel olarak, damla ve mini yağmurlama sulama yöntemlerinde ağaçların, bitki besin 

elementlerinden daha iyi yararlandığı, çanak sulama yönteminde yaprak bitki besin 

elementleri içeriğinin daha düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Su ve gübre kaynaklarının optimum kullanımı açısından sulama teknolojilerini 

iyileştirmek, geleneksel yüzey sulama yöntemleri yerine koşulların elverdiği yerlerde modern 

yöntemler olan damla ve yağmurlama gibi basınçlı sulama yöntemlerine geçilmelidir. Sulama 

zamanı ve verilecek su miktarının belirlenmesinde tansiyometre ve Class-A Pan gibi kolay 

teknolojiler rahatlıkla kullanılabilmektedir (Demirtaş ve ark., 2013). 
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Abstract: Drought increases globally in threatening level most particularly in Mediterranean of which is a result 

of various impacting factors such as mainly anthropogenic activities and climate change. Drought prediction 

plays an important role to prevent being faced with future disaster scenarios of climate change. Drought severity 

is determined commonly by different drought indices which can be useful for identifying and monitoring 

prospective drought events. In this study, Standardized Precipitation Index (SPI) and Reconnaissance Drought 

Index (RDI) were calculated for periods of 6 and 12 months in Diyarbakır which is located in semi-arid climate 

zone in Turkey, between the 1960 and 2013 hydrological years. Diyarbakır climate is classified Mediterranean 

climate (Csa) and hot dry-summer continental climate (Dsa) according to Köppen climate classification. 

Summers are very hot and very dry, due to its location on the Mesopotamian Plain which is exposed to hot winds 

from the deserts of Syria and Iraq to the south. In recent years, RDI has acquired acceptable accuracy, especially 

in arid and semi-arid climatic zones. Drought amplitude, period and frequency values are obtained by time series 

of standardized precipitation in SPI method. As a result of trend analysis of SPI and RDI indicators, the long-

term drought periods were detected periodically. It indicates that hydrological year of 1999-2000 has the most 

extreme drought period which is SPI and RDI respectively -2.18, -2.15, annual precipitation is 236.2mm and 

average temperature is 16.2ºC. Hydrological year 1968-1969 has experienced very wet period according to SPI 

1.80 and RDI 1.78 dataset. It seems that RDI and SPI are commonly approximate values, but when temperature 

is quite below the average, RDI value exceeds the SPI value. 

Keywords: Drought Characterization, RDI, Reconnaissance Drought Index, Standardized Precipitation Index, 

SPI 

 

Introduction 

 

Drought is regarded as a strictly meteorological phenomenon. It is utilized as a 

meteorological anomaly characterized by a prolonged and abnormal moisture deficiency 

(Palmer, 1965). 

According to National Drought Mitigation Center (2006), the drought classifications are: 

1. Meteorological drought: precipitation deficiencies, in absolute amounts, for a given 

period 

2. Climatological drought: precipitation deficiencies, in percentages of normal values 

3. Atmospheric drought: not only in terms of precipitation deficiencies but also in terms 

of temperature, humidity, or wind speed 

4. Agricultural drought: principally in terms of soil moisture and plant behavior 

5. Hydrologic drought: reduction of stream flow, reduction in lake or reservoir storage, 

and lowering of ground-water levels 

6. Socioeconomic drought occurs when the demand for an economic good exceeds 

supply as a result of a weather-related shortfall in water supply 

7. Water-management drought, which characterize water-supply shortages caused by the 

failure of water-management practices or facilities, such as an integrated water supply 

system and surface or subsurface storage, to bridge normal or abnormal dry periods 

and equalize the water supply throughout the year (Matthai 1979). 

Droughts may also have critical environmental, economic, and social impacts. An 

important challenge is the development of prediction and early warning qualities to provide 

lead time to implement policies and measures to mitigate the effects of droughts (Pereira et al. 

2002). 
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Figure 1 The sequence of drought impacts associated with meteorological, agricultural and 

hydrological drought 

 

Increased Risk of Drought 

From regional to global-scale projected decreases in soil moisture and increased risk 

of agricultural drought are likely in presently dry regions and are projected with medium 

confidence by the end of the 21st century under the RCP8.5 scenario. Prominent areas of 

projected decreases in evaporation include Mediterranean. By mid-century, scientists predict a 

further rise of 1.4-2.6C if carbon emissions continue to rise as they are today. If emissions 

were halted almost immediately and significant carbon was extracted from the atmosphere, 

the rise by mid-century would be 0.4-1.6C.  

Soil moisture drying in the Mediterranean region is consistent with projected changes 

in Hadley Circulation and increased surface temperatures, so surface drying in these regions 

as global temperatures increase is likely with high confidence by the end of this century under 

the RCP8.5 scenario. In regions where surface moistening is projected, changes are generally 

smaller than natural variability on the 20-year time scale (IPCC Fifth Assessment Report, 

2013). 

As concerns Turkey summer temperatures increase principally in the western and 

southwestern parts of Turkey. The trend for Turkey is relatively large over summer at 0.34°C 

per decade . Lelieveld et al. (2012)Ezber et al. (2006); Karaca et al. (1995), both in: Güven 

(2007). Several meteorology stations data in eastern Anatolia also show significant increases 

in maximum tempera ture.  

Throughout the period 1951-2004 winter precipitation in the western provinces of 

Turkey has decreased significantly. Fall precipitation, on the other hand, has increased at 

stations that lie mostly in the northern parts of central Anatolia. In the spring and summers, 

there are only a few stations with statistically significant changes; still, they do not show a 

coherent regional behavior, Güven (2007). 

 

Material and Method 
 

In this study, Standardized Precipitation Index (SPI) and Reconnaissance Drought 

Index (RDI) were calculated for periods of 6 and 12 months in Diyarbakır meteorology 
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station data which is located in 37,8973 N and 40,2027 E coordinates  in Turkey, between the 

1960 and 2013 hydrological years. Diyarbakır has a border on Mediterranean 

climate (Köppen climate classification Csa) and hot dry-summer continental climate (Köppen 

climate classification Dsa). Summers are very hot and very dry, by the reason of its location 

on the Mesopotamian plain which is exposed to hot winds from the deserts 

of Syria and Iraq to the south.  

The highest recorded temperature was 44.8°C (112.64°F) on 28 August 1998. Winters 

are cold and wet and with frosty nights. Snowfall is quite common between the months of 

December and March, snowing for a week or two. The lowest recorded temperature was 

−23.4°C (−10.12°F) on 30 December 2006. 

 

Tablo 1 Climate data for Diyarbakır (1960-2012), Source: Turkish State Meteorological 

Service 

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year 

Average high °C  6.7 8.9 14.5 20.2 26.5 33.7 38.4 38.1 33.2 25.2 16.1 9.2 22.56 

Daily mean °C  1.8 3.5 8.5 13.8 19.3 26.3 31.2 30.3 24.8 17.2 9.2 4.0 15.83 

Average low °C  −2.3 −1.1 2.7 7.1 11.4 17.0 21.8 21.1 16.1 10.2 3.9 −0.1 8.98 

Precipitation mm  68.0 68.8 67.3 68.7 41.3 7.9 0.5 0.4 4.1 34.7 51.8 71.4 484.9 

Avg. rainy days 12.2 11.8 11.8 12.0 8.9 2.9 0.5 0.3 1.2 6.1 8.0 11.5 87.2 

 % humidity 75 72 67 65 59 43 31 31 35 51 69 75 56.1 

Avg. sun hours  120.9 134.4 173.6 207.0 300.7 366.0 387.5 362.7 297.0 229.4 162.0 117.8 2,859 

 

Drought Indices 

Drought indices are essential applications for the characterization and the monitoring 

of drought, as they simplify the complex climatic functions and can quantify climatic 

anomalies as for their severity, duration and frequency. They are practical since they can be 

used easily reasonable information on the severity of drought event (Tsakiris et al., 2007a). 

Also Drought indices can be regarded as essential to map regional water supply trends 

temporally and locationally. Drought indices are also used for defining disaster conditions that 

qualify for precaution and where and when emergency water restrictions are in case of need. 

There are several indices that measure how much precipitation for a given period of 

time has deviated from historically established norms. Although none of the major indices is 

inherently superior to the rest in all circumstances, some indices are better suited than others 

for certain uses. For example: 

Palmer Hydrological Drought Index (PHDI) assesses moisture anomalies that affect 

stream flow, ground water and water storage (Karl, 1986; Steinemann, 2003), 

Palmer Drought Severity Index (PDSI) is a measurement of dryness based on recent 

precipitation and temperature. It was developed by meteorologist Wayne Palmer, who first 

published his method in the 1965 paper Meteorological Drought for the Office of Climatology 

of the U.S. Weather Bureau. PDSI (Palmer, 1968) relates the drought severity to the 

accumulated weighted differences between actual precipitation and the precipitation 

requirements of evapotranspiration.  

Soil Water Supply Index (SWSI), (Shafer & Dezman,1982) The SWSI is designed to 

be an indicator of surface water conditions and described the index as "mountain water 

dependent," in which snowpack is a major component (Hayes, 1999). One of the advantages 

of the SWSI is that it gives a representative measurement of surface water supplies across a 

region (Shafer & Dezman, 1982).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_climate
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_climate
http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppen_climate_classification
http://en.wikipedia.org/wiki/Continental_climate
http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppen_climate_classification
http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppen_climate_classification
http://en.wikipedia.org/wiki/Syria
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation
http://en.wikipedia.org/wiki/Humidity
http://en.wikipedia.org/wiki/Sunshine_duration
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Crop Moisture Index (CMI) is a derivative of PDSI which was developed from 

moisture calculating procedures as the function of the evapotranspiration anomaly and the 

moisture excesses in the soil. It also can be present as the monthly moisture anomaly or Z 

index (ZNDX) as a product from PDSI calculation. CMI looks at the top 5 feet of the soil 

layer.  

Surface Water SupplyIndex (SWSI) is used for frequency analysis to normalize long-

term data such as precipitation, snow pack, stream flow, and reservoir level. 

Reconnaissance Drought Index (RDI) 

The Reconnaissance Drought Index (RDI) was explored firstly by Tsakiris and 

Vangelis. The Reconnaissance Drought Index (RDI) is built upon the precipitation (P) and 

also the potential evapotranspiration (PET). RDI can be estimated for any period of time from 

one month to one year which allows an effective linkage of the RDI with the expected rainfed 

crop production and therefore with the anticipated losses in the agricultural sector due to the 

occurrence of drought [8, 9]. RDI is used in several arid and semiarid regions and succeed in 

mainly by the reason of its low data requirements and its high sensitivity and resilience (Asadi 

Zarch et al., 2011; Elagib and Elhag, 2011; Farajalla and Ziade, 2010; Khalili et al., 2011; 

Kirono et al., 2011)  
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RDI is expressed in the initial value (α) and (RDIst) is the standardised form . ijP  and ijPET  

are the precipitation and potential evapotranspiration of the jth month of the ith hydrological 

year.  iy  = ln( i

k )  y = arithmetic mean. The user has an option to use temperature data in 

order to calculate PET by the Thornthwaite method. Potential evapotranspiration is the 

amount of transfer of water to the atmosphere that would be possible under ideal conditions of 

soil moisture and vegetation. (Thornthwaite, 1948) 

 

Standardized Precipitation Index (SPI) 

Standardized precipitation is defined as the difference from the mean for a specified 

time period divided by the standard deviation, where the mean and standard deviation are 

determined from past records (McKee et al. 1993). SPI is the number of standard deviations 

that the observed value would deviate from the long-term average (or median) for a normally 

distributed random variable.  

x

ii xx
SPI




  

ix is precipitation amount, ix is average precipitation, 
x is standard deviation. Drought 

occurs when the SPI continuously reaches an intensity of –1.0 or less and ends when the SPI 

becomes positive. The SPI is the most widely used drought index and has the advantage that it 

is based only on precipitation and, thus, has a lesser data requirement than the PDSI. 
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Results 

 

Monthly precipitation and average, minimum and maximum data were analysed a 

period of 53 years in 1960-2013 years for RDI and SPI methods. The potential 

evapotranspiration (PET) was calculated using Thornthwaite method for RDI. The RDIst and 

SPI was shown in figure. Significant drought events in figure 2 : 

 
Figure 2 Calculated Indices for 12 months 

 

It indicates that hydrological year of 1999-2000 has the most extreme drought period 

which is SPI and RDI respectively -2.18, -2.15, annual precipitation is 236.2mm and average 

temperature is 16.2ºC. Hydrological year 1968-1969 has experienced very wet period 

according to SPI 1.80 and RDI 1.78 dataset and annual total precipitation is 737.4 mm. 

 

Table 2 RDI and SPI classification 

RDI or SPI value  Classification  

2.0+  Extremely Wet 

1.5 to 1.99  Severely wet  

1.0 to 1.49  Moderately wet  

0 to 0.99  Norm  al conditions- wet  

-.99 to .99  Normal conditions- dry  

-1.0 to -1.49  Moderate drought  

-1.5 to -1.99  Severe drought  

-2 and less  Extreme drought  

 

The standardized RDI behaves mainly in a similar manner as the SPI. It seems that 

RDI and SPI are commonly approximate values, but when temperature is quite below the 

average, RDI value exceeds the SPI value. Briefly RDI has acquired acceptable accuracy, 

especially in arid and semi-arid climatic zones. 
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Abstract: Provision of agricultural inputs is of great concern in multiyear orchard plantations especially in the 

period of maximum yield of the crops. In Turkey, large-scale agricultural investments are being wasted due to 

poor analysis of agricultural inputs and reliance upon foreign sources is increasing in some crops. Moreover, 

periodical drought experienced based on global climate change may lead substantial yield loss and waste in 

large-scale investment. Sustainable water use in agriculture is becoming major issue when considering adverse 

impacts of climatic conditions.  

In this study, issues which should be taken into account in current conditions will be discussed to cope with the 

problems in newly established plantations.   

Keywords: Sustainability, sustainable water use in agriculture, multiyear plantation 

 

Çok Yıllık Bitkilerde Tarımsal ve Ekonomik Sürdürülebilirliğin Sağlanması 

 
Özet: Çok yıllık bitkilerde, özellikle bitkinin maksimum verime ulaştığı dönemde, tarımsal girdilerin sağlanması 

son derece önemlidir. Ülkemizde büyük ölçekli tarımsal yatırımlar, tarımsal girdilerin yeterince sağlıklı biçimde 

analiz edilememesi nedeniyle atıl hale gelmekte, sonuçta, bazı ürünlerde dışa olan bağımlılık artarak devam 

etmektedir. Bununla birlikte, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan dönemsel kuraklıklar, önemli 

ölçüde ürün kaybı ve hatta plantasyonların tamamen elden çıkmasına neden olabilmektedir. Yaşanan bu 

olumsuzluklar; özellikle tarımda sürdürülebilir su kullanımının önemini ciddi biçimde gündeme getirmektedir. 

Bu çalışmada; yeni kurulacak büyük ölçekli plantasyonlarda bu tür sorunların yaşanmaması için, günümüz 

koşullarında dikkat edilmesi gereken konular tartışılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Tarımsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir su kullanımı, tarımsal girdi, çok yıllık bitki 

 

Giriş 

 

Ülkemiz bulunduğu coğrafik konum nedeniyle, Avrupa, Rusya ve Türki 

cumhuriyetlerinin önemli bir meyve üreticisi konumundadır. Bu pazarın talepleri yakın bir 

zamana kadar küçük ölçekli işletmelerden sağlanan ürünlerle karşılanmaya çalışılmış, ancak 

yaşanan kimyasal kalıntı, ya da üretim aşamasındaki standartlara uygunsuzluk sorunları 

nedeniyle, önemli ürün iadeleri yaşanmıştır. Yaşanan bu durum, ülkemizin uluslararası 

anlamda ürün güvenilirliğinin yitirilmesi ve uluslararası pazarda yerinin sarsılmasına neden 

olmuştur.  

Tarım, günümüzde ve gelecekte besin güvenliğinin sağlanmasında en önemli sektör 

konumundadır. Tarımın, insanoğlunun besin güvenliğinin sağlanmasındaki rolünü doğru 

anlayan sanayiciler ve iş adamları, son yıllarda tarımsal üretime yatırım yapmaya 

yönelmişlerdir. Bu yatırımlar önemli ölçüde bölgesel üretimlere dayalı olmaktadır. 

Yatırımcıların tercihleri, daha çok bir bölgenin iklim ve diğer koşullarına bağlı olarak gelişen 

hakim üretim desenine dayalı yatırım yapma yönünde olmuştur. Örneğin; Afyon, Isparta ve 

Karaman’da mevcut üretim şekli olan elma ve kiraz yetiştiriciliği, yapılan yatırımlarında bu 

çok yıllık bitkilere dayalı olarak yapılmasında etkili olmuştur. Yatırımcılar, bölgedeki küçük 

ölçekli tarım alanlarını satın alarak, büyük ölçekli parsellere dönüştürmüşlerdir. Bu tarım 

alanların alımlarında; tarım yapılacak bölge, bölgede tarımsal üretim biçimi ve daha çok ta 

arazi alım bedelleri belirleyici olmuştur. Bu yatırımlar yapılırken, yapılacak üretimin şekline 

uygun iklim koşulları ile toprak ve su kaynaklarının mevcut durumları göz önüne 

alınmamıştır. Özellikle çok yıllık bitkilerde; üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, pazarın 

güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Bu nedenle yapılacak üretimde bazı koşulların 

yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar aşağıda açıklanmaktadır: 

Toprak koşulları 
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Eski göl havzalarından kurutularak kazanılmış tarım alanları çok yıllık bitkilerin 

yetiştirilmesine uygun değildir. Bu tip alanlarda ağır bünyeli toprak yapısı, toprak işleme ve 

diğer tarımsal uygulamaları sınırladığı gibi, kök boğazı çürüklüğü ile agrobakterium zararının 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Son yıllarda yaşanan düzensiz yağış rejimlerinde mevcut 

drenaj sistemlerinin kapasiteleri kimi zaman yetersiz kalmakta, taban suyu düzeyleri 

yükselerek bitkileri olumsuz etkilemektedir. Örneğin; Salihli Bintepeler mevkiinde kurulmuş 

800 dekarlık kiraz plantasyonu taban suyu ve alkali koşullar nedeniyle sonlanmış, yaşadığı bu 

olumsuzluk nedeniyle işletme sahibi tarıma yapmayı planladığı tüm yatırımları iptal etmiştir. 

Arazi alımları sırasında toprak derinliği, alkalilik, taşlılık gibi koşulların dikkate alınmaması 

sonucunda, bu alanlarda bitki besleme ve buna bağlı gelişim düzensizlikleri ortaya çıkmakta, 

meyve verim ve kalitesinde önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların giderilmesi 

için; sorunlu bölgelerin iyileştirilmesine yönelik bitki besleme girdileri ve maliyetleri 

artmakta, sulama sisteminde alt birim sayısının artması ve sulama sistem maliyetlerinin 

artması gibi sorunlar birbirini izlemektedir. Manisa - Adala bölgesinde toplam arazi varlığı 

2800 dekar olarak oluşturulmuş işletmede taşlılık nedeniyle dikilebilir alan varlığı 1200 

dekarla sınırlanmış, ayrıca bu alanda oluşturulan parseller arasındaki mesafenin uzaklığından 

sulama sistem yatırım maliyeti önemli ölçüde artmıştır (Şekil 1, 2 ve 3).  

 

 
Şekil 1. Topoğrafyası tarıma uygun olmayan alanlarda oluşturulan plantasyonlar 

 

 
Şekil 2. Taşlık alanlarda kurulan bahçeler 
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Şekil 3. Taşlık alanlarda kurulan bahçeler 

 

Su kaynakları 

Küresel iklim değişikliğinin tarımsal alandaki en önemli etkisi su kaynaklarının 

sürekliliği üzerinde olmuştur. Çok yıllık bitkilerde sulama suyu gereksiniminin; bitkinin en 

çok su tükettiği yıla göre belirlenmesi gerekirken, ilk yılda fidan dönemindeki su 

gereksinimine göre belirlenmesi, bu noktada yapılan en önemli hatalardandır. Büyük ölçekli 

üretim alanlarında çok yıllık bitkilerde sulama suyu gereksinimi hesaplanırken; bitkinin en 

yüksek su gereksiniminin oluşacağı dönemin göz önüne alınması gerekir (Edwards, 1998). 

Sulama sistemi ve su depolama kapasitesinin belirlenmesinde suya en çok gereksinimin 

oluştuğu dönem göz önüne alınmalıdır. Kimi zaman yatırımcıların sahip olduğu bir diğer 

yanlış inanış ise; her arazinin yeraltı su rezervine sahip olduğudur. Yeraltı su kaynağının 

birim zamandaki debisinin yanında, güvenilir debinin elde edildiği derinlik de önemlidir. 

Özellikle derin kuyularda birim manometrik maliyeti yatırımcı tarafından ilk tesis aşamasında 

dikkate alınmamakta, yatırımcı bu gerçekle işletme giderleri içerisindeki elektrik maliyetini 

gördüğünde karşılaşmaktadır. Bilindiği gibi yeraltı sularının kullanım izni; DSİ tarafından 

verilmektedir. Yeraltı su rezervlerinin yeni kuyu açılmasına izin verilmediği durumlarda yasal 

olmayan yollarla açılan su kuyularından su kaynakları ile sulamaların yapılmayacağının 

bilinmesi de son derece önemlidir. Arazilerin pompaj ile sulanması söz konusu olduğu 

koşullarda arazinin elektrik enerji nakil hatlarına uzaklığı da ayrıca bir öneme sahiptir. 

Yatırımcının, arazisi için elektrik enerjisini temin edeceği nokta ile arazisi arasındaki 

uzaklığın yatırım masrafları içerisindeki payını da göz önüne alması gerekir. Güvenilir bir su 

kaynağı; bölge iklim koşullarına göre, yetiştirilecek bitki için hesaplanacak bitki su 

gereksinimi ya da sulama modülünü karşılayabilen yeraltı ve/veya yüzey su kaynağı 

olmalıdır. Su kaynağının yeterliliği düşünülmeden oluşturulmuş, Nevşehir-Gülşehir-Hırka 

Dağında 1600 da, Balıkesir-Bakacak Mevkiinde kurulu 450 da ceviz bahçelerinde su 

kaynaklarının yetersizliğinden yatırımlardan vazgeçilmek durumunda kalınmıştır. Yine İzmir 

Kemalpaşa’da 2000 dekarlık kiraz plantasyonunda, yatırımcı son yıla kadar 20 adet petrol 

tankeri ile su taşıyarak mücadele etmeye çalışmış ancak oluşan ekonomik zarar nedeniyle 

vazgeçerek işletmeyi terk etmiştir. 

 

Bitki anaç ve çeşitleri 

Yatırımcılar yapmayı düşündüğü üretimle ilgili ilk düşüncelerini genellikle 

fidancılarla paylaşmaktadır. Çoğunlukla fidancılar, yatırımcıların düşüncelerini, ellerinde 

mevcut anaç ve çeşitlere göre şekillendirmektedir. Kimi zaman seçilen anaç ve üzerine aşılı 

çeşit, yetiştiriciliğin yapılacağı iklim, toprak ve su kaynağı koşullarına uyum 

sağlayamamaktadır. Değinilen bu sorunun belirlenmesi ise en erken 6-7 yıl gibi bir süreç 

gerektirdiğinden, yatırımcı geçen sürede önemli ekonomik kayba uğramaktadır. Örneğin; 
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soğuk iklim bölgelerinde, tam bodur elma anaçlarından birisi olan M9 anacının, vejetasyonun 

kısa olduğu bölgelerde hasat dönemi Eylül sonu olan çeşitlerin önerilmesi, elma 

plantasyonlarında en sık karşılaşılan sorunlardır. İlkbahar don riskinin olduğu bölgelerde 

erken çiçek açan kayısı, badem ve erik çeşitleriyle tesisler kurulması karşılaşılan bir diğer 

sorundur (Micke, 1996). Ramos (1998)’de belirtildiği üzere; suya gereksiniminin ilk yıllarda 

yüksek olduğu ancak ilerleyen yıllarda suya gereksinim duyulmayacağı düşüncesiyle 

oluşturulan ceviz plantasyonları da ülkemizde oldukça yaygındır. Yatırımcılar bu yanlışlığı 

fark ettiklerinde çeşit değişimi için çevirme aşılarına başvurmuşlar, anaçta meydana gelen 

hataları gidermek için ise bahçelerini tamamen sökmek zorunda kalmışlardır. Nitekim 

Çanakkale Bayramiç’te 600 da kiraz plantasyonu 7. yılda tamamen sökülmüş, yine Çanakkale 

Ezine’de ceviz plantasyonunda çevirme aşı ile uygun çeşide dönüştürülmüştür (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Çevirme aşılarla uygun çeşitlere dönüştürülmeye çalışılan bahçeler 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Çok yıllık plantasyon tesis edecek yatırımcılar, tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesini esas 

alan üretim biçimlerine dayalı olarak arazi yeri seçimleri yapmamalıdır. Arazi seçiminde 

toprak derinliği, su kaynaklarının durumu, drenaj koşulları, taşlılık, arazinin enerji nakil 

hatlarına uzaklığı vb. birçok göstergeyi göz önüne almalıdır. Arazi yerinin iklim koşulları 

içerisinde ilkbahar geç, sonbahar erken donlarının oluşum tarihleri, donlu gün sayısı, dolu 

olma olasılığı gibi değerlerin, çok yıllık iklim verileri ile değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca anaç ve çeşit seçimlerinde toprak, iklim ve su gereksinimleri mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. Günümüzde iklim değişikliğinin en önemli etkisi yeraltı ve yerüstü su 

kaynaklarında görülmektedir. Bu nedenle plantasyon yerinin seçiminde su kaynağının 

güvenilirliğinin sorgulanması ayrıca bir öneme sahiptir.  
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Abstract: Drought is a combination of many factors such as low rainfall, low soil moisture, hot dry weather. 

Therefore, basic climatological and hydrological parameters such as rainfall, temperature, runoff, and soil 

moisture should be regularly monitored and the deviations from the normal values should be well determined. 

When drought indices are well defined and formulated, they are the most appropriate components to monitor and 

investigate the droughts. Percent of normal index which is based on rainfall data is calculated as rainfall amount 

divided by average rainfall. This indices is one of the very common one to define the drought in our country.  

In this study, drought analysis by percent of normal index for 1, 3, 6 , 9 and 12 months was carried out using 

long term rainfall data in Southern Marmara Region. 

Keywords: Southern Marmara Region, percent of normal index, rainfall, drought analysis 

 

Güney Marmara Bölgesinde Normalin Yüzdesi İndeksi Kullanılarak Kuraklık Analizi 

 
Özet: Kuraklık; normalin altında yağış, düşük toprak nemi, sıcak kuru hava gibi birçok faktörün bileşiminin bir 

sonucudur. Bunun için yağış, sıcaklık, yüzey akışı, toprak nemi gibi ana iklimsel ve hidrolojik değişkenler 

düzenli olarak izlenmeli ve normal değerlerden olan sapmalarının trendi gözlenmelidir. Kuraklık indisleri; 

formüle edilip limitleri tanımlandığında, kuraklığı izlemek ve araştırmak için çok kullanışlı anahtar olacaklardır. 

Bu indislerden yağış verilerine dayalı olarak hesaplanan normalin yüzdesi indeksi; belirlenen zaman dilimi 

içerisinde yağış miktarının, ortalamasına bölünmesiyle yüzdelik halinde elde edilmekte olup, ülkemizde 

kuraklığın belirlenmesinde yaygın biçimde kullanılan indislerden birisidir.  

Bu çalışmada; Güney Marmara Bölgesi için uzun yıllar yağış verileri kullanılarak, 1, 3, 6, 9 ve 12 aylık 

dönemlerde normalin yüzdesi indeksi yardımıyla kuraklık analizi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Güney Marmara Bölgesi, normalin yüzdesi indeksi, yağış, kuraklık analizi 

 

Giriş 

 

Kuraklık, "yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi 

sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına 

sebep olan doğal olay" olarak tanımlanabilir (BMÇMS, 1997). Kuraklığın literatürde 

tanımlanan birçok çeşidi olmakla birlikte,  meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık olmak 

üzere üç tipi öne çıkmaktadır (Wilhite ve Glantz, 1987). Meteorolojik kuraklık, belirli bir 

zaman periyoduna ait normallerden (genellikle en az 30 yıllık) meydana gelen sapma olarak 

tanımlanmaktadır. Tarımsal kuraklık, bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli 

nem bulunmaması durumu olarak ifade edilmektedir. Hidrolojik kuraklık ise, uzun süre 

devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve 

eksiklikleri ifade etmektedir. 

Küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliği ve kuraklık dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermektedir. Şimşek ve ark. (2008) Standart Yağış 

İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi İndeksi (PNI) yöntemlerini kullanarak Türkiye geneli için 

yaptıkları kuraklık analizinde, Türkiye’nin 2006-2007 Tarım Yılı’nda son 37 yılın en kurak 5. 

dönemini yaşadığını belirtmişlerdir. Özellikle İç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri’nde 

şiddetli kuraklık yaşandığını ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte, 2006-2007 Tarım Yılı 

yağışlarında normale göre en fazla düşüşün % 44 ile Ege’de yaşandığını ve düşüş oranlarının 

Marmara’da % 33, İç Anadolu’da % 22, Akdeniz’de % 14, Güneydoğu Anadolu’da % 8 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada, yarı nemli ve yer yer yarı kurak iklim özelliği gösteren Güney Marmara 

Bölgesinde yer alan Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Çanakkale illeri 1974-2014 yılları aylık yağış 

değerleri kullanılarak, PNI yöntemiyle kuraklık değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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Materyal ve Yöntem 

 

Çalışmada, Güney Marmara Bölgesinde yer alan Balıkesir, Bilecik, Bursa ve 

Çanakkale illeri (Şekil 1) 1974-2014 yılları aylık yağış değerleri kullanılmıştır (2014 yılı 

Temmuz ayına kadar). Bu amaçla, yağış verileri T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağlanmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin sağlandığı 

merkez meteoroloji istasyonlarının bazı konumsal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Güney Marmara Bölgesi illeri merkez meteoroloji istasyonları 

 

Çizelge 1. Yağış verilerinin sağlandığı merkez istasyonların bazı konumsal özellikleri 

Sıra Meteoroloji 

İstasyon Adı 

Enlem (Kuzey, 

Ondalıklı derece) 

Boylam (Doğu, 

Ondalıklı Derece) 

Yükseklik (m) 

1 Balıkesir 39.63 27.92 102 

2 Bilecik 40.14 29.98 538 

3 Bursa 40.23 29.01 100 

4 Çanakkale 40.14 26.40 6 

 

PNI, kuraklık indeksleri arasında en basitidir ve esas olarak belirlenen zaman dilimi 

içinde yağış miktarının, ortalamasına bölünmesiyle yüzdelik halinde elde edilmektedir. PNI, 

aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır (Willeke ve ark., 1994). 

 

𝑃𝑁𝐼 = (
𝑃İ

�̅�İ

) 𝑥 100 

 

Eşitlikte; PNI, normalin yüzdesi indeksi (%), Pi, aktüel yağış miktarı (mm) ve P̅i, 

ortalama yağış miktarını (mm) göstermektedir. 

PNI hesaplanırken, yağışın 12 ay ve daha az periyotları da kullanılabilmektedir. Bu 

çalışmada, PNI değerleri 1, 3, 6, 9 ve 12 aylık zaman ölçeklerinde hesaplanmıştır. PNI 

değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde, indeksin sürekli olarak 

eşikten küçük olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanmaktadır. Eşiğin altına ilk 

düştüğü değer kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken, indeksin eşikten yükseldiği değer 
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ise kuraklığın bitişi olarak değerlendirilmektedir. PNI yöntemine göre kuraklık şiddeti 

kategorileri Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. PNI yöntemine göre indeks değerleri ve sınıflandırma 

Periyot Normal ve Üzeri  

(Risk Yok) 

Hafif Kurak 

(İzlemeye Başla) 

Orta Şiddette 

Kurak (Uyarı) 

Şiddetli Kurak (Acil 

Durum) 

1 % 75’ten büyük % 65 - % 75 % 55 - % 65 % 55’ten küçük 

3 % 75’ten büyük % 65 - % 75 % 55 - % 65 % 55’ten küçük 

6 % 80’den büyük % 70 - % 80 % 60 - % 70 % 60’tan küçük 

9 % 83.5’tan büyük % 73.5 - % 83.5 % 63.5 - % 73.5 % 63.5’tan küçük 

12 % 85’ten büyük % 75 - % 85 % 65 - % 75 % 65’ten küçük 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Çanakkale illeri uzun yıllar aylık ortalama ve yıllık toplam 

yağış değerleri (1974-2013) Çizelge 3’de verilmiştir. En yüksek uzun yıllar ortalaması yıllık 

toplam yağış miktarı 694.6 mm ile Bursa’da, en düşük ise 446.5 mm ile Bilecik’te 

görülmüştür. Uzun yıllar aylık ortalama yağış değerlerine göre, en düşük ve en yüksek 

değerlerin sırasıyla 3.8 mm ile Ağustos’ta Balıkesir’de ve 104.2 mm ile Aralık’ta 

Çanakkale’de olduğu belirlenmiştir.      

 

Çizelge 3. Merkez istasyonlara göre uzun yıllar aylık ortalama ve yıllık toplam yağış değerleri 

(1974-2013) 
İstasyon 

Adı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık 

Balıkesir 71.0 62.2 57.1 50.5 41.8 19.1 7.5 3.8 22.3 47.0 79.0 91.9 553.4 

Bilecik 49.4 39.9 43.8 43.8 42.7 34.8 16.7 12.6 19.9 47.9 40.3 54.7 446.5 

Bursa 83.6 71.5 67.0 65.1 44.1 34.6 18.0 14.0 39.2 76.0 80.7 100.9 694.6 

Çanakkale 84.6 67.5 65.9 48.6 33.1 22.0 11.4 5.3 18.3 58.3 87.9 104.2 607.0 

 

1974-2013 dönemi tarım yılları için belirlenen en uzun kuraklık dönemi; Çanakkale 

için 2 yıl (1984-1985, 1992-1993, 2003-2004), Bursa için 2 yıl (1985-1986, 1988-1989, 1992-

1993, 2003-2004), Balıkesir için 6 yıl (1985-1990) ve Bilecik için 2 yıl (1986-1987, 1994-

1995, 2006-2007) olarak belirlenmiştir (Şekil 2). Kuraklığın en fazla yaşandığı il Balıkesir 

olmuş ve kuraklık 15 yıl tekrar etmiştir. En fazla şiddetli kuraklığın yaşandığı il 4 yıl ile 

Çanakkale olmuştur. Kuraklığın en az yaşandığı il ise Bilecik olmuş ve kuraklık 9 yıl tekrar 

etmiştir. Ayrıca, şiddetli kuraklığın en az yaşandığı iller Bursa ve Bilecik olmuştur (1 kez) 

(Şekil 3). 

 
Şekil 2. PNI tarım yılı grafiği 
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Şekil 3. PNI tarım yılı kuraklık tekerrür grafiği (1974-2013) 

 

 Şekil 4’te 1, 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler için PNI değerlerine göre kuraklık tekerrür 

grafikleri verilmiştir. Buna göre, kuraklığın en fazla yaşandığı iller, 1, 6, 9 ve 12 aylık 

dönemler için Çanakkale, 3 aylık dönem için ise Balıkesir olmuştur. PNI ile kuraklık 

analizinde 12 aylık dönemlerde en uzun kurak periyot Balıkesir için 1988-1991 yılları 

arasında 4 yıl, Bilecik için 1986-1988 yılları arasında 3 yıl, Bursa için 1985-1987 yılları 

arasında 3 yıl ve Çanakkale için 1992-1994 yılları arasında 3 yıl olmuştur (Şekil 5). Şimşek 

(2010) Türkiye genelinde yürüttüğü kuraklık analizi çalışmasında Marmara’da 1985-1990 

yılları arasında kesintisiz 6 yıl kurak dönem yaşandığını belirtmiştir. 
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Şekil 4. PNI kuraklık tekerrür grafikleri 
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Şekil 5. Güney Marmara Bölgesi PNI 12 aylık dönem grafiği 

 

Sonuç olarak, Güney Marmara Bölgesinde son 40 yıl içerisinde tüm illerde uzun süreli 

ve tekrarlayan kurak dönemlerin yaşandığı görülmektedir. Özellikle, Balıkesir ve Çanakkale 

illerinde kuraklığın etkisinin daha fazla olduğu ortaya koyulmuştur. Bu nedenle, başta 

Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere tüm bölgede su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik 

çalışmaların arttırılması gerekmektedir. 

 

Kaynaklar 

 
BMÇMS, (1997). Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi. Çevre Bakanlığı Yayınları, Ankara 

Şimşek, O., Murat, A., Çakmak, B., (2008). 2006-2007 Tarım Yılı Kuraklık Analizi. 5. Dünya Su Forumu 

Bölgesel Hazırlık Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantısı, Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı Bildiri 

Kitabı, s.199-213, 15-16 Mayıs 2008, ÇOB DSİ Genel Müdürlügü V. Bölge Müdürlügü, Ankara. 

Şimşek, O., (2010) Türkiye’de Tarım Yılı Kuraklık Değerlendirmesi ve Bitki Gelişim Modeli ile Buğdayda 

Kuraklı-Verim Analizi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010. 

Wilhite, D., Glantz, M.R., (1987). Understanding the Drought Phenomenon: The Role of Definitions. In: 

Planning for Drought, pp. 11-27, Wilhite, D., Easterling, W., Wood, D. (Eds.), Westview Press, Boulder, 

Colorado, USA.  

Willeke. G.. Hosking. J.R.M.. Wallis. J.R., Guttman. N.B., (1994). The National Drought Atlas. Institute for 

Water Resources Report 94-NDS-4, U.S. Army Corps of Engineers.  
  



812 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

78. Efficiency of Biodiesel Production from Soybean, Corn, and Canola Oil 

 
Çetin Karademir, Emine Karademir 

Siirt University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Siirt, Turkey 

Corresponding Author: cetin_karademir@hotmail.com 

 

Rapidly growing population in the world, wasteful use of fossil resources, and increased industrial production 

due to ever increasing human needs for products, the demand for energy is continuously increasing around the 

world. Combustion of fossil energy both in transportation (gasoline and diesel) and stationary sources such as 

power plants emits tremendous amount of pollutants and greenhouse gas (carbon dioxide) into the atmosphere. 

Production and use of renewable transportation fuel such as biodiesel has been increasing in recent years. 

Biodiesel as an alternative fuel with high cetane value, 10% O2 content, free of sulfur, highly lubricant and 

biodegradable is receiving attention in recent years. 

A set of transesterification (also called alcoholysis) experiments were carried out to determine the efficacy of 

three different vegetable oils (soybean, corn, and canola) for the production of biodiesel. These experiments 

involved reacting oil with 24% methanol in the presence of 1% potassium hydroxide at a constant temperature of 

50 degree C.  Results show a higher efficiency for soybean compared to corn or canola (96.15%, 95.35%, and 

91.55%). This difference in conversion rate can be attributed to high acid number in soybean and low acid 

number in canola. 

Keywords: Biodiesel, vegetable oils,  transesterification,  gas chromatography 

 

Introduction 

 

Air pollution is one of the most serious environmental problems all over the world. 

Over the past 30 years, as the world production of goods and services grew at 3% a year, 

carbon emissions rose half as fast (Sokolow and Pacala., 2006). As a consequence, the 

concentration of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere has reached approximately 380 ppm, 

while during the preindustrial period it was only about 250 ppm (Xiaoding and Moulijn., 

1996). Since diesel engines emit a huge amount of NOx, a clean alternative fuel is highly 

required. In recent times, many countries attempted to develop a clean fuel. The advantages of 

biodiesel as diesel fuel are its portability, ready availability, renewability, higher combustion 

efficiency, lower sulfur and aromatic content, higher cetane number and higher 

biodegradability. Biodiesel has a higher cetane number than diesel fuel (Balat and Balat., 

2008), no aromatics, no sulfur, and contains 10–11% oxygen by weight (Chhetri et al., 2008). 

The cetane number is a commonly used indicator for the determination of diesel fuel quality, 

especially the ignition quality.  

 

Biodiesel has been mainly produced from vegetable oils all over the world. More than 

95% of global biodiesel production is made from vegetable oils (Gui et al., 2008). Between 

2005 and 2017, biodiesel use of edible oils is projected to account for more than a third of the 

expected growth in edible oil use (Anonymous, 2009). Currently, biodiesel is mainly prepared 

from conventionally grown edible oils such as rapeseed, soybean, sunflower and palm thus 

leading to alleviate food versus fuel issue (Anwar et al., 2010). Rapeseed and sunflower oils 

are used in the EU, palm oil predominates in biodiesel production in tropical countries, and 

soybean oil is the major feedstock in the United States (Cao et al., 2009). According to Pahl, 

rapeseed oil has 59% of total global biodiesel raw material sources, followed by soybean 

(25%), palm oil (10%), sunflower oil (5%), and other (1%) (Pahl, 2008). Rapeseed used for 

biodiesel is the EU’s dominant bio-fuel crop with a share of about 80% of the feedstock (Van 

et al., 2009). China, a major producer of rapeseed, is also starting to produce biodiesel from 

this source. Rapeseed (known in North America as canola) produces 1 ton of oil per hectare 

(Rapier, 2008) giving it the highest yield of any conventional oilseed field crop. According to 

Pahl, Soybean is the most common feedstock in the United States and it represents 25% of 
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total global biodiesel raw material sources (Pahl., 2008). Soybeans only produce about 0.52 

tons of oil per hectare.  

In the light of this information it can be concluded that vegetable oils are so important 

for obtaining biodiesel. The objective of this study was to determine the efficiency of three 

different vegetable oils (soybean, corn, and canola) for the production of biodiesel by a set of 

transesterification. Transesterification is the process of using an alcohol (e.g. methanol, 

ethanol or butanol), in the presence of a catalyst, such as sodium hydroxide or potassium 

hydroxide, to break the molecule of the raw renewable oil chemically into methyl or ethyl 

esters of the renewable oil, with glycerol as a byproduct, as represented by the following 

equation. 

 

 
                 Fig. 1. Transesterification chemical equation (Hossain et al., 2008) 

 
Material and Method 

 

The experiment was carried out in Laboratory of Biological Engineering Department 

at North Carolina A&T State University, Greensboro, NC in 2011. Three different vegetable 

(soybean, corn, and canola) oils were used as material. Commercial edible grade oils were 

obtained from a market. 

Procedure for Synthesizing Biodiesel; In this study, transesterification of canola, corn and 

soybean  oil with methanol via base potassium Hydroxide (KOH) catalysis was carried out in 

a laboratory-scale setup. The equipment used for this study consisted of a 600 ml flask for 

reaction, thermocouples with a feedback mechanism, and a hotplate with stirring function. 

Briefly, the oils (250 ml) were preheated to 30 
o
C before starting the reaction. The mixture in 

the reaction flask was heated and well-stirred at a constant stirring speed of 700 rpm for all 

test runs. The following rate was used to obtain the optimum reaction condition in the 

experimental studies:  6:1 methanol: oil molar ratio; 50 
o
C reaction temperature; 1% KOH 

catalyst concentration;  one hour and two hour reaction times. The oil, methanol, and 

potassium hydroxide were used in amounts established for each experiment, with the oil 

preheated to the desired temperature in the reaction flask. After the reaction, the mixture was 

allowed to settle by gravity in a glass separatory funnel, so the glycerin / glycerol settles down 

and biodiesel moves up. 

For measuring the quality of biodiesel (Total Ester and the percent of linoleic acid) we 

used Gas Chromatography instrument (GC); 

Commercially the Biodiesel’s 

Total Ester rate must be > than 96% 

Linoleic acid must be < than 3% 

Mono-, Di- and Triglyceride rates must be < than 1%.  
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Fig. 2. Gas Chromatogram showing the Fatty Acid Methyl Ester Profile of Soybean Oil 

 

Results and Discussion 

 

Figure 2 presents the results of Gas Chromatography data which shows the Fatty Acid 

Methyl Ester Profile of Soybean Oil. From this and similar charts for corn and canola we have 

compiled the biodiesel production data in Table 1.  The results from Table 1 indicates that 

Linolenic Acid Methy Ester ranged from 0.294 to 3.035% with the lowest result obtained 

from two hour sample of canola, while the highest result obtained from one hour sample of 

soybean. Total ester ranged from 90.300 to 96.500% with the lowest result obtained from one 

hour sample of canola, while the highest result obtained from two hours sample of soybean 

and corn. Mono-glycerides varied from 0.011 to 0.424% with the lowest result obtained from 

one hour sample of corn, while the highest result obtained from one hour sample of canola.  

Di-glycerides varied from 0.030 to 0.280% with the lowest result obtained from one hour 

sample of soybean, while the highest result obtained from two hours sample of corn. 

Triglycerides varied from 0.006 to 0.067% with the lowest result obtained from one hour 

sample of soybean, while the highest result obtained from one hour sample of canola.   

Mono-, di-, and tri-glycerides which are obtained through ASTM standard 6584 

represent the unreacted fatty acids and oil molecules. As the data shows (Table 1) all three 

components are less than ½ of one-percent. Therefore, there is not a lot of unreacted oil 

molecules present in the biodiesel samples. 

Normally transesterification rate for canola samples is about the same as those for 

soybean and for corn oil. This is due to a similar fatty acid profile for all those three vegetable 

oils. However, in our case canola oil yielded the least amount of fatty acid methyl ester 

(biodiesel). The only logical reason for this could be the higher amount of acid in canola 

sample because it was an old sample and as oils get old they become acidic. Alternatively, 

canola sample could have been contaminated with moisture from the air. In either case, the 
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reaction of old or contaminated oil sample with potassium hydroxide produces soap which 

reduces the amount of FAMEs in the transesterified samples. 
 

Table 1. The Results of Gas Chromatography 
TIME Linolenic Acid 

Methyl Ester 

% 

Total Ester 

% 

Monogly. 

% 

Digly.  

% 

Trigly.  

% 

Tot.Glycerol 

(Free plus bound) 

Canola 1* 2,479 90,300 0,424 0,082 0,067 0,129 

Canola 2* 0,294 92,800 0,347 0,199 0,042 0,124 

Canola 

(Avg.) 1,387 91,550 0,386 0,141 0,055 0,127 

Corn 1 0,542 94,200 0,011 0,104 0,021 0,020 

Corn 2 0,332 96,500 0,031 0,280 0,026 0,052 

Corn 

(Avg.) 0,437 95,350 0,021 0,192 0,023 0,036 

Soybean 1 3,035 95,800 0,180 0,030 0,006 0,052 

Soybean 2 2,707 96,500 0,084 0,050 0,007 0,030 

Soybean 

(Avg.) 2,871 96,150 0,132 0,040 0,006 0,041 
* 1: Sample of one hour   2: Sample of two hour 

 

The results shown in table 1 indicate soybean oil having the highest amount of total 

ester (biodiesel) compared to corn or canola. Thus, soybean is a preferred choice as an oil 

seed for biodiesel production. The justification for this preference is that soybean is a well-

known and a widely cultivated oil seed around the world. The second reason in support of 

soybean is that the cake left behind from crushing soybean and separating the oil, contains 

high protein and is a primary product that is used for feeding animals. The biodiesel is 

therefore a secondary product in this operation which increases the farmer’s income.  

The table below shows the acid value of some common oils. As seen in table 2 

Soybean oil has the highest acid value and the Canola oil has the lowest acid value among the 

three oils. 
 

Table 2: Acid Value of Some Common Oils and Bee's Wax. 

  Oil   Acid Value (AV) 

  Canola              0.071  

  Maize              0.223  

  Soya              0.60  

  Virgin olive oil              6.6  

  Used frying oil             31  
http://wiki.chemprime.chemeddl.org/index.php/TitrationCF#cite_note-0 

 
Conclusion 

 

A set of experiments were carried out to determine the rate of transesterification for 

three different vegetable oils (soybean, corn, and canola) for the production of biodiesel. 

These experiments involved reacting oil with 24% methanol in the presence of 1% potassium 

hydroxide at a constant temperature of 50 degree C.  The results of these experiments show 

that soybean has yielded the highest amount of biodiesel (96.15%). Also, biodiesel is 

considered as a secondary source of income for processors of the soybean oil, thus, making it 

more profitable. Furthermore, soybean is a well-known oil seed crop and is widely cultivated 

around the world which makes it highly adaptable to many climates and easy to grow.  
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Abstract: In parallel with the rapidly growing human populations in the developing world, the intensive dairies 

began to be established in a very intense in order to meet the needs of animal-derived proteins in addition to 

small-scale dairy farms. It has been determined that particularly the intensive use beta-lactam groups of 

antibiotics and in other groups of antibiotics provide in bacteria multiple resistance development and contribute 

to the spread of the resistance genes, and  cause the developments of antimicrobial resistances on foodborne and 

zoonotic pathogens which are very important in terms of public health and the growth residual risk. While the 

economic burden of antimicrobial resistance development which formed on milk production and animal 

husbandry done with many other purposes cannot be determined exactly, ıts costs at the level social and 

individual have been revealed to be very high due to the infections caused by especially multiple antimicrobial 

resistant bacteria. Accordingly, as of the beginning of the 2000s, the international strategic plan which 

emphasize to the need of acting all sectors together has been developed by World Health Organization for the 

prevention development of resistance, and in this context,  the various programs is made to monitor the 

development of resistance. The risks of antimicrobial resistance formations can be limited through these 

programs, and that the antibiotics which can risk to what the extent human health may be introduced.   

It has been noted that to minimize the formations of multiple antimicrobial resistant bacteria are essential in 

the dairy farms to protect the public health from infections caused by such microorganisms. To achieve this, the 

use of antibiotics in dairy farms should be considered in a broad context, should be given utmost importance to 

the conscious use; avoided extreme, intense and misuse. Antibiotics should be used according to the antibiogram 

results as possible and the fields of indication specified in the prospectus, and in the treatment, narrow-spectrum 

antibiotics should be given priority. A continuous control against diseases should be provided, brought to the 

forefront of preventive medicine, the records of used antibiotics should be kept and the legal withdrawal times of 

antibiotics in meat and milk taken into consideration. In addition, the national antimicrobial resistance 

monitoring programs for dairy farms should be developed, followed such enterprises and determined ones which 

cause a risk for public health. 

Keywords: Dairy cattle, antimicrobial resistance, public health. 

 

Süt Sığırcılığı Yapılan İşletmelerde Antibiyotik Kullanımı ve Halk Sağlığına Olası 

Etkileri 

 
Özet: Gelişen dünyada hızla artan insan popülasyonuna paralel olarak gerekli hayvansal kaynaklı protein 

ihtiyacını karşılamak amacıyla küçük ölçekli süt üreten işletmelerin yanında entansif süt işletmeleri de çok 

yoğun bir şekilde tesis edilmeye başlamıştır. Bu tür işletmelerde karşılaşılan pnömoni, mastitis, üro-genital 

sistem enfeksiyonları ile ayak hastalıklarını tedavi etme, enfeksiyöz hastalıklara karşı profilaksi sağlama ve 

büyümeyi teşvik etmede, özellikle beta-laktam grubu antibiyotikler ile diğer gruplardaki antibiyotiklerin yoğun 

kullanımının bakterilerde çoklu direnç gelişimine ve direnç genlerinin yayılmasına katkı sağladığı, halk sağlığı 

açısından da çok önemli olan gıda kaynaklı ve zoonoz özellikteki patojenlerde antimikrobiyal direnç gelişimine 

ve kalıntı riskine neden olduğu tespit edilmiştir. Süt üretimi ve diğer birçok amaçla yapılan hayvan yetiştiriciliği 

üzerine oluşan antimikrobiyal direnç gelişiminin ekonomik külfeti tam olarak belirlenememekle birlikte, 

toplumsal ve bireysel seviyedeki maliyetinin özellikle çoğul antimikrobiyal direçli bakterilerin neden olduğu 

enfeksiyonlara bağlı olarak çok yüksek olduğu ortaya konmuştur. Buna bağlı olarak 2000’li yılların başlarından 

itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından direnç gelişiminin önlenmesi için tüm sektörlerin birlikte hareket etmesi 

gerektiğine vurgu yapan uluslararası stratejik bir plan geliştirilmiş ve bu kapsamda direnç gelişimini izlemek için 

çeşitli programlar yapılmıştır. Bu programlar aracılığı ile antimikrobiyal direnç oluşum riskinin 

sınırlandırılabileceği ve antibiyotiklerin insan sağlığını ne derece riske edebileceğinin ortaya konabileceği 

kaydedilmektedir. 

Halk sağlığını çoğul antimikrobiyal dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan korumak için süt 

sığırcılığı yapılan işletmelerde bu tür mikroorganizma oluşumlarını minimize etmenin önemli olduğu 

belirtilmektedir.  Bunu sağlamak için süt üretimi yapılan işletmelerde antibiyotik kullanımı geniş bir çerçevede 

ele alınmalı, bilinçli kullanımına son derece önem verilmeli; aşırı, yoğun ve hatalı kullanımlardan kaçınılmalıdır. 

Antibiyotikler mümkün olduğunca antibiyogram sonuçlarına göre ve prospektüste belirtilen endikasyon 

alanlarında kullanılmalı ve sağaltımında dar spektrumlu antibiyotiklere öncelik verilmelidir. Hastalıklar 

yönünden sürekli kontrol bir sağlanmalı, koruyucu hekimlik ön plana çıkarılmalı, kullanılan antibiyotiklerin 

kayıtları tutulmalı ve süt ve etteki yasal arınma sürelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca süt sığırcılığı yapılan 
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işletmeler için ülkesel antimikrobiyal direnç izleme programları geliştirilerek, bu tür işletmeler takip edilmeli,  

halk sağlığı yönünden risk oluşturan işletmeler belirlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Süt sığırcılığı, antimikrobiyal direnç, halk sağlığı. 

 

Giriş 

 

Günümüzde antimikrobiyal ilaçların büyük bir kısmı, modern veya entansif özellikte 

süt sığırcılığı yapılan işletmelerde tedavi amacıyla kullanılmakla birlikte,  bu ilaçlardan 

bazıları hastalıklara duyarlılığın artmış olduğu dönemlerde hastalık oluşumunu önlemek için 

profilaktik amaçla da kullanılmaktadır. Bu kapsamda, birçok antibiyotik, laktasyon 

dönemindeki ineklerin en yaygın enfektif hastalığı olan mastitis vakalarında, solunum, uterus 

ve ayak hastalıklarında yoğun bir kullanım alanı bulmaktadır (Pol ve  Ruegg, 2007, Saini ve 

ark., 2012).  Süt sığırı gibi gıda değerine haiz hayvanların tedavisinde kullanılan 

antibiyotikler, insan sağlığını iki farklı mekanizma ile etkileme potansiyeline sahiptir. 

Bunlardan biri antimikrobiyal kalıntı riskinin artması bir diğeri ise gıda kaynaklı patojenlere 

antimikrobiyal direncin gelişmesidir. Antimikrobiyal kalıntı riski ette ve sütte çok iyi 

bilinmekte ve buna çeşitli kısıtlamalar getirilmektedir. Son zamanlarda ise gıda değeri olan 

hayvanlarda antibiyotik kullanımından kaynaklanan antimikrobiyal direnç gelişimi önem 

kazanmaya başlamıştır (Hoe ve  Ruegg, 2006). 

 

Süt Sığırcılığı Yapılan İşletmelerde Antibiyotik Uygulamaları 

 

Süt sığırlarında antibiyotik uygulamaları genellikle enfeksiyöz hastalıkların varlığı ile 

ilişkili olup, buna bağlı olarak da antibiyotikler büyük bir oranda mastitisin tedavisi ve 

prokfilasisinde kullanılmaktadır. Diğer taraftan süt üretimi yapılan işletmelerinin hemen 

hemen tamamında antibiyotiklerin birçoğunun düzenli bir şekilde kullanıldığı bildirilmektedir 

(Zwald ve ark., 2004, Oliveira ve ark., 2013). Birleşik Devletler’de faaliyet gösteren Ulusal 

Hayvan Sağlığı İzleme Sistemi (NAHMS) verileri, süt üretimi yapılan işletmelerin tamamına 

yakın bir kısmında mastitis vakalarının rapor edildiğini göstermekte, diğer hastalıkların 

varlığında geniş bir varyasyonun olduğu görülmekte, bildirilen vakaların ise yaklaşık       

%40-50’lik kısmını ayak enfeksiyonları, pnömoni ve metritis oluşturmaktadır. Aynı verilere 

göre antibiyotik tedavisinin pnömoni vakalarının büyük bir kısmında uygulandığı, metritis ve 

ayak enfeksiyonlarında ise bu oranın 2/3 olduğu görülmektedir (Ruegg, 2013). ABD ve 

Kanada'da yapılan son araştırmalara göre, her ergin ineğin yılda yaklaşık 5 gün süre ile belirli 

dozlarda antibiyotik tedavisi aldığı saptanmıştır. İşletmelerden toplanan veriler, beta-laktam 

bileşiklerin (öncelikle penisilin ve sefalosporinler)  oransal olarak diğer antibiyotik gruplarına 

göre daha yaygın olarak kullanıldığını, tetrasiklin ve sülfonamid uygulamalarının sık 

olduğunu, insan tedavisinde önemli olan florkuinolonlar gibi bazı antibiyotiklerin ise ergin 

ineklerde daha seyrek kullanıldığı göstermektedir (Pol ve  Ruegg, 2007, Saini ve ark., 2012). 

 

Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Antimikrobiyal Direnç 

 

Antibiyotik kalıntısı dünyanın hemen her tarafında üretilen süt ve süt ürünlerinde 

oluşmaktadır. Sütte antibiyotik kalıntı sebeplerini araştıran birçok çalışma mevcuttur 

(McEwen ve ark., 1991, Wilson ve ark., 1998). Memeiçi antibiyotiklerin kullanımı ve tedavi 

süresince sütün imha edilmesinde yapılan ihmaller, sütte antibiyotik kalıntısı için bildirilen en 

sık nedenlerdendir. Bundan başka, enfekte inek sayısının fazla olduğunun bir göstergesi 

olarak kabul edilen ve genellikle süt toplama tankından alınan süt örneklerinden ölçülen 

somatik hücre sayısı değerlerinin yüksek olduğu sürüler antibiyotik kalıntısı için büyük bir 

risk oluşturduğu belirtilmektedir (McEwen ve ark., 1991, Wilson ve ark., 1998). 
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 Gelişmiş ülkelerde halk sağlığı, insan tüketimine sunulan sütlerde antibiyotik varlığını 

yasaklayan düzenlemelerle korunmakta, bu noktada süt endüstrisine süt ve süt ürünlerinin 

güvenirliliğini sağlamada birincil sorumluluk yüklenilmiştir. Süt endüstrisinin mevcut 

yönetmeliklerine uygun hareket ettiğinin doğrulanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması 

ilgili sorumluluklar ise ABD’nde olduğu gibi FDA kuruluşuna verilmiştir. İlgili Pastörize Süt 

Yönetmeliği’nde, sütün nakliyesinden önce, süt tanklarının β-laktam kalıntısı yönünden 

kontrol edilmesi şart koşulmaktadır. Diğer antibiyotik sınıfları için şansa bağlı ek testler 

uygulanmakta ve gerekli görüldüğünde bu testler daha sık yapılmaktadır. Sütlerin kalıntı 

analizlerine ait yıllık resmi test sonuçları ise Ulusal İlaç Kalıntı Veritabanı’nda 

toplanmaktadır (McEwen ve  Fedorka-Cray, 2002). 

Antibiyotik kalıntısı ile ilgili olarak gelinen en son aşamada, sütte antibiyotik kalıntısı 

ile dirençli patojen transferi veya gelişimi arasında bir ilişkinin var olabileceği 

bildirilmektedir (Ruegg, 2013). Nitekim antibiyotiklerin aşırı ve bilinçsiz kullanımının gıda 

kaynaklı patojenlerin antimikrobiyal içeren ortamlara adapte olmalarına imkân sağladığı,  

geliştirdikleri kendilerine özgü bir takım direnç mekanizmaları ile canlılıklarını 

sürdürebildikleri belirtilmektedir (İstanbulluoğlu, 2012).  Bu tür patojenlerin antimikrobiyal 

maddelere karşı koymada genetik yapılarını değiştirmelerinin etkili olduğu bildirilmektedir 

(İstanbulluoğlu, 2012). Önceleri S.aureus bakterisinde tespit edilen direnç gelişimi daha sonra 

Streptococcus, Pseudomonas, E.coli, Salmonella, Haemophilus, Neisseria türü bakterilerde, 

son zamanlarda ise Mycobacterium tuberculosis bakterisinde saptanmıştır                      

(Witte, 1996)(Anonymous, 2011). Direnç sorununu daha ciddi ve karmaşık boyutlara taşıyan 

diğer önemli bir gelişme MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) suşlarının 

neden olduğu süper enfeksiyon oranındaki artıştır.  ABD ve AB ülkelerinin de dâhil olduğu 

birçok gelişmiş ülkede ve diğer dünya devletlerinde görülebilen bu tür enfeksiyon etkenlerinin 

süt sığırlarından ve diğer çiftlik hayvanlarından izole edilmesi, çiftlik çalışanlarının ve bu 

çiftliklerde üretilen hayvansal gıdaları tüketen bireylerin sağlığının nasıl bir risk altında 

olabileceğini göstermektedir (Foster, 2004, Zetola ve ark., 2005, Ünal ve  İstanbulluoğlu, 

2009). Salmonella, Campylobacter, E.coli, Enterococcus ve Listeria monocytogenes bakteri 

türlerinin de dahi olduğu gıda kaynaklı bakterilerde tespit edilen çoğul direnç gelişiminde 

artış ve yayılma insan ve hayvan sağlığından sorumlu kuruşları (WHO, OIE ve FAO) 

antimikrobial direnç sorununu çözmede daha etkin bir hale getirmiştir (İstanbulluoğlu, 2012). 

 

Halk Sağlığına Olası Etkiler 

 

İnsanların tüketimine sunulan sütlerde antibiyotik kalıntısı birçok nedene bağlı olarak 

arzu edilmemektedir.  Günümüzden 30 yıl öncesine kadar, sütte antibiyotik kalıntısı peynir ve 

yoğurt starter kültürlerinin çalışmasının engellenmesi ile ilişkili öncelikli bir üretim problemi 

olarak düşünülmekteydi (Cogan, 1972).  Son zamanlarda ise halk sağlığı ile ilgili nedenlerden 

dolayı yasaklanmıştır. Başlangıçta, bireylerin spesifik antibiyotiklere maruz kalmaktan dolayı 

gelişen hipersensitiviteye karşı korunması düşünülmüştür. Antibiyotiklere karşı gösterilen 

alerjik reaksiyonlar çok iyi tanımlanmış ve özellikle beta-laktam bileşiklere duyarlılığın çok 

yaygın olduğu belirlenmiştir (Ormerod ve ark., 1987, Mitchell ve ark., 1998).  

Son zamanlarda yapılan araştırmalarla antibiyotik kalıntılarının dirençli bakterilerin 

geçişine veya gelişimine katkı sağlayacak potansiyel etkilerine yoğunlaşılmıştır (Mitchell ve 

ark., 1998, İstanbulluoğlu, 2012). Süt sığırlarına antibiyotik uygulamaları ile birtakım 

bakterilere karşı gelişen direnç arasında pozitif bir ilişki olabileceği bildirilmektedir(Mitchell 

ve ark., 1998). Buna karşın süt ürünlerinin büyük bir kısmı pastörize sütten üretildiği için, süt 

tüketimi ile dirençli bakteri türlerinin doğrudan insana geçişinin pek muhtemel olmayacağı 

belirtilmektedir (Teuber ve ark., 2000). Diğer taraftan pastörizasyon işlemleri ile sütte 

bulunabilecek bakteri miktarının önemli bir seviyede azaltılabileceği fakat bu işlemin 
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antibiyotik kalıntı düzeyine bariz bir şekilde etki etmeyeceği bildirilmektedir (Moats, 1999). 

Ayrıca çiğ sütün antibiyotiklere dirençli fekal orjinli patojenlerle kontamine olabileceği, buna 

bağlı olarak da çevreden insana fekal orjinli patojenlerin geçişinin olabileceği 

vurgulanmaktadır (Villar ve ark., 1999).  

Antimikrobial dirençli bakterilerin süt sığırcığı üzerinde oluşturduğu ekonomik külfet 

henüz tespit edilememiştir. Toplumsal düzeydeki maliyet ise gelişmiş ülkelerde yapılan çeşitli 

araştırmalarla kısmen belirlenmiştir. AB ülkelerinde yılda yaklaşık 25 bin insanın 

antimikrobiyal dirençli bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlardan dolayı öldüğü, toplumsal 

maliyetin 1,5 milyar euro civarında olduğu, bu değerin ABD’nde 4-5 milyar dolar seviyesinde 

olduğu belirtilmektedir (İstanbulluoğlu, 2012). 

 

Sonuç 

 

Süt sığırcılığı yapılan işletmelerden kaynaklanabilecek antimikrobiyal dirençli bakteri 

transferinin engellenmesinde, Veteriner Hekimler süt üreticileri ile güçlü bir ilişkinin tesisi 

sayesinde bilinçli antibiyotik kullanımını teşvik etmede, ilaçların yasal arınma süreleri 

hususunda üreticileri bilgilendirmede, hastalık gözlemlerine odaklanarak doğru tanının 

konmasında önemli rol oynayabilirler. Bundan başka hastalıklar yönünden sürekli bir kontrolü 

sağlayabilirler ve koruyucu hekimlik uygulamalarını ön plana çıkarabilirler. İşletme sahipleri 

ise hayvan bakıcı sayısını sınırlandırmaya yönelik daha uygun sevk ve idare yöntemlerini 

seçerek dirençli zoonoz bakteri geçişlerini önleyebilirler. Diğer taraftan süt üreten işletmeler 

için ulusal ölçekte antimikrobiyal direnç izleme programları geliştirilebilir, yetkili otoriteler 

bu tür işletmeleri takip edilebilir,  halk sağlığı yönünden risk oluşturanlar belirlenebilir. 
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Abstract: In animal production, manure management includes the process of the removal of livestock manures 

from farm field and the appropriate storage of these manures for  plant growing. In the case of storage of manure 

in unsuitable conditions and left uncontrolled in environment without processing in appropriate conditions, it 

causes environmental pollutions espeacilly malodor and visual pollution inside and also putside of farm field. In 

that respect, there is an important relationship between manure removing system, storage and environmental 

pollution in farm fields. In the case of leaving of manure in outside, manure starts to putrefy and deteriorate over 

time, as a result malodor, harmful gases and dust start to disperse around. These factors that cause environmental 

pollution also have some negative effects on animal and human health. So, manure removing, storage and 

evaluation methods in animal production has an importance for protection of envrironment. In the review, it is 

aimed to evaluate the manure management in animal production and the possible effects of inaccurate 

applications in manure management on animal and human health. 

Keywords: Manure, environmental pollution, harmful gase, dust, animal health 

 

Hayvansal Üretimde Gübre Yönetimi ve Çevre Kirliliği 

 
Özet: Hayvansal üretimde gübre yönetimi, gübrenin uygun şekilde barınaktan uzaklaştırılmasını ve bitkisel 

üretimde kullanımına olanak verecek şekilde depolanmasını içermektedir. Gübrenin uygun şartlar altında 

depolanmaması ve kontrolsüz şekilde çevreye terk edilmesi, başta koku ve görüntü olmak üzere hem barınak 

içinde hem de barınak dışında çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu açıdan hayvansal işletmelerde kullanılan 

gübre taşıma sistemi, gübrenin taşınması ve depolanması ile çevre kirliliği arasında önemli bir ilişki 

bulunmaktadır. Gübrenin dış ortama bırakılması durumunda, gübre zamanla kokuşmaya ve bozulmaya 

başlamakta, bunun sonucunda ise kötü koku, zararlı gaz ve tozlar çevreye dağılmaktadır. Çevre kirliliğine neden 

olan bu etkenlerin aynı zamanda hayvan ve personel sağlığı üzerine de birtakım olumsuz etkileri bulunmaktadır. 

Bu yüzden, hayvansal üretimde gübrenin taşınması, depolanması ve değerlendirilmesi, çevrenin korunması 

açısından önem taşıyan bir konudur. Bu makalede, hayvansal üretimde gübre yönetimi ve gübre yönetiminde 

hatalı uygulamaların çevre kirliliği ile hayvan ve insan sağlığı üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gübre, çevre kirliliği, zararlı gaz, toz, hayvan sağlığı 

 

 

Giriş 

 

Son yıllarda dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artış göstermesi, besin maddelerine 

duyulan talebin yükselmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak, başta hayvansal üretim 

olmak üzere bitkisel ve gıda üretimi faaliyetlerinde çok hızlı bir şekilde artış meydana 

gelmiştir. Ortaya çıkan gıda talebinin ekonomik şekilde karşılanabilmesi, birim üretim 

alanından ya da birim hayvandan elde edilen verimin maksimum düzeyde olması ile 

ilişkilidir. Bu nedenle, hayvansal üretim günümüzde dünya genelinde entansif hayvancılık 

şeklinde yapılmaktadır. En genel tanımıyla entansif hayvancılık, yetiştirilen hayvanlardan 

yüksek düzeyde verim elde edebilmek için, verim yönünden iyileştirilmiş hayvan türlerinin 

bakım ve beslemelerinin ileri teknikler uygulanarak gerçekleştirildiği hayvancılık 

faaliyetleridir. Hayvansal üretimde görülen hızlı modernleşme ve teknolojik ilerlemeler, 

beraberinde birtakım çevre sorunlarını da getirmiştir. Bu noktada, hayvancılık işletmelerinde 

elde edilen hayvansal atıkların yok edilmesi ya da en uygun şekilde değerlendirilmesi oldukça 

önem kazanmıştır (Ekinci ve ark. 2004). 

Gübre, hayvanların idrarı, dışkısı ve bir kısım yataklık malzemesinin karışması sonucu 

ortaya çıkan hayvansal atık olarak tanımlanmaktadır. Aslında gübre, gerektiği gibi depolanıp 

korunduğunda ve tarımsal alanlarda belli düzeylerde kullandığında bir atık değil tersine 

bünyesindeki organik maddelerle toprağın dengesini koruyan ve bitkisel üretime katkı 
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sağlayan bir materyaldir (Chadwick ve ark. 2011). Çeşitli hayvan türlerinden elde edilen 

gübre miktarı farklıdır (Çizelge 1). Yaklaşık 550 kg ortalama ağırlığındaki bir süt sığırı yıllık 

toplam 32 ton gübre üretmektedir. Bu gübre 1 dekar alana uygulandığında bitkilere 28 kg N, 

11.2 kg P2O5 ve 13.4 kg K2O besin sağlamaktadır (Demirkıran 2004). 100 000 tavuk 

kapasiteli bir kümesten ise haftalık ortalama 100 ton civarında gübre elde edilmektedir 

(Demirulus ve Aydın 1996). Bu noktada hayvancılık işletmelerinde elde edilen gübre 

kullanılacak en iyi materyal, gübre yönetimi ve uygulama koşulları da bu işlemi kolaylaştıran 

anahtar faktörler olmaktadır (Harris ve ark. 2001). 

 

Çizelge 1. Çiftlik hayvanlarından yıllık olarak elde edilen gübre miktarı  

Hayvan türü Miktar (ton/yıl) 

Süt sığırı 32 

Koyun 10 

Yumurta tavuğu 13 

Piliç 11 

Kaynak: Bayındır ve ark. 2004; Demirkıran 2004 

 

Toprak ve su kaynakları ülkelerin en önemli doğal zenginlikleri arasındadır. Bu 

kaynakların makul bir şekilde kullanılması ve korunması toplumların sosyo ekonomik 

gelişmeleri açısından çok önemlidir. Türkiye, göller ve nehirler gibi tatlı su rezervine sahip bir 

ülke olmasına karşın su zengini bir ülke değildir. Hatta gerekli önlemler alınmadığı takdirde 

su sıkıntısı yaşaması olası bir ülke durumundadır (Aküzüm ve ark. 2003). Eksikliği bitkisel 

üretimi büyük ölçüde sınırlandıran bir etmen olan su, tüm canlılar için vazgeçilmez bir 

kaynaktır. Bu nedenle mevcut su kaynaklarının korunması gelecek nesillere yeterli ve sağlıklı 

su bırakılması açısından önemlidir (Çakmak ve ark. 2005). Bununla birlikte mevcut tarımsal 

alanların verimliliğini sürdürebilmesi veya verim potansiyellerinin artırılması açısından 

toprağın geri dönüştürülebilir doğal besin maddeleriyle muamele edilmesi büyük öneme 

sahiptir (Harris ve ark. 2001). Çizelge 1.’de hayvan türlerine göre yıllık olarak elde edilen 

gübre miktarları göz önüne alındığında, hayvancılık işletmelerinde gübre yönetiminin 

uygulanmaması ya da kontrolsüz bir şekilde uygulanmasının, başta su ve toprak kirliliği 

olmak üzere istenmeyen gazlar, kötü kokular, tozlar ve mikroorganizmaların ortaya çıkışına 

zemin hazırlayarak hava kirliliğine ve tüm bunların sonucunda hayvancılığın çevre kirletici 

olarak görev yapmasına neden olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 1) (Çayır ve ark. 2012). 

 

 
Şekil 1. Gübre kaynaklı çevre kirliliği (Kumlu 2012) 
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Bu yüzden, hayvancılık faaliyetlerinde gübre yönetimi hem çevrenin hem de hayvan 

ve insan sağlığının korunması açısından oldukça önem arz eden bir konudur. 

 

Gübre Yönetimi 

 

Gübre yönetimi, hayvancılık işletmelerinde elde edilen gübrenin çevre kirliliğine 

neden olmasını önlemek amacıyla uygun şekilde barınaktan uzaklaştırılması ve bitkisel 

üretimde kullanımına olanak verecek şekilde depolanması ve değerlendirilmesi işlemlerini 

içermektedir. Barınak içerisinde gübrenin taşınması için tasarlanan gübre taşıma sistemi, iç 

ortamda meydana gelecek kirliliğin ve kötü kokunun şiddeti ile doğrudan ilişkilidir (Atılgan 

ve ark. 2006). Gübrenin barınak içinden uzaklaştırılmasının ardından bitkisel üretim ya da 

başka amaçlar için kullanımına olanak sağlayacak şekilde uygun koşullar altında depolanması 

gereklidir (Jacobson ve ark. 1999). Aksi takdirde, dış ortama kontrolsüz şekilde bırakılan 

gübre yapısını ve özelliklerini kaybederek mikrobiyal bozulmaya uğramakta ve çevre 

kirliliğinin birincil nedeni haline gelmektedir (Atılgan ve ark. 2006). 

  

Gübre, yapısı nedeniyle organik bir maddedir. Normal koşullar altında, organik 

maddelerde zaman içerisinde bozulma ve kokuşma görülmektedir. Hayvancılık işletmelerinde 

elde edilen gübre uygun koşullarda depolanmadığında içerdiği besin öğeleri ve 

mikroorganizmalar, amonyak ve metanın oluşumunda mikrobiyal üretim için gereken 

substratı sağlamaktadır. Bu gazlar gübrenin depolanması, işlenmesi ve tarımsal alanlara 

yayılmasını içeren gübre yönetiminin her aşamasında üretilmektedir. Bu gazların üretimindeki 

mikrobiyal sürecin kaynağı olan suyun varlığı ve sıcaklık gibi çevresel etmenler çiftliklerde 

gübre yönetimi konusunda alınacak kararlarda etkili faktörlerdir (Chadwick ve ark. 2011). Bu 

açıdan gübre depolama işleminin kontrollü, programlı ve bilinçli bir şekilde yapılması büyük 

öneme sahiptir. Normal koşullarda, gübrenin uygun şekilde depolanabilmesi için % 80’den 

daha az nem içermesi gerekmektedir. Oysa gübrenin elde edildiği an içerdiği nem yaklaşık % 

85-87 düzeyindedir. Bu nedenle, yetiştiriciler depolamanın uygun şekilde yapılabilmesi için 

gübreyi sap, saman artıkları ya da atık kağıt materyalleri ile karıştırarak nem düzeyini 

azaltmak durumundadırlar (Harner ve ark. 1997). 

  Gübrenin depolanması ile ilgili bir diğer konu da, gübrenin elde edildiği anda, 

içeriğindeki bitki besin elementlerinin kaybolmaması ve korunması, gübrenin daha sonraki 

işlemlerde kullanımına kolaylık sağlaması, bitkisel üretimde kullanılmak üzere gübre 

üretiminde kullanılabilmesi açısından gübrenin kapalı ortamlarda depolanmasıdır (Jokela, 

1992). Katı gübrenin gelişigüzel açık ortamda depolanması, gübrenin yağmur suyu alarak, 

yapışkan ve dağılımı zor bir materyal haline gelmesine, içeriğindeki N ve K2O miktarının 

azalmasına yol açarak gübrenin özelliklerini kaybetmesine neden olmaktadır. Diğer yandan, 

bu şekilde depolanan gübreden yağmur suyu ile beraber azotun sızması yüzey ve yer altı 

sularının kirlenmesine zemin hazırlamaktadır (Camberato ve ark. 1996). 

Hayvancılık işletmelerinde barınak içerisinde uygulanacak gübre yönetimi; hayvan 

türü, hayvan kapasitesi, elde edilen yıllık gübre miktarı, barınak tipi, işletme büyüklüğü gibi 

faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca tüm bunların yanı sıra, planlama esnasında konu ile ilgili 

yasal mevzuat ve teknik konular da göz önünde bulundurulmalıdır (Erkan 2005). Bu açıdan, 

gübre yönetiminin planlanması, hem işletmenin iş akışını kolaylaştırmayı, hem de gübrenin 

çevre ve sağlık üzerine olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini amaçlamalıdır. 

 

Toprak ve Su Kirliliği 

 

Son yıllarda su kaynakları geri dönüşü olmayan bir kirliliğe maruz kalmış olup, buna 

bağlı olarak sulak alan ve su kaynaklarında ciddi bir azalma meydana gelmiştir. 1950’li 
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yıllardan günümüze kadar, İngiltere’de sulak alanların % 84’ü, Almanya’da % 57’si ve 

İspanya’da ise % 60’ı kaybedilmiştir (Polat ve Olgun 2009). Bu kayıp, hayvancılık ve 

tarımsal faaliyetlerde kontrolsüz ve bilinçsiz uygulamalar sonucunda kaçınılmaz olarak 

meydana gelmiştir. Nitekim, hayvansal atıkların kontrolsüz bir şekilde barınaktan 

uzaklaştırılması hem toprak hem de yüzey ve yer altı su kaynaklarının kirlenmesine neden 

olmaktadır (Karaman 2006). Gübrenin tarım alanlarında uygunsuz şekilde ve gerektiğinden 

fazla miktarda kullanılması toprakta ve taban suyunda nitrat oranının artmasına yol 

açmaktadır. Dolayısıyla toprak ve sudaki kirlenme, kontrolsüz şekilde oluşturulan gübre 

yığınlarından, barınak, gezinme alanları ve meralardaki yüzeysel akış sularından, gübre 

depolama yapılarından meydana gelen sızıntılardan kaynaklanmaktadır (Polat ve Olgun 

2009). Gübrenin içeriğinde su kirliliğine neden olan dört etmen bulunmaktadır: bunlar azot, 

fosfor, patojen mikroorganizmalar ve organik maddedir (Olgun ve Polat 2005). Hayvan 

gübresinde bulunan fosfor özellikle yüzey sularında fosfor kirliliğine neden olmakta (Gilliam 

ve ark. 1999), bu da içme suyu tesisleri, balıkçılık tesisleri ve göller gibi su kaynaklarına 

karışarak su kirliliğini yaratmaktadır. Suda fosforun 50 mg/l düzeyinden yüksel olması 

alglerin gelişimini teşvik etmekte, buna bağlı olarak suda oksijen miktarında meydana gelen 

azalma diğer canlıların ölümüne neden olmaktadır (Zhang ve ark. 2002). 

 Gübre kaynaklı su kirliliğinde suların nitrat (NO3) ile kirlenmesi büyük bir problemdir 

(Polat ve Olgun 2009). Sularda nitrat kirliliği, nitratın hayvansal üretimde çıktı ve bitkisel 

üretimde girdi olarak kullanılması, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü 

bölgelerde sıklıkla karşılaşılan bir problemdir (McLay ve ark. 2001). Nitrat ile aşırı düzeyde 

kirlenen su kaynakları hem hayvan hem de insan sağlığı açısından büyük riskler 

oluşturmaktadır. Hayvanların su ile beraber yüksek düzeyde nitrat tüketmesi, sancı, kusma ile 

beraber koma ve ilerleyen aşamada ölümlere neden olmaktadır (Kaya 2002). İnsanlarda ise 

kalıtsal hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi birtakım ciddi sağlık problemleri 

görülmektedir (Weyer 2002). Türkiye’de içme suyu yönetmeliğinde sularda nitrat miktarının 

45 mg /L olması gerektiği, hayvanların tükettiği suda ise kabul edilebilir nitrat düzeyinin 100 

ppm kadar olabileceği bildirilmektedir (Anonim 2004). Kontrollü şekilde değerlendirilmeyen 

gübre, bu problemlerin yanı sıra yer altı ve yer üstü suların koliform bakteriler ile kontamine 

olmasına neden olmaktadır (Boyacı ve ark. 2011). Tüm bu olumsuz etkiler göz önüne 

alındığında, hayvansal atık yönetiminden kaynaklanan su kirliliğinin en aza indirilmesi 

amacıyla dünya genelinde ülkeler bazında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler 

doğrultusunda, atık depolama birimlerinin kamp, spor ve yerleşim alanlarından en az 100 m, 

akarsu yataklarından en az 35 m, yüzülen sulardan, plajlar ve balık üretim tesislerinden en az 

200 m uzaklıkta kurulması gerekmektedir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde ise, yarı sıvı halde 

gübre depolama alanları yerleşim alanlarından en az 500 m uzaklıkta olmalıdır (Polat ve 

Olgun 2009). 

 

Hava Kirliliği 

 

Son yıllarda hayvancılık işletmelerinin yerleşim merkezlerine yakınlaşması, 

çiftliklerde gübre depolama ile ilgili standartların olmaması, elde edilen gübrenin uygun 

şekilde değerlendirilememesi gibi nedenlerden dolayı uygun şekilde depolanmayan gübre, 

bulunduğu ortamı kirletmektedir. Gübrelerin ortama saldıkları pis koku ve zararlı gazlar bir 

yandan hava kirliliğine neden olurken, diğer yandan sinek, fare ve çeşitli haşerelerin 

çoğalmasını hızlandırarak bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına ve yayılmasına neden 

olmaktadır. Hayvanlar solunum ya da bağırsak aracılığıyla ya da idrar ve dışkıları ile dış 

ortama gaz salmaktadırlar. Gübrede de anaerob ve aerob mikroorganizmaların faaliyetleri 

sonucunda bir takım gazlar açığa çıkmaktadır. Bunun sonucunda su buharı, karbondioksit ve 
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amonyak gazı barınaklarda her zaman mevcut olurken hidrojen sülfür, karbon monoksit ve 

hidrojen gazları ise bazen açığa çıkmaktadır (Karaman 2006).  

Barınak içinde aşırı miktarda ve uzun süreli bekletilen gübrelerde sıcaklık ve nemin 

etkisiyle, bakteriyolojik parçalanmayla beraber gaz üretimi başlamaktadır. Hayvansal 

gübrenin bakteriler tarafından parçalanması sonucu çeşitli derecelerde ortama koku salan 60 

farklı bileşiğin olduğu belirtilmektedir (Yağanoğlu 1987). Gübrenin anaerobik parçalanması 

sonucunda, uçucu yağ asitleri (asetik asit, bütirik asit...), alkoller, aldehitler, esterler, fenoller 

ve krezeoller (merkaptan, etilmerkeptan…), sülfitler (hidrojen sülfür, disülfit…), amonyak ve 

aminler (metilamin, etilamin…), azotlu heterosiklikler ve kokusuz gazlar (karbondioksit, 

metan) meydana gelmektedir (Karaman, 2006). Bu gazların açığa çıkmasına bağlı olarak, 

çevreye ağır koku yayılmaya başlamaktadır. Meydana gelen bu koku, hem personelin 

sağlığını tehdit etmekte, hem de barınakta yaşayan hayvanın yaşam kalitesini, refahını ve 

verimini olumsuz yönde etkilemektedir. Barınaklarda çalışan 11 kişinin incelendiği bir 

araştırmanın sonucunda, bu kişilerin % 50’sinden fazlasında öksürme, göğüs sıkışması ve 

solunum yolu hastalıkları gibi birtakım ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu tespit edilmiştir 

(Eliot ve Collins 1982). Ayrıca, hayvancılık işletmelerinin yerleşim merkezlerine yakın 

yerlerde kurulmuş olması, bölgede yaşayanlar tarafından istenmeyen bir durumdur (Alagöz ve 

ark. 1996). 

 

Çizelge 2. Hayvan gübrelerinden ortaya salınan gazlar, özellikleri, olası etkileri, kabul 

                edilebilir maksimum değerleri ve ilk yardım önerileri 

Gazlar Özellikleri  Olası Etkileri 

Kabul edilebilir 

maksimum 

değerleri 

İlk yardım 

önerileri 

Amonyak 

(NH3) 

Keskin 

kokulu 

Aşındırıcı ve toksik 

özelliğe sahip olup, göz, 

boğaz, akciğer ve 

mukoz membranların 

tahriş olmasına neden 

olmaktadır. 

25 ppm 

Temiz hava 

alınmalı ve 

etkilenen 

bölge su ile 

yıkanmalıdır.  

Karbondioksit 

(CO2) 
Kokusuz  

Uyuşukluk ve baş 

ağrısına neden 

olmaktadır.  Boğucu 

özelliğe sahip olup, 

toksik etkisi yoktur.  

5000 ppm 
Temiz hava 

alınmalıdır. 

Hidrojensülfit 

(H2S) 

Çürük 

yumurta 

kokusuna 

benzer 

Toksik özelliğe sahiptir. 

Baş ağrısı, baş dönmesi, 

mide bulantısı, bilinç 

kaybı ve ölüme neden 

olmaktadır.  

10 ppm 

Temiz hava 

alınmalı ve 

derhal tıbbi 

yardım 

istenmelidir. 

Metan 

(CH4) 
Kokusuz  

Baş ağrısına neden 

olmaktadır. Boğucu ve 

patlayıcı özelliğe 

sahiptir. 

1000 ppm 
Temiz hava 

alınmalıdır. 

Kaynak: Ogejo 2009; Field 2014 

 

Hayvan barınaklarında çeşitli gaz konsantrasyonlarının artışı içeride çalışan personelin 

sağlık ve iş performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Barınak içinde amonyak miktarının 

yükselmesi sonucu, hayvanlarda yem tüketimi azalmakta, hayvanlar düzensiz ve sık nefes alıp 

vermeye başlamaktadır. Amonyak konsantrasyonu 10-20 ppm arasında ise yukarıda 
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bahsedilen ve hayvanların sağlığı açısından arzu edilmeyen problemler ortaya çıkmaktadır. 

Amonyak gazı 25-50 ppm arasında olduğunda ciddi solunum yolu hastalıkları görülmekte, 

50-60 ppm’i geçmesi durumunda yem tüketimi ve elde edilen verimde ciddi azalmalar 

meydana gelmektedir. Kümeslerde ise 500 ppm’i geçmesi durumunda, hayvanlarda ölümler 

ortaya çıkmaktadır (Alagöz ve ark. 1996). Amonyak gazının barınakta çalışan personel sağlığı 

üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bir araştırmada 100 ppm amonyak gazının 

bulunduğu barınakta çalışan işçide, 6 haftalık deneme sonunda keratokonjuntivit hastalığına 

rastlandığı ifade edilmektedir (Charles 1981). 

Barınak içerisinde gübrenin bir diğer istenmeyen etkisi de toz oluşumuna neden 

olmasıdır. Toz zerreciklerinin katı partikülleri taşıyabilme, gaz ve sıvıları ise emebilme 

özelliği bulunmaktadır. Barınak ortamında bulunan toz zerreciklerinin virüs ve bakteri 

taşıdığı, hatta kanatlı kümeslerinde Marek hastalık etkeninin taşınmasında ve bakteriyel 

hastalıkların yayılmasında etkili oldukları bildirilmiştir (Lillie 1970). Bunun yanı sıra, barınak 

içerisinde oluşan toz, aynı zamanda çalışan personelin sağlığı bakımından risk oluşturmakta 

ve alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır (Karaman 2006). Barınak içinde kabul edilebilir toz 

konsantrasyonunun hayvanlar için 10 mg/m
3
, insanlar için ise 5 mg/m

3
 düzeyinde olduğu 

söylenebilir (Elliot ve Collins 1982). 

 

Çizelge 3. Çeşitli hayvancılık faaliyetlerinde barınaklarda kış ve yaz mevsimlerinde tespit 

               edilen bazı gaz konsantrasyonları (ppm) 

Hayvan türü Mevsim NH3 CO2 H2S CH4 

Süt  

sığırcılığı 

Kış 

36.4 

(Mutlu ve ark. 

2004) 

658 

(Zhang ve 

ark.2007) 

4 

(Zhao ve ark. 2007) 

148 

(Brose ve ark. 

1998) 

Yaz 

38.9 

(Mutlu ve ark. 

2004) 

1430 

(Brose ve ark. 

1998) 

31 

(Zhao ve ark. 2007) 

123 

(Brose ve ark. 

1998) 

Kanatlı 

yetiştiriciliği 

Kış 

48.30 

(Wheeler ve ark. 

2003) 

4300 

(Liang ve ark. 

2005) 

5.94 

(Kocaman ve ark. 

2006) 

- 

Yaz 

3.50 

(Liang ve ark. 

2005) 

210 

(Liang ve ark. 

2005) 

1.53 

(Okoli ve ark. 2004) 

1.93 

(Okoli ve ark. 

2004) 

 

Sonuç 

 

Sonuç olarak, hayvancılık faaliyetlerinin günümüzde artan nüfusun gıda ihtiyaçlarını 

karşılamasının yanı sıra, yapılan yetiştiriciliğin çevreyi kirletmeden ve mevcut su, toprak ve 

hava kaynaklarını koruyarak devam ettirilmesi önemli bir konudur. Nitekim, elde edilen 

hayvansal atıkların kontrolsüz ve düzensiz bir şekilde değerlendirilmesi geri dönüşü olmayan 

çevre kirliliği problemlerine, hayvan ve personel sağlığı açısından bazı hastalık risklerinin 

ortaya çıkışına ve yayılmasına, hayvanlardan elde edilen verimlerin olumsuz yönde 

etkilenmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte aslında çevre kirliliğinin nedeni olarak 

görülen gübre aynı zamanda ülke ekonomisi için potansiyel bir kaynaktır. Hayvancılık 

işletmelerinde elde edilen gübrenin uygun koşullarda depolandıktan ve işlendikten sonra 

bitkisel üretim alanlarında kullanılması mümkündür. Gübrenin bu şekilde kullanımı bir 

yandan çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olurken bir yandan da atık olarak görülen bir 

ekonomik kaynağın değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda mevcut olumsuz 

etkilerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesinde, gübre yönetiminin bilinçli ve 

kontrollü şekilde yapılmasının yanı sıra, konu ile ilgili yasal mevzuat ve yönetmeliklerin 

geliştirilmesi ve yetiştiriciler tarafından dikkate alınması büyük öneme sahiptir.  
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Abstract: Due to the increasing meat demand of Turkey, it is necessary to provide the most benefit from 

resources of the Eastern Anatolia Region in which exist very large pasture area and a typical livestock model. In 

this context, the Eastern Anatolia Red (EAR), the Eastern Anatolia Red cow commercial crossbreeding with beef 

bulls (EARCB), the Brown Swiss (BS) breed and the beef breed (BEEF) were the models which were 

fictionalised as the systems can be raised in the Eastern Anatolia Region. In order to investigate resources used 

by these systems, methane emissions, consumed feed energy and feed energy provided from pasture per one 

kilogram of protein were estimated for each of these four systems. The estimates were made with fictionalization 

of cattle life cycle and herd composition. During fictionalising the systems and making predictions, the used data 

and the used equations were taken from results of studies that had been done and published before. 

The least methane emissions (190 MJ) and consumed feed energy (2128 MJ) per kilogram protein production of 

beef production were found in BEEF. When per kilogram protein production of milk and meat production was 

taken in to consideration, the most methane emissions and consumed feed energy were determined in BEEF 

because only meat production was assumed in BEEF system. The least methane emissions (64 MJ) and 

consumed feed energy (717 MJ) per kilogram protein production of meat and milk production were predicted in 

BS system. While the highest percentage of feed energy provided from pasture was calculated in EAR (44%), 

the lowest percentage of feed energy provided from pasture was estimated in BS (14%). 

Keywords: methane emissions, cattle, feed energy 

 

Doğu Anadolu Bölgesi İçin Farklı Sığır Yetiştiriciliği Üretim Sistemlerinin Metan 

Yayılımlarının ve Yem Enerji İhtiyaçlarının Tahmini 

 
Özet: Türkiye’nin artan et talebi, mera alanlarının oldukça geniş olduğu ve kendine özgü bir biçimde 

hayvancılığın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesinde bölge kaynaklarından azami şekilde istifadesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu çerçevede, Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı (DAK), etçi boğaları kullanarak Doğu Anadolu 

Kırmızısı Irkı ineklerle ticari melezleme yapılması (DAKTM), Esmer İsviçre Irkı (Eİ), ve etçi ırk sığırlarla 

yetiştiricilik yapılması (ETÇİIRK) modellerinin her birisi Doğu Anadolu bölgesi için yapılabilecek sistemler 

olarak kurgulanmıştır. Kurgulanan bu sistemleri kaynakların kullanılması yönünden incelemek amacıyla, bu dört 

sistemin her birisi için ayrı ayrı birim kilogram protein üretiminde metan yayılımları, tüketilen yemlerin 

enerjileri ve tüketilen yem enerjisinin meradan karşılanma oranları tahmin edilmiştir. Tahminler, sığırın yaşam 

döngüsü ve sürü kompozisyonu kurgulanarak yapılmıştır. Bu sistemler kurgulanırken ve tahminler yapılırken 

kullanılan veriler ve eşitlikler için daha önce yapılmış ve yayınlanmış bilimsel çalışmaların sonuçları 

kullanılmıştır. 

Et üretiminde üretilen her bir kilogram hayvansal protein üretimi için en düşük metan yayılımı (190 MJ) ve 

tüketilen yemin enerjisi (2128 MJ) ETÇİIRK sisteminde bulunmuştur. Et ve süt üretiminde her bir kilogram 

hayvansal protein üretimi için en düşük metan yayılımı dikkate alındığında, ETÇİIRK sisteminde sadece et 

üretimi yapıldığı varsayıldığı için birim protein üretiminde en yüksek metan yayılımı yaptıkları ve en yüksek 

yem enerjisi tükettikleri tespit edilmiştir. Eİ sisteminde, her bir kilogram et ve süt proteini üretimi için metan 

yayılımı (64 MJ) ve tüketilen yemin enerjisi (717 MJ) en düşük olarak tahmin edilmiştir. DAK sisteminde et ve 

süt üretiminde tüketilen yem enerjisinin meradan karşılama oranı diğerlerine göre en yüksek (%44) 

hesaplanırken, bu oran Eİ sisteminde en düşük (%14) olarak tahmin edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Metan yayılımı, sığır, yem enerjisi 

 

Introduction 

 

Due to the increasing world population rapidly, the world is faced with raising 

agricultural production. The raising of agricultural production is increasing environmental 

problems. The agricultural sector is responsible for 10–12% of global estimated greenhouse 

gas (GHG) emissions and ∼50% of CH4 and ∼60% of N2O from anthropogenic sources. 38% 

of CH4 from livestock enteric fermentation and CH4 and N2O from manure management of 

the agricultural sector GHG were predicted (Crosson et al, 2011). CH4 from ruminants was 
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estimated 72% of the total CH4 emissions of Canada (Ellis et al, 2009). Because methane is 

produced by cattle (it is given a global warming potential rating of 25 times that of carbon 

dioxide over 100 years, though it has a lifetime of 9 to 12 years in the atmosphere), a number 

of prominent people have advocated eating less meat or becoming a vegetarian to reduce 

global warming (Wahlquist, 2013). Eating less meat by prominent people can only reduce the 

meat consumption increase ratio. Increase of beef production with least methane emissions 

may be another measure together with the consumption of less meat. Prediction of methane 

emissions inside of the different beef production systems, comparison of these systems each 

other and promotion of the determined least methane emission systems may be thought as the 

one of ways of the least methane emissions in beef production activities. There are many 

studies about this subject in the world. Capper (2011) compared the environmental impact of 

modern US beef production in 2007 with production practices characteristic of the US beef 

system in 1977. The cumulative energy use, ecological footprint, greenhouse gas emissions 

and eutrophying emissions associated with models of three beef production strategies as 

currently practiced were compared in the Upper Midwestern United States by Pelletier et al 

(2010) in the another study. It is necessary to estimate methane emissions in cattle in order to 

make all these studies. Several mathematical models have been developed to predict methane 

emissions from cattle. The models are different each other. Millis et al (2003) classified the 

models within two groups which are the statistical models and the dynamic mechanistic 

models. Ellis et al (2009) reported about the models that while some of them require input 

variables that are not available commonly, the others are modeled for different classes of 

animals or feeding systems. Equations developed by Ellis et al (2009) predicted better than 

other extant CH4 prediction equations.  

In this study I was tried to estimate methane emissions and consumed feed energy per 

kilogram protein production in the Eastern Anatolia Red (EAR) and in the Brown Swiss (BS) 

breeds which are raised in the region currently and in the EAR cow commercial crossbreeding 

with beef bulls (EARCB) and in the beef farming (BEEF) which are advisable farming 

systems for the region. 

Material and Method 

 

Crosson et al, (2011) reported that in terms of developing and assessing mitigation 

policies to reduce GHG emissions from livestock systems, whole farm approaches provide the 

most robust and comprehensive approach to developing and implementing effective 

strategies. While this study was being planning, the life cycle of cattle was imagined. Then, 

the question that was how could be classified the beef breeding systems generally was taken 

into consideration. The Eastern Anatolia Red (EAR) and the Brown Swiss (BS) breeds which 

are raised in the region currently and the EAR cow commercial crossbreeding with beef bulls 

(EARCB) and the beef farming (BEEF) which are advisable farming systems for the region 

were evaluated as beef breeding system in the study. Later nutrient requirements were 

calculated for every system. After nutrient requirements had been predicted for all systems 

methane emissions per kg of carcass production was estimated by using equation (CH4 

(MJ/d) = 2.58(±0.661) − 0.339(±0.0174) × (NFC:ADF) + 0.774(±0.118) × DMI(kg/d))   

developed by Ellis et al, (2009). Firstly daily methane emissions were calculated for per 

animal (cow, steer etc.). Later methane emissions were found for per production systems. 

Latest they were analyzed to find amount of methane emissions per kg of carcass production 

by using computer.  

 

Cattle breeding systems 

Two cattle breeds which are widespread in the Eastern Anatolia Region were used in 

the study. EAR is a local bred. BS has been raised for more than fifty years in the region. The 



832 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

EAR crossed with beef bulls were assumed to obtain F1 crosses for commercial 

crossbreeding. Slaughter age was assumed age of 15 months. From birth to slaughter all 

activities and animal numbers in a period were taken in to consideration in a livestock 

enterprise. 30% cow, 28% calves, 14% steer, 14% one year old heifers and 13% two years old 

heifers were assumed in a herd.  35% F1 crossing rate was thought in the crossbred system.  

Assumed animal live weights shown at the Table 1 were predicted from literate (Ünlü et al, 

2008; Özlütürk et al, 2006; Sağsöz et al, 2005; Özlütürk et al, 2004; Özhan et al, 2001; 

Wolfova et al, 2005; Capper, 2007; Pelletier et al, 2010; Yanar et al, 1990; Özkan and 

Tüzemen, 1992). EAR, BS, EARCB and BEEF systems were compared in this study.  

Feed consumption 

Animals were assumed to feed hay and concentrate for 185 days at the inside period in 

winter. They were imagined to graze at the pasture for 180 days in summer. Cows nutrient 

requirements were predicted for living requirements, gestation period requirement and calf 

requirements. Their extra milk production requirements weren’t taken in to consideration. 

Steers were fed dry hay and concentrate at the fattening period and they were slaughtered 15 

months. Heifers were imagined to slaughter two years old at the end of the grazing period. 

While young animal nutrient requirement was being predicted their growth rate was being 

taken into consideration. The nutrient requirement was calculated from birth to slaughter 

every step of life cycle. While nutrient requirements were calculated, literatures and a ration 

calculation program were used (Coşkun et al, 2010; Ünlü et al, 2008; Özlütürk et al, 2006; 

Sağsöz et al, 2005; Özlütürk et al, 2004; Yanar et al, 1990; Özkan and Tüzemen, 1992). NRC 

(2001) formulas were used by program makers in this program. Assumed daily feed 

consumption can be seen in the Table 1. 

Table 1. Assumed live weights and average daily feed consumptions (kg)
a,b 

Breed Sex 
Age  

(months) 

Assume

d final 

live 

weights  

Assumed 

daily average 

inside hay 

consumptions 

(DM)  

Assumed daily 

average inside 

concentrate 

consumptions 

(DM) 

Assumed 

daily average 

grass 

consumptions 

in pasture 

(DM) 

Assumed daily 

average 

concentrate 

consumptions 

in pasture 

(DM) 

EAR 

Female 

36< (cow) 250 3.5 1.5 6.6  

7 135 0.8 0.9   

15 180 3.7  4.1  

30 240 4.6  5.2  

Male 
7 148 0.9 1.0   

15 269 1.2 3.6   

EARCB 

Female 

7 156 1.1 1.1   

15 343 5.3  5.8  

30 320 6.6  7.0  

Male 
7 233 1.4 1.5   

15 414 1.6 4.8   

BS 

Female 

36< (cow) 500 7.9 3.6 14.1 1.8 

7 150 1.0 1.1   

15 257 4.4  5.4  

30 391 6.6  7.4  

Male 
7 160 1.1 1.1   

15 334 1.8 4.1   

BEEF 

Female 

36< (cow) 567 9.2 2.2 13.7  

7 137 0.8 0.9   

15 290 5.4  6.6  

30 544 8.8  10.9  

Male 
7 148 0.9 1.0   

16 637 2.5 6.7   
a
Lactation milk yields were assumed 750 kg in EAR and EARCB, 3000 kg in BS and 1400 kg in BEEF 

b
Calf milk consumption wasn’t calculated 
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Carcass and milk production 

Carcass production was assumed to obtain from fifteen months steers, cows and two 

years old heifers in the study.  Carcass weights and daily weight gains data in fattening period 

were taken from literature (Capper, 2007; Pelletier et al, 2010; Sağsöz et al, 2005; Özlütürk et 

al, 2004; Özhan et al, 2001; Yanar et al, 1990). 0.791 kg, 0.895 kg, 1.185 kg and 1.614 kg 

steer daily weight gains were assumed in EAR, EARCB, BS and BEEF in the fattening period 

respectively. Carcass weights of EAR, EARCB, BS and BEEF were assumed 130 kg, 130 kg, 

260 kg and 295 kg in cows, 148 kg, 242 kg, 185 kg and 351 kg in steers and 123 kg, 207 kg, 

203 kg and 283 kg in heifers respectively. Milk production for human consumption was 

assumed in the EAR, EARCB (750 kg/year) and BS 3000 kg/year) systems (Güven,1972; 

Kopuzlu, 2003) but it wasn’t assumed in beef system. The ratios of bone, ratios of protein in 

meat and milk were assumed 18.7-20.1%, 21.0% and 3.1% respectively (Kurt et 

al,1977;Yücesan and Ergün, 2000; Özlütürk et al,2004).  

 

Research Results and Discussions 

 

Methane emissions and feed energy requirement in meat production 

Predicted methane emissions and consumed feed energy per kilogram protein 

production of meat production were presented in table 2. Methane emissions and feed energy 

requirement  were found 272 MJ; 2477 MJ, 239 MJ; 2240 MJ, 245 MJ; 2770 MJ and 190 MJ; 

2128 MJ in EAR, EARCB, BS and BEEF respectively. While the methane emissions in BS 

were estimated lower than the methane emissions in EAR, total feed energy in BS was 

calculated higher than total feed energy in EAR. The lowest total feed energy requirement and 

methane emissions were found in BEEF. Lower methane emissions and feed requirement 

were seen in EARCB than in EAR. This result is accordance with Crosson et al (2011). 

Crosson et al (2011) is determined higher daily weight gain has lower greenhouse gas 

emissions for Irish suckler beef production systems. AngusXHereford breeding system is 

reduced methane emissions in 2007 according to Angus and Hereford in 1977 (Capper, 2011). 

This result is accordance with this study. Additionally Capper (2011) reported that the low 

adoption rate of AI in the beef industry, genetic advances between 1977 and 2007 have 

resulted in modern-day beef animals that differ phenotypically from the Angus and Hereford 

breeds of 1977. Pelletier et al (2010) was investigated from cradle to farm gate life cycle 

cumulative energy use in three beef production strategies. Similarly to this study, they found 

the highest energy use in the lowest daily weight gain in pasture. Capper (2011) was found 

accordance with this study that Angus and Hereford energy requirements were higher in 1977 

than AngusXHereford energy requirements in 2007.        

 

Table 2. Predicted methane emissions and consumed feed energy per kilogram protein 

production of meat production (MJ) 

Production 

systems 

Methane 

emissions 

Consumed hay and 

concentrate feed energy (a) 

Consumed pasture 

feed energy (b) 

Consumed total feed 

energy (a+b) 

EAR 272 1398 1079 2477 

EARCB 239 1445 795 2240 

BS 245 2375 395 2770 

BEEF 190 1272 856 2128 
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Methane emissions and feed energy requirement in meat and milk production 

Predicted methane emissions and consumed feed energy per kilogram protein 

production of meat and milk production were presented in table 3. Methane emissions and 

feed energy requirement  were found 134 MJ; 1221 MJ, 128 MJ; 1197 MJ, 64 MJ; 717 MJ 

and 190 MJ; 2128 MJ in EAR, EARCB, BS and BEEF respectively. Although the methane 

emissions and feed energy requirement were estimated the lowest in BEEF in meat production 

the highest methane emissions were calculated in meat and milk production due to no milk 

production for human consumption in BEEF.  Methane emissions and feed energy 

requirement were lower in EARCB than EAR. The lowest methane emissions and feed energy 

requirement were predicted in BS because of high milk yield.  

 

Table 3. Predicted methane emissions and consumed feed energy per kilogram protein 

production of meat and milk production (MJ) and feed energy percentages provided from 

pasture (%) 

Production 

systems 

Methane 

emissions 

Consumed hay and 

concentrate feed 

energy (a) 

Consumed 

pasture feed 

energy (b) 

Consumed total 

feed energy 

(a+b) 

Feed energy 

percentages provided 

from pasture 

EAR 134 689 532 1221 44 

EARCB 128 772 425 1197 36 

BS 64 615 102 717 14 

BEEF 190 1272 856 2128 40 

Lactation milk yields were assumed 750 kg in EAR, 3000 kg in BS 

 

Conclusions 

 

Different systems were compared in this study; meat production together with milk 

production had more environmental advantages according to the only meat production. 

EARCB has slightly less methane emissions and feed energy requirement according to EAR. 

In case milk is produced for human consumption, BS is the best system inside of the four 

systems as a result was found in the study. At the same time milk production advantages were 

seen in EAR and EARCB systems. If methane emissions and feed energy requirement are 

predicted in high milk yield dairy cattle systems in which occurs meat demand from beef, 

beef and dairy cattle systems should be evaluated together in the next studies.  Pasture 

utilization ability of EAR should be considered. On this way mountainous areas can be 

manure easily. Environmental effects of EAR grazing ability should be investigated in the 

future studies.          
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Abstract: Sheep and goat farming business is not sustainable or continued presence, in terms of animal deaths 

caused by wild animals to determine the causes of harmful and it is very important to make an effective struggle 

against them. Disease that occurs outside of offspring mortality, coyotes, foxes, wolves, wild dog and like pigs 

are caused by predators. The mentioned wild animals, especially sheep and goats because of all the wild animals 

of their damage is almost impossible to eliminate predators. However, good management practises and economic 

losses occurring in less significant may become reduced to sustainable husbandry. Business when the animals 

attacked by a predator in farm as soon as possible to take control of them to move applications by knowing what 

is going on is very important. Nowadays, wild animals to control predator attack there are many affected 

methods, but only one of these methods may not be suitable for every farms. The most effective preventive 

programs developed for this purpose, "Integration" approach. In other words, with effective control method is to 

combine the practices of good husbandry in the flock. However, to be chosen protection method should not 

cause stress on animals should be noted. 

Keywords: Wild animals, small ruminants, integrated management methods 

 

Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvan Yetiştiriicliğinde Yaban Hayvan Zararlılarının 

Önemi ve Bunlarla Mücadele Yöntemleri 

 
Özet: Küçükbaş hayvancılık işletmenin sürdürülebilir olması ya da varlığını devam ettirmesi açısından, yaban 

hayvan zararlılarından kaynaklanan hayvan ölümlerinin nedenlerini belirlemek ve bunlarla etkin bir mücadele 

yapmaya oldukça önemlidir.  Hastalıkların dışında gerçekleşen yavru ölümleri, çakal, tilki, kurt, yaban köpeği ve 

domuz gibi yaban hayvan zararlılarından da kaynaklanmaktadır. Anılan yaban hayvanların, özellikle koyun-

keçilere yaptıkları zararlar nedeniyle tüm yaban hayvan zararlılarını ortadan kaldırmak neredeyse olanaksızdır. 

Ancak iyi bir sürü yönetimi ile işletmelerde meydana gelen ekonomik kayıplar aza indirilerek sürdürülebilir 

hayvancılık anlamlı hale gelebilir. işletmedeki hayvanlar bir yaban hayvan saldırısına uğradığında en kısa sürede 

harekete geçmek ve onları kontrol altına alacak uygulamaların neler olduğunu bilerek hareket etmek çok 

önemlidir.  Günümüzde, yaban hayvan zararlılarının saldırılarını kontrol etmede çok sayıda yöntem bulunmakta, 

ancak bu yöntemlerden sadece bir tanesi her işletme için uygun olmayabilir. Bu amaçla geliştirilen en etkili 

koruyucu program, “Entegrasyon” yaklaşımıdır. Bir başka deyişle, etkili kontrol yöntemleriyle sürüdeki iyi 

yetiştirme pratiklerinin bir araya getirilmesidir. Ancak seçilecek koruma yönteminin, hayvanlar üzerinde bir 

strese neden olmaması gerektiği unutulmamalıdır. Anılan bu nedenle yaban hayvan zararlıları, küçükbaş 

hayvanları öldürmeye bir başlarsa, mümkün olduğunca en kısa sürede ölümlere son verdirmek çok önemlidir. 

Tüm çiftlik hayvanları türleri içinde ve özellikle bunların genç olanları, yaban hayvan saldırıları için kolay 

hedeftirler. Bu türler içinde en çok maruz kalanı koyun ve keçilerdir. Bu durum çoğu kez göz ardı edilmekte ya 

da yeterince önlem alınamamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yabani hayvan, Küçükbaş hayvan, Entegre mücadele yöntemleri 

 

Giriş 

 

Koyun-keçi yetiştiriciliğinde başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biri yabani 

hayvanların saldırılarından kaynaklanan ölümleri azaltmaktır. İşletme bazında bu sorunun 

farkına varmak ya da çözüm yolu aramak, önemli bir durum saptamasıdır. Anılan işletmelerde 

herhangi bir nedenden dolayı kuzu-oğlak ölümü gerçekleştiğinde, çakal, tilki, kurt, dağ aslanı, 

vaşak, yaban domuzu ve köpeği gibi zararlı hayvanlar akla gelen ilk şüpheliler arasında yer 

alır (Anonim, 2005a, 2005b).  Ancak çiftlik hayvanlarına verdikleri ekonomik zararlar 

nedeniyle tüm yabani hayvanları kuzu-oğlak ölümlerinden sorumlu tutmak ve bu nedenle 

onlarla ölesiye mücadele etmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu bağlamda iyi bir sürü 

yönetimi ile hayvan ölümlerini en aza indirerek sürdürülebilir hayvancılık yapmak daha doğru 
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bir yaklaşım olacaktır(Bokan ve ark, 2012). Çünkü her hayvancılık işletmesinde sürü 

yönetimi bir diğerinden farklıdır. Bu noktada işletmedeki hayvanlar bir yaban hayvan 

saldırısına uğradığında, en kısa sürede harekete geçmek ve onları kontrol altına alacak 

uygulamaların neler olduğunu bilerek hareket etmek, doğru bir yaklaşımdır (Clubb ve Mason, 

2004).  

Yabani hayvan saldırılarını kontrol etmede çok sayıda yöntem kullanılmaktadır. Pasif 

ve aktif olarak adlandırılan bu yöntemlerden bazıları her koyun ve keçi yetiştiricisi için uygun 

olmayabilir (Rollins ve ark., 2004). Bu amaçla geliştirilen en etkili koruyucu program, 

Entegrasyon yaklaşımıdır. Burada etkili kontrol yöntemleriyle sürüdeki yetiştirme pratikleri 

bir araya getirilir. Ancak yabani hayvan zararına karşı seçilecek koruma yönteminin, çiftlik 

hayvanları üzerinde strese neden olmamasına dikkat edilmelidir (Frezard ve Le Pape, 2003). 

Bu makalede; yaban hayvan zararlılarının neden olduğu kayıplarının işletmelerdeki önemi 

vurgulanacaktır. Daha sonra yaban hayvanlarına karşı alınacak yöntemler ve uygulanacak 

stratejiler konusunda bilgi verilecektir 

 

Hayvan Saldırılarını Tanımlama 

 

Çiftlik hayvanları birçok nedenden dolayı (yabani hayvan saldırısı, hastalık, zehirli 

bitkiler, şişme, soğuk şoku, hırsızlık, ölü doğum vb) ölmektedir. Beslenme, metabolizma ya 

da bakteri ve viral hastalıkların dışında meydana gelen ölümlerde, çevrede bir yabani 

hayvanın olup olmadığı ya da bunun bir yabani hayvan tarafından yapılıp yapılmadığı 

mutlaka belirlenmelidir. Eğer ölen bir hayvan varsa ve bunun leşi bulunamıyorsa, yabani 

hayvanlardan şüphelenmek doğru olabilir. Bilindiği gibi yabani hayvanların çoğu leşle 

beslenir (Linhart ve ark., 1984). İşletme yakınlarında ya da otlatma alanlarının çevresinde bir 

yaban hayvanı olup olmadığını belirlemenin en önemli yolu, ölen hayvana ait karkasın 

tamamına dokunulup dokunulmadığıdır. ABD’de yapılan bir çalışmada, çakal ve yaban 

köpeklerinden kaynaklanan kuzu-koyun kayıpları, toplam hayvan kaybının %75’ini 

oluşturmaktadır ki bunun ekonomik değeri yaklaşık 30 milyon ABD $ dır. Son yıllarda çakal 

ve yaban köpeğine bağlı hayvan kayıplarının artış gösterdiği, koyunculuk işletmelerinde 

kayıpların artmasında bu iki türün öne çıktığı saptanmıştır (Chavez ve Giese, 2006).   

Küçükbaş hayvan sürüsünde yapılacak yabani hayvan zararının kontrolü, işletmenin karlılığı 

noktasındaki en önemli faktörlerden biridir (Jones, 2004). Yabani hayvanların dışında 

yaklaşık 260 bin baş hayvan için 33.300 $ değerinde (solunum, viral hastalıklar, iklim, yaş, 

hırsızlık vd.) bir kayıp söz konusudur (Anonim, 2010). Yabani hayvan saldırısına bağlı olarak 

hayvanın vücudu, leş yiyenler tarafından parçalandıysa, ölüm nedeninin ya da hangi hayvan 

tarafından öldürüldüğünün anlaşılması oldukça güçtür. Yukarıda belirtilen iki olay arasındaki 

farkı belirleme noktasında, vücudun bütün parçalarını hatta hayvanın ölüm anındaki 

pozisyonunu (doğal nedenler, bacak veya göğüste parçalanma, bacakları vücudunun altında 

veya ayrı, vb. noktaları) iyi belirlemek gerekir (Milinski ve Parker, 1991; Landau, 1993). 

Belirli bir yabani hayvana ait öldürme şekli bazen sorunun belirlenmesine yardımcı olurken,  

başka bir yabani hayvanın öldürme şekliyle benzerlik gösterebilir. Bir diğer önemli bulgu ise, 

yabani hayvana ait ayak izleridir (Sutherland, 1998). Yaban hayvanlardan biri olan kurdun 

ayak izleri, çakalın ayak izlerinin iki katı kadarıdır. Bir kurdun ayak izi, derin ve 45 - 66 cm 

uzunluğundadır. Kurt sürüsündeki hayvanlar, önder olanın ayak izlerini izler. Evcil köpeklerin 

ayak izleri ise daha geniş bir varyasyon gösterir. Çünkü evcil köpeklerin ayak izlerinin 

boyutu, önemli değişim göstermektedir. Büyük bir köpek sürüsünden kurt izini ayırt etmek 

oldukça güç olabilir.  Dağ aslanlarının izleri, pençe izi bırakmaz ve 3 loblu ayak topuğunun 

izini bırakır. İkinci önemli bulgu ise yabani hayvanın dışkısıdır. Kurt dışkıları, çakalınkinden 

göreli olarak daha büyüktür. Bu bağlamda 2.5 cm’den daha büyük çapa sahip dışkılar büyük 

olasılıkla kurda ait iken, 2.5 cm’den daha küçük olanlar çakala aittir. Kurtlar asla bir hayvan 
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leşinin üstünü kapatmaz ya da saklamaz. Boz ya da siyah ayı, ise avının karkasını bırakırken 

dağ aslanları ise öldürdüğü avının üstünü kapatır. Ayı ve dağ aslanları avlarını parçalamaz 

ancak kemiklerini kırar, kurtlar ise, öldürdükleri avlarını çenelerinden yakalayarak oradan 

uzaklaştırır ve sonra eklem yerlerinden kopararak yerler (Kinghammer ve Goodman, 1987; 

McLeod ve ark., 1996; Kreeger ve ark., 1996; Mech ve Boitani, 2003). 

Entegre Mücadele Yönetimi 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin gelişmiş olduğu ülkelerde yetiştiricilerin çoğu 

“Entegre Yabani Hayvan Zararlı Yönetimi” adı verilen kavramın öneminin farkındadırlar 

(Wilson, 2010). Bu bağlamda her yetiştirici daha çok kendi sürüsündeki yabani hayvan 

zararlılarının neden olduğu ve anılan olumsuzlukları azaltma ya da kontrol altına alan 

stratejiler üzerinde yoğunlaşır. Entegre yöntemler içinde çok pasif olandan öldürmeye kadar 

varan çeşitli kontrol yöntemleri söz konusudur (Anonim, 2010). Her işletme, kendi koşulları 

için en uygun olan bir yöntemi seçmelidir. Anılan yöntemlerden hiç biri tek başına tüm yabani 

hayvanların neden olduğu zararları bütünüyle yok edemez. Bu nedenle mücadelede birden 

fazla yöntemin birlikte kullanılması, yukarıda belirtilen yabani hayvanların kontrolü ve 

verdikleri zararların en aza indirilmesi açısından önerilmektedir. Ekonomik açıdan küçükbaş 

hayvan yetiştiricileri, meydana gelen hayvan kayıplarını tamamen önleyemedikleri için onları 

uygun yöntemlerle kontrol altına almaya çalışmalıdırlar. Unutulmaması gereken konu şudur; 

yaban hayvanlar bir kez öldürmeye başlarsa aynı yere tekrar gelir. Bu bir anlamda korumasız 

ya da önlemlerin alınmadığı şeklinde de yorumlanmaktadır (Latham, 2008).  

 

Entegre Mücadele Yönteminin Esasları 

 

Yabani hayvanlarla entegre mücadelenin belli esasları vardır. Bunlar ölümcül ve 

ölümcül olmayan yöntemler olarak iki gruba ayrılır (Ross, 1989). Ölümcül olmayan yabani 

hayvanlarla mücadele yöntemlerinden ilki “çitle çevirmedir”. Bir başka deyişle işletmenin 

çitle çevrilmesi ve güvenli bir sundurmada tutma bu yöntem içinde sayılabilir. İkincisi 

kültürel yöntemlerdir. Bunlar ise sürünün gündüz otlatılması (çitle çevirmedeki gece 

otlatmaya çıkarmama ile benzerlik gösterir), ölen hayvanın imhası, sürü kontrolü, reforme 

hayvanların sürüden çıkartılması ve çevrenin kontrolü olarak sayılabilir.  Üçüncü yöntem ise 

caydırmadır. Bu amaçla korkutma taktikleri ve çoban köpekleri kullanılmaktadır. Yabani 

hayvanlarla mücadelede kullanılan ölümcül yöntemler ise üçe ayrılır. Bunlar sırasıyla; tuzak 

kurarak yaban hayvanı yakalamak ya da yok etmek, avlamak ve bazı öldürücü zehirler 

kullanmaktır (McNay, 2006).  

Pasif Kontrol 

Ölümcül olmayan yaban hayvanların kontrolü çok kullanılan bir yöntemdir ve “Pasif 

Kontrol Yöntemi” olarak da adlandırılır (Connover ve Kessler, 1994; Gilsdorf ve ark., 2002). 

Bu yöntemler, geleneksel anlamda yabani hayvan zararını kontrol etmeyip yetiştirici gözünde 

zorla kabul ettirilmeye çalışılan sürü yönetimi pratikleri olarak değerlendirilir. Pasif 

yöntemler, sorunsuz ve sağlıklı bir ortamda koyun-keçi yetiştiriciliği yapıldığı için iyi yanıt 

verir ve doğrudan bölgedeki yabani hayvanları elimine etmeye yönelik değildir. Ancak bu da 

koyun-keçi sürülerini yabani hayvanlara karşı izole etmeme anlamına gelmemelidir. Pasif 

yöntemler denildiğinde; çitle çevirme, doğumların bölmede yaptırılması, gece sürüyü 

kapatma, korkutma taktikleri, ölen hayvanların işletmeden uzaklaştırılması, reforme 

hayvanların sürüden çıkartılması, çok sık sürü ve çevre kontrolü sayılabilir. Bunların dışında 

bazı ülkelerde yaygın olarak kullanılan köpek, eşek ve lama gibi bekçi/koruyucu hayvanların 

kullanılması da söz konusudur.  

Çitle çevirme: Nato teli, elektrik tel veya iyi yapılmış çitler yabani hayvanları caydırabilir. 

Çakallar, çitler altında sürünmeyi tercih ettikleri için nato teli şeklindeki düzeneklerde tabanı 

derin kazmak yerinde olur. Örgülü tel kafesler, toprağa gömülerek hayvanların çiti kazmasını 
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engeller, ama o da pahalıya mal olabilmektedir. Mevcut çit dik gömülmeli ve yaklaşık çit 

yüksekliği 2 metre olmalıdır. Elektrikli çit en çok koyun-keçi işletmeleri için uygun bir 

seçenektir. Üstten en fazla 20 cm dışarıda olacak şekilde yerden ise 180 cm yüksekliğinde ve 

her biri 10 cm aralıklı dört sıra olmalıdır. Bu uygulama, başta çakal ve yaban köpeklerini 

caydırmada çok etkilidir (Hanophy, 2009).  

Doğum Bölmeleri: Doğum bölmeleri, hem ergin hem de yavruları yaban hayvan 

zararlılarından korumak amacıyla düzenlenmiş basit yapılardır. Bu yapılar, doğum mevsimi 

süresince kullanılmak üzere inşa edilirler. Bu sayede hem soğuk hava koşullarının hem de 

yabani hayvanların olumsuz etkileri en aza indirilmiş olur. Bölmeler, işletmeye yakın bir 

yerlere ve yaban hayvan girişine de olanak vermeyecek şekilde yapılmalıdır.  

Gün Boyunca Otlatma: Gün boyunca otlatma, koyun ve keçi yetiştiriciliğinde yabani 

hayvan zararını azaltmada kullanılan bir diğer yöntemdir ve iki farklı şekilde yapılmaktadır. 

İlkinde sürü sahibi sürüyü otlatırken diğer yöntemde bu iş bir çoban köpeği yardımıyla 

yapılır. En yaygın uygulama, köpekle yapılan otlatmadır. Eğer sürü sahibi otlatma yapmayıp 

bir çoban tutarsa maliyet artar. ABD ve bazı ülkelerde çoban maliyetlerini azaltmak amacıyla 

günün ya da haftanın belli günlerinde çobana izin vererek çalışma saatlerini azaltma yoluna 

gitmektedirler (Harrington ve Conver, 2006).  Gün boyunca sürekli bir kontrol altında 

olmakla birlikte, geceden sabaha kadar olan süreçte fazla sayıda yabani hayvan tehdidi alırlar.  

Gece Sürüyü Kapatma: Yaban zararlı hayvanları güneşin batışından doğuşuna kadar olan 

dönemde çok etkindirler. Belirtilen zaman süresince, sürüleri yaban hayvanlara av olma 

olasılığı nedeniyle çalılık alanlardan uzak tutmak gerekir. Kullanılacak bölmeler, kapalı ve 

güvenli olması için yetiştiricinin evine ya da ağıla yakın bir yere inşa edilir. Yöntemde, yoğun 

işgücü gereksinimi duyulur. Koyun-keçiler, akşamları bir arada olmalı ve mutlaka bir bölme 

içine alınmalıdır. Sabahları, kendiliğinden meraya gitmek üzere dışarıya çıkabilirler (Karhu 

ve Anderson, 2006). Bu yöntem, bir bekçi köpeği yardımıyla daha etkili hale gelebilir ve bu 

şekilde koyun-keçilerle birlikte bölmeden meraya gidiş yönünü öğrenebilir.  

Caydırma Yöntemleri: Korkutma ya da caydırma yöntemleri yabani hayvanlar üzerinde test 

edilmesine rağmen yaygın kullanılan bir uygulama değildir. Korkutma yöntemleri zararlı 

yabani hayvanları üzerindeki etkisi çok uzun süreli olmamaktadır. İlk birkaç gün içinde onları 

korkutan şey, birkaç hafta sonra doğal bir hal alır ve parçalamak, yok etmek için avlarının 

yanına dönerler. Korkutma yöntemleri olarak yüksek patlama sesi, uçak sesleri, korkuluklar, 

hareket sensörleri ile birlikte belli dalga boyundaki ışıklar sayılabilir. Bilimsel olmamakla 

birlikte, ölü hayvan kullanma yöntemi, yabani hayvanların aynı yere tekrar dönmemesinde 

etkili olduğu şeklinde uygulamalar vardır. Bir diğer yaklaşım ise ağıl çevresine/yakınına 

hayvan resmi yerleştirmektir. Özellikle çakalların hayvan resimlerinden çok hoşlanmadığı 

bilgisinden yola çıkılarak farklı hayvan resmi işletme çevresine yerleştirilebilir.  

Hayvan Ölüsünü ve Diğer Atıkların Ortamdan Kaldırılması: Herhangi bir hayvan ölüsü 

(leş), doğum sonrası zarlar ve diğer materyaller zamanında doğru bir şekilde gömülmelidir. 

Aksi halde yabani hayvanlar, mükemmel koku algılayıcılarıdır ve birkaç gün içinde ölen 

hayvanın leşini bulur ve onu yer. Gömme, yakma ya da kompost yapma gibi uygulamalar 

yaban hayvanlarının koku alma özelliklerini azaltır.  Benzer şekilde, çevreye atılan ölen 

hayvana ait leş parçaları, işletmeyi tad alma amacıyla çekim merkezi haline getirir.  

Reforme Hayvanların Sürüden Çıkartılması: Sürüde bulunan reforme hayvanlar, hayvan 

ölülerinin yanı sıra yaban hayvanların en çok ilgisini çeken gruptur. Çünkü bunlar güçsüzdür 

ve çok uzağa kaçamazlar. Doğal seleksiyonun bir sonucu olarak da doğada sadece güçlülerin 

yaşadığı bir diğer gerçektir. Zayıf ya da kronik hasta olan bir koyun veya keçinin daha fazla 

bakım-besleme ve gözetime ihtiyaç duyacağı unutulmamalıdır.  

Sürüyü Elden Geçirme: Sürü kontrollerini çok sık yapmak suretiyle koyun-keçi 

sürülerindeki yabani hayvanlardan kaynaklanan zarar en aza indirilebilir. Bu amaçla günde en 

azından bir kez sürüdeki hayvanların tam olup olmadığı noktasında gözlem yapılması 
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önerilmektedir. Örneğin bir gün içinde 2 koyun ya da keçi öldürülmüş ise, yetiştiriciler o gün 

içinde bu durumu fark edip geriye kalanlar için en kısa sürede bir çözüm yolu bulacaktır 

Doğal Yaşam Alanlarının Kontrolü: İşletmenin yakın çevresindeki doğal yaşam alanı ile 

özellikle ağıl ve bölmelerin kontrolü son derece önemlidir. Çakallar, daha çok pusuya yatma 

ve avlarını bu şekilde yakalama eğilimindedirler. Bu nedenle çalılık alanlar, gereksinim 

duydukları herşeyi onlara sağladıkları için başta çakallar açısından son derece mükemmel 

yerlerdir.  Çalılık ve fundalık yerler, koyun-keçi işletmesi için uygun yerler değildir. Doğal 

yaşam ortamını kullanan koyun ve keçiler için bu durum bir ikilem oluşturur. Bir yandan 

çalılık kontrolünde keçiler kullanılırken, bir yandan da yaban hayvanlara yem olmamaya 

çalışırlar. Keçilerin yukarıda belirtilen çalılık ve fundalık alanlarda otlatılması sırasında sürü 

sahibi/çoban, hayvanların her an bir yaban hayvan saldırısına maruz kalabileceğini 

unutmamalıdır.  Bu noktada doğal yaşam alanı çalılık ve fundalıklardan temizleninceye kadar 

hayvan hareketlerine bir sınırlama getirilmelidir. Aksi taktirde otlatma alanı büyüdükçe 

yabani hayvan saldırısının görülme olasılığı da artabilmektedir.   

Kral Yakası: Başta çakalla ilgili sorunların çözümünde basit ve ucuz bir yöntemdir. Ancak 

bu yöntem çita, yaban kedisi ve köpekleri için uygun değildir. Özellikle yağmurlu 

mevsimlerde yaka altındaki koyunların boyun kısımlarına saldırmaya çalışan kurtlar için 

kalıcı olarak kullanılması uygun değildir. Çakallar, koyun ve kuzulara arkadan saldırabilir ve 

bu da daha fazla travma ve sakatlanmaya neden olduğundan etkili bir şekilde öldüremezler.  

Bekçi Köpekler: Sürü için bekçi hayvan seçiminde birçok seçenek bulunmakla birlikte, 

koyun ve keçi sürüleri için gerekli olup olmadığı halen kimi ülkelerde bir tartışma konusudur 

(Andelt, 1995; Pugh, 1997). Birçok araştırma bekçi hayvanların yabani hayvan zararını 

belirgin olarak azalttığını göstermektedir. Koyun ve keçi sürülerinde en yaygın olarak 

kullanılan bekçi hayvan köpektir. Bu iş için çok sayıda köpek ırkı mevcut olup bunların 

önemli özelliklerinden birisi yabani hayvan ile karşı karşıya kaldığında sürüye sahip çıkmak 

için mücadele etmesidir. Yetiştiriciler genellikle yabani hayvan saldırısına karşı caydırıcı 

olması nedeniyle bir köpek kullanmanın doğru olduğuna inanmaktadırlar (Coppinger, 2006). 

Bekçi köpeklerinin eski alışkanlıklarını yıkarak onu belli bir yere alıştırmak zaman 

gerektirmektedir. Diğer taraftan köpek yavrusu satın alıp onu eğitmek yerine ergin ve eğitimli 

bekçi köpeğinden yararlanma tavsiye edilmektedir. Köpek büyütme maliyeti yaklaşık 150-

200 $ (yem+sağlık-koruma) iken, satın alma işletmeye 300-500 $ civarında mal 

olabilmektedir ki buna bakım-besleme giderleri dahil değildir. Öne çıkan bekçi köpek ırkları; 

Büyük Pirene, Anadolu Çoban Köpeği, Akbaş, Maremma vd. olarak sıralanabilir.  

Lamalar ve Eşekler: Lamalar, bazı ülkelerde yabani hayvan zararlarını aza indirmede 

sürülerde bekçi hayvan olarak kullanılmaktadır (Lorenz ve Coppinger, 1996). Bekçi hayvanı 

olarak lama kullanmanın avantajları arasında; tuzak, kapanlar ve yaban hayvanların verdikleri 

fiziksel zararlardan daha az etkilenirler, keçi ve koyunlarla birlikte benzer kaba yemi 

kullanmaları, yem ve işgücü masraflarının göreli olarak azalması sıralanabilir (Gegner, 

2002;Baer, 2010). Diğer taraftan lama ve eşeklerden yararlanmanın bazı olumsuz yönleri de 

bulunmaktadır. Bunlar,  köpekle eşdeğer koruma özelliklerine sahip değildir, dağ aslanı ya da 

ayı gördüklerinde hareket etmezler, ilk sürüye katılmaları sırasında çok dikkatli olmak 

gerekir, daha etkin yararlanmak için mutlaka kastre edilmelidirler, bir meraya/sürüye bir eşek 

önerilir, birden fazla olursa sürüyü izlemeyebilir ve sürüyle arasındaki bağ kopabilir  

Çoklu Yöntemler  

Koyun-keçi işletmeleri için en uygun olanı birden fazla yöntemin bir arada 

kullanılmasıdır. Birden fazla yöntemin bir araya getirilmesi, sürüde tek yöntem 

kullanılmasına göre daha etkilidir. Örneğin, iyi düzenlenmiş telli çit, bekçi köpek, reforme 

hayvanların sürüden çıkartılması, çok sık sürü kontrolü bunlardan bir tanesinin kullanılmasına 

göre daha az hayvan kaybı ile sonuçlanır (Shivik, 2004).  
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Aktif Kontrol 

Pasif yöntemlerin çok etkili olmadığı ya da koyun-keçi sürülerinde hayvan 

kayıplarının artarak devam etmesi durumunda,  kayıpları azaltmak için, aktif kontrol 

yöntemlerinden birine karar verme noktasına gelinir. Aktif kontrol yöntemleri, genellikle 

koyun-keçi işletmesine yakın olan yaban hayvanların sayılarının azaltılması esasına dayanır 

(Anonim 2005c). Ancak yetiştiriciler öldürücü kontrol yöntemlerinin özellikle çakal başta 

olmak üzere yaban hayvan sayılarının azalmasıyla ilgilenmeyebilirler. Çakal ve kurt gibi 

yaban hayvanların fazlaca öldürülmesine rağmen, doğal hayattaki varlıklarını korumak 

amacıyla çoğalmaya devam ederler. Bu hayvanların kendi kendini koruma içgüdüsü, sürü 

sahipleri açısından ciddi bir sorun oluşturur (Smith, 2006).  

Kablolu Tuzaklar: Kablolu tuzaklar ve ayak kapanları, zor yakalanan yabani hayvanlar 

dışında yaygın olarak kullanılır.  Kablolu tuzaklar, başta çakalların kontrolü olmak üzere 

birçok hayvanda çok etkili bir yöntemdir (Berger, 2006). Bu tuzakların kullanılma amacı; 

kolay uygulanabilmesi ve düşük canlı ağırlıktaki çakalların hareketlerini kontrol altına 

alabilmesidir. Kablolu tuzaklardan özellikle 0.35 cm çapında olanlar çakalların kontrol altına 

alınmasında en çok kullanılanı olup  doğru kullanıldığında vaşaklar için de etkili 

olabilmektedir. Ancak kablolu tuzaklar iyi kurulmaz ise dağ kedileri korkak ve ürkek 

oldukları için kolayca tuzağa düşmeyebilirler. Tel çitler sürünerek ve emekleyerek toprağın 

altını kazarak bir tünel kazan hayvanlar bir geçit oluşturabilir.  

Çelik Ayak Kapanları: Çelikten yapılmış ayak kapanları son yıllarda kullanılmaktadır. 

Tuzaklarda yüzey alanı artırmak ve deri sıyrılmaları ile nokta vuruşlardaki basıncı azaltmak 

için daha geniş pençeli bir yapı düzenlenir. Hayvanlarda kol yaralanmalarını ve yaban 

hayvanın hareketlerini güç kullanarak azaltmak için düz bir hat üzerine yerleştirilen yaylar 

konulabilir. Çoğu hayvanlar, ayak tabanlarını hareket ettirdiklerinde bacaklardan yakalanırlar 

ve yaralanma bu esnada çok az gerçekleşir (Wittmer ve ark., 2005). Tuzaklarda yapılan bu tip 

değişiklikler, kolay yakalanamayan hayvanları belirlemek içindir. Özellikle çakallar, 

yaylı/fırlatıcı tuzaklara karşı ikinci kez yakalanmamak için tuzağı fark edinceye kadar 

eşelemeye devam ederler, bu şekilde ilk yakalama aşamasında kullanılırken buna dikkat 

edilir.  

Canlı Tuzaklar ya da Kafesler: Çakalları canlı tuzaklar ya da kafes içine konulmuş canlı 

hayvan ile yakalamak oldukça zordur. Çok iyi korunan ya da kapalı bir yere karşı olumsuz bir 

tepki gösterirler. Ancak gösterilen bu olumsuz ve yakalanmama gayretine karşılık kolayca 

tuzağa düşen hayvanlar da olabilmektedir. Özellikle tuzaklara deneyimsiz kişilerin 

dokunmamasına dikkat edilmeli aksi taktirde istenmeyen yaralanmalar olabilir.  

Saklama: İlkbahar aylarında yaban hayvanlarının dişi yavrularını mağaralardan alınması 

çakal kontrolünde kullanılan bir yöntemdir. Ergin dişilerin gözlenmesiyle mağaranın yeri 

belirlenir ve yabani hayvanın yavruları, bu bölgeden uzaklaştırılır. Bu yöntem, anılan bölgede 

çakal sayısının azaltılmasında yararlı olmaktadır.     

Yabani hayvanları öldürme: Yaban hayvanları kontrol etmede bir diğer yöntem de, onları 

öldürmektir. Çakallar, vaşaklar ve tilkiler,  ölen bir tavşanın gömülmesine rağmen açığa çıkan 

kokusuyla geniş bir avlanma alanı oluşturur. Avcılar, bunu kullanarak yabani hayvanları ülke 

ve bölgelere göre değişen avlanma kuralları çerçevesinde avlayarak sorunu belli ölçüde 

çözmeye çalışabilir.  

M-44 (Sodium Cyanide) ve Koruyucu Tasmalar: M-44 (sodyum siyanit) gibi toksik 

maddeler ile koruyucu tasmalar (LPC), ABD ve Avustralya gibi ülkelerin bazı bölgelerinde 

yasal olarak kullanılmaktadır. Yöntem, tuzaklı yem ve gaz çıkışı ya da bunlardan birinin 

kullanımı esasına dayanır (Anonim, 2004).  Aygıta temas eden herhangi bir hayvanın ölümü 

kısa sürede gerçekleşir. Ancak yöntemi uygularken, bir uzmandan yardım almak gerekir. 

Elektronik bekçi yöntemi ekonomik açıdan çok uygun görülmemekte (Jelinski ve ark., 1983; 

Anonim, 2010), yabani hayvanların yavrularının kontrolü ve renkli şerit yöntemi oldukça 
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yüksek maliyettedir (Musani ve ark., 2003). Bekçi köpeği, diğer yöntemlere göre daha 

ekonomik olup yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır (Andelt, 1995). Işık, ses ve hareket 

sensörleri yöntemleri ise kısa süreli olup tüm yabani hayvanlar için uygun değildir.  

 

Öneriler 

 

Küçükbaş hayvanları,  yabani hayvan zararlılarına karşı korumada anahtar kelime 

“Entegre Yabani Hayvan Kontrolü”dür. Koyun-keçi yetiştiricileri, sürülerindeki yabani 

hayvan zararını azaltıcı ve kendi işletmesi için en uygun olan bu yöntemlerden en azından bir 

tanesini ekonomik analizler yapmak suretiyle mutlaka uygulamalıdır.  
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Abstract: Small ruminant such as sheep and goats, with harsh environmental conditions in order to protect 

against predator animals housed in indoor or outdoor pen. In accommodates the wishes and welfare of animals, 

the environment is very important criteria to be taken into account. Housing the aforementioned system, farm 

objectives, as well as birth season and from country to country, depending on factors such as climate and can 

even vary from region to region. From small ruminants in the structural and functional non-viable type of pen, 

barn and feed store interior partitions and alleys, especially in litter size and the yield losses can be reduced. 

Referred to the appropriate folder of the issues to be resolved to ensure that animal-environment relationship-

building must be designed. In this article, barns  in the past to the present process, the structural aspects dealt 

with development and successful housing techniques for creating design suggestions were submitted corral. 

Keywords: Small ruminant, barn design basics, housing-animal welfare relationship 

 

Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Zamansal Gelişimi 

 
Özet: Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar, olumsuz çevre koşulları ile yaban hayvan saldırılarından 

korunmak amacıyla kapalı ya da açık ağıllarda barındırılır. Barındırmada hayvanların çevre istekleri ve refah 

ölçütlerinin dikkate alınması oldukça önemlidir. Anılan barındırma sistemi, işletmenin amacının yanı sıra doğum 

mevsimi ve iklim gibi etmenlere bağlı olarak ülkeden ülkeye ve hatta bölgeden bölgeye değişiklik 

gösterebilmektedir. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde, yapısal ve işlevsel anlamda uygun olmayan ağıl tipi, 

ağıl içi bölmeler ve servis yolları ile yem depoları, özellikle doğumlarda yavru kayıpları ve birim hayvandan 

alınan verimler azalabilmektedir. Anılan sorunların çözümlenebilmesi için ağılların uygun hayvan-çevre-yapı 

ilişkisini sağlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu makalede, geçmişten günümüze kadar olan süreçte 

ağılların yapısal yönden gelişimi barındırma teknikleri ile birlikte ele alınmış ve başarılı ağıl tasarımlarının 

oluşturulmasına yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Küçükbaş, ağıl tasarım esasları, barınak-hayvan refahı ilişkisi 

 

Giriş 

 

Son yıllarda yapılmış araştırmalarda, geçmişten günümüze koyun ve keçi barınağı 

olarak kullanılan ağılların genellikle hayvan refahına uymayacak teknik kabullerle ve ilkel 

yapı konstrüksiyonuna sahip geleneksel barındırma biçiminde yetiştiriciliklerin yapıldığı 

gözlenmektedir. Araştırmalardan çıkan sonuçlarda tüm ağıl örneklerinde küçükbaş 

hayvanların çevresel ihtiyaçlarının sağlanamadığı ve bunun sonucu olarak verimliliğin de 

olumsuz yönde etkilendiği ifadelerine yer verilmiştir (Dellal ve ark., 2002; Paksoy ve ark., 

2006). Türkiye’de iklim koşullarının kesin ayrılık gösterdiği bölgelerde dahi çoğunlukla aynı 

tip barınakların tasarlanması ve özellikle hayvan-çevre ilişkilerine gereken önem verilmemesi 

gibi nedenlerden dolayı, hayvancılıkta hedeflenen amaçlar gerçekleştirilememektedir. 

Ekonomik yararın barınaklardan sağlanabilmesi için çevre koşullarına uyumlu, hayvan başına 

birim maliyetleri düşük, sürü yönetimini kolaylaştıran, işgücünü azaltacak ve barınak içi 

ayrıntıları uygun tasarlanmış olması gerekmektedir (Yüksel ve ark., 2004; Ünal ve Yılmaz, 

2009).  

On sekizinci yüzyıldan itibaren modern bilimin tarımda uygulanmasıyla birlikte bilim 

insanları gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde verim artışı için sistematik yaklaşımlar ya 

da yöntemler geliştirme çalışmışlardır. Bunun en önemli gerekçesi, başta Avrupa olmak üzere 

birçok kıtada artan nüfusa yetecek ürünlerin olmayışı ya da arz-talep dengesinin giderek 

olumsuz yönde gitmesinden kaynaklanmıştır. Bu bağlamda bazı bilim insanları Albrecht 

Daniel Thaer, (1752-1828), Adam Smith, (1723-1790) toprak, bitki, hava ve verimlilik ile 
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besleme-hayvansal üretim arasındaki ilişkileri araştırmışlardır (Zeuner, 1963). Ayrıca 1744-

1777 yılları arası Götingen Üniversitesinden Prof. Dr. Johann Christian Polycarp Erxleben 

yerleşim sıklığının önemini konusuna ilgi çalışmalarda bulunarak hayvanların kötü 

barınaklarda yoğun şekilde barındırılmamasını ileri sürmüştür (ADR, 2012). Aşırı sıklıktaki 

barındırmalarda, barınak içine fazla miktarda istenmeyen gazların dolduğunu yaptığı 

çalışmalarda ifade etmiştir (Altieri, 1994). Çalışmalarında, barınakların olabildiğince yüksek 

olması ve yeterli sayıda havalandırma alanına sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu 

şekilde barınak içi sıcaklığın azalabileceğini yanı sıra artan gün uzunluğu ile hayvan sağlığı 

ve refahını olumlu yönde etkileyeceğini öne çıkarmıştır (Hartung, 2000). 

Milattan 14.000 yıl önce ilk olarak koyun ile köpekle başlayan evcilleştirme süreciyle 

insan-hayvan arasında bir etkileşim oluşmuştur. Sistematik olarak bitkilerle başlayan ve daha 

sonra hayvan türleriyle devam eden seleksiyonda farklı hayvan türleri elde edilmiş ve bular 

evcilleştirilmiştir (Harrison, 1964). Artan insan nüfusuyla başta aristokrat ve soylu insanların 

besin madde gereksinimleri karşılanmış, özellikle et, zengin insanların temel gıdası olmuştur. 

Ancak sert iklim koşullarında hayvanlar uzun süre yeterince beslenemediğinden verimlilikleri 

ve kimi zaman sayıları da azalmıştır. Tarihsel süreç içinde gelişen tarım ve hayvancılık 

teknikleri ile üretim desenleri değişmiş ve daha fazla ürün elde edilir hale gelinmiştir (Mason 

1984) Bu hayvancılık teknikleri arasında en önemli gelişimi barındırma açısından sağlandığı 

söylenebilir. Hayvancılık alanında iş gücünün büyük bir çoğunluğunu gübre temizliği, sağım 

ve yemleme oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze hayvancılık işletmelerinin kazançlı birer 

işletme olabilmeleri için hayvan sayısı önemli bir faktördür(Anonymous, 2009a, 2009b). 

İşletmelerdeki hayvan varlığı her geçen gün artarken gübre temizliği, sağım ve yemleme 

gelişen ve entegre olan otomasyon sistemleri sayesinde oldukça yüksek kapasitelerde hayvan 

bakılmasına yardımcı olmaktadır. 

Hayvansal üretimde özellikle son 10 yıldaki gelişmeler, entansifleşme ve daha çok 

uzmanlaşmış işletmeler yönünde olmaktadır. Entansifleşme denilince, hayvanları bütün yıl 

boyunca barınakta yetiştirildiği, bölmedeki hayvan sayısına bağlı olarak çoğu kez yetersiz 

hava hacmi, düşük işgücü, fazla düzeyde mekanizasyon ve otomasyon uygulamasının 

yapıldığı anlamına gelir (Schusky, 1989). Uzmanlaşmış işletmelerde sadece bir verim yönü 

öne çıkarak bir ırk/ tür yetiştirilir. Genel anlamda, uzmanlaşmış entansif hayvancılık 

işletmelerinde, yoğun bir girdi kullanımı söz konusudur. Bazı araştırıcılar ise olayı bir tür 

hayvan makinesi gibi algılanıp sadece sesinin boşa gittiği devasa üretim merkezleri olarak 

algılamaktadır. Entansif hayvansal üretimin bir diğer önemli özelliği, sektörde çok az sayıda 

işgücü kullanılmasıdır (Roberts, 2008). Bu nedenle, modern hayvansal üretimde kullanılan 

karmaşık iş akışı, geleneksel üretim sistemini bilenler tarafından yanlış anlaşılmaktadır.  

Sürdürülebilirlik, önceleri ormanda kesilen ağaçların belirlenmesi ve bunların yerine 

yeniden ağaç dikilerek değerlerinin korunması amacıyla geliştirilen prensipler için kullanılan 

bir kavramdı. Ağaçlar için kullanılan bu kavram, daha sonra hayvansal üretim için de 

uygulanmıştır (Alkan ve ark, 2013). Ancak çiftlik hayvanı yetiştiricilerinin zamanla artan 

gereksinimleri ve tüketici talepleri giderek karşılanamaz hale gelmiştir. Bir başka deyişle 

tüketici ve toplamlar için ucuz ve yeterli üretim, giderek daha güç hale gelmiştir (Hartung ve 

Watches, 2001). Bu nedenle hayvansal üretimde etik kavramı gündeme gelme başlamıştır. 

Artan insan gereksinimleri karşılamak amacıyla daha profesyonel üretim dalı olarak farklı 

hayvan türlerinde (Avrupa’da domuz ve kanatlı başta olmak üzere) entansif yetiştiricilik şekli 

ortaya çıkmıştır. Dünya nüfusundaki artışla birlikte, insanların beslenme sorununu çözmek 

adına sürdürülebilir bir hayvansal üretim ve refah ölçütlerine olabildiğince dikkat ederek gıda 

güvenliği sağlanmalıdır. Yaşam sadece yüksek gelir fazla protein tüketimi anlamına 

gelmemeli, gelecek nesiller için de temiz bir çevre bırakmalıyız (Watches, 1993).  

Günümüzde küçükbaş yetiştiriciliğinde barındırmanın, ektansif ve entansif barındırma 

olmak üzere iki grup altında değerlendirilebileceği belirtilmiştir (Koyuncu ve ark., 2005; 
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Taşkın ve ark., 2010a, 2010b). Entansif barındırmada, koyun ve keçilerin uygun çevre 

koşullarında barındırılmasını sağlayacak ağılların yapı konstrüksiyonu bakımından; açık 

ağıllar (sundurma ağıllar), kapalı ağıllar ve son yıllarda tünel/sera ağıllar olmak üzere üç 

farklı biçimde inşa edilmektedir. Küçükbaş hayvanların barındırılmasında ağılların uygun 

biçimde tasarlanabilmesi için; yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek nem, güneş radyasyonu, 

rüzgar ve aşırı yağış gibi iklimsel etmenlerin etkilerinin kontrol edilebilmesi, barınma, 

gezinme, yemleme gibi faaliyetlerde kullanılan yapısal unsurların uygun biçimde 

boyutlandırılması gerektirmektedir (Berge, 1997; Caroprese, 2008). İklimsel etmenlerin yanı 

sıra ağıllarda hijyen, özellikle meme sağlığı ile çok yakından ilişkilidir. Bu nedenle ağıllarda 

yaz ve kış aylarında istenen hava gereksiniminin karşılanması istenir. Ayrıca, ağıl 

bölmelerinde aşırı hayvan barındırmanın mikroorganizma sayısının artırması nedeniyle 

meme, ayak ve solunum yolları gibi birçok hastalıklara da neden olabilmektedir 

(Casamassima et al, 2001). Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan işletmelerde verimlilik ve 

karlılığın sağlanabilmesi için barındırmada uygun çevre koşullarının yerine getirilmesi ve 

özellikle sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde başarılı bir çevre denetiminin sağlanmalıdır. 

(Ünal ve Yılmaz, 2009). 

 

Barındırma Esasları 

 

Koyun ve keçi dünyanın birçok farklı iklim bölgesinde yetiştirilmekte olup, iklim 

bölgelerine uyum yeteneklerine göre çok sayıda ırklar ya da tipler oluşmuştur. Buna bağlı 

olarak, en uygun barınak tasarımları da ırkların içinde bulunduğu koşullara göre şekillenmiştir 

(Faerevik et al, 2005).  Koyun ve keçi barındırmadaki temel esas, hayvan refahının yanı sıra, 

yaban hayvanları ve hırsızlığa karşı koruyabilecek ya da bunu engelleyebilecek şekilde 

olmasıdır. Ancak bu arada, hayvanlarda gelişme, döl ve süt verim özelliklerini olumsuz yönde 

etkileyen yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek nem, güneş radyasyonu, rüzgar ve aşırı yağmur 

gibi iklimsel etmenlerin etkilerini kontrol edecek şekilde ağılların tasarlanması da bu işin 

temelini oluşturmaktadır. Ayrıca başarılı bir ağıl tasarımda; yem, alet ve ekipmanlar ile 

işgücünün en etkin şekilde kullanımı da söz konusudur. Böylesi bir tasarımda göz ardı 

edilmemesi gereken bir diğer önemli konu ise, ağıl inşaatının ekonomik olmasıdır 

(Casamassima et al, 2001) . 

Barındırma Şekilleri 

 

Geleneksel koyun-keçi barındırma çeşitli şekillerde tasarlanmıştır. Bu tasarımlarda 

yapı malzemesi olarak yerel materyal kullanılarak barınaklar inşa edilmiştir (Altan ve ark 

2006) . Ülkemizde gelenekselleşmiş barındırma şekilleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:  
 Konut olarak kullanılan yapının bir bölümü ağıl olarak kullanılır. 
 Konutun çatısına yapılacak bir ekle devamı şeklinde ağıl oluşturulur. 
 İki katlı konutun zemin katının bir bölümü ağıl olarak kullanılır.  
 Ağıllar, çatısız, ağaç materyal ile çevresi kapatılmış ortamlar olarak oluşturulur. 
 Bazı bölgelerde ağılar, kuzuların/oğlakların ayrı barındırıldığı sazlar/ağaçlardan yapılmış 

bölmelerden oluşur. 

Entansif küçükbaş yetiştiriciliğinde koyunların ve keçilerin uygun çevre koşullarında 

barındırılmasını sağlayacak ağıllar, yapı konstrüksiyonu ve taban düzenleme biçimleri 

bakımından: Açık ağıllar (sundurma ağıllar), Kapalı ağıllar ve son yıllarda yaygınlaşan, Tünel 

ağıllar ile Normal tabanlı ve Izgara tabanlı ağıllar şeklinde sınıflandırılabilir. Sundurma 

ağıllar, sıcak ya da ılıman iklim bölgelerinde, kuzey rüzgârı önlenmiş ve üstünde yağmur 

geçirmeyecek şekilde inşa edilmiş sundurma yapılardır. Bu tip ağıllar, basit ve ucuz bir 

şekilde inşa edildiği gibi, küçükbaşların söz konusu iklim koşullarında barındırılmasını olanak 

sağlamakta dolayısıyla verimlerin elde edilmesini sağlamaktadır (Anonim, 1991, Mutaf, 
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1984). Ülkemizin büyük bölümünde kapalı ağıl tipi yerine, açık ağıl tipi uygulanabilir. Açık 

ağıl tipi, iklim koşullarına da bağlı olarak yan duvarlarından bir ya da birkaçı, kısmen veya 

tamamen açık biçimde yapılabilir.  

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olan ülkemizde 

tüm bölgelerde barınakların büyük çoğunluğunda projeleme kriterleri açısından önemli 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yapılan araştırmalarda mevcut küçükbaş hayvan işlemelerinin 

büyük çoğunluğu küçük ölçekli aile işletmeleri olduğu ve ağılların planlanmasında hiçbir 

teknik bilginin ve danışmanlık hizmetinin alınmadığı, barınakların geçmişten gelen bilgi ve 

alışkanlıklara göre inşa edildiği belirlenmiştir (Ayhan ve ark, 2010). Yöredeki ağılların uygun 

olmayışı küçükbaş yetiştiriciliğinin önemli sorunlarından birisi olup, modern teknikler 

kullanılarak yapılan ağıl sayısı oldukça yetersizdir. Ağılların büyük bir kısmında dinlenme ve 

gezinme alanlarının yanı sıra, özel bölmelerinin bulunmadığı ya da hayvan refahı açısından 

yetersiz olduğu belirlenmiştir. Ağılların önemli bir bölümünde, havalandırma ve 

aydınlatmanın hayvan sağlığı ve refahı açısından yetersiz olduğu belirlenmiştir (Bilginturan 

ve Ayhan, 2009, Şişman ve ark, 2009, Araç ve Daşkıran, 2010).  

İşletme sahiplerinde yaygın olan hayvanların üşüyeceği endişesinden ve özellikle 

ovadaki işletme sahiplerinin hırsızlığa karşı güvenlik endişesinden dolayı ülkemizin genelinde 

iklim açısından uygun olan açık tipteki barınaklar tercih edilmemektedir (Koyuncu ve ark., 

2006; Kocaman ve Günal, 2007; Kandemir ve ark., 2014).Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve 

yörelerinde yapılan çalışmalarda, barınak olarak kullanılan ağılların genel olarak tasarım 

esaslarına uymayan ilkel bir konstrüksiyona sahip olduğu, kimi işletmelerde küçükbaşların iki 

katlı konutların alt katlarında ya da ahırların içerisinde büyükbaş hayvanlarla birlikte 

barındırıldığı belirlenmiştir. Ağılların daha çok kapalı tipte oldukları ve belli bir yöredeki yapı 

konstrüksiyonlarının benzerlik gösterdiği, bazı ağılarda yapı malzemesi olarak halen kerpicin 

kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmalarda mevcut barınakların küçükbaş hayvanların çevresel 

isteklerinin sağlanmasının mümkün olmadığı ve bu durumun verimliliği olumsuz yönde 

etkilediği ifade edilmiştir (Dellal ve ark., 2002, Bostancı, 2006, Paksoy ve ark., 2006). 

 

Modern Ağıl Yapı Sistemleri 

 

Koyun-keçi ağılları açık ve kapalı tip olmak üzere iki ana grupta değerlendirilebilir 

(Kaymakçı, 1996; Taşkın ve Bayraktar, 2012). Ağıl tipi seçiminde bölgenin iklim özellikleri 

ve yetiştiriciliği yapılacak ırkın çevre gereksinimleri de dikkate alınmalıdır. 

Açık Ağıllar 

Açık ağıllar, hiç duvar yapmaksızın ya da en az bir cephesi açık olarak tasarlanan, 

gezinme alanı genellikle açıkta olan bir yapı sistemine sahiptir. Bu tip ağıllar ülkemizde 

oldukça yaygındır. Bunun başlıca nedenleri; inşaat maliyetlerinin düşük oluşu ve yaygın 

yetiştiriciliği yapılan yerli ırkların çevre koşullarına toleransının yüksek olmasıdır (Ünal ve 

ark, 2013). Açık tip ağıllar mevsimsel değişimlerinden ve gece-gündüz sıcaklık 

farklılıklarından büyük ölçüde etkilenir. Bu nedenle, daha çok ılıman bölgeler için uygun 

olmakla birlikte, uygun ırkların seçilmesi koşuluyla Türkiye genelinde uygulanabilir ağıl tipi 

olarak nitelendirilebilir (Koşum ve ark, 2012).  

Açık ağılların en büyük avantajı, inşaat maliyetlerinin düşük olmasıdır. Gezinme ve 

egzersiz alanlarının genişliği, gübre temizliğinin geniş aralıklara yayılması, bakım-onarım ile 

işletme masraflarının düşük olması da bu tip ağıllarının bir diğer avantajını oluşturur. Buna 

karşın iklimsel çevre denetiminin yetersiz olması, sağım yeri gibi ek birimlere gereksinim 

duyulması ve özellikle boynuzlu ırklarda başat koyunların-keçilerin neden olduğu 

yaralanmalar gibi dezavantajlar da söz konusudur (Pollard, 2006). Açık ağıllarda sıkıştırılmış 

toprak tabanlar tercih edilmelidir. Giriş kısmı, yemlik-suluk önleri gibi yoğun kullanılan ve 

çamur olması istenmeyen kısımlar da beton uygulaması yapılabilir. Ancak, beton alanlarda 
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yüzeylerin kaymayı önleyici ve pürüzlü bir yapıda olması istenir. Normal tabanlar, 15 cm 

blokaj üzerine kum çakıl ve sıkıştırılmış toprak serilerek veya 5-8 cm beton dökülmesi 

şeklinde olabilir. Ekonomik olması nedeniyle, sıkıştırılmış toprak daha çok tercih edilmelidir 

(Anonim, 1991, Kaymakçı, 1996). Taban eğimi, ağılın ön tarafına doğru olmalıdır. Ağıl 

içerisinde sabit duvarlardan olabildiğince kaçınılmalı, ağıl gerektiğinde büyük tadilatlara 

gerek kalmaksızın yeni düzenlemelere izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. Bir sundurma ve 

etrafı çitle çevrili bir avludan oluşan tamamen açık olarak planlanmış yapılar, açık ağılların en 

basit örnekleridir. Açık ağıllarda çatı en önemli yapı birimi olup kışın çiğden, yazın ise 

yüksek sıcaklıktan korumak amacıyla mutlaka çatı yalıtımı yapılmalıdır. Bu tip ağıllarda 

koyunlar-keçiler, günün büyük kısmını ağıl dışındaki gezinme alanında geçirdiğinden 

yemleme genellikle barınak dışında yapılır. Ağıl boyutlarının içeride de yemlemeye olanak 

vermediği durumlarda, yemliklerin üzerine sundurma yapılmasında yarar vardır (Arıtürk, 

1986).. 

Kapalı Ağıllar 

Kapalı ağıllar, çok soğuk bölgelerde, yan yüzeyleri duvarlarla çevrili yapılardır. Bu tip 

ağıllar; L,U veya T şeklinde inşa edilmektedir. Açık ağıllara göre inşaat masrafları daha 

fazladır (Ünal ve Yılmaz, 2009) . Maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle çevre koşullarına 

duyarlı, kültür ırkı entansif yetiştiriciliğe daha uygun olan bu tip ağıllarda hayvanların 

neredeyse tüm gereksinimleri ağıl içerisinde karşılanır. Gezinme, dinlenme ve yemleme 

alanları, hatta sağım yeri ve depolama gibi ek yardımcı ağıl birimlerinin tümü genellikle tek 

bir çatı altında toplanmıştır. Kapalı ağıllarda, özellikle işgücünün ekonomik şekilde 

kullanılabilmesi için iyi bir planlama yapılmalıdır. Yüksek işletme masraflarına karşın, 

hayvanların çevresel isteklerini karşılamadaki başarısı kapalı ağılların en önemli avantajıdır. 

Barındırılan hayvan sayısının fazla olması, yemleme, gübre temizliği ve sağım gibi günlük 

işlemlerin tümünün sürekli ve düzenli olarak yapılması, entansif yetiştiricilikte yoğun bir 

işgücü kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle kapalı ağıllarda yemleme başta 

olmak üzere, çeşitli otomasyon sistemleri kullanılabilir. Ağırlıklı olarak doğal 

havalandırmanın yapıldığı bu tip ağıllarda gerekli durumlarda elektriksel havalandırma ve 

serinletme sistemlerinden de yararlanılabilmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra yoğun 

otomasyon kullanımının söz konusu olduğu ağıllarda, bakım ve yönetim için teknik bilgi ve 

beceri gerekmektedir(Taşkın ve ark, 2011). Örneğin, havalandırmada yapılacak hatalar, 

hayvanlarda verim düşüşünün yanı sıra akut ya da kronik sağlık sorunlarına yol 

açabilmektedir. 

Kapalı ağıllarda genellikle beton tabanlar tercih edilmekle birlikte toprak tabanlar da 

uygulanabilir. Gübre temizleme ve depolamadaki avantajlarından dolayı ızgaralı taban 

uygulaması da yapılabilir. Uygulamada ahşap, metal ya da beton ızgaralar kullanılmakta olup, 

ahşap ızgarada çıta kesitleri 4 x 5 cm, 5 x 5 cm,  çıta arası mesafe 1.5-2.0 cm olabilir. 

Çıtaların 10 x 5 cm’lik kalaslar üzerine çakılması suretiyle taban oluşturulur. Metal ızgaralar 

yassı demirden ya da galvanizli telden yapılabilir. Örgüler arası açıklık 2 x 2 cm ya da 7.5 x 

1.2 cm ve alt genişlik 3.8 cm’dir. Açıklık 2.5 cm’dir. Izgara tabanlar yerden 50-75 cm 

yukarıda olmalıdır. Ancak metalin gübre ve idrara karşı olan dayanıklılığı sınırlı olduğundan 

son yıllarda beton ızgaralar tercih edilir hale gelmiştir. Izgara tabanlı ağıllarda üzerinde 

titizlikle durulması gereken bir konuda ızgaraların yerden yüksekliğidir. Genel bir ilke olarak 

bu yükseklik, yılda bir kaç kez ya da yıl boyunca üretilen gübrenin depolanmasına izin 

verecek yeterlilikte olmalıdır. Ancak gübre temizliğinde traktör benzeri araçlardan 

yararlanılması planlanıyor ise, bu yüksekliğin traktör giriş-çıkışına uygun olması ve zeminde 

gereksiz kolon kullanımından kaçınılması gerekir. Bu yükseklik nedeniyle ızgara tabanlı 

kapalı ağıllar, yüksek yan duvarları ile ya da yan duvar dolguları ile diğer ağıl tiplerinden 

ayrım gösterir. Her iki tip uygulamada da bakım yönetim sistemine bağlı olarak ağıl içerisinde 
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yeterli sayıda bireysel ya da grup bölmeleri ile yemlik, suluk ve diğer ekipmanların tesis 

edilmeleri gerekir (Turner ve Dwyer, 2007). . 

 

Modern Ağılların Tasarım Esasları 

 

Küçükbaş hayvancılık yapılacak bölgenin iklim özellikleri, koyun-keçi ağıllarının 

tipini ve yapı özelliklerini de belirler. Amaç, hayvanların yazın aşırı nemin ve sıcakların, kışın 

da soğuk ve yağışların olumsuz etkilerinden korumak olduğundan, sıcak ve ılıman iklime 

sahip bölgelerde kolay hava akımı sağlanabilen sundurma tipi yarı açık ağıllar; soğuk ve 

yağışlı bölgelerde ise, kapalı ağıllar yeğlenir. Başka bir önemli nokta da, ağılların yapımında 

olabildiğince ucuz, çevrede kolay bulunabilen ve yalıtım özelliği iyi yapı malzemelerinin 

kullanılmasıdır (Loynes, 1983). Böylece hem ekonomiklik, hem de sağlığa uygunluk bir arada 

sağlanmış olur. Soğuk bölgelerde yapılan koyun-keçi ağıllarında yalıtımı sağlamak, ılıman 

bölgelerdeki kadar kolay değildir. Buralarda günlük sıcaklık değişmeleri, sağmal koyunlar ve 

keçilerde vücuttan anormal derecede ısı kaybına ve pnemoni, bronşit gibi solunum yolları 

hastalıklarına zemin hazırlar. Özellikle hayvan sağlığı açısından barınağı iç dizaynı 

barındırılacak hayvan ve grup sayısı ve üretim sistemine göre belirlenmektedir. Böylelikle her 

bir padok ya da bölme için uygun ekipmanların neler olması gerektiğine belirlenir. Teknik 

ayrıntılar ve inşaat maliyetleri güncel ve gerçekçi olarak çıkartılmalıdır. Yapılması düşünülen 

bölme ya da binaların şekli mutlaka bir kağıt üzerinde gösterilmeli, bu taslaklar üzerinde 

tartışılarak tasarımın son şekli verilmelidir. Ayrıca gelecekte işletmenin büyüme olanakları da 

dikkate alınarak ek bina olasılığı göz ardı edilmemelidir. Yapılacak olan ağılda, her türlü 

sağlık-koruma, yasal düzenlemeler ve inşaatın teknik özelliklerinin birbiriyle uyumuna dikkat 

edilmeli, eksik ya da yasal olmayan uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır (Aydın ve ark, 

2001). 

Günümüzde Barınak ve Refah İlişkileri 

 

Tüm çiftlik hayvanlarına ait barınaklarda verimlilik, sağlık ve refah şeklinde 

tanımlanan hayvan performansı ve giderler arasında bir ilişki vardır (Caroprese, 2009, 

Miranda-de la Lama and Mattiello, 2010). Günümüzde modern barındırma sistemleri, entansif 

hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesiyle birlikte refah, sürü yönetimi uygulamaları ve 

barınakların da içinde yer aldığı mikroklima etkileri üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 

Uzmanlaşmış süt tipi koyun-keçi işletmelerinde, ağıl sistemleri, yeterli ve dengeli beslemenin 

yanı sıra sıcak-soğuk stresinden hayvanları koruyarak refah ve sağlıklarını iyileştirmeyi de 

çalışmaktadırlar.  

Dış ortama serbestçe girişe olanak veren, yüksek sıcaklıktan koruma, yeterli taban 

alanı sağlama, ağıl içi iklim ve hijyen koşullarını denetleme gibi birçok faktörü kapsar. Gün 

uzunluğunu ayarlama ve doğru havalandırma barındırılan koyunlarda-keçilerde sağlık-

refahını belirgin bir şekilde etkiler. Koyun-keçi ağıllarında çevre etmenlerinin hayvan refahı 

üzerine etkileri, aşağıda ayrı başlıklar altında incelenmiştir (Sevi ve ark, 2002).  

Sıcaklık Stresi: Hayvan barınakları içinde çevre sıcaklığı, verimliliği doğrudan 

etkilemektedir. Hatalı tasarlanmış ağıllarda olumsuz iklim koşullarında barındırılan 

hayvanlarda sıcaklık stresi ve refah sorunlarına neden olmaktadır (Fitzpatrick ve ark, 2006). 

Koyun-keçi ağılları, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcak aylar boyunca hayvanların 

refah ve verimliliğini sağlayacak şekilde güneş radyasyonuna karşı korunaklı yapılmalıdır. 

Yaz aylarında, sıcaklık stresi nedeniyle solunum sayısı ve rektal sıcaklıkta önemli artışlar 

gözlenebilmekte, bu da hayvanlarda önemli verim kayıplarına neden olabilmektedir.  

Kötü Hijyen: Hayvan barınaklarında hijyen denildiğinde; hava, yataklık ve taban 

hijyeni ifade edilir. Kötü barınak hijyeni ise, entansif yetiştirme sistemiyle yakından ilişkili 

olup sürü yönetimi esaslarının kötüleşmesiyle göreli olarak artar. Ağıl iç havasındaki 
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partiküllerin yoğunluğu, ağıl iç hava hacmiyle ters orantılıdır (Bayraktar ve ark., 2004). 

Örneğin koyun ağıllarında hayvan başına hava hacminin 7m
3
 olması, istenen oransal nem ve 

hava kalitesi için yeterli olmaktadır. Hayvan için 7m
3
’den daha az hava hacmi, stafilokokkus 

ve mesofilik bakteri sayısında artışa ve bunu bir sonucu olarak da yüzey hijyeninde 

kötüleşmeye neden olmaktadır. Bir başka deyişle, sütte nötrofil ve somatik hücre sayılarını 

etkileyerek subklinik mastitisli hayvan sayısında artış meydana gelmektedir(Casamassima ve 

ark, 2001). Yataklık kalitesinin kötüleşmesi, yetersiz hava hacmi, sağmal koyun ve keçilerde 

meme enfeksiyonlarının doğrudan bir nedeni olarak kabul edilir. Hayvan başına gerekli hava 

hacmi azaldıkça, barınaklarda uygun havalandırma gereksinimini artırır. Kötü barınak hijyeni, 

hayvanlara ayrılan taban alanının azalmasıyla da ilişkilidir(Caroprese, 2008). Artan hayvan 

sayısı, başta hava kalitesini, havadaki mikroorganizma sayısını gaz ve tozların yoğunluğunun 

artmasına neden olur ve bu durum da hayvan refahını olumsuz yönde etkiler. Entansif üretim 

sisteminde, çevresel stres ve patojenlere bağlı olarak hastalıkların ortaya çıkması olasılığı 

daha fazladır. Özellikle anılan işletmelerde kötü çevre hijyeni, başta mastitis olmak üzere 

birçok hastalığın ortaya çıkmasına katkıda bulunur(Thieryve ark, 2002; Quaranta ve ark, 

2002).   

Aydınlatma Sistemi: Günün aydınlık ve karanlık geçen süresinde hormon salgısının 

düzenli olması oldukça önemlidir. Özellikle koyun-keçiler, gün içindeki aydınlık/karanlık 

oranındaki değişimlerden çok etkilenmektedirler. Bunun temel nedeni ise, üremenin mevsime 

bağlı olmasıdır. Kuzularda gelişme ve davranış özellikleri, barınaklarda ışık kaynağının 

renginden de etkilenmektedir. Yeşil ışık, yemlikte geçen süreyi artırırken beyaz, kırmızı ve 

mavi renge göre dinlenme sırasındaki davranışları azalmaktadır. Kurumadde tüketimi ve canlı 

ağırlık artışı, koyun ağıllarında yeşil ışık kaynağı kullanılarak kuzu gelişmelerinde iyileşme 

sağlanabilir.  

Taban ve Gezinme Alanı: Yapılan birçok çalışmada, tamamen kapalı ağılarda 

barındırmada, hipofiz ön lobunun daha aktif olduğu ve kortisol hormon salgısında artış 

gözlendiği, basmakalıp ve anormal davranış sergilediği gözlenmiştir. Gün boyunca ağıl 

dışında barındırılan sağmal koyunların-keçilerin daha aktif olduğu, somatik hücre sayısında 

bir azalma olduğu ve yapılan uyarılara daha kolay tepki verdiği saptanmıştır. Yaz aylarında 

süt miktar ve kalitesinde bir miktar düşme görülmekle birlikte, içeride barındırılanlara göre 

daha düşük kan glikoz düzeyi ile ısı düzenlenmesi için daha fazla enerji ve hareket 

gereksinimi ile sağlayarak metabolizmadaki kas dokuların arttığı belirlenmiştir (Bayraktar ve 

ark., 2004).  

Koyunlarda-keçilerde hormon salgısı üzerinde barındırmanın etkisi konusunda fazla 

bir bulguya rastlanılmamıştır. Ancak hayvanlara yeterli miktarda taban ve gezinme alanı 

sağlandığında, davranış etkinlikleri, performans ve bağışıklık sistemlerinde olumlu etkiler 

gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu sonuçlar, hayvanın rahat etmesi sonucunda epifiz bezinden 

yeterli düzeyde melatonin hormon salgılanmasıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Entansif hayvan yetiştiriciliğinin en önemli sorunu yoğun üretimin çevreye yaptığı 

olumsuz etkidir. Gübre başta olmak üzere ölü hayvanlar, kesimhane ve kuluçka atıkları, koku 

ve sinek gibi sahada yaşanan farklı problemler halen tam anlamıyla çözülememiş olması 

belirli yasal yaptırımları da beraberinde getirmiştir. Hayvan hakları konusundaki farkındalık 

oluşması ve buna paralel olarak hayvan refahına yönelik yasal düzenlemelerin yürürlüğe 

girmesiyle hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, işaretlenmesi, bakımı ve 

barınması, kesilmesi, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar gibi çok farklı konularda 

yeni ve güncel standartlar oluşturulmuştur. Bu süreçte teorik olarak üretilen bazı standartların 

pratikte sorunlar yaratması ve uygulanabilirliği elbette tartışılacaktır. Önemli olan 
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modernizasyon sürecinin dünyadaki yeni gelişmelere paralel olarak şekillendirilebilmesi ve 

sürdürülebilir hayvancılık modelinin benimsenerek geliştirilmesidir. Bu süreçte kamu, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir payda da buluşması ve yasa ve yönetmeliklerin 

geniş katılımlı görüşmelerle şekillendirilmesi gerekir. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde 

işletmelerin verimliliğin ve karlılığın istenilen düzeye getirilebilmesi uygun ortam 

koşullarının sağlanabilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, özellikle sıcak ve ılıman bölgelerde 

hem inşaat maliyetindeki avantajları hem de başarılı bir çevre denetimi için basit 

konstrüksiyon özeliklerine sahip açık ağıl sistemleri tercih edilmelidir. 
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Abstact: The purpose of this study was to determine effects of different fattening systems on fattening 

performance, slaughter and carcass characteristics in male Tuj lambs. The animal material of the study consisted 

of 39 male Tuj lambs. Three different fattening groups were formed as extensive, semi-intensive, and intensive.  

It was determined that while final weights at the end of fattening were 31.19, 41.22, and 40.56 kg (P < 0.001) for 

extensive, semi-intensive, and intensive fattening groups respectively, daily live weight gains (DLWG) were 

117.52, 229.66, and 221.11 g (P<0.001) respectively. Feed conversion rates (FCR) were 3.05 and 5.16 kg 

respectively in the semi-intensive and intensive fattening. It was found that slaughter weights were 31.13, 41.55 

and 39.85 kg (P < 0.001), hot carcass weights were 13.41, 19.51 and 19.89 kg (P < 0.001), cold carcass weights 

were 12.93, 19.03 and 19.35 kg in extensive, semi-intensive, and intensive fattening groups respectively.  

Consequently; fattening performance, slaughter and carcass characteristics of lambs in intensive and semi-

intensive groups were higher compared to extensive group. Even though there was generally no statistical 

difference between semi-intensive and intensive groups in terms of fattening performance, slaughter weight, hot 

and cold carcass weights, intensive group had higher hot and cold carcass yield compared to extensive and semi-

intensive groups. 

Keywords: Tuj lambs, fattening systems, fattening performance, slaughter and carcass characteristics 

 

Introduction 

 

Being performed in numerous regions in the world, sheep breeding occupies an 

important place in terms of its contribution to economy and human nutrition. This 

significance is due to the sheep’s ability to assess grasslands and meadows with lower quality, 

field crops, and vegetation from which the cattle could not utilize and to convert them to 

animal products (Akcapınar, 2000; Kaymakcı et al., 2009). 

Despite having a significant position in terms of number of sheep, Turkey is in lower 

orders considering the yields obtained. According to the data of 2012, 27.425.233 sheep were 

found in Turkey. 94.09% of this number consisted of native breeds, and the remaining 5.91% 

were cultivated breeds. The number of sheep slaughtered was 4.541.122 and the amount of 

meat obtained was 97.334 tons. Carcass weights per animal obtained from sheep in Turkey 

varies between 13 - 17 kg (TurkStat, 2012). The reasons for lower carcass weights may be 

listed as; native breeds with low yield, a great number of premature lamb slaughtered, and 

slaughtering of animals following the pasture fattening without intensive fattening 

(Akcapınar, 2000; Ekiz et al., 2009). 

Lamb breeding has been carried out in various ways based on numerous factors such 

as establishment structure, genetic level of breed, pasture status, care and feeding methods, 

market conditions, livestock policy of the country. Profitability level of lamb breeding 

depends on production of high quality lamb meat in large amounts within a short period and 

as cost effective. The quality and quantity for lamb meat yield are determined by some factors 

such as fattening systems, fattening period and final weight. There are various lamb breeding 

methods in which such factors can be regulated in different ways. It is possible to classify 

them as suckling lambs, pasture (extensive), intensive, and yearling breeding (Akcapınar, 

2000; Tekin, 2009). 

Suckling lamb fattening is based on that lambs reaches slaughter weight in a short 

period as a result of feeding lambs with milking, roughage and concentrated feed. In this 
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system lambs are slaughtered when they are weaned, 3.5 - 4 months old, and have a 30-35 kg 

live weight. Pasture fattening is applied in regions with good pasture and in systems in which 

nomadic sheep breeding is performed. A certain slaughter weight has not been targeted and 

condition of lambs can be good or bad. It is a long period breeding type, in which lambs 

become mature for slaughter late, reach to yearling age or are marketed at low slaughter 

weight. The intensive fattening is applied more on lambs which are raised by using early 

weaning and motherless breeding methods. Lambs are fed with qualified concentrated feed 

and roughage by weaning when they are 2.5 - 3 months old, and providing an increase of 250 

- 300 g in weight in sheep fold for 2.5 - 3 months. Lambs can have 36 - 42 kg in 4 months 

(Akçapınar, 1994; Tekin, 2009). 

This study was conducted for the purpose of comparing male Tuj lambs fed under 

extensive, semi - intensive, and intensive fattening conditions in terms of fattening 

performance, slaughter and carcass characteristics. 

 

Materials and methods 
 

The study was conducted at the Application and Research Farm of the Faculty of 

Veterinary Medicine, Kafkas University in 2012. After 10 days subsequent to their adaptation 

to pasture and concentrate mixture, the study was started to be conducted. Three fattening 

groups were formed as extensive, semi-intensive, and intensive. Each group involved 13 

lambs.  

The lambs in the extensive and semi - intensive fattening groups were fed with 

pastures for 8 hours on a daily basis. Lambs in the semi - intensive group were fed ad libitum 

with both pastures and concentrated feed. Composition of concentrated feed is present in 

Table 1. Also information regarding to nutrient contents of concentrated feed and roughage is 

given in Table 2. The experiment took 3 months (June 5 - August 5). 

The natural nutrient contents at various mowing times of the pastures, where the 

animals grazed, have been given in Table 3. For this purpose, samples were taken from 

various four locations of the pasture 3 times once a month (between June 5 and August 5) and 

pasture sample’s DM (Dry Matter), OM (Organic Matter), CP (Crude Protein), CA (Crude 

Ash), Crude Cellulose (CC), Crude Fat (CF), and NFE (nitrogen free extract) levels were 

determined according to AOAC (1990). 

Eight fattening lambs from each group (24 lambs in total) were slaughtered. Before 

they were slaughtered, nothing was given them for 12 hours other than water. Their slaughter 

live weights were registered. The carcass was chilled at + 4 
0
C for 24 h before dissecting and 

taken on the intact cold carcass. Subsequently, carcasses were longitudinally cut into two 

parts. Remaining parts were divided into seven pieces (shoulder, neck, foreleg, flank - breast, 

leg, back-loin and tail) according to the method specified by Colomer - Rocher et al. 

(Colomer-Rocher ve ark., 1988). The calliper was used to measure carcass fat thickness 

between 12
th

 - 13
th

 ribs, the musculus longissimus dorsi (MLD) area was taken onto the 

acetate sheet, and measurement of its surface area was performed by the digital planimeter. 

Statistical package for the social sciences (SPSS) software program was used for 

analysis of variance for the purpose of determining the impact of different fattening systems 

on fattening performance, slaughter and carcass characteristics. Significance of the difference 

among the groups was assessed with Duncan's multiple range test. All data were analyzed 

using SPSS 12.0. 
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Table 1 Composition of the mixed feed used in semi-intensive and intensive fattening 

Ingredient 
% Crude protein (%) 

Metabolisable energy 

(kcal/kg) 

Barley 32.00 12.00 3110 

Maize bran 10.00 9.20 2740 

Maize 18.00 10.00 3300 

Vegetable oil 2.60 - 7070 

Sunflower cake 6.00 37.00 2250 

Cotton seed cake 6.00 34.00 2300 

Soy cake 14.00 48.00 3200 

Molasses 8.50 7.80 2580 

Lime stone 2.00 - - 

Sodium bicarbonate 0.20 - - 

Salt 0.50 - - 

Vit. - min. premix 0.20 - - 

 

Table 2 Nutrient contents of concentrate feed and roughage, % 

Ingredient Concentrate feed Roughage 

Dry matter (%) 88.80 90.69 

Crude protein (%) 17.10 10.35 

Crude cellulose (%) 5.70 32.38 

Crude fat (%) 3.50 2.00 

Crude ash (%) 6.40 8.86 

Metabolisable energy (kcal/kg)* 2710 2000 
*It was determined by calculation made over values of the table. 

 

Table 3 Natural nutrients of the pasture at various mowing times, % 
Pasture Mow/Month DM OM CA CP CF CC NFE 

I. mow 26.25 23.85 2.30 3.55 0.69 8.40 11.35 

II. mow 32.35 30.10 2.30 2.70 0.99 9.70 16.68 

III. mow 36.40 33.90 2.75 3.50 1.05 12.66 16.70 

 

Results 

 

The fattening performance of lambs in the extensive, semi–intensive, and intensive 

fattening groups is shown in Table 4. Table 5 presents the slaughter characteristics of lambs in 

the extensive, semi -intensive, and intensive fattening groups. The carcass characteristics of 

different fattening groups with regard to the slaughter weight are shown in Table 6.  

 

Table 4 The fattening performance of lambs in different fattening groups. 

Characteristics 
Fattening systems 

Extensive (n = 8) Semi - intensive (n = 8) Intensive (n = 8) P 

Initial weight (kg) 20.62 ± 0.76 20.55 ± 0.74 20.66 ± 0.73 - 

Final weight (kg) 31.19 ± 0.88b 41.22 ± 1.55a 40.56 ± 1.49a *** 

Daily live weight gain(g) 117.52 ± 4.26b 229.66 ± 12.01a 221.11 ± 12.96a *** 

Daily concentrated feed 

consumption (kg) 

 

0.70 ± 0.04 1.14 ± 0.06 *** 

Feed conversion ratio (kg) 

 

3.05 ± 0.18 5.16 ± 0.25 *** 

a, b: The differences between the means of groups carrying various letters in the same row are significant (P < 

0.05). -: P > 0.05, ***: P < 0.001. 
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Table 5 The slaughter characteristics of lambs in different fattening groups. 

Characteristics 

Fattening systems 

Extensive 

 (n = 8) 

Semi - intensive  

(n = 8) 

Intensive 

 (n = 8) 
P 

Slaughter weight (kg) 31.13 ± 0.68b 41.55 ± 1.14a 39.85 ± 1.21a 
**

* 

Hot carcass weight (kg) 13.41 ± 0.32b 19.51 ± 0.61a 19.89 ± 0.87a 
**

* 

Cold carcass weight (kg) 12.93 ± 0.33b 19.03 ± 0.59a 19.35 ±0.86a 
**

* 

Hot carcass percentage (%) 
43.11 ± 0.69c 46.95 ± 0.58b 49.77 ± 0.74a 

**

* 

Cold carcass percentage (%) 
41.58 ± 0.59c 45.80 ± 0.59b 48.42 ± 0.76a 

**

* 

Head weight (g) 1826.20 ± 25.07b 2144.40 ± 47.52a 2071.90 ± 68.40a 
**

* 

Feet weight (g) 806.25 ± 9.99b 974.25 ± 26.41a 920.12 ± 29.22a 
**

* 

Skin weight (g) 
3400.00 ± 

440.78b 

5370.90 ± 

137.78a 

5433.80 ± 

267.39a 

**

* 

Heart weight (g) 170.00 ± 5.35b 198.89 ± 6.76a 186.12 ± 7.52ab * 

Liver weight (g) 447.50 ± 10.98c 766.00 ± 35.49a 642.50 ± 31.76b 
**

* 

Lung weight (g) 387.50 ± 14.36a 492.38 ± 15.84a 425.12 ± 17.04b 
**

* 

Spleen weight (g) 47.50 ± 7.26 52.00 ± 2.51 46.63 ± 2.92 - 

Omental weight (g) 27.50 ± 1.64b 80.13 ± 19.52b 149.00 ± 28.71a 
**

* 

Full stomach weight (g) 
5508.80 ± 

143.83a 

5096.20 ± 

441.81a 

4046.00 ± 

121.12b 
** 

Empty stomach weight (g) 1082.50 ± 56.18b 1466.10 ± 65.38a 1365.00 ± 62.62a 
**

* 

Full small intestine weight (g) 1362.50 ± 43.78b 
2120.40 ± 

115.24a 
1395.00 ± 38.94b 

**

* 

Empty small intestine weight 

(g) 
885.00 ± 51.27b 1212.50 ± 44.17a 944.12 ± 30.84b 

**

* 

Full large intestine weight (g) 1493.80 ± 67.43 1713.40 ± 116.49 1522.10 ± 57.19 - 

Empty large intestine weight 

(g) 
456.25 ± 22.03 525.00 ± 31.34 475.00 ± 25.00 - 

Fat thickness (mm) 4.04 ± 0.36 4.84 ± 0.26 5.04 ± 0.48 - 

M. longissimus dorsi area 

(cm
2
) 

12.42 ± 0.54b 14.84 ± 0.39a 13.30 ± 0.71ab * 

a, b, c: The differences between the means of groups carrying various letters in the same row are significant (P < 

0.05).  -: P > 0.05, *: P < 0.05, **: P < 0.01, ***: P < 0.001. 
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Table 6 The carcass characteristics of lambs in different fattening groups. 

Characteristics 

Fattening systems 

Extensive 

(n = 8) 
Semi - intensive (n = 8) 

Intensive 

(n = 8) 
P 

Leg (%) 33.40 ± 0.32a 30.12 ± 0.54b 29.95 ± 0.46b *** 

Foreleg (%) 17.40 ± 0.19a 16.06 ± 0.39b 15.53 ± 0.54b ** 

Rack-loin (%) 13.27 ± 0.39 13.39 ± 0.72 13.24 ± 0.39 - 

Shoulder (%) 7.12 ± 0.32a 5.42 ± 0.36b 5.12 ± 0.35b *** 

Neck (%) 6.47 ± 0.14 6.12 ± 0.28 5.88 ± 0.25 - 

Flank-breast (%) 11.34 ± 0.36a 10.39 ± 0.28ab 9.81 ± 0.50b * 

Tail (%) 9.48 ± 0.59b 17.14 ± 1.12a 18.82 ± 1.23a *** 

Kidney (%) 0.78 ± 0.03 0.76 ± 0.02 0.77 ± 0.03 - 

Kidney-pelvic fat (%) 0.78 ± 0.03a 0.62 ± 0.07b 0.89 ± 0.05a ** 
a, b, c: The differences between the means of groups carrying various letters in the same row are significant (P < 

0.05). 

 -: P > 0.05, *: P < 0.05, **: P < 0.01, ***: P < 0.001. 

 

Discussion 

 

Final weight and DLWG values determined for extensive group in this study were 

lower compared to values stated by Işık and Kaya (2011) in Tuj lambs for final weight and 

DLWG, reported by Sarı et al. (2014) in Hemşin lambs for final weight and DLWG, stated by 

Kaya et al. (2004) in Morkaraman and Tuj lambs for final weight and DLWG in pasture 

group. However, final weight at the end of fattening and DLWG determined in the extensive 

group of this study were higher compared to values stated by Sarıçiçek et al. (1996) in lambs 

for final weight and DLWG in the pasture group.  

Even though final weight at the end of fattening period stated in this study for semi - 

intensive group was lower than final weights of Tuj lambs in the groups which were given 

with 200 and 400 g concentrated feed along with pasture in the study conducted by Kaya et al. 

(2011), DLWG was higher than DLWG values stated by the same researchers. DLWG in 

semi-intensive group in this study was higher than DLWG values in groups fed additionally in 

the study conducted by Saatcı et al. (2003). 

Daily live weight gains determined for intensive group in this study was lower than 

DLWG stated by Altın et al. (2005) in Kıvırcık lambs and DLWG reported by Macit et al. 

(1997) in Tuj lambs; and it was also higher than DLWG stated by Altın et al. (2005) in Karya 

lambs. Final weight at the end of fattening determined for intensive group in this study was 

higher than final weight reported by Altın et al. (2005), for Kıvırcık and Karya lambs and 

lower than final weight stated by Macit et al. (1997) for Tuj lambs. While FCR (5.16 kg) in 

intensive group in this study was similar to FCR (5.30 kg) stated by Macit et al. (1997) and by 

Altın et al. (2005), it was lower than FCR (6.25 kg) specified for Karya lambs.  

Slaughter weight stated in the extensive group in this study was lower than slaughter 

weights stated by Ulusan et al. (1996) for Morkaraman, Tuj, and their cross-breed yearlings in 

pasture group and slaughter weight reported by Sarı et al. (2012) for Tuj lambs in pasture 

group. Slaughter weight specified for semi-intensive group in this study was similar to 

slaughter weights stated by Kırmızıbayrak et al. (2003) for Tuj and Morkaraman lambs under 

semi-intensive conditions.  

Hot and cold carcass weights for all three fattening groups in the study were higher 

than hot carcass and cold carcass weights stated by Yaralı and Karaca (2011) for Karya lambs 

in pasture, pasture+feed, and intensive groups. Hot and cold carcass weight values determined 

for intensive group in this study were lower than those reported by Macit et al. (1997) for Tuj 

lambs.  
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Hot and cold carcass yields in all three fattening groups in this study were between 

41.58 - 49.77%, the highest yield was determined in the intensive fattening group. Hot and 

cold carcass yields determined in the extensive group were higher than those stated by Ulusan 

et al. (1996) for Tuj lambs grazed in pasture. Hot carcass yield determined in the semi-

intensive group was lower than the value reported by Macit et al. (2003), for Tuj lambs under 

semi-intensive conditions, similar to the value stated by Kırmızıbayrak et al. (2003) for Tuj 

lambs and those stated by Sarı et al. (2012).  

While weights of skin, spleen, omental fat, full and empty stomach, empty small and 

large intestine reported in the extensive fattening in this study were lower than those stated by 

Ulusan et al. (1996), value of MLD area in this study was higher than the value stated by the 

same researchers. Weights of head, feet, hearth, liver, and lung determined in the semi-

intensive group were higher than those determined by Macit et al. (2003) for Tuj lambs. This 

difference could be resulted from origin, initial weight, fattening period, final weight of lambs 

and different environmental conditions. Weights of feet, skin, empty stomach and MLD area 

specified in the intensive group in this study were similar to those reported by Macit et al. 

(1997) in the intensive fattening. Weights of head, feet, skin, empty stomach, empty small 

intestine and full large intestine in the intensive group in this study were higher than weights 

stated by Aksoy (1995) for Tuj lambs in 40 kg weight group, lower than weights of spleen, 

omental, full stomach and empty large intestine and MLD area reported by the same 

researcher.  

Carcasses of lambs are mostly sold by separating them into parts, and different dishes 

are prepared by using different carcass parts. Leg, and rack-loin are considered as valuable 

parts. Leg, rack-loin, kidney and kidney-pelvic fat percentages reported in the extensive 

fattening in this study were higher than percentages of leg, rack-loin, kidney, kidney fat, 

stated in the study conducted by Ulusan et al. (1997) on male Tuj yearlings fed in pasture and 

similar to percentages of foreleg and tail. Percentages of leg and foreleg determined in all 

three groups in the study were lower than leg percentages and shoulder rates determined by 

Yaralı and Karaca (2011) for Karya lambs in pasture, pasture + feed, and intensive groups.  

Consequently; fattening performance, slaughter and carcass characteristics of lambs in 

intensive and semi - intensive groups were higher compared to extensive group. Even though 

there was no statistical difference between semi - intensive and intensive groups in terms of 

fattening performance, slaughter weight, hot and cold carcass weights in general, hot and cold 

carcass yield of intensive group was higher compared to extensive and semi-intensive group.  
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Abstract: In this study, beekeeping problems and solutions were examined in Şanlıurfa with questionnaire 

results of 47 beekeepers with the total of 11045 colonies.  Among the beekeepers participated in the 

questionnaire, 85% had the membership of Beekeeping Association, 47% had graduation from primary school, 

46% had 1 to 5 years of beekeeping exprience, 83% were migratory beekeeper, and average honey production 

was 4 354 kg. In addition, supplement of queen honeybee, feeding of colony, fighting against to diseases and 

pests and colony losses were evaluated in the questionnaire. Colony keeping and management were inadequate, 

and some problems of queen honeybee and honeybee genotype have been observed. At the same time,  problems 

and needs of beekeeping were also evaluated in Şanlıurfa. 

Keywords: Beekeeping, Beekeeping Questionnaire, Sanlıurfa 

 

Şanlıurfa’da Arıcılık: Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 
Özet: Bu çalışmada, toplamda 11 045 adet koloni sahibi 47 arıcı ile yapılan anket sonuçları ile birlikte 

Şanlıurfa’da arıcılık, sorunları ve çözüm önerileri irdelenmiştir. Şanlıurfa’da yapılan anket değerlendirmesine 

katılan arıcıların % 85’i birlik üyesi, %47’si ilkokul mezunu, %46’sı 1-5 yıldır arıcılık yapmakta ve %83’ü 

gezginci arıcılık yapmakta olup, ortalama bal üretimleri ise 4 354 kg’dır. Ayrıca çalışmaya katılan arıcıların ana 

arı temin yöntemleri, koloni besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele ve koloni kayıpları değerlendirilmiştir. 

Koloni bakım ve idaresinin yetersiz yapıldığı, ana arı ve çalışılan arı genotipi ile ilgili sorunlar olduğu 

gözlenmiştir. Aynı zamanda Şanlıurfa’da arıcılığın sorunları ve gereksinimleri irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arıcılık, Arıcılık anketi, Şanlıurfa 

 

Giriş 

 

Arıcılık; Anadolu insanının uzun yıllardır ilgilendiği, yatırım maliyeti düşük, 

ekonomik ve sosyal getirisi yüksek, bitkisel üretimdeki faydası bakımından önemli, çeşitli ve 

değerli arı ürünleri yelpazesine sahip bir tarımsal faaliyettir. Gıda ve tarım örgütünün (FAO) 

2012 yılı istatistiklerine göre dünyada 79.9 milyon bal arısı kolonisinden 1 milyon 592 bin ton 

bal, 64 bin 688 ton balmumu üretilmektedir. Gıda ve Tarım Örgütünün 2012 yılı verilerine 

göre Türkiye, 6 milyon koloni ve 88 bin ton bal üretimine sahiptir (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1. Bazı arıcılık ülkelerinin koloni sayıları (adet) ve bal üretim miktarları (kg), (FAO 

2012). 

Sıra Ülke Koloni Sayısı (adet) Bal üretimi (ton) 

1 Çin 8.977.000 451.600 

2 Türkiye 6.025.000 88.162 

3 Etiyopya 5.207.300 45.905 

4 İran 3.500.000 48.000 

5 Rusya Federasyonu 3.250.096 64.898 

6 Arjantin 2.970.000 75.500 

 

Türkiye arıcılığının son 5 yıldaki değişimi ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 

göre Çizelge 2’de özetlenmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Şanlıurfa’da arıcılık verileri 

ise Çizelge 3’te verilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 452 bin kovandan 6 bin ton 

bal, 214 ton balmumu üretilmektedir. Şanlıurfa’nın bu üretimdeki payı 67.560 kovandan 1342 

ton bal ve 16,5 ton balmumu üretimidir (Tüik, 2013). 
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Çizelge 2. Son beş yıllık dönemde Türkiye arıcılık istatistikleri (Tüik) 

Yıllar Koloni sayısı (adet) Bal üretimi (ton) Balmumu üretimi (ton) 

2013 6.641.348 94.694 4.241 

2012 6.348.009 89.162 4.222 

2011 6.011.332 94.245 4.235 

2010 5.602.669 81.115 4.148 

2009 5.339.224 82.003 4.385 

 

Çizelge 3. Son beş yıllık dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Şanlıurfa arıcılık 

istatistikleri (Tüik) 

Yıllar Koloni sayısı (adet) Bal üretimi (ton) Balmumu üretimi (ton) 

 Şanlıurfa Güneydoğu A. 

B. 

Şanlıurfa Güneydoğu A. 

B. 

Şanlıurfa Güneydoğu 

A. B. 

2013 67.560 452.747 1.342 6.066 16,5 214 

2012 61.196 389.066 1.281 5.475 12,9 227 

2011 57.036 381.981 1.222 5.316 12,8 190 

2010 50.773 334.215 1.079 3.765 12,7 282 

2009 24.656 252.592 304 3.238 13,3 189 

 

Materyal ve Metot 

 

Anket çalışması Şanlıurfa ili merkez ve ilçelerinde ikamet eden tesadüfen seçilen ve 

ulaşılabilen 47 arıcı ile yapılmıştır. Anket soruları arıcının kişisel bilgileri, öğrenim durumu 

kovan sayısı, bal üretimi, koloni bakım ve idare yöntemleri, kışlatma kayıplarını içeren 

toplam 25 sorudan oluşmaktadır. Anket cevapları MS Excel programına girilerek her bir 

seçeneğin oranı belirlenmiştir. 

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 

Arıcı profili 

Ankete katılan arıcıların % 42.5’inin 41-50 yaş aralığında olduğu görülmektedir. En 

genç arıcının yaşı 27 iken en yaşlı arıcının yaşı 65’tir (Şekil 1). Anket katılan arıcıların 

yerleşim yerleri ise Şekil 2’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Ankete katılan arıcıların yaşı 

 

Öğrenim durumu bakımından arıcıların büyük çoğunluğunun (%47) ilkokul mezunu, 

%30’unun ortaokul mezunu, sadece 1 tanesinin üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir 

(Şekil 3). 

20-30 31-40 41-50 51-60 61-70

8,50% 

38,30% 42,50% 

8,50% 
2,10% 

Arıcı Yaşı 
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Şekil 2. Ankete katılan arıcıların yerleşim yeri durumu 

 

 
Şekil 3. Ankete katılan arıcıların eğitim durumu 

 

Ankete katılan arıcıların %46’sı 1-5 yıldır arıcılık yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

Arıcıların %36’sı 6-10 yıldır, %8.5’i ise 11-20 yıldır arıcılık ile uğraşmaktadırlar. 

Arıcıların %85’i Arı Yetiştiricileri Birliğine üyedir ve %83’ü gezginci arıcılık 

yapmaktadır. Ankete katılan arıcıların gezginci olarak çoğunlukla gittiği yöreler Şekil 4’te 

verilmiştir. Sabit arıcılık yapan arıcılardan sadece 2’sinin birliğe üyeliği bulunmakta ve 

desteklemelerden faydalanmaktadırlar. Bununla birlikte birlik üyesi olup desteklemelerden 

faydalanmayan 2 arıcı olduğu gözlenmiştir. 

 
Şekil 4. Ankete katılan gezginci arıcıların konaklama yerleri 

19% 

32% 
36% 

7% 4% 2% 

Arıcıların Yerleşim Yeri Dağılımı 

Viranşehir Siverek Merkez Hilvan Bozova Akçakale

47% 
30% 

19% 

2% 2% 

Arıcıların Eğitim Durumu 

İlkokul Ortaokul Lise Üni terk Üniversite

Diyarbakır 
27% 
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29% 
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8% 
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Muş 
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Kovan sayısı, çalışılan arı genotipi ve bal üretimi 

Ankete katılan 47 arıcının sahip olduğu kovan sayısı 11045 adet ve bunlar içerisinde 

karakovan sayısı 19 adettir. Ortalama kovan sayısı 235 adettir. Arıcıların %42.5’inin kovan 

sayısı 251-500 adet arasında, %34’inin kovan sayısı ise 101-250 adet arasındadır (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Ankete katılan arıcıların kovan sayısı dağılımı 

 

Arıcılara yetiştiriciliğini yaptıkları bal arılarının hangi alttür veya melezi olduğu 

sorulduğunda; arıcıların %82.98’inin Kafkas melezi bal arısı yetiştirdiği, %6.38’inin Anadolu 

arısı ve Kafkas arısı melezi yetiştirdiği, %10.64’ünün ise sadece Anadolu arısı cevabını 

verdiği görülmektedir. 

Ankete katılan arıcıların 2013 yılı ortalama bal üretimi 4354 kg’dır. Koloni başına bal 

veriminin 18.52 koloni/kg olduğu bulunmuştur. Arıcılardan 5000 kg ve üstü bal üretimi 

yapanların oranı %42.5’tir (Şekil 6). 

 
Şekil 6. Kovan sayılarına göre bal verimi miktarları (kg) 

 

Koloni yönetimi ve ana arı temini 

Kovanlarda düzenli olarak ana arı-yavru ve besin kontrolü yapılıp yapılmadığı ve ne 

sıklıkla yapıldığı, ana arı yenileme yapılıp yapılmadığı ve nerden temin edildiği, ilkbahar ve 

sonbahar beslemelerinin yapılıp yapılmadığı ve hastalık-zararlılarla mücadele ankete katılan 

arıcılara sorulmuştur. 

Ankete katılan arıcılardan %38.3’ü kolonilerini haftada 1-2 kez kontrol ettiklerini 

bildirmişlerdir. Arıcıların %23.4’ü kolonilerini 2 haftada 1 kez, % 29.7’si ayda 1 kez kontrol 

etmektedirler. Sadece hasatta ve 2 ayda 1 kez kontrol yaptığını söyleyen arıcıların oranı ise 

%8.5’tir. 

Ana arı, bal arısı kolonisinin en önemli bireyidir ve doğal nedenlerden dolayı yenileme 

gereksinimi duyulduğu durumlar dışında gezginci arıcılıkta her yıl, sabit arıcılıkta iki yılda bir 

23% 

34% 

43% 

Kovan Sayısı 

1-100 adet 101-250 adet 251-500 adet

1-100 adet 101-250 adet 251-500 adet

844 kg 

2113 kg 

4236 kg 

kovan sayısı 

bal verimi (kg)



 865 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

yenilenmesi gerekmektedir. Ankete katılan arıcılara ana arı değiştirme-yenileme uygulamaları 

ve ana arıyı nereden temin ettikleri sorulmuştur. Arıcıların %12.8’i hiçbir koşul ve durumda 

ana arı değiştirme-yenileme yapmadığını, koloniyi kendi haline bıraktığını bildirmiştir. Ana 

arı değiştirme-yenileme yapan arıcıların %9.75’i yaşlandığı zaman ana arıyı değiştirdiğini, % 

19.5’i yenileme amaçlı ana arı verdiğini, % 70.75’i ise zayıflık, hastalık ve ana arının kaybı 

durumunda ana arı temin ettiğini bildirmiştir. 

Koloninin en önemli bireyi olan ana arının, arıcıların %68’inde kendi kovanlarından, 

%32’sinde ise diğer arıcı veya ana arı üreticilerinden temin edildiği görülmektedir. 

 

Bal arısı kolonilerinin ilkbaharda ana arının yumurtlamasını teşvik etmek ve bal 

akımına hazırlanmasını sağlamak, sonbaharda ise kışa güçlü ve genç arılarla girmesi için 

kaliteli bal bırakılmalı ve besleme yapılmalıdır. Ankete katılan arıcılardan %21.3’ü hiç 

besleme yapmadığını bildirmiştir. Arıcıların % 62.2’si ilkbahar ve sonbaharda kolonilerini 

sadece şurup ile beslemektedir. Arıcıların %8.1’i ilkbahar ve sonbaharda kolonilerini sadece 

kek ile % 18.9’u ise şurup ve kek ile beslemektedir. Arıcıların %10.8’i hem ilkbahar hem de 

sonbaharda besleme yaptığını ancak ne şekilde yaptığını bildirmemiştir. 

Hastalık ve zararlılarla mücadale konusunda arıcıların uygulamaları sorulduğunda; 

ankete katılan arıcıların %21.3’ünün hiç ilaçlama veya hastalık kontrolü yapmadığı 

görülmüştür. Geriye kalan %78.7 oranındaki arıcının da sadece varroa için ilkbahar ve 

sonbaharda düzenli ilaç kullandığı belirlenmiştir. Sadece 1 arıcı gerektiğinde-hastalık 

görüldüğünde ilaçlama yapıyorum cevabını vermiştir. Varroa için ilaçlama yapanların aynı 

marka ilacı kullandıkları sadece 1 kişinin farklı marka ilaçları kullandığı gözlenmiştir. 

 

Kışlatma ve arı kayıpları 

Ankete katılan arıcılara 2012-2013 yılı kış mevsimine kaç adet koloni ile girdikleri ve 

ilkbaharda sönen kaç koloni olduğu sorulmuştur. Arıcılardan 3 kişi soruya cevap vermemiş, 2 

kişi de hiç kış kaybı olmadığını bildirmiştir. Verilen cevaplardan hesaplanan kış kaybının 

ortalama %12 olduğu bulunmuştur. 

Kolonilerin sönme sebebinin sorulduğu soruya arıcıların %14.9’u cevap vermemiştir. 

Arıcıların %12.7’si kolonilerinin sönme sebebini bilmediklerini bildirmiştir. Geriye kalan 

arıcıların %79’u kolonilerinin açlık ve zayıflık nedeniyle söndüğünü, %21’i ise ana arı 

kalitesi, varroa ve hastalık nedeniyle söndüğünü bildirmişlerdir.  

Arıcılık mevsimi içerisinde tarımsal ilaçlamadan dolayı koloni kayıpları olduğunu 

söyleyen arıcıların oranı %87 iken, arıcıların %13’ü tarım ilaçlamasından kayıp yaşamadığını, 

1 kişi de bilmediğini bildirmiştir. 

 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, 

Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 9 il ve 76.509 km
2
’lik bir alanı kapsamaktadır. 

Coğrafik, iklimsel ve flora bakımından büyük farklılıklar göstermekte olan Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi, Türkiye genelinde en az orman alanına sahip bölgedir. Bölge ekonomisi 

Gaziantep dışında bitkisel ve hayvansal üretime dayanmaktadır. Şanlıurfa’da küçükbaş 

hayvan yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmakta ancak son birkaç yıldır arı yetiştiriciliğine 

ilgide artış görülmektedir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırboyu bal arıları komşuları olan Suriye (A. mellifera 

syriaca) ve İran (A. mellifera meda) bal arıları ile benzer morfolojik özellikler göstermektedir. 

Ancak bu benzerlik ve etkileşim belirli coğrafik uzaklıklara kadar etkili olmaktadır (Özbakır 

Ö, 2011). Bölge farklı ekolojik koşullara uyum sağlamış bal arısı ekotiplerine sahip olabilme 

avantajına sahiptir ancak son yıllarda yoğun bir şekilde Kafkas (A. m. caucasica) arısı 
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melezlerinin bölgenin her yerinde kullanıldığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak ve aynı 

zamanda yoğun gezgincilik faaliyetleri nedeniyle bölge bal arılarının farklı alttür ve 

ekotiplerin bir karışımı halinde olduğu görülmektedir. 

Birliklerden derlenen bilgilerle bölgede ve Şanlıurfa’da arıcılığın sorunları, talepler ve 

çözüm önerileri oluşturularak aşağıda derlenmiştir. 

Bölgede arıcılığın temel sorunu kaliteli damızlık ana arı teminidir. Bölgede faaliyet 

gösteren bir Arıcılık Araştırma Enstitüsü bulunmamaktadır. Bölgenin genel iklim ve florasına 

uygun olmayan Kafkas arısının yaygın olarak yetiştirilmesi verim ve kışlama performansı 

düşüklüğüne sebep olmaktadır. Koloninin en önemli bireyi olan ana arıyı, arıcılar çoğunlukla 

kendi kolonilerinden veya Kafkas melezi ana arılar satın alma yoluyla temin etmektedirler. 

Bölgenin farklı ekolojilerinde talebi karşılayacak verim ve performans kriterleri sabitlenmiş 

damızlık ana arı üretim istasyonlarının kurulması gerekmektedir. Arılı kovan sayısının ve 

çerçeveli kovana geçişin artışı bal veriminde belirli oranda artış sağlamıştır ancak koloni 

başına bal veriminde artış sağlamamıştır. Arıcılara kovan sayısını artırmak yerine mevcut 

kolonilerden elde edilen verimin artırılmasına yönelik koloni yönetimi eğitiminin ve ana 

arının önemi anlatılmalıdır. Bunu sağlamanın bir yolu da arıcıların yetiştirici ve bal 

birliklerine üyeliklerinin özendirilmesi, örgütlenme ve ürün çeşitliliğinin artırılması, mesleki 

eğitim faaliyetlerinin çoğaltılmasıdır. Arıcıların balın yanı sıra polen, balmumu, arı sütü, arı 

zehiri ve propolis gibi arıcılık ürünlerinin üretimi için teşvik edilmesi arıcılıktan sağlanan 

kazancın artırılmasında faydalı olacaktır. Pazarlama ve piyasadaki sahte ballar, farklı standart 

ve kalitedeki balların denetimsiz ve farklı fiyat aralığında satılması arıcıların ve birliklerin en 

önemli sorunları arasındadır. Bu sorunun çözümü için her ilin yetiştirici ve bal birliklerinin 

birlikte organize olmaları ve üyelerine ait bal dolum ve paketleme-bal satış birimleri 

kurulması, markalaşma, mevcut olanların iyileştirilmesi önerilebilir. Gezginci arıcılıkta; 

uygun mera alanlarının bulunması, konaklama yerlerinin tespiti, konaklama yerine kira-bal 

verme zorunda kalınması, güvenlik, tarımsal ilaçlama sorunları bulunmaktadır. Arı 

meralarının bilinçsiz kullanımı ve yok olmaya karşı korunmasında birliklerin ilgili kurumlarla 

iletişim halinde olması gerekmektedir. Bölge birliklerinin büyük çoğunluğu kaynak sağlayan 

kuruluşlara proje hazırlama-sunma ve yararlanma konusunda eksiklikleri olduğunu 

belirtmişlerdir. Birliğe katılım ve sahiplenmenin düşük, üretim maliyetlerinin yüksek, arılı 

kovan ve ana arı ihtiyaçları olduğunu bildirmişlerdir. Arıcılık; ürün çeşitliliği, tozlaşmadaki 

rolü ve ürünlerinin değerli olması bakımından bölgemizde gelişmeye ve geliştirilmeye açık 

bir hayvancılık faaliyetidir. Arıcılıktan sağlanan verimi artırmak için damızlık ana arının 

önemi, koloni yönetim ve idaresi, ilkbahar ve sonbahar bakımlarının önemi, hastalık ve 

zararlılarla doğru ve etkin mücadele yöntemleri, pazarlama-satış, girdi temini konularında 

örgütlenme, arıcıların bilgi ve deneyimlerini artırıcı eğitim faaliyetleri gerekmektedir. 

 

Teşekkür 

 

Ankete katılan arıcılara, anketin yapılmasında emeği olan herkese ve Şanlıurfa Gap 

İdaresi Başkanlığı Arıcılık Projeleri Birimi çalışanlarına teşekkür ederim. 

 

Kaynaklar 

 
Anonim. 2014. Türkiye İstatistik Kurumu. Tarım ve Hayvancılık İstatistikleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr. 

Anonymous. 2014. FAO-Statistical Databases /Agriculture .www.fao.org. 

Özbakır, Ö. G. 2011. Türkiye’nin Güneydoğu Sınırboyu Bal Arısı Populasyonlarının (Apis mellifera L.) 

Morfolojik Özellikleri. Ankara Üniv. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi. Ankara. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACTS       
ÖZETLER



 

 

  



 869 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

ORAL PRESENTATIONS / SÖZLÜ BİLDİRİLER 

 

1. The Toxigenic Fungi Identified on Stored Wheat 

 

Emine Seçer
1
, Zekai Katırcıoğlu

2 

1
TAEA, Sarayköy Nuclear Research and Training Center, Ankara,Turkey 
2
A.Ü, Agriculture Faculty, Plant Protection Department, Ankara, Turkey 

 

Cereals may be contaminated by various fungi before harvest at fields or after harvest at 

improper storage conditions. Fungi grown in cereals cause economic loss by destruction of 

product quality and quantity, effect human and animal health by producing toxic metabolites. 

Generally, toxigenic fungi three genera of fungi, Aspergillus, Penicillium, and Fusarium. In 

this study, the toxigenic fungi were investigated on stored wheat seeds. For this purpose, 

totally 89 wheat samples stored in open areas from 4 regions of Turkish Grain Board were 

taken. Blotter and agar methods were used to determine fungal flora on seeds. After one week 

incubation time, seeds were examined under a stereomicroscope. By this method 300 seeds 

from each sample were examined. Identification of the Aspergillus, Fusarium and Penicillium 

species which are toxigenic were done. Sixteen species of Aspergillus, 15 species and 2 

varieties of Fusarium and 13 species and 1 variety of Penicillium were identified. Among the 

Aspergillus species, A. oryzae was the most common species (11.62%), F. moniliforme var. 

intermedium was the common species (1.15%) among the Fusarium species observed and P. 

solitum was the common species (43.09%) among the Penicillium species examined. 

Keywords: Wheat, toxigenic fungi, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, identification 

 

Depolanmış Buğdaylarda Tespit Edilen Toksijenik Funguslar 

 

Tahıllar, hasat öncesi tarlada veya hasat sonrası uygun olmayan depo koşullarında çeşitli 

funguslar tarafından enfekte edilebilirler. Tahıllar üzerinde gelişen bu funguslar ürünün hem 

kalite ve kantitesini bozarak ekonomik kayıplara neden olur, hem de toksik metabolitleri 

üreterek insan ve hayvan sağlığı için tehdit oluştururlar. Toksin üreten fungus türlerinin çoğu 

Aspergillus, Penicillium ve Fusarium cinsinde yer almaktadır. Bu çalışmada, depolanmış 

buğday tohumlarında gelişen toksijenik funguslar araştırılmıştır. Bu amaçla Toprak 

Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4 bölgede, açık yığın şeklinde depolanan 

buğdaylardan, toplam 89 buğday örneği alınmıştır. Fungal floranın belirlenmesinde nemli 

hücre (blotter) ve agar yöntemleri kullanılmıştır. Tohumlar, bir haftalık inkübasyon süresi 

sonrasında stereomikroskop altında incelenmiştir. Bu şekilde her örnekten 300 tohum 

incelenmiştir. Tohumlarda tespit edilen funguslardan, toksijenik funguslar olan Aspergillus, 

Fusarium ve Penicillium cinsine ait izolatların tür düzeyinde teşhisi yapılmıştır. Aspergillus 

cinsine ait 16 tür, Fusarium cinsine ait 15 tür, 2 varyete ve Penicillium cinsine ait 13 tür, 1 

varyete tanımlanmıştır. Aspergillus cinsine ait türler içinde A. oryzae’nin (%11.62), Fusarium 

cinsine ait türler içinde F. moniliforme var. intermedium’un (%1.15) ve Penicillium türleri 

içinde P. solitum’un (% 43.09) en yaygın türler olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, toksijenik funguslar, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, teşhis 
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2. Gametoklonal Variations in Mutant Barley Doubled Haploid Lines 

 

Hayrettin Peşkircioğlu, İhsan Tutluer, Zafer Sağel, Yaprak Kantoğlu 
Turkish Atomic Energy Authority Sarayköy Nuclear Research and Training Center Agriculture Unit Ankara, 

Turkey 

 

Doubled haploid (DH) techniques are useful tool for breeding programs; because it provides 

the opportunity to obtain homozygous lines in a short time. A lot of cereal varieties have been 

developed using doubled haploid techniques involving anther culture. There are some 

unanswered questions include to the DH derived using current anther culture techniques 

accurately represent the gametic array breeder's should know whether DH lines produced by 

anther culture technique achieved the main line gametic chromosome sequences. Many 

researchers reported that anther culture techniques can be causing loss of chromosome and 

chromosomal break. So anther culture conditions can provide such variation. In this study 

fifteen barley mutant lines belonging to M8 generation that developed from barley mutation 

breeding program started in 2004 from alternative national barley variety Tokak 157/37 and 

derived DH lines out of these mutants in 2012 had been used. In anther culture technique 

BAC3 solid agarose medium was used which developed by Szarejko and Kasha (1991) and 

Cai et all. (1992). Additionally in induction medium maltose was used as carbohydrate 

source; include growth regulators as 2mg / l NAA + 1 mg/l BAP in addition to macro and 

micro nutrient. Regeneration medium contains the sucrose and 0.5 mg / l IAA as a growth 

regulator. Genetically the lines have different response to anther culture so mutant lines 

numbered as 1 to 15 and, totally 83 DH lines including control lines obtained out of these 

materials. The plant height, main spike number and weight, 1000 seed weight and steam 

characteristics were determined. Based on these data the clustering analysis was done. Cluster 

analyses showed that genetically different groups obtained in 83 DH lines which were 

generated from 15 mutant barley lines. 

Keywords: Barley, doubled haploid, gametoclonal variation, somaclonal variation 

 

Mutant Arpa Katlanmış Haploid (Doubled Haploid ) Hatlarında Gametoklonal 

Varyasyon 

 

Katlanmış haploid (doubled haploid = DH) tekniği; kısa zamanda homozigot hatlar elde etme 

olanağı sağladığından bitki ıslahı programları açısından önemli bir araçtır. Bu teknikle ilgili 

metotlar geliştirilmiş olmakla beraber DH hatların gametik kromozomal diziyi tam olarak 

ifade edip etmediği sorusu sorulmaktadır. Islahçı öncelikle anter kültürü tekniği ile ürettiği 

DH hatları elde ettiği ana hattın gametik kromozom dizisini tam olarak ifade edip etmediğini 

bilinmelidir. Pek çok araştırıcı da anter kültürü tekniğinin kromozom kaybına ve kırılmasına 

neden olduğunu da bildirmiştir. Anter kültürü ortamı da bu varyasyonu sağlayacak koşullara 

sahiptir. Bu araştırmada 2004 yılında Tokak 157/37 alternatif arpa çeşidi ile başlayan 

mutasyon ıslahı projesi ile geliştirilen M8 generasyonuna ait 15 adet ileri mutant arpa hattı ve 

bunlardan 2012 yılında anter kültürü tekniği ile elde edilen DH hatlar kullanılmıştır. Anter 

kültürü tekniğinde Szarejko ve Kasha (1991) ve Cai ve ark. (1992) tarafından geliştirilen 

BAC 3 katı agarlı besin ortamı kullanılmıştır. Uyartım ortamında makro ve mikro besin 

maddelerine ilave karbonhidrat kaynağı olarak maltoz; büyüme düzenleyici olarak 2mg/l 

NAA + 1mg/l BAP, rejenerasyon ortamında ise sakkaroz ve 0,5 mg/l IAA ve kinetin 

kullanılmıştır. Hatların genetik olarak anter kültürüne tepkileri farklı olduğundan 1 den 15 

no’lu hatta kadar mutant hatlardan kontrolleri de dahil olmak üzere 83 adet DH hat elde 

edilmiştir. Kromozomal gözlemleri ve tanımlamaları yapılan hatlar tarlaya ekilerek bunlar 

üzerinde bitki boyu, ana başak tohum sayısı, ağırlığı, bin dane ağırlığı ve sap özellikleri 

belirlenmiştir. Bu verilere dayanılarak yapılan kümeleme analizi (cluster) sonucunda; 15 adet 
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mutant hattan gelen 83 adet katlanmış haploid hatların kendi aralarında farklı gruplar 

oluşturduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, katlanmış haploid, gametoklonal varyasyon, somaklonal 

varyasyon 
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3. Effect of Different Tillage Methods on Yield and Yield components of II.Crop Corn 

under Diyarbakir Ecological Condition 
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1
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1
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2
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3
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GAP International Agricultural Research and Training Center, Diyarbakir, Turkey 
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3
Dicle University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, Diyarbakir, Turkey 

4
Bingol University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Bingol, Turkey 

5
Vacational School of Kilis 7 Aralık University, Kilis, Turkey 

 

This study was carried out to determine feasibility of direct planting and reduced tillage 

methods under Diyarbakir condition. The study was conducted as Randomized Complete 

Block Design with four replications in GAP International Agricultural Research and Training 

Center’s experiment area in 2005/2006 and 2007/2008 growing season. The previous crop 

was selected as wheat and TTM-813 II.Crop Corn variety was used as material. In this study, 

the effect of direct planting and different tillage methods on yield and yield components of 

corn were investigated in wheat+corn rotation system which is used commonly in the region. 

The cultivation methods have been consisted of stubble harvested + chisel plow + disc harrow 

+ sowing + irrigation; stubble chopped + chisel plow + disc harrow + sowing + irrigation; 

stubble chopped + direct planting + irrigation; stubble harvested + direct planting + irrigation; 

direct planting on stubbles harvested ridges by modified planting machine + irrigation. 

According to the results of study, the highest grain yield was obtained from stubble chopped + 

chisel plow + disc harrow + sowing + irrigation application as 773,85 kg/da, while the lowest 

grain yield was obtained from direct planting on stubbles harvested ridges by modified 

planting machine + irrigation as 617,16 kg/da. 

Keywords: Corn, tillage, yield, direct planting 

 

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında II. Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme 

Yöntemlerinin Verim Ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi 

 

Doğrudan ekim ve azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin Diyarbakır koşullarında 

uygulanabilme imkânının araştırıldığı bu çalışma, 2005/2006 ve 2007/2008 üretim sezonunda, 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi uygulama alanında yürütülmüştür. 

Çalışmada, bölgede Uygulanan buğday + mısır münavebe sisteminde doğrudan ekim ve farklı 

toprak işleme yöntemlerinin mısırın verim ve verim bileşenleri üzerine etkisi incelenmiştir. 

Tesadüf blokları deneme desenine göre çakılı ve 4 tekerrürlü olarak yürütülen çalışmada, 

buğday ön bitki olarak seçilmiş ve II. ürün mısır çeşidi olarak TTM-813 çeşidi kullanılmıştır. 

Toprak işleme yöntemleri olarak, anızı toplanmış + çizel pulluk + diskaro+ekim + sulama, 

anızı parçalanmış + çizel pulluk + diskaro + ekim + sulama, anızı parçalanmış +doğrudan 

ekim + sulama, anızı toplanmış + doğrudan ekim + sulama, modifiye edilmiş ekim 

makinesiyle anızı toplanmış sırtlara doğrudan ekim + sulama kullanılmıştır. Mısırda, 

uygulamalar arasında anızı parçalanmış + çizel pulluk + diskaro + ekim uygulamasında 

773,85 kg/da ile en yüksek dane verimi alınmış, modifiye edilmiş ekim makinesiyle anızı 

parçalanmış sırtlara doğrudan ekim uygulamasında 617,16 kg/da ile en düşük dane verimi 

değeri alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, toprak işleme, verim, doğrudan ekim 
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4. The Effect of Direct Sowing and Different Tillage Methods on Some Physical 

Properties of Soil in Wheat - Corn Rotation System 
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This study to aimed to investigate applicability possibility of direct and reduced tillage 

methods carried out during the years 2005/2006, 2006/2007 and 2007/2008 on the application 

area of GAP International Agricultural Research and Training Center. In this study, effects of 

direct sowing and different tillage methods in wheat - corn rotation system that applied in this 

region on some physical properties of soil were investigated. In the trial that was establihed as 

randomized complete blok design on fixed area and with four replication, soil penetration 

resistance, soil moisture and organic matter content of soil were investigated. According to 

evaluation from three-year data; after tillage methods the highest penetration resistance was 

obtained from direct sowing method that stubble was fragmented. By the years it was 

determined that before sowing soil moisture reduced in all three soil depth; at 10-20 and 20-

30 soil depths stubble collected + chisel blough + disc harrow + sowing and stubble 

fragmented + chisel blough + disc harrow + sowing applications had the highest soil moisture 

before sowing. Soil moisture after sowing was determined high in direct sowing method that 

stubble was collected in every three years. It was determined that the application had the 

highest organic matter content referring to the soil organic matter content was stubble 

fragmented + chisel blough + disc harrow + sowing method. 

Keywords: Soil tillage, direct sowing, penetration resistance, organic matter, soil moisture 

 

Buğday - Mısır Münavebe Sisteminde Doğrudan Ekim Ve Farklı Toprak İşleme 

Yöntemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi 

 

Doğrudan ve azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin uygulanabilme imkânının araştırıldığı bu 

çalışma, 2005/2006,-2006/2007 ve 2007/2008 üretim sezonunda, GAP Uluslararası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi uygulama alanında yürütülmüştür. Çalışmada, bölgede 

uygulanan buğday + mısır münavebe sisteminde doğrudan ekim ve farklı toprak işleme 

yöntemlerinin toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Tesadüf blokları 

deneme desenine göre çakılı ve 4 tekerrürlü olarak yürütülen çalışmada toprağın penetrasyon 

direnci, toprak nemi ve toprağın organik madde içeriği incelenmiştir. Araştırmadan elde 

edilen üç yıllık verilerin değerlendirilmesi sonucunda, toprak işleme yöntemleri sonrası en 

yüksek penetrasyon direnci değeri, anızı parçalanmış doğrudan ekim yönteminden elde 

edilmiştir. Yıllar itibari ile ekim öncesi toprak neminin her üç toprak derinliğinde azaldığı; 

10-20 ve 20-30 toprak seviyelerinde anızı toplanmış + çizel pulluk + diskaro + ekim ve anızı 

parçalanmış + çizel pulluk + diskaro + ekim uygulamaların en yüksek ekim öncesi toprak 

nemine sahip uygulama olduğu saptanmıştır. Ekim sonrası nem içeriği ise her üç yılda da 

anızı toplanmış doğrudan ekim yönteminde yüksek olduğu saptanmıştır. Toprağın organik 

madde içeriğine bakıldığında en yüksek organik madde içeriğine sahip uygulamanın anızı 

parçalanmış + çizel pulluk + diskaro + ekim yöntemi olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak işleme, doğrudan ekim, penetrasyon direnci, organik madde, 

toprak nemi 
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5. Development of Synthetic Source Materials Considering to Protein and Oil Content 

in Kernel 

 

Rahime Cengiz, Bülent Cengiz, 

Mesut Esmeray, Mehmet Cavit Sezer, 

Niyazi Akarken, Abdurrahman Eşref Özbey, Ahmet Duman 
Maize Research Station Directorate, Sakarya, Turkey 

 

This research was conducted in order to develop synthetic source material according to the 

selection value in the kernel quality of inbred lines for the purpose of creating source material 

for hybrid corn breeding research on Maize Research Station in 2008-2013 years. Working as 

a starting material, was performed grain quality analysis on 56 inbred lines which were 

developed by Marmara Maize Breeding Research Project in 2008. Kernel protein content was 

determined using the classical method. The ratio of oil and starch in kernels were determined 

by NIT (Near Infrared Transmittance). With a high fat content (5-6%) of six inbred lines, 

were made to half diallel crosses. With high protein content (15.04 to 17.09%) of seven 

inbred lines were still made half diallel crosses. Diallel hybrids were planted according to a 

randomized complete block experimental design in 2010. Half diallel hybrids were evaluated 

considering grain moisture, yield and some morphological characteristics at harvest. Samples 

of each hybrid combinations in the taken on the basis of the recurrence were selected 

considering protein, oil, and starch content in kernel at the hybrids. Protein, oil and starch 

content in kernel was determined using the classical method in 2010. Initial population was 

created with half diallel crosses which were selected of considering to grain quality and yield 

values based on their performance in 2011. This material was applied to a cycle of breeding 

population. Each family of protein and oil synthetic populations were established to Progeny 

Yield Trials in 2013. Families with high values were selected as they performed with the 

classical method analyzes. Selected high protein families have got ranged from 12.1 to 15.8% 

of the protein content. Selected high oil families have got ranged from 5.94 to 7.53% of the 

oil content. 

Keywords: Maize, quality, synthetic population, protein rate, oil rate 

 

Tanede Protein ve Yağ Kalite Değerlerine Göre Sentetik Mısır Kaynak Materyalleri 

Geliştirme 

 

Bu araştırma, melez mısır ıslah araştırmalarına kaynak materyal oluşturmak amacıyla 

kendilenmiş mısır hatlarında tane kalite değerlerine göre seleksiyon yapılarak sentetik kaynak 

materyal geliştirmek için Mısır Araştırma İstasyonunda 2008-2013 yılları arasında 

yürütülmüştür. Çalışmada başlangıç materyali olarak Marmara Mısır Islah Araştırmaları 

Projesi kapsamında geliştirilen 56 adet kendilenmiş hatta 2008 yılında tane kalite analizleri 

yapılmıştır. Tanede protein oranı klasik yöntemle, tanede yağ ve nişasta oranı ise NIT (Near 

Infrared Transmittance) ile belirlenmiştir. Yüksek yağ oranına sahip (% 5-6) altı kendilenmiş 

hat arasında yarım diallel melez yapılmıştır. Yüksek protein oranına sahip (% 15,04-17,09) 

yedi kendilenmiş hatla yine yarım diallel melez yapılmıştır. 2010 yılında tesadüf blokları 

deneme desenine göre melezler ekilerek, hasatta tane nemi ve verim değerleri ile bazı 

morfolojik özelliklerine göre değerlendirilirken, her melez kombinasyondan tekerrürler 

bazında alınan örneklerde tanede yağ, protein ve nişasta oranlarına bakılarak melezler 

seçilmiştir. 2010 yılında tanede protein, yağ ve nişasta oranı klasik yöntemle belirlenmiştir. 

Tane kalite değerlerine ve verim performanslarına göre seçilen melez kombinasyonları ile 

başlangıç populasyonu 2011 yılında oluşturularak, bu materyale populasyon ıslahının bir 

döngüsü uygulanmıştır. Protein ve yağ kriterleri için oluşturulan sentetik popülasyonların 
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2013 yılında kurulan Döl Kontrol Verim Denemelerinde yine klasik yöntemle analizler 

yapılarak yüksek değerlere sahip olan aileler seçilmiştir. Yüksek protein popülasyonundan 

seçilen ailelerde protein oranı % 12,1-15,8 arasında değişmektedir. Yüksek yağ 

popülasyonundan seçilen ailelerde yağ oranı % 5,94-7,53 arasında değişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, kalite, sentetik popülasyon, protein oranı, yağ oranı 
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6. Ege Bölgesi Sahil Kuşağına Uyumlu Yulaf (Avena Sativa L.) Hat Ve Çeşitlerinin 

Verim ve Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi 
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Araştırma, Ege Bölgesi Sahil Kuşağına uygun ümitvar yulaf hatlarının verim ve kalite 

özelliklerini belirlemek amacıyla, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlaları ve 

Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonunda 2011-2012 üretim sezonunda tesadüf blokları deneme 

deseninde, dört tekerrürlü 25 hat ve çeşitten oluşan tek deneme şeklinde yürütülmüştür. 

Denemede Ege Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları projesinde ön plana çıkmış 20 adet yulaf 

hattı, 1 adet köy populasyonu (Ak yulaf) ile beraber Bozkır1-5, Checota, Faikbey ve 

Seydişehir çeşitleri standart olarak yer almıştır. Denemelerde tane verimi, bin tane ağırlığı, 

hektolitre ağırlığı, tane iriliği, protein, yağ, nişasta, besinsel lif, beta glukan ve kül oranları 

tespit edilmiştir. Yürütülen çalışmada hat ve çeşitlerin tane verimleri 279-625 kg/da, bin tane 

ağırlığı 33,2-41,0 g, hektolitre ağırlığı 40,3-55,6 kg/hl, 2,2 mm lik elek üzerinde yer alan 

hatların tane iriliği % 41,4-83,5, protein oranı % 13,7-17,4, yağ oranı % 4,6-8,7, besinsel lif 

oranı % 8,9-12,9, nişasta oranı % 35,6-52,2, beta glukan oranı % 1,1-2,6, kül oranı ise % 3,3-

4,4 arasında tespit edilmiştir. Verim yönünden 12, 17, 15, 7, 16 ve 24 numaralı hatlar 

denemede yer alan standartların üzerinde verimleri ile ön plana çıkarken, hektolitre 

ağırlığında 17, 23, 22 ve 8, bin tane ağırlığında 13 ve 8, tane iriliğinde 22 ve 9, protein 

oranında 13 ve 9, yağ oranında 12, 13 ve 9, besinsel lif oranında 10, 6 ve 23, nişasta oranında 

12, 17 ve 24, beta glukan oranı bakımından da 9 ve 18 numaralı hatlar denemede yer alan 

standartlardan üstün veya eşdeğer olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf, Avena sativa L., verim, kalite, hat. 
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7. Determination of The Yield and Yield Components of Some Sunflowers ( 

Helianthus annuus L.) under Kırşehir Ecological Conditions 

 

İsmail Demir 
Ahi Evran University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Kirsehir, Turkey 

 

The objective of this study was to determine the suitable oilseeds sunflower cultivars under 

Kırşehir ecological conditions which was contained outputs of project that supported by Ahi 

Evran University Scientific Research Projects. This research was carried out in experimental 

field of Ahi Evran University in randomized complete blocks design with three replications 

during the growing years of 2012 and 2013. In this study ten sunflowers cultivars (Bosfora, 

Hornet, Sanbro, Sanay, Tunca, Transol, Oliva, Tarsan, Sirena, ve Reyna) were used and day 

to flowering, physiological maturity, plant height, head diameter, thousand seeds weight, seed 

yield, hull-kernel ratio and crude oil ratio were determined. According to the results of this 

study plant height varied from 107.6 (Reyna) to 137.7 cm (Bosfora), plant seed yield varied 

from 35.9 gr/plant (Reyna) to 52.8gr/plant (Tarsan), physiological maturity period length 

varied from 130day (Tunca and Transol) to 134 day (Hornet). Transol (157.7 kg/da) and 

Tunca (152.8 kg/da) cultivars had the highest seed yields, Bosfora cultivar had the highest 

plant height (137.7 cm) and Sirena (50.9 gr) and Hornet (49.2 gr) had the highest thousand 

seeds weight. The highest crude oil ratio was 53.7% measured from Sirena cultivar and lowest 

crude oil ratio was 49.3% measured from Transol cultivar. 

Keywords: Sunflower, Helianthus annuus L., yield, crude oil rate 

 

Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Kırşehir Koşullarında Verim ve 

Verim Öğelerinin Belirlenmesi 

 

Bu çalışmada, Kırşehir koşullarına uygun yağlık ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülen ve Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen 

proje sonuçlarına yer verilmiştir. Deneme Ahi Evran Üniversitesi deneme tarlarında 2012ve 

2013 yıllarında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerürlü olarak kurulmuştur. 

Denemede Kırşehir koşullarında tarımı yapılan 10 çeşit (Bosfora, Hornet, Sanbro, Sanay, 

Tunca, Transol, Oliva, Tarsan, Sirena, ve Reyna) kullanılmıştır. Araştırmada çiçeklenme 

süresi, bitki boyu, tabla çapı, olgunlaşma süresi, tane verimi, bin dane ağılığı iç-kabuk oranı 

ve ham yağ oranı özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çeşitlerin bitki boyu 

107.6 cm (Reyna) ile 137.7 cm (Bosfora) arasında; bitki tane verimi 35.9 gr/bitki (Reyna) ile 

52.8gr/bitki (Tarsan) arasında; olgunlaşma süreleri ise 130 gün (Tunca ve Transol) ile 134 

gün (Hornet) arasında değişmiştir. Araştırma sonucunda iki yıllık ortalama verilere göre 

Transol (157.7kg/da) ile Tunca (152.8 kg/da) çeşidi en yüksek tane verimi, Bosfora çişiti en 

yüksek bitki boyu (137.7cm) ve Sirena (50.9gr) ile Hornet (49.2 gr) en yüksek bin tane 

ağırlığına sahip olmuştur. Ham yağ oranı %53.7 ile en yüksek Sirena çeşidinden elde 

edilirken en düşük ham yağ oranı ise %49.3 ile Transol çeşidinden elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Helianthus annuus L., verim, yağ oranı 
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8. New Varieties Improvement Researchs of Şeker Bean Seed Shape From Local Bean 

Populations Collected From Artvin Province and Kelkit Valley 
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Regions where agriculture is practiced mainly for personal consumption and local markets, 

input is low and varieties are local as in traditional agriculture, are treasures containing 

varieties that retained their nationally accustomed taste and are naturally selected over long 

years by factors such as geographical. Breeder’s need of local populations in order to 

introduce new traits and develop new varieties in league with the consumer demands is 

greater than the available collection. Utilization of these local materials in breeding studies 

before they disappear due to various adversities is of utmost importance with regard to the 

sustainability of agriculture. Aim of this study was to individual select genotypes of “sugar” 

variety, for which there is an apparent demand in Turkey, among previously collected and 

characterized bean genotypes from Kelkit Valley and Artvin province, regions rich with 

biological diversity and sugar bean populations, and develop new varieties from the candidate 

genotypes. Towards this purpose, 32 genotypes from Artvin province and 86 out of 96 

genotypes from Kelkit Valley (22 from Artvin province, 64 from Kelkit Valley) were selected 

for next year in the selection study of 2009. It was observed that out of 86 genotypes, 29 had 

dwarf, 38 had semi-climbing, and 19 had climbing form. Moreover, positive or negative 

correlations between yield and yield components in 86 genotypes have been determined 

directly or indirectly by correlation and path analyses. It was established that there were very 

important positive correlations between seed yield per plant, number of seeds per plant, plant 

height and number of pods per plant in dwarf, semi-climbing and climbing varieties. 

Keywords: Selection, dry bean, elliptic, genotype, variety 

 

Kelkit Vadisi ve Artvin İlinden Toplanan Yerel Fasulye Populasyonları İçinden Şeker 

Fasulye Tane Tipinde Çeşit Geliştirme Çalışmaları 

 

Tarımın daha çok aile ihtiyacı veya yerel pazarlara yönelik, girdinin az ve çeşidin yerel 

olduğu geleneksel tarım olarak nitelendirebileceğimiz tarzda sürmesini gerekli kılan 

alanlarımız coğrafik nedenler gibi etmenler sonucu uzun yılların doğal seleksiyonu ile 

bugünlere gelmiş, özellikle lezzetlerinin azalmadığı damak tadımıza daha uygun yerel 

materyalleri bulunduran birer hazinedir. Islahçı, tüketici taleplerini dikkate almak suretiyle 

yeni çeşit geliştirme çalışmalarında veya mevcut çeşitlere kazandırılacak bazı özellikler için 

toplanmış yerel populasyonlara olduğundan fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu yerel materyallerin 

çeşitli olumsuzluklar karşısında yok olmadan çeşit geliştirme çalışmalarında kullanılabilmesi 

tarımın sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışma ile biyolojik çeşitliliği 

ve şeker populasyonları ile zengin olan Artvin ili ve Kelkit Vadisi’nden toplanan ve daha 

önceki yıllarda tanımlanmaları gerçekleştirilmiş fasulye genotipleri içinden saf hat seleksiyon 

yöntemi ile ülkemizde ihtiyacı hissedilen şeker tane tipinde genotiplerin seçilmesi ve bunlar 

arasındaki ümitvar genotiplerden yeni çeşit/çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda 2009 yılındaki seleksiyon çalışması sonucunda Artvin İlinden 32, Kelkit 

Vadisi’nden 96 adet şeker tane tipinde genotip içinden 22’si Artvin İlinden, 64’ü Kelkit 

Vadisi’nden olmak üzere toplam 86 genotip bir sonraki yıla aktarılmak üzere seçilmiştir. 

Seçilen 86 genotipin 29’unun bodur, 38’inin yarı sarılıcı ve 19’unun ise sarılıcı tip formunda 

oldukları görülmüştür. Bunun yanında seçilen 86 adet genotipin verim unsurlarına ait verilere 

uygulanan korelasyon ve path analizleri sonucunda verim ile verim unsurları arasındaki 

ilişkiler pozitif veya negatif olarak dolaylı ve doğrudan ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Korelasyon analizi sonucunda bodur, yarı sarılıcı ve sarılıcı genotiplerde bitkide tane verimi 

ile bitki boyu, bitkide bakla sayısı ve bitkide tane sayısı ile olumlu ve çok önemli ilişkiler 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Seleksiyon, kuru fasulye, şeker, genotip, çeşit 
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9. Determination of Genetic Variability in Winter Grown Chickpea (Cicer arietinum 

L.) Genotypes 

 

İrfan Erdemci, Medeni Yaşar, Murat Koç, Hüsnü Aktaş 
GAP International Agricultural Research and Training Center, Diyarbakir, Turkey 

 

This study was carried out at the GAP International Agricultural Research and Training 

Center, in 2011 and 2012 years in order to determine differences and performance of some 

chickpea genotypes in winter growing conditions. The experiments were laid out in a 

randomized complete block design (RCBD) with three replications. In this research, 36 

chickpea genotypes were used. In this study; 50% flowering time (days), maturation time 

(days), grain filling period (days), plant height (cm), first pod height (cm), biological yield 

(kg), grain yield, harvest index (%), 100 grain weight (g) and anthracnose disease has been 

investigated. According to the two years results, the differences between the genotypes were 

found to be important in all characters, excluding maturation time and grain filling period. 

Cluster and Principles Component Analysis (PCA) were performed to determine relationships 

among genotypes. Principles component analysis revealed that the first 3 PC axes eigen 

values >1 explained 74.9% of the total multivariate variation among the genotypes. The 

genotypes were grouped into seven clusters using cluster analysis based on 10 variables in the 

present study. While Group V with the 10 genotypes has been more genotypes, Group I with 

one genotype has been at least genotypes. As a result of evaluation of variability in the 

properties of the plant with PCA and cluster analysis; FLIP04-30C, FLIP36-39C, FLIP06-

97C, FLIP06-114C, FLIP06-118C, FLIP06-133C, FLIP06-138C, FLIP06-140C and FLIP93-

93C genotypes could be assessed for cultivar development and breeding studies. 

Keywords: Cluster, Winter Sowing, Chickpea, Principal Component Analysis 

 

Kışlık Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinde Genetik Varyabilitenin 

Belirlenmesi 

 

Bu çalışma, bazı nohut genotiplerinin kışlık yetiştirme koşullarındaki performansı ve 

farklılıklarını belirlemek amacıyla ile 2011 ve 2012 yıllarında GAP Uluslararası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi deneme alanında yürütülmüştür. Deneme Tesadüf Blokları 

Deneme Deseninde ve 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Deneme materyali olarak 36 nohut 

genotipi kullanılmıştır. Çalışmada; %50 çiçeklenme süresi (gün), olgunlaşma süresi (gün), 

tane dolum süresi (gün), bitki boyu (cm), ilk bakla yüksekliği (cm), biyolojik verim (kg), tane 

verimi, hasat indeksi (%),100 tane ağırlığı (g) ve antraknoz hastalık değeri incelenmiştir. İki 

yıllık sonuçlara göre olgunlaşma süresi ve tane dolum süresi dışında gözlenen tüm 

özelliklerde çeşitler arası farklılıkların önemli olduğu saptanmıştır. Genotipler arasındaki 

ilişkinin saptanabilmesi için Küme (Cluster) ve Temel Bileşen Analizi (TBA) uygulanmıştır. 

Temel Bileşen Analizinde özdeğeri 1’ den büyük olan ilk üç PC ekseni esas alındığında 

toplam kümülatif varyasyonun %74.9’ unu açıklamıştır. Mevcut çalışmada 10 değişken esas 

alınarak yapılan Cluster (küme) analizinde nohut genotiplerinin 7 grupta kümelendiği 

belirlenmiştir. Bu gruplar incelendiğinde 10 adet genotip ile Grup V en fazla genotipe sahip 

olurken; 1 adet ile Grup I’ in en az genotipe sahip grup olduğu belirlenmiştir. TBA ve Cluster 

analizi sonucunda bitki özelliklerindeki varyabilitenin değerlendirilmesinde; FLIP04-30C, 

FLIP36-39C, FLIP06-97C, FLIP06-114C, FLIP06-118C, FLIP06-133C, FLIP06-138C, 

FLIP06-140C ve FLIP93-93C genotiplerinin çeşit geliştirme ve ıslah çalışmalarında 

değerlendirilebileceği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cluster, Kışlık Ekim, Nohut, Temel Bileşen Analizi 
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10. Some Dry Bean Genotypes Different Location and Quality Parameters 

Determination of Agricultural Features 

 

Bülent Cengiz
1
, Yakup Nogay

1
, Mükerrem Melis Tunalı

1
, Ramazan Akın

2 

1
Sakarya Maize Research Station, Sakarya, Turkey 

2
Transitional Zone Agricultural Research Station, Turkey 

 

This study centers and Sakarya Sakarya Pamukova ecological conditions improved through 

the selection of some standard dry bean lines with agronomic characteristics and quality of 

dry bean varieties was conducted to determine the parameters. Also belonging to the 

Directorate of registered candidates in dry bean lines (2008ADA1-4) were included in this 

study. As for materials research, carried out by the Directorate of Marmara Dry Bean 

Breeding Research Project obtained 9 line (2006 ADA1-4, 2006 ADA1-6, 2006 ADA1-12, 

2008 ADA1-1,2008 ADA1-2, 2008 ADA1-3,2008 ADA1-4 (registered candidates), 2008 

ADA1-5, 2009 ADA7-4) and 3 standard (YUNUS-90, NOYANBEY-98, GÖYNÜK-98) 

varieties of beans are used. Essays were carried out in two locations (Sakarya-Central, 

Sakarya-Pamukova). This research was conducted in Sakarya Maize Research Station 

Management, in randomized block design with 4 replications in (5mx4 line and 0,70cm 

parcel) 2013. Quality analysis was conducted the Eskisehir Agricultural Research Institute 

Laboratory. The results indicated that; Sakarya-Central physiological 80.3 to 114 the number 

of the day, 47.8 to 104 cm plant height, first pod height from 10.8 to 14.3 cm, number of 

branches / plant, number of pods per plant from 19.6 to 33.2 units / plant, number of seeds per 

pod 3-4 pcs / pod, 100 seed weight and 31.2 to 42.9 g grain yield from 238.6 to 341.3 kg / ha 

ranges from 20.6 to 25.4% of protein, 125.8 to 135 liters of dry volume, age, 194.8 to 225 

liters of volume, water absorption capacity 0.32 -0.47 g / unit, 0.137 to 0.4 mL of swelling 

capacity / unit has been found. If the location of Sakarya-Pamukova; from 89.5 to 118.3 days 

physiological number of the day, from 41.8 to 77 cm plant height, first pod height from 5.7 to 

13.4 cm, number of pods per plant from 18.2 to 39.5 units / plant, number of seeds per pod 

from 3.13 to 4.40 units / pod, 100 seed weight and 30.2 to 38.6 g grain yield from 171.2 to 

270.8 kg / da ranges from 19.5 to 25.1% of protein content, dry volume from 124.3 to 133.3 

liters of age, 200 to 216.5 liters of volume, water absorption capacity 0 from 0.29 to 0, 40 g / 

unit, the swelling capacity from 0.24 to 0.34 ml / unit has been found. 

Keywords: Dry Beans, Agricultural Properties, Yield, Quality Parameters 

 

Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Farklı İki Lokasyonda 

Tarımsal Özellikleri ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi 

 

Bu çalışma Sakarya merkez ve Sakarya Pamukova ilçe ekolojik koşullarında seleksiyon 

yoluyla geliştirilen kuru fasulye hatları ile bazı standart kuru fasulye çeşitlerinin tarımsal 

özellikleri ve kalite parametrelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca 

Müdürlüğümüze ait tescil adayı kuru fasulye hattı da (2008ADA1-4) bu araştırmada yer 

almıştır. Araştırmada materyal olarak, Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Marmara Bölgesi 

Kuru Fasulye Islah Araştırmaları Projesi kapsamında elde edilen 9 adet (2006 ADA1-4, 2006 

ADA1-6, 2006 ADA1-12, 2008 ADA1-1,2008 ADA1-2, 2008 ADA1-3,2008 ADA1-4 (Tescil 

Adayı), 2008 ADA1-5, 2009 ADA7-4) kuru fasulye hattı ve 3 adet standart çeşit (YUNUS-

90, NOYANBEY-98, GÖYNÜK-98) kullanılmıştır. Deneme 2 lokasyonda (Sakarya-Merkez, 

Sakarya-Pamukova) yürütülmüştür. Denemeler 2013 yılında Tesadüf Blokları deneme 

desenine göre Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü deneme alanlarına 4 

tekrarlamalı olarak 5 m x 4 sıra ve 0,70 cm parsellere elle ekilmiştir. Kalite analizleri ise 

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yemeklik tane baklagiller 

kalite laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Sakarya-Merkez’de 
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fizyolojik olum gün sayısı 80,3-114 gün, bitki boyu 47,8-104 cm, ilk bakla yüksekliği 10,8-

14,3 cm, bitkide bakla sayısı 19,6-33,2 adet/bitki, baklada tane sayısı 3-4 adet/bakla, 100 tane 

ağırlığı 31,2-42,9 g ve tane verimi 238,6-341,3 kg/da arasında değişirken, protein oranının % 

20,6-25,4, kuru hacimin 125,8-135 lt, yaş hacimin 194,8-225 lt, su alma kapasitesinin 0,32-

0,47 g/tane, şişme kapasitesinin 0,137-0,4 ml/tane değerleri arasında değiştiği tespit 

edilmiştir. Sakarya-Pamukova lokasyonunun da ise; fizyolojik olum gün sayısı 89,5-118,3 

gün, bitki boyu 41,8-77 cm, ilk bakla yüksekliği 5,7-13,4 cm, bitkide bakla sayısı 18,2-33,5 

adet/bitki, baklada tane sayısı 3,13-4,40 adet/bakla, 100 tane ağırlığı 30,2-38,6 g ve tane 

verimi 171,2-270,8 kg/da arasında değişirken, protein oranın % 19,5-25,1, kuru hacimin 

124,3-133,3 lt, yaş hacimin 200-216,5 lt, su alma kapasitesinin 0,29-0,40 g/tane, şişme 

kapasitesinin 0,24-0,34 ml/tane değerleri arasında değiştiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kuru Fasulye, Tarımsal Özellikler, Verim, Kalite Parametreleri 
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11. Bezelye (Pisum sativum L.)’de Farklı Gübre Kaynaklarının Bazı Verim Özellikleri 

ve Protein Oranına Etkileri 

 

Erdinç Göksu, Nedime Azkan 
Uludağ Üniversitesi, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Bursa 

 

Bu araştırma, bezelyede kimyasal, organik ve mikrobiyal gübre uygulamalarının verim ve 

bazı verim özelliklerine olan etkilerini incelemek amacıyla farklı iki lokasyonda (U.Ü.Z.F.-

Görükle ve MayAgro Toh. A.Ş.-Yenişehir /Bursa) 2008 ve 2010 yıllarında yürütülmüştür. 

Çalışmada 2 bezelye çeşidi (Dual ve Spring) ile kimyasal gübreleme (% 46 N, % 46-48 

P2O5), organik gübreleme (tavuk gübresi), mikrobiyal gübreleme (Azot fikse edici Bacillus 

megaterium BA142 ve Fosfat çözücü Bacillus megaterium M3) ve bunların farklı 

kombinasyonları kullanılmıştır. Her iki lokasyonda da araştırma Tesadüf Blokları deneme 

desenine göre planlanmış ve 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada; tane verimi, 

1000 tane ağırlığı ve kalite özelliklerinden protein oranı ele alınmıştır. Araştırma sonucunda 

iki yıllık birleştirilmiş verilere göre genel olarak kontrol parselleri en düşük değerleri 

vermiştir. Tane verimi bakımından; Yenişehir lokasyonu ve Spring çeşidi ilk sırada yer 

alırken, ele alınan uygulamalar arasında 1NP tam doz kimyasal gübre uygulaması 329,31 

kg/da ile en yüksek değere ulaşmıştır. Bintane ağırlığı bakımından ise Görükle lokasyonu 

(174.18 g) ve Spring çeşidi (174.48 g) ön plana çıkmıştır. Protein oranında çeşitler arasında 

istatistiki açından önemli bir farklılığa rastlanmazken uygulamalara bağlı olarak % 21.15 ile 

% 24.07 arasında değerler almıştır. Uygulamalar içerisinde 1NP tam doz kimyasal gübre 

uygulaması incelenen bütün özelliklerde en yüksek değerleri vermiştir. Kimyasal gübrelerle 

birlikte verilen organik gübrelerin incelenen özelliklerde olumlu etki miktarlarının kimyasal 

gübrelerden hemen sonra gelmesi sürdürülebilir tarım, verimlilik ve daha iyi toprak özellikleri 

için tavuk gübresinin devreye sokulması noktasında ümitvar bir sonuçtur. Biyogübre (BA142 

ve M3) uygulamalarının kontrole göre incelenen özelliklere olumlu katkıda bulunmasına 

rağmen bu etkinin çok kısıtlı olması, mikrobiyal gübrelerin yakın vadede bezelye üretiminde, 

kimyasal fosforlu ve azotlu gübre uygulamasına alternatif olamayacağı sonucunu 

doğurmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Pisum sativum L., Organik, Kimyasal, Mikrobiyal gübreleme 
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12. The Impact of Different Improvement Methods on Botanical Composition in 

Grazed and Preserved Pasture Sections 

 

Tamer Coşkun
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2
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This study was carried out on heavily grazed rangelands in Erzurum, during the years 2006-

2009, for 4 years period. In this study, four treatments, artificial pasture, over sowing, 

fertilization and control were applied on grazed and enclosed rangeland sites. design of 

experiments was established split plot in a randomized complete block as totally 4+4 blocs 

and 12+12 parcels. Three forage species, crested wheatgrass (Agropyron intermedium), 

alfalfa (Medicago sativa) and smooth brome (Bromus inermis) were mixed to establish for 

rangeland seeding. Ammonium sulphate (60 kg ha-1) and Triple Super Phosphate (40 kg ha-

1) was applied on fertilization plots in both sites (grazed and enclosed). In order to determine 

botanical composition, transect method was used. According to the 4- year results of the 

study, in both sections, fertilizer use increased the rate of graminae, but decreased the rate of 

other families. Moreover, in grazed section, over sowing application increased the rate of 

graminae while it decreased the other families. In the third year of the study, the rate of 

graminae and other families were found to be lower than the rate of other research years, but 

the rate of legumes were found to be higher in the preserved section, the rate of graminae 

were found to be higher than the one in grazed section. On the other hand, the rate of legumes 

and other families were found to be lower. According to the results of the study, even doing 

no application and closing for short term grazing was enough to cause an increase in the rate 

of graminae. This situation might especially be offered as a method to be applied in regions 

where bovine animal husbandry is done. Besides, fertilizer application is advised because it 

causes an increase in favour of graminae in both preserved and grazed sections, it causes a 

decrease in other families and it provides a reproduction of families and types preferred by 

animals. 

Keywords: Botanic composition, rangeland, rangeland improvement, grazing 

 

Farklı Islah Metotlarının Otlatılan ve Korunan Mera Kesimlerinde Botanik 

Kompozisyon Üzerine Etkileri 

 

Bu çalışma, 2006-2009 yılları arasında 4 yıl boyunca, Erzurum'da ağır otlatılan mera alanında 

korunan ve otlatılan iki farklı mera kesiminde yapay tohumlama, araya ekim, gübreleme ve 

kontrol olmak üzere dört farklı uygulama ve üç tekerrürlü olmak üzere toplam 4+4 blok 

ve12+12 parselde tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 

yürütülmüştür. Araya ekim ve yapay tohumlama konuları için üç farklı yem bitkisi türü otlak 

ayrığı (Agropyron intermedium), yonca (Medicago sativa) ve kılçıksız brom (Bromus 

inermis) karışım olarak kullanılmıştır. Gübre uygulama parsellerine Amonyum sülfat (60 kg 

ha-1) ve Triple Süper Fosfat (40 kg ha-1) gübreleri her iki sitede de uygulanmıştır. Botanik 

kompozisyonu belirlemek amacıyla transekt metodu kullanılmıştır. Araştırmanın dört yıllık 

sonuçlarına göre, gübre uygulamaları her iki sitede de buğdaygillerin oranını artırırken diğer 

familyaların oranını azaltmıştır. Ayrıca araya ekim uygulaması otlatılan kesimde 

buğdaygillerin oranını artırırken diğer familyaların oranını azaltmıştır. Araştırmanın üçüncü 

yılında belirlenen buğdaygil ve diğer familyaların oranları diğer araştırma yıllarına göre daha 

düşük, baklagillerin oranı ise daha yüksek olmuştur. Korunan kesimde buğdaygillerin oranı 

otlatılan kesime göre daha yüksek iken baklagiller ve diğer familyaların oranı daha düşük 
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olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hiçbir uygulama yapılmaksızın sadece kısa 

süreli otlatmaya kapatmak bile buğdaygillerin oranının artmasını sağlamaya yetmiştir. Bu 

durum özellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı yörelerde uygulanması gereken 

bir yöntem olarak önerilebilir. Ayrıca gübre uygulaması, hem korunan hem de otlatmaya açık 

bölümde buğdaygiller lehine bir artış sağlaması, diğer familyalarda azalışa sebep olması ve 

hayvanların tercih ettiği familya ve türlerin çoğalmasını sağladığı için önerilen konular 

arasında ön plana çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Botanik kompozisyon, mera, mera ıslahı, otlatma 
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13. Determination of Botanical Composition in Pasture of Çiçekyayla Village in Central 

District of Bingöl Province 
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2
Bingol University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Bingöl, Turkey 

 

This study was conducted to compare of rangeland vegetation in Çiçekyayla Village, Center-

Bingöl, as well as botanical compositions. In the study, the vegetation of the pasture was 

determined as being 30 plant species of 28 genus from 13 plant families. Results of the study 

showed that mean plant basal cover percentage of the range vegetation was 62.50%. 

Percentages of grasses, legumes and other family plants in the total plant cover were 46.67%, 

4.85% and 48.47%, respectively. The most frequent plants encountered in the range 

vegetation were Bromus scoparius L. (49.42%), Rhagadiolus angulosus (12.92%), Turgenia 

latifolia (11.26%), Thlaspi arvense L. (11.26%) and Crepis sancta (10.89%). The mean plant 

height was determined 14.18 cm. 

Keywords: Pasture, Vegetation, Botanical Composition, Bingöl 

 

Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun 

Belirlenmesi 

 

Bu araştırma, Bingöl ili Merkez ilçesi Çiçekyayla köyüne ait bir meranın botanik 

kompozisyonunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, 13 bitki familyasının 

28 farklı cinsiden 30 bitki türünün tespiti yapılmıştır. Araştırma sonuçları; mera alanının 

%62.50’sinin bitki ile kaplı alan olduğunu ve kaplama alanına göre botanik kompozisyonun 

%46.67’sinin buğdaygillerin, %4.85’inin baklagillerin ve %48.47’sinin de diğer familya 

bitkilerinin oluşturduğunu göstermiştir. Merada en yaygın türlerin Bromus scoparius L. 

(%49.42), Rhagadiolus angulosus (%12.92), Turgenia latifolia (%11.26), Thlaspi arvense L. 

(%11.26) ve Crepis sancta (%10.89) olduğu, meradaki bitkilere ait boy ortalamasının da 

14.18 cm olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mera, Vejetasyon, Botanik Kompozisyon, Bingöl 
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14. Determination of Volatile Compounds of Daffodil (Narcissus tazetta L. cv. ‘Cizre’) 

growing in Şırnak/Cizre region 
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Daffodil (Narcissus tazetta L.) is used for indoor and outdoor ornamental plant as well as cut 

flower. It is widely preferred in perfume and cosmetic sector due to aromatic characteristics. 

It is believed that Prophet Noah sowed Daffodil seeds in Şirnak / Cizre regions and it spread 

out the entire world after Noah flood. It is asserted that Daffodil grown up Cizre region has 

more severe smell than the others. In this study, Headspace solid-phase microextraction (HS-

SPME) was applied for the analysis of volatile compounds of flower samples. A total of 35 

compounds of natural Daffodil which growing up in Cizre region were identified and 

quantified using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS). some of identified 

compounds is 17 ester, 6 terpen, 5 aldehid. 

Keywords: Narcissus tazetta L. cv. ‘Cizre’, HS-SPME/GC/MS, volatile compounds 

 

Şırnak/Cizre Bölgesinde Yetişen Nergis (Narcissus tazetta L. cv. ‘Cizre’) Çiçeklerinde 

HS-SPME/GC/MS Tekniği ile Koku Bileşiklerinin Belirlenmesi 

 

Nergis (Narcissus tazetta L.), iç ve dış mekan süs bitkisi olarak kullanımının yanı sıra; kesme 

çiçek olarak da kullanılmaktadır. Çiçeklerinin aromatik özelliklerinden dolayı, parfümeri ve 

kozmetik sektöründe yaygın şekilde tercih edilmektedir. Tufandan sonra Şırnak/Cizre 

bölgesine ayak basan Hz Nuh’un, bu topraklara nergis çiçeğinin tohumlarını attığı ve nergisin 

buradan dünyaya yayıldığına; Cizre bölgesinde yetişen nergislerin kokusunun daha keskin 

olduğuna inanılmaktadır. Bu çalışmada, Cizre bölgesinde yetişen doğal nergis (N. tazetta) 

katmerli çeşidinin çiçeklerine özgün kokusunu veren bileşiklerde; “Tepe boşluğu Katı Faz 

Mikro Ekstraksiyon Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometre” (HA-SPME/GC/MS) teknikleri 

kullanılarak 37 farklı bileşik belirlenmiştir. Bunların bazıları 17 ester, 6 terpen ve 5 aldehit 

grubuna aittir. 

Anahtar Kelimeler: Narcissus tazetta L. cv. ‘Katmerli’, HA-SPME/GC/MS, koku bileşikleri 
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15. The Effects of Cold, Light, Taken in Different Periods Of Flower Buds and Plant 

Growth Regulators on Anther Culture of Pomegranate 

 

Müge Şahin, Selay Doğan 
Aegean Agricultural Research Institute, Izmir, Turkey 

 

Punica granatum, a member of Lythraceae family, is cultured in high amounts in Turkey. 

Anther culture technique is one of the highly important biotechnological methods for plant 

breeding. In this study, the pomegranate variety “1513” was used, the effects of cold, light, 

plant growth regulators and taken in different periods of flowers buds on anther culture were 

investigated in vitro conditions. For this purpose 6 different applications and 6 different 

concentrations and combinations of plant growth regulators were used. In almost all 

applications, the best callus development was observed in the medium containing NAA 4.0 + 

BAP 0.4 mg/l and the plant growth regulators-free (control) medium any of callus formation 

was observed. In our study, although there were differences between the experiments, when 

we looked up applications regardless of plant growth regulating amounts; application 4 (direct 

removed anthers 6 weeks implemented during the dark conditions, 25.05.2013), 5 (direct 

removed anthers 4 weeks implemented during the dark conditions, 10.06.2013) and 6 (direct 

removed anthers 6 weeks implemented during the dark conditions, 10.06.2013) were higher 

than other tree application in terms of formed callus. The studies are continuing in order to 

provide plantlets from formed callus. 

Keywords: Anther culture, cold treatment, light, plant growth regulators, pomegranate 

 

Soğuk, Işık, Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Farklı Dönemlerde Alınan Tomurcukların 

Nar Anter Kültürü Üzerine Etkileri 

 

Lythraceae familyasının üyesi olan Punica granatum ülkemizde yüksek miktarda yetiştiriciliği 

yapılan bir meyve türüdür. Biyoteknolojik yöntemlerden biri olan anter kültürü tekniği bitki 

ıslahı bakımından oldukça önem arz etmektedir. Çalışmada in vitro koşullarda 1513 nar 

çeşidinde, soğuk, ışık, bitki büyüme düzenleyiciler ve farklı dönemlerde alınan tomurcukların 

anter kültürü ile bitkicik oluşturma üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 6 farklı 

uygulama ve 6 farklı bitki büyüme düzenleyicisi konsantrasyon ve kombinasyonu 

kullanılmıştır. Uygulamaların hemen hepsinde en iyi kallus gelişimi NAA 4.0 + BAP 0.4 mg/l 

içeren ortamda gözlenmiş olup, bitki büyüme düzenleyici içermeyen MS ortamında (Kontrol) 

kallus oluşumu gözlenmemiştir. Çalışmamızda denemeler arasında farklılık olmakla birlikte, 

uygulama 4 (direk çıkartılan anterlere 6 haftalık süre boyunca uygulanan karanlık kültür 

koşulları, 25.5.2013), 5 (direk çıkartılan anterlere 4 haftalık süre boyunca uygulanan karanlık 

kültür koşulları, 10.6.2013) ve 6 (direk çıkartılan anterlere 6 haftalık süre boyunca uygulanan 

karanlık kültür koşulları, 10.6.2013)’da bitki büyüme düzenleyici miktarlarını gözetmeksizin 

oluşan kallus oranları incelendiğinde diğer 3 uygulamaya göre daha yüksek oranlar 

görülmektedir. Meydana gelen kalluslardan bitkicik oluşumlarını sağlamak amacıyla 

çalışmalar devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anter kültürü, bitki büyüme düzenleyicileri, nar, ışık, soğuk uygulaması 
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16. Obtain by Selection Pomologic Characterictis Some of The Types of Figs in Samsun 

 

Nilüfer Aksu Uslu, Erol Aydın, Ercan Er 
Black Sea Agricultural Research Institute, Samsun, Turkey 

 

Under the project of “ The Selection of Fig in the Black Sea Region, 33 types of them were 

selected in 2013. The fruit weight and index, TSS, the ostiol distance, the color of fruit peel 

and the peeling condition were examined. The fruit weight, the fruit index, the ostiol distance 

and the soluable dry matter in the water varied between respectively 18.99-127.83, 0.6-1.3, 0-

9.56 and 8-23 %. The fruit peel takes place in the shades of yellow- green and in all these 

three groups which contain easy, medium and hard peeled ones. 

Keywords: Fig, Ficus carica, selection, TSS, fruit weight, ostiole 

 

Samsun İlinde Seleksiyon İle Elde Edilen İncir Tiplerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

 

2013 yılında “Karadeniz Bölgesi İncir Seleksiyonu” projesi çerçevesinde Samsun ilinden 

toplam 33 tip selekte edilmiştir. Bu tiplerde meyve ağırlığı (g), meyve indeksi (mm), 

S.Ç.K.M. (%), ostiol açıklığı (mm), meyve kabuk rengi ve kabuğun soyulma durumu 

incelenmiştir. Tiplerin meyve ağırlığı 18.99-127.83 mm, meyve indeksi 0.6-1.3 mm, ostiol 

açıklığı 0-9.56 mm, suda çözünür kuru madde miktarı (S.Ç.K.M) % 8-23 arasında değişmiştir. 

Meyve kabuğu mor ve sarı-yeşil renk tonlarında, meyve kabuğu ise kolay-orta ve zor soyulan 

grupların üçünde de yer almıştır. 

Anahtar Kelimeler: İncir, Ficus carica, seleksiyon, SÇKM, meyve ağırlığı, ostiol 
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17. The Selection in Naturally Self-Grown Almonds Population (P. amygdalus L.) in 

Eğil and Ergani (Diyarbakır) District 

 

Songül Acar
1
, Ahmet Kazankaya

2 

1
GAP International Agricultural Research and Training Center, Diyarbakir, Turkey 

2
Yuzuncuyil University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Van, Turkey 

 

This study was carried out to determine late flowering genotypes with superior quality in 

naturally self-grown almonds population. The study was performed around Egil and 

Ergani(Diyarbakır) districts during 2010-2012. In line with this objective, 80 genotypes were 

examined. According to flowering and quality conditions Total Weight-Ranked Points were 

calculated. Flowering conditions (1-3-5-7-9), tree shape (1-2-3-4-5), yield conditions (3-5-7), 

the fruit size with shell (3-5-7-9), suture opening of the shell (0-5-9), shell softness (1-3-5-7-

9), kernel color (1-3-5-7-9), kernel smoothness (1-5-7), kernel hairiness (3-5-7-9), kernel taste 

(3-5-7), double kernel ratio (1-5-7), healthy kernel ratio (%) were examined and 12 genotypes 

were selected as promising according to Weight-Ranked Method. In this study, full flowering 

of promising genotypes was observed between the second and third week of March in 2011 

and 2012. The fruit weight with shell, kernel weight, kernel ratio, shell thickness, double 

kernel ratio, twin kernel ratio and healthy kernel ratio of promising genotypes were ranged 

from 4.67 (21-ER-75) - 9.30 (21-EĞ-17) g, 1.02 (21-ER-80) – 1.40 (21-EĞ-04) g, 19.31% 

(21-ER-71) – 26.66 (21-EĞ-17), 3.08 (21-ER-75) - 4.94 (21-EĞ-17) mm, % 0.00 – 10.00, % 

0.00, 95.00 - 100.00 %, respectively. In terms of fruit shape, 3 genotypes were long-thin, 4 

genotypes were long-oval, 4 genotypes were heart and 1 genotype was ellipse. Among 

genotypes, 2 genotypes had extra light, 1 genotype had light, 5 genotypes had medium light 

and 4 genotypes had dark shell color. It was demonstrated that kernel size of 5 promising 

genotypes were medium, 7 genotypes were big, kernel taste of 9 genotypes were sweet and 3 

genotypes were bitter. When comparing in terms of kernel color, 2 genotypes were medium-

light, 9 genotypes were dark and 1 genotype was extra dark. It was found that tree shape was 

upright-spread in 5 genotypes, spread in 4 genotypes and upright in 3 genotypes. The color of 

flower was white in 7 genotypes, pink in three genotypes and light pink in two genotypes. 

Keywords: Diyarbakır, almond, selection, genotype, fruit characteristics 

 

Eğil ve Ergani (Diyarbakır) İlçelerinde Doğal Olarak Yetiştirilen Bademlerin (P. 

amygladus L.) Seleksiyonu 

 

Bu çalışma 2010-2012 yılları arasında Eğil ve Ergani (Diyarbakır) yöresinde tohumdan 

yetişmiş badem popülasyonu içerisinde geç çiçeklenen ve üstün nitelikli genotiplerinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda 80 genotip incelenmiştir. 

Değerlendirmeye alınan genotiplerin çiçeklenme ve kalite durumuna göre tartılı 

derecelendirme puanları hesaplanmıştır. Tartılı derecelendirmede çiçeklenme durumu (1-3-5-

7-9), ağaç şekli (1-2-3-4-5), verim durumu (3-5-7), kabuklu meyve iriliği (3-5-7-9), kabuğun 

sütur açıklığı (0-5-9), kabuğun sertliği (1-3-5-7-9), iç bademin rengi (1-3-5-7-9), iç badem 

kabuğunun düzgünlüğü (1-5-7), iç bademin tüylülüğü (3-5-7-9), iç badem tadı (3-5-7), çift iç 

oranı (1-5-7), sağlam iç oranı (%) gibi özellikler kullanılmış ve tartılı derecelendirme 

yöntemine göre en yüksek puan alan 12 genotip ümitvar seçilmiştir. Ümitvar seçilen 

genotiplerde, tam çiçeklenme dönemi 2011 ve 2012 yıllarında Mart ayının II. haftası ile III. 

haftası arasında gerçekleşmiştir. Ümitvar olarak seçilen 12 genotipin kabuklu meyve 

ağırlıkları 4.67 (21-ER-75) - 9.30 (21-EĞ-17) g, iç badem ağırlıkları 1.02 (21-ER-80) – 1.40 

(21-EĞ-04) g, iç oranları %19.31 (21-ER-71) – 26.66 (21-EĞ-17) arasında, kabuk kalınlıkları 

3.08 (21-ER-75) - 4.94 (21-EĞ-17) mm, çift iç oranı % 0.00 – 10.00, ikiz iç oranı % 0.00 ve 

sağlam iç oranları % 95.00 - 100.00 arasında değişmiştir. Genotipler meyve şekli bakımından 
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3’ü uzun dar, 4’ü uzun oval, 4’ü kalp ve 1’i elips grubunda yer almıştır. Genotiplerin 2’si çok 

açık, 1’i açık, 5’i orta açık ve 4’ü koyu kabuk renginde saptanmıştır. Ümitvar genotiplerin 5’i 

orta iri ve 7’si iri belirlenirken, 9 adet genotip tatlı ve 3 adet genotip ise acı badem gurubunda 

yer almıştır. Genotiplerin 2’si orta açık, 9’u koyu ve 1’i çok koyu iç badem renginde 

değerlendirilmiştir. Ağaç şekli 5 genotipte dik yayvan ve 4 genotipte yayvan olup, 3 genotipte 

ise dik olarak belirlenmiştir. Çiçek rengi 7 genotipte beyaz, 3 genotipte pembe ve 2 genotipte 

ise açık pembe olarak kaydedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, badem, seleksiyon, genotip, meyve özellikleri 
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18. Yield and Quality Traits of Developed Tomato Lines by Mutation Breeding 

 

Kadriye Yaprak Kantoğlu, Zafer Sağel, İhsan Tutluer, Hayrettin Peşkircioğlu, Burak Kunter, 

Mustafa Özçoban, Zafer Işık, Dilan Özmen, Erhan İç, Süreyya Şekerci, Nüket Günçağ, Emine 

Seçer, Ali Şenay, Gülizar Aydın, Yüksel Durna, Nejdet Babahanoğlu, Hazma Şirin, Ali Akın, 

Nevzat Uslu, Cismi Şirin, Zeynel Karamanav 
Turkish Atomic Energy Authority Saraykoy Nuclear Research and Training Center Nuclear Techniques Division 

Agriculture Unit, Ankara Turkey 

 

Some of the data obtained from the mutation breeding study of Ayaş originated field grown 

tomato which has an economic value for Central Anatolia Region have been presented in 

terms of the improvement of yield and quality traits. 150 Gy is used for seed irradiation as the 

effective irradiation dose (ED50). Yield, fruit firmness, dry matter, brix and antioxidant 

(lycopene, beta carotene, lutein and vitamin C) content analysis have been started at M4 

generation and continued at each stage. In this study, results of the 16 selected mutant lines at 

M5 stage and control material have been presented for yield, fruit firmness, dry matter, brix 

level. According to statistical results of brix and dry matter content, there is no significant 

difference between the mutants lines and control, whereas the statistical importance have been 

determined between mutants lines and control for both yield and fruit firmness. 9/31, 9/22, 

8/127 and 8/50 coded mutant lines for fruit firmness and 9/22, 8/127, 8/135 and 8 /96 coded 

mutant lines for yield have shown better performance than control. The studies still continue 

in terms of registration process on selected mutant lines. 

Keywords: Tomato, mutation, mutation breeding, gamma irradiation 

 

Mutasyon Islahı İle Geliştirilen Domates Hatların Verim ve Kalite Özellikleri 

 

Orta Anadolu Bölgesi için ekonomik önem taşımakta olan Ayaş kökenli yer tipi domateste 

verim ve kaliteye yönelik olarak bir takım karakterleri iyileştirmek amacıyla yürütülen 

mutasyon ıslahı çalışmasına ait elde edilen verilerin bir kısmı bu çalışmada sunulmuştur. 

Araştırmada domates için etkili ışın dozu (ED50) olarak belirlediğimiz 150 Gy ışın dozu ile 

ışınlanmış tohumlar kullanılmıştır. M4 aşamasından itibaren verim, meyve sertliği, kuru 

madde oranı, brix değeri ve meyvelerin antioksidan (lycopen, beta karoten, lutein ve C 

vitamini gibi) içerikleri incelemiştir. Burada sunulan çalışmada kontrol ve 16 M5 seviyesinde 

seçilmiş mutant hatta ait verim, meyve sertliği, kuru madde oranı ve brix verileri sunulmuştur. 

Elde edilen veriler üzerinde yapılmış olan istatistiki analizler sonucunda kuru madde ve brix 

değerleri arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önem arz etmediği, ancak verim ve meyve 

sertliği açısından elde edilen veriler arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemli olduğu 

belirlenmiştir. Meyve sertliği açısından kontrole göre 9/31, 9/22, 8/127 ve 8/50 nolu hatların 

üstün özellik gösterdiği ve verim açısında da 9/22, 8/127, 8/135 ve 8/96 kodlu mutant hatların 

kontrolden daha verimli olduğu tarafımızdan saptanmıştır. Halen seçilen hatlarda tescile 

yönelik son çalışmaların yapılmasına devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Domates, mutasyon, mutasyon ıslahı, gama ışınlaması 
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19. A New Training System in the Grape Area of GAP Region: 'Pergola (Trellis)' 

 

Kürşat Alp Aslan, Selçuk Özcan, Nergiz Çoban 
Pistachio Research Station, Gaziantep, Turkey 

 

Our country located for vineyards in the most favorable climatic zone in the world has very 

old and well-established wine-growing and a rich potantial cultivation. Because of our 

country has suitable ecological conditions and located between the centers of the vine gene, 

viticulture is an important agricultural activity since ancient times too in the GAP region as in 

many regions of our country. GAP region contribute to  23% of the total grape production of 

our country and  129,624 ha in the area of production and the  643,284 tons of amount of 

production. 

One of the important factors affecting the yield and quality in the viticulture is  the training 

method and the trellis system which to be applied. 'Serpene' and goble  systems which one of 

traditional systems are widely used in our region. In addition to being insufficient yield and 

quality, goble system which experiencing problems during cultural practices is a training 

method. Also, vineyard with established goble system in the land base is often faced with the 

danger of frost. This danger is minimized that the vine stems keep a certain height.  Therefore, 

pergola trellis system began to  come into prominence under the leadership of our institution  

for the purpose of to prevent sunburn due to extreme hot weather in our region, enough 

ventilation between vineyard and bunches of grapes, increase the yield and quality,   the 

damage to a minimum of pests, diseases and weeds. Yield and quality of vineyard is increased 

with increasing stem height. Therefore, trellis training system is quite high values of yield and 

quality. Study done by us are taken 3 tons in the first yield products. this value when started 

the full efficiency is expected to reach up to 7-8 tons. 

As a result, appropriate training method and system  take into account alongside ecology for 

high-yield and high-quality products in new facility of vine areas. In this context, pergola 

system which manufacturers can apply easily provide high yields. Thus, farmers in the region 

will be contributing to the nation's economy. 

Keywords: Vineyard, Trellis, Training, GAP Region, Pergola. 

 

GAP Bölgesi Bağ Alanlarında Yeni Bir Terbiye Sistemi: 'Pergola (Çardak)' 

 

Dünyada bağcılık için en elverişli iklim kuşağında yer alan ülkemiz, çok eski ve köklü bir 

bağcılık kültürü ile zengin bir yetiştiricilik potansiyeline sahiptir. Ülkemizin ekolojik 

koşullarının uygun oluşu ve asmanın gen merkezleri arasında yer alması nedeniyle bağcılık 

yurdumuzun birçok bölgesinde olduğu gibi GAP Bölgesi'nde de çok eski yıllardan beri 

yapılan önemli bir tarımsal faaliyet koludur. GAP bölgesi ülkemizin toplam üzüm üretimine 

%23 oranında katkı sağlarken bölgede üretim alanı 129.624 ha ve üretim miktarı ise 643.284 

tondur. 

Bağcılıkta verim ve kaliteyi etkileyen önemli faktörlerden birisi uygulanacak terbiye şekli  ve 

terbiye sistemidir. Bağcılıkta kullanılan geleneksel şekillerden olan serpene şekli ve goble 

şekli bölgemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Goble şekli; verim ve kalitede yetersiz 

olması yanında, kültürel uygulamalar esnasında sorunlar yaşanan bir terbiye şeklidir. Ayrıca, 

taban arazilerde kurulu goble bağlar sık sık don tehlikesiyle karşılaşmaktadır. Bu tehlikenin 

en aza indirilmesi asmaların gövdelerinin belli bir yüksekliğe kaldırılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Dolayısıyla, bölgemizde aşırı sıcak havalardan dolayı güneş yanıklığını önlemek, 

omcaların ve oluşan salkımların yeteri kadar havalanmasını sağlamak, verim ve kaliteyi 

arttırmak, hastalık, zararlı ve yabancı otların yapmış olduğu zararları en az seviyeye indirmek 

amacıyla kurumumuzun önderliğinde pergola-çardak terbiye sistemi ön plana çıkmaya 
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başlamıştır. Omcalarda gövde yüksekliği arttıkça verim ve kalite artmaktadır. Bu nedenle 

çardak terbiye sisteminde verim ve kalite değerleri oldukça yüksek olup tarafımızca yapılan 

çalışmalarda ilk verim yılında 3 ton civarında ürün alınmış olup, tam verim vermeye 

başladığında bu rakamın 7-8 tona kadar çıkabileceği düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, bölgemizde yeni tesis edilecek bağ alanlarında yüksek verim ve kaliteli ürün 

alınması amacıyla ekolojinin yanında en uygun terbiye şeklini ve sistemini göz önünde 

bulundurmak gerekir. Bu kapsamda üreticilerin rahatlıkla uygulayabilecekleri pergola 

sistemiyle hem yüksek verim elde edilmiş hem de bölge çiftçisi ile ülke ekonomisine katkı 

sağlanmış olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bağ, Çardak, Terbiye, GAP Bölgesi, Pergola. 
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20. The Current Situation of Diyarbakır Greenhouse Sector 

 

Hasan Maral
1
, İlhan Karakoyun

1
, Reşat Yalçınkaya

2 

1
Karacadag Development Agency, Diyarbakir, Turkey 

2
 Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock, Diyarbakir, Turkey 

 

This study was conducted to determine current situation, potential risks, advantages and 

future projections of Diyarbakır greenhouse sector, in 2013. In the study, the questionnaire 

method was used and most of greenhouses were investigated for determining current 

situation. As a result of the study, heating costs, lack of operating capital, inability to pay back 

loans and lack of skilled labor were determined as most important problems. It has been 

ascertained that usually tomato is grown in greenhouses, the problem does not exist in the 

market for the crops produced but unable to give the pruduct to the market from desired price 

bacause the companies are unable to act together. It has been  recommended that focusing on 

the integrated use of renewable energy sources as solar power in addition to coal periodically 

in greenhouses according to seasonal changes in order to minimize heating costs and 

cultivation of high value-added products in greenhouse and  and marketing of products from 

one hand and a single price thanks to an association in which all growers come together. 

Keywords: Diyarbakır, Greenhouse, tomato, association, renewable energy 

 

Diyarbakır İlinde Seracılığın Mevcut Durumu 

 

2013 yılında yürütülen bu çalışma Diyarbakır ilindeki seracılığın mevcut durumu, barındırdığı 

riskler, avantajları ve geleceğe ilişkin projeksiyonları analiz etmek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma gerçekleştirilirken ildeki aktif seraların önemli bir kısmı ziyaret edilmiş, anket 

çalışması yapılarak seraların mevcut durumları ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda ısıtma 

giderleri, işletme sermayesi eksikliği, alınan kredilerin geri ödenememesi ve kalifiye iş gücü 

eksikliği en önemli problemler olarak göze çarpmıştır. Seralarda genellikle domates 

yetiştirildiği, üretilen ürünlerin pazar sorununun olmadığı, ancak işletmelerin birlikte hareket 

edememesi nedeniyle piyasaya istenen fiyattan ürün verilemediği tespit edilmiştir. Isıtma 

giderlerini minimize etmek amacıyla mevsimsel değişimlere göre seralarda periyodik olarak 

kömür ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının entegre kullanımı yoluna 

gidilmesi; seralarda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ve üreticilerin tümünün bir 

araya gelerek oluşturacağı bir birlik sayesinde ürünün tek elden ve tek fiyattan pazarlanması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, domates, seracılık, yenilenebilir enerji 
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21. A Research for The Effect of The Use of Tempreture Bands on The Succes Rate of 

Walnut (Juglans regia L.) Grafting 

 

Adnan Yaviç
1
, Ahmet Kazankaya

2 

1
Yuzuncuyil University, Gevas Vocational School, Department of Crop and Animal Production, Van, Turkey 

2
Yuzuncuyil University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Van, Turkey 

 

This research was carried out in 2013 at the field of sapling production which is nylon 

covered greenhouse by Management of Van Environment and Forestry. The walnuts wich are 

difficult to repreduce by grafting have been inoculated through the walnut whip grafting 

vaccine technique in the greenhouses. The grafted saplings have been put to nylon tubes and 

lined up to the greenhouses. The callusings have been observed by tempreture bands which 

take place in between two lines and controlled by electrical panel. After laying down the 

tempreture bands in between two lines, the tempeture field has been kept hot through the heat 

imput caused by the tempreture bands for 3 weeks and has been covered by soft integrident 

like peat and cocopyt. While the saplings grafted on March and April have been placed to the 

greenhouse, there have not been used any tepreture bands for one of the parcels. Whilst the 

success rate for the tempreture rate grafting has reached 97%, the other grafted saplings have 

remained under 70% hit ratio. 

Keywords: Walnut, Grafting, Tempreture Band 

 

Ceviz (Juglans regia L.) Aşılamalarında Isı Bandı Kullanımının Aşı Başarısına Etkileri 

Üzerine Bir Araştırma 

 

Bu araştırma 2013 yılında Van Çevre Orman Müdürlüğü Fidan Üretim sahasındaki naylon 

örtülü serasında yürütülmüştür. Aşıyla çoğaltılması güç olan cevizlerde iç mekanda (Serada) 

dilcikli aşı yöntemi ile aşılar yapılmıştır. Aşılanan fidanlar naylon tüplere konarak sıra ile 

seraya dizilmiş ve iki sıra arasında, elektrik panosundan kumanda edilen birer ısı bandı 

geçilerek kallüslenmeleri takip edilmiştir. İki sıra arasına ısı bandı geçirildikten sonra aşı 

bölgesi hafif malzeme (Torf, kocopit) ile örtülerek 3 hafta boyunca ısı bantları vasıtası ile aşı 

bölgesine ısı verilerek aşı bölgesi sıcak tutulmuştur. Mart Nisan aylarında aşısı yapılan 

fidanlar sera ortamına aktarılırken şahit numune olarak bir parselde ısı bandı kullanılmamıştır. 

Isı bant uygulamalı aşılamalarda başarı oranı % 97 lere ulaşırken ısı bandı kullanılmayan 

aşılamalarda aşı başarısı % 70 düzeylerinde kalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, aşı, ısı bandı 
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22. Molecular Marker Analysis for Resistance to the Sunflower Downy Mildew, 

Plasmopara halstedii 
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3
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Downy mildew, caused by a fungal pathogen called Plasmopara halstedii, is one of the major 

diseases in sunflower that can lead significant yield losses. It is reported that yield losses can 

reach up to 100% in epidemic cases. The aim of this study is to investigate the existence of 

the gene that provides resistance to all known downy mildew races in the population which 

collected from Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock Directorate of 

Trakya Agricultural Research Institute in Edirne. Resistance to downy mildew is inherited by 

dominant genes which designated as Pl genes. By using Marker Assisted Selection (MAS) 

methods genetic potential of wild species and cultivated sunflower lines can be combined in 

one line which provides resistance to several diseases, higher yield and higher product quality. 

One hundred and two F2 hybrids of RHA419 // 9758R of Helianthus annuus L. were collected 

for screening with PCR-based markers. The RHA419 and 9758R (parental material) have 

been tested for the allelic differences for microsatellite markers mapped on Plarg locus on the 

linkage group 1. Polymerased Chain Reaction with parent lines indicated a consistency 

between ors610 and ors716 markers and showed that these two markers can be used for 

differentiation between susceptible and resistant F2 individuals of RHA419 // 9758R cross. 

As a conclusion, results of this study showed that ors716 and ors610 markers can be used in 

MAS studies for selection of resistance to downy mildew for the population under 

examination. Also lines which shows on-going genetic segregation can be discriminated in 

means of possession of Plarg gene. By using MAS approach development of a line which 

supports farmer’s needs and overcomes regional difficulties may be achieved in a shorter 

period of time by combining the molecular high-throughput technologies and conventional 

breeding methods. 

Keywords: Plasmopara halstedii, Marker Assisted Selection, Sunflower, Plarg, 

  



898 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

23. Chracterization of Wild Type Mastic Tree (Pistacia lentiscus L.) Germplasm at 
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Pistacia lentiscus L. (Anacardiaceae), an evergreen dioecious shrub, is widely distributed 

along the Mediterranean basin shores. Identification of wild type mastic tree is difficult 

depending on visual and metabolic approaches. Therefore the study validated genetic 

diversity among 12 male and 12 female wild type mastic tree genotypes that grows in Çeşme 

Region in Turkey and in the neighboring island of Chios using three different DNA marker 

techniques; Internal Transcribed Spacer (ITS), Simple Sequence Repeat (SSR) and Inter 

Simple Sequence Repeat (ISSR). According to the analysis of 24 wild type mastic tree 

genotypes, 3 different dendrograms have been constructed separately. Based on Neighbor 

Joining consensus tree by sequence data of ITS 1 region, there are 2 main groups. In the first 

group F11 taken from Seferihisar is the most distant from M12 taken from Bornova/Gökdere. 

In the second group, M7 taken from Gülbahçe has closer relationship with M9 from Alaçatı. 

The genotypes M10 and F10 collected from Mesta-Chios Island are in the first group and they 

show the closer relationship with M3 and M5 from Manzara Tepesi and Ildır respectively. 

Consensus tree by the SSR data showed 3 main groups. Third group M12 was the most 

distant from F12 which was collected from the same place, Bornova/Gökdere. On the other 

hand, phylogenetic tree obtained by ISSR data shows 5 main groups. The first and the second 

groups included F8 from Urla and F9 from Alaçatı genotypes respectively. This study reports 

the first application of the three different DNA marker techniques simultaneously in 

characterization of wild type mastic tree in Turkey. 

Keywords: Pistacia Lentiscus, DNA Markers, Phylogenetic Analysis, Mastic Tree, 
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24. Marker Assisted Quality Breeding of Some Advanced Durum Wheat Lines 
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The nutritional value of wheat determines the quality of durum wheat or its final products. 

Wheat is a basic source of calories, proteins and minerals for human beings in many countries 

of the world. For this reason, improvement of wheat nutritional value is of great importance. 

In recent years, deficiencies in micronutrients, particularly in iron (Fe) and zinc (Zn), have 

seriously increased. Therefore, basic foods such as wheat must be genetically improved for 

micronutrient content. The aim of this study was to increase the protein and the micronutrient 

(Fe, Zn ve Mn) contents of certain advanced durum wheat lines that were previously 

improved for their protein quality. For this purpose, three advanced lines (TMB1, TMB2 and 

TMB3) with different parents were used. Also, UC1113-Gpc-B1 line containing the Gpc-B1 

gene were used as the gene source. In F1 and BC1 (backcross) plants carrying the targeted 

gene region were selected by marker assisted selection (MAS) method. MAS method was 

employed in combination with embryo culture and rapid plant growth in a controlled 

greenhouse conditions in order to shorten the duration of the transition between generations in 

backcross breeding. As a result, Gpc-B1gene were transferred to three advanced durum wheat 

lines in a backcross breeding method. Each of BC plants will be backcrossed four times to the 

recurrent parent and backcrossed plants carrying the targeted OTLs in all of the generations 

will be selected by MAS. The study will be completed in three years instead of six years 

required in a classical backcross breeding study, meaning about 50% time saving, leading to 

the development of high-quality candidate varieties. Detailed quality analyses will be 

performed at the end of the study and efficiencies of the transferred gene regions will be 

assessed. This research has been financially supported by TÜBİTAK (112T910). 

Keywords: Durum wheat, Triticum durum, Quality, Gpc-B1, Microelement 

 

Bazı Makarnalık Buğday İleri Islah Hatlarının Markör Destekli Kalite Islahı 

 

Makarnalık buğdayın kalitesini belirleyen faktörlerden bir diğeri buğdayın ve buğdaydan elde 

edilen son ürünün besin değeridir. Buğday dünyanın birçok ülkesinin temel kalori, protein ve 

mineral kaynağı durumundadır. Bu nedenle buğdayın besleyici özelliğinin artırılması büyük 

önem taşımaktadır. Son yıllarda başta demir (Fe) ve çinko (Zn) olmak üzere mikro besin 

elementi bakımından yetersiz beslenme oranı oldukça artmıştır. Bu nedenle buğday gibi temel 

besin maddelerinin genetik açıdan mikro besin elementlerince zenginleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, daha önce protein kalitesi iyileştirilen bazı ileri 

makarnalık buğday geri melez ıslah hatlarının lipoksijenaz (LOX) enzim aktivitelerinin 

düşürülmesi, protein ve mikro besin element (Fe, Zn ve Mn) içeriklerinin yükseltilmesidir. Bu 

amaçla farklı anaçlardan elde edilmiş olan üç adet ileri ıslah hattı (TMB1, TMB2 ve TMB3) 

kullanılacaktır. Ayrıca Gpc-B1 genine sahip olduğu bilinen UC1113-Gpc-B1 hattı 

melezlemelerde gen kaynağı olarak kullanılacaklardır. Hedeflenen gen bölgelerini taşıyan F1 

ve GM1 (geri melez) bitkileri markör destekli seleksiyon (MAS) yöntemi ile seçilmiştir. Geri 

melezleme ıslahında generasyonlar arası geçiş süresini kısaltmak amacıyla MAS yöntemi, 

embriyo kültürü ve kontrollü sera koşullarında hızlı bitki yetiştirme teknikleri ile kombine 

edilerek uygulanmıştır. Sonuçta Gpc-B1 geni üç adet ileri makarnalık buğday ıslah hattına 

geri melezleme ıslahı yöntemiyle aktarılmıştır. Projenin devamında, her bir GM bitkisi 

tekrarlanan anacıyla dört kez geriye melezlenecek ve her generasyon hedeflenen geni taşıyan 

geri melez bitkileri MAS ile seçilecektir. Klasik ıslah yaklaşımında yaklaşık altı yıl sürecek 
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bir süreç üç yılda tamamlanarak % 50’lik bir zaman tasarrufu sağlanmış ve üstün kaliteli çeşit 

adayları elde edilmiş olunacaktır. Aktarım sonunda tüm genotipler detaylı bir kalite analizine 

tabi tutulacak ve bu gen bölgelerinin hangi etkinlikte çalıştıkları belirlenecektir. Bu proje 

TÜBİTAK (112T910) tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Triticum durum, Kalite, Gpc-B1, Mikro Element 
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25. Yaralanmayla Aktif Olan AoPR1 Promotörünün Kontrolü Altında Cry1Ac Geninin 

Aktarıldığı Transgenik Pamuk Elde Edilmesi ve Gereksiz Toksik Cry Protein 

Üretiminin Engellenmesi 
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Pamuk 70 farklı ülkede üretilmekte ve 180 milyon insan da pamuk tarımından geçimini 

sağlamaktadır. Zararlı böcekler pamuk verim ve kalitesini önemli oranda etkileyen etmenlerin 

başında gelmektedir. Pamuk zararlılarıyla mücadelede en etkili yol kimyasal ilaçların 

kullanımıdır. Artan böcek yoğunluğuyla birlikte ilaçlama sayısı, miktarı ve daha etkili 

ilaçların kullanımı da giderek artmaktadır. Bu durum insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından 

önemli bir endişe kaynağı haline gelmektedir. Son 15 yılda böceklere dayanıklı transgenik 

bitkilerin üretime girmesiyle, özellikle pamuk gibi bitkilerin tarımında insektisit kullanımında 

önemli azalmalar yaşanırken, verim ve kalitede önemli artışlar meydana gelmektedir. Dünya 

genelinde toplam 34 milyon hektarlık pamuk ekim alanının yaklaşık 24 milyon hektarı 

böceklere dayanıklı transgenik pamuk çeşitlerinden oluşmaktadır. Özellikle Hindistan, Çin, 

ABD ve Pakistan gibi ülkeler tamamen transgenik pamuk çeşitlerinin üretimine geçmişlerdir. 

Bu çeşitlerin neredeyse tamamında böceklere dayanıklılık CaMV 35S promotörü gibi 

konstitütif ve kuvvetli promotörler tarafından kontrol edilen cry genleri tarafından 

sağlanmaktadır. Bundan dolayı bitkinin tüm evrelerinde ve organlarında yüksek oranda arzu 

edilmeyen endotoksin proteinleri üretilmektedir. Yürütülen bu çalışmada Cry1Ac geni, 

yaralanmayla aktif olan bitkisel orijinli AoPR1 promotörünün önüne klonlanarak 

Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla farklı pamuk çeşitlerine aktarılmıştır. Gen aktarım 

çalışmaları sonucunda yüzlerce aday transgenik pamuk bitkisi elde edilmiş ve bunlardan 48 

adedinin transgenik olduğu PCR ve gen ifadesi analizleriyle belirlenmiştir. Elde edilen 

transgenik bitkilerin yaprakları kullanılarak çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) larvaları 

ile biyotest çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda transgenik bitkilerin önemli bir 

kısmının böcek larvalarına karşı dayanıklı olduğu belirlenmiştir. Bu sayede toksik endotoksin 

Cry1Ac protein üretimi transgenik pamuk bitkilerinin tüm organlarında ve dönemlerinde 

engellenirken, sadece böceklerin ısırdığı noktalarda yüksek oranlarda üretilmiş ve böcek 

larvalarının ölümü için yeterli olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Cry1Ac geni, Agrobacterium tumefacines, AoPR1 promotörü 
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Biyoteknoloji en fazla uygulama alanını bitkisel üretimde bulabilmiştir. Çok farklı alanlarda 

yoğun araştırmalar yürütülmesine karşın, günümüzde sadece böceklere ve herbisitlere 

dayanıklı transgenik bitkiler yaygın olarak üretilmektedir. 2013 yılı verilerine göre transgenik 

bitkilerin ekim alanı 27 ülkede 175 milyon hektara ulaşmıştır. En fazla üretilen transgenik 

bitki türleri ise böceklere dayanıklı mısır ve pamuk ile herbisitlere toleranslı soya, kolza ve 

şeker pancarıdır. Bunun yanında, azda olsa transgenik yonca, papaya, kabak, kavak, domates 

biber ve patates üretimi de yapılmaktadır. Üzerinde çalışılan ilk bitkilerden olmasına rağmen, 

transgenik patates çeşitleri yaygın olarak üretime girememiştir. Bunun en önemli nedeni ise 

doğrudan gıda olarak kullanılmasıdır. Öte yandan, diğer birçok bitkide olduğu gibi patates 

tarımı da zararlı böceklerin baskısı altındadır. Bu çalışmada hibrit SN19 (Cry1Ba-domain I-III 

ve Cry1la-domain II) geni yaralanmayla aktif olan AoPR1 promotörünün önüne klonlanarak 

farklı patates çeşitlerine Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla aktarılmıştır. Gen 

aktarımında in vitro gelişen bitkilerden elde edilen yapraklar kullanılmış ve toplam 152 adet 

transgenik adayı bitki elde edilmiştir. Bu bitkilerle yapılan PCR ve gen ifadesi analizleri 

sonucunda 41 adet bitkinin SN19 genini taşıdığı teyit edilmiştir. Sera şartlarında gelişen bu 

bitkilerden alınan yaprak örnekleri ile Coleoptera takımında yer alan patates böceği 

(Leptinotarsa decemlineata) larva ve erginleri ile biyotest çalışmaları yapılmıştır. Yapılan ön 

çalışmalarda AoPR1-SN19 genini taşıyan transgenik bitkilerin patates böceği larvaları 

üzerinde son derece etkili olduğu ve %100 oranında ölüme neden olduğu belirlenmiştir. Aynı 

çalışmalar Lepidoptera takımına ait domates güvesi (Tuta absoluta Meyrick) üzerinde de 

devam etmektedir. Bu çalışma ve önceki çalışmalar hibrit SN19 geninin aktivitesinin sadece 

böceğin ısırdığı bölgelerde yüksek oranda olacağını, yumru da dahil olmak üzere diğer 

organlarda çok düşük seviyede veya hiç toksik cry protein üretiminin olmayacağını 

göstermiştir. Sonuç olarak, AoPR1-SN19 genini taşıyan transgenik patates çeşitlerinin tüketici 

tarafından daha kolay kabul edilebileceği düşüncesini oluşturmuştur. 
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The osmotic tolerance mechanism is widely observed in many plant species. During osmotic 

stress plants undergo differential cell or tissue changes due to accumulation of proline and 

soluble sugars that variably effect osmoregulation and stabilization of proteins. This study 

aimed to compare osmotic stress due to pretreatment effects of three salts on plant 

regeneration in cotton (Gossypium hirsutum L. cv. SG-125). The seeds were sterilized with 

20% H2O2 and germinated in Magenta GA7 vessels using wet paper double sandwich 

method. After two days of germination, mature embryo were excised aseptically and 

pretreated with 50 mM of NaCl, CaCl2 and KCl each for 60 min. The pretreated mature 

embryos were cultured on MS medium supplemented with 0.5 mg/l BAP and 0.1 mg/l IBA. 

The explants were incubated at 25 ± 2 °C with light intensity of 35 µmol m-2 s-1 supplied by 

white florescent lamps and 16 h light photoperiod. The analysis of variance (ANOVA) 

showed significant effects of pretreatments causing variations in plant height, leaf area and 

fresh biomass among regenerated plant. The maximum plant height (10.26 cm), leaf area 

(4.62 cm) and fresh biomass (0.313 g) was noted on KCl pretreated explants. Maximum 

embryo survival (93.33%) was noted on untreated (control) embryos. Whereas, maximum 

number of leaves per explant (6.33) was noted on CaCl2 treated explants. Comparing osmotic 

stress due to three salts, pretreatment with 50 mM KCl for 60 min seeme to induce maximum 

proline and soluble sugars that consequently triggered shoot regeneration on BAP-IBA 

containing medium in cotton. 

Keywords: Osmotic treatment, Regeneration, In vitro, Cotton, Gossypim hirsutum L. 
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28. Investigation of Ecological Properties of the Soil in Nizip/Gaziantep Pistacia Vera L. 

Orchards 
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The aim of this study was to investigate the ecological properties of the soil in 

Nizip/Gaziantep Pistacia vera L. orchards. Four stations were determined in the research 

area. With this aim, phospholipid fatty acids, alkaline phosphatase enzyme activity (aPA), 

Cmic and Nmic content and Corg and Norg ratios of each soil samples were examined. It was 

found that the soils showed alkali character and soil texture were sandy loam, poor sandy 

loam and poor clayey loam. The amount of organic matter was found between 6.74 % and 

3.78 %. Moreover, alkaline phosphatase enzyme activity was obtained between 188,33 and 

291,97 µg/g. Besides, microbial nitrogen and carbon contents were found between 17.37 -

35.43 and 154.94-307.28, respectively. In the soil samples of Nizip 16 different fatty acids 

including 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, a15:0, i15:0, i16:0, i17:0, cy17:0, cy19:0, 16:1⍵7t, 

18:1⍵9c, 18:1⍵9t, 18:2⍵6 and 20:0 have been identified. Based on these results, bacteria 

PLFA bioindicator ratio was found to be higher than fungal PLFA bioindicator ratio. Further 

more, the rate of PLFA protozoa bioindicators has been found between 0% and 4%. By 

defining ecological characteristics of Nizip soils, this study will contribute to aggricultural 

practices and will provide consciously planned applications. 

Keywords: PLFA, Soil Ecology, Cmic-Nmic, Corg-Norg, aPA 
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29. Origin of Wheats 
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Searching for ways of cultivated plant biodiversity increasing and preservation is the key 

point in biology of the 21st century and a strategic task of food security. To know wheats 

origin is very important for successful increasing of its biodiversity. Genus Triticum L. 

consists of di-, tetra- and hexaploid species including the major cereal crop, common wheat 

(Triticum aestivum L.), and other important cultivated species. Research on wheat phylogeny 

has contributed to the understanding of this important phenomenon, but there are still 

discrepancies and deficiencies in information. The main result of the wheat domestication 

process probably in Diyarbakir region was the reconstruction of rachis and glumes, which has 

converted fragile spikes of the wild species into non-fragile, naked grain cultivated species. 

Here, we conducted a phylogenetic analysis of all wheat species and the closely related 

Aegilops. This analysis was based on chloroplast matK gene comparison along with trnL 

intron sequences of some species. Polyploid wheats are successfully divided into two groups 

– Emmer (Dicoccoides and Triticum sections) and Timopheevii (Timopheevii section). 

Results reveal a strictly maternal plastid inheritance of all synthetic wheat amphyploids. 

Moreover, a concordance of chloroplast origin with the definite nuclear genomes of polyploid 

species that were inherited at the last hybridization events was found. This fact allows the 

most probable donor of the certain nuclear genome and plasmon at the same time to be 

determined. This suggests that there were two ancestor representatives of Aegilops speltoides 

that participated in the speciation of polyploid wheats with B and G genome in their genome 

composition. However, G genome species are younger in evolution than ones with B genome. 

Though the question of their domestication has been interesting for the mankind for several 

thousands years the absence of the universally recognized scheme of wheat origin makes 

difficult the exact phylogenetic reconstruction of the ancestors of the genus Triticum sections 

as well as of the genus as a whole. The wheat study using botanical, archeological, 

comparative genetic and molecular biological methods allows to get closer to real 

phylogenetic relations among domesticated species of genus Triticum, their origin and ways 

of domestication. 

Keywords: Wheat species, origin, biodiversity, domestication 
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The aim of this study was to compare the efficiency of energy use of various tillage–seeding 

systems as an alternative to conventional tillage–planting system in sunflower production in 

Erzurum region in the years 2004–2007. The tillage-seeding systems considered in the 

experiment consist of; Conventional tillage (S1, moldboard plough+disc harrow+ combined 

harrows+seeder), Reduced tillage–1 (S2, cultivator+combined harrows+seeder), Reduced 

tillage–2 (S3, rotary power harrow+seeder), No-till seeding (S4, no–till seeder). 

In comparison of tillage–seeding systems in terms of energy use efficiency; the amount of 

energy equivalent to fuel–oil, human labor, machinery manufacturing, fertilizer and seed 

inputs was determined as energy inputs and the amount of energy equivalent to sunflower 

yield was determined as energy output. Starting from these values, the energy output/input 

ratio, specific energy (MJ/kg), energy productivity (kg/MJ) and net energy efficiency (MJ) 

were determined. According to the results, the highest sunflower yield was obtained with S2 

system (3914 kg/ha), followed by the S1, S3 and S4 systems. Of the total energy input, in 

agricultural equipment that make the systems, moldboard plow caused the highest fuel–oil 

energy input per unit area (ha), followed by rotary power harrow, cultivator, seeder 

(pneumatic seeder and no–till seeder) and combine. When looking at the energy consumption 

rate of the systems, the chemical fertilizers spread according to soil analysis results has 

indisputable the highest rate of energy input followed by fuel–oil, machinery manufacturing, 

seed and human labor energy rates. In terms of energy output/input ratio, specific energy, 

energy productivity and net energy production the best results obtained from S2 system 

followed by S3, S1 and S4 systems. 

Keywords: Direct seeding, reduced tillage, energy output/input ratio, specific energy, energy 

productivity, sunflower 

 

Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme-Ekim Sistemlerinin Enerji Kullanım 

Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması 

 

Erzurum yöresinde, 2004–2007 yıllarında fiğ, buğday ve ayçiçeği, münavebeleri esas alınarak 

yürütülen bu çalışmada, ayçiçeği üretiminin geleneksel toprak işleme–ekim sistemine 

alternatif olabilecek, farklı toprak işleme–ekim sistemlerinin enerji kullanım etkinliği 

yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır. Denemede yer alan toprak işleme–ekim sistemleri; 

Geleneksel toprak işleme (S1, kulaklı pulluk+diskli tırmık+kombikrüm+ekim makinası), 

Azaltılmış toprak işleme–1 (S2, kültivatör+kombikrüm+ekim makinası), Azaltılmış toprak 

işleme–2 (S3, dik rotavatör+ekim makinası) ve Doğrudan ekim (S4, doğrudan ekim makinası)’ 

den oluşmuştur. 

Enerji kullanım etkinliği yönünden toprak işleme–ekim sistemlerinin karşılaştırılmasında; 

yakıt–yağ, insan iş gücü, makina imalat, gübre ve tohum girdilerinin eşdeğer enerji miktarları 

ile ayçiçeği veriminden elde edilen eşdeğer enerji çıktı değerleri belirlenmiştir. Bu 

değerlerden hareketle enerji çıktı/girdi oranları, özgül enerji (MJ/kg), enerji üretkenliği 

(kg/MJ) ve net enerji verimi (MJ) değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; S2 

konusundan en yüksek verim değeri (3914 kg/ha) elde edilmiş, bunu S1,S3 ve S4 konuları 

takip etmiştir. Toplam enerji girdilerinde, sistemleri oluşturan tarım alet/makinaları arasında 

birim alan (ha) başına yakıt–yağ enerji girdisinde en yüksek değeri pulluk oluşturmuş, bunu 
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dik rotavatör, kültivatör, ekim makinaları (pnömatik ve doğrudan), ve biçerdöver takip 

etmiştir. Sistemlerin enerji tüketim oranlarına bakıldığında, toprak analiz sonucuna göre 

verilen kimyasal gübre, tartışmasız en yüksek enerji girdi oranına sahip olmuştur. Bunu yakıt–

yağ, makina imalat, tohum ve insan iş gücü enerji oranları takip etmiştir. Sistemler arasında 

enerji çıktı/girdi oranları, özgül enerji, enerji üretkenliği ve net enerji üretimi açısından S2 en 

iyi sonucu vermiş, bunu sırasıyla S3, S1 ve S4 sistemleri takip etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan ekim, azaltılmış toprak işleme, enerji çıktı/girdi oranı, özgül 

enerji, enerji üretkenliği, ayçiçeği 
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31. Effects of Different Irrigation Water Quantity and Interval on Yield and Growth 

Characteristics of Black Cumin (Nigella sativa L.) Plant 

 

Ulaş Şenyiğit
1
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1
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2
Provincial Directorate of Food Agriculture and Livestock, Afyonkarahisar, Turkey 

 

The study was carried out to determine the effects of different irrigation programs on yield 

and some vegetative parameters of black cumin (Nigella Sativa L.) cultivated on 

Afyonkarahisar population in Çobanlar town of Afyonkarahisar province during 2013. In the 

study, irrigation water was applied by drip irrigation method. The amount of water usage was 

based upon the pan evaporation from a screened (class “A”) evaporation pan. Irrigation 

treatments consisted of three irrigation interval (SA3: 3 day, SA5: 5 day and SA10: 10 day) 

and five irrigation water level (I0, I50, I75, I100 and I125). The amount of irrigation water 

was changed between 122.5 mm (SA3-I50) - 319.5 mm (I125) except I0 treatment. Also, the 

maximum and minimum crop evapotranspiration values were estimated with 441.1 mm (SA3- 

I125) and 192.6 mm (I0) respectively. In the research, seed yields, thousand seed yields, seed 

number, capsule number, branch length and harvest index were obtained between 812.5 (I0) - 

1806.8 kg/ha (SA5- I125), 1.82 (I0) -2.12 g (I125), 42.3 (I0) - 97 number/capsule (SA5- 

I125), 3.7 (I0) - 8.1 number/plant (SA5- I125), 5.9 (I0) - 18.1 number/plant (SA5- I125), 23 

(I0) - 55.7 cm (SA5- I125), % 12.1 (SA10-I125) - % 24.1 (I0) respectively. According to the 

results, although the maximum values were obtained from SA5-I125 irrigation program, the 

irrigation program included 5 day irrigation interval and irrigation water level which is 100% 

of daily evaporation from class A pan can be suggested in irrigation of black cumin due to 

less irrigation water amount and located same statistical group with regard to yield and 

vegetative growth parameters. 

Keywords: Black cumin, irrigation water, evapotranspiration, yield, drip irrigation 

 

Farklı Sulama Suyu Miktarı ve Sulama Aralığının Çörekotu (Nigella Sativa L.) 

Bitkisinin Verim ve Gelişim Özelliklerine Etkisi 

 

Bu çalışma, farklı sulama programlarının Afyonkarahisar popülasyonunda yetişen çörekotu 

(Nigella Sativa L.) bitkisinin verim ve gelişim özelliklerine olan etkisini belirlemek amacıyla 

2013 yılında Afyonkarahisar İli Çobanlar İlçesi merkezinde yer alan tarlada yürütülmüştür. 

Çalışmada, sulama suyu damla sulama yöntemi ile verilmiş olup, sulama konuları, 3 farklı 

sulama aralığı (SA3: 3 gün, SA5: 5 gün ve SA10: 10 gün) ve A sınıfı buharlaşma kabından 

buharlaşan suyun %0 (I0), %50 (I50), %75 (I75), %100 (I100) ve %125 (I125)’inin 

uygulandığı farklı sulama suyu düzeylerinden oluşturulmuştur. Konulara uygulanan sulama 

suyu miktarı I0 konusu dışında 122.5 mm (SA3-I50) - 319.5 mm (I125) arasında değişmiştir. 

En yüksek ve düşük bitki su tüketimi değerleri sırasıyla, 441.1 mm ile SA3- I125 

konusundan, 192.6 mm ile I0 konusundan elde dilmiştir. Çalışmada, tohum verimi 812.5 (I0) 

- 1806.8 kg/ha (SA5- I125), bin tohum ağırlığı 1.82 (I0) -2.12 g (I125), tohum sayısı 42.3 (I0) 

- 97 adet/kapsül (SA5- I125), dal sayısı 3.7 (I0) - 8.1 adet/bitki (SA5- I125), kapsül sayısı 5.9 

(I0) - 18.1 adet/bitki (SA5- I125), bitki boyu 23 (I0) - 55.7 cm (SA5- I125), hasat indeksi % 

12.1 (SA10-I125) - % 24.1 (I0) arasında elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, en yüksek 

değerler SA5-I125 sulama programından alınmasına karşın, çörekotu bitkisinin sulanmasında, 

verim ve vejetatif gelişim parametreleri bakımından genellikle aynı istatistik grubunda yer 

alması ve daha az sulama suyu uygulanması nedeniyle 5 günlük sulama aralığı ve günlük 

buharlaşma miktarının % 100’ü kadar sulama suyu miktarının uygulandığı sulama programı 

önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çörekotu, sulama suyu, bitki su tüketimi, verim, damla sulama 
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32. The Impacts of Drainage Network on Sediment Delivery Ratio 
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It is known that the geomorphological characteristics of a catchment have impacts on both 

sediment yield and sediment delivery ratio. This study has been carried out at 7 catchments 

located in different regions of Turkey of which the smallest has a drainage area of 5.77 km2 

and the largest has a drainage area of 57.77 km2. With the study, sediment yields obtained 

from bathymetric measurements were compared with maximum soil losses calculated using 

USLE and thus the real sediment delivery ratios for the catchments were determined. The 

results show that sediment delivery ratios vary between 0.02 and 0.25. The total drainage 

densities of each catchment were measured using the topographic map, and the densities were 

compared with sediment delivery ratios and an important linear correlation was determined. 

The R2 of this correlation was found as 0.8737. 

Keywords: Sediment delivery ratio, USLE, bathymetric measurements, drainage density 
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33. Investigation of The Relationship Between Discharge – Pressure and Discharge- 

Temperature in The Conventional Compensating Emitters 
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1
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2
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One of the most important issues in trickle irrigation design is investigative of the emitter's 

characteristics, the effect factors on flow rate and finally emitter nominated. The researcher 

carried out her work with nine types of pressure compensating emitter with codes of A, B, C, 

D, E, F, G, M and N based on a trickle irrigation physical model and the effect of four 

different water temperatures 13, 23, 33 and 43°C with different pressures ranges between zero 

and 1.2 times more than the maximum pressure was evaluated on the emitters All experiments 

are based on ISO 9261 standard and IRISI 6775 standard of the Institute of Standards & 

Industrial Research of Iran. The obtained results are as follows: 1) In all tested temperatures, 

no emitter has x more than 0.2 and all types were pressure compensating type. 2) The effect of 

temperature on the flow rates of models A, B, C, D, E and G were not meaningful and on 

models F, M and N were 95% confidence interval. Increasing in temperature shows an 

increase in the flow rates of the above mentioned models. 

Keywords: Trickle Irrigation, Irrigation Efficiency, Emitter, Pressure compensating Emitters 
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34. Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Diyarbakır Kenti Civarında Dicle 

Nehri Vadisinde (Hevsel Bahçeleri) Arazi Örtüsündeki Değişimin İncelenmesi 
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2
Dicle Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Diyarbakır 

3
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Diyarbakır kentinin kuruluş yerinde etkili olan en önemli unsurlardan biri Dicle Nehri’dir. 

Dicle Nehri Diyarbakır kenti civarında gömük menderesli akarsu özelliği gösterir. Nehir yer 

yer örgülü ve çizgisel akış karakteri göstermekle birlikte vadi tabanında çoğunlukla menderes 

kuşakları oluşturmakta ve taşkın yataklarına (Feyezan ovası) özgü jeomorfolojik aşınım ve 

birikim yapıları ortaya çıkmaktadır. Kentin güneyinde nehrin en geniş menderesli akışını 

yaptığı kesimde killi depoların daha kolay ve çabuk aşındırılmasından dolayı vadi oldukça 

genişlemiş ve Hevsel bahçeleri adı verilen genç alüvyal dolgu malzemeli menderes yeniği 

taraçalarının oluşumuna neden olmuştur. Kentten deşarj edilen atık suyun ve bazalt akiferden 

boşalan sularla sulanan bu bahçelerin hem kentli nüfusun uzun yıllar sebze ve meyve 

ihtiyacının karşılanmasındaki önemi hem de görsel ve rekreatif açıdan bir doğal peyzaj alanı 

olarak rolü büyüktür. Ancak Dicle vadisindeki, özellikle Hevsel bahçelerindeki Hassas ve 

dinamik jeomorfolojik koşullar aynı zamanda hassas olan ekosistemini bünyesinde 

barındırmaktadır. Zira akarsuların çok sık fluviyal ve topoğrafik rejim değişikliği gösterdiği 

bu gibi alanlar, üstelik yanı başında yoğun bir kentli nüfusu barındırıyorsa jeomorfolojik-

ekolojik ve hem de arazi kullanımı ilkeleri açısından oldukça hassas bölgeler oldukları 

unutulmamalıdır. Bu nedenle arazi kullanım biçimi ve doğal bir parametre olarak arazi örtüsü 

gelişimi dikkatle izlenmelidir. Nitekim söz konusu alan değişik çevrelerce farklı kullanım 

amaçları doğrultusunda sıkça gündeme gelmekte ve ciddi değişikliklere uğramaktadır. Bu 

çalışmada son yıllarda arazi örtüsü üzerindeki değişimleri incelemek amacıyla sıklıkla 

kullanılan uzaktan algılama yöntemleri ve 2000, 2005, 2010, 2014 yılına ait Landsat ait uydu 

görüntüleri kullanılarak Diyarbakır kenti civarında Dicle vadisinde, özellikle Hevsel 

bahçelerindeki değişim tespit edilmiştir. Bu amaçla Landsat uydu görüntüleri üzerine çeşitli 

değişim teknikleri uygulanmış ve sonuçlar haritalanarak özellikle yeşil alan kaybı 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Arazi Örtüsü, Landsat, Diyarbakır, Dicle Vadisi, 

Hevsel bahçeleri 
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35. Some Acute Phase Proteins, Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidants Levels 

for Pregnancy Toxemia in Ewes 

 

Fuat Gürdoğan
1
, Engin Balıkcı

2
, Atilla Yıldız

1 

1
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The aim of this study is to investigate antioxidant enzymes, oxidative stress biomarkers and 

the acute phase proteins levels for subclinical and clinical pregnancy toxemia and to 

determine the effect of early diagnosis on the success of curing. According to the results of 

clinical and biochemical parameters, it has been determined for 39 ewes that, 10 of them were 

healthy ewes (control group), 13 ewes had subclinical pregnancy toxemia (subclinic group) 

and 16 ewes had clinical pregnancy toxemia (clinic group). In all groups, blood samples were 

collected and analyzed for plasma Malondialdehyde (MDA), and serum BHBA, cortisol, 

glucose, Hp, SAA, GSH-Px, SOD and CAT concentrations. Glucose, GSH-Px, SOD and 

CAT levels were found statistically lower (p<0.05) than the other two groups in clinic group; 

as for BHBA, cortisol, MDA, SAA and Hp were found higher (p<0.05) than the other groups. 

BHBA, SAA and Hp were found higher (p<0.05) than the control group in subclinic group. 

Conclusively oxidative stress, antioxidants and AAPs parameters could be used as novel 

biomarkers for pregnancy toxemia diagnosis in ewes. 

Keywords: Pregnancy toxemia, acute phase proteins, oxidative stress, antioxidants, ewes 
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36. The Importance of Foot Physiology and Hoof Balance with Regard To Performance 

and Foot Health on Equine 
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Horses in terms of the weight-bearing mechanism explaining the physiology of the foot 

'pressure transmission is from the bottom up' opinion, unlike last years 'pressure transmission 

is from the top down' view is dominant. This new approach regarding the physiology of foot / 

hoof balance makes it very important. Perform at a high level are subject to a good balance of 

the foot. Foot imbalance extremities, muscles, tendons, ligaments, joints and so on. in the 

structure leads to the development of persistent lesions. for a long time it disrupts the 

conformation of the horse's body. dorso-palmar / plantar balance of the foot is disrupted by 

breaking the back or front and It can be determined when look at it on the hoof-pastern axis. It 

is especially major causes of foot disease in racing horses front legs. Broken legs in the form 

of hoof-pastern axis backwards, superficial and profound tendon overvoltage effect and 

increases the pressure on the navicular bone. This situation creates a major reason for 

navicular disease. Forward in foot structure is broken, more to the front part of the hoof is 

loaded. Long heel, short toe and steep foot structure develops. Pedal osteitis and periarticular 

bone growth can occur. Extensor tendons of the extreme tension of the extensor tendon may 

lead to fracture or bone growth on the proc. extensory of the proximal distal phalangeal bone. 

Medial-lateral imbalance refers to a chronic occurrence and happen in long term. It happens 

the structural adjustment disorder with incorrect hoof trimming and shoeing. due to the 

overstretching on the joint, bone and ligament structure cause bone proliferation (ring bone), 

the hoof wall deviation, degenerative joint disease, joint piece (partial, chip board, chip, etc.) 

fractures, sesamoid bone inflammation and fracture. After we did radiological research, we 

observed that our %53.3 percent of horses had osteoarthritis, %56.7 percent of horses had 

suro, %40 percent of horses had sesamoiditis, %43 percent of horses had periosteal bone 

formation, %16.7 percent of horses had navicular disease, %30 percent of horses had spur 

formation, %20 percent of horses had fissures and fracture, %43.3 percent of horses had 

periosteal bone formation, %23.3 percent of horses had other lesions and also %66.7 percent 

of horses had poor imbalance.  

Keywords: Equine, Hoof Balance 

 

Atlarda Performans ve Ayak Sağlığı Bakımından Ayak Fizyolojisi ve Dengesinin Önemi 

 

Atlarda ayak fizyolojisi bakımından ağırlık taşıma mekanizmasını açıklayan ‘basınç iletimi 

aşağıdan yukarıya doğrudur’ görüşünün aksine, son yıllarda ‘basınç iletimi yukarıdan aşağıya 

doğrudur’ görüşü hakimdir. Ayak fizyolojisine ilişkin bu yeni yaklaşım ayak/tırnak dengesini 

çok önemli kılmaktadır. Atın üst düzey bir performans sergilemesi iyi bir ayak dengesine 

bağlıdır. Ayak dengesizliği ekstremitelerin kas, tendo, ligament, eklem vb. yapılarında kalıcı 

lezyonların gelişmesine yol açar. Uzun sürede atın vücut konformasyonunu bozar. Ayağın 

dorso-palmar/plantar dengesi, tırnak-bukağılık ekseninin, yandan bakıda arkaya veya öne 

kırılmasıyla bozulur. Özellikle yarış atlarında ön bacaklarda görülen ayak hastalıklarının en 

önemli nedenlerindendir. Tırnak-bukağılık ekseni geriye kırılmış ayak yapısında, superficial 

ve profund tendo aşırı gerilir ve naviküler kemik üzerindeki basınç etkisi artar. Bu durum 

naviküler hastalık için önemli bir neden oluşturur. Öne doğru kırıldığı ayak yapısında,tırnağın 

ön kısımlarına daha fazla yük biner. Ökçeleri uzun, sümbüğü kısa, dik ayak yapısı gelişir. 

Pedal osteitis ve periartiküler kemik üremeleri oluşabilir. Ekstensor tendonun aşırı gerginliği 

tırnak kemiğinin proc. extensorius’unda kemik üremeleri ve kırıklara yol açabilir. Ayağın 
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medial-lateral dengesizliği uzun sürede gelişen kronik bir oluşumu ifade eder. Ekstremite ve 

tırnaklardaki yapısal uyum bozuklukları ile hatalı tırnak kesimi ve nallamaya bağlı olarak 

şekillenir. Eklem, kemik ve ligament yapılarının aşırı gerilmesine bağlı olarak kemik 

üremeleri (ring bone), tırnak duvarında deviasyonlar, dejeneratif eklem hastalıkları, 

eklemlerde parçalı (parsiyel, yonga levha, chip vb) kırıklar, sesamoid kemiklerde yangı ve 

kırık oluşmasına yol açar. Ağır çekim (araba) atlarında yaptığımız radyolojik çalışmada; 

araştırmaya dahil edilen atların %53.3`ünde osteoarthritis, %56.7`sinde süro, %40`ında 

sesamoiditis, %43`ünde, periosteal kemik formasyonu, %16.7`sinde naviküler hastalık, % 

30`unda gaga oluşumu, % 20`sinde kırık ve fissur, %43.3`ünde periosteal kemik formasyonu, 

%23.3`ünde diğer lezyonlar, ayrıca %66.7`sinde basış bozukluğu tespit edildi. Atlarda gerek 

medial-lateral gerekse dorso-palmar/plantar denge bozuklukları iyi bir tırnak bakımı ve 

gerekirse ortopedik nal uygulamaları ile düzeltilebilir. Böylece hem ayak fizyolojisinin 

bozulması hem de kalıcı ve performansı olumsuz etkileyen lezyonların gelişimi önlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: At, ayak dengesi 
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The purpose of this presentation; causing serious economic losses in dairy cattle lameness on 

the milk yield and fertility in the light of their impact on our clinical experience is to make the 

transfer of information. Lameness in the animal's foot or leg pain that occurs when an illness 

is a functional disorder. Presented in relation to the various countries of the world according 

to the research report, lameness, mastitis and fertility in dairy cattle causing serious economic 

losses after the most important health problem. The first 10-12 hours after the onset of 

lameness in time starts fall in milk yield. Be realized in a short time and taken control of 

lameness, milk yield of cows return to pre lameness lasts about two weeks. The difference 

now neglected and more severe lameness in cows who are longer this time. Lameness in dairy 

cows depending on the severity and duration of about 1-20% loss of milk, leads to a weight 

loss of 20%. Lameness that causes pain in cows causes stress and hormonal imbalance. 

Consequently, shortening of the duration of lactation, not to show anger, reproductive 

disorders are seen in the cows. Negative energy balance (NED) that is developed by lame 

cows has an important roles for fertility disorders pathogenesis. NED formation and 

continuation of pregnancy by affecting the release of hormones needed to prevent pregnancy 

and causes anoestrous. These types of problems are usually more abundant in high-yield dairy 

cows in the transition period is observed. This is quite a high incidence of lameness in herds. 

Therefore, reducing the time and for a moment before impact NED should be abolished. Two 

holstein cows brought to our clinic. One of them had taban ucu ulseri on the left hind hoof and 

another had abaxial white line disease. Holstein cows`s milk yields, respectively 2 and 8 liters 

/ day was decreased. These cows after 2 months of treatment in situ controls to be in good 

health and milk yield 12 and 22 liters / day was found to be. As a result; major cause of 

lameness in dairy herds, especially the foot diseases cause significant economic losses can be 

said. 

Keywords: Fertility, cattle, lameness 

 

Süt İnekçiliğinde Topallığın Süt ve Döl Verimi Üzerine Etkisi 

 

Bu sunumun amacı; süt sığırcılığında ciddi ekonomik kayıplara neden olan topallıkların süt ve 

döl verimi üzerine olan etkileri hakkında klinik tecrübelerimiz ışığında bilgi aktarımı 

yapmaktır. Topallık hayvanın ayak veya bacaklarındaki ağrılı bir hastalık durumunda oluşan 

fonksiyonel bir bozukluktur. Dünyanın değişik ülkeleri ile ilgili olarak sunulan araştırma 

raporlarına göre, topallık, süt sığırcılığında mastitis ve infertiliteden sonra ciddi ekonomik 

kayıplara neden olan en önemli sağlık problemidir. Topallığın başlamasından sonraki ilk 10-

12 saatlik sürede süt veriminde düşme başlar. Kısa sürede fark edilen ve kontrol altına alınan 

topallıklarda, ineklerin topallık öncesi süt verimine dönüşleri yaklaşık iki hafta sürer. Geç fark 

edilen, ihmal edilen ve daha şiddetli topallık geçiren ineklerde bu süre daha uzundur. 

Topallık, şiddet ve süresine bağlı olarak ineklerde yaklaşık % 1-20 oranında süt kaybı, % 20 

oranında da bir kilo kaybına neden olur. Topallığa neden olan ağrı, ineklerde strese ve 

hormonal dengenin bozulmasına neden olur. Bunun sonucu ineklerde; laktasyon süresinde 

kısalma, kızgınlık göstermeme, döl tutmama gibi bozukluklar görülür. Topallık görülen 

ineklerde gelişen negatif enerji dengesi (NED), fertilite bozukluklarının patogenezisinde 

önemli bir rol oynar. NED gebelik oluşumu ve devamı için gerekli hormonların salınımını 

etkileyerek gebeliği önler ve anöstrüse neden olur. Bu tür problemler genellikle yüksek 

verimli süt ineklerinde daha çok geçiş dönemlerinde görülür. Bu sürülerde topallık insidensi 
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de oldukça yüksektir. Bu nedenle bir an önce NED süresi kısaltılmalı ve etkisi ortadan 

kaldırılmalıdır. Kliniğimize getirilen ve sol arka lateral tırnağında taban ucu ülseri ile sağ ön 

medial tırnağında abaksiyal beyaz çizgi hastalığı teşhisi konulan iki farklı Holştein ırkı ineğin 

süt verimlerinin sırası ile 2 ve 8 litre/ gün’e düştüğü belirlendi. Bu ineklerin tedavilerinden 2 

ay sonra yerinde yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu ve süt verimlerinin 12 ve 

22 litre/güne çıktığı tespit edildi. Sonuç olarak; özellikle büyük süt sığırcılığı işletmelerinde 

topallığa neden olan ayak hastalıklarının önemli ekonomik kayıplara neden olduğu 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fertilite,Sığır, Topallık 
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38. Ankara ili DSYB’ye Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Klinik Metritis Vakalarından 

Kaynaklanan Ekonomik Kayıplar 

 

Ahmet Şener Yıldız, Cengiz Yalçın 
Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Diyarbakır 

 

Bu araştırmada, süt sığırcılık işletmelerinde önemli hastalık problemlerinden birisi olan klinik 

metritis kaynaklı verim ve finansal kayıplar tahmin edilerek, finansal kayıpların seviyesi ile 

işletmelerin sosyo-ekonomik yapısı arasındaki etkileşimin araştırılması amaçlanmıştır. 

Ankara ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne bağlı soykütüğüne üye şahıslara ait 618 süt 

sığırcılığı işletmesinden seçilen 45 adet işletmede ileriye dönük bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. 2006-2007 tarihleri arasında 17 aylık saha araştırmasının ilk 5 ayı deneme 

periyodu, 12 ayı ise proje dönemi olarak değerlendirilmiş olup her işletme ayda bir defa 

ziyaret edilmiştir. Proje sonunda yetiştiricilerle kapsamlı anket çalışması yapılmıştır. 

Araştırmada klinik metritis insidensi %13,5 ve hedef değerinin ise %3,8 olduğu tespit 

edilmiştir. Her klinik metritisin vakası sonucu oluşan ekonomik kayıp (nüks dahil) 401TL 

(757 lt çiğ süt eşdeğeri) olduğu hesaplanmıştır. Nüks vakalarının da dâhil edildiği toplam 

kayıpların %28’sinin endirekt; %72’sinin ise direkt kayıplar olduğu tespit edilmiştir. 

Kayıpların %46’sını tedavi masraflarının oluşturduğu, bunu önem sırasına göre % 30’unu 

endirekt kayıplar, % 21’ini süt verim kaybı, %4’ünü elden çıkarma kaybı takip ettiği 

saptanmıştır. Metritiste inek başına sakınılabilir ekonomik kaybın ağırlıklı ortalaması 51TL 

(96 lt çiğe süt eşdeğeri) olduğu hesaplanmıştır. Bu çalışma ile literatürde bildirilen çalışmalar 

arasında önemli farklılıklar görülmekle birlikte mastitisten kaynaklanan kayıpların önemli bir 

kısmının sakınılabilir nitelikte olduğu görülmüştür. Açık tip barınaklarda, büyük ölçekli ve 

doğumların ayrı bir bölümde yapıldığı işletmelerde, yenilikleri takip eden, süt sığırcılığı ile 

uğraşılmasının nedeni sektörün kârlı olduğu yönünde olunan, bu işi baba mesleği olarak 

yapmayan, kızgınlık kaydını tutan, doğum sonrası koruyucu olarak antibiyotik uygulaması 

yapan işletmelerdeki ineklerde kaybın daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Anahtar Kelimeler: Süt sığırcılığı, endemik hastalıklar, klinik metritis, ekonomik kayıp 
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39. Effect of Poultry Red Mite (Dermanyssus gallinae) Infestation on Carcass 

Characteristics Based on Fast and Slow Growing Genotypes on Early Growth 

Period 

 

Coşkun Konyalı
1
, Hakan Erdem

2
, Türker Savaş

2 

1
Onsekiz Mart University, Lapseki Vocational School, Lapseki, Canakkale, Turkey 

2
Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Canakkale, Turkey 

 

Poultry red mite (Dermanyssus gallinae, De Geer, 1778) is a hematophagous and obligatory 

ectoparasite seen worldwide and in different breeding systems. This parasite causes several 

health problems especially anemia and irritations. For this purpose, this study was conducted 

to determine effects of red mite on carcass characteristics in early growth period (8 weeks old) 

on layers and broilers as a model of slow and fast growing genotypes. In this study were used 

96 layers male and female chicks (Super nick), and 80 broilers male and female chicks 

(Cobb). The treatment groups were constituted as control (uninfested) group and mite infested 

group. Animals in control groups were reared in cages devoid of mite. Animals in the other 

group called as ‘infested group’ were infested with Dermanyssus gallinae. In the end for 8 

weeks infestation period were detected slaughter and carcass weights and then carcass 

characteristics were examined. According to results of study, control groups of both layer and 

broiler pullets had higher slaughter and carcass weights in comparison with infested group 

(P<0.05). Slaughter weights of layer and broiler pullets in control groups were 783.75 g and 

2889.10 g, respectively. It was seen that mite infestation was caused liver enlargement in both 

genotypes. Based on slaughter weights, relative effect of infestation to control group was not 

statistically significant (P=0.7516); and in this context, it was seen that there is a marked 

effect of mite infestation in both genotypes growing slow and fast. As a result of this study, 

the direct effects of Dermanyssus gallinae was clearly seen on carcass performance of layer 

and broiler pullets as a model of slow and fast growing genotypes; and indirect effect of red 

mite can be detected through to its induced changes on various organs. 

Keywords: Dermanyssus gallinae, broiler, layer, carcass, slaughter, red mite 

 

Kanatlı Kırmızı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun Yavaş ve Hızlı Büyüyen 

Genotipler Temelinde Erken Büyüme Döneminde Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi 

 

Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778) kanatlı kırmızı akarı, dünya çapında yaygın ve farklı 

yetiştirme sistemlerinde görülen; zorunlu kan emen ve konakçıya bağımlı olarak yaşayan 

başta anemi ve irritasyon olmak üzere hayvanlarda birçok sağlık sorununa neden olan önemli 

bir dış parazittir. Buna göre bu çalışmada, erken büyüme dönemlerinde (8 haftalık yaş) yapay 

olarak oluşturulan akar enfestasyonunun yavaş ve hızlı büyüyen genotipler modeli olarak 

yumurtacı ve etlik piliçlerin karkas özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Denemenin hayvan 

materyalini dişi ve erkek olmak üzere toplam 96 yumurtacı civciv (Super nick) ve 80 etlik 

civciv (Cobb) oluşturmuştur. Denemede kontrol ve uygulama grupları oluşturulmuş olup 

kontrol grubu hayvanları parazitten ari bir deneme düzeneğinde yetiştirilmiştir. Uygulama 

grubu civcivleri ise kontrol grubundan farklı olarak akar (Dermanyssus gallinae) ile enfeste 

edilmiştir. 8 haftalık enfestasyon periyodunun sonucunda her iki grubun hayvanlarının kesim 

ağırlıkları tespit edilerek, karkas özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, hem 

yumurtacı hem de etlik piliçlerde kontrol grubu hayvanlarının daha yüksek kesim ağırlığına 

ve sıcak karkasa sahip olduğu görülmüştür (P<0,05). Kontrol gruplarında kesim ağırlıkları 

yumurtacı ve etlik piliçler için sırasıyla 783,75 g ve 2889,10 g iken uygulama gruplarında bu 

değerler sırasıyla 695,83 g ve 2605,76 g olarak tespit edilmiştir. Akar enfestasyonunun her iki 

genotipte de karaciğer büyümesine neden olduğu bulgulanmıştır (P<0,05). Kesim ağırlıkları 

baz alınarak, uygulamanın etkisinin kontrole göre genotipler arasında istatistiksel olarak 
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önemsiz çıktığı (P=0,7516); bu bağlamda da gerek hızlı büyüyen gerekse yavaş büyüyen 

genotiplerde akar enfestasyonunun belirgin bir etkisinin olduğu görülmüştür. Araştırma 

sonucunda, hem yavaş büyüyen bir genotip modeli olarak kullanılan yumurtacı piliçlerde hem 

de hızlı büyüyen bir genotip modeli olarak kullanılan etlik piliçlerde Dermanyssus gallinae 

enfestasyonunun doğrudan etkisinin karkas performansında net bir şekilde görüldüğü; dolaylı 

etkilerinin ise bazı organlarda meydana getirdiği değişiklikler sayesinde tespit edilebileceği 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dermanyssus gallinae, etlik, yumurtacı, karkas, kesim, kırmızı akar 
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40. Highland Sheep Husbandry and Zoma Life in Hakkari Province 

 

Turgut Aygün
1
, Ferhat Demir

2 

1
Yuzuncuyil University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Van, Turkey 

2
Hakkari University, Çölemerik Vocational School, Hakkari, Turkey 

 

The agriculture from Turkey's various economic sectors is one of the most important. 

Livestock activities in agriculture occupies an important place in the economic long time. 

Sheep production systems in Turkey depend on factors such as the natural and socio-

economic conditions of the regions, the availability of feed resources, the connection to plant 

production and, the consumption habits of the population. These are systems of the stock 

breeding, the highland sheep husbandry and, nomadic livestock breeding. In the highland 

sheep husbandry, sheep flocks are removed to the highlands with cool and plenty of grassy 

plains by pressing hot and dry towards the end of spring. For a period of 3-5 months, sheep 

remain in control by shepherds in the highland. After the weather cools down, sheep go back 

to the villages or the farms in the plain. Sheep herds usually consist of 300 to 500 heads. Each 

sheep is composed of lots of different people with a lot of expenses, depending on the number 

of animals contributes. Sheep herds are taken away the summer ranges by grazing or by road 

transport. One of the most important examples of highland sheep farming is Zoma life. 'Zoma 

life' in Hakkâri life is one of the most beautiful ring. The Zoma is a term used to refer to the 

exit the high plateaus for animal production and nomadic life. In order to get more abundant 

the products such as milk, cheese, wool and so on, the people of the region have to go to the 

highlands with the arrival of spring animals to find better grazing and water areas. With the 

arrival of spring to the first zone in the region is exited. With the start of the cold days of 

autumn again return to the settlements. During this time zoma is set in three different 

locations. In this study, a significant plateau in the province of Hakkâri has gained importance 

as activities related to information has been compiled Zoma life. 

Keywords: Plateau culture, Sheep raising, Pastoralism, Zoma, Hakkâri 

 

Hakkâri İlinde Yayla Koyunculuğu ve Zoma Yaşamı 

 

Türkiye’nin çeşitli ekonomik sektörleri arasında en önemlilerinden biri de tarım sektörüdür. 

Tarımın özelinde de ekonomik olarak öteden beri önemli bir yeri olan hayvancılık faaliyetleri, 

ülkemizin bölgesel farklılıklarına adapte olmuş bir şekilde değişik uygulamaların öne 

çıkmasıyla karakterize olmuştur. Türkiye koyunculuğunda üretim sistemleri bölgelerin doğal 

ve sosyo-ekonomik koşullarına, beslemede yararlanabilecekleri yem kaynaklarının durumuna, 

bitkisel üretimle bağlantısına ve halkın tüketim alışkanlıkları gibi etmenlere bağlı olarak 

ayrımlar gösterir. Bu sistemlerin başında yerleşik, yaylacılık ve göçebe (göçer) hayvancılık 

olarak adlandırılan yetiştirme sistemleri gelmektedir. Yayla koyunculuğunda, koyun sürüleri 

ilkbahar sonuna doğru kurak ve sıcağın ovaları basmasıyla serin ve bol otlu yaylalara 

çıkartılır. Üç beş ay süre ile çoban denetiminde yaylada kalan koyunlar, havanın soğumasıyla 

birlikte ovadaki köy ya da çiftliklerine dönerler. Şahıs ya da az sayıda koyunu olan 

yetiştiricilerin koyunlarını birleştirmesiyle birlikte sürüler genellikle 300-500 başlık koyundan 

oluşmaktadır. Sürü farklı kişilerin koyunlarından oluşmuş ise her sürü sahibi hayvan sayısına 

bağlı olarak giderlere katkı yapar. Sürülerin yaylalara götürülmesi otlatılarak ya da karayolu 

taşımacılığı ile yapılır. Yayla koyunculuğuna en önemli örneklerden biri de Zoma Yaşamı'dır. 

‘Zoma yaşantısı’ Hakkari’de yaşamın en güzel halkalarından biridir. Zoma hayvancılık, 

rençberlik ve göçebe hayatı için yüksek yaylalara çıkmak anlamında kullanılan bir terimdir. 

Yörenin insanları ilk baharın gelmesiyle hayvanlarına daha iyi bir otlak ve sulu alanlar 

bulabilmek ve neticede daha bol süt, peynir, yün vb. ürünler alabilmek amacıyla yaylalara 

çıkmaktadırlar. Yörede ilk baharın gelmesiyle zomaya çıkılır. Sonbaharın soğuk günlerinin 
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başlamasıyla tekrar yerleşim yerlerine dönülür. Bu zaman zarfında üç ayrı mekanda zoma 

kurulur. Bu çalışmada, Hakkari ilinde önemli bir yayla faaliyeti olarak önem kazanan Zoma 

Yaşamı ile ilgili bilgiler derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaylacılık kültürü, Koyunculuk, Göçebe yaşam, Zoma, Hakkari 
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41. Global Warming and Livestock 
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Global warming resulting from greenhouse gases has been discussed over the past 

approximately 40 years. Livestock activities contribution to global anthropogenic greenhouse 

gas emissions at between 7 and 18 percent. The main sources of Livestock greenhouse gas 

emissions are: feed production and processing, outputs of greenhouse gas during digestion by 

cows, manure decomposition and the processing and transportation of animal products. Use of 

best practices and technologies could significantly help Livestock sector reduce outputs of 

this global warming gases. Therefore the share of livestock activities with other sectors in 

greenhouse gas emissions such as methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide 

(CO2) in reducing are important for the work to be done. 

Keywords: Global warming, Greenhouse gases, Livestock 

 

Küresel Isınma ve Hayvancılık 

 

Sera gazlarından kaynaklanan küresel ısınmanın etkileri yaklaşık 40 yıldan fazla bir süredir 

tartışılmaktadır. Hayvansal faaliyetler, İnsan kökenli küresel sera gazı emisyonlarının %7-

18'ini oluşturmaktadır. Hayvansal kaynaklı sera gazı emisyonlarının başlıcaları; yem üretim 

ve işlemesi, sığırların sindirimleri sırasındaki sera gaz çıkışları, gübre ayrışması ve hayvansal 

ürünlerin işlenmesi ve taşınmasıdır. Hayvancılıkta kullanılan mevcut uygulama ve 

teknolojilerde yapılacak iyileştirmeler küresel ısınmaya yol açan bu gaz emisyonlarını 

azaltabilir. Bu nedenle Metan (CH4), Diazot monoksit (N2O) ve karbondioksit (CO2) gibi 

sera gazı emisyonlarında diğer sektörler ile birlikte hayvancılık faaliyetlerinin de payının 

azaltılması için yapılacak çalışmalar önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, Sera gazları, Hayvancılık 
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42. Occupational Health and Safety Culture in Animal Husbandry, Problems and 

Solutions 

 

Turgut Aygün, Cengiz Erkan, Ferda Karakuş 
Yuzuncuyil University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Van, Turkey 

 

As with various professional groups in the agricultural areas of occupational health and safety 

is of vital importance. Occupational safety and accident risk factors of revealing awareness of 

breeders are not yet fully come to avoid. For employees in the livestock farming and the 

practical fields, to do risk analysis in advance for taking necessary measures is very important 

for occupational health and safety. Laboratory supplies, equipment, tools and equipment, 

business machines and vehicles used in the livestock enterprises and by the employees in the 

field can cause a variety of accidents. Therefore, in practical work related to crop and 

livestock production to ensure safety and to prevent accidents at work is important to take 

necessary precautions. Working in such an environment and in a certain direction breeders 

who want to generate income by producing work-related accidents are often unavoidable 

health problems and even death can occur. In addition, animal husbandry that may arise in the 

future should be noted that the risk of contracting an occupational disease. Therefore, the 

elimination of all kinds of risks which can lead to the accidents at work and the occupational 

diseases is extremely important for the future of employees' material and moral. In this study, 

information on the occupational health and safety of employees in the livestock farming 

sector in Turkey was compiled. 

Keywords: Animal production, Occupational accident, Safety culture, Occupational health 

and safety 

 

Hayvancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 

Çeşitli meslek gruplarında olduğu gibi tarımsal alanlarda da iş sağlığı ve iş güvenliği 

yaşamsal bir önem taşımaktadır. İş güvenliği riskini ve iş kazalarını ortaya çıkaran etmenlerin 

başında yetiştiricilerde bu konudaki farkındalığın henüz yeterince oluşmaması ve önem 

verilmemesi gelmektedir. Hayvancılıkta ve uygulamalı alanlarda çalışanlar için önceden risk 

analizi yapılarak gerekli önlemlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir. 

Hayvancılık işletmelerinde ve sahada çalışanların kullandıkları laboratuvar malzemeleri, 

cihazları, alet-ekipmanları, iş makineleri ve araçlar çeşitli kazalara yol açabilmektedir. Bu 

nedenle, bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili uygulamalı çalışmalarda iş güvenliğini 

sağlayacak ve iş kazalarını önleyecek gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu tür ortamlarda 

çalışan ve belirli bir yönde üretim yaparak gelir elde etmek isteyen yetiştiricilerin 

önlenemeyen iş kazaları çoğu zaman sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere sebep 

olabilmektedir. Buna ek olarak hayvancılıkla uğraşanların ileride ortaya çıkabilecek bir 

meslek hastalığına yakalanma riski de unutulmamalıdır. Bundan dolayı iş kazaları ve meslek 

hastalıklarına sebep olabilecek her türlü risklerin ortadan kaldırılması, çalışanların maddi ve 

manevi geleceği bakımından son derece önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye'de hayvancılık 

sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgiler derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hayvansal üretim, İş kazası, Güvenlik kültürü, İş sağlığı ve güvenliği 
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43. Studies on the Physiological Responses Related to Seasonal Variation in Saanen 

Kids 

 

Hakan Erduran 
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This study was carried out a private farm Karatay district in Konya province under intensive 

conditions This study was conducted in order to determine the physiological adaptation 

parameters related to the heat stress response 10 male and female heads of Saanen kids under 

terrestrial climate conditions. Regarding to the study three times a day (08.00-09.00, 12.00-

13.00,16.00-17.00 (time) in May, July and November (period) rectal temperature (ºC), 

respiration rate (beat/min), heart rate (beat/min) were measured on the goats. According to the 

results rectal temperature in May, July and November in Saanen kids were 39.2ºC, 39.5ºC and 

38.8ºC and respectively. Respiration rate in May, August and January in Saanen kids were 

39.6, 52.6 and 34.5 beat/min and Heart rate in Saanen kids 83.8, 103.0 and 89.1beat/min. 

Effects of period, time, and sex (expect for respiration rate) on the rectal temperature 

respiration rate and heart rate were found significant (P<0.001). While birth type only heart 

rate was found significant (P<0.01). As results of the study it can be claimed that Saanen kids 

adapted to the environment without any living problem. 

Keywords: Saanen, kids, heat stress, climate conditions, adaptation 

 

Saanen Oğlaklarında Mevsimsel Varyasyona Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Fizyolojik 

Değişiklikler 

 

Bu çalışma Konya ili Karatay ilçesinde özel bir işletmede entansif koşullarda yürütülmüştür. 

Çalışmada karasal iklim koşullarında yetiştirilen 10’ar baş dişi ve erkek Saanen oğlaklarında 

sıcaklık stresini ve buna bağlı olarak değişen fizyolojik adaptasyon parametrelerini saptamak 

amacıyla yürütülmüştür. Çalışma kapsamında deneme materyali oğlaklarından Mayıs, 

Temmuz ve Aralık, (dönem) aylarında günde 3 kez olmak üzere (08.00-09.00, 12.00-

13.00,16.00-17.00 saatlerinde (zaman) nabız sayısı (adet/dak), solunum hızı (adet/dak) ve 

rektal sıcaklık (ºC) değerleri ölçülmüştür. Çalışma sonucunda Saanen oğlaklarında sırası ile 

Mayıs (optimal çevre), Temmuz (sıcak çevre) Aralık (soğuk çevre), aylarında rektal sıcaklık 

değerleri; 39.2ºC, 39.5ºC, 38.8ºC, olarak ölçülmüştür. Solunum hızı bakımından 39.6, 52.6 ve 

34.5 adet/dk. nabız hızı bakımından da 83.8, 103.0 ve 89.1 adet/dk. olarak bulunmuştur. 

Rektal sıcaklık, solunum hızı ve nabız hızı bakımından dönem, zaman ve cinsiyetin (solunum 

hızı hariç) etkisi önemli bulunurken, doğum tipinde ise sadece nabız hızı önemli bulunmuştur. 

Sonuç olarak Saanen oğlaklarının çevreye adapte olduğu ve herhangi bir zorlanımla 

karşılaşmadığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Saanen, oğlak, sıcaklık stresi, iklim koşulları, adaptasyon 

  



 925 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

44. Evaluation of Birth Weight, Weaning Weight, and Preweaning ADG for Awassi-

Charollais Straightbred and Crossbred Lambs 

 

Mohammad Diya Obeidat, Abdullah Y Abdullah, Rami T Kridli, Belal S Obeidat 
Department of animal science, Jordan University of science and technology, Irbid, Jordan 

 

The demand for sheep meat is increasing in Jordan due to the increase in population; this has 

directed our research group to focus on ways to increase meat production per lamb. The 

objective of this study was to evaluate Birth weight (BWT), weaning weight (WWT), and 

preweaning average daily gain (ADG) of straightbred and crossbred Charollais (CH)-Awassi 

(A) straightbred and crossbred lambs from 2000 to 2006 (n = 189 records). Breed groups were 

A (n = 47 lambs), CH (n = 27), F1 (CH-A; n = 62), and F2 (CH-A; n= 63). The F1 lambs 

were all produced out of Charollais ram and Awassi ewe, and then the F2 generation was 

produced from the inter se mating of the first generation animals. Models included lamb 

genotype, sex and their interaction as fixed effects, and birth year as random effects for birth 

weight and ADG, while weaning age was included in weaning weight model. Birth weight 

ranged from 4.5±0.144 kg for F2 CH-A females lambs to 5.96±0.252 kg for (CH) male lambs. 

Straightbred (CH) lambs were heavier (p< 0.001) than all other genotypes. Weaning weight 

ranged from 16.8±0.699 kg for the F2 CH-A female lambs to 27.28±1.22 kg for the (CH) 

male lambs, which was the heaviest (p< 0.001). Weaning for the crossbred lambs was 

numerically heavier than their counterparts Awassi lambs. Preweaning ADG ranged from 

0.165±0.010 kg for the straightbred (A) female lambs to 0.285±0.017 for the straightbred 

(CH) male lambs, while all the other lamb groups were intermediate. Estimates of heterosis 

for BWT for F1 CH-A was ─ 0.444 ± 0.156 kg (P < 0.001). However, estimates of heterosis 

for both weaning weight and ADG for the F1 CH-A were not significant. Estimates of 

heterosis for BWT, WWT, and ADG for F2 CH-A were ─ 0.894 ± 0.155, ─ 2.595 ± 0.762, 

and ─ 0.035 ± 0.010 kg, respectively (P < 0.001). 

Keywords: Awassi, Crossbreeding, Heterosis 
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45. Callipyge-Awassi Growth and Meat Characteristics in Comparison to the Pure 

Awassi sheep 

 

Khaleel Ibrahem Jawasreh
1
, Abdullah Y. Abdullah

1
, Hani M. Talafha

1
, Hothaifa S. Ababneh

2
, 

Faiq A. Hijazeen
2 

1
Department of Animal Production, JUST University, Irbid, Jordan 

2
National Center for Agricultural Research and Extension 

 

In order to improve meat quality and quantity, the Callipyge gene was introduced to the local 

Awassi sheep by importation of frozen semen (from Utah University (USA)) of the 

Rambouillet sheep that carry the Callipyge gene (homozygous). After obtaining the first 

generation, nine ram lambs (4 from CA-AW (50% Awassi and 50% Callipyge) and 5 from 

AW (pure Awassi) were subjected to fattening trial for 90 days (post weaning) in an 

individual pins using standard ration, then the ram lambs were slaughtered for meat 

characteristics measurements. Final weight (P<0.009), total gain (P<0.009), average daily 

gain (P<0.009) and feed efficiency (P<0.01) were significantly higher in CA-AW than AW. 

Weights of hot carcass (P=0.02), cold carcass (P=0.02), shoulder (P=0.01), leg (P=0.006), 

rack (P=0.007) and loin (P=0.002 ) were significantly higher in CA-AW than in AW while fat 

tail weight (P<0.0001) was greater in AW than in CA-AW, whereas there was no significant 

difference (P=0.18) in dressing percentage between the genetic groups. Non carcass 

components show that CA-AW was significantly higher in Mesenteric fat, Lungs and trachea, 

Heart, Liver, and Kidney fat weights than in AW, while there was no significant difference in 

spleen and kidney weights. Meat pH (P < 0.02), color coordinates ( L* and a* ), and 

tenderness (P < 0.0001) were higher in AW than CA-AW. There were non- significant 

differences in the meat Cooking loss and water holding capacity (WHC). Longissimus weight 

(P<0.0002), eye muscle area (P<0.0001) and muscle weight (P<0.0006) were greater in CA-

AW than AW. In conclusion a substantial effect of Callipyge gene on growth and meat 

characteristics was observed and can be used for improving the productivity of Awassi sheep. 

Keywords: Callipyge gene, Meat Quality and quantity, Awassi sheep 
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46. Investigation of Reproductive Performance and Live Cabability of Cloned 

Anatolian Grey Cattle Produced by Frozen Cells From National Animal Gene Bank 
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Successful of cloning studies in many mammalian species has provided to be shown that 

nuclear transfer technology is an alternative method for the conservation of indigenous animal 

genetic resources which is a requirement for sustainable animal production. In this context,the 

first animal gene bank including frozen gamets, embryos, cells, and DNA from 30 breeds of 5 

native livestock species (cattle,buffalo, sheep, goat,horse) was established by the year 2013 in 

Turkey.In this study, frozen fibroblast, cartilage and granulosa cells of one male and one 

female grey cattle which is one of 5 species crypreserved in gene bank, were used for nuclear 

transfer and one male and four female clones were obtained from cloned embryos transferred 

to recipient mothers. Health parameter cloned cattle was normal and growth of clones were 

followed. To determine of reproductive performance of male and female clones which are 5 

years old right now, one of the cloned grey heifers was artificially inseminated with frozen 

grey bull semen and the other was naturally mated with a holstein bull. Both of the heifers got 

pregnant after first artificial insemination and natural mating and gave two healty calves. Two 

calves of cloned grey female were 17 months old. Other two cloned heifer, which was 

artificially inseminated with frozen semen of the cloned grey bull, gave one healty female 

calf. This offspring was 6 months old. Other female cloned was aborted at third month and 

later it was artificially inseminated again. Births of all clones were normal and none of cloned 

cows have postpartum abnormalities. Recently three female cloned cattle were pregnant again 

and waited for birth. Part of this study was supported by TUBITAK with grant numbers 

TOVAG-104O360 and KAMAG-106G005. 

Keywords: Anatolian Grey Cattle, Frozen Cells, Clon, Live Cabability, Reproductive 

Performance 

 

Hayvan Gen Bankasında Saklanan Dondurulmuş Hücrelerden Geliştirilen Boz Irk 

Klonların Yaşam Kabiliyetleri ve Üreme Performanslarının İncelenmesi 

 

Birçok memeli türünde başarıya ulaşan klonlama çalışmaları, nükleer transfer teknolojisinin 

sürdürülebilir hayvansal üretimin gereği olan yerli hayvan gen kaynaklarının korunma 

programların için alternatif bir yöntem olarak gösterilmesini sağlamıştır. Bu amaç 

doğrultusunda 5 türe ait (sığır, manda, koyun, keçi at) 30 ırkın dondurulmuş materyallerinin 

(sperm,embriyo, hücre, DNA)saklandığı ilk hayvan gen bankası 2013 yılında bir araştırma 

projesi çerçevesinde tamamlanmıştır. Bu çalışmada bankada saklanan 5 sığır ırkından biri 

olan Boz ırkın bir dişi bir erkek bireyine ait dondurulmuş fibroblast, kıkırdak ve granuloza 

hücreleri nükleer transferde kullanılmış ve elde edilen klon emriyoların alıcı dişilere transferi 

sonucu 1 erkek ve 4 dişi klon elde edilmiştir. Klonların sağlık parametreli normal bulunmuş 

ve gelişimleri izlenmiştir. Bu an 5 yaşına yaklaşan ve gelişimlerinde herhangi bir sorun tespit 

edilmemiş olan erkek ve dişi klonların üreme performanslarını belirlemek için dişilerden biri 

normal bir bozun sperması ile tohumlanmış diğer dişi klon ise holstain boğa ile 

çiftleştirilmiştir. Bu dişilerin ikiside gebe kalmış ve normal gebelik süresi sonunda iki sağlıklı 

dişi buzağı doğurmuştur. Bu yavrular şu an 17 aylık olmuştur. Erkek klon sperma vermeye 
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alıştırılmış ve sperması dondurulmuştur. Diğer iki dişi klon erkek klonun dondurulmuş 

sperması ile tohumlanmış biri normal gebelik süresi sonunda sağlıklı bir dişi buzağı 

doğurmuştur. Bu yavru şu an 6 aylıktır. Diğer dişi 3 aylıkken düşük yapmış ve bir kaç ay 

sonra tekrar tohumlanmıştır. Doğum yapan dişilerin hiçbirinde doğum sonrası anomalisine 

rastlanmamıştır. Halen üç klon dişi gebedir ve doğumu beklenmektedir. Bu çalışmanın bir 

kısmı TOVAG-104O360 ve KAMAG-106G005 projeleri ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Boz Irk, Dondurulmuş Hücre, Klon, Yaşam Kabiliyeti, Üreme 

Performansı 
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47. Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Dağlıç, Hasak 

and Hasak x Dağlıç Cross Breed (F1) Lambs 

 

Tülay Canatan, Mustafa Kan, Şükrü Doğan, Kürşat Akbulut, Havva Tekik, Emre Bumin 

Teke, İbrahim Halıcı, Necdet Akay 
Bahri Dagdaş International Agricultural Research Institutes, Konya, Turkiye 

 

This research was done to determine the fattening performance, slaughter and carcass 

characteristics of Dağlıç, Hasak and Hasak x Dağlıç cross breed (F1) lambs. The data was 

obtained from 10 lambs from each genotype (3 genotypes), in total 36 lambs, in fattening 

period, and 6 lambs from each genotype as male and female lambs separately, in total 36 male 

and female lambs, in order to determine the slaughter and carcass characteristics. Alfalfa hay 

and concentrate feed were given to the lambs as ad libitum in the fattening period. The lambs 

fattened individually in the same period from 20 kg live weight were fed until they reached 40 

kg live weight, and slaughtered to investigate the carcass characteristics of them. The daily 

weight gain of Dağlıç, Hasak and Hasak x Dağlıç(F1) genotypes in the duration of fattening 

were 177.07, 255.63 and 293.76 gram, and consumed concentrate feed for 1 kg live weight 

gain were 6.22, 4.68 and 4.40 kg respectively. The cold carcass weights (kg), carcass 

performances (%), tallow rates (%), and tail rates (%) for Dağlıç, Hasak and Hasak x 

Dağlıç(F1) genotypes slaughtered at 40 kg live weight were determined respectively as 17.39, 

18.82 and 19.24 kg; 45.03%, 46.60% and 47.86%; 3,60%, 2.34% and 2.36%; and 15.65%, 

2.30 % and 3.07 % (P< 0.001). The satisfactory results were obtained from the fattening study 

done after weaning on obtained male and female lambs as results of crossbreed Hasak rams 

improved for meat with Dağlıç ewes. So, Hasak rams could be used as paternal line for 

crossbreed studies with Dağlıç ewes was concluded. 

Keywords: Dağlıç, Hasak, Crossbreed, Fattening Performance, Carcass Characteristics 

 

Dağlıç, Hasak, Hasak x Dağlıç Melez (F₁) Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve 

Karkas Özellikleri 

 

Bu araştırma, Dağlıç, Hasak, Hasak x Dağlıç (F₁) melez kuzularda besi performansı, kesim ve 

karkas özelliklerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada için gerekli veriler, besi 

döneminde her genotipten10’ar baş toplam30 baş kuzu, kesim ve karkas özelliklerinin 

belirlenmesinde her 3 genotipten 6’ar baş olmak üzere toplamda 36 baş dişi ve erkek kuzudan 

elde edilmiştir. Kuzulara besi döneminde, kuru yonca otu ve konsantre yem adlibitum olarak 

verilmiştir.20 kg canlı ağırlıktan itibaren aynı dönemde bireysel besiye alınan kuzular 40 kg 

canlı ağırlığa ulaşana kadar beslenmişler ve karkas özelliklerini araştırmak amacıyla 

kesilmişlerdir. Besi süresince, günlük ortalama canlı ağırlık artışı Dağlıç, Hasak ve Hasak x 

Dağlıç (F₁) genotiplerinde 177.07, 255.63 ve 293.76 g, 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen 

konsantre yem miktarı yukarıdaki sırayla; 6.22, 4.68 ve 4.40 kg olarak tespit edilmiştir. 40 kg 

kesim ağırlığında kesilen Dağlıç, Hasak ve Hasak x Dağlıç (F₁) genotiplerinde soğuk karkas 

ağırlığı sırasıyla; 17.39, 18.82 ve 19.24 kg, karkas randımanı sırasıyla; % 45.03, % 46.60 ve 

% 47.86, iç yağ oranı % 3,60, % 2.34 ve % 2.36 ve kuyruk oranı % 15.65, 2.30 ve 3.07 (P< 

0.001) olmuştur. Etçi özellik yönünde geliştirilen Hasak koçların Dağlıç koyunlarla 

çiftleştirilmesi sonucunda erkek ve dişi kuzuların sütten kesim sonrası yapılan besi 

çalışmasında tatminkar sonuçlar elde edilmiştir. Bu yüzden Hasak koçların Dağlıç koyunlarla 

yapılacak kullanma melezlemesinde baba hattı olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dağlıç, Hasak, Melezleme, Besi Performansı, Karkas Özellikleri 
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48. Determination of Feed Levels of Some Organic Feeds Grown in Turkey 

 

Hülya Hanoğlu 
Sheep Breeding Research Station, Bandırma/Balıkesir 

 

The aim of this study is to determine the feed values of coarse fodders used in feeding the 

organic animals such as organic alfalfa, vetch, corn, barley, wheat, soybean meal and feeds 

that are rich as energy and protein sources. For presenting the variations between the nutrient 

content of organic feeds, it is important to determine the chemical compositions and digestible 

nutrient and energy contents of the feeds. Energy and digestible nutrient contents of feeds are 

determined with in vivo classical digestion test by using 8 adult Merino rams. Crude protein 

degradability of feeds used in the study in rumen was determined with in situ nylon bag 

technique developed by Mehrez and Ørskov (1977). All nutrient content and cell wall 

components of feeds were determined according to methods reported in the literature. Feed 

material of the research consisted of a total of 59 certified organic feed samples (16 grain 

wheat, 13 grain barley, 12 grain corn, 5 soybean meal, 8 alfalfa hay and 5 vetch hay) obtained 

from organic feed companies in different parts of Turkey.It's found that the crude protein 

content of organic feeds in the study were lower than those of the conventional feeds reported 

in the literature. This may be caused by the high nitrogen fertilization which is forbidden in 

organic farming systems. Additionally, cell wall components of organic feeds are found to be 

higher than those of the conventional feeds reported in the literature. On the other hand, 

mineral contents and amino acid levels of organic feeds in the study were found to be similar 

to those of the conventional feeds reported in the literature. No heavy metals and pesticide 

residues were found in the feeds. In vivo digestibility and in situ crude protein degradability 

values organic feeds were similar to values of conventional feeds reported in the literature. 

More research is needed to support these findings, and the relations with the mechanisms of 

soil and plants also need to be explained. 

Keywords: Conventional feeds, organic feeds, digestible nutrients, feed value 

 

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Organik Yemlerin Yem Düzeylerinin Belirlenmesi 

 

Bu çalışmada, organik hayvan beslemede kullanılan organik yonca, fiğ, mısır, arpa, buğday, 

soya küspesi gibi bazı kaba yemler ile enerji ve protein kaynağı yoğun yemlerin yem 

değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yemler arasındaki varyasyonun ortaya 

konulmasında, yemlerin kimyasal bileşimleri ile enerji ve sindirilebilir besin maddeleri 

içeriklerinin saptanması önem taşımaktadır. Yemlerin enerji ve sindirilebilir besin maddeleri 

içerikleri 8 baş ergin Merinos koç kullanılarak in vivo klasik sindirim denemesi ile 

saptanmıştır. Araştırmada kullanılan yemlerin rumende ham protein parçalanabilirlikleri 

Mehrez ve Ørskov (1977) tarafından geliştirilen in situ naylon kese yöntemi ile belirlenmiştir. 

Yemlerin tüm ham besin maddeleri içerikleri ile hücre duvarı bileşenleri literatürde bildirilen 

yöntemlere göre saptanmıştır. Araştırmanın yem materyalini Türkiye’nin değişik 

yörelerindeki organik yem firmalarından temin edilen toplam 59 adet organik sertifikalı yem 

örneği (16 adet dane buğday, 13 adet dane arpa, 12 adet dane mısır, 5 adet soya fasulyesi 

küspesi, 8 adet yonca kuru otu ve 5 adet fiğ kuru otu) oluşturmuştur. Araştırmadaki organik 

yemlerin ham protein içeriklerinin konvansiyonel yemler için bildirilen literatür değerlerinden 

daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeninin organik tarım sisteminde yasak olan 

yüksek azot gübrelemesinden kaynaklanabileceğini düşünülmüştür. Organik yemlerin hücre 

duvarı bileşenleri de konvansiyonel yemler için bildirilen literatür değerlerinden yüksek 

bulunmuştur. Öte yandan çalışmada ele alınan organik yemlerin mineral madde içerikleri ve 

amino asit düzeyleri konvansiyonel yemler için bildirilen literatür değerleriyle benzer 
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bulunmuştur. Yemlerde ağır metal ve pestisit kalıntısına rastlanmamıştır. Organik yemlerin in 

vivo besin maddeleri sindirilebilirlik ve in situ ham protein parçalanabilirlik değerleri 

konvansiyonel yemler için literatürde belirtilen değerlere benzer bulunmuştur. Bu bulguları 

destekleyici daha fazla araştırmaya gerek duyulduğu gibi, toprak ve bitki mekanizmaları ile 

ilişkilerin de açıklanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konvansiyonel yemler, organik yemler, sindirilebilir besin maddeleri, 

yem değeri 
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49. The Dietary Supplementation of Boron, Zeolite And Boron With Zeolite 

Combination on Egg Quality Criteria of Aged Laying Hens 
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The dietary supplemental effect of boron and zeolite, either alone or in combination, on aged 

laying hens was assessed in the present study. A total 576 laying hens of commercial white 

strain (Super Nick), 65 wk of age, were used in this experiment which was lasted for 15 

weeks. The hens were randomly divided into 4 groups each comprising 144 hens with 6 

replicates. Experimental feeding groups were as follows: basal diet without boron and zeolite 

(control), basal diet with added boron (100 mg/kg diet), zeolite (8 g/kg diet) and combination 

of boron (B) and zeolite (100 mg/kg boron + 8 g/kg zeolite), respectively. B increased 

shelless egg rate (P<0.01), whereas showed no effect on cracked-broken egg ratio (P>0.05). 

Internal and external egg quality indices were not affected by treatments with the exception of 

egg shell thickness which was increased in response to dietary administration with B+zeolite 

(P<0.01). The increase in eggshell thickness in response to zeolite, boron and boron with 

zeolite treatments were 1. 40 %, 1.29 % and 3.14 % respectively. The present findings 

showed that the boron and zeolit would increase eggshell thickness of aged laying hens. 

Keywords: Boron, Zeolite, Aged Laying Hens, Egg Quality 

 

Yemlere Katılan Bor, Zeolit e Bor-Zeolit Karışımının Yaşlı Yumurtacı Tavukların 

Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri 

 

Bu çalışmada yeme bor, zeolit ve bor-zeolit ilavesinin yaşlı yumurtacı tavuklardaki yumurta 

kalite kriterleri üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırma 65 haftalık yaşta 576 adet beyaz 

yumurtacı tavukla (Süper nick) 15 hafta boyunca yürütülmüştür. Kırık-çatlak yumurta oranı 

üzerine yem uygulamalarının etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yeme bor-zeolit ilavesi 

yapılan gruplardaki kabuksuz yumurta oranı kontrole göre önemli düzeyde artmasının 

yanında (P<0.01), yeme zeolit ve bor ilavelerininde kabuksuz yumurta oranını artırdığı 

görülmüştür. Yeme bor, zeolit ve bor-zeolit ilavesi yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kabuk 

ağırlığı ile kabuk kırılma direnci üzerine önemli bir etkide bulunmazken (P>0.05), kabuk 

kalınlığı üzerine ise etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). Yeme bor-zeolit ilave edilen grupta 

kabuk kalınlığı önemli düzeyde artarken (P<0,05), yalnız bor yada zeolit ilave edilen gruptaki 

artış sayısal düzeyde gerçekleşmiştir. (P<0,05). Kontrol grubuna göre zeolit, bor ve bor-zeolit 

ilave edilen gruplarda kabuk kalınlığını arttırıcı etkisi ise sırasıyla % 1,40, %1,29 ve % 3,14 

olarak gerçekleşmiştir. Yumurta ak yüksekliği, haugh birimi ve sarı rengi üzerine yem 

muamelelerinin önemli bir etkisi görülmemiştir (P>0,05). Zeolit ve borun yaşlı yumurtacı 

tavukların yumurta kalite kriterlerini artırabileceği yönündeki yaklaşımlar 

değerlendirildiğinde olumlu etki sadece yumurta kabuk kalınlığındaki artış olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı yumurtacı tavuk, bor, zeolit, yumurta kalite kriterleri 
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50. Researches on Feed Value and Using Possibilities in Lamb Fattening of Safflower 

Meal 
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This research was carried out to determine feed value of safflower meal and effects of 

safflower meal on fattening performance of lambs. Feed value of safflower was determined 

by in situ nylon bag method in research. Three rumen cannulated Merino rams about 3 years 

old were used as animal material. Dry matter (DM), organic matters (OM) and crude protein 

(CP) degradabilities and parameters of degradability were determined of safflower meal in the 

rumen through 4, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 hours. Crude protein content of safflower meal was 

%24.97, cell wall components content of safflower meal were %64,76, 51.46 ve 19.83, 

respectively. The content of metabolizable energy (ME) was 1822.21 kcal/kg DM in 

safflower meal. In fattening trial about 2-2.5 months old 72 heads Merino male lambs were 

used in research. Lambs were allotted into 6 groups including 12 lambs in each and 0, 5, 10, 

15, 20 and 25% safflower meal was added to concentrate feeds of lambs, respectively. 

Fattening period was 56 days. During the fattening experiment lambs were fed as ad-libitum 

and individually. Live weights and feed consumptions of lambs were determined for every 

two weeks. At the end of the fattening period from the point of total and daily live weight gain 

differences of lambs were found insignificantly between the groups of control and consumed 

5, 10, 15 and 20% safflower meal (P>0.05). However, differences were found significantly 

between the groups of control with the group of consumed 25% safflower meal (P<0.05). 

Increasing crude fiber contents in the group of consumed 25% safflower meal did effect on 

these results. On the other hand, at the end of the fattening period feed consumptions 

differences of lambs were found insignificantly between the groups of control and the other 

groups (P>0.05). From the point of feed conversion ratio differences were found significantly 

between the groups of control with the group of consumed 25% safflower meal (P<0.05). As 

a result, safflower meal which contains high HS can use successfully maximum to 20% in the 

lamb fattening diets. 

Keywords: Safflower meal, feed value, in situ method, lamb fattening 

 

Aspir Tohumu Küspesinin Yem Değeri ve Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları 

 

Bu araştırma, aspir tohumu küspesinin yem değerinin belirlenmesi ve kuzuların besi 

performansı üzerine olan etkilerinin saptanması amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada aspir 

tohumu küspesinin yem değeri in situ naylon kese yöntemle belirlenmiştir. Hayvan materyali 

olarak yaklaşık 3 yaşında rumen kanüllü 3 baş Merinos ırkı koç kullanılmıştır. Aspir tohumu 

küspesinin rumende 4, 8, 16, 24, 48, 72 ve 96 saat boyunca kuru madde (KM), organik 

maddeler (OM) ve ham protein (HP) parçalanabilirlikleri ve parçalanabilirlik parametreleri 

belirlenmiştir. Aspir tohumu küspesinin KM’de HP içeriği %24.97, hücre duvarı içerikleri 

NDF, ADF ve ADL içeriği sırasıyla %64,76, %51.46 ve %19.83 ve metabolik enerji içeriği 

(ME) ise 1822.21 kcal/kg KM olarak saptanmıştır. Kuzu besi denemesinde yaklaşık 2.5 aylık 

yaştaki 72 baş Merinos erkek kuzu kullanılmıştır. Araştırma her birinde 12 baş kuzu bulunan 

6 grup ile yürütülmüş ve yoğun yem karmalarına sırasıyla %0, 5, 10, 15, 20 ve 25 düzeyinde 

aspir tohumu küspesi katılmıştır. Toplam 56 gün süren besi süresince kuzular ad-libitum 

düzeyde ve bireysel olarak yemlenmişlerdir. Kuzuların canlı ağırlık ve yem tüketimleri iki 

haftada bir yapılan kontrol tartımları ile saptanmıştır. Besi sonunda kuzuların toplam ve 

günlük ortalama canlı ağırlık artışı bakımından kontrol grubu ile karmalarına %5, 10, 15 ve 

20 aspir tohumu küspesi katılan gruplar arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05). 
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Ancak bu gruplar ile %25 aspir tohumu küspesi katılan gruplar arasında görülen farklılıklar 

önemli bulunmuştur (P<0.05). Karmasına %25 aspir tohumu küspesi katılan grupta özellikle 

ham sellüloz düzeylerindeki artış bu sonuçlar üzerinde etkili olmuştur. Diğer yandan besi 

süresi sonunda kuzuların yem tüketimleri bakımından kontrol grubu ile diğer gruplar 

arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yemden yararlanma düzeyi 

bakımından kontrol grubu ile karmalarında %25 aspir tohumu küspesi içeren grup arasındaki 

farklılıklar ise önemlidir (P<0.05). Araştırma sonucunda, yüksek HS içeriğine sahip aspir 

tohumu küspesinin kuzu besisinde kullanılan yoğun yem karmalarında en fazla %20’e kadar 

kullanılabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aspir tohumu küspesi, in situ yöntem, kuzu besisi, yem değeri 
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The aim of this study was to research the effect of different intensive fattening durations on 

fattening performance and carcass characteristics of Kıl (Hair) Goat male kids. In the study, 

30 Hair singleton male kids born from 3-5 aged goats and weaned at day 75 were fed ad 

libitum as groups (10 kids in each group) with concentrate ration (15.1% CP-2640 kcal ME) 

and dry alfalfa hay during the 60, 80 and 100 days in Bahri Dağdaş International Agricultural 

Research Institute. At the end of the fattening period, 6 head kids (closest to group average) 

were slaughtered and carcass characteristics were investigated. Initial live weight and live 

weights at days 60, 80 and 100 of Hair Goat kids were found as 13.4, 26.0, 30.8, 36.1 kg, 

respectively. And average daily live weight gains (ADWG) of Hair Goat kids between 0-60, 

0-80 and 0-100 days were 209, 218 and 227 g, respectively. There were no significant 

differences between the different fattening durations with regard to ADWG. Pre-slaughter 

weights and the dressing percentages of the hot and cold carcass, the ratios of the omental-

mesenteric fat, kidney–pelvic fat, lean, bone and total fat at days 60, 80 and 100 were found 

as 25.0 kg, 45.5%, 44.4, 0.91, 1.16, 53.7, 34.9, 9.3; 29.9 kg, 47.4%, 46.4, 0.94, 1.48, 56.0, 

31.9, 10.4; 34.6 kg, 48.6%, 47.2, 2.10, 2.35, 56.8, 29.6, 11.8, respectively. In general, with 

increased fattening duration, weights of pre-slaughter and carcass parts were increased at a 

significant level (P<0.05), but the percentages of carcasses and carcass parts were often found 

close to each other. However, the dressing percentage of the hot carcass, the ratios of 

omental-mesenteric fat and kidney–pelvic fats of 100-day-fattening group were significantly 

higher (P<0.05) than the ratios of 60-day-fattening group. The percentage of the leg decreased 

slightly with increased fattening duration. And this decrease was found important (P<0.05) at 

100-day-fattening group. On the other hand, with increased fattening duration, fat ratio 

increased (P<0.05), but bone ratio decreased (P<0.05) in part of loin. 

Keywords: Kıl (Hair) Goat, kid, intensive fattening, carcass traits 

 

Farklı Sürelerde Besiye Alınan Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi Performansı, Kesim ve 

Karkas Özellikleri 

 

Bu çalışma, farklı sürelerde besiye alınan Kıl Keçisi oğlaklarının besi performansı, kesim ve 

karkas özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Projenin hayvan materyali “Halk 

Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” kapsamında Konya İli Taşkent İlçesinde 

yürütülen alt projedeki 3 adet Kıl Keçisi işletmesinden temin edilmiştir. Bu amaçla, 3-5 yaşlı 

analardan birbirine yakın tarihlerde doğan 30 baş tekiz erkek oğlak sütten kesildikten sonra 

yetiştiricilerden satın alınarak Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne 

getirilmiştir. Oğlaklar, her grupta 10’ar baş olacak şekilde rasgele üç gruba ayrılmış ve on beş 

günlük alıştırma periyodu sonrası üç farklı besi süresince (60, 80 ve 100 gün) entansif olarak 

beslenmiştir. Besi süreleri sonunda oğlaklardan grup ortalamasına en yakın olanlardan 6’şar 

başı kesilerek kesim ve karkas özellikleri incelenmiştir. Oğlaklar %15,1 ham protein ve 2640 
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kkal metabolik enerji içeren besi rasyonu ve kuru yonca otu ile gruplar halinde beslenmiş ve 

hem kesif hem de kuru yonca otu ad libitum olarak verilmiştir. Denemede oğlakların besi 

başı, 60, 80 ve 100. gün canlı ağırlıkları (CA) ve 0-60, 0-80 ve 0-100. Gün arasındaki günlük 

canlı ağırlık artışları (GCAA) sırasıyla 13.4, 26.0, 30.8, 36.1 kg ve 209, 218 ve 227 g olarak 

bulunmuştur. GCAA’ları bakımından dönemler arasındaki farklar önemsiz olmuştur. Kıl 

Keçisi oğlaklarının kesim ağırlıkları, sıcak ve soğuk karkas oranları, iç yağı ve böbrek-leğen 

yağı oranları ile pirzola kısmındaki kas, kemik ve yağ oranları 60. günde sırasıyla 25.0 kg, 

%45.5, 44.4, 0.91, 1.16, 53.7, 34.9, 9.3; 80. günde 29.9 kg, %47.4, 46.4, 0.94, 1.48, 56.0, 

31.9, 10.4; 100. günde ise 34.6 kg, %48.6, 47.2, 2.10, 2.35, 56.8, 29.6, 11.8 olarak tespit 

edilmiştir. Genel olarak besi süresinin artması ile birlikte kesim ve karkas parçalarının 

ağırlıkları önemli seviyede (P<0.05) artmış, fakat karkas ve parçalarının oranları genellikle 

birbirine yakın bulunmuştur. Bununla birlikte, 100 gün süreyle besiye alınan oğlakların sıcak 

karkas, iç yağı ve böbrek-leğen yağı oranları 60 gün süreyle besiye alınan oğlaklarınkinden 

önemli seviyede (P<0.05) daha yüksek olmuştur. But oranı ise besi süresinin artması ile 

birlikte az da olsa azalmış, bu azalış 100 gün süre ile beslenenlerde önemli bulunmuştur. 

Diğer taraftan, besi süresinin artmasıyla birlikte pirzola kısmındaki yağlanma oranı önemli 

seviyede (P<0.05) artarken, kemik oranı önemli seviyede (P<0.05) azalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıl Keçisi, oğlak, besi, karkas özellikleri 

  



 937 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

52. Effects of Chitosanoligosaccharide Supplementation to Broiler Ratio on Fatty Acid 

Composition of Breast Meat, Blood Parameters and Nutrient Digestibility 
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This study was conducted to determine the effects of chitosan oligosaccharide 

supplementation on broiler rations, on fatty acid composition of breast meat, blood parameters 

and nutrient digestibility. Totally of 375 daily Ross 308 broilers male chicks were used in this 

study. The chicks were randomly divided into 3 main groups (Control, Trial I and Trial II), 

each involving 125 chicks, then each main group divided into 5 replicate subgroups each 

containing 25 chicks. All the chicks were fed with starter diet for 0-14th days, grower diet for 

15-28th days and finisher diets for 29-42th days. Control group was fed a diets no additive, 

Trial I and II were fed with the same diets but additionally 50 or 100 mg/kg chitosan 

oligosaccharide supplemented diets, respectively. Total SFA ratio were 20.48, 20.97 and 

20.83 %; total MUFA ratio were 30.73, 31.01 and 31.26 %; total PUFA ratio were 46.58, 

45.89 and 45.70 %, in the Control, Trial I and Trial II groups, respectively and there were no 

statistical differences between the groups. Serum total protein and albumin levels were no 

difference among the groups. Serum total cholesterol, LDL, VLDL and trigliserit levels of 

Trial I and II groups were significantly lower than the Control group. Serum HDL cholesterol 

level of Trial I group were significantly lower than the Control group (P<0.05). Dry matter 

digestibility ratio in the Control, Trial I and II groups were 96.15, 95.52 and 95.03 %; and 

crude fat digestibility were 86.68, 83.79 and 83.15 % respectively, both parameters of Trial II 

group were significantly lower than the Control group (P<0.05). Organic matter digestibility 

were 82.42, 78.21 and 77.57 %, respectively and Trial I and II groups were significantly 

lower than the Control group (P<0.05). In conclusion; 50 and 100 mg/kg chitosan 

oligosaccharide supplementation to the broiler diet did not affect fatty acid composition of 

breast meat, they induced decrease in the serum lipid fraction and crude fat digestibility, 

thereby it is concluded that it might be have hypolipidemic effect. 

Keywords: Broiler, chitosan oligosaccharide, fatty acid composition of breast meat, blood 

parameters, digestibility of nutrients 

 

Broyler Rasyonlarına Farklı Oranlarda Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Göğüs Eti Yağ 

Asidi Kompozisyonu, Kan Parametreleri ve Besin Madde Sindirilebilirliği Üzerine 

Etkisi 

 

Bu çalışma; broyler civciv yemlerine kitosan oligosakkarit ilavesinin göğüs eti yağ asidi 

kompozisyonu, kan parametreleri ve besin madde sindirilebilirlikleri üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 375 adet günlük Ross 308 erkek etlik civcivi 

kullanılmıştır. Civcivler her birinde 125 adet civciv bulunan Kontrol, Deneme I ve Deneme II 

olmak üzere 3 ana gruba, her ana grup kendi içinde 25 adet civcivden oluşan 5 alt gruba 

ayrılmıştır. Gruplardaki civcivlere 0-14. günler arasında etlik civciv başlangıç, 15-28. günler 

arasında broyler büyütme ve 29-42. günler arasında broyler bitirme yemi verilmiştir. Kontrol 

grubunun yemlerine katkı yapılmazken, Deneme I ve II grubuna sırasıyla 50 ve 100 mg/kg 

kitosan oligosakkarit ilave edilmiştir. Kontrol, Deneme I ve II gruplarının göğüs eti toplam 

doymuş yağ asitleri oranı sırasıyla % 20.48, 20.97 ve 20.83, total tekli doymuş yağ asitleri 

oranı % 30.73, 31.01 ve 31.26, total çoklu doymamış yağ asitleri oranı % 46.58, 45.89 ve 

45.70 olarak belirlenmiş, her üç toplam yağ asidi oranı bakımından gruplar arasında farklılık 

bulunmamıştır. Serum total protein ve albümin değerleri bakımından gruplar arasında farklılık 

bulunmamıştır. Deneme I ve II gruplarının toplam kolesterol, LDL, VLDL ve trigliserit 
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seviyeleri Kontrol grubundan önemli derecede düşük bulunmuştur. Deneme I’in HDL 

seviyesi Kontrol grubundan düşük bulunmuştur (P<0.05). Kontrol, Deneme I ve II gruplarının 

kuru madde sindirilebilirlikleri sırasıyla % 96.15, 95.52 ve 95.03, ham yağ sindirilebilirliği % 

86.68, 83.79 ve 83.15 olarak belirlenmiş ve Deneme II grubunun ham yağ ve kuru madde 

sindirilebilirliği Kontrol grubundan düşük bulunmuştur (P<0.05). Organik madde 

sindirilebilirliği sırasıyla % 82.42, 78.21 ve 77.57 olarak tespit edilmiş, Deneme I ve II 

gruplarının OM sindirilebilirlikleri Kontrol grubundan düşük bulunmuştur (P<0.05). Sonuç 

olarak broyler rasyonlarına 50 ve 100 mg/kg kitosan oligosakkarit ilavesinin göğüs eti yağ 

asidi kompozisyonunu değiştirmediği, ham yağ sindirimini azaltmasından dolayı 

hipolipidemik etki gösterebileceği kanaatine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Broyler, kitosan oligosakkarit, göğüs eti yağ asidi kompozisyonu, kan 

parametreleri, besin madde sindirilebilirliği 
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The present study was carried out to investigate the effects of honey bee propolis and 

pollen supplementation on growth performance and body components in quail (Coturnix 

coturnix japonica). Two experiments were conducted.  In each experiment (propolis and polen 

experiments), one hundred and eighty day-old Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) 

were used. For both experiments, chicks were sub-divided into three replicate groups within 

each treatment group and transferred to growing cages sized 50 x 50 x 17 cm. In the first 

experiment, propolis ethanolic extract (30%, PEE) was supplemented in diets at levels of 0, 5 

and 10 ml PEE kg-1 while in the second experiment, pollen was supplemented in diets at four 

levels (0, 5, 10 and 20 g pollen kg-1). In both experiments, chicks were fed with diet 

containing 240 g crude protein and 3100 kcal ME per kg diet. During the experimental period, 

body weight, feed consumption and feed efficiency were determined weekly. Experiments 

lasted 35 days. At the end of the experiments, 3 female and 3 male quail from each subgroup 

were killed humanely to determine body components. Experimental results showed that 

supplementation of PEE and pollen did not significantly affect body weight gain, feed 

efficiency or body components (P>0.05). It was concluded that propolis and pollen had no 

effect at the levels investigated on performance and body components of quail. 

Keywords: Japanese quail, nutrition, propolis, pollen, growth 
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54. Regression Analysis at Presence of Heteroscedasticity on Beekeeping 

 

Şenol Çelik 
Bingol University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Bingol, Turkey 

 

In this study, investigation of constant variance case, one of the most important assumptions 

of the least squares (LS) method and an application of it on beekeeping data were purposed. 

For his purpose, a 64 years time series data between the years 1950-2013 were used. 

Regression analysis was carried out to determine the economic factors that affect agricultural 

growth. Then heteroscedasticity tests of ARCH-LM test was applied and heteroscedasticity 

series found because of p<0.05. Y=1/X transformation was performed to series in order to 

recover from the problem of heteroscedasticity. Then ARCH-LM test was applied to 

conversion of the series again and assumption of constant variance provided because of 

p>0.05. A regression model was obtained as Y/X=0.0195-17954.69/X by means of 

Generalized least squares (GLS) method. Determination coefficient was found as. The results 

which has a statistical significant of alpha=0.01. 

Keywords: Beekeeping, heteroscedasticity, GLS. 

 

Arıcılık Verilerinde Değişen Varyansın Varlığında Regresyon Analizi 

 

Bu çalışmada, en küçük kareler (EKK) yönteminin en önemli varsayımlarından biri olan sabit 

varyans durumu incelenerek arıcılık verileri üzerinde bir uygulaması amaçlanmıştır. Bu 

amaçla 1950-2013 yılları arası 64 yıllık zaman serileri verileri kullanılarak regresyon analizi 

yapılmış ve bal üretim miktarı (ton) ile kovan sayısı arasındaki ilişki belirlenmeye 

çalışılmıştır. Sonra değişen varyans testlerinden ARCH-LM testi uygulanmış ve p<0.05 

olduğundan değişen varyanslı bir seri olduğu tespit edilmiştir. Değişen varyans sorunundan 

kurtarmak için seriye Y=1/X dönüşümü yapılmıştır. Dönüşüm yapılan seriye tekrar ARCH-

LM testi uygulanmış ve p>0.05 olduğundan sabit varyans varsayımı sağlanmıştır. 

Genelleştirilmiş en küçük kareler (GEKK) yöntemiyle Y/X=0.0195-17954.69/X şeklinde bir 

regresyon modeli elde edilmiştir. Belirtme katsayısı R2=0.856 bulunmuştur. Bu sonuçlar 

alfa=0.01 anlamlılık düzeyinde önemli olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arıcılık, değişen varyans, GEKK. 
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55. Japanese Quail Examine The Relationship Between The Characteristics Of Eggs 
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The aim of this study was to determine relationships between eggs characteristics of Japanese 

quails with different colors (white, dark brown, yellow and original). The egg weight, shape 

index, specific gravity, albumen index, yolk index, yolk weight, albumen weight, shell 

thickness, shell weight, albumen height and Haugh unit of 247 eggs, obtained from four 

different color and four week fattening period of quail, were determined. Using the 

coefficients of variation homogeneity of the data of egg characteristics were checked. 

Correlation matrix was used to determine the relationship between the characteristics of the 

egg. The lowest variation of specific gravity values were in white, dark brown and yellow 

color of quails, respectively, 0.57%, 0.38% and 0.47%, and yolk index values with 3.54% in 

the original color of the quail. The highest variation of albumen height values were 17.67%, 

17.04%, 17.70% and 14.97% for white, dark brown, yellow and original color in the quails, 

respectively. The data of egg feature appears to be homogeneous. The highest correlation 

coefficients occurred between albumen height-Haugh unit (0.988) and egg weight-current 

weight (0.735) in the white quail; unit (0.982) and egg weight-current weight (0.831) in the 

yellow color quail, and the albumen height-haugh unit (0.993) and egg weight-current weight 

(0.630) in the original color quail. Overall, correlation coefficient between albumen height 

and haugh unit higher than the other quality characteristics was concluded. 

Keywords: Japanese quail, correlation coefficient, variation, egg characteristics 

 

Japon Bıldırcınların Yumurta Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Bu çalışmada değişik renklere (beyaz, koyu kahve, sarı ve orijinal) sahip Japon 

bıldırcınlarında yumurta özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Dört ayrı 

renkten dörder haftalık dönemde elde edilen toplam 247 adet yumurtaya ait yumurta ağırlığı, 

şekil indeksi, özgül ağırlık, ak indeksi, sarı indeksi, sarı ağırlığı, ak ağırlığı, kabuk kalınlığı, 

kabuk ağırlığı, ak yüksekliği ve haugh birimi belirlenmiştir. Varyasyon katsayıları 

kullanılarak yumurta özelliklerine ait verilerin homojenliği kontrol edilmiştir. Yumurta 

özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde korelasyon matrisi kullanılmıştır. En düşük 

varyasyon beyaz, koyu kahve ve sarı renkteki bıldırcınlarda özgül ağırlık değerleri olup, 

sırasıyla % 0.57, % 0.38 ve % 0.47, orijinal renkteki bıldırcınlarda sarı indeks değeri olup, % 

3.54’tür. En yüksek varyasyon beyaz, koyu kahve, sarı ve orijinal renkteki bıldırcınlarda ak 

yüksekliği değerleri sırasıyla % 17.67, % 17.04, % 17.70 ve % 14.97’dir. Yumurta özelliği ile 

ilgili verilerin homojen olduğu görülmektedir. En yüksek korelasyon katsayıları beyaz renk 

bıldırcınlarda ak yüksekliği-haugh birimi (0.988) ve yumurta ağırlığı-ak ağırlığı (0.735), koyu 

kahve renk bıldırcınlarda ak yüksekliği-haugh birimi (0.981) ve yumurta ağırlığı-sarı ağırlığı 

(0.865), sarı renk bıldırcınlarda ak yüksekliği-haugh birimi (0.982) ve yumurta ağırlığı-ak 

ağırlığı (0.831) ve orijinal renk bıldırcınlarda ak yüksekliği-haugh birimi (0.993) ve yumurta 

ağırlığı-ak ağırlığı (0.630) arasında gerçekleşmiştir. Genel olarak ak yüksekliği-haugh birimi 

arasındaki korelasyon katsayısının diğer kalite özelliklerine oranla daha yüksek olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Japon bıldırcını, korelasyon katsayısı, varyasyon, yumurta özellikleri 
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56. Phylogenetic Relationships Between Mitochondrial DNA Haplogrup in Zom Sheep 

and Some Indigenous Sheep Breeds 

 

Mehmet Emin Vural
1
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1
GAP International Agricultural Research and Training Center, Diyarbakır, Turkey 

2
Harran University, Faculty of Agriculture, Deparment of Animal Science, Şanlıurfa, Turkey 

3
Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute, Konya, Turkey 

 

In this research, determination of phylogenetic tree of Zom sheep of Karacadağ province 

using molecular techniques was the main goal. Blood samples were collected for genomic 

DNA isolation in sheep, and genomic DNAs were isolated in all the samples. In DNA 

samples, necessary forward and reverse primers were designed to amplify mitochondrial D-

loop gene region. Mitochondrial D-loop gene region were amplified by applying polymerase 

chain reaction (PCR) technique, and gene sequence information of PCR products were 

obtained. Phylogenetic tree formed in this research using sheep haplotype D-loop sequences 

and reference haplogroups, 12 haplotypes (60%) out of 20 Zom haplotypes were in B lineage, 

8 haplotypes (40%) were in A lineage. Phylogenetic relationships were investigated with 

phylogenetic trees. generated by means of the gene sequence information of Karakaş, Tuj, 

Karya, Karayaka, Akkaraman, Gökçeada, Dağlıç¸ Morkaraman, Kıvırcık, İvesi, Herik, 

Karagül, Hemşin, Çine Çaparı, Sakız, Norduz  Sheep obtained  from GenBank , When  

phylogenetic tree generated from the Zom sheep along with Sheep breeds in previus study 

containing hablogrup A and B were analized,  it was found Zom and other breeds of sheep 

clustered together separated to chios sheep. Phylogenetic relationships are very high because 

of the high level of genetic similarity in the philogenetic trees generated with the animals 

included in the different haplogrup containing Turkey’s native sheep breeds. 

Keywords: Zom sheep, mtDNA, Phylogenetic 

 

Karacadağ Yöresi Zom Koyunları ile Bazı Yerli Koyun Irklarında Mitokondriyal DNA 

Haplogruplar Arasında Filogenetik İlişkiler 

 

Bu çalışmada, Karacadağ yöresi Zom koyunlarının filogenetik yapıları moleküler tekniklerle 

belirlenmeye çalışılmıştır. Koyunlardan genomik DNA izolasyonu için kan örnekleri 

toplanmış ve tüm örneklerden genomik DNA izole edilmiştir. Koyun DNA örneklerinde 

mitokondriyal D-loop bölgesini çoğaltmak için gerekli ileri ve geri primerler tasarlanarak, 

koyun D-loop gen bölgeleri polimeraz zincir reaksiyonu tekniği (PCR) ile çoğaltılmıştır. PCR 

ürünlerinin gen dizi bilgileri elde edilmiş ve dizi bilgilerine göre koyunlarda mtDNA 

polimorfizmi, mtDNA haplotipleri ve haplogrupları (soylar) arasında filogenetik ilişkiler 

belirlenmiştir.  Zom koyunları, D-loop bölgesine göre UPGMA filogenetik ağaçta, 20 

haplotipe ayrılmıştır. Zom koyunlarına ait diziler ile referans haplogruplarla birlikte 

oluşturulan filogenetik ağaçta, 20 haplotipten, 12’si B soyunda (%60), 8’i A soyunda (%40) 

yer almıştır. Karakaş, Tuj, Karya, Karayaka, Akkaraman, Gökçeada, Dağlıç¸ Morkaraman, 

Kıvırcık, İvesi, Herik, Karagül, Hemşin, Çine Çaparı, Sakız, Norduz koyun ırklarına ait gen 

dizi bilgileri Gen Bankasından (NCBI) temin edilerek birlikte oluşturulan filogenetik ağaçlar 

ile filogenetik ilişkiler incelenmiştir. Zom koyunları ile yukarıda belirtilen önceki 

çalışmalardaki haplogrup A ve B içeren ırklar ile birlikte oluşturulan fiogenetik ağaçlar 

incelendiğinde, A ve B soyunda, Zom koyunu ile diğer ırkların birlikte kümelenerek Sakız 

koyunundan ayrıldığı görülmüştür. Türkiye yerli koyun ırklarını içeren farklı haplogruplara 

dahil hayvanlarla oluşturulan filogenetik ağaçlarda, genetik benzenliklerin yüksek olması 

nedeni ile filogenetik ilişkiler çok yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Zom koyunu, mtDNA, Filogenetik 
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1. Maize Breeding Studies at Batı Akdeniz Agricultural Research Institute 
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2
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As a result of intensive maize breeding studies from 1982 to the present day, several maize 

inbred lines and hybrids were developed and released by Batı Akdeniz Agricultural Research 

Institute. Research for various uses in the different grain types and studies have been 

conducted. Dent, flint, sweet and white seeded maize types have been studied and silage corn 

varieties and corn borer-resistant (Sesamia cretica Led. S. nonagrioides Lef.) hybrids were 

developed. In addition, in the mentioned studies creation of populations, inbred line 

development, maintenance and production of pure lines and hybrid corn seed production 

issues were studied. To the present day, 3 grain maize hybrids, 3 popcorn hybrids, 3 white 

seed maize hybrids, 2 silage maize hybrids, 4 corn borer mid-resistant hybrids, 1 standart 

sweet corn hybrid and a large number of inbred lines were developed, registered and released 

for the country agriculture. In this study, hybrid maize breeding activities conducted between 

2009-2013 were discussed and information on developed hybrid maize were given. 

Keywords: Maize, breeding, yield, quality, hybrid, inbred line, population 

 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mısır Islah Çalışmaları 

 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstütüsü’nde (BATEM) 1982 yılında başlayan ve 

günümüze kadar devam eden yoğun mısır ıslah çalışmaları neticesinde birçok hat ve hibrit 

mısır çeşidi geliştirilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Araştırmalarda farklı tane tipi ve değişik 

kullanım amaçlarına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Islah çalışmalarında atdişi, sert, şeker, 

cin ve beyaz mısır tiplerinde çalışılmış ve farklı amaçlarla silajlık mısır çeşitleri ile mısır 

koçan kurduna dayanıklı (Sesamia cretica Led. S. nonagrioides Lef.) hibrit mısır çeşitleri 

geliştirilmiştir. Ayrıca, çalışmalar ile hibrit mısır geliştirmeye esas teşkil edecek 

populasyonların oluşturulması, kendilenmiş hatların geliştirilmesi, saf hatların muhafazası ve 

üretimi ile hibrit mısır tohumluk üretimi konuları ele alınmıştır. Günümüze kadar, 3 adet 

tanelik mısır, 3 adet cin mısır, 2 adet beyaz mısır, 3 adet silajlık mısır, 4 adet mısır koçan 

kurduna orta dayanıklı, 1 adet şeker mısır çeşidi ile çok sayıda kendilenmiş hat geliştirilerek 

tescil ettirilmiş ve ülke tarımının hizmetine sunulmuştur. Bu çalışmada, 2009-2013 yıllarında 

yapılan ıslah çalışmaları tartışılmış ve geliştirilen hibrit mısır çeşitleri hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, ıslah, verim, kalite, hibrit çeşit, hat, populasyon 
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2. Mısırda Azotun Silaj Kalitesine Etkisi 

 

Ali Koç, Murat Çalışkan, Çetin Sayılğan 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya 

 

Deneme Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aksu Tarla Bitkileri 

Biriminde 2011 yılında yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak BATEM adına tescilli 

BATEM 7252 SİDE, BATEM 7255 ŞAFAK ve BATEM 5455 BURAK isimli silajlık mısır 

çeşitleri kullanılmıştır. Gübre dozu olarak 0, 7, 14, 21, 28 ve 35 kg/da saf N(azot) uygulanmış 

fosfor (P2O5) potasyum (K20) 8 kg/da (kontrol parseli hariç) tüm parsellere uygulanmıştır. 

Azotlu gübrenin yarısı ekimden önce amonyum sülfat (%21 N), kalanı ise 1. Sulamadan önce 

üre (%46 N) olarak verilmiştir. Deneme 4 tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre 

kurulmuştur. Sıra arası 70 cm, sıra üzeri 18 cm, parsel genişlikleri ekimde 4.2 x 5.0 m = 21.00 

m2, hasatta 2.80 x 4.0 = 11.2 m2 hasadı yapılmıştır. Parsel yaş ve kuru ot verimleri alınmış, 

mısır silaj makinesinde parçalanarak plastik kaplarda 45 gün beklenerek silajın olgunlaşması 

beklenmiştir. Silajdan alınan örneklerde silaj kalite kriterlerinden ham kül, Ham yağ ve Ham 

protein analizleri yapılmıştır. Parsele verimde ortalama 8423 Kg/da Şafak çeşidi A grubunda 

Side çeşidi 4714 Kg/da son sırada yer almıştır. Dozlar bakımından; 28 Kg Azotla A grubunda, 

35 Kg N B grubunda, 0 kg N grubu ise son sırada yer almıştır. Silajda kaliteyi oluşturan ADF, 

ADL, NDF, Silajda Fiziksel özellikler, pH değeri, Silajda Selüloz ve Silajda Nöm değerlerine 

bakılmıştır. Silajlık mısırlarda Azot(N) miktarının artması dekara verimleri doğru orantılı 

olarak 28 Kg/da kadar artışlar görülmüş daha sonraki dozların ortalamalarında verimlerin 

düştüğü tespit edilmiştir. Azot artışına paralel olarak silaj kalitesini oluşturan ADF, ADL ve 

NDF değerlerinde düşüşler olmuş. Silaj fiziksel Özelliklerde azot dozu artışına paralel olarak 

silaj kalitesinde artışlar görülmüştür. pH değerinde azot dozuna bağlı olarak bir değişiklik 

tespit edilememiştir. Silajda selüloz değerinde düşüş görülmüştür. Silajda NÖM değerinde de 

azot miktarına bağlı olarak artışlar olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Silaj, Kalite, Verim 
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3. Ege Bölgesi Ekolojik Koşullarına Uyumlu Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşit ve 

Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Aydın İmamoğlu, Seda Pelit, Hakan Hekimhan, Okan Çakır 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen İzmir 

 

Bu Çalışma, Ege Bölgesi Ekolojik koşullarına uyumlu arpa genotiplerini saptamak amacıyla 

2012-2013 yılında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlaları ile Karacabey Tarım 

İşletmesi tarlalarında tesadüf blokları deneme deseninde, dört tekerrürlü olarak 1 set halinde 

yürütülmüştür. Araştırmada 20 hat ve kontrol olarak (Akhisar98, Kaya7794, Hilal, Sancak ve 

Bayrak) 5 çeşit kullanılmış olup, hat ve çeşitlere ait tane verimi (kg/da), bin tane ağırlığı (g), 

hektolitre ağırlığı (kg/hl), tane irilik oranı (%) ve protein oranı (%) özellikleri belirlenmiştir. 

Çalışma sonunda en yüksek tane verimi standart Akhisar98 çeşidinden alınırken, bunu takiben 

18,10,6,22 ve 12 numaralı hatlardan, en yüksek bin tane ağırlığı standart Hilal ve bunu 

takiben 16,13 ve 7 numaralı hatlardan, en yüksek hektolitre ağırlığı 25,24,23numaralı hatlar 

ve Hilal ve Kaya7794 standartlarından elde edilmiştir. Ege Bölgesi Ekolojik koşullarına 

uygun ümitvar arpa hatlarının belirlenmesi üzerine yürütülen bu araştırmada; tane verimi ve 

bazı kalite kriterlerine göre 18,10,6,22,16,13,25,24 ve 23 numaralı hatlar ümitvar 

bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, tane verimi, kalite, hat, çeşit. 
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4. Drought Stress in Temperate Maize 

 

Şekip Erdal, Mehmet Pamukçu, Ahmet Öztürk 
Batı Akdeniz Agricultural Research Institute, Field Crops, Antalya-Turkey 

 

Drought stress affecting maize production all around the world especially in tropical regions. 

However, climate change, diminishing water supplies, lack of irrigation especially during 

flowering and irregular rainfall causes yield losses in temperate maize as well. One of the 

most effective method to combating drought in maize is breeding maize varieties that can 

tolerate drought or water stress. In the present study, the importance of drought stress in maize 

and drought stress tolerance for temperate maize were discussed. 

Keywords: Drought stress, temperate maize, tolerance 
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5. Implementation of Twin Row and Narrow Row in Corn Breeding 

 

Betül Kolay, Özlem Avşar 
GAP International Agricultural Research and Training Center, Diyarbakir, Turkey 

 

Corn is the most produced cereal in the world and it is in the third place between the cereals 

considering total production amount in our country. Corn is more important for our country 

because of being oil plant. Corn production can be possible in many regions of our country. It 

is necessary to perform adaptation, agronomic and breeding studies parallel to common 

production of corn. Many studies carried out about twin row instead of single row of corn 

production especially in United States. These studies carried out in some other countries and 

little in our country and the studies show that these systems were affected generally from 

environmental conditions. In some studies these systems increased the yield and in some 

studies do not influence any change in yield. In this study it is evaluated the studies that 

carried out in the world and in our country and discuss the results. 

Keywords: Corn, narrow row, twin row 

 

Mısır Yetiştiriciliğinde Çift Sıra ve Dar Sıra Uygulamaları 

 

Dünyada en fazla üretilen tahıl mısırdır. Mısır bitkisi ülkemizde toplam üretim miktarı dikkate 

alındığında tahıllar arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Oldukça geniş kullanım alanına 

sahip olan bu bitki, bir yağ bitkisi olması sebebiyle ülkemiz için daha büyük önem arz 

etmektedir. Ayrıca ülkemizin birçok bölgesinde yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Mısır 

üretiminin yaygınlaşmasına paralel olarak, bu bitki ile ilgili yetiştirme tekniği, adaptasyon ve 

ıslah çalışmalarının yapılması zorunluluğu doğmuştur. Özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri’nde, tek sıra yerine iki sıra mısır ekimi (twin row ve narrow row) ile ilgili çok fazla 

araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar, diğer bazı ülkelerde ve ülkemizde de az sayıda 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda genel olarak, bu sistemlerin çevre koşullarından oldukça 

etkilendiği görülmüştür. Çalışmaların bir kısmında, uygulanan bu sistemler verimi olumlu 

yönde etkilerken, bazılarında değiştirmemiştir. Bu çalışmada, mısır yetiştiriciliğinde dar sıra 

ve çift sıra uygulamaları ile ilgili dünyada ve ülkemizde yapılmış olan çalışmalar 

değerlendirilmiş olup, bulunan sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, dar sıra, çift sıra 
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6. Determination of General Combining Ability and Heterotic Groups of Maize Inbred 

Maize Lines by Top-cross Method 

 

Rahime Cengiz, Mesut Esmeray, Mehmet Cavit Sezer, Niyazi Akarken, Abdurrahman Eşref 

Özbey, Ahmet Duman 
Maize Research Station, Sakarya, Turkey 

 

In 2012, a total of 107 inbreds (in S3 to S5 stage) were crossed with two testers FRMo17 

(Lancaster) and ADC-451 (Leaming) that represent two different heterotic groups for the 

Turkey maize germplasm. These genetically diverse lines belong to medium or mid-late 

maturity groups, and have yellow dent and semi flint kernel texture. The candidate lines were 

planted in two rows, and each of these two rows was crossed (as female) with each of the two 

testers (as male), through controlled pollinations. According to the results of top-cross trials, 

the yield of the candidate lines obtained between 782-1312 kg/da which were crossed to 

FRMo17 tester and 858-1918 kg/da which were crossed to ADK-451 tester. The most highest 

value of general combining ability was determined 261 from FRMo17 tester and 386 from 

ADK-451 tester. Total of 69 lines have been identified for further evaluation based on the 

yield performance, General Combining Ability (GCA) estimates, plant characteristics, and 

assesment of heterotic groups. 

Keywords: Top cross, inbred line, heterotic grouping, general combining ability 

 

Yoklama Melezi Yöntemi ile Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının 

Genel Kombinasyon Yeteneklerinin ve Heterotik Gruplarının Belirlenmesi 

 

2012 yılında 107 adet S3 – S5 kademesinde yer alan kendilenmiş hat adaylarının 2 farklı 

heterotik grubu temsil eden FRMo17 (Lancaster) ve ADK-451 (Leaming) test edici hatları ile 

yoklama melezleri yapılmıştır. Farklı genetik yapıya sahip aday hatlar orta ve orta geççi olum 

grubunda, sarı-atdişi ve sarı-sert gibi tane yapısındadır. Aday kendilenmiş hatlar iki sıralı 

ekilerek her bir sırası bir test edici ile kontrollü melezleme yapıldı. 2013 yılı yoklama melezi 

gözlem bahçeleri denemeleri sonuçlarına göre FRMo17 test edici hattı ile yapılan melezlerde 

tane verimi 782-1312 kg/da arasında, ADK-451 test edici hattı ile yapılan melezlerde tane 

verimi 858-1918 kg/da arasında değişmiştir. FRMo17 test edici hattı ile yapılan melezlerde 

değerlendirilen hatların genel kombinasyon yeteneği en yüksek 261 olarak belirlenirken, 

ADK-451 test edici hattı ile yapılan melezlerde değerlendirilen hatların genel kombinasyon 

yeteneği ise en yüksek 386 olarak belirlenmiştir. Test edici hatlarla yapılan melezlerinin 

verim performanslarına, genel kombinasyon yeteneklerine, bitki özelliklerine ve heterotik 

gruplarına göre yapılan değerlendirmeler sonucu toplam 69 adet hat adayı seçilerek 

kendilemelere devam etmek üzere bir üst programa aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yoklama melezi, kendilenmiş hat, heterotik grup, genel kombinasyon 

yeteneği 
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7. Silaj Kalite Değerlerine Göre Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) 

Hatlarının Silaj Mısır Islahında Değerlendirilmesi 

 

Ahmet Duman, Rahime Cengiz, Niyazi Akarken, Mehmet Cavit Sezer, Abdurrahman Eşref 

Özbey, Mesut Esmeray 
Mısır Araştırma İstasyonu, Sakarya 

 

Bu araştırma, Mısır Araştırma İstasyonunda melez mısır ıslah araştırmaları çerçevesinde 

geliştirilen kendilenmiş mısır hatlarının silajlık çeşitlerin geliştirilmesi ve ıslah programında 

kaynak materyal olarak değerlendirilmek için bazı silaj kalite değerlerinin belirlenmesi 

amacıyla 2011-2013 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak Mısır 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş kendilenmiş mısır hatları 

kullanılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2011-

2013 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada morfolojik gözlemler olarak çiçeklenme 

süresi, bitki boyu, yeşil kalma, bitki-koçan oranı, yaprak-sap oranı, yeşil bitki verimi, kalite 

gözlemleri olarak da ADF, NDF, ham selüloz, protein, yağ gibi özellikler incelenmiştir. 

Denemede her yıl farklı kendilenmiş hatlar yer alırken bazı üstün hatlar ve standart çeşitler 

tekrarlanmıştır. Silaj kalite değerleri iyi olan kendilenmiş hatlar arasında melez 

kombinasyonları oluşturulmuştur. Silajlık mısır melez kombinasyonları için tesadüf blokları 

deneme deseninde silaj verim denemeleri yürütülmüştür. Silaj kalite değerleri belirlenmiştir. 

Ortalama değerlere göre araştırmada kalite özellikleri iyi olan, morfolojik özellikleri silaj için 

uygun ve verim değerleri yüksek olan 15 adet melez kombinasyonu seçilmiştir. Seçilen 

melezlerin NDF değerleri 39,2-49,0 arasında, ADF değerleri ise 32,5-37,2 arasında değişirken 

çeşitler arasındaki bu kalite parametreleri arasında % 1 önem seviyesinde istatistiki olarak 

fark önemli bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: ıslah, yeşil bitki verimi, kuru madde, ham protein, ham selüloz, asit 

deterjan lif (ADF), nötral deterjan lif (NDF) 
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8. Bioassay And Chemical Control of Wheat Seed Gall Nematode Anguina Tritici by 

Fungicides and Herbicides Basically Used in Wheat Fields 

 

Sulaiman N. Ami, Ibrahim E. Taher 
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Duhok 

 

The results indicated that the fungicides Vitavax, Divident and Dithane and herbicide 

Granstar caused mortality to second stage juveniles (J2) of A.tritici. Higher mortality 

(89.12%) appeared after a week of immersion of J2 in Dithen at concentration 8 ppm while 

less mortality (16.63%) was with vitavax at concentration 2ppm.Regression analysis and 

correlation coefficient showed positive relation between concentrations of pesticides and J2 

mortality.From toxicity lines,LC50 and relative toxicity Dithane was more toxic to nematode 

juveniles while vitavax was less. Results of wheat seed ( Sham 6 c,v. ) mixing with fungicides 

indicated that the lowest infection (35.68%) and number of galls (3) were recorded with 

Dithane in the third planting date ( 15 Jan.2011) compared to the control treatment. In general 

fungicides slightly improved the growth and yield criteria of wheat and an obvious 

improvement in leaf area (19.92 cm²), harvest index (27.43) in the first ( 15 Nov.2010 ) and 

second planting dates ( 15 Dec.2010 ) respectively with Vitavax, weight of seeds (0.44gm) in 

the first planting date with Dithane and number of seed/spike (18.75) in third planting date 

with Dividant. Depending on the number of galls, the third planting date may be the most 

suitable planting date. Herbicide Granstar® caused a non-significant reduction in the infection 

criteria compared with non sprayed treatment while it caused a significant increasing in the 

value of some growth and yield criteria including harvest index, weight of seed/spike,spike 

length, straw weight and number of seeds/spike. 

Keywords: Wheat, gall nematode, Anguina tritici 
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9. Evaluating Grain Yield and Quality Parameters of Some Bread Wheat Genotypes in 

Rainfed and Irrigated Conditions 

 

Hüsnü Aktaş, Mehmet Karaman, Enver Kendal, Sertac Tekdal, İrfan Erdemci 
GAP International Agricultural Research and Training Center, Diyarbakır, Turkey 

 

This research was conducted in randomized complete-block design with three replications in 

experimental field of GAP International Agricultural and Training Center during 2009-2010 

growing season under irrigation and rainfall conditions of Diyarbakır. 4 approved varieties 

and 8 advenced lines of wheat were used as a material to determine the quality and grain yield 

characteristics. Altought, total rain was 517 mm, but low rain during Marc and April had led 

to dorught stress in 2009/10 season. Acording to combained analyse grain yield of average 

ranged from 207 kg/da to 574 kg/da and differences of the genoytes was signifigant. Drought 

stress index ranged from 0.28 to 1.17. Some important quality characters such as mini-

sedimantation ratio, protein content were investigated. Average of Mini-Sds value in the 

irrigated trial was 10.21 ml and rainfall trial was 13.50 ml, also protein content of rainfall trial 

average was lower than irrigation trial. Acording to results 

STAR/PVN//STAR/3/WH542/4/MILAN/KAUZ and KAUZ//STAR/LUCO-

M/5/BOW/CROW determined as superior genotypes related to grain yield and quality 

parametrs. In the light of obtained results, the lines with high performance will evaluate in 

locations which have different ecological conditions. 

Keywords: Bread wheat, grain yield, quality 

 

Bazi Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Sulu ve Yağişa Dayali Şartlarda Verim ve Kalite 

Bakimindan Değerlendirilmesi 

 

Bu araştırma 2009/2010 sezonunda 4 çeşit ve 8 ileri kademedeki hattan oluşan ekmeklik 

buğday setinde tane verimi ve bazı kalite özelliklerinin araştırılması amacıyla Diyarbakır sulu 

ve kuru koşullarında. tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

2009/10 sezonu içerisinde düşen yağış miktarı 517 mm ile uzun yıllara göre yüksek olmasına 

rağmen, Mart ve Nisan ayları arasındaki 40 gün süresince yağışın çok düşük olması geç 

dönem kuraklığının yaşanmasına neden olmuştur. Birleştirilmiş istatistiki analize göre, 

genotiplerin tane verimi ortalamaları 207 ile 574 kg/da arasında değişirken, en yüksek tane 

verimi 574 kg/da ile 7 numaralı genotipten elde edilmiş ve genotipler arasındaki verim 

farkları istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Genotiplerin kuraklık hassasyet indeksi 

değerleri 0.28 ile 1.17 arasında değişim göstermiş olup, genotiplerin sulu koşullardaki Mini-

Sds değeri ortalaması 10.21 ml, yağışa dayalı şartlarda ise 13.50 ml olarak tespit edilirken, 

protein oranı değeri ortalamasının sulu koşullarda düşük olduğu belirlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre araştırmada kullanılan genotipler arasında 

STAR/PVN//STAR/3/WH542/4/MILAN/KAUZ hattı ile KAUZ//STAR/LUCO-

M/5/BOW/CROW genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri bakımından yüksek 

değerlere sahip olmalarından dolayı, ümitvar görülen bu hatların bölge verim denemeleri 

aşamasına aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, tane verimi, kalite 
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10. Investigation HMW and LMW Glutenin of Some 15thIWWIP Bread Wheat Lines 

for Better Quality and Grain Yield 
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2
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This study was conducted in GAP International Agricultural Research and Training Center, in 

2011/2012 season under irrigated conditions of Diyarbakir. 4 variaties and 20 IWWIP wheat 

genotypes were studied to determine allelic variation at Glu-1 and Glu-3 loci by SDS-PAGE 

electrophoresis and to understand their effects on quality traits. Twelve different Glu-1 alleles 

were identified at Glu-A1, Glu-B1 and Glu-D1 loci resulting into 14 allelic combinations. The 

result of SDS-PAGE indicate that subunits/alleles 1, null, 2* at Glu-A1, 17+18, 13+16, 7+9, 

7+8, 7, 13+19 at the Glu-B1 and 2+12, 5+10, 5+12 at the Glu-D1. The quality scores 

displayed a range from 6 to 10, and highest quality scores of 10 were observed in 41,66 % of 

genotypes. For LMW-GS, five, eight, four alleles provisionally observed at Glu-A3, Glu-B3 

and Glu-D3 respectively, in 19 allelic combinations. The UPGMA analysis grouped 

genotypes into three major with two additional sub clusters for each. Also, grain yield, TGW, 

Zeleny Sedimantation, protein content were studied to detect relation between HMWG 

subunits. The grain yield, TGW, protein content and Zeleny Sedimantation volume showed 

relatively higher signifigant among the varieties. Analyses of yield and high molecular weight 

glutenin subunits from these experiments projected some genotypes have a high protein 

content, protein quality and yield that was greater than the current wheat varieties in Turkey. 

Therefore, new varieties can be improved potentially and made more consistent in yield and 

quality if suggested genotypes in the present study are used in breeding programs. 

Keywords: Sds-Page, Quality, HMW glütenin, LMW glütenin, grain yield 

  



 953 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

11. Determination of Leaf Chlorophyll Density in Some Maize Inbred Lines 

 

Niyazi Akarken
1
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1
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2
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This study, which is breeding by different institutes of inbred corn lines was conducted in 

order to determine the density of chlorophyll. 32 inbred lines were used in the study as 

material, 23 from Sakarya Maize Research Station, 3 from West Mediterranean Agriculture 

Research Institute, 6 from Black Sea Agriculture Research Institute. The trials were carried 

out as first crop in Sakarya Maize Research Station and as second crop GAP Agriculture 

Research Institute in Randomized Complete Block Design with three replications in 2011. 

Materials was measured at three different periods (before flowering, during flowering and 

after flowering) with portable chlorophyll meter device (Minolta SPAD-502, Osaka, Japan). 

The measured SPAD values changed between 61 to 47 in Sakarya location and 52 and 30 in 

Şanliurfa location. The lowest value was measured for genotype 30 (ADK-599) in Şanliurfa 

location and the highest value was measured for genotype 62 (ADK-728) in Sakarya location. 

Keywords: Flowering, inbred line, chlorophyll density, maize 

 

Bazı Mısır Hatlarının Yaprak Klorofil Yoğunluklarının Belirlenmesi 

 

Bu çalışma, farklı enstitüler tarafından ıslah edilmiş olan kendilenmiş mısır hatlarının yaprak 

klorofil yoğunluklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak 

Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden 23 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünden 3 ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 6 olmak üzere 

toplam 32 adet kendilenmiş mısır hattı kullanılmıştır. Deneme 2011 yılında Sakarya Mısır 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğü deneme alanında birinci ürün, GAP Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünde ikinci ürün olarak Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 

tekerrür şeklinde kurulmuştur. Araştırmada mısır bitkisi için taşınabilir klorofil metre cihazı 

(Minolta SPAD-502, Osaka, Japan) ile Çiçeklenme Öncesi, Çiçeklenme zamanı ve 

Çiçeklenme Sonrası olmak üzere 3 farklı dönemde ölçümler yapılmıştır. Araştırma 

materyalinde ölçülen SPAD değerleri; Sakarya lokasyonunda (61 ile 47) Şanlıurfa 

lokasyonunda (52 ile 30) arasında değişiklik göstermiştir. İncelenen mısır hatları arasında en 

düşük değere sahip genotip 30 ile ADK-599 hattında Şanlıurfa lokasyonunda, en yüksek 

değere sahip genotip ise 62 ile ADK-728 hattında Sakarya lokasyonunda ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çiçeklenme, kendilenmiş hat, klorofil yoğunluğu, mısır 
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12. Reactions of Different Barley Genotypes Against Barley Leaf Stripe Disease 

(Drechslera graminea (Lord.) My Shoei.) and Potential Resistance Resources 
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Following wheat, barley, comes as second in terms of production area and majority of 

production among field crops, can be produced in all region of our country. In Anatolian 

conditions, Barley Leaf Stripe disease is one of most important biotic factors, which limits the 

barley production. In our study, 25 breeding materials were investigated for their resistance 

reactions against Barley Leaf Stripe disease (Drechslera graminea (Lord.) My Shoei.) in 

natural field conditions, in 2012. The experiment was set up by randomized complete block 

split-plot design. The evaluation of observations was made based on two-digit scale. 

According to results, it was evaluated that İnce-04 variety was moderately resistant (MR), 

Tarm-92 variety was moderately susceptible (MS), Karatay-94, Larende, and Tokak were 

susceptible (S). No disease was observed on the line numbered as 21, 6 lines were resistant 

(R), 3 lines were moderately resistant (MR), 9 lines were moderately susceptible (MS), 1 line 

was susceptible (S). It is considered that the genotypes on which disease did not observed, 

have resistance potentials and give hope for resistance source for breeding studies. 

Keywords: Barley, Drechslera graminea, genotype, reaction, resistance source 

 

Farklı Arpa Genotiplerinin Arpa Çizgi Yaprak Lekesi Hastalığı (Drechslera graminea 

(Rab.) Shoem.) 'na Karşı Reaksiyonları ve Potansiyel Dayanıklılık Kaynakları 

 

Ülkemizde her bölgede üretimi yapılabilen arpa, tarla ürünleri içinde ekiliş alanı ve üretim 

açısından buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. İç Anadolu koşullarında arpa üretimini 

sınırlayan en önemli biyotik faktörlerden biriside Arpa Çizgi Yaprak Lekesi (AÇYL) 

hastalığıdır. Çalışmamızda, 2012 yılında ıslah materyali olarak 25 adet arpa genotipi AÇYL 

hastalığına karşı reaksiyonları açısından tarlada doğal koşullar altında incelenmiştir. Deneme, 

tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre kurulmuştur. Alınan hastalık 

gözlemlerinin değerlendirmesinde iki digitli skaladan faydalanılmıştır. Buna göre; İnce-04 

arpa çeşidi orta dayanıklı (MR), Tarm-92 çeşidi orta hassas (MS), Karatay-94, Larende ve 

Tokak çeşitleri ise hassas (S) olarak değerlendirilmiştir. 21 olarak numaralandırılan hatta hiç 

hastalık gelişmemiş olup, 6 adet hat dayanıklı (R), 3 adet hat orta dayanıklı (MR), 9 adet hat 

orta hassas (MS), 1 adet hat ise hassas (S) olarak değerlendirilmiştir. Hastalığın görülmediği 

çeşit ve hatlardan oluşan genotiplerin dayanıklılık potansiyellerinin olabileceği ve bunların 

ıslah çalışmaları için kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, Drechslera graminea, genotip, reaksiyon, dayanıklılık kaynağı 

 

  



 955 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

13. Kademeli Tohumluk Üretiminde Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerin Verimi ile 

Selektör Kayıpları Arasındaki İlişki 

 

Ahmet Akyol, Hasan Ay, Sait Aykanat 
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

 

Bu çalışmada; Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil 

ettirilen ekmeklik buğday çeşitlerinden Yüreğir-89, Adana-99, Ceyhan-99, Karatopak, Pandas 

ve Osmaniyem çeşitlerinin orijinal kademedeki tohumluk verimleri ile selektör kayıpları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu amaçla; ön eleme, gravite, triyör, ilaçlama 

ve paketleme ünitelerinden oluşan bir selektör kullanılmıştır. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 

kademeli tohumluk olarak üretimi yapılan beş tane ekmeklik buğday çeşidinin verim ve 

selektör kayıpları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; ekmeklik buğday çeşitlerinden 

ortalama verim, en yüksek 567,50 kg/da ile Ceyhan-99 çeşidi ve en düşük 442,15 kg/da ile 

Osmaniyem çeşidi tespit edilmiştir. Yine ortalama selektör kaybı, en düşük % 8,13 ile 

Ceyhan-99 çeşidinde ve en yüksek % 15,82 ile Osmaniyem çeşidinde tespit edilmiştir. 

Yüreğir-89 ve Karatopak çeşitlerin verimleri Adana-99 ve Pandas çeşitlerinden daha yüksek 

olduğu halde selektör kayıpları da daha yüksek çıkmıştır. Fakat genel olarak verim arttıkça 

kayıp azalmıştır. Verim ile selektör kayıpları arasında ters orantı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tohumluk, buğday, verim, selektör kayıpları 
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14. The Smut Infection Rates in Barley Production Areas Of Northern Cyprus 
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Cereal production area is 86.830 ha in Northern Cyprus. Barley has the largest production 

area occupying 80.400 ha while wheat and oats cover 5750 ha and 680 ha respectively. Barley 

production is carried out for the grain (68.486 ha) and biomass (11.914 ha) under rainfall 

conditions. Average yield of barley is 802 kg/ha. This survey study was conducted in 

Northern Cyprus in order to determine barley smut diseases in 2011-2012 and 2012-2013 

growing seasons. For the first and second years, 57 fields and 37 fields were examined 

between milky and dough stages (Zadoks 61-79) respectively. In this study, smut diseases and 

their incidences have been determined. Various smuts were recorded as covered smut 

(Ustilago hordei), semi-loose smut (U. nigra) and loose smut (U. nuda). Smut pathogens were 

observed in all fields examined. The average rates of infected heads in inspected fields were 

found as U.hordei 12.36, U.nigra 1.44, U.nuda 0.66. In vegetation growth period between 

November to May average climate data were: precipitation 439 mm, temperature 14.8°C and 

relative humidity 67%. As a result, The smut diseases in these areas an essential problem 

leading to great economic losses (14.48) in the current situation. When the diseases are 

noticed at heading, it is too late to manage for them and generally the percent of infected 

heads per field equals the overall yield reduction. 

Keywords: Barley, Ustilago spp, incidence, Northern Cyprus 
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15. Bazı Makarnalık Buğday Çeşitleri ve Yerel Popülasyonların Bulgur Verimi ve 

Kalite Unsurları Yönünden Mukayesesi 
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Çalışmanın amacı, Türkiye’de tescil edilmiş bazı makarnalık buğday çeşitlerinin yanı sıra 

yerel olarak ekimi yapılan bazı köy popülasyonlarını WANA (West Asia Nort Africa) agro-

ekolojik bölgesi içinde yer alan bazı Güney ve Güney Doğu illerimizin (Hayat, Adıyaman, 

Şanlıurfa, Diyarbakır) kuru koşullarında bulgur verimi ve kalitesinin yanı sıra diğer bazı kalite 

unsurları yönünden performanslarını belirlemektir. Çalışma 2010/2010 yılında Diyarbakır 

2011-2012 yıllarında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay illerinde tarla koşullarında tesadüf 

blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı yürütülmüştür. Çalışmada; Türkiye’de tescil 

edilmiş bazı makarnalık buğday çeşitlerinin (32 çeşit) yanı sıra 11 yerel popülasyon yer 

almıştır. Çalışma sunucunda gerek bulgur verimi ve kalitesi, gerekse hektolitre, camsı dane 

oranı ve bin dane ağırlığı yönünden hem lokasyon, hem de çeşitler arasında önemli farklılıklar 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Bulgur Verimi, Kalite Unsurları 
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This study was conducted to examine the existence of heavy metals in the soil and wheat 

samples collected from 26 pre-determined agricultural areas in Erciş, Gevaş, Gürpınar, 

Muradiye and Van Central districts. Samples were taken in 2012 harvest period. In addition to 

the physical and chemical properties of the samples, Ni, Pb, Cd and Cr existence was also 

examined. Wheat samples were separated in two parts as stem and kernel and heavy metal 

content was determined. The results of the soil analysis showed that soil structure includes 

clay (2 regions), sandy-clayey-loamy (9 regions), sandy-loamy (6 regions), clayey-loamy (1 

region) and loam (4 regions) and the pH varies between 7.80 and 8.59 (Alkaline). The regions 

do not have salinization problem (90-300 µS/cm). The lime content ranges from very low 

(0.65%) to very high (76%). The heavy metal content includes 0.036-4.253 ppm Ni; 0.391-

1.476 ppm Pb; 0.0188-0.1364 ppm Cr and 0.0056-0.0912 ppm Cd. In the stem samples, the 

highest and the lowest heavy metal content was 0.742-1.839 ppm for nickel; 0.811-2.249 ppm 

for chromium; 0.0087-0.1730 ppm for cadmium and 0072-0.2199 ppm for lead, respectively. 

In the kernel samples, these figures were 0.981-5.413 ppm for nickel; 0.0256-0.9074 ppm for 

chromium; 0.0009-0.5040 ppm for cadmium and 0.0196-0.3509 ppm for lead. Consequently, 

it is revealed that soils of the region do not have heavy metal contamination. Heavy metal 

content of the stems and the kernels of wheat were found to be higher than the limits for 

nickel, chromium and cadmium, while it is lower than the limits for lead. 

Keywords: Cadmium, contamination, heavy metal, lead, nickel, wheat 

 

Van Merkez ve İlçelerinde Buğdayın ve Yetiştiriciliği Yapılan Alanların Ağır Metal 

İçeriklerinin Belirlenmesi 

 

Bu çalışma Van merkez ile Erciş, Gevaş, Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde önceden 

belirlenen toplam 26 tarım alanından toplanan toprak ve buğday örneklerinde ağır metal 

belirlemesi için yürütülmüştür. Çalışmada 2012 yılı hasat döneminde örneklemeler 

yapılmıştır. Alınan toprak örneklerinde fiziksel ve kimyasal özellikler yanı sıra Ni, Pb, Cd ve 

Cr belirlemesi yapılmıştır. Buğday örnekleri ise sap ve tane olmak üzere iki kısma ayrılmış ve 

ağır metal kapsamları belirlenmiştir. Yapılan toprak analizleri sonucunda bünye olarak kil (2 

bölge), kumlu-killi-tın (9 bölge), kumlu-tın (6 bölge), killi-tın (1 bölge) ve tın (4 bölge), pH 

olarak, 7.80-8.59 (Alkalin) arasında değişmektedir. Bölgelerin tuz probleminin olmadığı (90-

300 µS/cm) belirlenmiştir. Kireç içeriği bakımından çok az (%0.65) ile çok fazla (%76) 

arasında değişmektedirler. Organik madde içerikleri çok az (%0.24) ile yeter (%3.34) arasında 

oldukları belirlenmiştir. Ağır metal içerikleri incelendiğinde Ni, 0.036-4.253 ppm; Pb, 0.391-

1.476 ppm; Cr, 0.0188-0.1364 ppm ve Cd 0.0056-0.0912 ppm arasında değişmektedir. Bitki 

örneklerinde en düşük ve en yüksek ağır metal kapsamları saplarda, nikelde 0.742-1.839 ppm; 

kromda, 0.811-2.249 ppm; kadmiyumda, 0.0087-0.1730 ppm ve kurşunda, 0.0072-0.2199 

ppm arasında değişmektedir. Tane örneklerinde ise nikel, 0.981-5.413 ppm; krom, 0.0256-

0.9074 ppm, kadmiyum, 0.0009-0.5040 ppm ve kurşun, 0.0196-0.3509 ppm arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Sonuç olarak bölge topraklarının ağır metal riski taşımadığı belirlenmiştir. 

Buğdayın sap ve tanelerindeki ağır metal içerikleri ise nikelde, kromda ve kadmiyumda izin 

verilebilir sınırların üstünde olduğu, kurşunda ise sınır değerlerinin altında yer aldığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, ağır metal, kirlilik, kurşun, nikel, kadmiyum 
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17. Determination of Some Agronomical Characteristics of Local Popcorn (Zea mays L.) 

Genotypes in The Black Sea Region of Turkey 

 

Fatih Öner
1
, Ali Gülümser

2 

1
Ordu University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Ordu, Turkey 

2
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Samsun, Turkey 

 

In this study, 48 popcorn (Zea mays L. everta) genotypes were used. Twelwe agronomical 48 

local popcorn genotypes were examined. Local corn genotypes were collected from 12 cities 

in The Black Sea Region in 2008 and field and laboratuary studies were completed in 2009. 

Variance analysis showed that there were high variations in most of the agronomical 

characteristics. In the study, plant height, rachis diameter, first corncob height, number of leaf, 

ear lenght, ear diameter, row numbers in ear, seed number in row, seed yield for one plant, 

days to silking, anthesis-silking interval ranged 162-373 cm, 13.61-38.87 mm, 42-208.00 cm, 

10-16 number, 10.44-24.33 cm, 25.31-45.97 mm, 8-20 number, 22-50 number, 26.5-139.7 

g/plant, 48-74 day and 58-83 day respectively. It was concluded that local popcorn genotypes 

collected from The Black Sea Region could form a rich genetic base in improvement 

programmes. 

Keywords: Popcorn, local genotypes, agronomical characters, cluster analyses 

 

Karadeniz Bölgesindeki Yerel Cin Mısır (Zea mays L. everta) Genotiplerinin Bazı 

Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Çalışmada 48 cin (Zea mays L. everta) yerel mısır genotipi kullanılmıştır. 48 cin mısır 

genotipinde 11 agronomik özellik incelenmiştir. Çalışmada 2008 yılında Karadeniz 

Bölgesi’ndeki 12 ilden yerel materyal toplanmış, 2009 yılında ise toplanan materyalin arazi ve 

laboratuar işleri yapılmıştır. Varyans analizi agronomik özelliklerin birçoğunda yüksek 

varyasyon olduğunu göstermiştir. Çalışmada bitki boyu 162-373 cm, sap çapı 13.61-38.87 

mm, ilk koçan yüksekliği 42-208.00 cm, yaprak sayısı 10-16 adet, koçan boyu 10.44-24.33 

cm, koçan çapı 25.31-45.97 mm, koçanda sıra sayısı 8-20 adet, sırada dane sayısı 22-50 adet, 

tek bitki verimi 26.5-139.7 g/bitki, tepe püskülü gösterme süresi 48-74 gün ve koçan püskülü 

gösterme süresi 58-83 gün arasında değişim göstermiştir. İncelenen agronomik özellikler 

bakımından genotipler Cluster (kümeleme) analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda 

Karadeniz Bölgesi’nden toplanan yerel mısır genotiplerinin kullanım amacına göre ıslah 

programlarında zengin bir genetik taban oluşturacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cin mısır, yerel genotip, agronomik özellik, kümeleme analizi 
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18. Performance of the Some Sugar Beet Varieties and Resist the Cercospora beticola at 

Middle Black Sea Gateway Region 
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Sugar is one of the major products in world trade and the country in terms of providing their 

own needs has great political significance. World sugar production was obtained from sugar 

cane(65%) and sugar beet (%35) in the world. Sugar beet is cutivated by 500 000 farmer 

approximately at 328 651 ha area in Turkey. Sugar beet yield, quality and durability of 

disease is important. This project has been prepared to determine high-quality and high-

yielding varieties in Middle Black Sea Gateway Region. This study was carried out 

randomized complete block design with 4 replicates with 24 variety of domestic and foreign 

origin. The statistical results of the between candidates; yield, digestion, digestion of purified 

and refined sugar yield were found very important 

Keywords: Tokat, sugarbeet, varyety, yield, quality, cercospora 

 

Orta Karadeniz Geçit Kuşağında Bazı Şekerpancarı Çeşit Adaylarının 

Performanslarının ve Cercospora’ ya Dayanıklılığının Belirlenmesi 

 

Şeker, dünya ticaretindeki önemli ürünlerden biridir ve ülkelerin kendi ihtiyaçlarını 

sağlamaları bakımından da büyük politik öneme sahiptir. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu 

iklim kuşağında şekerpancarı; üretim ve istihdam açısından önem arz etmektedir. Dünya şeker 

üretiminin %65’ i şekerkamışından elde edilirken geri kalanı şekerpancarından elde 

edilmektedir. Şekerkamışı şekerinin maliyetinin şekerpancarına göre 2-2,5 kat ucuz olması 

rekabeti olumsuz etkilemektedir. AB ülkelerinin % 95’inde pancar şekeri üretimi 

yapılmaktadır. Bu ülkeler daha ucuza kamış şekeri temin edebilecekleri halde pancar şekeri 

üretiminden vazgeçmemektedirler. Bununda nedeni pancar ziraatının ve sanayisinin 

üreticilere sağladığı katma değerdir. AB ülkelerinden Almanya, iç tüketiminin % 30’u, Fransa 

ise % 52’sinden fazla şeker üretmektedir. Ülkemizde % 28 seviyelerindedir. Dünyada 2010 

yılında toplam 4 663 610 ha alanda 227 691 779 ton, ülkemizde ise 328 651 ha alanda 17 942 

100 ton şekerpancarı üretim gerçekleşmiştir. Ülkemizde şeker pancarı tarımı, şeker pancarı 

üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın 

yanısıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet sektörleriyle de iç içe 

geçmiş durumdadır. Konu, tarım, tarımsal sanayi, işlenmiş temel gıda ürünleri ve istihdam 

gibi değişik dal ve konularda bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yöremizde 

şekerpancarı üretiminde kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerin yanısıra hastalıklara dayanıklı 

çeşitlerinde belirlenmesi amacıyla bu proje hazırlanmıştır. 2013 yılında, tesadüf blokları 

deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülen bu projede; TŞFAŞ Ankara Şeker 

Enstitüsü tarafından sağlanan 24 çeşit kullanılmıştır. Yapılan istatistiki analiz sonucu çeşit 

adayları arasındaki; verim, digestion, arıtılmış digestion ve arıtılmış şeker verimi çok önemli 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tokat, şekerpancarı, çeşit, verim, kalite 
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19. Research on Yield, Yield Components and Determination of Technological 

Properties in Different Cotton Cotton Lines/Varieties in Cukurova Conditions 

 

Sedat Süllü, Bekir Sıtkı Özbek, Ayten Dolançay, Hacer Kaya Kocatürk 
Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute, Adana, Turkey 

 

This investigation was conducted to determine performance of 11 cotton verieties (Gosspium 

hirsutum L.)in Çukurova and Hatay-Kırıkhan regions conditions according to randomized 

comlete block design with four reglicotions in 2009. Significant differences obtained for yield 

and technological plant characters. SG 125 cultivar has higher for cotton yield. MNT 27/2 for 

fiber length, MNT 9/2 for micronaire and 90 B 75/8 for fiber strenght. As a result adaptation 

cotton yield and fiber quality properties were investigated for 11 cotton cultivars in a research 

conducted in Çukurova Agricultural Research Institute. 

Keywords: Cotton, cultivars, yield, fiber properties 

 

Çukurova Koşullarında farklı Pamuk Hat/Çeşitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve 

Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 

 

Bu araştırma, Çukurova koşullarına uygun yüksek verimli ve üstün teknolojik özelliklere 

sahip pamuk hat/çeşitlerini belirlemek amacıyla 2009 yılında, Çukurova Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Adana-Karataş ve Hatay-Kırıkhan’da sulu şartlarda yürütülmüştür. Materyal olarak 

Line x tester melezlerinden gelen 1 hat (SR X R (95-31) 98-1), 2002 yılında A.B.D. Teksas 

A&M.Üniversitesinden gelen 3 hat (90 B 75 / 8, TAM 94 L 25 / 8, 94 B 75 / 2), 

GAPEYAM’dan gelen 4 hat (MNT 9 / 2, MNT 24 / 3, MNT 27 / 2, MNT 342) ile 3 kontrol 

çeşit (ÇUKUROVA1518, SG 125, MİG 119) tarımsal ve teknolojik özelliklerinin tespiti 

amacıyla denemeye dahil edilmişlerdir. Yapılan bu çalışmanın sonucuna göre; incelenen 

özellikler yönünden hat/çeşitler arasında önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Kütlü 

verimleri yönünden SG 125 çeşidinin; Çırçır randımanları yönünden MİG 119 çeşidinin, lif 

incelikleri yönünden MNT 9/2 çeşit adayının, lif uzunlukları yönünden MNT 27/2 çeşit 

adayının ve lif mukavemetleri yönünden TAM 94 L 25 / 8 çeşit adayının, lif olgunluğu 

yönünden 90 B 75/8 çeşit adayının, lif üniformitesi yönünden MNT 27/2 çeşit adayının, kısa 

lif içeriği yönünden Çukurova 1518 çeşidinin ve kopma anındaki lif uzama oranı yönünden 

SG 125 çeşidinin ilk sırada yer aldıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, çeşit, verim, lif özellikleri 
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This research was carried out in order to determine the suitable sowing time for peanut under 

Harran Plain conditions at GAP Agricultural Research Institute Talat Demirören Research 

Station in 2012. Two peanut cultivars (NC-7 and Florispan) and six different sowing dates 

(April 15, May 1, May 15, June 1, June 15, July 1) were studied in trial. The trial was 

conducted as design in split plots with four replications. While the main plots were consisted 

of planting dates the sub-plots were consisted of cultivars. As a result, the differences between 

sowing dates, days to flowering, days to peg formation, plant height, number of capsules per 

plant, capsule weight per plant, number of seed per capsule, 100-seed weight, kernel rate, seed 

yield, oil content and oil yield were found significant at the level of 1 %, the protein content 

was at the level of 5 %. Differences between sowing dates were not found significant in terms 

of the number of branches per plant. The grain yield values ranged between 189.9 kg / da and 

325.7.9 kg / da in terms of sowing times as a result of research. While the highest grain yield 

was obtained on the date of May 1 with 325.7 kg/da in second sowing date, the lowest grain 

yield was obtained on the date of July 1 with 189.9 kg /da in sixth sowing date. 

Keywords: Peanut, Sowing date, Variety, Yield, Yield components 

 

Harran Ovası Koşullarında Yerfıstığı Bitkisinin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi 

 

Bu araştırma; 2012 yılında, Harran Ovası koşullarında yerfıstığı için en uygun ekim zamanını 

belirlemek amacı ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Talat Demirören Araştırma 

İstasyonunda yürütülmüştür. Denemede iki yerfıstığı çeşidi (NC-7, Florispan) ve altı farklı 

ekim zamanı (15 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 1 Haziran, 15 Haziran, 1 Temmuz) 

uygulanmıştır. Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak, ekim 

zamanları ana parsellere çeşitler ise alt parsellere gelecek şekilde kurulup yürütülmüştür. 

Çalışma sonucunda, ekim zamanları arasındaki farklılıklar çiçeklenme gün sayısı, ginofor 

oluşum gün sayısı, bitki boyu, bitki başına meyve sayısı, bitki başına meyve ağırlığı, 

meyvedeki tane sayısı, 100 tohum ağırlığı, iç oranı, tane verimi, yağ oranı ve yağ verimi 

bakımından %1 seviyesinde, protein oranı bakımından % 5 seviyesinde önemli bulunmuştur. 

Ekim zamanları arasındaki farklılıklar bitki başına dal sayısı bakımından önemsiz 

bulunmuştur. Araştırma sonucunda tane verimi değerlerinin ekim zamanları bakımından; 

325.7 kg/da ile 189.9 kg/da arasında değişmiştir. Ekim zamanları arasında en yüksek tane 

verimi 325.7 kg/da ile 01 Mayıs tarihindeki II. ekim zamanından alınırken, en düşük tane 

verimi ise, 189.9 kg/da ile 1 Temmuz tarihindeki VI. ekim zamanından elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yerfıstığı, Ekim zamanı, Çeşit, Verim ve Verim unsurları 
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The aim of this study was to determine the effects of sowing date on fatty acid composition of 

three Virginia-type peanut cultivars developed at Cukurova University. The experiment was 

conducted at the experimental area of Agricultural Faculty, Dicle University, Diyarbakir, 

Turkey in 2010 growing season. The treatment was replicated three times in split-plot based 

on randomized complete block design with two sowing dates (15 April as early sowing and 25 

June as late sowing) in the main plots and three cultivars (Halis Bey, Osmaniye-2005 and 

Sultan) in the sub-plots. The results showed that palmitic (16:0), stearic (18:1), oleic (18:1) 

and gamma-linolenic acid (C18:3n-6) contents decreased, whereas, linoleic, arachidic (20:0) 

and eicosadienoic acid (20:2) increased with delay in planting date. With regard to cultivars, 

Osmaniye-2005 was high in total unsaturated fatty acid/saturated fatty acid ratio for both 

sowing dates. The results show that sowing time has a marked effect on the fatty acid 

composition of these peanut cultivars. 

Keywords: Arachis hypogaea, peanut, fatty acid, sowing date, cultivar 
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The objectives of this research were to investigate the effects of sowing date and cultivar on 

pod yield, yield components, oil and protein content of peanut crops under irrigated condition 

in south-eastern of Turkey. Three peanut cultivars, Halis Bey, Osmaniye-2005 and Sultan 

developed by Cukurova University were grown at the experimental area of Agricultural 

Faculty, Dicle University, Diyarbakir, Turkey in 2010 and 2012 with two sowing dates (15 

April as early sowing and 25 June as late sowing). Treatments were arranged in split plot 

design replicated three times with sowing dates in the main plots and cultivars in the subplots. 

Sowing date affected pod yield, pod number plant-1 and oil content in both years. Early 

sowings resulted in higher pod yields, pod number plant-1 and oil content compared to late 

sowing for all cultivars. The results also showed that cultivars were different for pod yield in 

both years. Sultan produced the highest pod yields under both sowing dates. 

Keywords: Peanut, sowing date, cultivar, yield, oil, protein 
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Bu çalışma, Şanlıurfa koşullarında şeker pancarının kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilme 

olanaklarının araştırılarak, aynı ekim bölgesinde kışlık ve yazlık şeker pancarı üretimi için en 

uygun çeşidin verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla, GAP Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü (GAPTAEM) Akçakale işletmesi Gündaş istasyonunda 2011-2012 yılları arasında 

yürütülmüştür. Deneme Tesadüf Blokları Deneme deseninde, dört tekerrürlü, parseller 4 

sıralı, sıra arası 45 cm sıra üzeri 20 cm ve sıra uzunluğu 10 m parsel olarak kurulacaktır. 

Parsel alanı (10x0,45x4= 18 m2)’dir. Materyal olarak kışlık ekimlerde 6 çeşit (Gaida, 

Jawaher, Franca, Vero, Barbate ve Ciclon) ve yazlık ekimlerde ise 16 çeşit (Achat, Coyote, 

Visa, Agnessa, Begonia, Brigitta, Calixta, Cassandra, Cesira, Felicita, Pauletta, Valentina, 

Rosita, Amata, Diamente, Dionetta, Sentinel) kullanılmıştır. Deneme kışlık ve yazlık ekim 

olarak kurulmuştur. Kışlık ekim, 4 Ekim 2011’ de hasat ise 18 Haziran 2012’te elle 

yapılmıştır. Yazlık ekim ise 2 Nisan 2012 ‘de, hasat ise 24 Eylül 2012’de yapılmıştır. 

Araştırmada; İntaş (çıkış) Sayımı, Yaprak Gelişimi, Sapa (Tohuma) Kalkma, Yapraklı Pancar 

Ağırlığı, Kök Verimi, Şeker Verimi, Kök Gövde Boyu, Kök Gövde Çapı, Hasat İndeksi, 

Digestion, Arıtılmış Şeker Oranı ve Arıtılmış Şeker Verimi değerleri üzerinde durulmuştur. 

Araştırmada kök verimi bakımından kışlık ekimde Franca çeşidi 7864 kg/da ile ilk sırayı 

alırken, yazlık ekimde Sentinel çeşidi 9439 kg/da ile ilk sırayı almışlardır. Arıtılmış şeker 

verimi bakımından 692.4 kg ile Barbate çeşidi kışlık ekimde ilk sırayı alırken, yazlık ekimde 

ise 980.9 kg ile Felicita çeşidi ilk sırayı almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Kışlık ve Yazlık Ekim, Şanlıurfa, Şeker pancarı, Verim 
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In this study, changes in cotton production and cotton agriculture areas in Turkey are 

examined and future Turkey cotton agriculture was evaluated according to the last twenty 

years changes. Mostly cotton cultivation areas in Aegean Region, Southeastern Anatolia, 

Mediterranean and western Marmara region in Turkey, are decreased by 22.4% (450.8 

thousand hectares) last ten years. Especially high quality production areas of Aegean Region 

cotton cultivation decreased by 63.2% (82.6 thousand hectares) except Southeast Anatolia 

regions. With the development in the Turkish textile sector, the decreases in cotton production 

areas caused increase in cotton imports in 2013(2,200 $ million). At the same time 93% of the 

Turkish cotton is exported with high external demand.  Due to the decrease in cotton 

cultivation areas, especially high quality cotton production areas in Aegean Region, will cause 

decrease external demand and increase dependence on foreign. 

Keywords: Cotton, Gossypium hirsutum L., production areas, trade 

 

Türkiye’de Pamuk Tarımı ve Geleceği 

 

Bu çalışmada Türkiye’de pamuk tarım alanları ile üretim miktarının son yirmi yıldaki 

değişimleri incelenmiş olup pamuk tarım alanları ile üretimdeki değişimlere bağlı olarak 

Türkiye’de pamuk tarımının geleceği değerlendirilmiştir. Çoğunlukla Ege Bölgesi, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Batı Marmara bölgelerinde tarımı yapılan pamuk 

ekim alanları son on yılda yaklaşık % 22,4 oranında azalarak 2013 yılında 450.8 bin hektar 

olarak gerçekleşmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında tarım alanlarında özellikle 

kalitesi yüksek pamuk üretiminin gerçekleştirildiği Ege Bölgesinde ekim alanı %63.2 

oranında azalarak 82.6 bin hektara gerilemiştir. Türkiye’de tekstil sektöründeki gelişime 

karşın üretim alanlarında ki azalış nedeniyle pamuk ithalatı artmış ve 2013 yılında 2200 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda ülkemizde üretilen pamuğun %93 ise 

pazarlanmakta olup Türk pamuğuna olan talep ise devam etmektedir. Pamuk tarım alanlarının 

özellikle kaliteli pamuk üretim potansiyeli olan Ege Bölgesinde azalması dış piyasadaki Türk 

pamuk pazarının daralmasına neden olacak ve dışa bağımlılığımız artacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., üretim alanı, ticareti 
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Cotton production has been improved in respect to amount and quality with contributions of 

scientific and technological innovations. Increased sensitivity to health and environmental 

issues has caused development of new subjects such as organic agriculture. Organic 

production systems are based on specific standards that combine tradition, innovation and 

science. It sustains human and animal health and maintains ecosystem and soil quality. 

Organic agriculture decreases the use of pesticides and prevents nutrient pollution. Turkey has 

a good knowledge on organic farming and is one of the leading countries in this regard. 

Organic cotton is grown in 18 countries around the World. India, Turkey and China can be 

seen in the rank of the countries related with organic cotton production in 2011-12. 138,813 

mt of organic cotton fiber has been produced totally in the world. This amount was declined 

as 8% comparing to year before. Textile Exchange Farm and Fiber Report in 2012 announced 

that farmers in Turkey increased the area under organic cotton significantly that year in 

response to good market prices. Fiber production increased by 64% from 9,613 mt to 15,802 

mt. In the future, it is anticipated that demand for organic cotton fiber will be greater than 

supply. Organic cotton is considered as a niche product or niche-market product up to now, 

but textile sector relevant to organic cotton with the effects of consumer awareness has started 

to move from a niche market to mainstream with contributions of many clothing companies. 

In Turkey, organic cotton production faced with fluctuations from year to year due to several 

difficulties such as pest and disease intensity, marketing and contracting problems, demand 

and supply balance, etc. Taking into consideration demands of producers and consumers of 

cotton and also textile manufacturers, several product types including organic and also natural 

colored cottons have to be grown in order to provide progress in this field. 

Keywords: Organic Cotton, Turkey 
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26. Effects of different TDZ concentrations on shoot regeneration in broad bean (vicia 

faba L.) cv Filiz 99 and Eresen 87 

 

Farzad Nofouzi, Khalid Mahmood Khawar 
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Ankara 

 

Broad beans (Vicia faba L.) plants are source of economically important food grain legumess 

widely consumed by humans and animals as a valuable protein source. broad beans are rich 

source of protein and energy and are remarkably adapted in temperate climates. They are 

highly efficient in terms of biological nitrogen fixation in the soil. Even slight changes in 

every day climatic conditions results in causing unstable plant yields. Therefore, many yield 

of of braod bean is adversely affected. These problems are solved in conventional breeding by 

use of male sterile lines by making F1 hybrid lines. To prevent this instability mutants are 

seldon available. The science of plant tissue culture create genetic diversity using protoplast 

culture, somatic hybridization through the cytoplasmic combinations for production of new 

seeds in various plant species and are widely used nowadays. It is difficult to regenmerate 

legumes under in vitro conditions because of phenolic compounds secretion and these are 

known as recalcşitrant plants. Therefore, to resolve any problems that arise in tissue culture 

and to obtain shoot regneration in broad beans grown in Turkish cv Filiz 99 and Eresen 87 

were micro-propagated using embryonic axis explants. Embryos were cultured using 7 

different concentrations of 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 mg/l TDZ containing MS medium. 

Maximum shoot regeneration in cv. Filiz 99 and Eresen 87 was noted on MS medium 

containing 0.3 mg /l TDZ 0.5 mg / l TDZ respectively. Cultivar Filiz and Eresen87 induced 

maximum number of 4.0 shoots per explant respectively. Three weeks later, shoots were 

rooted on MS medium containing 1 mg/l NAA. The rooted plants were transferred to in 

greenhouse on substrate containing peat moss to acclimatise the plants to eternal conditions. 

The plants flowered under external conditions and set seeds. 

Keywords: Broad bean, Tissue culture, Embryo, Regeneration 

 

Farklı TDZ konsantrasyonların Bakla (Vicia faba L.)’nın Filiz 99 ve Eresen 87da 

rejenerasyon üzerinde etkileri 

 

Bakla (vicia faba L.) bitkisi taneleri ekonomik açıdan önemli, insan ve hayvan beslemesinde 

bir protein kaynağı olarak değerlidir. Bakla bir protein ve enerji ürünü olduğu için dikkat 

çekicidir ve ılıman iklimlerde adapte olup, verimi yüksektir. Ayrıca biyolojik açıdan toprakta 

azot fiksasyönünda önemli rol oynamaktadır. Her gün değişen iklim koşullarda az da olsa 

bitki verimde istikrarsız ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla üreticileri bakla üretiminde çok 

olumsuz etkilemektedir. Bu sorunları klasik ıslah yöntemleri ile kısır erkek hatları kullanarak 

toplu şekilde F1 hibrid tohumlar elde ederek gidermekteyiz. Günümüzde mevcut bu 

istikrarsızlığın engellemesi için nadiren mutanlar bulunmaktadır. Bitki doku kültür ilmi, 

protoplast kültürü ve somatik melezleme yoluyla genetik çeşitliliği ve çeşitli bitki türlerinde 

yeni çekirdek sitoplazmik kombinasyonlar ortaya çıkarma amacıyla günümüzde kullanılır 

hale gelmiştir. Bakla bitkisinin in vitro şartlarında yetiştirilmesi ve regenerasıyonu, salgıladığı 

fenolik bileşenler den dolayı inatçı ve zor bir bitki olduğu malum olmuştur. Dolayısıyla bu 

kültüründe ortaya çıkan sorunları gidermek ve ıslah ederek daha fazla sürgün elde etmek 

amacıyla Türkiye’de yetiştirilen Filiz 99, Eresen 87 çeşitlerinin mikro çoğaltımı embriyonik 

ekseni eksplantı kullanarak yürütülmüştür. Embriyolar 7 farklı konsantrasyonda 0.0, 0.1, 0.2, 

0.3, 0.4, 0.5, 0.6 mg/l TDZ içeren MS ortamına kültüre alınmıştır. 0,3 mg/l TDZ içeren MS 

ortamı Filiz99 ve 0.5 mg/l TDZ içeren MS ortamı Eresen87 çeşitleri için Eksplant başına en 

fazla sürgün sayısı 4.0 adet olarak kaydedilmiştir. Üç hafta sonra sürgünleri 1 mg/l NAA 
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içeren MS ortamında köklendirilmiştir Daha sonra köklenen bitkileri dış koşullarına 

alıştırmak amacıyla törf içeren saksılara aktarılmış kontrollü koşullarda serada adaptasyon 

sağlanmıştır. Dış şartlarına alışan bitkilerde çiçek ve tohum bağlanması görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bakla, Doku kültürü, Embriyo, Rejenerasyon 
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27. Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Özellikler Arası İlişkiler ve Path Katsayısı Analizi 

Üzerine Bir Araştırma 

 

Zübeyir Türk 
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Diyarbakır 

 

Bu çalışmada; nohutta bazı özelliklerin birbirleri ile olan tekli ilişkileri ve aynı özelliklerin 

path analizi ile birim alan tane verimi üzerine doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. İncelenen özellikler arasındaki tekli ilişkilerde, dekara tane verimi ile kış 

zararı (r= -0.439**), antraknoz (r= -0.561**) ve 1000 tane ağırlığı (r= -0.529**) arasında 

olumsuz ve istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli; bitki sayısı (r= 0.296 ns), çiçeklenme 

gün sayısı (r= 0025 ns), ilk bakla yüksekliği (r= 0.008 ns), primer dal sayısı (r=0.068ns) ve 

bitki verimi (r= 0.215 ns) arasında ise olumlu ancak önemsiz bir ilişki saptanmıştır. Yapılan 

path analizinde bağımlı değişken olarak ele alınan tane verimine olumlu yönde en yüksek 

doğrudan etkiye sahip özellik bitki verimi (1.2766) ve bunu bitki sayısı (1.2755) izlemiştir. 

Olumsuz yönde en yüksek doğrudan etkiye sahip özellik ise 1000 tane ağırlığı olmuş (-

0.2665) ve bunu kış zararı (-0.1418) izlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cicer arietinum, Nohut, Path Analizi, Verim, Verim Öğeleri 
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28. Çakır, Tolerant To Ascochyta Blıght (Ascochyta rabie (Pass.) Labr.), Suitable for 

Machine Harvesting and Earliness Chickpea Variety 
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1
Transitional Zone Agricultural Research Station, Eskişehir, Turkey 

2
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Unavailability of Chickpea cultivars to harvest with machine is very limited factor of the 

expansion of Registered Chickpea cultivars in Turkey Chickpea production areas. Erect 

growth form, first pod height and tolerance to Ascochyta Blight (Ascochyta rabie (Pass.) 

Labr.), are among the important selection criteria in chickpea breeding programs. Canıtez-87 

was developed by Transitional Zone Agricultural Research Institute and its good at quality 

and morphological features but susceptible to Ascochyta Blight (Ascocohyta rabie (Pass.)). In 

order to transfer Anthracnose disease resistance to Canıtez-87 cultivar and and obtain new 

chickpea variety which should be like Canıtez-87 for its guality and morphological features 

and resistant to Ascochyta Blight (Ascochyta rabie (Pass.) Labr.); Canıtez-87 varieties were 

crossed with Flip-91 54 C line. Flip 91-54 C came into the chickpea breeding program of 

Transitional Zone Agricultural Research Institute by one of the ICARDA’s nurseries. Çakır 

Chickpea variety were tasted against Ascochyta blight in disease nurseries with natural 

inoculation (Adana), artificial inoculation (Eskişehir ve Ankara) and tested with moleculer 

markers at The Transitional Zone Agricultural Research Institute Biotechnology Laboratory. 

As a result of these disease resistance studies, Çakır determined with tolerant to Ascochyta 

Blight (Ascochyta rabie (Pass.). İn addition Çakır was tested in 2005 and 2006 yield trials at 

the Intitute and regional yield trials at four contrasting locations (Eskişehir, Kütahya, Uşak, 

Afyon province) The variety selected for itis earliness, higher seed yield capacity than 

registered checks, While adapting very well in poor condition, Çakır gave good yields in good 

conditions. Çakır variety, tolerant to Ascochyta Blight, high yield capacity, adapting very well 

in poor conditions, İt was registrated for solving problems of Chickpea production areas in 

2012. Elite and Original level seed multiplication of Çakır is performed by Transitional Zone 

Agricultural Research Institute since 2012. 

Keywords: Chickpea, Breeding, Variety, Ascochyta blight, Tolerant 

 

Çakır, Antraknoz Yanıklığına (Ascochyta rabie (Pass.) Labr.) Toleranslı, Makineli 

Hasada Elverişli Ve Erkenci Nohut (Cicer arietinum L) Çeşidi 

 

Türkiye Nohut üretim alanlarında tescilli nohut çeşitlerimizin yayılımını en çok sınırlandıran 

faktör, çeşitlerin makineli hasada elverişli olmamasıdır. Dik gelişme formu, ilk bakla 

yüksekliği ve Antraknoz yanıklığına toleranslılık, nohut ıslah programlarında önemli 

seleksiyon kıstasları arasındadır. Canıtez-87 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 

geliştirilen, kalite ve morfolojik özellikleri iyi fakat Antraknoz Yanıklığına hassas bir nohut 

çeşididir. Canıtez-87 çeşidine Antraknoz hastalığına dayanıklılığı aktarmak ve Canıtez-87 

çeşidi gibi bitkisel ve kalite özelliklerine sahip, ve Antraknoz hastalığına dayanıklı yeni bir 

çeşit elde etmek amacı Canıtez-87 çeşidi Flip-91 54 C hattı ile melezlenmiştir. Flıp-91 54C 

hattı ICARDA-SURİYE orijinli bir hat olup, bir verim denemesi ile Enstitüye gelmiş ve 

yapılan gözlemlerde Antraknoz hastalığına toleranslı ve uzun boylu ve erkenciliği ile dikkati 

çekmiştir. Çakır nohut çeşidi, Adana'da doğal ve Eskişehir'de yapay inokulasyon altında 

yürütülen Hastalık Bahçesi testleri ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Biyoteknoloji laboratuarında moleküler markörlerle yapılan testlerde ise sürekli olarak 

Antraknoz hastalığına toleranslı (3,4) bulunmuştur. Ayrıca 2005 ve 2006 yılında Enstitüde, 

2007 ve 2008 yıllarında ise Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Afyonda kurulan denemelerde 

erkencilik ve verim kapasitesi yönünden standartlara üstünlük göstermiş, kötü koşullara çok 
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iyi uyum sağlarken, iyi koşullarda da iyi verimler vermiştir. Antraknoz hastalığına tolerans, 

erkencilik, yüksek verim kapasitesi, kötü koşullara uyum yeteneği gibi iyi özelliklere sahip 

olan Çakır çeşidi, nohut ekiliş alanlarında var olan sorunların bazılarına çözüm oluşturması 

amacı ile 2012 yılında tescil edilmiştir. Çakır çeşidinin Elit ve Orijinal kademe tohumluk 

üretimi 2012 yılından bu yana Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, Islah, Çeşit, Antraknoz, Tolerans 
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29. A Research of Agricultural Planning and Projection Study on Beans Production in 

Kırşehir Province 

 

Ufuk Karadavut
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2
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Dry Beans, which incorporates the terms of our country due to high protein content is an 

important legume crops. Because of this feature, bean breeding are focusing on the work 

continues each year. Varieties of beans that have been registered for use by arable farmers in 

crop production over the country in the areas of production planning is not given importance. 

Therefore, planning for the future cannot be done. Planning is an important factor in reducing 

losses. Find the value of the product and the product cannot be produced because the shortage 

is creating excess production. In addition, adequate housing conditions occurred due to failure 

to meet the costs of products and manufacturers be able to hide such problems are 

experienced. Production which is one of the most important problems experienced cannot be 

planned for years. With this research in the ecological conditions of Kırşehir dry bean 

varieties grown for many years in the cultivation area, production and yield were investigated 

in terms of changes in the last 22 years. According to these years on the basis of acreage and 

production acceleration observed significant decline in yield from year to year has been 

demonstrated that there is a slight increase. However, in the production of dry beans 

projection study was conducted prospectively. Growing conditions for the next 10 years if it 

continues in this way in the cultivation, production and yield in dry beans have tried to 

determine how a change would be. Regression models created for this acreage + y = -24,99x2 

494,6x 2549, production and yield y = y = 2246 -27,17x2 + + 605,8x 0,158x2 - 1,041x + 

amounted to 103.4. If the conditions are expected to continue in this way when the Kırşehir 

agriculture for the province in terms of dry beans, seems difficult to say good things. 

Keywords: Beans, projection, planning 

 

Kırşehir İli Kuru Fasulye Tarımında Üretimin Planlanması ve Projeksiyon Çalışması 

Üzerine Bir Araştırma 

 

Kuru Fasulye, ülkemiz açısından bünyesinde bulundurduğu yüksek protein içeriğinden dolayı 

oldukça önemli bir baklagil bitkisidir. Bu özelliğinden dolayı her geçen yıl kuru fasulye 

ıslahındaki çalışmalar yoğunlaşarak devam etmektedir. Tescil ettirilmiş olan kuru fasulye 

çeşitlerinin tarla tarımında çiftçiler tarafından kullanılmasının yanında ülke genelinde bitkisel 

üretim yapılan alanlarda üretim planlamasına önem verilmemektedir. Bu nedenle de ileriye 

yönelik olarak doğru bir planlama da yapılamamaktadır. Planlamanın yapılamaması aslında 

büyük bir israf olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretilen ürünlerin değerini bulamaması ve 

ürünlerinin olduğundan fazla üretilmesi sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca, yeterli muhafaza 

şartlarının oluşmamasından dolayı ürünlerin saklanamaması ve üreticilerin maliyetlerini 

karşılayamamaları gibi sorunlar yaşanmaktadır. Üretimin planlanamaması yıllardan beri 

yaşanılan en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu araştırma ile Kırşehir İli ekolojik 

koşullarında uzun yıllardır yetiştirilen kuru fasulye çeşitlerinde ekim alanı, üretim ve verim 

bakımından son 22 yıllık değişim incelenmiştir. Buna göre ekim alanı ve üretimde yıllar 

bazında ciddi olarak düşme ivmesi gözlenirken, verimde yıllar bazında bir miktar artışın 

olduğu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte kuru fasulye üretiminde ileriye yönelik olarak 

projeksiyon çalışması yapılmıştır. Yetiştirme şartlarının bu şekilde devam etmesi halinde 

önümüzdeki 10 yıl içerisinde ekim, üretim ve verim bakımından kuru fasulyede nasıl bir 

değişimin olacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için oluşturulan regresyon modelleri 
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ekim alanı için y = -24,99x2 + 494,6x 2549, üretim için y = -27,17x2 + 605,8x + 2246 ve 

verim için y = 0,158x2 - 1,041x + 103,4 olarak gerçekleşmiştir. Eğer şartların bu şekilde 

devam edeceği düşünüldüğünde Kırşehir ili için kuru fasulye tarımı açısından iyi şeyler 

söylemek oldukça zor görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fasulye, projeksiyon, planlama 
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30. Organochlorine Pesticides Residues and Heavy Metals in Soil and Vegetables in 

Different Growing Systems 
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2
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In this paper are presented the research results obtained in 2011- 2013, from a Project 

regarding the assessment of some organochlorine pesticide residues (20 active substances) 

and the assessment of the heavy metals (lead, cadmium, copper, manganese) from 80 soils 

samples and 25 vegetables samples (tomatoes, cucumber, peppers, eggplant) from different 

growing systems (ecological and conventional). 1. Organochlorine pesticides residues: 

Determination of the organochlorine pesticide residues in soil and vegetables samples were 

performed by Gas chromatograph (GC Shimadzu, model 2100), equipped with an electron 

capture detector. In soil samples harvest from conventional ferm on Roman Farm and 

Tg.Frumos Farm were detected Endosulfan I (range 0.002 – 0.015mg/kg); Endrin aldehide 

(range 0.004 – 0.01 mg/kg) and Endosulfan sulfate (0.001 mg/kg)  In vegetable samples from 

conventional farm, the content of organochlorine pesticide residues in some samples analysed 

were none detectable. In others samples, tomatoes, papper were detected heptachlor epoxid 

residues (range 0.001 – 0.006 mg/kg); endosulfan I residues (range 0.001 – 0.003 mg/kg) and 

endrin aldehide residues, but in admissible limits (< 0.01 mg/kg). In all samples analysed the 

organochlorine pesticide residues were included in admissible limits (Regulation (EC) 

396/2005). 2. Heavy metals: Determination of the heavy metals in soil and vegetables samples 

was performed by atomic absorption spectrometry – Schimadzu 6300, graphite furnace. In 

soil: lead and cadmium concentrations ranged from 4.51 to 6.58 mg/kg and from 0.14 to 0.4 

mg/kg, respectively. Cooper and manganese concentrations ranged from 20.73 to 31.59 mg/kg 

and from 218.1 to 298.3 mg/kg respectively.  In vegetables (tomatoes, cucumber, peppers, 

eggplant): lead concentrations ranged from 0.0 (tomatoes) to 4.35 mg/kg(cabbage); cooper 

concentrations ranged from 0.2 mg/kg (cucumber) to 0.80 mg/kg(eggplant). The cadmium 

concentrations not detected in no vegetable samples. Heavy metals concentrations in the 

samples analyzed were within the maximum limits. 

Keywords: pesticides, heavy metals, soil, vegetables 
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31. Determination of Trace Elements Level in Registered Red Lentils of GAP 

International Agricultural Research and Training Center 
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In this study, contents of mineral elements such as K, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Cd, Pb, Cr, As, Se, 

V, Sn, Mn, Si and Ni were determined by inductively coupled plasma optic emission 

spektometry (ICP-OES) in registered six red lentil cultivar by GAP International Agricultural 

Research and Training Center (GAPUTAEM). The samples was digested by microwave 

sistem.As and Se were measured by hydride system.In the study were found that lentils to be 

rich in terms of Potassium. Toxic heavy metals Cd, Pb and As concentrations were 

determined to be below the limit values. In the products analyzed not found concentrations of 

the toxic levels of elements according to the FAO/WHO and Turkish food Codex. 

Keywords: Red Lentils, Trace Elements, ICP-OES 

 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinin Tescilli Kırmızı 

Mercimeklerinde Eser Element Düzeylerinin Belirlenmesi 

 

Bu çalışmada GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinin (GAPUTAEM) 

tescilli 6 kırmızı mercimek çeşidinde K, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Cd, Pb, Cr, As, Se, V, Sn, Mn, 

Si ve Ni, elementlerinin konsantrasyon düzeyleri ICP-OES yöntemiyle belirlendi. Örnekler 

mikrodalga çözünürleştirme yöntemiyle yakıldı. As ve Se elementleri hidrür sistemi ile 

ölçülmüştür. Çalışmada mercimeklerin K yönünden oldukça zengin olduğu görülmüştür. 

Toksik ağır metaller Cd, Pb ve As konsantrasyonlarının sınır değerlerinin altında olduğu tespit 

edilmiştir. Analiz edilen ürünlerde FAO/WHO ve Türk Gıda Kodeksi verilerine göre toksik 

düzeyde element konsantrasyonlarına rastlanmadı. 

Anahtar Kelimeler: Kırmızı Mercimek, Eser Element, ICP-OES 
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32. Çukurova Bölgesinde ICARDA Orjinli Yazlık ve Kışlık Nohut (Cicer Arietinum L.) 

Genotiplerinin Verim Performanslarının Değerlendirilmesi 

 

Dürdane Mart 
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ADANA 

 

Bu araştırma, Çukurova iklim koşullarında nohut (Cicer aritinum L.) çeşit ıslahı amacıyla 

ICARDA kışlık ve yazlık deneme setleri 2012-2013 üretim döneminde ekilerek verim ve 

verimle ilgili bazı özellikler incelenmiştir. Denemeler, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Araştırma Alanında Doğankent lokasyonunda yürütülmüştür. Araştırmada kışlık 

orjinli 36 hat ve çeşit ile yazlık orjinli 36 hat ve çeşit denenmiştir. Her iki deneme setinden de 

genotiplerden kışlık ekime yönelik seleksiyon ve değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmanın 

yürütüldüğü yılda kışlık orjinli nohutlardan elde edilen elde edilen en yüksek tane verim 

değeri 282.00kg/da FLIP 05-110 C hattından en düşük tane verim değeri 68.22 kg/da yerel 

çeşitten elde edilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü yılda yazlık orjinli nohutlardan elde edilen 

elde edilen en yüksek tane verim değeri 283.11 kg/da FLIP 06-14 C hattından en düşük tane 

verim değeri 68.22 kg/da yerel çeşitten elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kışlık ve yazlık Nohut, verim ve çeşit geliştirme 
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33. Current Situation of Bingöl Province in The Context of Crop Production 

 

Erdal Çaçan
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2
Bingol University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Bingöl, Turkey 

 

In this study, considering widely produced products for field and horticultural crops were 

examined the current state of the province of Bingöl at the Eastern Anatolia Region. This 

study, sowing-planting areas and production-yield values of field and horticultural crops were 

revealed. At the 4.31% total land of Bingöl province is made crop production. In this part of 

crop production 65.97% field crops and 12.85% horticultural crops are grown. The remaining 

21.17% is left fallow. At the Bingöl province the most of grains are wheat and barley; the 

most of legumes are beans and peas; the most of industrial plants are potato, sugarbeet and 

sunflower; the most of forage crops are alfalfa and vetch; the most of vegetables are 

watermelon, tomatoes, green beans and peppers; the most of fruit are walnuts, apples, grapes 

and pears. In terms of crop production generally at the Bingöl province as in other provinces 

our country the most of grown is wheat. But the difference from other provinces at the Bingöl 

province the most grown alfalfa after wheat. 

Keywords: Crop Production, Field Crops, Garden Plants, Bingöl 

 

Bingöl İlinin Bitkisel Üretim Açısından Mevcut Durumu 

 

Bu çalışmada; yaygın olarak üretilen ürünler göz önünde bulundurularak bitkisel üretim 

açısından Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Bingöl ilinin mevcut durumu incelenmiştir. 

Çalışmada, bitkisel üretim kapsamında yer alan tarla ve bahçe bitkilerinin ekim-dikim 

alanları, üretim ve verim değerleri ortaya çıkarılmıştır. Bingöl ilinin toplam arazi varlığının 

%4.31’inde bitkisel üretim yapılmaktadır. Bitkisel üretim yapılan bu miktarın %65.97’sinde 

tarla tarımı, %12.85’inde bahçe tarımı yapılmakta olup, geriye kalan %21.17’lik kısmı ise 

nadasa bırakılmaktadır. Bingöl ilinde tahıl grubunda en çok buğday ve arpa; baklagil 

grubunda fasulye ve nohut; endüstri bitkileri grubunda patates, şekerpancarı ve ayçiçeği; yem 

bitkileri grubunda yonca ve fiğ; sebzeler grubunda karpuz, domates, taze fasulye ve biber; 

meyveler grubunda ise ceviz, elma, üzüm ve armut yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Üretim, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bingöl 
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34. Applied Rangeland Improvement and Management Projects in Southeastern 

Anatolian Region, Turkey 
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The study was held to explain applied rangeland improvement and management studies in 

some provinces, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa and Şırnak, of Southeastern 

Anatolia Region of Turkey in the coordination of GAP International Agricultural Research 

and Training Centre (GAP IARTC), Diyarbakır, Turkey from 2004 to 2012 in scope of the 

pasture law no. 4342. The aims of these studies were to (1) protect and conserve rangeland 

soil and water resources, (2) improve and strength weakened the rangeland vegetation (3) 

provide long-term sustainable rangelands using by applying proper rangelands improvement 

and management techniques, (4) enhance the cultivation of forage crops in arable lands. 

Accordingly; 40 applied rangelands improvement and management projects were carried out 

in total 34610 ha rangeland area of the six provinces from 2004 to 2012. Before activities of 

the rangeland improvement and management projects were started, initially the rangelands 

vegetation surveys were made by using “modified wheel loop method” to determine the status 

of the botanical composition and other rangeland conditions. According to results of the 

vegetation surveys, different rangeland improvement methods such as fertilizing, overseeding, 

stone removing and weed control were applied wholly or partially. In addition, the starting 

and the end of grazing times and carrying capacity for the rangelands were determined, and 

grazing plan was formed for each plot of the rangelands in order to enable a uniform grazing 

on the rangelands. Also, various structures and facilities were established on the suitable parts 

of the rangelands both for encountering basic needs of livestock in place, and for helping a 

uniform grazing. Moreover; in the scope of the projects, cultivation of forage crops were 

encouraged on arable lands so that quality roughage could be provided to use during the 

prohibited grazing periods of the rangelands. To accustom and attract the attention of farmers 

on the cultivation of forage crops, seed costs, grass mowers and balers machines were 

provided from budget of the projects. Also; a great importance was given to farmers and 

shepherds training activities to ensure sustainable development in occasion of the rangeland, 

and rangeland management associations were established in most of the rangelands. As a 

result, success in the rangeland improvement and management studies of region was largely 

depended on voluntariness and adoption of farmers and shepherds these activities and on their 

obeying the rangeland management rules. 

Keywords: Rangeland improvement, rangeland management, forage crops, rangeland plant 

species, overseeding, Southeastern Anatolia Region. 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yürütülen Uygulamalı Mera Islah ve Amenajman 

Projeleri 

 

Bu çalışmada; 4342 sayılı mera kanunu kapsamında Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Batman, Diyarbakır, Mardin, 

Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde yürütülen uygulamalı mera ıslah ve amenajman projeleri 

ele alınmıştır. Bu projelerin yürütülme amaçları; (1) mera alanlarında toprak ve su 

kaynaklarını korumak, (2) bozulmuş veya zayıflamış mera alanlarını ıslah ederek, meralardan 

elde edilen otun miktar ve kalitesini artırmak, böylece meraya zarar vermeden daha fazla 
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hayvanın yararlanmasını sağlamak, (3) mera amenajman tekniklerini uygulayarak meraların 

uzun süreli ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, (4) tarla tarımı içerisinde yem bitkisi 

ekimini sağlayarak, mera üzerindeki otlatma baskısını azaltmaktır. Bu amaçlarla 2004 

yılından 2012 yılına kadar belirtilen 6 ilde 40 mera projesi ile 337510 da mera alanında mera 

ıslah ve amenajman faaliyeti yürütülmüştür. Bu projelerde modifiye edilmiş tekerlekli lup 

metodu kullanılarak yapılan vejetasyon etütleri sonuçlarına göre; gübreleme, üstten 

tohumlama, taş toplama ve yabancı otlarla mücadele gibi ıslah yöntemlerinin tamamı yada bir 

kısmı uygulanmıştır. Ayrıca bütün mera projelerinde mera parsellerinin otlatma başlangıç ve 

bitiş tarihleri ile otlatma kapasiteleri belirlenmiş ve meraların üniform bir şekilde otlatılması 

için otlatma planları oluşturulmuş, üniform otlatmaya yardımcı olacak şekilde mera içerisinde 

otlatmayı düzenleyici yapı ve tesisler kurulmuştur. Mera üzerindeki baskıyı azaltmak ve 

otlatmanın yasak olduğu dönemlerde çiftlik hayvanlarının kaba yem ihtiyacını temin etmek 

için çiftçilere yem bitkisi tarımı özendirilmiş, bu kapsamda yem bitkisi tohumluğu ile ot 

biçme makinası ve balya makinası gibi makinelerin proje bütçesinden temini sağlanmıştır. 

Mera ıslah çalışmalarında elde edilen kazanımların sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla 

çiftçi ve çoban eğitimlerine önem verilmiş ve mera yönetim birliklerinin kurulması 

sağlanmıştır. Mera ıslah ve amenajman faaliyetlerinde başarının büyük ölçüde çiftçilerin bu 

faaliyetleri gönüllü olarak benimseyip, amenajman kurallarına uymalarına bağlı olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mera ıslahı, mera amenajmanı, yem bitkisi, meradaki bitki türleri, üstten 

tohumlama, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
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35. Determining of Silage Quality Properties of Some Corn Varieties Under Second 

Crop Production in The Ecology of Adana 

 

Sait Aykanat, Yasin Korkmaz, Hatice Yücel 
Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute, Adana, Turkey 

 

This research was conducted randomized block design with four replications in the 

experimental fields at the DATAEM-Hacıali production station during the second crop 

production in the year 2013. In the study, 14 late season or very late season corn varieties 

were used as seed material according to FAO group trial. Post-harvest silage samples were 

prepared in 5 kg canisters, silage quality and physical properties of opened maturing at the 

end of 70 days were determined. There wasn’t significant statistically difference between the 

neutral detergent fiber (%), acid detergent fiber (%), PH, digestible dry matter (%), dry matter 

percentage (%) and flieg score in terms of the varieties. Only in the crude protein content (%) 

and crude protein yield (kg/da) and found significant differences between varieties in terms of 

groupings were made by LSD test. Physical properties (color-structure-odor) evaluation, the 

German Agriculture Organization (DLG, 1987) was used as suggested by the physical 

evaluation key. Flieg score in the evaluation of the assortment of three different quality 

classes (Excellent, Pleasing, Medium) has emerged. According to results, Burak, Sasa 1, Sasa 

5 and Ada-523 varieties can be recommended as second crop silage production for Adana and 

similar conditions. 

Keywords: Second Crop Corn, Sılage, Forage Quality, Physical Properties 

 

Adana Ekolojisi II. Ürün Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

 

Bu çalışma, DATAEM-Hacıali üretim istasyonunda 2013 yılı içerisinde ve II. ürün 

koşullarında tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Denemede FAO olum gruplarına göre geçci veya çok geçci olan 14 adet mısır çeşidi 

tohumluk materyali olarak kullanılmıştır. Hasat sonrası 5 kg’lık bidonlarda silaj örnekleri 

hazırlanmış ve 70 gün sonunda açılarak olgunlaşan silajın kalite ve fiziksel özelikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. İncelenen özelliklerden Nötral Deterjan Fiber (%), Asit Deterjan 

Fiber (%), PH, Sindirilebilir Kuru Madde (%), Kuru Madde Oranı (%) ve Flieg puanı 

açısından çeşitler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar görülmemiştir. Sadece ham 

protein oranı (%) ve ham protein verimi (kg/da) açısından çeşitler arasında önemli farklılıklar 

saptanmış ve gruplandırmaları LSD testi ile yapılmıştır. Fiziksel özelliklerin (renk-strüktür-

koku) değerlendirmesinde ise Alman Tarım Örgütü (DLG,1987) tarafından önerilen fiziksel 

değerlendirme anahtarı kullanılmış ve kullanılan çeşitler arasında 3 farklı nitelik sınıfı 

(Pekiyi, Memnuniyet Verici, Orta) ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre Adana ve benzeri 

koşullar için Burak, Sasa 1, Sasa 5 ve Ada-523 çeşitleri II. ürün şartlarında silajlık olarak 

tavsiye edilebilir niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: II. Ürün Mısır, Silaj, Kalite, Fiziksel Özellikler 

  



982 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

36. The Effects of Phosporous and Bakteria Applications on Yield and Yield 

Components on Forage Pea Cultivars 

 

Sibel Kadıoğlu, Banu Kadıoğlu 
East Anatolian Agricultural Research İnstitute 

 

In this study, carried out in 2011-2012 for two years in Erzurum, was aimed to determine the 

effects of different phosphorous rates (0, 30 and 60 kg/ha P2O5) and bacteria genotypes 

(control and phosphate solvent) on yield and yield components of some fodder pea cultivars. 

The experiment was established in Randomized Split Blocks Trial Design with three 

replications. In the study, were used Kirazli (semi-leafless) and Urunlu (leafed) pea cultivars, 

Arthrobacter agilis bacteria and triple superphosphate 0-45-0 fertilizer. Plant height (PH), 

fresh and dry herbage yields (FHY and DHY) and seed yield (SY) were investigated. 

According to the results, SY, FHY, DHY varied between 1078-2109 kg/ha; 11037-13935 

kg/ha; 2305-2906 kg/ha respectively. Also, plant height (PH) 54,4-72,1 cm respectively. No 

response was observed for phosphate fertilization since the soils of experiment plots were rich 

of this nutrient. It was concluded that semi-leaved Kirazli cultivar was more suitable for the 

regional conditions. 

Keywords: Pea (Pisum sativum L.), bacteria inoculation, phosphate rates, yield components, 

interaction 

 

Fosforlu Gübre ve Fosfor Çözücü Bakteri Uygulamasının İki Farklı Yem Bezelyesi 

Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi 

 

Erzurum’da 2011-2012 yıllarında yürütülen bu araştırmada farklı bakterilerle aşılama (kontrol 

ve fosfor çözücü) ve fosfor dozlarının (0, 3 ve 6 kg/da P2O5) farklı bezelye çeşitlerinin verim 

ve verim unsurlarına etkileri belirlenmiştir. Deneme tesadüf bloklarında bölünen deneme 

desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bu amaçla materyal olarak Kirazlı (yarı 

yapraklı) ve Ürünlü (normal yapraklı) bezelye çeşitlerinin tohumları ve Arthrobacter agilis 

bakterisi ile TSP (%43-45 P2O5) gübresi kullanılmıştır. Araştırmada bitki boyu, yaş ot ve 

kuru madde verimi, tohum verimi değerleri üzerinde durulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre 

bitki boyu 54,4-72,1 cm, yaş ot verimi 1103,7-1393,5 kg/da, kuru ot verimi 230,5-290,6 kg/da 

ve tohum verimi 107,8-210,9 kg/da arasında değişmiştir. Deneme alanı toprakları fosfor 

yönünden yeterli olduğu için fosforlu gübreye tepki kaydedilmezken, yarı yapraklı Kirazlı 

çeşidinin yöre için normal yapraklı Ürünlü çeşidine göre daha uygun olduğu kanaatine 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bezelye (Pisum sativum L.), bakteri aşılaması, fosfor dozları, verim 

unsurları, interaksiyon 
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37. Seed Yield of Some Forage Pea Breeding Lines In Erzurum Ecological Condition 

 

Pinar Uysal, Kadir Terzioğlu, Hakan Cebeci, Erdal Aksakal, Mustafa Uzun, Mustafa Merve 

Özgöz, Ayşe Yazıcı, Süreyya Emre Dumlu, Murat Atıcı, Şerafettin Çakal 
Eastern Anatolia Agriculture Research Institute, Erzurum, Turkey 

 

Forage pea (Pisum sativum ssp arvense L.) is an annual cool-season forage crop and primarily 

grown as hay and grain for livestock feeding. It produces high qualified hay and grain of 

higher energy. It is cultivated in winter crop rotation and also as green manure. The 

experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications at 

the central experimental station of Eastern Anatolian Agricultural Research Institute to 

compare breeding lines developed in Erzurum ecological conditions for some agricultural 

traits (seed yield, days to flowering, and flower color). Promising lines were sown at 2 rows in 

each replication with 60 seeds m-2 of seeding rate in the spring of 2013. Data analyses 

showed that the lines varied highly significantly for seed yield, ranged between 37 − 276 kg 

da-1, and for days to flowering, ranged between 68 – 75 days, and also flower color. It was 

observed that the lines had white and pale purple colored flowers. As a result of the study, the 

lines numbered as 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 24, 26, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 46, 49 and 55, of 

which seed yields ranged from 144 to 277 kg da-1, could be considered as promising 

genotypes for the advanced breeding study. 

Keywords: Forage pea (Pisum sativum ssp arvense L.), seed yield, days to flower 

 

Bazı Yem Bezelyesi Hatlarının Tohum Verimleri 

 

Yem bezelyesi (Pisum sativum ssp arvense L.) çiftlik hayvanlarının beslenmesi için dane ve 

ot olarak yetiştirilen tek yıllık serin iklim yem bitkisidir. Yem bezelyesi otu, çiftlik hayvanları 

için çok besleyici bir kaba yem olmakla birlikte tane yem olarak da enerji değeri oldukça 

yüksek olup kışlık ara ürün ve yeşil gübre bitkisi olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalışma, 

Erzurum ekolojik koşullarında, geliştirilen yem bezelyesi ıslah hatlarının bazı tarımsal 

özelliklerini (tohum verimi, çiçeklenme tarihi ve çiçek rengi) karşılaştırmak amacıyla Doğu 

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Merkez deneme alanında tesadüf 

blokları deneme desininde üç tekerrürlü olarak 2013 yılında yürütülmüştür. Ümit var görülen 

hatlar ilk baharda 2 sıralı ve 3 tekerrürlü olarak, SAXSÜ (50X2,5) metre kareye 60 tohum 

gelecek şekilde ekilmiştir. Yapılan çalışmada tohum verimi açısından hatlar arasında oldukça 

büyük farklılığın olduğu 37 kg/da – 276 kg/da arasında değiştiği, çiçeklenme gün sayılarının 

68-75 gün arasında değiştiği, çiçek renklerinin ise beyaz ve pembe eflatun olduğu 

görülmüştür. Bu çalışmanın sonucu olarak 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 24, 26, 30, 35, 36, 40, 

41, 42, 46, 49, 55 nolu hatların tohum verimlerinin 144,2-276,7 kg/da seyrettiği bulunmuş 

olup ileri ıslah çalışmaları için ümit verici genotipler olarak düşünülmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Yem bezelyesi (Pisum sativum ssp arvense L.), tohum verimi 
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38. Effects of TDZ Plant Growth Regulator in Micropropagation of Black Cumin 

(Nigella sativa L.) 
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Black cumin (Nigella sativa L) is medicinally and and economically important plant that is 

grown in amny parts of Turkey. It is a perennial plant belonging to the family Ranunculaceae. 

Popularly known as black seed or cumin, its oil contain some effective essential oils in its 

composition like thymokino, that has high vlue in alternative medicine to treat cancer, 

rheumatism, headaches and many other diseases since thousands of years. Seeds of Nigella 

include various chemicals and essential oils, and many of these are identified and isolated. 

Now a days, it can be fast replicated using biotechnological techniques to obtain active 

substance in callus obtained under laboratory conditions as affected by tissue culture studies. 

In this study, cotyledon node explants from black cumin seeds were cultured on MS medium 

containing 0.25, 0.50, 0.75 mg/l TDZ. Maximum number of 5 shoots per explant were noted 

on MS medium containing 0.75 mg/l TDZ. Minimum number of1 shoots were noted on 

0.25mg/l TDZ. Based on the results, it can be concluded that the results wer very encouraging 

and would be used in biotransformation in later studies. 

Keywords: Black cumin, shoot regeneration, Thidiazuron 

 

Çörek Otu (Nigella sativa L.)’nun Mikro Çoğaltım Çalışmasında TDZ Hormonunun 

Etkisi 

 

Tıbbi ve ekonomik önemi yüksek olan ve Türkiye’nin bir çok yerinde yetiştirilen, Nigella 

sativa L., Ranunculaceae familyasına ait tek yıllık bir bitkidir. Halk arasından bilinen adıyla 

çörek otu, tohumları ve tohum yağında bulunan en etkin uçucu yağ bileşimi timokinon, 

alternatif tıpta kansere, romatizma, baş ağrısı ve daha pek çok rahatsızlığın tedavisinde 

binlerce yıldır kullanılmaktadır. Çörek otunun tohumunda çeşitli kimyasal ve uçucu yağlar 

bulunmaktadır ve bunların birçoğu teşhis ve izole edilmiştir. Günümüzde biyoteknolojik 

yöntemler kullanarak çoğaltılmış bitkiler ve kallusler’de bulunan etken maddeleri laboratuar 

koşullarında kolayca elde edilir ve bu doku kültürü çalışmaları ile gerçekleşmektedir. Bu 

çalışmada çörek otunun kotiledon boğum eksplantını elde ederek üç farklı (0.25, 0.50, 

0.75)mg/l TDZ içeren MS ortamında kültüre alınmıştır. Eksplant başına en fazla sürgün sayısı 

5 adet 0.75 mg/l TDZ içeren MS ortamında gözlenmiştir ve en düşük sürgün sayısı ise1 adet 

olarak 0.25 mg/l TDZ içeren MS ortamında saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar çok olumlu 

daha sonraki çalışmalarında biyotransformasyon çalışmalarında kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çörek Otu, Sürgün, TDZ 
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39. New Considerations in The Evaluation of The Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) 

 

Yusuf Şavşatlı, Muhammed İkbal Çatal, Fatih Seyis 
Department of Field Crops, Recep Tayyip Erdogan University, Pazar, Rize, Turkey 

 

Tea is an extremely popular beverage around the world and can be served hot or ice cold. Tea 

made from the fresh leaves of Camellia sinensis (L.) O. Kuntze with processing suitable 

methods is consumpted with relish at every age and also contributes economically for our 

country. In addition to being an exhilarating drink proven to be benefits in terms of health of 

tea are the main causes of its widespread use. Tea's positive effects of can be obtained 

associated with its regular consumption. Tea’s polyphenols, have a high antioxidant effect, 

include flavanols, flavandiols, flavonoids, and phenolic acids; These compounds may consist 

of about one third of the dry weight of the tea leaves. Therefore it is known that tea help 

prevent many common human ailments and fight such as disease cancer in the pancreas, 

prostate, colon, esophagus and mouth. The effects of tea to human health differ depending tea 

types. Tea is also rich in the minerals such as manganese and potassium. In addition, the 

effect of tea to human health shows difference depending on tea types. Fresh leaves of tea are 

used to make black tea, oolong tea, green tea and white tea in the word. The difference in 

these tea types is dependent on the age of the leaves and post-harvest processing. Black tea is 

made from the longer and older leaves of the plant comparison to the other types. Oolong tea 

is made from leaves of medium size. Green tea requires more young and tender leaves while 

white tea is produced using only the buds or the most tender leaves of the plant. Among the 

tea types, it is known that white tea, which is also produced in Turkey recently, has more 

useful than the other types for human health. 

Keywords: Camellia sinensis, tea types, polyphenols, antioxidant 

  



986 
 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 

40. Carthamus tinctorius L. and possibilities of their use in the food industry 

 

Mammadova Zumrud Aman, Abbasova Zemfira Gadjibaba 
Dendrology Institute of the Azerbaijan National Academy of Science 

 

Genus of safflower Carthamus L. belongs to the family Asteraceae. Carthamus L. tinctures 

contain two coloring agents: yellow and kartamin. The dye extract obtained from the 

safflower petals are completely non-toxic and suitable for coloring foods. Due on demand of 

food dyestuff we have put experiments on growing safflower in the Azerbaijan Republic. 

Experiments had shown that gives better crops safflower at the deep plowing land Deep of 

plowing would have been at least in 20-25 cm. Fertilizer is not existed in safflower 

production. Safflower gives better crops only in couse more effective seeds. Height of plant 

depending on fluctuation conditions from 50-to 200 cm. The plant is erect, ramifications 

occurs only at the top. The leaves are hairless, rough, tough, and mostly spiny. Most flowered 

basket’s diameter is 1- 4 cm. The flower’s is tubular; colors are white, red, orange and yellow. 

Seeds are naked, white and shiny. They have deep rods in soil. Safflower is an annual, 

drought resistant, it is exacting to heat. It has well developed on every possible in soils. It is 

established that of planting safflower are early planting, also early winter planting is 

allowed.Norm of seeding is 7-10 pieces to 1 running meter. For winter planting is necessary 

to increase norm of seeding to 9-10 kg by hectare. The seeds should be caused up to 4-5 cm, 

and winter planting is up to 6 cm. Seedling of Safflower planting appear in spring after 5-10 

days shooting makes 85-95%. The subsequent care of planting safflowers should be 

consisting in in row processing, watering and removing buds. Maturation safflower occurs 

within 25-28 days after full flowering and passes good enough. At first it has matured in the 

central basket, in which main stems has finished, and then there has ripened baskets and 

which growth of branches has finished. Incessancy of safflower is very valuable feature of 

this plant. External features of maturing safflowers: leaves turn out yellow and dry; therefore 

after dryness the leaves have not ripened yet full total. Harvested till full drying of safflower 

couldn’t be grinded completely, causes to it obtained losses from grinding. Cleaning of 

safflower should be after then, as seeds are ripe and fully dry in their plants and baskets. Crop 

of seeds on hectare has consisted at winter and spring planting 2, 22-3, 36centner to hectare. 

High crop of safflower are given at between-row 30 cm. Oil content of seed’s kernel has 

ranged from 47 to 61%, and oil content of whole kernels has ranged from 25 to 34%. 

Safflower oil is semidrying. At observance of appropriate agricultural techniques, you can get 

enough high crops, as seeds and as mow mass of safflower. All this will contribute to a more 

widespread adaption of this crop in farm productivity and income. Safflower is profitable for 

practical use as a dyeing plant in food and light industries. 

Keywords: Carthamus tinctorius L., Food Industries 
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41. Total phenolic contents, antiradical properties of the extracts of different Pistacia 

terebinthus L. fruits cultivated in Turkey 

 

M. Zeki Durak, Gülsüm Uçak 
Yıldız Technical University 

 

Pistacia terebinthus L. is one of the 20 Pistacia species cultivated in Mediterranean and Asia. 

Terebinth fruits are widely used in Turkey in different ways such as curative agents for burns, 

asthma and bronchitis and as cooking oil, ingredients of bread, soaps and snack foods as well 

as coffee after roasting and grounding of the fruits. Terebinth fruits have been subject of many 

researches due to their antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory properties and their 

high oil contents. In the present study, radical scavenging activity of 12 Pistacia terebinthus 

(terebinth) fruits collected from Turkey was investigated. Prior to analyses, solvent 

optimization was made using simplex lattice mixture design based on the maximization of 

extraction yield of phenolic compounds and the optimum solvent mixture was found as 39% 

water and 61% acetone. Total phenolic contents (TPCs) of the extracts varied from 12189 mg 

GAE/1000 g extract to 36392 mg GAE/1000 g extract. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 

(DPPH) radical scavenging activities of the extracts changed in a wide range (8.86-64.43%) 

and were highly in accordance with TPCs. As a conclusion, this study confirmed that 

terebinth fruits can be utilized in different areas considering for their strong bioactive. 

Keywords: Pistacia terebinthus L., antiradical, antimicrobial, mixture design, phenolic 
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42. Contact toxicities of plant extracts on Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: 

Bruchidae) 

 

Murat Nadi Taş
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2
Selçuk University, Faculty of Agriculture, Konya 

 

In this study, contact toxicities of methanol extracts from St. John's wort weed (Hypericum 

perforatum L.), cumin (Cuminum cyminum L.), anise (Pimpinella anisum L.), thyme 

(Origanum onites L.), were tested againts Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae). 

The experiments were conducted in laboratory conditions of 30˚C, 55±5% RH and continuous 

dark. In the contact toxicity test, the doses that applied to a day old adult of Callosobruchus 

maculatus F. were 1-2-4-8-16% (w/w). The highest mortality of Callosobruchus maculatus F. 

were 98,21 % application dose of 16% of cumin, within 48 hours. Furthermore, LC50 and 

LC90 values were determined for each of plant extract and time. The mortality rates were 

varied depending on the plant extract. 

Keywords: Callosobruchus maculatus, extract, toxicity 

 

Bazı Bitki Ekstraktlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)’e Olan 

Kontak Toksiteleri 

 

Bu çalışmada, sarı kantaron (Hypericum perforatum L.), kimyon (Cuminum cyminum L.), 

anason (Pimpinella anisum L.) ve kekik (Origanum onites L.) bitkilerinden elde edilen 

methanol ekstraktlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae) erginlerinde 

kontak toksiteleri araştırılmıştır. Denemeler laboratuar şartlarında 30˚C sıcaklık, % 55±5 

orantılı nem ve karanlık ortamda yürütülmüştür. Kontak toksisite testinde C. maculatus 

erginlerine %1, 2, 4, 8 ve 16’lık (w/w) ekstrakt dozları uygulanmıştır. %98,21 lik en yüksek 

ölüm oranı 48 saatlik uygulama süresinde kimyon ekstraktının %16’lık dozunda 

belirlenmiştir. Ayrıca 3 uygulama süresinin her birinde bitki ekstraktı için LC50 ve LC90 

değerleri tespit edilmiştir. Ölüm oranları bitki ekstraktlarına göre farklılık göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Callosobruchus maculatus, ekstrakt, toksisite 
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43. Determination of Sowing Time, Amount of Seed, Nitrogen and Phosphorus Levels in 

Anise 

 

Fethullah Tekin 
GAP International Agricultural Research and Training Center, Diyarbakir, Turkey 

 

Anise is an important plant in the world due to diversity of usage areas and providing 

economic income. This study was conducted, at GAP International Agricultural Research and 

Training Center between the years of 1999-2002. The purpose of this study was to determine 

the sowing date, amount of seed, nitrogen and phosphorus levels of anise in the ecological 

conditions of Diyarbakir. Gölhisar (Pimpinella anisum L.) varieties from local population 

were used as material. The trial was conducted according to the split plots with four 

replications as two experiments. The first experiment has been designed as the sowing date in 

the main plot and the amount of seed in the sub-plots. The sowing dates were applied in 

October, November, January, February and March months in case of the suitable climate 

conditions. The amount of seed was 0,1 kg /ha, 0,2 kg /ha, 0,3 kg /ha and 0,4 kg/ha. In the 

second experiment the nitrogen doses were the main plots and phosphorus doses in the sub-

plots. Nitrogen levels were 0 kg/ha, 0,3 kg/ha, 0,6 kg/ha and 0,9 kg/ha. Phosphorus doses 

used in experiments were 0 kg/ha, 0,2 kg/ha, 0,4 kg/ha and 0,6 kg/ha. According to findings 

in the three year average of data obtained, for grain yield, the most suitable sowing date was 

determined to be between 15 January and 15 February. However, one or two additional 

irrigation is required to ensure the product due to insufficient rainfall and it was concluded 

that the rainfall should be a regular monthly distribution of rainfall and require prolonged at 

least until date spring grains of May 15. Extreme temperatures during this period may have 

negative impact on plant growth and thus may lead to a reduction in yield. Based on rainfall 

conditions, it was determined that the autumn sowing was not suitable due to the sensitivity of 

this plant against the cold. 

Keywords: Sowing date, the amount of seed, nitrogen doses, phosphorus doses 
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44. An Investigation on Propagation with Hardwood Cutting of SL 64 and MA x MA 14 

Rootstocks 

 

Erol Aydın, Ercan Er, Nilüfer Aksu Uslu 
Black Sea Agricultural Research Institute, Samsun, Turkey 

 

This study was conducted to examine different IBA (Indole Butyric Acid) hormone doses on 

rooting ratio of SL 64 and MA x MA 14 rootstocks in 2013-2014, in Black Sea Agricultural 

Research Institute. The hardwood cuttings were treated with 0, 2000, 4000, 6000 and 8000 

ppm IBA hormone doses and were left to root during 90 days in perlit medium under the mist 

system and heat controlled plastic green house conditions on December. In this stage, rooting 

ratio (%), root degree (0-5), active and inactive cutting ratio (%), root number, branched root 

number and root length (mm) were determined. The best rooting ratio in SL 64 and MA x MA 

14 rootstocks was obtained with 6000 ppm IBA treatment. 

Keywords: Rootstock, Cutting, IBA, Rooting 

 

SL 64 ve MA x MA 14 Anaçlarının Odun Çelikle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma 

 

2013-2014 yıllarında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen çalışmada SL 64 

ve MA x MA 14 anaçlarının köklenme oranı üzerine farklı IBA (İndol Bütirik Asit) hormon 

dozlarının etkileri incelenmiştir. Aralık ayında alınan odun çelikleri 0, 2000, 4000, 6000 ve 

8000 ppm dozlarında IBA ile muamele edilerek, sisleme üniteli ve sıcaklık kontrollü plastik 

sera koşullarında perlit ortamında 90 gün süreyle köklenmeye bırakılmıştır. Bu aşamada 

köklenme oranı (%), kök derecesi (0-5), canlı ve ölü çelik oranı (%), kök sayısı, dallanan kök 

sayısı (adet) ve kök uzunluğu (mm) belirlenmiştir. SL 64 ve MA x MA 14 anaçlarında en iyi 

köklenme oranı 6000 ppm IBA uygulamasından elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anaç, Çelik, IBA, Köklenme 
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45. The Role of The Honey Bees on The Fruit Growing 

 

Ertuğrul Arda
1
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2
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1
Aegean Agricultural Research Institute, Menemen, Izmir, Turkey 

2
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As of the footprint of Turkey that has four climate, rich flora and with the genetic variation in 

bee-race offers a suitable environment for the fruit growers and beekeepers. Turkey has a big 

potential to fruit production and beekeeping in the among the Nations of the World and also 

has a say. Turkey, which has first ranks production at lots of product like grapes, cherries, 

apricots, hazelnuts and figs in fruit growing, has a second ranks in honey production and 

presence of hives, Honeybees and plants has an exchange reciprocal relations. The importance 

of honeybees as pollinators in fruit production is poorly understood condition in Turkey. 

Whereas, according to the results of many researchs; it has has been demonstrated many 

positive effects such a increase in yield, improvement in quality and earliness in harvest. Fruit 

growers and beekeepers win together in obviously with the increasing use of bees in plant 

production. Whith this compilation, as a result of using insectisides in fruit production, 

biological life were damaged and this deficit will shut down best with the pollinators as honey 

bees is to create awareness for the fruit growers. Current situation of the literature at bees and 

the pollination of fruit trees be informed is intended in order to increase using honey bees for 

the pollination in Turkey. 

Keywords: Honey bees, pollination, fruit growing. 

 

Meyvecilikte Arıların Rolü 

 

Ülkemiz kapladığı alan itibariyle dört iklimin yaşandığı, zengin bitki florası ve arı ırkındaki 

genetik varyasyon ile arıcı-meyve yetiştiricisi için uygun bir ortam sunmaktadır. Ülkemiz 

dünya ülkeleri arasında meyve üretimde ve arıcılıkta büyük üretim potansiyeline sahip 

olmasının yanında aynı zamanda söz sahibidir. Dünya meyve üretiminde üzüm, kiraz, kayısı, 

fındık, incir gibi birçok üründe ilk sıralarda yer alan Türkiye arıcılıkta kovan varlığında 

üçüncü ve bal üretiminde ise ikinci sıradadır. Balarıları ve bitkiler arasında karşılıklı bir 

alışveriş bulunmaktadır. Ülkemizde henüz bitkisel üretimde polinatör olarak balarıların önemi 

anlaşılamamıştır. İnsan kontrolü altında olması ve istenilen bölgeye yerleştirilmesi gibi 

avantajları bulunmaktadır. Halbuki yapılan araştırma sonuçlarına göre; veriminde artış, 

kalitede iyileşme, hasatta erkencilik gibi birçok pozitif etkisi ortaya konulmuştur. Bitkisel 

üretimde arı kullanımının artmasıyla, meyve üreticisi ve arıcı birlikte kazanacağı aşikârdır. Bu 

derleme ile bitkisel üretimde kullanılan zirai ilaçların olumsuz etkileri sonucunda biyolojik 

hayatın zarar gördüğü ve özellikle çiçek tozlaşmasında çok büyük öneme sahip polinatörlerin 

bal arıları olduğu bilincini oluşturmak amacıyla meyvecilikte bal arıların kullanımına yönelik 

literatür taranarak meyvecilikte balarıların tozlaşmada kullanımı yaygınlaştırılması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bal arıları, meyvecilik, polinasyon 
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46. 0900 Ziraat Klon Seleksiyonu ve Davraz Çeşit Tanıtımı 

 

İsmail Demirtaş
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2
, Ömer Faruk Karamürsel
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1
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Eğirdir, Isparta 

2
Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi 

 

Kiraz, Türkiye’de yetiştirilen en önemli meyve türlerinden biridir. 0900 Ziraat çeşidi kiraz 

üretiminde ana çeşittir. 0900 Ziraat ve benzeri kiraz çeşitleri, farklı bölgelerde farklı isimlerle 

adlandırılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin farklı kiraz üretim bölgelerinde ( İzmir, Manisa, 

Denizli, Isparta, Afyon ve Konya) halk arasında “Napolyon” adı ile anılan 0900 Ziraat 

klonları selekte edilmiştir.Çalışma 1996-2006 yılları arasında yürütülmüştür. Seleksiyon 

kriterleri bakımından farklı oldukları gözlenen 45 tip adayı belirlenmiştir. Daha sonra verim 

ve kalite bakımından iyi olan 15 genotip Gisela-5 anacı üzerine aşılanmış ve 1999 yılında 

aynı koşullarda yarıştırılmak üzere Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu’nda araştırma 

parseli oluşturulmuştur. Değerlendirmeler sonucunda 4218 ve 4223 no’lu genotiplerin en 

erken çiçeklenme ve hasat zamanı yanında kaliteli meyvelere sahip oldukları belirlenmiştir. 

AFLP parmak izi çalışması ile 0900 Ziraat ve benzeri kiraz genotiplerinin birbirlerinden ve 

0900 Ziraat çeşidinden farklı olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, 0900 Ziraat çeşidinden daha 

iyi yeni kiraz çeşit adayları seçilmiştir. 4218 no’lu genotip 2011 yılınnda “Davraz” adıyla 

tescil ettirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Prunus avium L., 0900 Ziraat, Klon seleksiyonu, Davraz 
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47. Effects of Some Priming Treatments on Germinatıon and Emergence Performances 

of Sweet Pepper Seeds at Low Temperature 
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1
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Bingol University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Bingol, Turkey 

2
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The effects of incorporating Prohexadione-Calcium (Pro-Ca) into the priming solutions on 

low temperature germination and emergence percentage performance of sweet pepper 

(Capsicum annuum ‘İnce Sivri Kıl Tatlı-016’) seeds were investigated. Seeds were primed in 

3% KNO3, 2% KH2PO4, and 10% PEG solutions containing 0, 25, 50, and 100 mg.L-1 in 

darkness at 25ºC for three days. After priming treatment, seeds were washed with distilled 

water and dried at 25ºC temperature on filter paper for 24 h, then the seeds were subjected to 

germination and emergence tests at 15°C. Priming pepper seeds in the presence or absence of 

plant growth regulators in general improved final germination percentage (FGP), mean 

germination time (MGT), germination rate (G50) and germination index (GI), final 

emergence percentage (FEP), and mean emergence time (MET) compared to nonprimed 

seeds. Priming seeds in KH2PO4 solution containing 25 mg.L-1 Pro-Ca resulted in the 

highest germination percentage (85.33%), and the lowest mean germination time (12.83 days) 

at 15°C. The highest emergence percentage (94.67%) was obtained from the application of 

KNO3 + 50 mg.L-1 Pro-Ca treatment. Final emergence percentage was 64% in nonprimed 

seeds. The results indicate that inclusion of Prohexadione-Calcium into the priming solutions 

can be used as an effective method to improve low temperature performance of sweet pepper 

seeds. 

Keywords: Pepper, priming, Prohexadione-Calcium, germination 

 

Bazı Tohum Ön Uygulamalarının Tatlı Biber Tohumlarının Düşük Sıcaklıkta Çimlenme 

ve Çıkış Performansları Üzerine Etkileri 

 

Bu çalışmada priming çözeltilerine ilave edilen Prohexadione-Calcium (Pro-Ca) dozlarının 

tatlı biber (Capsicum annuum ‘İnce Sivri Kıl Tatlı-016’) tohumlarının düşük sıcaklıkta 

çimlenme ve fide çıkış performansları üzerine etkileri araştırılmıştır. Tohumlar 0, 25, 50 ve 

100 mg.L-1 Pro-Ca içeren 3% KNO3, 2% KH2PO4, ve 10% PEG solüsyonları içerisinde, 

karanlıkta 25°C’de 3 gün süreyle prime edildi. Priming işleminden sonra tohumlar saf su ile 

yıkanıp filtre kâğıdı üzerinde 25ºC sıcaklıkta 24 saat kurutulduktan sonra 15ºC’de çimlenme 

ve çıkış testlerine tabi tutulmuşlardır. Uygulama görmemiş kontrol tohumlarına göre, bitki 

büyüme düzenleyicilerinin gerek varlığında ve gerekse yokluğunda gerçekleştirilen priming 

uygulamaları genel olarak biber tohumlarında 15ºC’de çimlenme yüzdesi (FGP), ortalama 

çimlenme süresi (MGT), çimlenme hızı (G50), çimlenme indeksi (GI), çıkış yüzdesi (FGP) ve 

ortalama çıkış süresinde (MET) önemli iyileşme sağlamıştır. Düşük sıcaklıkta (15ºC) en 

yüksek çimlenme yüzdesi (% 85.33) ve en kısa ortalama çimlenme süresi (12.89 gün) 25 

mg.L-1 Pro-Ca içeren KH2PO4 çözeltisinden elde edilmiştir. En yüksek çıkış yüzdesi 

(%94.6) KNO3 + 50 mg.L-1 Pro-Ca uygulamasından elde edilmiştir. Öbür taraftan uygulama 

görmemiş kontrol tohumlarında 15ºC’de fide çıkışı yüzdesi %64 olarak gerçekleşmiştir. 

Sonuçlar priming ortamına ilave edilecek ProCa’un, tatlı biber tohumlarının düşük 

sıcaklıktaki performanslarını arttırmada başarılı bir şekilde kullanılabileceğini ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biber, priming, Prohexadione-calcium, çimlenme 

 

48. Lahanagillerde (B. oleracea L.) Uyuşmazlık Sistemi Kullanılarak F1 Hibrit Çeşit 
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Lahanagiller kışlık sebzeler içerisinde önemli bir yeri olan, insan beslenmesi ve sağlığına 

büyük katkıda bulunan sebzelerdendir. Günümüzde bu grup sebzelerin ticari yetiştiriciliğinde 

F1 hibrit çeşitler kullanılmaktadır. Türkiye’de lahanada yerli F1 hibrit çeşit bulunmamaktadır. 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 1998 yılında lahanada F1 hibrit ıslahı çalışması 

başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda 2010 yılında Türkiye’nin ilk milli F1 hibrit lahana 

çeşitleri geliştirilerek tescil aşamasında bulunmaktadır. Lahanagillerde kendine döllenmeyi 

engelleyen stoplazmik erkek kısırlığı (CMS) ve kendine uyuşmazlık (SI), F1 hibrit lahana 

ıslahında hibrit tohum üretiminde kullanılan en uygun sistemlerdir. Lahanalarda ekonomik ve 

kolay F1 hibrit tohum üretiminde bu iki sistemden yararlanılmaktadır. Lahanagillerde yaygın 

olan uyuşmazlık sistemi sporofitik kendine uyuşmazlıktır. Lahana gen havuzunda bulunan saf 

hatların uyuşmazlık seviyeleri tohum tutum analizi yöntemi ve floresan mikroskop yöntemi 

ile belirlenmekte, kendine uyuşmazlık seviyesi yüksek olan hatlar ana olarak 

kullanılmaktadır. Kendine uyuşmaz olan hatların üretimin ve idamesinde başta tomurcuk 

tozlaması ve NaCI (%1.5-3) uygulamasından yararlanılmaktadır. Hatların genel ve özel uyum 

yeteneğine bakılarak en iyi uyuşur kombinasyonlar belirlenmektedir. Kombinasyon kabiliyeti 

yüksel olan F1 hibrit adayları verim ve bölge verim denemelerine alınarak tescile aday olan 

çeşitler olarak belirlenmektedir. Kendine uyuşur olan kombinasyonlarda tohum üretimi 

izolasyonu sağlanmış alanlarda 1:1 oranında ana ve baba materyaller dikilerek yapılmaktadır. 

Polinasyonu sağlamak için bu kontrollü alanlarda arılar kullanılmaktadır. Kendine uyuşmazlık 

seviyesi yüksek olan ana materyallerden tohumlar hasat edilerek F1 hibrit tohum üretimi 

gerçekleştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lahana, uyuşmazlık, kısırlık, F1 hibrit, çeşit, Tohum üretimi, kendileme, 

tohum tutum analizi, flüoresan mikroskop 
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49. Determination of Tuta absoluta (Lep. Gelechiidae) and Their Population Monitoring 

In Thrace Region 

 

Adnan Tülek, Kemal Akın 
Thrace Agricultural Research Institute, Edirne; Turkey 

 

This study was carried out to determine the tomato moth [Tuta absoluta (Meyrick, 1917)] 

population development and infestation rate in tomoto growing areas of Thrace region of 

Edirne province’s center, Havsa, Keşan and Uzunköprü towns; Tekirdağ province’s center 

town and its villages; Kırklareli province’s center and Pınarhisar’s town; İstanbul province of 

Silivri and Çatalca towns between 2010 and 2012 years in open field and greenhouse 

conditions. First time the tomato moth introduced into Thrace region of Turkey in 2010, it has 

been observed Şükrüköy and Bahçeköy Village of Keşan County. Between 30 to 40 tomato 

plants randomly selected when taking samples from green houses and open fields in order to 

determine the tomato’s moth by using lup (magnifier). If any adult moth’s biologic stages 

found on plants or its damages on leaves that field was accepted infested by pest and 

recorded. Delta type pheromone trap hanged in tomato plants to determine the population of 

adult stages of this pest. End of surveys according to the advance projects results; general 

infestation level of tomato moths in Thrace region’s provinces were determined in 2010: 58.8 

%, July of 2011: 25 %, September of 2011:46% and the year of 2012: 6.4%. This project was 

supported by General Directorate of Agricultural Research and Policy (GDAR). 

Keywords: Tomato, Tuta absoluta, İnfestation rate, Population monitoring, Thrace region 
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50. Mezopotamya’nın Doğal Laleleri 
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Türkiye florası doğal lalelerin varlığı açısından oldukça şanslı bir tabiattır. Ülkemizde 

toplamda 17 tür bulunurken, Mezopotamya sınırları içerisinde kalan bölgede 5 tür bulunması 

bölgenin doğal lale türleri açısından zenginliğini ortaya koymaktadır. ‘Türkiye Florasında 

Bulunan Lale (Tulipa spp.) ve Sümbül (Hyacinthus spp.) Türlerinin Toplanması ve Kültüre 

Alınması “isimli TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında 2006-2009 yılları 

arasında bu bölgede bulunan türlerin yerleri tespit edilmiş ve bitki örnekleri alınarak 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde muhafaza altına alınmıştır. Yapılan çalışmalarda 

ülkemizin Mezopotamya ‘sında Tulipa humilis,Tulipa armena, Tulipa julia,Ttulipa aleppensis 

ve endemik bir türümüz olan Tulipa sintenesii ‘nin doğal olarak var olduğu belirlenmiştir. 

Buna ek olarak devam etmekte olan ‘Türkiye Lale (Tulipa L.) ve Sümbül (Hyacinthus L.) 

Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması’ isimli TUBİTAK 

projesi kapsamında yapılan seleksiyon çalışmaları sonucunda bu lale türlerinin adaptasyon 

kabiliyetinin yüksek olduğu görülmüştür. Çoğaltma çalışmalarında başarı sağlanan ve 

özellikleri itibariyle çeşit adayı olabilecek popülasyonların belirlenmesi çalışmaları devam 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lale,Tür,Mezopotamya 
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51. The Effects of Foliar Boron Application in Spring Fruit Set of Gemlik Olive 

Cultivar 

 

Muhammet Ali Gündeşli, Yusuf Nikpeyma 
Sütçü İmam University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Kahramanmaras, Turkey 

 

The objective of this study was to determine the effect of foliar B sprays, which was sprayed 

three weeks before flowering in spring (0-250-500-750 ppm ) on the flowering fertility and 

fruit set of gemlik olive cultivar in a two-year period. In this study flowering set, fruit set, 

crown set and, leaf B contents were determined. Foliar B sprays ( 250 or 500 ppm ) applied in 

spring increased flowering fertility and fruit set. 250 ppm B foliar spray and/or 500 ppm B 

foliar spray showed 50 % increase in fruit set compared to control. Additionally, 250 ppm and 

500 ppm B sprays showed higher yield compared to control, and B contens of leaves were 

higher in B sprayed trees than in control trees. 

Keywords: Olive, Boron sprays, flowering, fruit set 

 

İlkbaharda Yapraktan Bor Uygulamasının Gemlik Zeytin Çeşidinde Meyve Tutumu 

Üzerine Etkisi 

 

Bu araştırmada gemlik zeytin çeşidinde ilkbaharda çiçeklenmeden 3 hafta önce püskürtülen 

farklı B konsantrasyonlarının (0–250–500–750 ppm) meyve tutumu üzerine olan etkisi 2 yıl 

süreyle araştırılmıştır. Araştırmada Gemlik zeytin çeşidinde somak oranı, çiçek oranı, meyve 

tutumu oranları ve ağaç başı verim ile yaprak B kapsamları belirlenmiştir. İlkbaharda 

çiçeklenmeden 3 hafta önce püskürtülen 250 ppm ve 500 ppm B somak sayısını ve çiçek 

verimliliğini arttırmıştır. 250 ppm B ya da 500 ppm B püskürtülen zeytin ağaçlarında meyve 

tutumu tanık ağaçlarına göre % 50 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Aynı şekilde yapılan B 

uygulamalarında, 250 ppm ve 500 ppm B uygulamaları tanık ağaçlarına göre ağaç başı 

verimlerinde yüksek oranlarda artış göstermiştir. Uygulama yapılan ağaçların yaprak B 

konsantrasyonları tanık ağaçlarınkinden daha yüksek bulunmuştur 

Anahtar Kelimeler: Zeytin, Bor püskürtmesi, Çiçeklenme, Meyve tutumu 
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52. Determination of Clon Head Vinestock Candidates in Must Grape Variety which 

are Commonly Grown In Provinces of Diyarbakır and Mardin 
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This study was carried out to determine the superior clon head vinestock candidates ,which 

are grown commonly in the region, suitable for the palate of the people in the region and have 

high market value, in the terms of yield and quality for the must grape variety. The study was 

conducted on 5511 vinestocks between 2010 and 2012 years in 8 vineyards located on 4 

districts of Diyarbakir and Mardin. In the first year of the study, 22 clon head vinestock 

candidates which had superior characteristics in terms of disease and pests observations, the 

number of cluster, the number of shoots and birth rates were selected from 224 vinestocks ( 

selected from 5511 vinestocks ). Birth rates ( number of cluster / number of shoots) of the 

selected head clon vinestock candidates were changing between 1.0 and 1.4. While E1-2/23 

(1,4)  had highest birth rate in those 22 clon head vinestock candidates, it was followed by 

Ç1-17/23( 1.3), M2-1/9 (1.3) and M2-2/6 (1.3), respectively. Consequently, determined clon 

head vinestock candidates are suitable for evaluation as a breeding material in terms of yield 

and quality. 

Key Words: Grape, Must, Clon Selection, Head Vinestock 

 

Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Şire Üzüm Çeşidinde Klon 

Baş Omca Adaylarının Belirlenmesi 

 

Bu araştırma, bölgede yoğun olarak yetiştirilen, bölge insanının damak tadına uygun ve pazar 

değeri yüksek olan Şire üzüm çeşidinde verim ve kalite yönünden üstün Klon Baş Omca 

adaylarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 

Diyarbakır ve Mardin illerine bağlı 4 ilçedeki 8 bağda toplam 5511 omca da yürütülmüştür. 

Bu çalışmanın birinci yılında 5511 omca içerisinden seçilmiş olan 224 omcada iki yıl süreyle 

hastalık ve zararlı gözlemlerine, salkım sayısına, sürgün sayısına ve doğuş oranlarına 

bakılarak üstün özellik gösteren 22 Klon Baş Omca adayı seçilmiştir. Seçilen klon baş omca 

adaylarının doğuş oranı (Salkım S./ Sürgün S.) 1.0-1.4 arasında değişim göstermiştir. Bu 22 

Klon Baş Omca adayları içerisinde en yüksek doğuş oranı E1-2/23 (1,4) de saptanırken, bunu 

sırasıyla Ç1-17/23( 1.3), M2-1/9 (1.3) ve M2-2/6 (1.3) takip etmiştir. Sonuç olarak, belirlenen 

Klon Baş Omca Adayları verim ve kalite açısından yapılabilecek ıslah çalışmalarında 

materyal olarak değerlendirmeye uygun olarak görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Şire, Klon Seleksiyonu, Baş Omca 
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53. Research on Reproducing Steels of Ichinose Mulberry (Morus alba L.) Varieties 

Used in Sericulture in Diyarbakir Region 
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This study was carried out at the GAP International Agricultural Research and Training 

Center’s greenhouse in 2010-2011 seasons. Cuttings have different lengths (10, 15, 25 cm) 

were taken regularly in ten days interval from date of 10 November 2010 have been subjected 

to 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 and 4000 ppm of IBA doses and planted in 

unheated greenhouse conditions. Rooting data of removed from cuttings were taken from the 

since 1 June 2011. JUMP statistical package program was used to analysis to data. Time on 

rooting rate, cutting length and IBA dose interactions were significant. In this study, 15 cm 

cutting length which taken on December 30 and subjected to 4000 ppm IBA doses were found 

highest for rooting rate. 

Keywords: Mulberry, Steel, Rooting, Indole butric acid 

 

Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut (Morus alba L.) 

Çeşidinin Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar 

 

Bu çalışma 2010-2011 sezonlarında GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü seralarında yürütülmüştür. 10 Kasım 2010 tarihinden itibaren 10’ar gün arayla 

düzenli olarak alınan farklı boylardaki (10, 15, 25 cm) çelikler 0, 500, 1000, 1500, 2000, 

2500, 3000, 3500 ve 4000 ppm’lik IBA dozlarına tabi tutularak ısıtmasız sera koşullarında 

dikilmiştir. 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren sökülen çeliklerin köklenme verileri alınmıştır. 

Verilerin analizinde JUMP istatistik paket programı kullanılmıştır. Köklenme oranı üzerine 

Zaman, Çelik boyu ve IBA dozu interaksiyonları önemli bulunmuştur. Bu çalışmada 30 

Aralık’ta alınan 4000 ppm IBA dozuna tabi tutulan 15 cm boyundaki çeliklerin köklenme 

oranı en yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dut, Çelik, Köklenme, IBA 
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54. Introduction Decorative Woody Plants From Floras North American in Azerbaijan 

 

Zemfira Gadjibaba Abbasova 
Dendrology Institute of the Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

One of the most important indicators of fitnessin introdusents is comparative research of a 

rhythm of growth and development of the plants growing in various conditions existence. In 

this regard the particular interest represents studying in conditions Azerbaijan introduced 

species dendrofloras to the North America which which is now successfully adapted to local 

soil and climate. These monitoring shows cities and towns greening’s range Azerbaijan local 

area and showed that currently the total amount of introduced ornamental woody plants from 

North-America. They are 183 species belonging to 68 genuses, 64 families, including more 

than 30 species Gumnospermae, more than 150 species Angiospermae. North American 

introduction of trees-bushes plants has long history in Azerbaijan. Since second half part of 

the Х1Х of century with development of decorative gardening were introducted: Robinia 

pseudoacacia L., Acer negunda L., Gleditsia triacanthos L., Fraxinus pensylvanica March., 

Catalpa bignonioides Walt., Cupressus arizonica E.L.Greene, Chamaecyparis lawsoniana 

Parl., Cercis siliquastrum L.etc. Now these species are widely applied in gardening. The 

floristic and botaniko-geographical analysis introdusents has shown that more perspective is 

the Atlantiko-North American floristic region. Well acclimatized Liriodendron tulipiferum L., 

Mahonia aquifolium Nitt., Maclura aurantiaca Nutt., Rhus aromatica Ait., Rhus typina L., 

Rhus taxicodendron L., Juniperus virginiana L., Thuya pilicata D.Don., Tecoma radicans 

Juss., Symphoricarpos alnus Bl., Fraxinus oregona Nutt., Fraxinus velutina Torr., 

Gymnocladus dioicus C.Koch., Liquidambar styraciflua L. etc. Some species of Yucca 

aloifolia L. have difference from each other in high resistance and twice flowering feature. 

Most of North-American trees and bushes good growth and development have in foothill and 

midland zones of republic. Species from Californian provinces well grow in low regions at 

moderate watering. Studying of their bioecological features represents the big scientific 

interest and has important practical value. Agave americana L., Cupressus lusitanica Mill., 

species of genus Opuntia Mill., Acca sellowiana Berg. represents interest for our decorative 

gardening. It is characteristic that the early-spring period when the majority trees and bushes 

genus Mediterranean and East Asian origin in dry subtropical conditions blossom, but 

vegetation North American species is late. This is their feature appears, of course, on 

decorative effect, on on thanks to such biological features of a plant defeat the late spring 

frosts avoided. Results of long-term analysis introduction decorative trees and shrubs plants 

show that North American floristic provinces are perspective areas for introduction new 

species in different regions of Azerbaijan. 

Keywords: Decorative Woody Plants, Shrubs Plants, Adaptation 
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55. Natural Enemies Associated With Thrips on Vineyards in Mardin Province, Turkey 
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This study was carried out to determine the beneficial insect species on vinyards in Mardin 

province in 2012 year. D-vac, The cutting branch, and Japanese umbrella were used to collect 

the mobile beneficial insects species living on plant organs. In addition, to determine the other 

beneficial insect species were used culture-making methods as well as the control of leaves, 

buds, flowers and fruits by eye and loop. Conducted surveys in vineyards in terms of species 

richness found species belonging to the families Coccinellidae, Chrysophidae, Nabidae 

Syrphidae. At the end of this study, it was determined 22 useful insect species belonging to 6 

families in 6 orders. Coccinella septempunctata L., C. undecimpunctata L., Stethorus sp., 

Scymnus sp., Hypodamia variegata Goeze, Metasyrphus corollae F., Eristalis arbustorum L., 

ve Episyrphus balteatus De Geer were observed as the most important beneficial insect 

species in terms of widespread and intensity.  

Keywords: Vineyards, the beneficial insect, Mardin 

 

Mardin İli Bağ Alanlarında Thripslerle Birlikte Bulunan Doğal Düşmanlar 

 

Bu çalışma Mardin ili ve ilçelerindeki bağ alanlarında Thripslerle birlikte bulunan doğal 

düşman türlerin belirlenmesi amacıyla 2012 yılında yürütülmüştür. Doğal düşman türleri elde 

edilirken, hareketli olanları toplamada D-vac, Atrap ve Japon şemsiyesi kullanılmıştır. 

Yaprak, çiçek, meyve ile sürgünlerin üzerindeki yavaş hareket edenler ise lup ve gözle kontrol 

edilerek elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda 6 takıma bağlı 6 familyaya ait 22 doğal 

düşman türü tespit edilmiştir. Sürvey yapılan tüm bağ alanlarında tür zenginliği bakımından 

Coccinellidae, Chrysophidae, Nabidae ve Syrphidae familyalarına ait türler bulunmuştur. 

Belirlenen bu faydalı türlerinden Coccinellidae familyasından Coccinella semtempunctata L., 

C. undecimpunctata L. Stethorus sp., Scymnus sp., ve Hippodamia variegata Goeze, 

Chrysopidae familyasından Chrysopa carnea Step. Nabidae familyasından Nabis sp. ve 

Syrphidae familyasından Metasyrphus corollae Fabricius, Eristalis arbustorum L. ve 

Episyrphus balteatus De Geer türlerinin yaygınlık ve yoğunluk açısından önemli oldukları 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bağ, Faydalı Böcek, Mardin 
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In this study, the main aim is to discuss the socio-economical circumstance and the problems 

encountered during almond growing in Kahta, Adiyaman where it has a critical importance in 

almond cultivation ecologically for our country. For this purpose, data were collected from 30 

enterprises that are growing almond in the district of Kahta, Adıyaman. The surveyed farms 

were divided into three groups considering their terrain area. These almond producers' socio-

economic characteristics, their structural situation are tried to be defined together with 

determining the problems that were faced during manufacturing and marketing stages. In the 

light of the findings possible precautions were made and some suggestions were given to 

improve and progress the almond cultivation in the region 

Keywords: Adıyaman, Kahta, almond growing,, almond enterprises, production, marketing, 

socio-economic characteristics 

 

Adıyaman Kahta İlçesinde Badem Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yönü ve Sorunları 

Üzerine Bir Araştırma 

 

Bu çalışmada ülkemiz badem yetiştiriciliği bakımından ekolojik olarak önemli bir potansiyele 

sahip olan Adıyaman ili Kahta ilçesindeki badem yetiştiriciliğinin sosyoekonomik durumunun 

belirlenmesi, karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinde bulunulması amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda Adıyaman ili Kahta ilçesinde badem yetiştiriciliği yapan 30 

işletmeden veriler toplanmıştır. İncelenen işletmeler sahip oldukları arazi büyüklüğü 

bakımından üç gruba ayrılmıştır. Çalışmada, badem üreticilerinin sosyoekonomik özellikleri, 

işletmelerin yapısal durumu, üretim ve pazarlama aşamasında karşılaştıkları sorunlar 

saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında araştırma bölgesinde badem 

yetiştiriciliğinin iyileştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi konusunda alınabilecek önlemler 

tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman-Kahta, badem yetiştiriciliği, badem işletmeleri, üretim, 

pazarlama, sosyoekonomik özellikler 
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57. Determination of Drought Tolerans To Mahaleb (Prunus mahaleb L.) Seedlings and 

SL-64 Rootstocks with Different Water Stress Condition 
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This study was carried out to effect water stres on mahaleb seedling and SL-64 rootstock, 

which has used for pruduct cherry tree, at Tokat-Kazova, in 2010 year. In research; mahaleb 

seedling and SL-64 rootstocks were subjected to water stress. Four different irragation 

regimes were applied (S1= completing water deficit to field capacity, S2 = 70% of S1 

application, S3= 40% of S1 application, S4= 10% of S1 application). In order to determine the 

effect of irrigation regime, number of stomata, length and with of stomata were measured. For 

assessment, was given 0-5 points to mahaleb rootstock and SL-64 rootstock depending on the 

degree of damage. No damaged rootstocks has 0 points, the most damaged rootstocks has 5 

points. Rate of increase starting at 0 showed that increased drought damage. As a result of this 

study, depending to the increasing water stress, mahaleb rootstock has compatible than SL-64 

clon rootstock according to drought conditions 

Keywords: Mahaleb (Prunus mahaleb L.), SL-64, 0-5 Scale, Water Stress 

 

Mahlep Çöğürlerinin (Prunus mahaleb L.) ve SL-64 Klon Anacının Farklı Sulama Stresi 

Koşullarına Dayanımlarının 0-5 Skalası ile Belirlenmesi 

 

Bu çalışma, kiraz fidanı üretiminde anaç olarak kullanılan mahlep çöğürlerinin ve SL-64 klon 

anacının, su kısıtı koşullarına dayanımlarını belirlemek amacıyla, 2010 yılında, Tokat-

Kazova’da yürütülmüştür. Araştırmada; mahlep çöğürleri ve SL64 klon anaçları su kısıtına 

tabi tutulmuştur. Su kısıtı için, dört farklı sulama konusu uygulanmıştır (S1= eksik nemin 

tarla kapasitesine getirilmesi, S2= S1 konusuna verilen suyun %70 oranında uygulanması, 

S3=S1 konusuna verilen suyun %40 oranında uygulanması, S4=S1 konusuna verilen suyun 

%10 oranında uygulanması). Sulama konularının etkisini belirlemek amacı ile, 0-5 skalası 

ölçümleri yapılmıştır. Değerlendirme için mahlep tiplerine ve SL-64 anacına zarar derecesine 

göre 0-5 arası puanlar verilmiştir. Hiç zarar görmemiş anaçlar 0 puan, kuraklıktan en fazla 

zarar görmüş anaçlar 5 puan almıştır. Puanların 0’dan başlayarak artması kuraklık zararının 

arttığını göstermiştir. Çalışma sonucunda artan su stresine bağlı olarak, mahlep çöğürlerinin 

kuraklık koşullarına SL-64 klon anacına göre daha iyi uyum sağladığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mahlep (Prunus mahaleb L.), SL-64, 0-5 Skalası, Su Kısıtı 
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Due to their importance in the development of new areas of research-based on 

microorganisms and "environmentally friendly" technologies, recently, attention to plant 

growth rhizobacteria without damege to plant was increased. These bacteria stimulate plant 

growth through a number of mechanisms. These mechanisms are phosphate solubilizing 

activity, production IAA and siderophor, modification of root morphology, replacing osmotic 

metabolism and atmosferic nitrojen fixatio. Also these bacteria can be protected to fungus, 

microbial infection and insects by producing ctinase, mannitol dehidregenase, volatile organic 

compounds and other molecules having antimicrobial activity, and inhibit ultra-structural 

changes in plant tissues. Tea culture requires intensive nitrogen fertlizer. The most important 

condition to obtain high quality and high efficient leaves yield is adequate and continious 

nitrogen content in the soil. Using high levels of nitrogen fertlilizer in the tea plantations has 

negative effects on the environment due to teh humid climate and topography. Much of this 

fertlizers to teh effect of washing pollutes ground and surface water increasingly, and 

deteriorate balance in soil and consists serious threats to the environment  In order to 

preventing or reducing of negative impacts on environment as well as realize acceptable 

quality and quantitiy tea production, this research was carried out and it is first study to 

resistance on atmospheric nitrogen fixingand phosphate solubilizing bacteria in acidic 

rhizospheric soils in Turkey. This study began in 2007, in the first phase isolation, 

identification and characterisation in 413 soil samples taken from 64 different geographic 

locations was performed. This study demonstrated that dominant benefical bacterial 

population on acidic rhizospheric soil significanttly. In this study; total of 644 isolates 394 

nitrogen fixing isolates, 305 phosphate solubilising isolates, 93 ACC deaminase activitiy 

isolates and 265 both nitrogen fixing and phosphate solubilizing isolates were determined. 

Obtained promising isolates were tested single or combined under field conditions and in 

pots. 

Keywords: Tea, bacteria, biological fertilizer 

 

Türkiye'de Organik Çay Yetiştiriciliği için Biyolojik Gübre Araştırmaları (2007-2013) 

 

Son zamanlarda “çevreyle dost” teknolojilerin ve mikroorganizma temelli yeni araştırma 

alanlarının geliştirilmesindeki önemleri nedeniyle, bitkiye zarar vermeden bitki büyümesini 

teşvik eden bakterilere olan ilgi artmıştır. Bu bakteriler bitki büyümesini bir dizi mekanizma 

aracılığı ile teşvik edebilmektedir. Bu mekanizmalar arasında fosfat çözme aktivitesi, indol 

asetik asit ve siderofor üretimi, kök morfolojisinin modifikasyonu, osmotik metabolizmanın 

değiştirilmesi, havanın serbest azotunun toprağa bağlanması yer almaktadır. Ayrıca bu 

bakteriler kitinazlar, mannitol dehidregenaz, uçucu organik bileşikler ve antimikrobiyal 

aktiviteye sahip diğer molekülleri üreterek bitkileri mantar, mikrobiyal ve böcek 

enfeksiyonlarından koruyabilmekte olup, bitki dokularında bitki patojenlerinin geçişini 

engelleyen ultra-yapısal değişimleri uyarabilmektedir. Çay yetiştiriciliği, yoğun azotlu gübre 

kullanımını zorunlu kılmaktadır. Kaliteli ve yüksek verim düzeyinde çay yaprağı elde etmenin 

en önemli koşulu, azotun toprakta yeterli ve sürekli olarak bulunmasıdır. Çay 

plantasyonlarında yüksek oranda azotlu gübre kullanılması, iklim ve topoğrafyanın da 

etkisiyle çevreye olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu gübrenin büyük bir kısmının yıkanmaya 
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bağlı olarak yer altı ve yer üstü sularını giderek daha fazla kirletmesi, topraktaki dengenin 

bozulması, çay yetiştiriciliği ve çevre açısından ciddi tehditler barındırmaktadır. Çevreye olan 

olumsuz etkinin engellenmesi ya da azaltılması bunun yanında kalite ve kantite olarak kabul 

edilebilir çay üretiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ülkemizde asidik çay rizosfer 

topraklarından, asit koşullara dayanıklı, azot fikseri ve fosfat çözücü bakteriler konusunda ilk 

çalışma olma özelliğine sahip bu araştırma, 2007 yılında başlamış ilk aşamasında yaklaşık 64 

lokasyondan alınan 413 toprak örneğinde izolasyon, tanılama ve karakterizasyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla asidik çay topraklarında kültüre alınabilir dominant 

PGPR olabilecek, çay rizosfer ekolojisi ve bitki büyümesini etkileyen faydalı bakteri 

popülasyonu açık olarak ortaya konulmuştur. Araştırmada; seçilen 644 izolatın 394 adeti azot 

fikse eden, 305 adeti fosfat çözen, 93 adeti ACC deaminaz aktivitesi gösteren ve 265 adeti ise 

hem serbest azotu fikse eden hem de fosfat çözücülük özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen ümitvar izolatlar tekli ya da kombine uygulamalar şeklinde gerek saksı gerekse 

arazi koşullarında denenmiştir. Bu çalışma, araştırmalar kapsamında kurulan deneme setleri 

içerisinde öne çıkan uygulamalar hakkındaki sonuçları değerlendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çay, bakteri, biyolojik gübre 
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59. Doğu Anadolu Bölgesi Armut Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu 
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Ülkemizde genetik kaynakların toplanması, korunması ve değerlendirilmesi amacıyla, ülke 

çapında ilk çalışmalara 1978 yılında başlanılmıştır. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü’nde ise bu konudaki çalışmalara 1994 yılında "Doğu Anadolu Meyve ve Bağ 

Genetik Kaynakları Projesi" isimli çalışma ile başlanılmıştır. Bu kapsamda toplanan ve 

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonundaki koleksiyon parselinde muhafaza 

edilmekte olan armut genotiplerinin morfolojik karekterizasyonu amacıyla bu çalışma 

planlanmış, 2010 ve 2011 yıllarında yürütülmüştür. Koleksiyon parselinde bulunan armut 

genotipinden 2010 yılında meyve veren 19 genotipin, 2011 yılında 17 genotipin morfolojik 

özellikleri itibarı ile karakterizasyonunda gerekli olan gözlem, ölçüm ve değerlendirmeler 

UPOV kriterlerine göre yapılmıştır. Armut genotiplerinin olgunlaşma zamanı, morfolojik ve 

kimyasal özellikleri ile genetik akrabalık dereceleri de ortaya konulmuştur. Armut 

genotiplerinin büyük çoğunluğunun orta kuvvette gelişme kabiliyetine sahip olduğu (2010 

yılında %52,64, 2011 yılında %47,06) belirlenmiştir. Armut genotiplerinin tam çiçekten 

hasada kadar geçen süre 2010 yılında 128 gün (10/4) ile 163 gün (7/6) arasında; 2011 yılında 

ise 126 gün (6/3) ile 159 gün (3/5) arasında; meyve ağırlığının 2010 yılında 34,06 g (3/3) ile 

476,41 g (2/6) arasında, 2011 yılında 30,77 g (2/4) ile 240,76 g (5/4) arasında olduğu; C 

vitamini içeriğinin 2010 yılında 31 mg/l (10/4) ile 273 mg/l (2/3) arasında, 2011 yılında ise 30 

mg/l (11/6) ile 195 mg/l (2/5) arasında, SÇKM içeriğinin 2010 yılında %13,4 (3/3) ile %20,8 

(9/5) arasında, 2011 yılında ise %10,0 (14/2) ile %18,2 (2/5) arasında olduğu belirlenmiştir. 

Armut genotiplerinin iki yıldaki dendogramında da üç farklı ana gurup belirlenmiştir. 1/2, 1/6, 

3/2, 5/4, 9/6, 11/6, 12/4, 14/2 nolu armut genotiplerinin doğrudan üretim programlarına 

alınabilecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Armut (Pyrus communis), Morfolojik Karakterizasyon, Armut genetik 

kaynağı, Doğu Anadolu Bölgesi, Dendogram 
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60. Determination of resistance of Van Lake Basin common bean genotypes against 

common bacterial blight (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap)) agent 
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Beans are seen as an important food source, due to the amount of protein content meeting the 

daily protein need of people. Turkey, where almost every region has produced beans, ranks 

fourth in world fresh bean production. Bean is also widely produced in Van Lake Basin, 

which has microclimate features. This study aimed to determine resistance levels the 82 bean 

genotypes collected from different districts of Lake-Van Basin and 2 resistance (HR-45 and 

HR-67), 1 susceptible (Dresden) bean cultivars chosen according to international references 

against common bacterial blight agent (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap)). For 

that purpose, the seeds of bean genotypes were sown mixed in a 2:1 ratio of sterile peat:perlite 

medium according to completely randomized experimental design with three replications in 

growth chamber conditions. The suspension intensity of 108cfu/ml (OD=0,13) prepared from 

48 hours cultures of Xap was pulverized when seedlings reached the stage of second trifoliate 

leaves. The racks where pots were placed were covered with transparent polyethylene in order 

to provide high moisture level for disease. The plastic covers were opened after holding plants 

48 hours in this way. Disease severity was determined using a scale of 1-5 after 19 days from 

inoculation. At the end of the study, according to the scale values, it was identified that 13 

genotypes were highly resistant (scale value between 1-2), 49 genotypes were moderately 

resistant (scale value 2-3), 19 genotypes were susceptible (scale value 3-4) and one of the 

genotypes was high level susceptible (scale value 4-5). 

Keywords: Bean, common bacterial blight, resistance, susceptible, Van Lake Basin, Xap 

 

Van Gölü Havzası Fasulye Genotiplerinin Bakteriyel Yanıklık (Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli (Xap)) Etmenine Karşı Dayanıklılık Durumlarının Belirlenmesi 

 

Fasulye, içerdiği protein miktarı nedeniyle, insanların günlük protein ihtiyacını 

karşılayabilecek önemli bir besin kaynağı olarak görülmektedir. Hemen hemen her bölgesinde 

fasulye yetiştiriciliği yapılan Türkiye, dünya taze fasulye üretiminde dördüncü sırada yer 

almaktadır. Mikro klima iklim özelliğine sahip olan Van Gölü Havzası’nda da fasulye 

yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada Van Gölü Havzası’ndan toplanmış 

olan 82 fasulye genotipi ve uluslararası referanslara göre seçilen 2 adet dayanıklı (HR-45 ve 

HR-67) ile bir adet duyarlı (Dresden) çeşidin bakteriyel yanıklık (Xanthomonas axonopodis 

pv. phaseoli (Xap)) etmenine karşı dayanıklılık durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla fasulye genotiplerinin tohumları iklim odası koşullarında 2:1 oranında karıştırılmış 

steril torf:perlit ortamına tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

ekilmiştir. Fideler iki gerçek yapraklı aşamaya geldiğinde Xap’nin 48 saatlik kültürlerinden 

hazırlanan 108cfu/ml (OD=0,13) yoğunluğundaki süspansiyon fasulye fidelerine pülverize 

edilmiştir. Hastalık için yüksek nem seviyesinin oluşabilmesi amacıyla saksıların bulunduğu 

raflar polietilen şeffaf örtü ile kapatılmıştır. Bitkiler bu şekilde 48 saat tutulduktan sonra 

örtüler açılmıştır. İnokulasyondan 19 gün sonra, 1-5 skalası kullanılarak hastalık şiddeti 

belirlenmiştir. Çalışma sonunda skala değerlerine göre genotiplerden 13’ü yüksek düzeyde 

dayanıklı (skala değeri 1-2 arasında), 49’u orta düzeyde dayanıklı (skala değeri 2-3), 19’u 

hassas (skala değeri 3-4)ve biri yüksek düzeyde hassas (skala değeri 4-5) bulunmuştur. 
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Watermelon 

 

Sevcan Altaş
1
, Göksel Kızıl

1
, Parvez I. Haris

2
, Murat Kızıl

1
, Sevil Emen Tanrıkut

1 

1
Dicle University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Diyarbakir, Turkey 

2
De Montfort University, Faculty of Health and Life Sciences, Leicester, UK 

 

Watermelon (Citrullus lanatus) is a member of Cucurbitacea familiy. Peelings, flesh and 

seeds of watermelon are good sources of minerals, vitamins and proteins. It is also rich in 

lycopene which is responsible for its red color. The decreasing insidence of coronary heart 

diseases and certain cancers is related with consumption of lycopene containing food. The 

previous studies indicated that, the beneficial effects of watermelon on cardiovascular 

diseases are due to the mechanism of antioxidant, antiinflamatory and vasodilatatory 

properties. Diyarbakır watermelon (Citrullus lanatus cv. Sürme) is cultivated on the banks of 

Tigris River. There is no study related with in vitro antioxidant activities of Diyarbakır 

watermelon in the literature. In the present study, vitamin (A, D, E, C) and sugar (fructose, 

glocuse, sucrose) contents of fresh watermelon juice were determined. Moreover, lycopene 

and element (Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Al, As, Se, Pb, Cr, Cd, Ni, Sr, Ba, V, U) 

contents of freeze dried watermelon juice were also investigated. The vitamin A and vitamin 

C contents of Diyarbakır watermelon juice were found to be 0,23 µg/ml and 323,6 µg/ml, 

respectively. Lycopene content was determined as 88.28 ± 3.92 mg/kg. The results of element 

analyses were comparable with standard material Tomato Leaves. The fructose content of 

watermelon was also determined to be 18.784 µg/ml. The result obtained from this study 

indicated that, Diyarbakır watermelon can be used as an antioxidant source for various 

diseases. 

Keywords: Diyarbakır watermelon, lycopene, element analyses, antioxidant activity 

 

Diyarbakır Karpuzunun Likopen, Element, Vitamin ve Şeker İçeriğinin Araştırılması 

 

Karpuz (Citrullus lanatus) Cucurbitacea ailesinin bir üyesidir. Kabuk, özüt ve çekirdekleri iyi 

bir mineral, vitamin ve protein kaynağıdır. Karpuz ayrıca, kırmızı renginden sorumlu bir 

bileşik olan likopence zengindir. Likopen içeren ürünlerin tüketilmesiyle koroner kalp 

hastalıkları ve bazı kanser tiplerinin görülme sıklığının azalması ilişkilendirilmektedir. 

Karpuzun kardiovasküler hastalıklar üzerindeki yararlı etkilerinin antioksidant, 

antiinflamatuar ve vazodilatör gibi özellikleri kapsayan değişik mekanizmalardan 

kaynaklandığı rapor edilmiştir. Dicle Nehri kıyısında yetiştiriciliği yapılan Diyarbakır 

Karpuzunun (Citrullus lanatus cv. Sürme) sağlık açısından önemli özelliklerinden birisi olan 

antioksidant özelliklerinin belirlenmesine yönelik in vitro çalışmalar bulunmamaktadır. Bu 

çalışmada, taze karpuz suyunun vitamin (A, D, E, C) ve şeker (fruktoz, glukoz, sukroz) içeriği 

tayin edildi. Ayrıca, liyofilize edilmiş karpuz suyunun ise likopen ve element (Na, K, Ca, Mg, 

Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Al, As, Se, Pb, Cr, Cd, Ni, Sr, Ba, V, U) analizi yapıldı. Diyarbakır 

Karpuzunun vitamin A ve vitamin C içerikleri sırasıyla 0,23 µg/ml ve 323,6 µg/ml bulundu. 

Diyarbakır karpuz suyunun liyofilizatının likopen içeriği 88.28 ± 3.92 mg/kg olarak tayin 

edildi. Element analizi sonuçlarının standart referans madde Tomato Leaves ile uyum içinde 

olduğu gözlendi. Buna karşın, fruktoz içeriğinin 18.784 µg/ml olduğu tespit edildi. Yapılan 

çalışmalarda elde edilen sonuçlar, Diyarbakır karpuzunun değişik hastalıklar için antioksidant 

kaynağı olarak kullanılabilme potansiyelinin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır karpuzu, likopen, element analizi, antioksidant aktivite 

 

62. Effects of AMF, Whey and Humic Acid Applications on Plant and Yield 

Characteristics in Different Cucurbit Species 
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This study has been made in order to assess effects of two different AMF [Glomus 

intraradices (Gi) (Melon), Gigaspora margarita (Gm) (Watermelon, vegetable marrow)] 

species, humic acid (% 85 Agrolic Acid; 500 mg to 1 kg growing media) and Whey (500 ml 

to 1 kg growing media) applications on various plant and yield characteristics in melon 

(Magnum-F1), watermelon (Wonder-F1) and vegetable marrow (Focus-F1) species. At trials 

implemented in the field, 5 different applications (1-Control, 2-AMF, 3-AMF+Whey, 4-

AMF+humic acid, 5-AMF+Whey+humic acid) according to randomized block design has 

been applied 4 times for all three types of vegetables. The applications on melon were 

statistically significant for average yield (28430-41240 kg ha-1), number of branches (5.25-

6.50 per plant), branch length, fruit stem thickness, weight of fresh leaf and dry matter. The 

applications were significant on watermelon in terms of average yield (51460-86580 kg ha-1), 

branch length (124.75-165.75 cm), fruit stem length; and on vegetable marrow in terms of 

average yield (27660-34540 kg ha-1), SSC (8.99-10.25 brixº), weight of fresh and dry leaves. 

It has been observed that the 5th and 4th applications were more superior than the others. 

According to average field, especially, the fifth application has had the highest average for all 

three species. 

Keywords: AMF, whey, humic acid, yield 

 

Farklı Kabakgil Çeşitlerinde AMF, Peyniraltı Suyu ve Hümik Asit Uygulamalarının 

Bazı Bitki ve Verim Özelliklerine Etkisi 

 

Bu çalışma kavun (Magnum-F1), karpuz (Wonder-F1) ve kabak (Focus-F1) çeşitlerine 2 

farklı AMF [Glomus intraradices (Gi) (Kavun), Gigaspora margarita (Gm) (Karpuz, Kabak)] 

türü, hümik asit (% 85 Agrolik Asit; 1 kg fide harcına 500 mg) ve Peyniraltı suyu (1 kg fide 

harcına 500 ml) uygulamalarının bazı bitki ve verim özelliklerine etkilerini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Arazi koşullarında yürütülen denemede her üç sebze türü için 5 farklı 

uygulama (1- Kontrol, 2- AMF, 3- AMF+Peyniraltı suyu, 4- AMF+hümik asit ve 5- 

AMF+Peyniraltı suyu+hümik asit) tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 

çalışılmıştır. Kavunda uygulamaların istatistiki olarak ortalama verim (2843-4124 kg/da), dal 

sayısı (5.25-6.50 adet/bitki), dal uzunluğu, meyve sapı kalınlığı, yaprak yaş ağırlığı ve kuru 

madde gibi özellikler üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Karpuzda ortalama verim (5146-

8658 kg/da), dal uzunluğu (124.75-165.75 cm), meyve sap uzunluğu, kabak çeşidinde ise 

ortalama verim (2766-3454 kg/da), SÇKM (8.99-10.25 ºbriks), yaprak yaş ağırlığı ile yaprak 

kuru ağırlığına uygulamaların etkisi önemli bulunmuştur. 5 ve 4 numaralı uygulamaların 

genel olarak diğer uygulamalara göre daha çok ön plana çıktığı belirlenmiştir. Özellikle 

ortalama verim bakımından 5 numaralı uygulamanın her üç çeşit için en yüksek ortalamaya 

sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: AMF, peyniraltı suyu, hümik asit, verim 
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63. Research on Bananas Genotypes Gathered by Selection 
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The project is carried out with 96 banana genotypes which were collected with selection. The 

birth starting date, vegetative development situations, the height of fruits and soluble solid 

values has been investigated. After the results of weighted- ranking which was occured with 

96 banana genotypes, it is understood that 5 genotypes demonstrated best feautures according 

to investigations and was prepared to send them to the registration 

Keywords: Banana, Weighted- ranking, vegetative development 

 

Seleksiyonla Toplanmiş Muz Genotipleri Üzerine Bir Araştirma 

 

Araştırma seleksiyon ile toplanmış 96 adet muz genotipi ile yürütülmüştür. Genotiplerin 

Erdemli ekolojik koşullarında doğum başlangıç tarihleri, vejetatif gelişme durumları, meyve 

ağırlığı ve suda çözünebilir kuru madde değerleri incelenmiştir. Genotipler arasında yapılan 

tartılı derecelendirme sonucunda incelenen 96 muz genotipi içinde 5 genotipin incelenen 

özellikler bakımından en iyi özellik gösterdiği tespit edilmiş ve tescile gönderilmek için 

hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Muz, Tartılı derecelendirme, vejetatif gelişme 
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Evaluation of tomato varieties for local adaptation is very important because the varieties can 

behave completely differently from one location to another, and can even behave differently 

from year to year. This study was conducted to study the morphological and yield behavior of 

ten fresh market tomato cultivars grown under Bingöl conditions during vegetation period in 

2013. A field experiment was carried out in a randomized complete block design with three 

replications. As plant material, 21 fresh market tomato varieties (AFY101, BIN101, BIN103, 

BIN105, BIN107, BIN109, BIN111, FALCON 133, H2274, IMPALA F1, INVICTUS, 

KON101, KON103, KON105, KON107, KON109, MAR101, KUTLU F1, SAK101, SC2121, 

SUPER ANCON) were used in the study. In order to evaluate the varieties, days to first 

flowering, days to first fruiting, days to first maturity, average fruit length, average fruit 

width, fruit index, average fruit weight, mean fruit yield per plant, yield/ha and water soluble 

solids content were determined. The highest yield was obtained from the genotype SAK101 

(93.540 t/ha), while the lowest fruit yield were obtained from the genotype BIN103 (32.567 

t/ha). 

Keywords: Tomato varieties, yield, quality, Bingöl 

 

Bingöl İli Ekolojik Şartlarına Uygun Sofralık Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi 

 

Domates çeşitlerinde lokal adaptasyon çalışmaları çok önemlidir. Çünkü çeşitler farklı 

lokasyonlarda, hatta aynı lokasyonda dahi yıldan yıla farklı performans gösterebilirler. Bu 

araştırma, Bingöl merkez ili koşullarında 2013 yılı vejetasyon periyodunda, 21 adet sofralık 

domates popülasyonu ve çeşitlerinin morfolojik ve verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür. Tarla denemesi şeklinde yürütülen çalışma, tesadüf blokları deneme desenine 

göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada bitki materyali olarak AFY101, BİN101, 

BİN103, BİN105, BİN107, BİN109, BİN111, FALCON 133, H2274, IMPALA F1, 

INVICTUS, KON101, KON103, KON105, KON107, KON109, MAR101, KUTLU F1, 

SAK101, SC2121, SÜPER ANCON domates popülasyonları ve çeşitleri kullanılmıştır. 

Domates çeşitlerinin karşılaştırılmasında, ilk çiçeklenme, ilk meyve tutumu ve olgunlaşmaya 

kadar geçen süre, meyve boyu, meyve eni, meyve indeksi, meyve sayısı, ortalama meyve 

ağırlığı, bitki başına verim, toplam meyve verimi (kg/da) ve suda çözünebilir kuru madde gibi 

bitki gelişim ve verim parametrelerine bakılmıştır. En yüksek verim 9354 kg/da ile 

SAK101genotipinden alınırken, en düşük verim ise BİN103 (3256.7 kg/da) genotipinden 

alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Domates çeşitleri, verim, kalite, Bingöl 
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65. Inclusion of Prohexadione-Calcium into Priming Solution Improves High 

Temperature Germination and Emergence of Pepper Seeds 

 

Nusret Özbay, Zahide Süslüoğlu 
Bingol University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Bingol, Turkey 

 

The effects of incorporating Prohexadione-Calcium (Pro-Ca) into the priming solutions on 

high temperature germination and emergence percentage performance of sweet pepper 

(Capsicum annuum ‘İnce Sivri Kıl Tatlı-016’) seeds were investigated. Seeds were primed in 

3% KNO3, 2% KH2PO4, and 10% PEG solutions containing 0, 25, 50, and 100 mg.L-1 in 

darkness at 25ºC for three days. After priming treatment, seeds were washed with distilled 

water and dried at 25ºC temperature on filter paper for 24 h, then the seeds were subjected to 

germination and emergence tests at 35°C. Priming pepper seeds in the presence or absence of 

plant growth regulators in general improved final germination percentage (FGP), final 

emergence percentage (FEP), mean emergence time (MET) and emergence index (EI), 

emergence rate (E50) and compared to nonprimed seeds. Priming seeds in KH2PO4 solution 

containing 0 mg.L-1 Pro-Ca resulted in the highest germination percentage (81.33%) at 35°C. 

The highest emergence percentage (86.67%) was obtained from the application of KNO3 + 50 

mg.L-1 Pro-Ca treatment. Final emergence percentage was 69.33% in nonprimed seeds. The 

results indicate that inclusion of Prohexadione-Calcium into the priming solutions can be used 

as an effective method to improve high temperature performance of sweet pepper seeds. 

Keywords: Pepper, priming, Prohexadione-Calcium, germination, high temperature 

 

Priming Çözeltisine İlave Edilen Prohexadione-Calcium ile Biber Tohumlarının Yüksek 

Sıcaklıkta Çimlenme ve Fide Çıkışının Artırılması 

 

Bu çalışmada priming çözeltilerine ilave edilen Prohexadione-Calcium (Pro-Ca) dozlarının 

biber (Capsicum annuum ‘İnce Sivri Kıl Tatlı-016’) tohumlarının yüksek sıcaklıkta çimlenme 

ve fide çıkış performansları üzerine etkileri araştırılmıştır. Biber tohumları 0, 25, 50 ve 100 

mg.L-1 Pro-Ca içeren 3% KNO3, 2% KH2PO4, ve 10% PEG solüsyonları içerisinde, 

karanlıkta 25 °C’de 3 gün süreyle prime edilmiştir. Priming işleminden sonra tohumlar saf su 

ile yıkanıp filtre kâğıdı üzerinde 25ºC sıcaklıkta 24 saat kurutulduktan sonra 35ºC’de 

çimlenme ve çıkış testlerine tabi tutulmuşlardır. Uygulama görmemiş kontrol tohumlarına 

göre, bitki büyüme düzenleyicilerinin gerek varlığında ve gerekse yokluğunda gerçekleştirilen 

priming uygulamaları genel olarak biber tohumlarında 35ºC’de çimlenme yüzdesi (FGP), 

çıkış yüzdesi (FEP), ortalama çıkış süresi (MET), çıkış indisi (EI) ve çıkış hızında (E50) 

önemli iyileşmeler sağlamıştır. Yüksek sıcaklıkta (35ºC) en yüksek çimlenme yüzdesi 

(%81.33) 0 mg.L-1 Pro-Ca içeren KH2PO4 uygulamasından elde edilmiştir En yüksek çıkış 

yüzdesi (%86.67) KH2PO4 + 50 mg.L-1 Pro-Ca uygulamasından elde edilmiştir. Öbür 

taraftan uygulama görmemiş kontrol tohumlarında 35ºC’de fide çıkışı yüzdesi %69.33 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar priming ortamına ilave edilen Pro-Ca’un, tatlı biber tohumlarının 

yüksek sıcaklıkta çimlenme ve fide çıkışını teşvik ettiğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biber, priming, Prohexadione-calcium, çimlenme, yüksek sıcaklık 
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66. Effect of Different Rates of Magnesium and Iron on Nutrient Balance for Soybean 

Using (DRIS) Methodology 

 

Taha Jalal Omar 
Deparment of Biology, Koya University, Erbil, Iraq 

 

This study was conducted for testing, nutrient status depending on DRIS(diagnosis and 

recommendation integrate system) methodology, DRIS being utilized to diagnose nutrient 

imbalances in plant tissue as a result of it’s ability to overcome weaknesses of other 

diagnostic methods (Sumner,1977). For this reason the DRIS methodology is considered the 

more accurate method and actual than the other diagnostic methods because DRIS emphasizes 

the importance of balance between nutrients rather than individual sufficiency (Hallmark 

1986, Walworth 1987 and Sumner 1978.The main results can be summarized as The lowest 

and highest absolute values of nutrient indices were recorded from (Fe0Mg0) and (Fe3Mg1) 

respectively. The lowest iron index value was recorded from (Fe3Mg3).The lowest 

magnesium index value was recorded from (Fe0Mg1).The application of iron and magnesium 

by different methods caused the increase of nutrient balance in comparing with control 

treatment as shown in DRIS indices 

Keywords: DRIS, soybean, nutrient balance 
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67. The Importance Of Plant Nutrients In Resistance to Fire Blight 

 

Müge Şahin
1
, Adalet Mısırlı
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1
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2
Department of Horticulture, Ege University, Izmir/Turkey 

 

Fire blight, caused by a Gram-negative and necrogenic bacterium “Erwinia amylovora”, is the 

most destructive bacterial diseases seen in apple, pear, quince, and other plants in the 

Rosaceae family. Against the disease, single application of chemical control methods (copper 

preparations, antibiotics) or cultural measures (resistant cultivar / rootstock use, fertilization, 

pruning, etc.) is insufficient, so that using these methods in an integrated way is important. As 

known nutrition physiology plays an important role in plant growth and disease resistance. 

Large scale studies show that, in many plants the incidence and speed of disease can be 

reduced with adequate and balanced fertilization. Using resistant cultivar/rootstock is at the 

forefront of against fire blight disease, proper fertilization and maintenance may be prevented 

of the disease in certain rates. In a few studies that about concerning the role of nutrients to 

resistance of fire blight, increasing or decreasing of some nutrients were determined to be 

effective in the resistance. In this study, the roles of nutrients in plants disease resistance are 

clearly mentioned and their roles and mechanisms have been explained in the resistance to 

fire blight. 

Keywords: Fire blight, Plant nutrients, Resistance 

 

Bitki Besin Elementlerinin Ateş Yanıklığına Dayanıklılıktaki Önemi 

 

Ateş yanıklığı, gram negatif ve nekrojenik bir bakteri olan Erwinia amylovora’nın neden 

olduğu, elma, armut, ayva ve diğer Rosaceae familyası bitkilerinde görülen en yıkıcı 

bakteriyel hastalıktır. Hastalığa karşı kimyasal mücadele yöntemlerinin (bakırlı preparatlar, 

antibiyotik) ve kültürel önlemlerin (dayanıklı çeşit/anaç kullanımı, gübreleme, budama vs.) 

tek başına uygulanması yetersiz kalmakta, bundan dolayı bu yöntemlerin entegre bir şekilde 

kullanımı önem kazanmaktadır. Bilindiği gibi bitkinin gelişimi ve hastalıklara dayanımında 

beslenme fizyolojisi önemli bir yer tutmaktadır. Geniş çapta yapılan araştırmalar, birçok 

bitkide hastalığın görülmesi ve şiddetinin yeterli ve dengeli bir gübreleme ile azaltılabilir 

olduğunu göstermiştir. Dayanıklı çeşit/anaç kullanımının ön planda olduğu ateş yanıklığı 

hastalığına karşı, uygun gübreleme ve bakım işlemleri ile hastalığın belirli oranlarda önüne 

geçilebilmektedir. Ateş yanıklığına dayanıklılıkta besin elementlerinin rolü ile ilgili yapılan az 

sayıda çalışmada, dayanıklılığın artışı ya da azalışında bazı besin elementlerinin etkili olduğu 

belirlenmiştir. Bu çalışmada besin elementlerinin bitkilerde hastalıklara karşı dayanıklılıkta 

oynadıkları roller açık bir şekilde belirtilmiş ve ateş yanıklığına dayanıklılıktaki rolleri ve etki 

mekanizmaları açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ateş yanıklığı, Bitki besin elementleri, Dayanıklılık 
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68. Various Pretreatments in Maize (Zea mays) Plant for İmprovement of adverse 

effects of copper stress 
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The area of irrigated land in the GAP region in parallel with the increase in maize (Zea mays) 

cultivation is increasing. As a natural consequence of the increase Copper concentrations in 

soil and water, the agricultural areas exposed to copper stress are increasing day by day. With 

this study, it is aimed to determine whether there is a function of glutathione (Gsh), hydrogen 

peroxide (H2O2) and salicylic acid (SA) pretreatments, which have significant functions on 

the plant metabolism, on reducing the level of damage to maize plants under copper stress.  

The Akpınar variety of maize were grown in plastic pots containing forest soil in the plant 

growth chamber for 25 days then seedlings was cut from above-ground parts. They were 

transferred in 8 tubes which contain pure water, 0.05 mM glutathione (GSH) and 10 mM 

hydrogen peroxide (H2O2) and 0.01 mM salicylic acid (SA) and they were incubated for 6 

hours. Than seedlings were transferred in tubes containing 0,5 mM (CuSO4.5H2O) copper 

solution and incubated for 12 hours. After these applications, photosynthetic rate was 

determined with TPS-2 photosynthesis System and after passing the samples through liquid 

nitrogen, malonic dialdehyde (MDA) and proline levels are determined for biochemical data. 

The results obtained from the test results in terms of MDA; in the Gsh application it was 

determined that, while presence of copper stress the amount of MDA reduced in a significant 

amount when compared to control, in the absence of copper stress MDA content increased in 

very small rate when compared to control. In the H2O2 application, significant amount of 

MDA was decreased as well as control and in the control of copper. In SA application, similar 

findings were obtained to H2O2 application. Parallel findings to the MDA findings were 

observed both in the amount of proline and in the photosynthesis rate data. On maize plants 

under Copper stress applied glutathione, hydrogen peroxide and salicylic acid protects plants 

from the adverse effects of stress was concluded that.  

Keywords: Copper stress, Maize, Glutathione, Hydrogen Peroxide, Salicylic acid 

 

Çeşitli Uygulamaların Mısır (Zea mays) Bitkisinde Bakır Stresinin Olumsuz Etkilerini 

İyileştirmesi 

 

GAP bölgesinde sulanabilir toprak alanının artışına paralel olarak mısır (Zea mays) tarımı da 

artmaktadır. Toprak ve sulardaki bakır konsantrasyonunun artmasının doğal bir sonucu olarak 

bakır stresine maruz kalan tarım alanları da giderek artmaktadır. Bu çalışma ile bitki 

metabolizmasında çok önemli fonksiyonları olan glutatyon, hidrojen peroksit ve salisilik asit 

ön muamelelerinin, bakır stresi altındaki mısır bitkilerindeki hasarın seviyesini azaltıcı 

fonksiyonlarının olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bitki büyütme odasında orman 

altı toprağının içinde bulunduğu saksılarda 25 gün büyü- tülen mısırın akpınar çeşidi daha 

sonra toprağın üstünden kesilerek içerisinde saf su, 0,05 mM glutatyon (GSH), 10 mM 

hidrojen peroksit (H2O2) ve 0,01 mM salisilik asit (SA) olan toplam tüplerde, 6 saat 

bekletildikten sonra içerisinde 0,5 mM (CuSO4.5H2O) bakır solüsyonu bulunan tüplere 

aktarılarak 12 saat bekletilmiştir. Uygulamaların ardından TPS-2 Fotosentez Sistemi ile 

fotosentez hızı ve biyokimyasal veriler için numuneler sıvı azottan geçirildikten sonra malon 

dialdehit (MDA) ve prolin miktarları belirlenmiştir. Deney sonuçlarından elde edilen bulgular 

MDA açısından; GSH uygulaması bakır stresi varlığında MDA miktarı önemli miktarda 

azalırken, stres yokluğunda GSH molekülünün kendisi kontrole göre çok az oranda MDA 
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içeriğini artırdığı belirlendi. H2O2 uygulamasında hem kontrolde hem de bakırın kontrolünde 

MDA miktarının önemli miktarda azaldığı görüldü. SA uygulamasında ise H2O2 

uygulamasına benzer bulgular elde edildi. Hem prolin miktarında hem de Fotosentez hızı 

verilerinde MDA bulgularına paralel bulgular gözlendi. Bakır stresi altındaki mısır 

bitkilerinde, uygulanan glutatyon, hidrojen peroksit ve salisilik asidin stresin olumsuz 

etkilerinden bitkiyi koruduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bakır stresi, Mısır, Glutatyon, Hidrojen Peroksit, Salisilik asit 
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Drought stress was reported as the most important stress kind with a rate of 26 % among other 

stresses, which the available fields on the world were exposed (Blum, 1986). This reason, 

increase in plant tolerance to drought stress is a serious need. The aim of this study is to 

evaluate effects of some applications in the terms of developing drought stress tolerance of 

plants. Akpinar corn variety was used as study material. PEG (3%) was used to expose plants 

to drought stress. Seeds were grown in growth chamber for four weeks. At the end of four 

weeks, the plants were cut from their shoot end and allowed to stand in the distilled water to 

alleviate the effects of injury stress during 1 hour. The plants after divided into individually 6 

groups, Distilled Water, PEG, PEG + 10 mM hydrogen peroxide (H2O2), PEG + 100 μm DPI 

(diphenyliodonium chloride, H2O2 synthesis inhibitor), PEG + 5μM DFMA (Difluoromethyl 

arginine, the polyamine synthesis inhibitor) + 5 μM DFMO (Difluoromethyl ornithine 

polyamine synthesis inhibitor) and PEG + 5 μM DFMA + 5 μm DFMO + H2O2 were 

incubated treatment media for 6 hours. At the end of application period; leaf water potential, 

the Fv / Fm ratio, yield of photosystem II, stomatal conductance and photosynthesis rate were 

measured. Treatment of H2O2 maintained plant water status for the duration of drought stress 

compared to drought group (PEG). In addition, the treatment of H2O2 reduced to negative 

effects of PA synthesis inhibitors and promoted to the protection of the plant water status. 

H2O2 treatment decreased potential damage on the Photosystem II; moreover helped the 

protection of Fv/FM rate and photosynthetic yield. Hydrogen peroxide is a reactive molecule 

that in all the types of stress is internally increased. In addition to being one of the reactive 

oxygen species under stress conditions is also believed to play a role as a signalling molecule. 

Recently applied at low concentrations of hydrogen peroxide to induce tolerance in plants, 

have been studied. Instance in, Moskova at all (2009) argued, hydrogen peroxide pre-

treatment mitigated toxic effects of herbicides in pea plants exposed to paraquat. In the 

present study, rate of photosynthesis and stomatal conductance values similar to our results. 

As a result, H2O2 may help to reduce potential damages caused by the drought stress. 

Keywords: Drought Stress, Hydrogen peroxide, Maize (Zea mays L.) 

 

Kuraklık Stresine Maruz Kalmış Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Hidrojen Peroksit, 

Fotosentezi ve Bitki Su Durumunu Korur 

 

Dünya üzerindeki kullanılabilir alanların maruz kaldığı en önemli stres çeşidinin % 26’lık bir 

oranla kuraklık olduğu belirtilmiştir (Blum, 1986). Dolayısıyla tarımsal alanlardaki bu 

etkilerin gelecekte çok daha bariz hissedilmesi olasıdır ve şimdiden bazı tedbirlerin alınması 

zorunludur. Bu nedenle kuraklık stresine karşı bitki toleransının arttırılmasına ciddi bir ihtiyaç 

vardır. Bu çalışmanın amacı; bazı uygulamaların, kuraklık stresine karşı bitki toleransını 

geliştirme yönünden etkilerini araştırmaktır. Çalışma materyali olarak Akpınar mısır çeşidi 

kullanılmıştır. Bitkileri kuraklık stresine maruz bırakmak için %3 PEG 6000 (polietilen 

glikol) kullanılmıştır. Tohumlar dört hafta süreyle uygun koşullarda bitki büyütme odasında 

yetiştirilmiştir. Dört haftalık süre sonunda, bitkiler gövdelerinden kesilerek saf su ortamında, 

1 saat boyunca yaralanma stresinin etkilerini azaltmak için bekletilmiştir. Sonrasında 6 gruba 
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ayrılan bitkiler, 6 saat boyunca; Saf Su, PEG, PEG + 10 mM Hidrojen Peroksit (H2O2), PEG 

+ 100 μM DPI (Difeniliyodonyum Klorit, H2O2 sentez inhibitörü), PEG + 5 μM DFMA 

(Diflorometil arjinin, Poliamin sentez inhibitörü) + 5 μM DFMO (Diflorometil ornitin 

Poliamin Sentez inhibitörü) ve PEG + 5 μM DFMA + 5 μM DFMO + H2O2 uygulama 

ortamlarında bekletilmiştir. Uygulama süresinin sonunda bitkilerden; su potansiyeli, Fv/Fm 

oranı, Fotosistem II ürün verimi, Stoma ieltkenliği ve Fotosentez hızı ölçülmüştür. 

Analizlerden elde edilen verilere göre H2O2 uygulaması kuraklık stresi süresi boyunca, bitki 

içsel su durumunu kuraklık grubuna göre (PEG) korumuştur. Ayrıca H2O2 uygulamasının, 

PA sentez inhibitörlerinin olumsuz etkilerini azalttığı ve bitkinin içsel su durumunun 

korunmasını teşvik ettiği gözlenmiştir. Yine analiz sonuçlarına göre H2O2 uygulaması, 

Fotosistem II’nin stres nedeniyle gördüğü hasarı gösteren parametreler olan; Fv/FM ve 

Fotosentetik ürün değerlerinin korunmasına yardım etmiş ve bitkide meydana gelmesi 

muhtemel hasarları azaltmıştır. Hidrojen peroksit, tüm stres çeşitlerinde içsel olarak artış 

gösteren reaktif bir moleküldür. Reaktif oksijen türlerinden birisi olmasının yanında stres 

koşullarında sinyal molekülü olarak rol aldığı da düşünülmektedir. Son zamanlarda düşük 

konsantrasyonlarda uygulanan hidrojen peroksidin bitkilerde toleransı uyardığı konusunda 

çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Moskova vd. (2009), paraquata maruz kalan bezelye 

bitkilerine hidrojen peroksit ön muamelesinin herbisitlerin toksik etkilerini hafiflettiğini ileri 

sürmüştür. Fotosentez Hızı ve Stoma iletkenliği sonuçlarına bakıldığında, H2O2 

uygulamasının diğer sonuçları destekler şekilde koruyucu ve destekleyici etki yaptığı 

sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak H2O2’in kuraklık stresi nedeniyle meydana gelebilecek 

olası hasarların azaltılmasına yardımcı olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık stresi, Hidrojen Peroksit, Mısır (Zea mays L.) 
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Chickpea (Cicer arietinum L.) is an ancient legume crop believed to have originated in south 

eastern Turkey and the adjoining part of Syria. It is the third most important pulse crop in the 

world just behind dry bean (Phaseolus vulgaris L.) and field pea (Pisum sativum L.). Drought 

stress during vegetative and/or reproductive growth stages is one of the most limiting factors 

for chickpea growth in Turkey. The aim of this study; two varieties of chickpea that known 

drought tolerance levels under drought stress to investigate various physiological parameters, 

moreover drought tolerance is to evaluate which mechanisms can occur. Gökçe and Küsmen 

cultivars (drought tolerant and drought sensitive, respectively) from Anatolia (provided by 

Geçit Kuşağı Anatolia Agricultural Research Institute, Eskisehir, Turkey) were used as study 

materials. Plants were grown in plastic pots containing river sand with Hoagland nutrient 

solution for 10 days in growth chamber. After 10 days, plants were irrigated for 10 days by 

the nutrient solution added of PEG 6000 (-0.45 MPa). At the end of the 20days growth period, 

were measured relative water content (RWC), water potential, electrolyte leakage, 

photosynthetic pigments content and RuBisCO (ribulozbifosfat carboxylase/oxygenase) 

activity. Drought tolerant cultivar of the Gökçe, when exposed to drought, protected own 

internal water status (RWC), compared to the cultivar of Küsmen. Moreover, Gökçe had leaf 

water potential higher than Küsmen and show that cultivar of Gökçe more capable in the 

holding water, compared to cultivar of Küsmen. Drought stress, electrolyte leakage had 

increased in the cultivar of Küsmen. Gökce cultivar had been less affected under drought 

stress, in terms of electrolyte leakage. Drought stress had led to a reduction in photosynthetic 

pigment content in both cultivars of chickpeas. However, considering of chlorophyll a/b ratio, 

were detected less a reduction chlorophyll a/b ratio as compared to own control group in the 

cultivar of Gökçe. In Gökce cultivar, RuBisCO activity was not affected by drought stress. 

However, in the Küsmen cultivar when exposed to drought stress, were recorded significant 

decreases in the activity of RuBisCO. In conclusion; Gokce when exposed to drought was 

more tolerant in terms of physiological parameters mentioned above compared to Küsmen. In 

addition, the drought tolerance in Gökçe cultivars was managed by preserving own internal 

water status and Rubisco activity compared to Küsmen. 

Keywords: Drought Stress, Gökçe cultivars, Küsmen Cultivars, Chickpea (Cicer arietinum 

L.) 

 

Farklı Kuraklık Toleranslarına Sahip İki Nohut Çeşidinin Kuraklık Stresi Koşullarında 

Fizyolojik Parametreler Yönünden İncelenmesi 

 

Nohut (Cicer arietinum L.), Türkiye’nin güneyine ve Suriye’ye ait olduğu inanılan antik bir 

türdür. Dünya çapında, fasulye ve bezelyeden sonra en fazla üretimi yapılan üçüncü baklagil 

türünün nohut olduğu rapor edilmiştir. Türkiye’de nohut yetiştiriciliğini büyüme ve gelişme 

döneminde olumsuz anlamda en fazla etkileyen koşulların başında kuraklık stresi gelmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; kuraklığa karşı tolerans seviyeleri bilinen iki nohut çeşidini, kuraklık 

stresi altında çeşitli fizyolojik parametreler açısından incelemek ve kuraklığa karşı toleransın 

hangi mekanizmalarla olabileceğini araştırmaktır. Çalışma materyali olarak Anadolu'ya ait 

Gökçe (kuraklığa karşı toleranslı) ve Küsmen (kuraklığa karşı hassas) nohut çeşitleri (Geçit 
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Kuşağı Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir) kullanılmıştır. Bitkiler yıkanmış 

dere kumu içeren plastik kaplarda Hoagland besin solüsyonu ile 10 gün boyunca bitki 

büyütme odasında yetiştirildikten sonra; 10 gün boyunca besin solüsyonuna, PEG 6000 (-0,45 

MPa) ilave edilerek sulanmıştır. Kontrol gruplarına PEG 6000 ilavesi yapılmamıştır. Toplam 

20 günlük yetişme sürecinin sonunda bitkilerden, nisbi su içeriği (RWC), su potansiyeli, 

elektrolit kaçağı, fotosentetik pigment içeriği ve rubisco (ribulozbifosfat 

karboksilaz/oksigenaz) aktivitesi ölçülmüştür. dayanıklı olan Gökçe çeşidi, kuraklığa maruz 

kaldığında içsel su durumunu (RWC), Küsmen çeşidine göre daha iyi korumuştur. Ayrıca 

yaprak su potansiyelinin de Gökçe çeşidinde daha yüksek olması; bu çeşidin Küsmen çeşidine 

göre daha fazla su tutabildiğini göstermektedir. Kuraklık stresi, Küsmen çeşidinde Elektrolit 

kaçağını arttırmıştır. Gökçe çeşidinde ise kuraklık stresi, elektrolit kaçağını daha az 

etkilemiştir. Kuraklık stresi her iki çeşitte de fotosentetik pigment içeriğinin azalmasına sebep 

olmuştur. Bununla birlikte klorofil a/b oranına bakıldığında Gökçe çeşidinde kendi kontrol 

grubuna göre daha az bir azalma meydana gelmiştir. Gökçe çeşidinde, rubisco aktivitesi 

kuraklık stresinden etkilenmemiştir; buna karşın Küsmen çeşidi kuraklık stresine maruz 

kaldığında, rubisco aktivitesinde anlamlı azalmalar kaydedilmiştir. Sonuç olarak; Gökçe 

çeşidinin kuraklığa maruz kaldığında yukarıda belirtilen fizyolojik parametreler yönünden 

daha dayanıklı olduğu ve bu dayanıklılığı kendi içsel su durumunu ve Rubisco aktivitesini 

Küsmen çeşidine göre daha iyi koruyarak başardığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık stresi, Gökçe, Küsmen, Nohut (Cicer arietinum L.) 
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71. An Investigation of the Physiological and Biochemical Effects of Anthocyanin 

Treatment in Shoots of Barley (Hordeum vulgare L.) Exposed to Ionizing Radiation 
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The most important environmental problem in recent years is the increasing level of radiation. 

Radiation in the environment is present at relatively low levels. It is therefore important to 

understand the effect of low-dose radiation on living organisms, and especially the effect on 

agricultural products, in terms of worsening food shortages across the world, and to adopt 

measures to reduce adverse effects. This study investigated the effects of anthocyanin (Acy) 

on growth parameters and antioxidant enzymes in the shoots of Akhisar-98 and Erginel-90 

cultivars of barley (Hordeum vulgare L.; 2n=14) under ionizing radiation (IR) stress. Seeds of 

Hordeum vulgare L. cv. Erginel-90 and Akhisar-98 were obtained from the Eskişehir Anatolia 

Agricultural Research Institute and Ege Agricultural Research Institute, respectively. Ionizing 

irradiation treatment was performed using a linear accelerator (LINAC) at the Trabzon 

Kanuni Training and Research Hospital, Numune Campus, Department of Radiation 

Oncology. Optimum IR and Acy doses were determined by the application of increasing 

doses of IR from 2 Gy to 20 Gy and of Acy from 20 µM to 500 µM. Sterile seeds were 

allowed to germinate in Petri dishes. Seeds that germinated at the end of third day were 

exposed to IR (10 Gy) and Asn (100 µM). At the end of the fifth day, the shoots from both 

barley cultivars were measured. Guaiacol peroxidase (POX), superoxide dismutase (SOD), 

glutathione reductase (GR) and ascorbate peroxidase (APX) antioxidant enzyme activities and 

hydrogen peroxide (H2O2) content were determined. The study was conducted over 2 years 

in 2012-2013. Shoot lengths inof IR groups in Akhisar cultivar decreased compared with 

control seedlings, while no significant difference was observed in Erginel cultivars in the 

same group (IR) (P<0.05). Acy treatment after IR reduced the adverse effects of IR on shoots, 

and Akhisar cultivar shoot lengths increased. H2O2 content of Akhisar cultivar sprouts after 

IR was higher than that of Erginel cultivars, while H2O2 content decreased with Acy 

application. While POX activity decreased in shoots of both barley cultivars with IR 

treatment, an increase in activity was determined with the application of Acy after IR 

treatment compared with the IR group. SOD, GR and APX activity increased after IR 

compared with the control group. A significant (P<0.05) decrease was determined in the same 

enzyme activities after Acy compared with the IR group. In conclusion, Akhisar cultivar is 

less resistant to IR stress than Erginel cultivar. Acy is effective in reducing the adverse effects 

of IR in both barley cultivars, and barley cultivars become more resistant to IR. 

Keywords: Anthocyanin, Antioxidant enzyme, Hordeum vulgare, Ionizing radiation 

 

İyonize Radyasyona Maruz Bırakılan Arpa (Hordeum Vulgare L.) Sürgünlerinde 

Antosiyanin Uygulamasının Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması 

 

Son yıllarda yaşanan en önemli çevre problemlerden biri artan radyasyon oranıdır. Çevrede 

var olan radyasyon nispeten düşük dozdadır. Bu nedenle düşük doz radyasyonun canlılar 

üzerine olan etkisini özellikle de dünyada giderek artan besin kıtlığı açısından tarım 

ürünlerine olan etkisini anlamak ve olumsuz etkileri azaltacak önlemler almak önemlidir. 

Mevcut çalışmada, arpanın (Hordeum vulgare L.; 2n=14) Akhisar-98 ve Erginel-90 

çeşitlerinin sürgünlerinde, dıştan antosiyanin (Asn) uygulamasının iyonize radyasyon stresi 

altında büyüme parametreleri, antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Arpa çeşitleri Hordeum vulgare L. cv. Erginel-90 çeşidine ait tohumlar Eskişehir Anadolu 
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Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden ve Akhisar-98 çeşidine ait tohumlar Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. İyonize radyasyon Trabzon Kanuni Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde Lineer 

Hızlandırıcı (LINAC) cihazı ile uygulanmıştır. Tohumlara 2 Gy’den 20 Gy’e kadar artan 

dozlarda iyonize radyasyon, 20 µM’den 500 µM’e kadar artan dozlarda Acy uygulaması 

yapılarak en uygun iyonize radyasyon ve Acy dozları belirlenmiştir. Steril edilen tohumlar 

petri kaplarında çimlenmeye bırakılmıştır. Üçüncü gün sonunda çimlenmiş tohumlara IR (10 

Gy) ve Asn (100 µM) uygulaması yapılmıştır. Sonrasında 5’inci günde her iki arpa çeşidine 

ait sürgünlerin boy ölçümleri yapıldı. Hasat edilen sürgünlerin POD (guaiacol peroksidaz), 

SOD (süperoksit dismutaz), GR (glutatyon redüktaz), APX (askorbat redüktaz) antioksidan 

enzim ölçümleri ve hidrojen peroksit (H2O2) içeriği belirlenmiştir. Çalışmalar 2011-2013 

yılları arasında 2 yıl boyunca yürütülmüştür. IR uygulaması, Erginel çeşidinin sürgün 

uzunluğunda önemli bir farklılık oluşturmazken, Akhisar çeşidinde kontrol grubuna göre 

belirgin bir azalma göstermiştir. Sürgünlere IR uygulaması sonrasında Asn uygulamasıyla 

IR’un olumsuz etkileri azalmış ve Akhisar çeşidinin sürgün uzunluğunda artma 

kaydedilmiştir. Sürgünlerin H2O2 miktarı IR uygulaması ile Akhisar çeşidinde Erginel 

çeşidine göre daha yüksek bulunmuş ve Asn uygulaması ile H2O2 miktarı azalmıştır. Her iki 

arpa çeşidine ait sürgünlerde POD enzim aktivitesi IR uygulamasıyla azalırken, IR sonrası 

Asn uygulamasıyla enzim aktivitesinde IR grubuna göre belirgin bir artış kaydedilmiştir. 

SOD, GR ve APX enzim aktivitelerinde ise IR uygulamasında kontrol grubuna göre artış 

kaydedilmiştir. Asn uygulamasında bu enzimlerin aktivitelerinde IR grubuna göre istatistiki 

(P<0,05) olarak önemli azalış belirlenmiştir. Sonuç olarak Akhisar çeşidinin Erginel çeşidine 

göre IR stresine karşı daha az dirençli olduğu, Asn uygulamasının ise her iki arpa çeşidinde 

oluşan IR’un olumsuz etkilerini azaltmada ve iyonize radyasyona karşı daha dirençli hale 

gelmelerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzim, Antosiyanin, Hordeum vulgare, İyonize radyasyon 
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72. Viability Determination Studies With Tetrazolium (TZ) for Pistacia Species 

(Pistacia vera L., Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L.) 
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Seeds possesing hard germination ability with long duration of germination has led to the 

need to determine the germination ability with a simple method. Knowing early the seed vigor 

and the potential for seed germination, it is important to be sold and to utilise the seeds. Some 

species of the genus Pistacia (Pistacia vera L., Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus 

L.) are important rootstocks for pistachio cultivation in our contry. Therefore the fast 

propagation of these species that have high performance rootstock characteristics are 

important for propagation. Seedlings grown from seeds are used as rootstocks for pistachio. 

Seed germination rates of pistacia species were generally low even they were the annual 

seeds. Seed germination test under the field conditions is the best indicator to perform 

germination potential for seeds. However, germination vary according to plant species, 

although it make take a few days to several weeks and even months in some cases. 

Tetrazolium test, briefly known as TZ test is the most common biochemical test to understand 

quickly seed vigor and germination potential. The species belonging of the genus Pistacia 

have quite distinct embryonic root, stem and cotyledons in the seeds. The embryo dimentions 

in Pistacia species ranges from 16-29 to 9-12 mm for Pistacia vera L., 4-6 to 4-5 mm for 

Pistacia khinjuk Stocks and 5-6 to 4-6 mm for Pistacia terebinthus L., In order to determine 

the viability of seeds in some species of the genus Pistacia, germination in the peat requires 

three months under suitable conditions, while it takes as much as one month if a semi-solid 

MS medium was used. However, the viability of seeds using TZ can be determined viability 

in two days. To determine the viability of such embryos, after removing the seed coats from 

embryos, the seeds were incubated for dying at 25 ° C for 24 hours in the growth cabinet. 

Germination in semi-solid Murashige and Skoog (MS) ignoring physical conditions 

(temperature, water and macro-micro nutritional elements) gave an adventage fort he 

observation of germination. During the removal of the testa from the kernel, and also 

considering the physical damage during the transfferring the embryos to the semi solid MS 

medium, the viability rates of Pistacia vera L., Pistacia khinjuk Stocks and Pistacia 

terebinthus L seeds have been identified to be 50.0%, % 45.5% and 21.5%, respectively. As a 

result of the study a rate of the embryonic root and stem painting after TZ application may be 

utilised for the viability as the main parameter and this was verified with germination and in 

semi-solid MS medium and in peat. To be meaningful, these results are required to be 

associated with percentage of the seedlings obtained from the seeds sown in soil. 

Keywords: Tetrazolium, Pistacia, Embryonic root, Viability test 

 

Pistacia Türlerinde (Pistacia vera L., Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L.) 

Tetrazolium (TZ) Testi ile Canlılık Tespiti Çalışmaları 

 

Zor çimlenen ve yayılan tohumlarda çimlendirme süresinin uzun oluşu, tohumların yaşama 

kabiliyetini daha kısa yoldan tayin etme ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca tohum gücü ve 

tohumun çimlenme potansiyelinin erken bilinmesi, o türe ait tohumların kullanımı ve 

dolayısıyla satılabilmesi açısından da önemlidir. Pistacia cinsinin bazı türleri (Pistacia vera 

L., Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L.) ülkemizde antepfıstığı yetiştiriciliği için 

önemli anaçlardır. Üstün performanslı anaç özellikleri bu türlerin hızlı çoğaltılmasını da 

önemli kılar. Antepfıstığında anaç olarak tohumdan yetiştirilen çöğürler kullanılır. Pistacia 

türlerinde yıllık tohumda olsa çimlenme oranları genellikle düşüktür. Çimlenme testi tarla 
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koşulları altında bir tohumun potansiyelini göstermek için en iyi indikatördür. Ancak, 

çimlenme bitki türüne göre değişmekle beraber, birkaç günden birkaç haftaya ve bazı 

durumlarda ise aylarca sürebilir. Tetrazolium testi, kısaca TZ testi olarak bilinir ve tohum 

gücü ve çimlenme potansiyelini hızlıca görmek için kullanılan en yaygın biyokimyasal testtir. 

Pistacia cinsine ait türlerin tohumlarında embriyonik kök, gövde ve çenekler oldukça 

belirgindir. Pistacia türlerinde embriyo boyutları; Pistacia vera L. için 16-29 x 9-12 mm, 

Pistacia khinjuk Stocks için 4-6 x 4-5 mm ve Pistacia terebinthus L. için ise 5-6 x 4-6 mm 

arasında değişmektedir. Pistacia cinsinin bazı türlerinde tohum canlılığı tespiti için torfta 

çimlendirme uygun koşullarda üç ay gibi bir zaman alır, yarı katı MS besi ortamında 

çimlendirme ise bir ay kadar zamana ihtiyaç duyar. Ancak TZ solüsyonu kullanılarak iki gün 

gibi kısa bir sürede canlılık tespit edilebilir. Bu türlerin canlılık tespitinde tohum kabuğu 

embriyodan uzaklaştırıldıktan sonra embriyolar, 24 saat 25oC büyüme kabininde imbibisyon 

için beklettikten sonra, % 1 konsantrasyonlu TZ solüsyonu ile 25 oC sıcaklıkta 24 saat 

boyunca büyüme kabininde bekletilerek boyanmıştır. Murashige ve Skoog (MS) yarı katı besi 

ortamında çimlendirme fiziksel koşullardan kaynaklanan çimlenme engelleyici faktörlerin 

(sıcaklık, su ve makro mikro besin elementleri) eksikliğini ortadan kaldırarak daha iyi bir 

değerlendirme imkanı sunmuş ve tohumların çimlendirme ortamında gözlenmesini de 

kolaylaştırmıştır. Tohum kabuğunun embriyodan uzaklaştırılması esnasında ve embriyoların 

yarı katı MS besi ortamına aktarılırken uğradığı fiziksel hasarlar da göz önünde 

bulundurularak, Pistacia vera L. % 50.0, Pistacia khinjuk Stocks % 45.5 ve Pistacia 

terebinthus L. % 21.5 canlılık oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada TZ 

uygulaması sonucu embriyonik kök ve gövde boyanması oranının ana parametre olarak 

canlılık tespitinde kullanılabileceği MS yarı katı besi ortamında ve torfta çimlendirme verileri 

kullanılarak ortaya konmuştur. Bu sonuçların anlamlı olabilmesi için bunların araziye ekilen 

tohumlardan elde edilen fidan yüzdesi ile ilişkilendirilmesi gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Tetrazolium, Pistacia, Embryonik kök, Canlılık tespiti 
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Cytotoxic and physiological effects of insecticide Korban 25 W (0,0-diethyl 0-(3, 5, 6 

trichloro 2-pyridyl phosphorothioate) were investigated on Allium cepa L. The roots of 5 days 

old seedlings were treated with 0 g/lt (control=tap water), 2 g/lt, 3 g/lt and 4 g/lt 

concentrations of Korban 25 W for at 7, 14 and 21 days. The results indicate that Korban 25 

W significantly decreased Mitotic Index (MI) and increased the chromosome aberrations 

(micronucleus, chromosome bridge, sticky metaphase) at all concentrations and treatment 

periods when compared with their controls. It was also found that Korban 25 W enhanced the 

lipid peroxidation and caused an increase in Malondialdehide (MDA) level and the changes 

Superoxide dismutase (SOD) and Catalase (CAT) activities. All these changes were 

depending on dose and duration of applied Korban 25 W. 

Keywords: Allium cepa, insecticide, genotoxic effects, mitotic index, lipid peroxidation 

(MDA), antioxidants. 
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Apple, one of the most important fruits grown in the temperate regions of the world, has an 

attractive appearance, a crisp texture and a sweet and fragrant flavor. It is also known to have 

various therapeutic effects (diuretic, toxin removal and reducing the risk of developing 

cancer). Apple is in great demand by consumers in all countries due to these properties. 

Approximately 2.89 million tons of apples were produced in Turkey in 2012. The purpose of 

this study was to determine the nutrient content of a wild type increasingly widespread 

cultivated apple (also called göbek apple by the locals) in Gümüşhane district in Turkey. 

Apple samples of the same maturity to be used in the analyses were collected from different 

habitats in Gümüşhane. Apples were treated with liquid nitrogen and then stored at -80 °C 

until analysis. Standard methods of analysis were used to determine amino acid, mineral, fatty 

acid and ascorbic acid contents of the whole fruit (flesh+peel). All results are expressed as 

fresh weight (FW). The amino acids with the highest contents in the Gümüşhane apple were 

aspartic acid (235.88 mg/100 g) and glutamic acid (114,46 mg/100 g). Potassium (K, 579.27 

mg/100g), magnesium (Mg, 25.53 mg/100g) and calcium (Ca, 38,93 mg/100g) represented 

the highest mineral contents, and palmitic acid (C16:0, 8,59%), oleic acid (C18:1n9c, 4.3%), 

linoleic acid (C18:2, 17.94%) and linolenic acid (C18:3, 4.51%) represented the highest 

saturated and unsaturated fatty acids. Ascorbic acid content in apple samples was 4.41 

mg/100g. In conclusion, the apple that grows naturally in Gümüşhane and that is also 

increasingly widely cultivated has high amino acid and mineral contents. It may also be 

beneficial to human health because of the important fatty acids (linolenic acid and linoleic 

acid) and ascorbic acid. Expansion of growth in the region would also bring socio-economic 

benefits. 

Keywords: Amino acid, Apple, Ascorbic acid, Fatty acid, Malus sylvestris, Mineral 

 

Gümüşhane’de Doğal Olarak Yetişen Malus slyvestris L. (Elma)’in Besin İçeriği 

 

Dünyanın ılıman bölgelerinde yetişmekte olan meyvelerin en önemlilerinden biri olan elma 

(Malus slyvestris L.), güzel görüntüye, gevrek bir dokuya, tatlı ve hoş kokulu bir lezzete 

sahiptir. Ayrıca farklı hastalıklarda (diüretik, toksinlerin uzaklaştırılması, kansere yakalanma 

riskini azaltma gibi) iyileştirici etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı 

elma her ülke ve dönemde tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmektedir. 2012 yılında 

Türkiye’de yaklaşık olarak 2,890 bin ton elma üretimi yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı 

Gümüşhane’de doğal olarak yetişmekte olan yerel halk tarafından “göbek elması” olarak 

isimlendirilen elmanın besin içeriğini belirlemektir. Analizlerde kullanılacak aynı 

olgunluktaki elma örnekleri Gümüşhane ilinde farklı habitatlardan toplanmıştır. Toplanan 

elmalar sıvı azot ile muamele edildikten sonra analizler yapılıncaya kadar -80°C de muhafaza 

edilmiştir. Standart analiz yöntemleri kullanılarak tüm meyve (kabuk + iç) örneklerinden 

amino asit (aa), mineral, yağ asidi ve askorbik asit içeriği belirlenmiştir. Tüm sonuçlar taze 

ağırlık (TA) olarak ifade edilmiştir. Gümüşhane elmasında, aspartik asit (235,88 mg/100g) ve 

glutamik asit (114,46 mg/100g) en yüksek düzeyde içerilen amino asit, potasyum (K, 579,27 

mg/100g) magnezyum (Mg, 25,53 mg/100g) kalsiyum (Ca, 38,93 mg/100g) en yüksek 

düzeyde içerilen mineral, palmitik asit (C16:0, %8,59) oleik asit (C18:1n9c, %4,3), linoleik 
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asit (C18:2, %17,94) ve linolenik asit (C18:3, %4,51) ise en yüksek düzeyde içerilen doymuş 

ve doymamış yağ asitleri olarak belirlenmiştir. Elma örneklerinin askorbik asit içeriği ise 4,41 

mg/100g olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak Gümüşhane’de doğal olarak yetişen ve kültürü 

giderek yaygınlaşan bu elmanın amino asit ve mineral içeriği bakımından zengin olduğu, 

içerdiği önemli yağ asitlerinden (linolenik asit ve linoleik asit gibi) ve askorbik asit 

içeriğinden dolayı insan sağlık açısından tüketilmesinin yararlı olabileceği ve aynı zamanda 

bölgede yetiştirilmesinin yaygınlaştırılmasının sosyo-ekonomik açıdan da önemli olabileceği 

kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Amino asit, Askorbik asit, Elma, Malus sylvestris, Mineral, Yağ asidi 
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75. Detection of Genetically Modified Organisms in Processed Food Products 

 

Özlem Ates Sönmezoğlu
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2
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2
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Determination of genetically modified organisms (GMOs) in processed foods and their raw 

materials should be analyzed and labelled. Therefore there is a need to determine different 

DNA extraction protocols specific to processed foods and must be applied to test GMOs. The 

aim of this study is to determine with PCR analysis whether or not the food products 

contained GMO-based products. In this research, total of 27 food products containing biscuit, 

cornflakes, cracker, corn chips, corn starch, corn flour, popcorn, sweet corn, baby food, cake, 

compressed popcorn, soy flour from different marks in different processing levels containing 

soybean and/or corn obtained from various markets in Turkey were chosen as materials. 

Standard materials used for positive control (GM soy cake and GM corn) were obtained from 

TUBITAK-MAM Biotechnology Institute. Investigation of genetically modified organisms in 

these products was determined by qualitative PCR analysis. Food products were at first 

screened by lectin/zein gene and zein and lectin gene were determined in 18 samples and 4 

samples, respectively. Later on, molecular screening of these food products were carried out 

by using 35S promoter and nos or tnos terminator sequence. Screening of these products 

revealed the presence of genetically modified products. As a result, some of the food 

materials containing corn/soy based raw material were found to contain genetically modified 

products. In accordance with these findings, more precise control regarding the detection of 

GMOs and labeling is needed in Turkey. This research received financial support from 

Karamanoglu Mehmetbey University Scientific Research Projects (Project No: 01-YL-13). 

Keywords: Corn, DNA, Genetically Modified Organism, GMO, Processed Food, Soybean 

 

İşlenmiş Gıda Ürünlerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Tayini 

 

Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) ve bunların ham madde olarak kullanıldığı 

işlenmiş gıdaların analizleri yapılmalı ve bu gıdaların etiketlendirilmeleri gerekmektedir. Bu 

amaçla öncelikle işlenmiş gıdalara özgü farklı DNA izolasyon protokollerinin belirlenmesi ve 

GDO taramasında uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı gıda ürünlerinin GDO’lu 

ürünler içerip içermediğinin PCR analizleriyle belirlenmesidir. Bu çalışmada materyal olarak 

ülkemizde satışa sunulmuş soya ve/veya mısır içeren farklı işlenmişlik seviyelerindeki farklı 

markalardan bisküvi, mısır gevreği, kraker, mısır çerezi, mısır nişastası, mısır unu, cin mısır, 

tatlı mısır, bebek maması, kek, form, soya unu olmak üzere 27 adet gıda ürünü kullanılmıştır. 

Pozitif kontrol için TÜBİTAK-MAM Biyoteknoloji Enstitüsünden temin edilen standart 

materyaller (GD soya küspesi ve GD mısır) kullanılmıştır. İncelenen ürünlerde genetiği 

değiştirilmiş organizmalar kalitatif olarak PZR analizleri ile saptanmıştır. Öncelikle gıda 

örneklerinde lektin/zein geni taraması ile, 18 örneğin zein geni, 4 örneğin ise lektin geni 

içerdiği saptanmıştır. Daha sonra incelenen gıda ürünlerinin 35S promotor, nos ve tNos 

terminatör dizileri bakımından moleküler taraması yapılmıştır. Sonuç olarak, ülkemizde satışa 

sunulan mısır-soya içeren bazı ürünlerin genetiği değiştirilmiş ürünler içerdiği ve kesinlikle 

GDO tespitiyle ilgili kontrollerin yapılarak etiketlendirilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Bu çalışma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

tarafından finansal olarak desteklenmiştir (Proje No: 01-YL-13). 

Anahtar Kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizma, GDO, DNA, İşlenmiş Gıda, Mısır, 

Soya fasulyesi 
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76. The Establishment of in vitro cultures of Mature Khinjuk Pistachio (Pistacia 

khinjuk Stocks) Trees 
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Pistachio rootstocks are traditionally propagated from seeds. However, the seed germination 

rate is usually low in these cases, and it is a major problem for the breeders. Also a rootstock 

grown from a seed, takes many years to display whether it has the desired characteristics. On 

the otherhand, using plant tissue culture techniques, mature rootstocks with the desired 

characteristics can be economically propagated on a mass scale quickly in any season. 

Sterilization phase, using plant materials taken from a mature tree, is the most important stage 

in the initiation of an in vitro culture. To achieve this the following experiments were 

performed: 1) as a sterilant, the effects of sodium hypochlorite (NaOCl) in different 

concentrations (5%, 10, 15, 20) for sterilization of the explants that are cultured; 2) the effects 

of retention time in the sodium hypochlorite (5, 10, 15, 20, 30 min); 3) the effects of the type 

of plant material to be cultured; 4) the effects of the time of the culture period. In this study, 

the establishment of culture conditions has been optimized by performing the sterilization of 

the apical and lateral shoot tips taken from mature Buttum trees. In the culture establisment 

experiments, the apical shoot tips (1-2 cm long) stood in 10% sodium hypochlorite 

concentration for 30 minutes, resulted in proliferation rate of 32%. However experiments 

made to determine the best explant type show that apical buds formed more shoots (1.4) than 

lateral buds, as well as longer (16.6) ones. The most appropriate time for the establishment of 

cultures was found to be the July-August period. The results, obtained from the surface 

sterilization experiments which were tested in concentrations of 5-30% sodium hypochlorite, 

showed that there was no statistically significant differences. In the surface sterilization 

experiments, although this was not a measured parameter, it was found that increasing the 

time of the rinsing process in sterile distilled water was important. The apical buds, in the 

experiments concerning the effects of the explant type, usually gave more positive results than 

the lateral ones. 

Keywords: Khinjuk pistachio, micropropagation, Plant tissue culture, sodium hypochlorite. 
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77. The Effects of Different BAP and IAA Concentrations on Quince Micropropagation 

and Rooting 
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Quince (Cydonia oblonga) is a member of the Rosaceous family with the highest production 

of 121,764 tons in the world. Quince is very important both for fruit and rootstock production. 

Rootstocks production through tissue culture has gained importance during recent years. In 

this study, the effects of ½ × MS and ½ × DKW+ BAP 1.5 mg / L + NAA 0.01 mg/l were 

evaluated for multiplication of quince microcuttings with determination of propagation 

coefficients. It seemed as if ½ × DKW medium was better compared to ½ × MS medium in 

terms of regeneration. Different plant growth regulators added to ½ × MS medium and their 

effects on tillering and rooting were also examined. The experiment was established using 12 

different concentrations and combinations of BAP and IAA. The highest rooting (3,8 roots per 

plant) was observed on ½ × DKW medium containing 1.0 mg/l BAP + 0.5 mg/l IAA. 

Changes of callus development and plantlet morphology were observed in quince plantlets 

which were grown on MS medium containing different concentrations of hormones. The 

plants were rooted, transferred to greenhouse and acclimatised successfully. 

Keywords: Quince, BAP, IAA, Rooting, Micropropagation 

 

Farklı BAP ve IAA Konsantrasyonlarının Ayvanın Mikroçoğaltımı ve Köklenmesi 

Üzerine Etkileri 

 

Ayva (Cydonia oblonga), Rosaceae familyasının bir üyesi olup, dünyadaki üretiminde 

Türkiye 121.764 ton ile 1. sırada yer almaktadır. Çeşit olarak üretiminin yanı sıra, anaçlık 

özellikleri bakımından da yaygın olarak kullanılan bir türdür. Son yıllarda, gelişen doku 

kültürü teknikleri ile meyve anaçlarının çoğaltımı önem kazanmıştır. Yapılan bu çalışmada 

sırasıyla 1.5 mg/l BAP + 0.01 mg/l NAA içeren ½ × MS ve ½ × DKW ortamları 

mikroçeliklerinin çoğaltım için kullanılmış olup, incelenme sonucunda ve ½ × DKW 

ortamının ½ × MS ortamına göre daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır. ½ × MS ortamına 

eklenen farklı bitki büyüme düzenleyicilerin köklenme ve kardeşlenme üzerine etkileri de 

incelenmiştir. IAA+BAP’nın 12 farklı konsantrasyon ve kombinasyonları ile kurulan 

denemeler sonucunda en yüksek köklenme oranının BAP 1.0 mg/l + IAA 0.5 mg/l içeren 

ortamlarda bitki başına ort. 3.8 adet kök ile gözlenmiştir. Farklı hormon konsantrasyonları 

içeren ½ × MS ortamlarda gelişen ayva bitkiciklerinde, kallus gelişimi ve bitkiciklerin 

morfolojik yapılarında da değişiklikler gözlenmiştir. İn vitro şartlarda köklendirilen ayva 

bitkicikleri aklimatizasyon çalışmaları sonucunda başarılı bir şekilde sera koşullarına 

aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ayva, BAP, IAA, Köklenme, Mikroçoğaltım 
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78. In Vitro Germination and Plantlet Formation of Serapias vomeracea 

 

Ersan Bektaş, Atalay Sökmen 
Karadeniz Technical University, Faculty of Science, Department of Biology, Trabzon, Turkey 

 

In this study, the effects of different basal media and plant growth regulators (PGRs) on the 

seed germination, and influence of PGRs in various concentrations on the plantlet formation 

of Serapias vomeracea (Orchidaceae). Knudson C (KC), Lindemann (LM), Orchimax without 

activated charcoal (OM) and Orchimax including activated charcoal (OMC) were used in seed 

germination studies. The best result obtained medium in seed germination was used in 

following studies. Mature seeds of S. vomeracea were used as explant. After the surface 

sterilization and viability tests, seeds were inoculated in the medium given previously. 

Germination rates (after 60 days), protocorm and callus formation rates (after 90 days) were 

determined. Protocorms obtained from germinated seeds were used as explant for plantlet 

formation. OMC medium supported with TDZ, 6-BA, KIN, ZEA and 2-iP at the 

concentrations of 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/L were examined. Shoot length (after 60 days), 

root lengths, number of leaves and roots (after 90 days) were determined. Results obtained 

from seed germination in four basal media showed that OMC has highest germination rate, 

protocorm and callus formation rate (73.74%, 75.54% and 22.23% respectively). The highest 

germination (82.68%) and protocorm formation rate (89.91%) obtained from OMC medium 

including 2.0 mg/L ZEA. OMC supported with 0.25 mg/L TDZ was found to be more 

effective on the callus formation. All tested PGRs concentrations showed positive effects 

compared to the control on the shoot and root elongation, number of leaves and root. The 

highest shoot (42.88 mm) and root elongation (37.80 mm) obtained in the medium supported 

with 0.25 mg/L TDZ and 0.5 mg/L ZEA respectively. Maximum number of leaves and roots 

were observed in the medium including 2.0 mg/L ZEA, average of 5.18 and 3.36 respectively. 

Keywords: Serapias vomeracea, In vitro germination, Orchimax 

 

Serapias vomerace’nin In Vitro Çimlendirilmesi ve Fidelerin Oluşturulması 

 

Bu çalışmada Orchidaceae familyasından Serapias vomeracea’nin farklı besi ortamlarında ve 

farklı bitki büyüme düzenleyicileri varlığındaki çimlenme kabiliyetleri ve fidelerinin 

oluşturulmasında bitki büyüme düzenleyicilerinin etkileri araştırıldı. Çimlendirme 

çalışmalarında, besi ortamı olarak Knudson C (KC), Lindemann (LM), Orchimax aktif 

kömürlü (OMK) ve Orchimax aktif kömürsüz (OM) besi ortamları denendi. OMK besi ortamı 

kullanılarak, bitki büyüme düzenleyicilerinin farklı derişimlerinin çimlenme üzerine etkileri 

araştırıldı. Eksplant olarak olgun tohumlar kullanıldı. Yüzey sterilizasyonları ve canlılık 

testleri yapılan tohumlar kültür ortamlarına ekildi ve 60 gün sonundaki çimlenme oranları ve 

90 gün sonundaki protokorm ve kallus oluşum oranları belirlendi. Fide oluşturma 

çalışmalarında ise çimlendirme çalışmalarından elde edilen protokormlar eksplant olarak 

kullanıldı ve OMK ortamında Zeatin, 6-benziladenin, Kinetin, 2-isopentiladenin ve 

Thidiazuron 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 mg/L derişimlerinin 60 gün sonundaki sürgün uzunlukları, 90 

gün sonundaki kök uzunlukları ve sayıları üzerine etkileri belirlendi. Elde edilen sonuçlara 

göre en yüksek çimlenme, protokorm ve kallus oluşum oranları sırasıyla %73.74, %75.54 ve 

%22.23’lük değerler ile OMK ortamından elde edildi. 2.0 mg/L ZEA içeren ortamın, 

çimlenme (%82,68) ve protokorm oluşumunda (%89,91) denenen diğer ortamlardan daha 

etkili olduğu gözlendi. Kallus oluşumunda ise 0.25 mg/L TDZ içeren ortamın etkili olduğu 

belirlendi. Artan TDZ derişiminin çimlenme ve kallus oluşumunu azalmaya, protokorm 

oluşumunda artışa neden olduğu görüldü. ZEA, 6-BA, IBA ve IAA’nın yüksek derişimlerinin 

çimlenme ve protokorm oluşumunu teşvik ettiği kallus oluşumuna engel olduğu belirlendi. 



 1033 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

2,4-D’nin ise artan derişimde kallus ve protokorm oluşumunda azalmaya neden olduğu, 

çimlenmede ise herhangi bir etkisinin olmadığı gözlendi. Sitokininlerin farklı derişimlerinin 

sürgün oluşumuna etkilerine bakıldığında, denenen tüm derişimlerin kontrole göre olumlu etki 

gösterdiği tespit edildi. En uzun sürgün 42,88 mm ile 0.25 mg/L TDZ içeren ortamdan, en 

uzun kök (37,80 mm) 0,5 mg/L ZEA içeren ortamdan, en yüksek ortalama kök sayısı (3,36) 

ve yaprak sayıları (5,18) 2.0 mg/L ZEA içeren ortamdan elde edildi. 

Anahtar Kelimeler: Serapias vomeracea, İn vitro çimlenme, Orchimax 
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79. Determination of Phenolic Compounds of in Vitro Grown Thymus pseudopulegioides 

(Klokov ve Des.-Shost) 
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Karadeniz Technical University, Faculty of Science, Department of Biology, Trabzon, Turkey 

 

In the present study, determination of phenolic compounds, total phenol and flavonoid 

amounts of in vitro propagated Thymus pseudopulegioides plantlets were carried out. MS 

medium supported with 6-BA, KIN and TDZ at the concentrations of 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 

mg/L were used for plantlet formation. Mature seeds of T. pseudopulegioides were 

germinated in MS without PGRs.   Plantlets obtained from germinated seeds were cut 

approximately 1 cm long and transferred to the MS medium including PGRs given above. 

Cultures were incubated under 16 /8 h (50 µmol m
-2

 s
-1 

) at 24 ± 2 ° C. After 60 days, plantlets 

were harvested and dried. Grounded plant materials were extracted with methanol. Phenolic 

compounds, total phenol and flavonoid amounts of methanol extracts obtained from different 

medium were determined by using HPLC.  

Protocatechuic acid, Caffeic acid, Vanillic acid, Epicatechin, Rutin, Ferrulic Acid were found 

in all in vitro generated samples but the o-coumaric acid was not synthesized in medium 

including 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/L KIN and control group. Total phenolic contents of all 

samples ranged from 240.14 to 1920.35 (mg/100 g) and flavonoid contents ranged from 

179.21 to 1963.75 (mg/100 g). The highest total phenolic and flavonoid content were 

observed in medium including 1.0 mg/L KIN at the range of 1920.35 mg and 1963.75 mg, 

respectively. 

Keywords: Thymus pseudopulegioides, phenolic, HPLC, in vitro, antioxidant activity 

 

Farklı in Vitro Koşullarda Yetiştirilen Thymus pseudopulegioides (Klokov ve Des.-Shost) 

Fidelerinin Fenolik İçeriklerinin Belirlenmesi 

 

Bu çalışmada, farklı bitki büyüme düzenleyicileriyle desteklenen MS ortamında yetiştirilen 

Thymus pseudopulegioides fidelerinden elde edilen metanol özütlerinin toplam fenolik ve 

flavonoid içeriklerinin belirlenmesi amaçlandı. Bitki büyüme düzenleyicileri olarak 6-BA, 

TDZ ve KIN’in 0.25, 0.5, 1.0 ve 2.0 mg/L derişimleri kullanıldı. Bitki büyüme düzenleyicisi 

içermeyen MS besi ortamından elde edilen sonuçlar kontrol grubu olarak değerlendirildi.  

Başlangıç eksplantı olarak olgun tohumlar kullanıldı. Bitki büyüme düzenleyicisi içermeyen 

MS ortamında çimlendirildikten sonra oluşan fideler, ortalama 1 cm uzunluğundaki parçalara 

bölündü ve hazırlanan sürgün geliştirme ortamlarına aktarıldı. Kültürler, 24±2 °C’ye ve 16/8 

saat fotoperyodik rejime ayarlanmış beyaz floresan aydınlatmalı (50 µmol m
-2

 s
-1

) iklim 

dolaplarında 60 gün boyunca inkübe edildi. Oluşan fideler hasat edilerek uygun ortamlarda 

kurutuldu. Kuru bitkisel materyal toz haline getirildikten sonra metanol ekstraksiyonuna tabi 

tutuldu. Elde edilen metanol özütlerinin fenolik içerikleri ve toplam fenolik ve flavonoid 

miktarları HPLC ile belirlendi. Ayrıca elde edilen metanol özütlerinin antioksidan aktiviteleri, 

iki tamamlayıcı yöntem olan DPPH ve β-karoten linoleik asit aktivite testleri kullanılarak 

belirlendi.  

HPLC analizleri sonucunda bütün ortamlarda gelişen fidelerin özütlerinde Protocatechuic 

acid, Caffeic acid, Vanillic acid, Epicatechin, Rutin, Ferrulic Acid fenolikleri tespit edildi. 

Kontrol grubu ve 0.25, 0.5, 1.0 ve 2.0 mg/L KIN içeren ortamlarda gelişen fidelerden elde 

edilen özütlerde o-coumaric acid bileşiğinin sentezlenmediği tespit edildi. Farklı ortamlardan 

elde edilen özütlerin toplam fenolik miktarları 240.14 mg ile 1920.35 mg, flavonoid miktarları 

ise 179.21 mg ile 1963.75 mg arasında tespit edildi. En yüksek toplam fenolik ve flavonoid 

içeriği 1.0 mg/L KIN içeren ortamda yetişen fidelerde sırasıyla 1920.35 ve 1963.75 mg/100g. 
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En yüksek radikal süpürücü etkiye sahip olan özüt 2 mg/L KIN ortamda gelişen fidelerden 

elde edildiği tespit edildi (IC50: 4.77 mg/mL). Örneklerin β-karoten testinden elde edilen lipid 

oksidasyonunu engelleme derecelerinde en yüksek aktiviteyi 0.5 mg/L 6-BA ortamında 

gelişen fidelerin özütlerinde tespit edildi (%BAA: %100).  

Anahtar Kelimeler: Thymus pseudopulegioides, Fenolik, HPLC, In vitro, Antioksidan 

Aktivite 
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80. In Vitro Micropropagation from Immature Embryos of Iris kirkwoodii 
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In vitro techniques can be successfully used for the protection of endemic ornamental plants 

and the geophyts that have wide natural distribution in Turkey, Iris kirkwoodi, family 

Iridaceae has showy flowers and is widely distributed in the mountainous regions. The study 

reports in vitro propagation of plant using immature embryos as explants. The results showed 

that the highest survival rate of 58% on MS medium containing 0.5 mg /l NAA. Moreover, 

the highest proliferation rates were 8.2 bulblets per explant on MS medium containing 2.0 mg 

/l BAP + 2.0 mg /l NAA. Rooting and acclimatization studies of developing plantlets is in 

progress. 

Keywords: Iris kirkwoodii, immature embryo, in vitro propagation 
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81. In vitro Haploid Plant Production in Sunflower (Helianthus annuus L.) 
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Sunflower (Helianthus annus L.) is one of the most important oil seed crops cultivated 

worldwide. Despite increasing need for sunflower cultivation, the plantation area has 

decreased all over the world depending on seasonal variations in temperature with negative 

impact on per acre yield. Haploid plants have potential to develop homozygous lines which 

can significantly help in providing high, stable and predictive yields. The production of 

homozygotes is also important for hybrid seed production in sunflower. This study aimed to 

develop haploid sunflower parental lines at Trakya Agricultural Research Institute, Edirne. 

Capitula were harvested before opening of ray florets when the microspores were at the mid- 

to late uninucleate stage of development following cold pre-treatment. Microspores were 

taken from 1.85 mm long anthers and cultured on MS medium containing different 

combinations of NAA & BA incubated at 25°C in a growth room. The cali were subcultured 

and maintained under a 16 h photoperiod. On-going studies have been conducted for 

production of haploid plants and analysis of their ploidy level by molecular-cytogenetic 

approaches to obtain homozygous parental lines which have valuable agronomic 

performances in sunflower breeding programs. 

Keywords: Sunflower, Haploids, Anther culture 
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82. Effect of Medium pH on Shoot Proliferation of Two Vaccinium Species 
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Vaccinium species are economically and biologically important plants. Their fruits contain 

vitamins, antimicrobial and antitumoral substances, and are an efficient source of 

antioxidants. Vaccinium fruits have recently used pharmaceutical, food, cosmetic, and many 

other industry. These plant species are fertilized heterozygous so it is not suitable for seed 

propagated. Also plant tissue culture techniques provide a number of advantages, including a 

controlled environment, effective clonal propagation, a shortened growth cycle, and 

production of disease-free plants. As far as large scale propagation of Vaccinium species is 

concerned, this technique is also suitable for rapid mass production of high quality planting 

material than other vegetative production. pH is the most important critical factor for optimal 

growth of Vaccinium species. These plant species are growing the best in the range of 4.5-5.5 

pH. The present study was designed to identify the changes of medium pH and to determine 

the effect of artificial medium pH on shoot proliferation of Vaccinium arctostaphylos L. and 

Vaccinium myrtillus L. cultured in vitro. Shoot proliferation (shoot number, shoot length, and 

nod number) was tested in McCown Woody Plant Medium (WPM) supplemented with 

1.0/0.1 mg L-1 zeatin/IBA with initial pH adjusted to 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 and 6.0 before 

autoclaving. Shoot proliferation using in-vitro-derived single-node segments was markedly 

showed differences depending the species and medium pH. The final pH changes were 

observed between 3.66 (after addition of agar and autoclaving) to 5.42 (after addition of agar 

and before autoclaving). The highest shoot number was calculated as 5.03 (shoots/explant) 

from the medium supplemented with 5.5 pH for V. arctostaphylos and the higher shoot length 

was achieved as 40.78 mm from the medium supplemented with 4.5 pH in V. myrtillus. Both 

media having pH of 6.0 gave the highest number of nodes number with 10.83 (nodes/explant). 

For V. arctostaphylos, medium pH 5.5 was determined as the most favorable for shoot 

number and medium pH 6.0 was the most favorable for shoot length and nod number. For V. 

myrtillus, the highest values were obtained at pH 4.5. It is concluded that different Vaccinium 

species may require different medium pH for optimal growth 

Keywords: Micropropagation, Vaccinium arctostaphylos, Vaccinium myrtillus, Zeatin, pH 
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83. Basic principles of QTL (Quantitative Trait Locus) mapping in plants 

 

Ozlem Bilir 
Transitional Zone Agricultural Research Institute, Eskisehir, Turkey 

 

Quantitative Trait Locus (QTL) is a region that multiple genes controlling the specific feature 

locate in sequence maps. Quantitative traits are managed by genes in multiple loci and are 

affected by environment conditions, each locus has different the degree of effect. Therefore, 

their identification and transfer are an event that is quite difficult and requires many years 

with classical breeding methods. It is possible to determine the location QTL along 

chromosomes, to reveal distribution of its in genome, and to make mapping using molecular 

markers. Knowing where these genes within a genome to is very important for plant breeding 

studies. The results obtained QTL mapping studies can be used successfully and effectively in 

plant breeding, it is helpful for plant breeders to perform selection of a desired trait more 

efficiently. QTL mapping has been carried out for various traits in many plant species. In this 

review, it has been summarized what is QTL mapping and basic principles of QTL mapping. 

Keywords: Quantitative trait locus, mapping, principle 
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84. The Comparison of Genomic DNA Isolation Methods of Ascochyta rabiei Which 

Causes Ascochyta Blight in Chickpea Species Taken From Southeast Region 

Anatolian 
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Chickpea is important crops fort o human diets. Aproximately, chickpea was sown in 416.242 

ha in Turkey. It was acquired 535.000 tones chicpea crops. In this study, ıt was aimed the 

comparison the comparison of genomic DNA ısolation methods of Ascochyta rabiei which 

causes Ascochyta blight in chickpea species taken from Southeast Region Anatolian. In this 

study, ıt was isolated from the chickpea which had the symptoms of Ascochyta rabiei taken 

from Gaziantep and Şanlıurfa provinces. In the isolation studies, the plant materials (leaf, 

brunches and capcüles ) which had the symptoms of illness sterilized in NaOCl solutions for 

3-4 minutes. Then ıt washed with sdH2O 2-3 times and ıt was dried with blotting papers in 

the petri dishes. Then 3-5 explants incubated in PDA nutrition agares which had streptomicine 

sulfates for 5-6 days at 20 0C. It was used 2-YEG ( 2 g yeast extract) and PDB ( 10g potato 

dextrose broth) liquid cultures. 7-10 days fungal micelle were used. Fungal material was made 

powder preperates in liquid nitrogen.Then ıt was used for DNA isolations. In this aim Lysis 1, 

Lysis 2 and CTAB methods were made. It was evaculated scored amplicones at the end of the 

PCR with MAT primers of Ascochyta rabiei’s genomic DNA fort he 3 different methods. 

This DNA isolation protocoles. Were done in the short periods. Andı t hadn’t got 

contaminations. So ıt was thought that this methods will be used the alternative methods of 

the other kıt methods which were very expensive for molecular studies. This study was 

supperted with TUBİTAK 1003 project which is 113O071 numbered Project. 

Keywords: Ascochyta blight, chickpea, DNA isolation methods 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Nohut Türlerinde Ascochyta Yanıklığı 

Etmeni Ascochyta rabiei’nin Genomik DNA İzolasyon Metotlarının Karşılaştırılması 

 

Nohut ülkemizde yetiştirilen, insan beslenmesi için önemli bir tarım ürünüdür. Türkiye de 

yaklaşık 416.242 ha’lık alanda nohut ekilmekte ve bu alandan 535.000 ton ürün elde 

edilmektedir. Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesinden nohut türlerinde ‘Ascochyta 

yanıklığı’ etmeni olan Ascochyta rabiei’nin moleküler karakterizasyonunda kullanılan DNA 

izolasyonu metodlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Gaziantep ve 

Şanlıurfa illerinden toplanan hastalık semptomu gösteren nohut bitkilerinden A. rabiei’nin 

izolasyonları yapılmıştır. İzolasyon çalışmalarında, hastalık semptomlarını içeren bitki 

materyalleri (yaprak, gövde, kapsül) % 0.5-1 NaOCl çözeltisi içerisinde 3-4 dakika 

bekletilerek yüzeysel sterilizasyona tabi tutulmuştur. Daha sonra 2-3 kez sdH2O ile sterilant 

uzaklaştırılmış ve petri kaplarında steril kurutma kağıtları arasına alınarak kurutulmuştur. 

Eksplantlar daha sonra 3-5 adet olmak üzere antibiyotik içeren (Streptomisin sülfat) PDA 

ortamında 5-6 gün 20 oC’de inkübe edilmiştir. 2-YEG (2 gr yeast extract, 10 gr glukoz 1 lt 

için) veya PDB (Potato dextrose broth) sıvı kültür ortamlarında geliştirilen 7-10 günlük fungal 

miseller kullanılmıştır. Fungal materyal, sıvı azot içerisinde ezilerek toz haline getirilmiş ve 

DNA izolasyonlarında kullanılmıştır. Bu amaçla Lysis 1, Lysis 2 ve CTAB olmak üzere üç 

farklı yöntem test edilmiştir. Üç farklı metot ile elde edilen A. rabiei genomik DNA’nın MAT 

primerleri ile PCR sonucunda skorlanabilir apmlikonlar elde edilmiştir. Kısa sürede 

tamamlanan, PCR amaçlı çalışmalarda kullanılabilecek, kontaminasyon içermeyen genomik 

DNA izolasyon protokollarının moleküler karakterizasyon çalışmalarında yüksek maliyete 
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sahip kitlere alternatif olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, TÜBİTAK 1003 

Projesi, 113O071 no’lu proje ile desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ascochyta yanıklığı, nohut, DNA İzolasyon Metodları 
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85. Mating Type Analyses of Ascochyta rabiei Isolates Sampled From The Chickpea 

Fields of Adıyaman and Diyarbakır Provinces 
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Ascochyta rabiei is in the Ascochyta group.It is known in cicer blight. It is a pathogen which 

causes the allparts of plants (leaf, brunches and fruits). Ascochyta rabiei is a heterotallic 

fungus and ıt has a bipolare mating type. The knowledge about the mating types give idea 

about the sexual reproduction and recombination. In this study, ıt was aimed the evolotion of 

mating type analyses of Ascochyta rabiei isalates sampled from the chickpea fields of 

Adıyaman and Diyarbakır provinces. It was isolated from the chickpea which had the 

symptoms of Ascochyta rabiei taken from Adıyaman (Center, Samsat, Besni) and Diyarbakır 

(Ergani, Silvan, Çermik, Eğil). In the isolation studies, the plant materials (leaf, brunches and 

capcüles ) which had the symptoms of illness sterilized in NaOCl solutions for 3-4 minutes. 

Then ıt washed with sdH2O 2-3 times and ıt was dried with blotting papers in the petri dishes. 

Then 3-5 explants incubated in PDA nutrition agares which had streptomicine sulfates for 5-6 

days at 20 0C. 7-10 days fungal micelle was used 2-YEG and PDB liquid cultures. Fungal 

material was made powder preperates in liquid nitrogen.Then DNA isolations were made and 

MAT primers with PCR amplifications and gel elektroforesis. In the result of this study, ıt 

was determined that, 11 isolates of total 15 isolates taken from Adıyaman was Mat1 (700 bç), 

4 isolates were Mt 1-2 (500 bç). 13 isolates of total 14 isolates taken from Diyarbakır Mat1-1, 

1 of them is Mat 1-2. Mat 1-1 types were determined each of the cities.It was determined that, 

the capacity of sexual period of Ascochyta rabiei in the chickpea fields in Adıyaman and 

Diyarbakır cities. This study was supperted with TUBİTAK 1003 project which is 113O071 

numbered Project. 

Keywords: Ascochyta rabiei, molecular characterization, MaT analyses. 

 

Adıyaman ve Diyarbakır İlleri Nohut Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarından Örneklenen 

Ascochyta rabiei İzolatlarının Eşleşme Tipi Analizleri 

 

Ascomycota takımında yer alan Ascochyta rabiei, Cicer spp’de, “Ascochyta Yanıklığı” olarak 

bilinen ve bitkinin tüm toprak üstü (gövde, yaprak ve dal) kısmında hastalığa neden olan 

fungal fitopatojendir. Ascochyta rabiei heterotallik bir fungustur ve bipolar eşleşme tiplerine 

sahiptir. Eşey tiplerinin oranlarının bilinmesi, eşeysel üreme ve rekombinasyon hakkında fikir 

vermektedir. Bu çalışmada Adıyaman ve Diyarbakır illeri nohut yetiştiriciliği yapılan 

alanlarında ‘Ascochyta yanıklığı’ etmeni Ascochyta rabiei’nin eşey tipi (Mating Type-MAT) 

analizi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2013 ve 2014 yetiştirme döneminde, 

Adıyaman (Merkez, Samsat, Besni) ve Diyarbakır (Ergani, Silvan, Çermik, Eğil) illerinden 

toplanan ve hastalık semptomu gösteren nohut bitkilerinden A. rabiei’nin izolasyonları 

yapılmıştır. İzolasyon çalışmalarında, hastalık semptomlarını içeren bitki materyalleri 

(yaprak, gövde, kapsül) %0.5-1 NaOCl çözeltisi içerisinde 3-4 dakika bekletilerek yüzeysel 

sterilizasyona tabi tutulmuştur. Daha sonra 2-3 kez sdH2O ile sterilant uzaklaştırılmış ve petri 

kaplarında steril kurutma kağıtları arasına alınarak kurutulmuştur. Eksplantlar daha sonra 3-5 

adet olmak üzere antibiyotik içeren (Streptomisin sülfat) PDA ortamında 5-6 gün 

20oC’deinkübe edilmiştir. 2-YEG veya PDB sıvı kültür ortamlarında geliştirilen 7-10 günlük 

fungal miseller kullanılmıştır. Fungal materyal, sıvı azot içerisinde toz haline getirilmiş ve 

DNA izolasyonları yapılmış, MAT primerleri ile PCR amplifikasyonunu takiben jel 

elektroforez işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda, Adıyaman ilinden elde 

edilen 15 izolattan11 izolatın MAT1-1 (700 bç), 4 izolatın ise MAT1-2 (500 bç) olduğu 
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saptanmıştır. Diyarbakır’dan elde edilen 14 izolattan ise, 13 tanesi MAT1-1, 1 tanesi MAT1-2 

olarak belirlenmiştir. Her iki ilde de MAT1.1 tipinin yaygın olduğunun belirlendiği 

çalışmada, Adıyaman ve Diyarbakır illeri nohut yetiştiriciliği yapılan alanlarında, A. 

rabiei’nin eşeysel döneme geçme kapasitesinin bulunduğu saptanmıştır. Bu çalışma 

TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir (Proje No: 113O071). 

Anahtar Kelimeler: Ascochyta rabiei, moleküler karakterizasyon, eşey tipi eşleşme (MAT) 

analizleri. 
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86. Kivi Üreticileri Birliklerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri 
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Tarımla ilgili yeni teknolojilerin benimsenmesi ve uygulamaya aktarılmasında, üretici 

birliklerinin önemli fonksiyonları vardır. Türkiye’de son yıllarda kivi üretimi ve buna bağlı 

olarak iç tüketimin artmasında üretici birliklerinin önemli katkısı olmuştur. Kivi üreticileri 

birliklerinin en önemli görevi, ürünlerin pazarlanması konusunda üyelerine yardımcı olmakla 

birlikte, kivinin üretim tekniğiyle ilgili sorunlarına da katkı sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Araştırma’nın verilerini, Türkiye’de 13 olan kivi üreticileri birliklerinin 12’siyle yapılan 

anketler oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, anket yapılan kivi üreticileri birlikleri 

mali konularda sıkıntılar yaşamaktadırlar. Gelirlerinin yaklaşık %79’unu aidatlardan sağlayan 

birlikler, sınırlı bütçeleri medeniyle görevlerini yerine getirememektedirler. Birliklerin 

yaklaşık %75’inin kendisine ait hizmet binası olmadığı gibi, daimi çalışan personelleri de 

yoktur. Üyeler tarafından üretilen ürünlerin sadece %15-20’si birlikler aracılığıyla 

satılmaktadır. Birlikler, kivi konusunda yaşanan en önemli sorunun, üretim tekniğiyle ilgili 

sorunlar olduğunu ve bunu çözecek yeterli teknik personelin olmamasını ileri sürmüşlerdir. 

Ayrıca kivide iç talebin yeterli olmasından dolayı, pazarlama sorununun olmadığını, ancak 

depolamada soğuk hava deposu sıkıntısı olması nedeniyle, ürünün en kısa sürede elden 

çıkarılması gerektiği için istenilen fiyatlardan satılamadığı ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kivi, üretici birliği, tarımsal örgütler 
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Cotton is widely used in textile industry and it is a strategic plant due to the restricted 

cultivation areas. While Aegean region had important cotton grown area, cotton cultivation 

areas reduced almost 70% in recent years. The main objective of the study compare of cotton 

and others alternative plant such as wheat, maize grain and maize silage‘s gross profit. Our 

data obtained from 222 surveys which were done with cotton growers in the past. Income, 

outcome and gross profit of crops are calculated and compared with each other. According to 

the results, gross profit for cotton 200 TL/da, Wheat 158 TL/da, maize grain 327 TL/da, 

maize silage 154 TL/da. However cotton and maize price are closer, due to the cotton 

production cost is high, and cotton gross profit is lower than maize grain. 

Keywords: Cotton, Alternative Crops for cotton, Gross Profit, Aegean region. 

 

Ege Bölgesi İçin Pamuk ve Pamuğa Alternatif Ürünlerin Brüt Kar Analizi 

 

Pamuğun bir yandan kullanım alanları açısından oldukça yaygın ve stratejik bir tarım ürünü 

olması, diğer yandan da dünyada sınırlı lokasyonlarda üretilebiliyor olması pamuğu önemli 

hale getirmektedir. Ege bölgesi 90’lı yıllarda önemli bir pamuk üreticisi iken, son yıllarda 

yaklaşık %70 daralarak, bu alanları bölgede pamuğa alternatif olan buğday ve mısıra terk 

etmiştir. Bu çalışmanın amacı, Ege Bölgesi koşullarında pamuk ve pamuğa alternatif olan 

buğday, dane mısır ve silajlık mısır üretimlerinin brüt karlarının hesaplanarak 

karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın ana materyalini, ege bölgesinde hali hazırda veya geçmişte 

pamuk üretimi yapan çiftçilerle gerçekleştirilen 222 anketten elde edilen veriler 

oluşturmuştur. Söz konusu ürünlerin gider, gelir ve brüt karları hesaplanarak birbiri ile 

karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, pamuk 200 TL/da, buğday 158 TL/da, dane 

mısır 327 TL/da, silajlık mısır 154 TL/da brüt kar sağlamaktadır. Pamuk ve dane mısır 

birbirine yakın gelir düzeyinde olmalarına karşın, pamuk üretiminin giderlerinin yüksek 

olması nedeniyle, brüt karı dane mısırdan daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Pamuğa Alternatif Ürünler, Brüt Kar, Ege Bölgesi 
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88. Forage Crop Breeding in Kahramanmaraş and Adana and Detection of The 

Impediments 

 

Serhan Candemir, Soner Bozdağ, Mehmet Fatih Yılmaz, Osman Kaynak 
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It is a must to improve the breeding of forage crops in order to nourish the livestock, 

application of smart planting posts and preserve our soil resources as they are. However, 

although the five year development plan predicts the breeding of forage crops, this objective 

is not yet achieved. Because of this fact, the ratio of these crops was not as high as %3 among 

other plantations. Whereas this ratio climbs up to %50s in developed countries. Within this 

respect, the detection of impediments of forage crop breeding enterprises is an important 

issue. The material of our study will be the data obtained from a survey conducted in 2013 in 

Kahramanmaraş and Adana forage crop breeding enterprises. The impediments of forage crop 

breeding enterprises in Kahramanmaraş and Adana will be detected and solutions are going to 

be proposed. 

Keywords: Forage Crop, Kahramanmaras, Adana 

 

Kahramanmaraş ve Adana İllerinde Yem Bitkisi Yetiştiriciliği ve Sorunlarının 

Belirlenmesi 

 

Türkiye'de hayvan varlığının yeterli beslenmesi, tarım alanlarında akılcı ekim nöbeti 

sistemlerinin uygulanması ve topraklarımızın yerinde tutulabilmesi için yem bitkileri 

tarımının geliştirilmesi zorunludur. Ancak, Ülkemizde yapılan beş yıllık kalkınma planlarında 

yem bitkisi ekim alanlarının arttırılması öngörülmesine rağmen bu amaç 

gerçekleştirilememiştir. Bundan dolayı, 2002 yılına kadar ekim alanı toplam ekilebilir tarla 

tarımı içinde %3'ün üstüne çıkamamıştır. Hâlbuki bu oran tarımı gelişmiş ülkelerde %50’ye 

kadar çıkmaktadır. Bu açıdan ele alındığında yem bitkisi üreten işletmelerin sorunlarının 

belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Yem bitkisi üreten işletmelerin sorunlarının belirlenmesi 

amacıyla Kahramanmaraş ve Adana illerinde 2013 yılında yapılan anketlerden elde edilen 

veriler çalışmamızın materyalini oluşturacaktır. Kahramanmaraş ve Adana illerinde yem 

bitkisi yetiştiriciliği yapan işletmelerin yem bitkilerine ilişkin sorunları belirlenerek çözüm 

önerileri sunulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yem bitkisi, Kahramanmaraş, Adana 
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Kahramanmaraş ili, bir tarımsal üretim döneminde iki ürün yetiştirilecek iklim özellikleri 

sahip bir ilimizdir. Yıllardır üretilen ikinci ürün mısır, monokültür üretimin 

dezavantajlarından olan toprak yorgunluğu, hastalık ve zararlılara ilişkin olumsuzlukların 

yaşanmasına neden olurken, bölgede ikinci ürün mısırdan kaçış ana ürün mısır ve buğday 

üretimine doğru bir eğilim yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş ilinde 

üretilen Buğday ve Mısır üretim faaliyetlerinin ihtiyaç duydukları üretim faktörleri açısından 

karşılaştırılmasıdır. Kahramanmaraş ilinde gayeli olarak buğday ve mısır üreten işletmeler 

seçilerek, her iki üretim faaliyetinin maliyetleri, üretim faktörleri ihtiyaçları belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: mısır, buğday, üretim maliyetleri 
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90. Morphological and Ecological Characters of Annual Wild Cicer Species Exhibiting 

Sympatric Distribution in the Southeastern Anatolia Region 

 

Selçuk Başbuğa, Canan Can 
Gaziantep University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Gaziantep, Turkey 

 

Domesticated chickpea (Cicer arietinum L.) is an annual plant belongs to Fabaceae family. Its 

domestication has been dated some 10,000 years back within the Mesopotamia of the Fertile 

Crescent area. The chickpea cultivation was then dissipated to west by Mediterranean basin 

and to east through to India. It is widely accepted that the cultivated chickpea is originated 

from its wild annual progenitor, C. reticulatum. Mesopotamian basin hosts C. reticulatum, C. 

pinnatifidum, C. echinospermum and C. bijigum species and that all four species exhibits 

sympatric distribution in the area. These species are important genetic resources for biotic and 

abiotic stress tolerance/resistance for C. arietium. Therefore their distribution, ecological and 

morphological characters along with their conservation are of great importance for chickpea 

breeding. This study was conducted in the Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman and 

Diyarbakır provinces to define morphological (plant size, root height, nodule and capsule 

number) and ecological (habitat, soil structure, and elevation) dispositions of annual wild 

Cicer spp. The plants were sampled from ten different locations. Cicer spp exhibited 

significant diversity within and among species in terms of evaluated parameters. Competition 

of C. reticulatum, C. pinnatifidum, C. echinospermum and C. bijigum species with Gramineae 

was low and that C. pinnatifidum was in abundance compared with that of other Cicer spp. It 

was concluded that the annual wild Cicer spp populations in the research area are under 

pressure of anthropological factors such as unconscious pasturage and change in agricultural 

practices. Natural populations of these valuable genetic resources may become extinct in near 

future. In situ protection of these species should be undertaken. 

Keywords: Cicer spp, ecological and morphological characters, aanthropological factors, 

extinct, in situ 
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In this study,ethnobotanical features of some naturally grown plant species in Inonu 

University Battalgazi Campus Area was carried out in 2014. The materials consists of some 

Spermatophyta taxa growing in study area. 40 taxa belonging to 23 families were determined 

in the district. The main families are Asteraceae (7 taxa), Boranginaceae (3 taxa), 

Brassicaceae (3 taxa), Fabaceae (3 taxa), Ranunculaceae (3 taxa). As a result of the study; 

ethnobotanical usages and vernacular names of determined taxa were given. In public, use of 

plants existing in the natural flora has been known, such as treatment, food, tea, spice, paint 

and insecticide. 

Keywords: Ethnobotanic, Malatya, Turkiye 

 

Battalgazi Kampüsü (Malatya)’nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik 

Özellikleri 

 

Bu çalışmada 2014 yılı içerisinde İnönü Üniversitesi Battalgazi Kampüsü’nde doğal olarak 

yetişen bazı bitki türlerinin etnobotanik özellikleri araştırılmıştır. Çalışma materyalini 

araştırılan bölgede yetişen tohumlu bitkiler oluşturmaktadır. Bölgede 23 familyaya ait 40 

takson tespit edilmiştir. Başlıca familyalar Asteraceae (7 takson), Boraginaceae (3 takson), 

Brassicaceae (3 takson), Fabaceae (3 takson), Ranunculaceae (3 takson)’dir. Çalışma 

sonucunda belirlenen taksonların yerel adları ve etnobotanik kullanımları verilmiştir. Doğal 

florada bulunan bu bitkilerin halk arasında tedavi amaçlı, gıda, çay, baharat, boya ve insektisit 

olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Malatya, Türkiye 
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Narin Sadıkoğlu 
Inonu University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Malatya, Turkey 

 

The first information about medicinal and aromatic plants which using since ancient times is 

based on the period of Mesopotamian civilizations. The spice shops are visited in Batman 

province, plants offered for sale are examined and determined which purposes they are used. 

Also some information is collected from people both who prepared folk remedies in the past 

and used them. Local names, used parts, using aims and usages are determined of the plants 

used for medicinal purposes. Of these plants, are observed widely used by people in the 

district and the villages. The local names and usages are identified of the 27 plants belong to 

19 families which have medicinal usage. According to data, in the research area plants are 

mostly used in digestive system, skin-skeletal system and respiratory system disorders. The 

most commonly used plants are determined as walnut, sumac, daisy, almond and purslane. 

The factors such as insufficient economic status of the local people, occurence of the villages 

far away from the center, from time to time the occurence of side effects of drugs are led to 

the more frequent use of plants. According to the results of this study, all the resource people 

who interviewed are lived in research area, and learned their knowledge from their ancestors. 

Keywords: Batman, ethnobotany, folk remedies, medicinal plants 

 

Batman’dan Etnobotanik Notlar 

 

Eski çağlardan beri kullanılmakta olan tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında ilk bilgiler 

Mezopotamya uygarlıkları dönemine dayanmaktadır. Batman ilindeki aktarlar gezilerek satışa 

sunulan bitkiler incelenmiş ve hangi amaçlarla kullanıldıkları saptanmıştır. Ayrıca geçmişte 

halk ilacı hazırlayan ve bunları kullanan kişilerden bilgiler toplanmıştır. Tıbbi amaçlarla 

kullanılan bitkilerin yöresel adları, kullanılan kısımları, kullanım amaç ve şekilleri 

belirlenmiştir. Bu bitkilerin, ilçe ve köylerdeki insanlar tarafından yaygın şekilde kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Tıbbi olarak kullanılan 19 familyaya ait 27 bitkinin yöresel isimleri ve 

kullanılış şekilleri tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre araştırma bölgesinde bitkiler en 

çok sindirim sistemi, deri-iskelet sistemi ve solunum sistemi rahatsızlıklarında 

kullanılmaktadır. En sıklıkla kullanılan bitkiler ise ceviz, sumak, papatya, badem ve semizotu 

olarak belirlenmiştir. Yöre halkının ekonomik durumunun yetersiz olması, köylerin şehir 

merkezinden uzakta olması, zaman zaman ilaçların yan etkilerinin görülmesi gibi etkenler 

bitkilerin daha sık kullanılmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre konuşulan 

kaynak kişilerin hepsi araştırma bölgesinde ikamet etmektedir ve sahip oldukları bilgileri 

atalarından öğrenmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Batman, etnobotanik, halk ilaçları, tıbbi bitkiler 
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In this study, the GAP between the years 2006–2010 region (Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, 

Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman and Şırnak) was carried out. As a result of this 

study, 21 pieces of almond-type have been obtained. Some of the morphological and 

pomolojik fruit characteristics have been studied. Crusted fruit weight in terms of 02-BSN – 

41 numbered constituted the biggest fruit type. 56-AY–15 in terms of weight almonds type 

has been the highest. 63-HBV – 52 numbered type is internal efficiency is the highest. 

Keywords: Almond, Southeastern Anatolia Region, Fruit Genetic Resources 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik Kaynaklarının 

Muhafazası ve Değerlendirilmesi 

 

Bu çalışma, 2006–2010 yılları arasında GAP bölgesinde (Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, 

Mardin, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman ve Şırnak) yürütülmüştür. Bu çalışma sonucunda, 21 

adet badem tipi elde edilmiştir. Bazı morfolojik ve pomolojik meyve karakteristikleri 

incelenmiştir. Kabuklu meyve ağırlığı bakımından 02-BSN–41 nolu tip en iri meyveleri 

oluşturmuştur. İç badem ağırlığı bakımından 56-AY–15 nolu tip en yüksek bulunmuştur. 63-

HBV–52 nolu tip ise iç randımanı en yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Badem, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Meyve genetik kaynakları 
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94. Effects of Phosphate Solubilizing Microorganisms (PSM) on The Phosphorus 

Solubility of Phosphate Rocks 

 

Ebrahim Sepehr, Ebrahim Rahimpour, Hasan Rasouli Sadaghiani 
Department of Soil Science, Urmia University, Urmai, Iran 

 

In order to study the effect of some phosphorus (P) solubilizing microorganisms and sulphur 

with thiobacillus inoculum on solubility of rock phosphate (RP), two separate experiments 

were performed. The first experiment was conducted as factorial in basis of completely 

randomized design, including thiobacillus (with and without bacteria) and three levels of 

sulfur (0, 10 and 20% w/w) and two types of RP (Asfordi and Yassouj). The second 

experiment was conducted in a completely randomized design with nine treatments including 

1) RP, 2) RP+ pseudomonas (Pse), 3) RP+ bacillus (Bac) 4) RP+ asperjillus (Asp), 5) RP+ 

penicillium (Pen), 6) RP+ trichoderma (Tri), 7) RP+ mixed bacteria (Pse+ Bac), 8) RP+ 

mixed fungi (Asp+ Pen+ Tri), 9) RP+ mixed bacteria and fungi (Pse+ Bac+ Asp+ Pen+ Tri). 

All treatments were incubated in the lab and soluble-P (Psol) and pH were measured over 

time. Results showed that, the Psol significantly increased during the incubation period. Data 

were fitted to seven kinetic models and exponential function and Freundlich models were 

better fitted for release of P from Asfordi (R2=0.96-0.98) but zero-order model were better fit 

to Yassouj (R2=0.86-0.94). Application of sulfur (20%w/w) with thiobacillus inoculum 

significantly decreased pH (4.1 units for Asfordi and 0.6 units for Yasuj) and increased Psol 

(79 fold for Asfordi and 5 fold for Yasuj in comparison to control). Psol and pH showed 

significantly inverse correlation in sulfur and thiobacillus treatments (for Asfordi, r = -0.94** 

and for Yassouj, r = -0.50*); and in RP+ mixed bacteria and fungi treatment correlation was r 

= -0.69**. It was concluded; the rate of phosphorus release from RP depends on type of 

microorganisms, the amount of sulfur and sulfur oxidation rate by thiobacillus, and the 

composition of the rock phosphates. 

Keywords: Phosphate solubilizing bacteria, Thiobacillus, Phosphate rock, Phosphate 

solubilizing fungi, Sulfur 
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95. Effect of Microbial Inoculation on the Phosphorus Efficiency (PE) of Different 

Genotypes of Barley 

 

Ebrahim Sepehr, Roghayeh Musavi, Hasan Rasouli Sadaghiani 
Department of Soil Science, Urmia University, Urmai, Iran 

 

In order to investigate effect of microbial inoculation on phosphorus efficiency (PE) of 

different genotypes of barley, a glasshouse factorial experiment conducted in completely 

randomized block design with 10 barley genotypes and different phosphorus (P) treatments 

including control (P0), phosphate rock (RP), RP inoculated with phosphate solubilizing fungi 

(RP+F), RP inoculated with phosphate solubilizing bacteria (RP+B), RP inoculated with both 

fungi and bacteria inoculum (RP+B+F), and soluble phosphate (PS) in three replications. 

After harvesting, grain dry weight (GDW) and grain P concentration was measured and then 

phosphorus efficiency (PE) calculated. The results indicated that microbial inoculation had 

significant effect (P < 0.01) on grain yield and grain P concentration and content and PE, as 

PE average increased from 0.49 in control to 0.74 in (RP+F), to 0.65 in (RP+B) and to 0.69 in 

(RP+B+F). The barley genotypes showed significant differences (P < 0.01) in yield 

parameters and efficiency indices, as Obruk with 5.1g/pot and Denmark with 2.5 g/pot had the 

highest and lowest GDW, Rihane-03 and Yea-168 were efficient in P acquisition and efficient 

in P utilization respectively. Thus it can told that screening P-efficient varieties along with 

inoculation by phosphate-solubilizing microorganisms decreased application of the chemical 

fertilizers due to increasing P absorption from phosphate rock and insoluble forms of P in soil. 

Keywords: Phosphorus efficiency, P acquisition, P utilization, barley, phosphate-solubilizing 

microorganisms 
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Increasing population resulted in high-input agriculture, land-use conversion and 

deforestation. This study was carried out to investigate the changes in soil quality and carbon 

and nitrogen in response to land-use shifting from forest among four land-uses of forest, 

pasture, garden and cultivation in West Azerbaijan. About 70 random soil samples were taken 

from 0-15 and 15-30 cm depths. A total of 24 soil properties were measured. In order to 

investigate the soil quality, a number of 13 parameters, out of total 25 parameters, for which 

the effect of land-use was statistically significant were selected and supposed as total data set 

(TDS) in principal component analysis (PCA) procedure. The quality of soils was assessed 

through integrated soil quality index (ISQI) model. Results of PCA for surface soil indicated 

that organic carbon (OC), Respiration base, Ratio the microbial carbon to organic carbon 

(Cmic/Corg), pH and sand which were selected as MDS, had the highest effect on quality of 

soil in studied land-uses. In lands shifting from forest to other land-uses, the surface soil had 

lower amounts of sand, OC, Cmic/Corg, BR and SIR and higher amounts of pH. The highest 

degradation of soil quality was observed in garden and cultivation land-uses. So that, SQI of 

1.15 in forest was reduced to 1.12 in pasture and respectively to 1.03 and 1.04 in garden and 

cultivation. Among organic carbon and nitrogen forms in land-use changed areas OC, total 

nitrogen and the ratio Norg / Nmin were reduced and nitrate significantly increased. It can be 

concluded that land use conversion from forest to either pasture or garden and cultivation has 

been resulted in degradation of soil quality in the studied region. Considering the short history 

of land use conversion in the region, monitoring the long-term effect of land use conversion in 

the region is necessary. 

Keywords: deforestation, land-use, nitrogen, organic carbon, soil quality 
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97. Effects of Fire on Some Physical and Chemical Properties of Forest Soils in 

Sardasht Region-West Azerbaijan 
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Most of physicochemical, mineralogical and biological soil properties can be affected by 

forest fires. Fire is one of the most important factors of forests destruction in Sardasht region 

and considerable area of the region are annually exposed to fire. Depend on environmental 

conditions and also fire intensity, different effects will impose on ecological conditions of the 

environment. Whereas soil is considered as a base for forest's growth and regeneration, study 

of fire effects on its properties takes an important place. The objective of this study was to 

investigate the impact of fire on soil physical and chemical properties in oak forests of 

Sardasht. Several sites with different time of firing background (0.5, 1 and 2 years) were 

chosen for studying soil properties. About 120 samples were taken from two depths (0-5 and 

5-20 cm) in two areas of burn and not-burnt (as control). The effect of fire on soil pH, 

electrical conductivity, Total calcium carbonate, carbon sequestration and bulk density were 

measured. The results showed that there was a significant difference in the amount of 

electrical conductivity, calcium carbonate and pH in soils with different history of burn. 

Carbon sequestration reduced in burned soils. Soil bulk density increased in fire site 

comparing to control site. It is concluded that fire significantly changed different properties of 

soil in particular carbon pool. 

Keywords: fire, forest soils, physicochemical properties, carbon pool 
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Due to the pivotal and vital roles of microbial community, The ecological balance of MC is 

very important as index of soil ecosystem health. For this purpose, the investigation was 

carried out for evaluate soil microbial community structure (MCS) in Tabriz plain, Iran. We 

have selected two plants with different tolerance to salinity including: low to medium 

tolerance (Allium cepa L.) and halophyte (Salicornia europaea L.) from fields and salt 

marshes with different salinity in Tabriz plain. We took 39 and 26 soil and root composite 

samples from A. cepa and S. europaea (respectively) from fields and salt marshes in Tabriz 

plain from different places with wide range of EC. One part (About 100 g of soil) stored in the 

freezer (-20°C ) for phospholipid fatty acid (PLFA) analysis until use, And the rest (about 1 

kg of soil) was air dried and sieved (<2mm) for physical and chemical analysis. Study of soil 

microbial community structure showed that the largest amount of total PLFA has been 

obtained in soil samples of sludge lake with high salinity even more than soil samples of 

around root of A. cepa. The lowest mean PLFA has been obtained in soil samples of around 

root of A. cepa. Total soil microbial community (Total PLFAs) showed no a good correlation 

with the increase EC, because this population was highly dependent on soil OC and soil 

samples were content different OC. 

Keywords: Salinity, plants, Microbial Community Structure,PLFA 
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The investigation was carried out for evaluate arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis with 

the increase of salinity in Tabriz plain, Iran. We have selected two plants with different 

tolerance to salinity including: low to medium tolerance (Allium cepa L.) and halophyte 

(Salicornia europaea L.) from fields and salt marshes with different salinity. We took 39 and 

26 soil and root composite samples from A. cepa and S. europaea (respectively) from fields 

and salt marshes in Tabriz plain from different places with wide range of EC. One part (About 

100 g of soil) stored in the freezer (-20°C ) for phospholipid fatty acid (PLFA) and neutral 

lipid fatty acid (NLFA) analysis until use, and the rest (about 1 kg of soil) was air dried for 

physical and chemical analysis. In order to experiments on roots, 3 to 5 g of fine roots 

immediately were placed in falcon tubes and were freeze dried and stored at -20°C for PLFA 

analysis. The results showed that with increase EC due to the high correlation PLFA (16:1ω5) 

(mycorrhiza indicator) and the organic carbon (OC) in the soil, It can not be a good indicator 

for the evaluation of mycorrhiza in soil, while the NLFA16:1ω5/PLFA16:1ω5 ratio in soil 

and also NLFA (16:1ω5) in root can be a better indicator for the evaluation mycorrhiza. 

Keywords: Salinity, Tabriz plain, PLFA, NLFA, AM fungi 
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Due to the pivotal and vital roles of microbial community (MC), The ecological balance of 

MC is very important as index of soil ecosystem health. For this purpose, the investigation 

was carried out for evaluate soil microbial community structure in Tabriz plain, Iran. We have 

selected two plants with different tolerance to salinity including: low to medium tolerance 

(Allium cepa L.) and halophyte (Salicornia europaea L.) from fields and salt marshes with 

different salinity in Tabriz plain. We took 39 and 26 soil and root composite samples from A. 

cepa and S. europaea (respectively) from fields and salt marshes in Tabriz plain from different 

places with wide range of EC. One part (About 100 g of soil) stored in the freezer (-20°C ) for 

phospholipid fatty acid (PLFA) analysis until use, And the rest (about 1 kg of soil) was air 

dried and sieved (<2mm) for physical and chemical analysis. Study of soil microbial 

community structure showed that the largest amount of total PLFA has been obtained in soil 

samples of sludge lake with high salinity even more than soil samples of around root of A. 

cepa. The lowest mean PLFA has been obtained in soil samples of around root of A. cepa. 

Total soil microbial community (Total PLFAs) showed no a good correlation with the 

increase EC, because this population was highly dependent on soil organic carbon (OC) and 

soil samples were content different OC. 

Keywords: Salinity, Onion, Salicornia, Microbial Community Structure, PLFA 
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The purpose of this study was to evaluate the effect of leonardite on availability of Zn from 

soils that originated from different parent materials including syenite, schist, gabbros and 

calcite rocks for Zea Maize. Leonardite has major role in mobilizing/ immobilizing metal 

complex in soils. The experiments were conducted in four polluted soil samples with Zn 

solutions containing 1500 mg Zn kg-1, and then incubated 2 months in order to balance of the 

moisture field capacity. The greenhouse experiment with completely randomized factorial 

design with two factors, leonardite in three levels (0, 2 and 5 w/w%) and four types of soil 

with three replicates. The results of X-ray diffraction analysis showed that smectites were the 

dominant clay minerals in syenite, schist and gabbros soils. But, hydroxy interlayer 

vermiculite minerals were dominated in calcite soil. The pH of syenite soil sample was highly 

decreased with the addition of leonardite levels. Analysis of variance showed that the effect of 

leonardite, soil and soil × leonardite interaction were significant (p<0.001) on amount of soil 

available Zn and Zn uptake by corn plants. The amount of available Zn in soils varried and 

the highest value was observed in syenite soil. On the other hand, the amount of available Zn 

increased in syenite-based soil due to leonardite application and decreased in other soils. Also 

Zn absorption decreased by plant root in all soils by leonardite. In general, the Zn transferring 

to shoot was higher in syenite soil and increased with leonardite levels. However the Zn 

translocation to shoot decreased in other soils. So the application of leonardite had no similar 

behavior in different soils and its application should be based on objective and soil type. 

Keywords: Zinc, Clay Minerals, Leonardite, parent material 
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In this study, in vitro contact and fumigation bioassays were conducted to determine effects of 

essential oil type (thyme, Origanum vulgare; sage, Salvia officinalis; eucalyptus, Eucalyptus 

globulus; fennel, Foeniculum vulgare and rosemary, Rosmarinus officinalis), essential oil 

concentration (0, 100, 200, 300, 400, 500 µl/L and 1, 3, 5, 7, 9 µl/petri dishes) and incubation 

time (3,4,5 and 6th day) on fungal mycelium growth of Alternaria mali. In this respect, in 

vitro antifungal effects of essential oils extracted from the plant materials were tested against 

the fungal disease. It was determined that all the tested factors; namely, essential oil type, 

incubation time and essential oil concentration had significant (P <0.01) antifungal effects on 

the fungal mycelium growth. Contact and fumigation bioassays showed that the plant 

essential oils had different antifungal effects in different incubations times and essential oil 

concentrations. When the essential oil types were compared with each other in terms of their 

antifungal effects, it was observed that oregano had the highest activity both bioassays. 

Among the essential oil types, rosemary oil was determined to show lower antifungal effect 

than the others oil in contact bioassay. In addition, inhibition percent of the fungal mycelium 

growths were also calculated. It was found that oregano essential oil could inhibit the 

mycelium growth up to 100 %. Eucalyptus essential oil at 500 µL/L concentration was 

observed to prevent the fungal mycelium growth up to 54.27 %. Sage, fennel and rosemary 

essential oils were observed to inhibit the fungal mycelium growth depending on increase in 

their concentration levels. Fumigation bioassay revealed that oregano essential oil could 

inhibit the mycelium growth up to 100 %. Eucalyptus and sage essential oils at 9 µL/petri dish 

concentration was observed to prevent the fungal mycelium growth up to 73.65 % and 58.31 

% respectively. Rosemary and fennel essential oils were observed to inhibit the fungal 

mycelium growth depending on increase in their concentration levels. 

Keywords: Postharvest protection, pathogen, antifungal effect, essential oil 
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103. Mezopotamya Zoocoğrafyasında Özel Bir Tür: Kelaynak (Geronticus eremita) 
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Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Coğrafya Ana Bilim Dalı 

 

Mezopotamya adı verilen bölge dünyanın en eski medeniyet emarelerinin ortaya çıktığı saha 

olmasının yanı sıra tabii şartları açısından da özel bir yere sahiptir. Fırat ve Dicle’nin hayat 

verdiği topraklar zoocoğrafya açısından da özel bir sahadır. Nitekim bölge Asya, Afrika ve 

Avrupa’nın kabaca kesişme noktasında yer almakta olup Ortadoğu’nun iki önemli akarsuyu 

tarafından sulanan özel bir ekolojik yapıya sahiptir. Bu açıdandır ki gerek bitki gerekse 

hayvan türleri açısından dünyanın başka yerlerinde rastlanamayacak canlı türlerine ev 

sahipliği yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi de başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye ve 

Mezopotamya açısından da simgesel bir özellik taşıyan kelaynak (Geronticus eremita)’tır. 

Yaşam alanının daralması, avcılık ve de en önemlisi zirai ilaçlar nedeniyle nesilleri tükenme 

noktasına gelen kelaynak varlığında Türkiye’deki başarılı girişimlerle bugün kayda değer bir 

popülasyon artışı yaşanmıştır. Kelaynakların korunması ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi 

coğrafya, zooloji ve ziraat alanından araştırmacıların müşterek çalışmaları ile mümkün 

olabilecektir. Bu çalışmada da zoocoğrafya odağında multidisipliner çalışmalar neticesinde 

bölgenin kelaynaklarının ve de genel anlamda Mezopotamya için önemli bir gen kaynağının 

korunması açısından neler yapılması gerektiği üzerinde durularak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Kelaynak, Geronticus eremita, Şanlıurfa, Birecik, 

Zoocoğrafya. 
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104. Can Permaculture Be A Tool Under The Roof Of Urban Ecology Approach? 
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Rapid urbanization due to the industrial revolution and technological development, in addition 

to the population increase, have been causing significant damages by creating pressure on the 

natural ecosystems and causing irreversible environmental problems for the last forty years. In 

order to reduce the devastating impacts of these damages, various urban approaches have 

been developed, one of which is urban ecology approach. Urban ecology approach considers 

urban life as a whole of natural and artificial ecosystems and advocates the requirement of 

sustainable use-conservation-development of the natural resources for a liveable city. This 

approach includes conservation of natural habitats and increasing diversity, sustainable use of 

energy, natural ecosystem based urban design and planning implementations and self-

sufficient societies. In this context, permaculture, which is considered as a tool of urban 

ecology, is a concept mainly focused on agriculture-farming implementations and sustainable 

designs based on human settlements in the nature and natural ecosystems. In this study, it is 

aimed to reveal the impacts of permaculture practices on urban life by evaluating their 

ecological dimensions under the roof of urban ecology approach 

Keywords: Permaculture, sustainability, urban ecology approach 

 

Ekolojik Kentsel Yaklaşım Çatısında Permakültür Bir Araç Olabilir mi? 

 

Sanayi devrimi ve teknolojik gelişim ile hız kazanan kentleşme, nüfus artışıyla birlikte doğal 

ekosistemler üzerinde baskı oluşturarak önemli tahribatlara neden olmakta ve son kırk yılda 

geri dönüşümü olmayan çevre sorunları yaratmaktadır. Bu yıkıcı tahribatın etkisini azaltmak 

amacıyla birçok kentsel yaklaşımlar üretilmiştir. Bunlardan biri de ekolojik kentsel 

yaklaşımdır. Ekolojik kentsel yaklaşım; kent yaşamını kendi içinde doğal ve yapay 

ekosistemler bütünü olarak görmekte ve yaşanılabilir kent için kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı-korunması-geliştirilmesi gerekliliğini savunmaktadır. Bu yaklaşım; doğal 

habitatların korunması ve çeşitliliğinin arttırılması, sürdürülebilir enerji kullanımı, doğal 

ekosistemlere göre kentsel tasarım ve planlama uygulamaları ve kendine yetebilen toplumları 

kapsamaktadır. Bu bağlamda ekolojik kentsel yaklaşımın bir aracı olarak görülen 

permakültür; doğadaki insan yerleşimlerini, doğal ekosistemleri temel alan, çoğunlukla ziraat-

tarım odaklı uygulamalar ve sürdürülebilir tasarım anlayışıdır. Bu çalışmada ekolojik kentsel 

yaklaşım çatısı altında permakültür uygulamalarının ekolojik boyutları değerlendirilerek 

kentsel yaşam üzerine etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik kentsel yaklaşım, sürdürülebilirlik, permakültür 
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105. Developments in the European Union and Turkey Organic Farming Legislation 

and the Analysis of Recent Regulations 

 

Murat Emir, Kürşat Demiryürek 
Ondokuz Mayis University, Department of Agriculture Economics, Samsun,Turkey 

 

Recently, organic farming trade has been improving rapidly, especially in developing 

countries. In order to increase Turkey’s export of organic farming and food products to the 

European Union (EU) countries, it has great importance to make legislation compatible 

besides its manufacturing and marketing issues. The purpose of this study is to emphasize in 

the EU legislation on organic farming instead of 2092/91 dated regulation abolished from 1 

January 2009, 834/2007, 889/2008 and 1235/2008 dated regulations, which came into effect, 

state Turkey's alignment with the concerned regulations. The study primarily indicates 

significants changes in EU organic farming legislation. the Strengths and weaknesses of the 

regulations in the new era of EU legislation on organic farming have been analyzed. Later, 

historical developments and legislation of organic farming in Turkey have been examined. 

First of all, Organic Agriculture Law No. 5262 on December 3, 2004, afterwards 27676 dated 

on August 18,2010 "Regulation on Organic Farming Principles and Practices" indicating this 

law’s applications have been examined. In the last part of the study, complaince between 

Turkish and the EU organic farming legislations discussed and found that the Turkish 

legislation was compatible with the new EU legislation. Although, the main aim of the 

changes was to simplify the EU legislation, it seems that this could not been achieved. 

Keywords: Organic farming, complaince, legislation, European Union, Turkey 

 

Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Son 

Yönetmeliklerin Analizi 

 

Son yıllarda özellikle, gelişmiş ülkelerdeki organik tarım ticareti hızla gelişmektedir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine organik tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatını 

artırabilmesi için üretim ve pazarlama konularının yanında, mevzuatını da uyumlu hale 

getirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, AB organik tarım mevzuatında 1 

Ocak 2009’dan itibaren yürürlükten kalkmış 2092/91 sayılı yönetmeliğin yerine yürürlüğe 

giren 834/2007, 889/2008 ve 1235/2008 sayılı yönetmeliklere Türkiye’nin uyumu ile ilgili 

düzenlemeleri ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle AB organik tarım mevzuatındaki 

önemli değişimler ortaya konulmuştur. AB organik tarım mevzuatında yeni dönemin 

yönetmeliklerinin güçlü ve zayıf yanları analiz edilmiştir. Daha sonra, Türkiye’de organik 

tarım mevzuatındaki tarihsel gelişmeler ve organik tarım mevzuatı incelenmiştir. Öncelikle 3 

Aralık 2004’de 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, sonrasında da bu kanunun uygulamalarını 

belirten 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik” ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümde ise, Türkiye’nin organik tarım 

mevzuatının AB organik tarım mevzuatına uyumu tartışılmış ve AB'nin yeni mevzuatına 

uyumlu olduğu tespit edilmiştir. AB’de yapılan değişikliklerin ana hedefi yönetmeliği 

basitleştirmek olmasına rağmen; bu hedefe ulaşıldığını söylemek güçtür. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, uyum, mevzuat, Avrupa Birliği, Türkiye 
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106. Promoting Organic Zivzik Pomegranate Cultivation in Siirt Province 
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Pomegranate is a tropical and subtropical climate fruit known to have numerous benefits to 

human health. It is easy to reproduce. It has significant advantages such as obtaining higher 

yields per unit area, being inclined to early yield and being suitable for thickset plantation. 

Zivzik pomegranate, specific to Siirt region, is preferred due to its taste, aroma and potential 

long-term preservation. Although cultivation of Zivzik Pomegranate is not done through 

organic farming on a contractual basis with control certification organizations, chemical 

pesticides and fertilizers are not used in the production stage. There are no Organic Zivzik 

Pomegranate Cultivators at Siirt Province officially registered to Organic Agriculture 

Information System (OTBİS). Therefore, training in fields like Pomegranate Cultivation, 

Marketing, Organization and Environment awareness and etc... should be given to cultivators 

to promote Organic Zivzik Pomegranate Cultivation. Farmers should be directed organize. To 

begin organic pomegranate cultivation, a contract should be signed with one of the Control 

and Certification Organizations authorized by the Ministry of Food, Agriculture and 

Livestock. Certificate fee is not economical for the cultivator in individual applications in 

organic agriculture. Consequently, organization will have a positive outcome for the producer. 

Fees paid to Control and Certification Organization by farmers should be reduced. These fees 

should be partially supported by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. Organic 

fertilizer and organic pesticide dealerships should be opened and expanded in GAP region 

(Southeastern Anatolia Project). Organic Zivzik Pomegranate Cultivation awareness should 

be developed by using mass publication materials. 

Keywords: Pomegranate, Zivzik Pomegranate, Organic pomegranate cultivation 

 

Siirt İlinde Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin Teşvik Edilmesi 

 

Nar, insan sağlığına pek çok faydasının olduğu bilinen tropik ve subtropik bir iklim 

meyvesidir. Çoğaltması kolaydır. Birim alandan yüksek verim elde edilmesi, erken verime 

yatması ve sık dikime uygun olması gibi önemli avantajlara sahiptir. Siirt yöresine has bir 

çeşit olan zivzik narı, tadı, aroması ve uzun süre muhafazasının mümkün olması nedeniyle 

tercih edilmektedir. Zivzik Narı'nda, kontrol sertifikasyon kuruluşlarıyla sözleşmeli olarak 

organik yetiştiricilik yapılmasa da, üretim aşamasında kimyasal ilaç ve gübre 

kullanılmamaktadır. Siirt İlinde resmi olarak Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)’ ne kayıtlı 

herhangi bir Organik Zivzik Narı Üreticisi bulunmamaktadır. Bu sebeple Organik Zivzik Narı 

yetiştiriciliğini teşvik etmek için; Organik Nar Yetiştiriciliği, Pazarlama, Örgütlenme ve 

Çevre bilinci vb. konularında üreticilere eğitim verilmelidir. Çiftçiler örgütlenmeye 

yönlendirilmelidir. Organik nar yetiştiriciliğine başlamak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının yetkilendirdiği Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarından biri ile sözleşme 

imzalanmalıdır. Organik tarımda bireysel başvurularda sertifika ücreti üretici için ekonomik 

değildir. Bu nedenle örgütlenme üretici için olumlu bir sonuç doğuracaktır. Çiftçilerin 

sertifika için Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşuna ödedikleri ücret düşürülmelidir. Bu ücretler 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kısmen desteklenmelidir. GAP bölgesinde organik 

gübre ve organik ilaç bayilikleri açılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Kitlesel yayım materyalleri 

kullanılarak Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliği bilinci geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Nar, Zivzik Narı, Organik nar yetiştiriciliği  
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107. The Effects of Spirodiclofen on Life Table of The Predatory Mite Neoseiulus 

californicus (Acari: Phytoseiidae) Fed on European Red Mite 
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The European red mite, Panonychusulmi, an important pest in Iran apple orchards. Laboratory 

bioassays were conducted to evaluate the effects of the acaricide recommended for the control 

of European red mite spirodiclofen (Envidor®) on life history and life-table parameters of 

Neoseiuluscalifornicus is an important natural enemy that feeds on many spider mites. The 

acaricide tested caused a significant reduction in the net fecundity/fertility throughout the 

trial. The results indicated that adverse effects of the insecticides on population growth of N. 

californicus were significant. The intrinsic rate of increase (rm) the net reproduction rate (R0) 

and finite rate of increase (λ) were significant reduced in treated female compared to control. 

It could be concluded that lethal concentrations can significantly reduce the population growth 

of N. californicus and this should be considered in integrated pest management programs. 

Keywords: Demography, Fecundity, Panonychusulmi, Population growth, The intrinsic rate 

of natural increase 
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108. The First Record of Neogregarine (Apicomplexa: Neogregarinida) Which Also 

Has The Potential for Use As Biological Control Agent, Isolated From The Anisoplia 

sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) in The World 

 

Çağrı Bekircan 
Karadeniz Technical University, Faculty of Science, Department of Biology, Trabzon 

 

The Anisoplia spp. is one of the most important pest which caused the damaged on various 

grains, especially wheat. This pest mostly managed with chemical control methods. Control 

fields and amount of pesticide used are increased day by day. Continuous and intensive use of 

insecticides causes some important problems as an environmental pollution, degradation of 

the natural balance and resistance issue. This situation has led to search new control methods 

against the pests. In recent years; biological control methods in the fight against crop pests, 

such as Anisoplia spp.; draw attentions with effectiveness and they do not carry any negative 

effect on human health as well as nature. The pathogenic organism that effective on pests, 

may be presented as an alternative control agent and neogregarines are one of the most 

important group. Neogregarines show their effect directly causing the death of pest or 

reducing the pest feeding, growth, egg laying and other biological activities indirectly. In this 

study, 351 adult Anisoplia sp. beetle collected during to 2012 – 2013 years in province of 

Nevşehir and beetles were put into sterile boxes, brought to the laboratory and dissected as 

soon as possible. The adult beetles were dissected in Ringer’s solution and wet smears were 

examined under a light microscope (Olympus CX41 and CX31) for detection of pathogens. 

When an infection with a pathogen was observed, the oocysts were measured and 

photographed using an Olympus BX51 microscope with a DP-25 digital camera and a DP2-

BSW Soft Imaging System. In addition, some smears were stained with 5% solution of 

Giemsa stain for observed life cycle stage of neogregarine. As a result of these studies, 

neogregarine oocyst were observed in 45 of 351 adult beetles. Average infection rate was 

found to be 12.8 % during to two years. The oocyst measurements were determined as 10.92 

± 0.65 × 7.37 ± 0.38 µm. According to histopathological examination on infected adult 

beetles, this pathogen able to form pathogenicity all insect tissue especially in midgut. 

Another notable finding was in heavy infection pathogen causes coloration. In the light 

microscopic examination pathogen form brownish staining in the midgut. 

Keywords: Wheat, neogregarine, biological control, Anisoplia sp. 

 

Tahıl Zararlılarından Anisoplia spp. (Coleoptera: Scarabaeidae)’ de Biyolojik Mücadele 

Etmeni Olarak Kullanım Potansiyeline Sahip Neogregarin Patojeninin Dünyada İlk 

Tespiti 

 

Ekin bambul böceği (Anisoplia spp.) başta buğday olmak üzere çeşitli tahıl türlerinin önemli 

bir zararlısıdır. Bu böcek ile yapılan kimyasal mücadelede; mücadele alanı ve buna bağlı 

olarak da kullanılan ilaç miktarı giderek artmaktadır. Sürekli ve yoğun insektisit kullanımı, 

çevre kirlenmesi, doğal dengenin bozulması ve direnç sorunu gibi bazı önemli problemleri de 

beraberinde getirmektedir. Bu durum, zararlı olarak kabul edilen böceklerin mücadelesinde 

günümüzde alternatif yolların aranmasına neden olmaktadır. Biyolojik mücadele teknikleri 

ekin bambul böceği gibi zararlı böceklerin mücadelesinde; etkinliklerinin yanı sıra doğaya ve 

beraberinde insan sağlığına herhangi bir olumsuz etki taşımadıkları için son yıllarda dikkat 

çekmektedir. Zararlı böceklerde patojenik olan ve onlara karşı alternatif biyolojik mücadele 

ajanı olarak sunulabilecek mikroorganizmaların başında neogregarin grubuna ait türler 

gelmektedir. Neogregarin grubuna ait organizmalar, doğrudan böceğin ölümüne neden olarak 

ya da böceğin beslenmesi, büyümesi, yumurta bırakması gibi biyolojik aktivitelerini azaltarak 
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dolaylı olarak böceğin zarar seviyesini aşağıya çekmiş olurlar. Bu bilgiler doğrultusunda 

yapılan bu çalışmada, 2012-2013 yılları boyunca Nevşehir yöresinde yapılan arazi çalışmaları 

ile toplam 351 ergin Anisoplia sp. böceği toplandı ve steril kaplar kullanılarak laboratuvar 

ortamına getirilen ergin böcekler Ringer solüsyonu kullanılarak ışık mikroskobu (Olympus 

CX41 ve CX31) altında disekte edildi. Enfeksiyon tespit edilen numuneler DP-25 dijital 

kamera ve DP2-BSW resim sistemli aparatı mevcut olan Olympus BX51 mikroskobu 

kullanılarak karakteristik ölçümleri yapılarak fotoğraflandı. Ayrıca tespit edilen patojenin 

hayat devrelerinin aydınlatılabilmesi için %5’ lik Giemsa ile doku boyamaları gerçekleştirildi. 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda toplam da 351 ergin böceğin 45’ inde yoğun şekilde 

neogregarin patojeni tespit edildi. İki yıllık bu çalışma boyunca ortalama enfeksiyon oranı ise 

%12.8 olarak bulunurken patojenin karakteristik safhası olan ookist üzerinde yapılan 

ölçümlere göre ise ortalama boyutlar 10,92 ± 0,65 × 7,37 ± 0,38 µm olarak tespit edildi. 

Disekte edilen ergin böcekler üzerinde yapılan histopatolojik incelemeler sonucunda ise başta 

orta bağırsak (midgut) olmak üzere hemen hemen tüm böcek dokularında enfeksiyon 

oluşturabildiği gözlemlendi. Dikkat çekici diğer bir bulgu ise yoğun enfeksiyonlar da 

patojenin doku renklenmelerine neden olduğudur. Yapılan ışık mikroskobu incelemelerinde 

patojenin orta bağırsak (midgut) kısmında kahverengimsi lekelenmeler oluşturduğu tespit 

edildi. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, neogregarin, biyolojik mücadele, Anisoplia sp. 
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109. Effects of Different Soil Amendment on Total Phosphorus Availability 

 

Veysel Turan 
Bingol University 

 

Phosphorus (P), is a vital macro element for plant growth. Due to heavy addition of P 

fertilizer, amount of total P in soils increased while plant available P decreased year to year. 

In recent years, environmental pollution, especially phosphorus, which is an affiliate 

Phosphorus fertilizer use in limiting the reduction of eutrophication, is one of the main 

purposes. In this study, the effects of different soil amendment (cattle and chicken manure, 

sulfur) application on soil total P availability were investigated. The study was carried out 

under the greenhouse conditions as a pot experiment. Soil was collected from the 0-20 cm 

depth of İkizce series in Harran Plain soils at the Harran University research area in Eyyubiye 

Campus. Treatments were 0, 4 and 8 t/ha for chicken manure, 0, 20 and 40 t/ha for cattle 

manure and 0, 0.75 and 1.5 t/ha for Sulfur. Cattle and chicken manure applications increased 

available P in soil. 

Keywords: available P, Total Phosphorus, soil Amendment 
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110. The Importance of Fıshery Product Mechanızation in Aquaculture Engineering 

 

Hakan Akgün 
Elazığ Fisheries Research Station Management, Elazığ, Turkey 

 

Breeders can utilize existing work force more rationally while using the mechanization in 

fishery product breeding. Mechanization plays an efficient role in production especially in 

enterprises requiring a great number of labor and work force in terms of investment and 

energy requirements. The main duty in fishery product mechanization is to improve 

productivity of human work force and to decrease the cost of work by this way. It aims to 

make things easier in fishery product farming and to improve existing situation of fishery 

product farming and aquaculture engineering. 

Keywords: Aquaculture production, aquaculture engineering, mechanization of fisheries 

 

Su Ürünleri Mühendisliği’nde Mekanizasyon ve Önemi 

 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde mekanisazyonun kullanımı ile yetiştirici mevcut işgücünü daha 

rasyonel kullanabilmektedir. Mekanizasyon özellikle çok sayıda işçi ve işgücü gerektiren 

işletmelerde yatırım ve enerji gereksinimi ile ilgili olarak üretimde etkin rol oynar.Su ürünleri 

mekanizasyonun başlıca görevi,insan işgücünün prodüktivitesini artırmak ve böylece işin 

maliyetini düşürmektir.Su ürünleri üretiminde işleri kolaylaştırmak ve su ürünleri üretimi ile 

su ürünleri mühendisliğinin bugünkü mevcut durumunu değiştirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Su ürünleri üretimi,su ürünleri mühendisliği,su ürünleri mekanizasyonu 
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111. Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanılması Projesi Kapsamında 

Kurulan 50kW Gücünde Rüzgar Enerji Santralinin Mekanik Kurulumu ve Enerji 

Analizi 
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Bu makalede, Eskişehir Geçit Kaşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Bursa, 

Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, 

Karagözler Köyü mevkiinde kurulan “50kW Gücünde Rüzgar Enerji Santrali” üretim tesisinin 

mekanik kurulumu ve tesise ait enerji analizi ele alınacaktır. Dünyanın artan nüfusu, yoğun 

tarım uygulamaları ve hızla gelişen sanayileşme ile giderek artan enerji gereksinimini, çevreyi 

kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek kaynaklardan bir tanesi de rüzgar 

enerjisidir. Son yıllarda temiz bir çevre için özellikle fosil esaslı enerji kaynaklarına alternatif 

olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisinin, tarımsal alanlarda 

enerji gereksiniminin karşılanması amacıyla kullanılması gündeme gelmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda elektrik enerjisi üretmek için kurulumuna 01.11.2012 tarihinde başlanan 

tesis,24.03.2013 tarihinde üretime başlamıştır. Tesiste kullanılan rüzgar türbini; 50 kW/saat 

gücünde elektrik generatörü ve redüktörün bulunduğu enerji grubu, 3 adet 7,3 metre 

uzunluğunda kanat, 25 metre yüksekliğinde kule, elektrik-elektronik devre elemanları ve 

elektrik panolarının bulunduğu kontrol ve kumanda odasından oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi; Rüzgar Enerji Santrali; Tarımsal Sulama 
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112. Agricultural Mechanization Properties of the Middle East Anatolia Region of the 

Turkey 
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2
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In this study, the agricultural mechanization properties of the Middle East Anatolia region of 

the Turkey have been defined and the agricultural mechanization characteristics of Middle 

East Anatolia region have been discussed. In this study, Turkish Statistical Institute data and 

relevant studies have been used, charts have been formed, and evaluations have been made. 

Changes in harvester number, tractor number and agricultural tool-machine number and 

mechanization level indicators for the last decade have been calculated. As a result, 

statistically, Middle East Anatolia Region’s tractor number, harvester number, agricultural 

tool-machine number and agricultural mechanization level indicators for the 2004 and 2013 

period have been calculated. Total agricultural area in Middle East Anatolia Region as of 

2004 was 1451029 hectares, while in 2013; the total agricultural area was 1298878.16 

hectares. For the years 2004 and 2013, the tractor numbers were 25324 and 35765, harvester 

numbers were 47 and 96. The 2004 and 2013 data were defined as follows, respectively; 

average tractor power 35.37 kW and 35.82 kW, tractor power per processed area 0.83 kW ha-

1 and 1.34 kW ha-1, tractor numbers per 1000 ha area 17.45 and 27.53, processed area per 

tractor 57.29 ha and 36.31 ha, harvester number per 1000 ha area 0.03 and 0.07, processed 

area per harvester 30872.95 ha and 13529.98 ha. 

Keywords: Mechanization, Middle East Anatolia Region, tractor, Turkey 

 

Türkiye’nin Orta Doğu Anadolu Bölgesi’nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri 

 

Bu çalışmada, Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesi’nin tarımsal mekanizasyon özellikleri 

belirlenmiş ve Orta Anadolu Bölgesi’nin mekanizasyon göstergeleri tartışılmıştır. Bu 

çalışmada, Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerinden ve önceki çalışmalardan yararlanılmış 

olup, değerlendirmeler yapılmış ve çizelgeler oluşturulmuştur. Son on yılın biçerdöver sayısı, 

traktör sayısı, tarımsal alet-makine sayısı ve mekanizasyon düzeyi göstergeleri hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak, Orta Doğu Anadolu Bölgesi’nin istatistiksel olarak 2004 ve 2013 yılları için 

traktör sayısı, biçerdöver sayısı, tarımsal alet-makine sayısı ve tarımsal mekanizasyon düzeyi 

göstergeleri hesaplanmıştır. Orta Doğu Anadolu Bölgesi’nin 2004 yılındaki toplam tarım alanı 

1451029 hektar, 2013 yılındaki toplam tarım alanı ise 1298878.16 hektardır. 2004 ve 2013 

yılları için traktör sayısı 25324 adet ve 35765 adet, biçerdöver sayısı 47 adet ve 96 adettir. 

2004 ve 2013 yılları verilerine göre sırasıyla; ortalama traktör gücü 35.37 kW ve 35.82 kW, 

işlenen alana düşen traktör gücü 0.83 kW ha-1 ve 1.34 kW ha-1, 1000 ha alana düşen traktör 

sayısı 17.45 adet ve 27.53 adet, 1 traktöre düşen işlenen alan 57.29 ha ve 36.31 ha, 1000 ha 

alana düşen biçerdöver sayısı 0.03 adet ve 0.07 adet ve bir biçerdövere düşen işlenen alan 

30872.95 ha ve 13529.98 ha olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mekanizasyon, Orta Doğu Anadolu Bölgesi, traktör, Türkiye 
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113. The Effect of Ultraviolet (UV)-C Light Application at Different Flow Rate on The 

Microbial and Physico-Chemical Properties of Licorice Root (Glycyrrhiza glabra L.) 

Sherbet 
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Licorice root (Glycyrrhiza glabra L.) sherbet that has many beneficial features to health is 

known as a drink since very ancient. Sherbet is produced with traditional methods in Eastern 

and Southeastern Anatolia in Turkey and consumed on daily during the summer months due 

to the refreshing effect. During the traditional production process of licorice root sherbet any 

conservation methods such as thermal threatment are not appliyed so the sherbet is deterioated 

in a short time and it becomes undrinkable. However, in recent years there has been a great 

interest in new non-thermal preservation techniques due to the negative effects of thermal 

threatments on the sensory and nutritional quality of foods. Ultraviole light technology is one 

of the non thermal alternative technology which is applied to produce safety and quality food. 

In this research, the effect of flow rate change at UV-C reactor on the microbiologic and 

physico-chemical properties of licorice root sherbet was examined. For this purpose, different 

three flow rate (2,2±0,2, 4,2±0,2 ve 5,9±0,5 L/min) at UV-C reactor was studied. As 

increasing flow rate of licorice root sherbet from 2,2±0,2 L/min to 5,9±0,5 L/min at UV-C 

reactor did not cause a statistically significant effect on the physical (pH, color and brix) and 

chemical properties of sherbet (p>0,05). The total yeast-moust count of licorice root sherbet 

decreased 0,88 log, 0,52 log and 0,29 log at 2,2±0,2 L/min, 4,2±0,2 L/min ve 5,9±0,5 L/min, 

respectively. The reduction in logaritmic total aerobic plate count (0,91, 0,70 ve 0,43 log) of 

licorice root sherbet decreased while the flow rate (2,2±0,2, 4,2±0,2 ve 5,9±0,5 L/min) of 

sherbet in reactor increased. Any coliform/fecal coliform microorganism were not detected in 

licorice root sherbet. 

Keywords: Licorice Root Glycyrrhiza glabra L.) Sherbet, UV Light Technology, Microbial 

and Physico-Chemical Properties 

 

Farklı Akış Hızlarında Ultraviyole (UV)-C Işın Uygulamasının Meyan Kökü 

(Glycyrrhiza glabra L.) Şerbetinin Mikrobiyal Ve Fiziko-Kimyasal Kalite Özellikleri 

Üzerine Etkisi 

 

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra L.) şerbeti çok eski tarihten bu yana bilinen, sağlığa faydalı 

birçok özelliği olan bir içecektir. Serinletici etkisinden dolayı daha çok yaz aylarında 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde geleneksel yöntemlerle üretilmekte ve günlük 

olarak tüketilmektedir. Meyan kökü şerbetinin geleneksel yöntemlerle üretimi sırasında ısıl 

işlem gibi bir muhafaza tekniği uygulanmadığından, ürün çok kısa sürede içilemeyecek 

duruma gelmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda ısıl işlemin gıdaların duyusal ve besin 

kalitesi üzerine olumsuz etkileri nedeniyle ısıl olmayan yeni muhafaza tekniklerine karşı 

büyük bir ilgi oluşmuştur. Ultraviyole (UV) ışın teknolojisi, kaliteli ve güvenli gıdaların 

üretimi amacıyla uygulanan ısıl olmayan alternatif teknolojilerden biridir. Bu çalışmada UV-

C reaktördeki akış hızlarındaki değişimin meyan kökü şerbetinin mikrobiyolojik, fiziko-

kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla; UV-C reaktörde 3 

farklı akış hızında (2,2±0,2, 4,2±0,2 ve 5,9±0,5 L/dak) çalışılmıştır. UV-C reaktördeki akış 

hızı arttıkça meyan kökü şerbetinin fiziksel (pH, renk ve briks) ve kimyasal (glisirizik asit, 

toplam fenolik ve flavonoid madde miktarı) özelliklerinde istatistiksel bir değişim 

gözlenmemiştir (p>0,05). Meyan kökü şerbetinin toplam maya küf sayısı, 2,2±0,2 L/dak, 

4,2±0,2 L/dak ve 5,9±0,5 L/dak akış hızlarında sırasıyla 0,88 log, 0,52 log ve 0,29 log 
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azalmıştır. Reaktördeki akış hızı arttıkça (2,2±0,2, 4,2±0,2 ve 5,9±0,5 L/dak) şerbetteki 

logaritmik toplam canlı sayısındaki (0,91, 0,70 ve 0,43 log) azalma miktarı düşmüştür. Meyan 

kökü şerbetinde koliform/fekal koliform mikroorganizma tespit edilmemiştir. Yapılan 

kontrolden farklılık testi sonucunda UV-C reaktörden geçirilen şerbetlerin UV-C reaktörden 

geçirilmeyen (Kontrol) şerbete göre genel açıdan çok hafif farklı, tat ve aroma açısından hafif 

farklı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Şerbeti, UV Işın Teknolojisi, 

Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Kalite 
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At the present time, modern agricultural tools and machines which are suitable with climatic 

conditions, crop pattern, terrain and soil structure should be used instead of primitive ones in 

order to make agricultural activities timely and economically. In soil tillage, which is 

affecting crop production costs as one of the most important agricultural operations, it is very 

important the most appropriate tillage implement to be used at the appropriate time in order to 

prepare the seed bed considering plant and soil conditions. The current types and numbers of 

soil tillage implements used in the practice bring different tillage methods on the agenda. In 

this study, the types and numbers of soil tillage implements used in the Southeastern Anatolia 

Region, which agricultural production development and significant changes occurred in its 

cropping pattern with Southeastern Anatolia Project, between the years 1999-2013 was 

investigated. In addition, it is aimed to determine the likely course of this distribution for the 

next seven years and accordingly to provide direction to the policies to be followed. For this 

purpose, various models generated by time series method using Turkey Statistical Institute 

(TSI) data and calculations made in accordance with this model. With using the model, future 

scenario has been prepared for each soil tillage implement. According to the findings 

obtained, as the number of tractors in the region, there have been significant increases in the 

number of all tillage implements each year. According to the 2013 data, the amount of 

agricultural land and tillage implements per a tractor has been 50.16 ha and 2.56 number 

respectively. In the last fifteen years, across the region, there has been an increase of 44% in 

the tillage implements used with tractors. While the agricultural land per a tillage implement 

was 36 hectares in 1999, this value decreased to 23 hectares in 2013. 

Keywords: Southeastern Anatolia Region, tillage implements, time series 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprak İşleme Alet-Makinaları Projeksiyonunun Zaman 

Serileri Yöntemiyle Belirlenmesi 

 

Günümüzde tarımsal faaliyetlerin zamanında ve ekonomik olarak yapılabilmesi için ilkel 

makinaların yerine, iklim koşullarına, bitki desenine, arazi ve toprak yapısına uygun modern 

tarım alet ve makinalarının kullanılması gerekmektedir. Bitkisel üretimde üretim maliyetini 

etkileyen en önemli tarımsal işlemlerden biri olan toprak işlemede, bitki ve toprak koşulları 

dikkate alınarak, en uygun toprak işleme alet-makinalarının uygun zamanda tohum yatağı 

hazırlama amacıyla kullanılması büyük önem arz etmektedir. Mevcut toprak işleme alet ve 

makinalarının çeşidi ve sayısı farklı toprak işleme yöntemlerini uygulamada ön plana 

çıkarmaktadır. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Projesi ile tarımsal üretimin geliştiği, bitki 

deseninde büyük değişikliklerin meydana geldiği Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılan 

toprak işleme alet ve makinalarının sayıları ile çeşitlerinin 1999-2013 yılları arasındaki 

dağılımı araştırılmıştır. Ayrıca, gelecek yedi yıl boyunca bu dağılımın izleyeceği seyrin 

belirlenmesi ve bu doğrultuda izlenecek politikalara yön verilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak, zaman serileri yöntemi ile modeller 

oluşturulmuş ve bu modeller doğrultusunda hesaplamalar yapılarak her bir toprak işleme 

makinası için gelecek senaryosu hazırlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Bölge genelinde 

traktör sayısında olduğu gibi bütün toprak işleme alet ve makinalarında da yıllara göre önemli 

artışlar olmuştur. 2013 verilerine göre, bir traktöre düşen tarım alanı 50.16 ha iken, bir 
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traktöre düşen toprak işleme alet-makinası sayısı 2.56 adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge 

genelinde son on beş yıl içerisinde traktör ile kullanılan toprak işleme alet ve makinalarının 

toplam sayısında % 44 oranında artış meydana gelmiştir. 1999 yılında bir toprak işleme alet-

makinasına düşen alan 36 hektar iken bu değer 2013 yılında 23 hektara gerilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, toprak işleme alet-makinaları, zaman 

serileri 
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115. Current State of Fisheries Production in Elazığ 

 

Hakan Akgün 
Elazığ Fisheries Research Station Management, Elazığ 

 

Elazig is composed of three sides covered with water, and within the limits of the Karakaya 

Dam Lake with Keb our country is one of the richest provinces in the water. Food, 

Agriculture and Livestock Ministry with the support given to aquaculture businesses located 

within the boundaries of the province of Elazig (163 units) as of December 2013 the total 

production capacity of 33,010 tons / year reached. All of aquaculture facility operating in 

Elazig trout farming operate. On the other hand, the economic worth bearing, and Elazığ 

hunting with the main fishery products between the arasında Cyprinus carpio, Capoeta trutta, 

Barbus rajanorum mystaceus, Barbus xanthopterus, Leuciscus cephalus, Acanthobrama 

marmid, Chalcalburnus mossulensis, Chondrostoma regium such as fish species and 

freshwater crayfish (Astacus leptodactylus ) are available. Aquaculture production 

employment for the province of Elazig province, although the door is ideal for the 

development of the industry. 

Keywords: Elazig, aquaculture, production 

 

Elazığ’da Su Ürünleri Üretiminin Mevcut Durumu 

 

Elazığ, üç tarafının sularla kaplı oluşu, sınırları içerisinde yer alan Keban ve Karakaya baraj 

gölleri ile ülkemizin en zengin su potansiyeline sahip illerinden biridir. Gıda,Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nın balık yetiştiriciliğine verdiği destek ile Elazığ il sınırları içerisinde 

bulunan su ürünleri işletmelerinin (163 adet) Aralık 2013 yılı itibariyle toplam üretim 

kapasitesi 33.010 ton/yıl’a ulaşmıştır. Elazığ’da faaliyette bulunan su ürünleri tesislerinin 

tamamı alabalık yetiştiriciliği yapmaktadır. Diğer taraftan, ekonomik değer taşıyan ve 

Elazığ’da avcılığı yapılan başlıca su ürünleri arasında Cyprinus carpio, Capoeta trutta, Barbus 

rajanorum mystaceus, Barbus xanthopterus, Leuciscus cephalus, Acanthobrama marmid, 

Chalcalburnus mossulensis, Chondrostoma regium gibi balık türleri ve tatlı su istakozu 

(Astacus leptodactylus) bulunmaktadır. Su ürünleri üretimi Elazığ ili için bir istihdam kapısı 

olmakla beraber ilin kalkınması için ideal bir sektördür. 

Anahtar Kelimeler: Elazığ, su ürünleri, üretim 
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116. Tarımın Bir Sektör Olarak Türkiye Perspektifinden Güneydoğu’ya Uzanan 

Boylamda Değerlendirilmesi 

 

Gülşah Bengisu 
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 

 

Ekonomik ve sosyal boyutlarla tanımlanmaya çalışılan stratejik ve yaşamsal misyon, tarımın 

yeterli gelişmişlik düzeyine ulaştığı ve sorunlarını çözdüğü anlamına gelmemektedir. 

Sektörün iç ve dış koşullarla bağlantılı, yapısal ve dönemsel özellikli sorunları günümüzde de 

geçerliliğini korumaktadır. Sektörün gereksinim duyduğu gelişim ve atılım sürecine 

girebilmesinin ön koşulu bu sorunların doğru tanımlanması ve çözümüne yönelik doğru 

politikaların geliştirilmesidir. Bu başlık altında tarımın ülke genelinden, tarımda katma değer 

yaratan bir bölge olan Güneydoğuya uzanan boyutu irdelenecek, toplumsal değişim sürecinde 

varsa sorunlar, yoksa önerilerle nasıl geliştirilebileceği konusu ele alınacaktır. Tarımın hala 

doğal koşullara olan bağımlılığı, bazı bölgeler dışında kuru tarımın egemenliği, tarım 

topraklarının kullanım sınırına ulaşması, yanlış ve yoğun kullanım nedeniyle toprakların 

üretkenliğinin gerilemesi, toprakların dörtte üçünün şiddetli erozyonla karşı karşıya olması, 

orman kaynaklarının orman köylüsünün kalkınması anlamında yetersiz olması, bitkisel ve 

hayvansal üretim dengesinin kurulamaması, tarımda çalışanların gelirlerinin yetersiz olması, 

üretimi güdüleyecek sermaye birikiminin yetersiz olması, kooperatifleşmenin geldiği boyut, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde önemli ölçekte olan mayınlı alanların nasıl 

değerlendirileceği gibi konulara çözüm bulunmaya ve politikalar geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Kalkınma, Kooperatifleşme, Güneydoğu Anadolu 
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117. The Effects of Humic Acid and Reduced Fertilizer Application Soil Properties of 

Tomatoes Grown 

 

Elif Işıl Demirtaş, Ali Koç, Nuri Arı, Filiz Asri 
West Mediterranean Agricultural Research Institute, Antalya, Turkey 

 

In this study, the effect of humic acid and reduced fertilizer applications on soil properties 

was investigated. The experiment different doses of humic acid (0-4-8-12-16-20 L da-1) and 

soil along with uniform dose of nitrogen (N) was applied. Humic acid was applied to soil at 

one time before planting and incorporated into soil. The experiment was carried out under 

greenhouse conditions between 2011-2013. The trial was conducted according to the 

randomized block design experiment with four replicates. In order to determine effects of 

humic acid and nitrogen applications on soil properties soil samples were taken and analysis. 

According to the results of analysis; humic acid+ N applications analysis showed increase N, 

P, Mg, Fe, B and Cu content in soil was found important statistically. 

Keywords: Humic acid, tomatoes, nitrogen fertilization, soil fertility 

 

Domates Yetiştiriciliğinde Azaltılmış Gübre ve Humik Asit Uygulamalarının Toprak 

Özelliklerine Etkisi 

 

Bu çalışma ile humik asit ve azaltılmış gübre uygulamalarının toprak özellikleri üzerine 

etkileri araştırılmıştır. Denemede farklı dozlarda (0-4-8-12-16-20 L da-1) hümik asit ve 

kimyasal gübre olarak sadece azotun tek dozu uygulanmıştır. Hümik asit uygulamaları, 

toprağa dikimden önce püskürtme şeklinde yapılmış, yetiştiricilik sezonu boyunca her 

sulamada azot (N) uygulanmıştır. Araştırma 2011-2013 sonbahar domates yetiştirme 

döneminde tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak sera koşullarında 

yürütülmüştür. Humik asit ve azot uygulamalarının etkilerini belirlemek amacıyla toprak 

örnekleri alınarak, analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; Humik asit+N uygulamalarının, 

toprakta N, P, Mg, Fe, Cu, B konsantrasyonlarının artmasına yol açtığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Humik asit, domates, azotlu gübreleme, toprak verimliliği 
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118. Study the Application of Humic Acid on Phosphorus Sorption Behavior in 

Calcareous Soils 

 

Ebrahim Sepehr, Roya Zabardast, Hasan Rasouli Sadaghiani 
Department of Soil Science, Urmia University, Urmai, Iran 

 

Phosphorus (P) is an important element in plant nutrition and it have the most fertilizer 

consumption in agronomy after nitrogen, but due to its chemical complexity in soil more than 

80 percent of P-applied precipitate/sorbed by soil particles and cannot be absorbed by plant 

roots. In order to investigate the effect of humic acid (HS) on P adsorption behavior and 

increasing P its bioavailability, four soil samples with different percentages of clay and 

calcium carbonate were collected from agricultural soils of west Azarbaijan and a isothermic 

experiment carried out with three levels of HS (0, 100, 200 mg/L) and various P concentration 

series (0 to 30 mg/L) at two ionic strengths (IS) of 0.1 and 0.01 M; and adsorption data were 

fitted to Langmuir, Freundlich and Temkin models. Results showed that HS application 

significantly decreased P adsorption and increased equilibrium P concentration (EPC) in 

average of 29-39% especially in soils with low clay and calcium carbonate. HS addition in 

both ionic strengths decreased Langmuir maximum adsorption (qmax) in average of 6-39%, 

Langmuir bonding energy parameter (KL), Freundlich capacity and intensity factors (KF, n), 

and coefficient of Temkin equation (A, KT) in all studied soils. All P-buffering indices such 

as maximum buffering capacity (MBC), equilibrium buffering capacity (EBC) and standard 

buffering capacity (SBC) significantly decreased in average 50%. Also HS application 

decreased standard P requirement (SPR) in average of 34-84% depends on soil type. In 

general, the minimum and maximum amounts of measured parameters by Langmuir, 

Freundlich and Temkin equations observed in S1 (with low clay and calcium carbonate) and 

S4 (with high clay and calcium carbonate) respectively. Finally, it was concluded that HS 

application decreased P sorption by blocking P sorption sites on soil particles, and it can be 

used for increasing P availability to plants. 

Keywords: Phosphorus, Humic acid, Ionic strength, Adsorption Isotherms 
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119. Efficiency of Some Biosorbents in Removing of Cadmium from Aqueous Solution 

 

Ebrahim Sepehr, Amir Tosan 
Department of Soil Science, Urmia University, Urmai, Iran 

 

The application of biosorbents for removing of heavy metal from water, replacing expensive 

sorbents, is particularly appropriate for developing countries. To investigate the efficiency of 

some biosorbents in removing of Cd2+ from aqueous solution, an experiment was conducted 

with three biosorbents (sunflower stalks, apple and grapevine pruning residues) and11 initial 

concentration of Cd2+ (0-200 mg.L-1) at three pH (4, 6, 8) and two ionic strength (0.03 and 

0.1 molar). The result showed that the value of adsorption increased with increasing the pH 

and Cd2+ initial concentration, but the removing efficiency decreased by increased the initial 

concentration. The adsorption data fitted by the Langmuir, Freundlich and Temkin equations 

and they are well described by the Langmuir equation in comparison with the other models 

(R2= 0.99). Results showed that both pH and ionic strength (IS) had significantly effect on Cd 

sorption. Langmuir maximum mono layer adsorption (qmax) and binding energy value (KL( 

significantly increased with increasing pH. With increasing pH from 4 to 8, qmax increased 

from 8106 to 8905, from 7000 to 7895 and from 7500 to 8255 mg.kg-1 for sunflower stalk, 

apple and grapevine pruning residues, respectively. KL and sorption coefficients of 

Freundlich (KF, n) and Temkin (KT, A) showed similar trends as well as qmax. But by 

increasing IS all sorption parameters significantly decreased and in the case of sunflower 

stalks, with increasing ionic strength, qmax and KL, on average, decreased from 8702 to 7953 

mg/kg and KL from 0.16 to 0.06 L.g-1. Finally, it was concluded that three biosorbents have 

high capacity adsorption of cadmium from aqueous solution and sunflower stalks has 

relatively more capacity than the apple and grapevine pruning residues. 

Keywords: Cadmium, Adsorption, Biosorbents, Isotherm, pH, Ionic strength, aqueous system 
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120. Humic acid improve biological properties of soil in presence of elevated 

concentration of Pb 

 

Mirhassan Rasouliu Sadaghiani, Habib Khodaverdiloo, Hassan Karimi 
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran 

 

Heavy metals (HMs) are serious threat for environment due to their dangerous effects. Lead 

(Pb) is one of the dangerous HMs that threats the health of plants, living organisms and 

human. Phytoremediation that refers to the use of plants and their assistance with 

microorganisms for remediation of contaminated soils is an effective and low cost method for 

reclamation of heavy metals polluted soils. Humic acid (HA) had been proved to be a strong 

and relatively biostable chelating agent that has potential for soil remediation applications. 

This study was conducted to evaluate the effect of humic acid application on selected soil 

microbial indices in presence of cockleburs (Xeanthium vetelus) and the absinthium 

(Artemicia absantium) plants. The experiment was carried out under greenhouse conditions as 

factorial design with two factors, Pb levels (Pb0, Pb250, Pb500 and Pb1000 mg kg-1) and 

humic acid application (HA0, HA100 and HA200 mg kg-1). In the middle of the growth 

period HA levels were added to the pot along with irrigation. At the end of the experiment, 

Biological indicators such as microbial base respiration (BR), soil microbial biomass carbon 

(MBC) as well metabolic quotient (qCO2) were measured. Results showed that lead 

contamination of soil decreased the microbial respiration and microbial biomass carbon. In 

the Pb-contaminated soil, adding HA increased microbial respiration and microbial biomass 

carbon, so that the total amount of BR increased by 20 percent in HA200 compared to HA0. 

Soil Pb contamination increased metabolic coefficient (qCO2). Therefore, HA treatment 

improved biological properties of soil which could supply optimum growth condition for 

plants. 

Keywords: Pb, humic acid, soil contamination, phytocleaning, microbial respiration, MBC, 

qCO2 
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121. Sulamaya Bağlı Sebze Yetiştirilen Topraklarda Bazı Metallerin Birikimi 
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2
Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

 

Canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan üç unsurdan ikisi su ve topraktır. 

Toprak ve su canlıların en önemli besin kaynağıdır. Tarımsal faaliyetler sürecinde kullanılan 

suyun ve toprağın kalitesi sebzelerin verimliliği açısından önemlidir. Ülkemizin farklı 

bölgelerinde tarımsal faaliyetlerde nehirlerimiz sulama için kullanılmaktadır. Bulunduğumuz 

coğrafyada Karasu Nehri, Fırat’ı oluşturan ve önemli havzaya sahip nehirlerimizden biridir. 

Çalışmamız kapsamında şehir merkezinin dışında bulunan tarım arazisinde nehir suyu ve 

şebeke suyu kullanılarak topraktaki metal konsantrasyonu tespit edilmiştir. Çalışılan arazi, 

kirlenme faktörlerine uzak bir alan olarak belirlenmiştir. Toprakların ve sulamanın durumuna 

göre çalışma alanı 3 gruba ayrılmıştır. I. Arazinin toprağı ve şebeke suyu II. Arazinin toprağı 

ve nehir suyu III. Nehir kenar toprağı ve nehir suyu. Arazi üzerinde gerekli planlamalar 

yapıldıktan sonra mayıs ayından eylül ayının başlarına kadar sulama işlemi devam etmiştir. 

Toprak örnekleri, eylül ayında toplanmıştır. Toplanan örnekler laboratuvarda ön işlemlerden 

geçirildikten sonra (Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Ni) elementlerinin analizleri ICP-MS’ de 

yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 19 İstatistik Programı ile değerlendirilerek, örnek 

alanlarda farklılıklar tespit edilmiştir. Sulamanın, toprakta metal konsantrasyonu üzerinde 

etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışma sürecinde su haricinde farklı parametre kullanılmamıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, topraklarda metal konsantrasyonu bakımından 

farklılıklar olduğu görülmüştür. Toprakta metallerin III. örnek alanda daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Topraklarda örnek alanlar arasında yapılan istatistiksel değerlendirmelerde metaller 

arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde 

tarımsal arazilerde kullanılan toprak ile suların içeriği ve kalitesine bağlı olarak metal 

düzeyinde farklılıklar tespit edilmiştir. Dolaysıyla tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde 

kullanılan nehir suları ve araziler üzerinde ciddi analizler yapılmalı, analizlerin envanteri 

tutulmalı ve bölgeye uygun yetiştirilecek sebzelerin ekimi yapılmalıdır. Kirletici faktörlerin 

fazla olduğu bölgelerde nehirlerimize dikkat edilmeli, sularımızın korunmasına yönelik ciddi 

önlemler alınmalı ve yasal yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu çalışma, Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü, TAGEM/ 12 / AR-GE /23 No’lu projesi ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metal, ICP-MS, Toprak, Su 
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122. Supplemental Irrigation 

 

Kadri Avağ 
Soil, Fertilizer and Water Resources Central Research Institute, Ankara, Turkey 

 

Deficit irrigation programs in the period in which plants are more sensitive to water is 

considered as the most appropriate approach in irrigation water management. Supplemental 

irrigation, mean that based on rainfall precipitation in the plants grown in support of the 

application of a small amount of irrigation water provision represents a significant increase in 

efficiency. According to the researches and applications on the basis of rainfall in the Central 

Anatolia similar region to the significant yield gains in agriculture was achieved with 

supplemental irrigation. If the natural rainfall is insufficient in arid regions during the plant 

growth period, irrigation is necessary in order to obtain a sufficient amount and quality 

products. The basis of agricultural irrigation is to be given plant water needs, can not be met 

by rainfall to the root zone of the plant in the required amount and time. Plants in arid and 

semi arid climate are generally during insufficient water period they need a lot of water. 

Plants which need alot of water in the critical periods of made one or a few intervetion 

irrigations are yield has proven extraordinarily increase. Low and irregular rainfall in our 

country, many causes of the plant is unable to benefit sufficiently from rainfall. Especially, 

based on rainfall agriculture is commonly performed in our regions, plants when need the 

most water, become too much water stress at critical periods enters. Therefore serious 

damages occur in agriculture. Fluctions in yield due to drougt to eliminated some measures 

are taken in terms of irrigation in agriculture. Supplementary irrigation is an important one of 

these measures. Supplemental irrigation uncommon practice in our country, just because it is 

used in plants grown under dry conditions is of great importance. Supplemental irrigation has 

been contruted to increase total yield and water use efficiency as a regional, and it also 

contrubites to increase total plated area in this region. This paper will be emphasized on 

supplemental irrigation studies both throughout world scale and our country. 

Keywords: Suplemental Irrigation, Irrigation, Rainfall-Based Agriculture, Precipitation, 

Global Climate Change 

 

Tamamlayıcı Sulama 

 

Kısıntılı sulama programlarının bitkilerin suya daha duyarlı oldukları dönemlerde 

uygulanması sulama suyu yönetiminde en doğru yaklaşım olarak ağırlık kazanmaktadır. 

Tamamlayıcı Sulama (TS) kavram olarak yağışa dayalı yetiştirilen bitkilerde yağışa destek 

olarak az miktarda sulama suyu uygulanarak verimde önemli artışların sağlanmasını ifade 

etmektedir. Yapılan araştırma ve uygulamalara göre Orta Anadolu’ya benzer bölgelerde 

yağışa dayalı olarak yapılan tarımda Tamamlayıcı Sulama ile önemli verim artışları 

sağlanabilmiştir. Kurak bölgelerde bitkilerin yetişme dönemlerinde doğal yağışların yetersiz 

olması durumunda sulama yapılması, yeterli miktarda ve kalitede ürün alınabilmesi için 

mutlak gereklidir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun bitkinin kök 

bölgesine gereken miktar ve zamanda verilmesi tarımda sulamanın temelini oluşturmaktadır. 

Kurak ve yarı kurak iklimlerde bitkiler genelde suyun yetersiz olduğu dönemlerde en çok 

suya ihtiyaç duyarlar. Bitkinin suya çok ihtiyaç duyduğu kritik dönemlerde yapılan bir veya 

birkaç müdahale sulaması verimi aşırı derece arttırdığı kanıtlanmıştır. Ülkemizde gerçekleşen 

yağışın bölgelere göre az ve yağış rejiminin de bir o kadar düzensiz olması birçok bitkinin 

yağıştan yeterince faydalanamamasına sebep olmaktadır. Özellikle yağışa dayalı tarımın 

yaygın yapıldığı bölgelerimizde bitkiler, suya en çok ihtiyaç duydukları kritik dönemlerde çok 

fazla su stresine girmektedir. Bu sebeple tarım sektöründe ciddi zararlar meydana 
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gelmektedir. Kuraklığın yıldan yıla önemli değişimler meydana getirdiği verimde 

dalgalanmaları stabil hale getirmek ve tarımsal girdilerin etkinliğini artırmak amacıyla 

tarımda sulama bakımından birtakım önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden önemli bir tanesi 

de Tamamlayıcı Sulamadır. Ülkemizde uygulaması pek yaygın olmayan Tamamlayıcı Sulama 

sadece kuru şartlar altında yetişen bitkilerde kullanılması sebebiyle Ülkemiz için büyük önem 

arz etmektedir. Tamamlayıcı sulama; Toplam verimi ve bölgesel olarak su kullanım 

etkinliğini arttırmak ve bu alanlarda toplam ekilen alanların arttırılmasında büyük katkılar 

sağlamaktadır. Bu konu çalışması ile; Tamamlayıcı Sulamanın dünya ölçeğinde yapılan 

çalışmalar vurgulanarak ülkemizde uygulanabilirliğinin ve öneminin altını çizmeyi 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Sulama,Sulama,Küresel İklim Değişikliği, Kuru Tarım, 

Yağış 
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123. Plant Food Material Contents of Agricultural Soils in the Sehitkamil District of 

Gaziantep 
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The purpose of this study is to determine the content of plant food material of of agricultural 

soils in the Şehitkamil district of Gaziantep and to prepare the maps of basic parametric 

specifications of the soils. Within this scope, in the 86 soil samples as per a grid system of 2.5 

km x 2.5 km to represent the agricultural soils of the Sahinbey district, efficiency parameters 

have been set (structure, water saturation, soil reaction, electrical conductivity, lime, organic 

material, useful phosphore P, total N, extractable K, Ca, Na and B). According to acquired 

results, the content of sandy loamy soil was found as 20,9%; loamy soil content as 32,6 %; 

silty loamy soil content as 1,16 %; clayed, sandy loamy soil content as 11,62 %; clayed loamy 

soil content 23,26 %; and sandy clay content, as 1,16% and clay content was found as 9,3 %. 

The pH of the soils was found 6,75-7,91; EC, 0,1%-0,27%; organic material contents, 0,65%-

3,05%; clay contents, 0,07%-66%; phosphorus, which is useful for the plant, was found 0,1-

186,80 ppm; potassium, also useful for the plant, was found 40-1875 ppm; calcium, 2250 

ppm-10800 ppm; sodium,18-105 ppm; and boron, 0,01 ppm-5,51 ppm 

Keywords: soil efficiency, food elements, organic material 

 

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi Kapsamları 

 

Bu çalışmanın amacı Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi 

Kapsamlarının Belirlenmesi ve toprakların temel parametrik özelliklerine ait dağılım 

haritalarının hazırlanmasıdır. Bu kapsamda; Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi tarım topraklarını 

temsil etmek üzere 2.5 km x 2.5 km grid sistemine göre 86 adet toprak örneğinde; verimlilik 

parametreleri (bünye, suyla doygunluk, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik, kireç, 

organik madde, yarayışlı fosfor P, toplam N, ekstrakte edilebilir K, Ca, Na ve B) 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Şehitkamil İlçesi’nden alınan toprak örneklerinde 

kumlu tın içeriği %20,9; tın içeriği %32,6; siltli tın içeriği %1,16; kumlu killi- tın içeriği 

%11,62; killi tın içeriği %23,26; kumlu kil içeriği %1,16; kil içeriği %9,3 bulunmuştur. 

Toprakların pH'ı 6,75 -7,91 arasında, EC'si %0.1-0,27 arasında; organik madde içerikleri % 

0,65-3,05; Kireç içerikleri %0,07-66; bitkiye yarayışlı fosfor 0,1-186,80 ppm; bitkiye 

yarayışlı potasyum 40-1875 ppm, Kalsiyum 2250-10800 ppm; Sodyum 18-105 ppm; Bor 

0,01-5,51 ppm arasında bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Toprak verimliliği, besin elementleri, organik madde 
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124. Examination of The Efficiencies Of Some Irrigation Cooperatives and Irrigation 

Unions Responsible From Irrigation Management (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 

Çanakkale Provinces Samples) 
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The data examined in this paper bases on the research project which purposes to irradiate to 

the administrator and producer problems in irrigation administration which is an important 

factor in rural development and which has been carried out by Kırklareli Atatürk Soil Water 

and Agricultural Meteorology Research Station with the technical support of Namık Kemal 

University Agricultural Faculty Agricultural Economics Department and Mersin University 

Economics and Administrative Sciences Faculty Economy Department. With the research 

project, it has been purposed to put forward the efficiency indicators of irrigation cooperatives 

and irrigation unions which undertake the agricultural irrigation administration in Edirne, 

Kırklareli, Tekirdağ and Çanakkale provinces. As a result of the evaluation of the data 

obtained by the inquires within the research, it has been reached to this purpose besides many 

other expected purposes. In the research, in the transfer of agricultural irrigation 

administration to irrigation cooperatives and irrigation unions process beginning from 1990; 9 

irrigation cooperatives through the cooperatives which take over the irrigation administration 

in Thrace Region and 1 irrigation cooperative through the cooperatives which take over the 

irrigation administration in Çanakkale, 4 irrigation unions which manage big irrigations have 

been chosen and the efficiencies of these organizations have been tried to be determined. The 

data which provide the efficiency evaluation have been taken from Edirne Uzunköprü 

Değirmenciköy Irrigation Cooperative, Edirne Süloğlu Irrigation Cooperative, Edirne 

Yenikarpuzlu Irrigation Cooperative, Edirne Keşan Kadıköy, Dokuzdere, Mercan Ponds 

Irrigation Cooperative, Edirne Altınyazı Karasaz Plains Irrigations Irrigation Cooperative, 

Tekirdağ Marmara Ereğlisi Irrigation Cooperative, Tekirdağ Malkara Karaidemir Dam 

Irrigation Cooperative, Kırklareli Kayalıköy Dam Irrigation Cooperative, Kırklareli Dam 

Irrigation Cooperative, Çanakkale Lapseki Alpagut Irrigation Cooperative, Çanakkale Biga 

Plain Irrigation Union, Çanakkale Ezine-Bayramiç Plains Irrigation Union, Çanakkale Truva 

Irrigation Union and Çanakkale Pınar Irrigation Union. In the research, inquires have been 

applied to the producers and the administrators face to face and furthermore, some technical 

and financial well rounded registrations have been obtained from the administrators. As a 

result of the evaluation of the data obtained from stated irrigation cooperatives and irrigation 

unions relating to 2009 and 2010 years, technical and social efficiency values have been 

determined in the evaluations of each irrigation cooperative and irrigation union. These values 

have been evaluated in terms of rural development, annual efficiency changes have been 

examined and various explanations have been tried to be put forward. 

Keywords: Technical efficiency, social efficiency, irrigation cooperative, irrigation union, 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale 

 

Sulama Yönetiminden Sorumlu Bazı Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birliklerinin 

Etkinliklerinin İncelenmesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale İlleri Örneği) 

 

Bu makalede incelenen veriler, Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji 

Araştırma İstasyonu tarafından NKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve MEÜ 

İİBF İktisat Bölümünün teknik desteği ile yürütülen ve kırsal kalkınmada önemli bir unsur 
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olan sulama işletmeciliğinde yönetici ve üretici sorunlarına ışık tutmayı amaçlayan bir 

araştırma projesine dayanmaktadır. Araştırma projesi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve 

Çanakkale illerinde tarımsal sulama işletmeciliğini üstlenmiş olan sulama kooperatifleri ve 

sulama birliklerinin etkinlik göstergelerinin çeşitli analiz yöntemleri ile ortaya konulması da 

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında anketle alınan verilerin değerlendirilmesi sonucunda, 

projeden beklenen birçok amacın yanında bu amaca da ulaşılmıştır. Araştırmada, 1990’lı 

yıllardan itibaren tarımsal sulama işletmeciliğinin sulama kooperatiflerine veya sulama 

birliklerine devredilmesi sürecinde, Trakya bölgesinde sulama işletmeciliğini devir alan 

sulama kooperatiflerinden 9 tanesi, Çanakkale ilinde ise sulama işletmeciliğini devir alan 

sulama kooperatiflerinden 1 tanesi, sulama birliklerinden büyük sulamaları işleten 4 tanesi 

seçilerek bu organizasyonların etkinlikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bildiriye konu olan 

etkinlik değerlendirmesinin yapılmasını sağlayan veriler; Edirne Uzunköprü Değirmenciköy 

Sulama Kooperatifi, Edirne Süloğlu Sulama Kooperatifi, Edirne Yenikarpuzlu Sulama 

Kooperatifi, Edirne Keşan Kadıköy, Dokuzdere, Mercan Göletleri Sulama Kooperatifi, Edirne 

Altınyazı Karasaz Ovaları Sulamaları Sulama Kooperatifi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi Sulama 

Kooperatifi, Tekirdağ Malkara Karaidemir Barajı Sulama Kooperatifi, Kırklareli Kayalıköy 

Barajı Sulama Kooperatifi, Kırklareli Barajı Sulama Kooperatifi, Çanakkale Lapseki Alpagut 

Sulama Kooperatifi, Çanakkale Biga Ovası Sulama Birliği, Çanakkale Ezine- Bayramiç 

Ovaları Sulama Birliği, Çanakkale Truva Sulama Birliği ve Çanakkale Pınar Sulama 

Birliğinden alınmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde üreticilerle ve yöneticilerle yüz yüze 

anket uygulanmış ve ayrıca yöneticilerden teknik kapsamlı ve mali kapsamlı bazı kayıtların 

alınması sağlanmıştır. Belirtilen sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinden 2009, 2010 

yıllarına ait alınan verilerin değerlendirilmesi sonucunda; her bir sulama kooperatifi ve 

sulama birliği için yıllar bazında yapılan değerlendirmelerle teknik etkinlik ve sosyal etkinlik 

değerleri bulunmuştur. Bulunan bu veriler kırsal kalkınma açısından değerlendirilmiş, yıllık 

etkinlik değişimleri incelenmiş ve çeşitli açıklamalar getirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Teknik etkinlik, sosyal etkinlik, sulama kooperatifi, sulama birliği, 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale 
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125. Assessment Of Heavy Metals in Different Size Fractions of Municipal Solid 

Waste (MSW) Compost From Sanandaj City (Iran): With A View to Its 

Agricultural Use 

 

Zahed Sharifi, Sayd Mohammad Taaher Hossaini 
Department of Soil Science, College of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran 

 

The presences of heavy metals in composts raise great concern about the adverse 

environmental impact, because the excessive application of compost may lead to the 

accumulation of the metals in the soil. Therefore, 3 compost samples composed of 6 

subsamples were collected from Sanandaj MSW Composting Plant. The samples were 

physically divided into fractions of different particle size (F>¬2¬, F1.2-2, F0.8-1.2, F0.4-0.8, 

F0.2-0.4, F0.1-0.2 and F< 0.1 mm) using dry-sieving process. The bulk sample was reserved 

as control. The samples were analyzed for Zn, Cu, Cd, pb, Ni and Cr content using standard 

methods. The results showed that there was a significant difference in heavy metals content 

between each treatment and control (P<0.05), indicating that the heavy metal content of 

individuals particles of MSW compost are strongly depended on particle size. Furthermore, 

with decrease of particle size there is a trend to increase heavy metals concentration. So that, 

the lowest concentration of Zn, Cu, Cd, Pb, Ni and Cr were found in course fraction 

(F>¬2¬mm) with average values of 235.2, 78.6, 1.0, 128.3, 34.7 and 21.9 ppm, respectively. 

However, the highest concentration of these elements was found in finest fraction 

(F¬<¬0.1¬mm) with average values of 1020.1, 952.5, 3.5, 328.5, 74.9 and 58.8 ppm, 

respectively. The results also showed that the particles smaller than 0.8 mm were significantly 

contaminated with the surveyed heavy metals and failed to meet the Canadian Council of 

Ministers of the Environment (CCME) Standard for agricultural proposes. Based upon the 

result of the assessment, the courses compost particles larger than 0.8 mm can be used as soil 

amendment without environmental pollution and threat to human health. Therefore, the 

application of polluted composts according to particle size can be one of the important ways 

to reduce environmental pollution. 

Keywords: MSW compost, particle size fraction, heavy metal, agricultural use 
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126. Determination of the Effects of Different Irrigation Practices on Root Growth in 

Different Soil Layers of Tomato 

 

Oğuzhan Aydın
1
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2
, Ömer Faruk Noyan

1
 

1
Middle Black Sea Transitional Zone Agricultural Research Station, Tokat, Turkey 

2
Special Provincial Administration, Directorate of Agricultural Services, Kahramanmaras, Turkey 

 

This study was conducted to determine of the effects of different irrigation practices on root 

growth in different soil depths of tomato at Middle Blacksea Transition Zone Agricultural 

Research Station’s research fields in between 2001 and 2004 years in Tokat. Research was 

carried out according to the randomized design with three replications and three different 

subjects. Irrigation treatments consisted two different irrigation practices which standard drip 

irrigation and using PRD(partial root dryinig) in drip irrigation (A=standard drip irrigation, 

B= PRD [A.0,5] and C= standard deficit drip irrigation [A.0,5]).The amount of irrigation 

water applied was based on free water surface evaporation from a screened Class-A Pan. 

According to results root growth of tomato was affected by irrigation practices. It was found 

70% by weight of root growth in the profile in the first layer of 20 cm in practice A. This rate 

was found respectively 50% and 58% in parctice B and C. Root growth wasn’t observed in 

between the 80 and 100 cm. layers in A and C subjects. But it was found 4% root growth in 

the same profile in partial root drying irrigation (practice B). 

Keywords: Drip irrigation, deficit irrigation, PRD(partial root drying irrigation), tomato, root 

growth, Tokat 

 

Damla Sisteminde Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Bitkisinin Değişik Toprak 

Katmanlardaki Kök Gelişimine Etkileri 

 

Bu çalışmada, damla sulama sistemiyle sulanan sırık domateste farklı sulama uygulamalarının 

değişik katmanlardaki kök gelişimine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 2001-2004 

yılları arasında Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

arazisinde tesadüf parselleri deneme desenine göre üç yinelemeli ve üç konulu olarak 

yürütülen çalışmada konuları; A tanık konu (klasik damla sulama yöntemi ile tam sulama 

konusu), B(damla sulamada PRD yöntemi ile su kısıtı = A.0,50), C (damla sulamada klasik 

yöntemde su kısıtı= A.0,50) oluşturmaktadır. Sulama suyu miktarının belirlenmesinde açık su 

yüzeyi buharlaşma değerlerinden yararlanılmıştır. 20’şer cm. aralıklarla toplam 5 katmanda 

incelenen kök gelişimlerine göre ( 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 cm.) uygulanan farklı 

sulama uygulamaların domates bitkisi kök gelişimini etkilediği görülmüştür. A konusunda 

kök gelişiminin ağırlık olarak % 70 kadarının, profilin ilk 20 cm’lik katmanlarında olduğu 

görülürken bu oran sırasıyla B ve C konuları için %50 ve %58 olarak bulunmuştur. A ve C 

konusunda kök gelişimine 80-100 cm. arasındaki katmanlarda rastlanmazken, B konusunda 

bu derinlik için kök gelişimi ağırlık olarak yaklaşık %4’dür. 

Anahtar Kelimeler: Damla sulama, kısıntılı sulama, PRD (Kısmi kök kuruluğu) sulaması, 

domates, kök gelişimi, Tokat 
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127. Phospholipid Fatty Acids (Plfa) Detection in Agricultural Areas of Yavuzeli 

(Gaziantep) 

 

Erdihan Tunç, Kamil Kahraman 
Gaziantep university Department of Generall Biology 

 

In this study, it was aimed to determine phospholipid fatty acids (PLFA) in Yavuzeli 

/Gaziantep agricultural areas. In addition to PLFA, which enables identification of community 

structure in regional soils, it was evaluated organic matter content, texture properties, salt 

ratio, calcium ratio, lime ratio and pH contents in terms of microorganism diversity. In 

addition to PLPA properties, some physicochemical properties of soils were analyzed. The 

findings revealed 16 different fatty acids, which 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, a15:0, i15:0, 

i16:0, i17:0, cy17:0, cy19:0, 16:1⍵7t, 18:1⍵9c, 18:1⍵9t, 18:2⍵6, 20:0. Based on these 

results, it was found that bacteria PLFA bioindicator ratio was higher than PLFA bioindicator 

ratio. Furthermore, 1-4% protozoa PLFA bioindicator was identified. It was found that the 

soils had a high loam ratio, showed alkali character and that organic matter amount was very 

low. This study is of great importance in terms of contributing to more sustainable agricultural 

practices. Protection should be taken to increase suitable biodiversity for this region. 

Keywords: Yavuzeli, Soil ecosystem, Microbial dynamic, PLFA 

 

Yavuzeli (Gaziantep) Tarım Alanlarında Fosfolipit Yağ Asitlerinin (Plfa) Tespiti 

 

Bu çalışmada, Yavuzeli/Gaziantep tarım alanları topraklarında fosfolipit yağ asitlerinin 

(PLFA) tespiti amaçlanmıştır. Bu çalışmada bölge topraklarında komünite yapısının 

belirlenmesini sağlayan fosfolipit yağ asitleri (PLFA)’nın yanı sıra organik madde içeriği, 

bünye özellikleri, tuz oranı, kalsiyum oranı, kireç oranı ve pH içerikleri mikroorganizma 

çeşitliliği açısından değerlendirilmiştir. Toprakların PLFA özelliklerinin yanı sıra bazı 

fizikokimyasal özellikleri de araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 

18:0, a15:0, i15:0, i16:0, i17:0, cy17:0, cy19:0, 16:1⍵7t, 18:1⍵9c, 18:1⍵9t, 18:2⍵6, 20:0 

olmak üzere 16 farklı yağ asidi tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan Bakteri PLFA bioindikatör 

oranının, mantar PLFA bioindikatör oranından daha yoğun olduğu bulunmuştur. Ayrıca %1-4 

oranında protoza PLFA bioindikatörü tespit edilmiştir. Toprakların silt oranının yüksek 

olduğu, alkali özellik gösterdiği, organik madde miktarının çok düşük olduğu görülmüştür. Bu 

çalışma tarımsal uygulamaların daha sürdürülebilir olarak yapılmasına katkı sağlaması 

açısından çok önemlidir. Bu bölgeye uygun biyoçeşitliliği arttırıcı önlemler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yavuzeli, Toprak ekosistemi, Mikrobiyal dinamik, PLFA 

  



 1091 

 

 

International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey 
 

128. Determination of the General Structure of Grape Growing Farms in Mardin 

Province 
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This research was conducted to determine the genral structure of grape growing farms in 

Mardin province. For this purpose, surveys data from Mardin province vineyard grape 

growers and direct conversations with them used as the primary source. In this survey study, 

grape growing techniques, problems which they faced the cultural processes apply, prunning, 

trellising, irrigation, fertigation, mechanization, marketing, pest, disease and weed control 

methods and application errors in grape production in Mardin province. The data was 

evaluated by use of percentage ratio test. According to research, the majority of grape growers 

are primary school graduates, they provide seedlings themselves and their production is 

specified for table grapes. In addition, pest, disease and weed control is not dominated by the 

chemical control practices, grape growing practices (prunning, irrigation, fertigation, training 

etc.) during the many mistakes are made and was declared to be of sufficient technical 

support. As a result, grape growers are found to produce with their knowledge. 

Keywords: Mardin, Viticulture, Grape Gorwing, Vineyard, Survey 

 

Mardin İlinde Üzüm Yetiştirilen İşletmelerin Genel Yapısının Belirlenmesi 

 

Bu araştırma ile Mardin ilinde üzüm yetiştirilen işletmelerin genel yapısının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Mardin ili merkez ve ilçelerinde üzüm yetiştiriciliği yapan 

üreticilerle anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması ile bağ işletmelerinin bağ alanı 

varlığı, yetiştirilen üzüm çeşitleri ve yetiştirme tekniklerinden budama, terbiye şekli, sulama, 

gübreleme, mekanizasyon, hastalık ve zararlılarla mücadele, pazarlama ve yeni 

teknolojilerden yararlanma düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler 

yüzde oran testiyle değerlendirilmiştir. Bağ işletmelerinin büyük çoğunluğunda asmaların 

yaşlı, budama, sulama, terbiye şekli seçimi, mekanizasyon, hastalık ve zararlılarla mücadele 

konularda yapılan uygulamaların çiftçilerin kendi bilgi birikimleri ile gerçekleştirildiği tespit 

edilmiştir. Geleneksel üretim biçimi hakimdir. İlde modern bağcılık tekniklerini uygulayan 

işletmelerin sayısı çok azdır. Üreticilerin pazarlama konusunda da ciddi sorunlar yaşadıkları 

belirlenmiştir. Ayrıca işletmelerin sahip oldukları mekanizasyon araçları ve uygulamaları 

bakımından oldukça yetersiz oldukları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mardin, Bağcılık, Üzüm Yetiştiriciliği, İşletme, Anket 
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129. Determination of The Agricultural Frost Through CBS (Gediz Basin) 

 

Ceren Görgişen, Tuğba Yeter 
Soil, Fertilizer and Water Resources Central Research Institute, Ankara, Turkey 

 

This research was conducted in the Gediz basin. Gediz basin has a significant area of 

agricultural production in our country. Frost occurs in Gediz basin in some years and this 

affects the agriculture badly. Frost in Gediz basin is analyzed by using the climate values for 

35 years. Having regard to the correlation of this analysis, the geographic location of stations 

located in and around the basin and the field, as well as the distribution in the field and the 

observations, regions and periods having 20%, 50%, and 80% Frost probability are mapped 

by using krinking and sub methods. By means of these maps, Frost dates of the basin have 

been obtained. At first, in the study, homogeneity tests of daily minimum potential 

temperature on every station (Akhisar, Bergama, Bornova, Demirci, Dikili, Gediz, Güney, 

Manisa, Nazilli, Ödemiş, Salihli, Simav, Uşak) were implemented. Afterwards, Frost 

probability and whether it has occurred or not on the daily basis were determined for every 

station. As the study will determine the last Frost risk in spring and the first Frost risk in 

autumn, firstly the exposure of beginning and ending dates of this period on the basis of 

station has been required. According to the standard dates on 1st January and 1st July warning 

has not been approved and spring and autumn periods have been determined according to the 

averages for many years of daily minimum temperature in each station. In these periods, on 

the basis of each station for each day, occurrence probabilities of Frost have been determined 

and Frost periods for different possibilities were taken from the prepared graphics. 

Afterwards, by using the different jeostatistical methods of Kriging methods for each 

probability levels, spatial analysis of Frost dates was made and risk maps of Frost have been 

formed. By evaluating the obtained maps, which jeostatistical method is giving more 

consistent result was proved. In conclusion, according to the Ordinary kringing spring 20% 

Frost map, Frost is seen in Bornova between 27-37 days, while in Gediz station it is expected 

between 116-126 days. According to the Ordinary kriging spring 50% Frost map, Frost is not 

expected in Bergama, Akhisar, Manisa, Bornova, Ödemiş, Salihli, Nazilli stations, while it is 

seen in Demirci, Simav, Gediz, Dikili, Uşak, Güney stations. According to the Ordinary 

kriging spring 80% Frost map, Frost is seen in Demirci, Simavi, Gediz stations while it is not 

expected in other stations. According to the Ordinary kriging fall 50% Frost map, calculation 

was made only regarding the stations of Simav, Gediz, Uşak, Güney and Frost is seen in these 

stations. According to the Ordinary kriging fall 20% Frost map, calculation was made in all 

stations but Bornova. Frost is seen in Bergama between 372-379 days, while it is seen in 

Gediz station between 304-312 days. 

Keywords: Agrometeorology, frost risk mapping, kriging, geostatistic 

 

Tarımsal Don Olayının CBS ile Belirlenmesi (Gediz Havzası Örneği) 

 

Bu araştırma gediz havzasında yürütülmüştür. Ülkemiz tarımsal üretiminde önemli bir paya 

sahip olan gediz havzasındaki tarımı bazı yıllarda olumsuz yönde etkileyen don olaylarının, 

35 yıllık iklim değerleri kullanılarak analiz edilmesi, havza ve civarında yer alan istasyonların 

coğrafi konumu, alan üzerindeki dağılımı ve gözlemler arasındaki korelasyonu dikkate alarak 

krinking ve alt yöntemleriyle %20, %50 ve %80 olasıkla don riski olan bölgelerin ve 

dönemlerin haritalanmasıdır. Bu haritralardan da yaralanılarak havzanın don tarihleri elde 

edilmiştir. Araştırmada önce, her istasyona( Akhisar, Bergama, Bornova, Demirci, Dikili, 

Gediz, Güney, Manisa, Nazilli, Ödemiş, Salihli, Simav, Uşak) ilişkin günlük minimum 

sıcaklık değerlerinin homojenlik testi yapılmıştır. Sonra her istasyon için günlük bazında don 
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olup olmadığı ve don oluş ihtimalleri belirlenmiştir. Araştırmada ilkbahar son don ve 

sonbahar ilk don riskleri belirleneceğinden, önce bu dönemlerin başlangıç ve bitiş günlerinin 

istasyon bazında ortaya konması gerekli olmuştur. Standart 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerine 

göre uyarı yapmak doğru bulunmamış ve her istasyonda günlük minimum sıcaklıkların uzun 

yıllar ortalamalarına göre ilkbahar ve sonbahar dönemleri belirlenmiştir. Bu dönemlerde her 

gün için istasyon bazında don oluş ihtimalleri belirlenmiş ve hazırlanan grafiklerden farklı 

olasılıklar için don tarihleri alınmıştır. Daha sonra Kriging yöntemlerinin farklı jeoistatistiksel 

yöntemleri ile her olasılık düzeyi için don oluş tarihlerinin mekânsal analizi yapılmış ve don 

risk haritaları oluşturulmuştur. Elde edilen haritalar değerlendirilerek hangi jeoistatistiksel 

yöntemin daha uygun sonuç verdiği ortaya konmuştur. Sonuç olarak oluşturulan haritalarda 

Ordinary kriging ilkbahar %20 don haritasına göre Bornova da 27-37 günler arasında don 

görülürken, Gediz istasyonunda ise 116-126 günler arasında don beklenmektedir. Ordinary 

kriging ilkbahar %50 haritasına göre Bergama, Akhisar, Manisa, Bornova, Ödemiş, Salihli, 

Nazilli istasyonlarında don görülmezken, Demirci, Simav, Gediz, Dikili, Uşak, Güney 

istasyonlarında don görülmektedir. Ordinary kriging ilkbahar %80 haritasına göre Demirci, 

Simav, Gediz istasyonlarında don görülürken diğer istasyonlarda don görülmemektedir. 

Ordinary kriging sonbahar %50 haritasına göre hesaplama sadece Simav, Gediz, Uşak, Güney 

istasyonlarına göre yapılmıştır ve bu istasyonlarda don olayı görülmektedir. Ordinary kriging 

sonbahar %20 haritasına göre tüm istasyonlarda hesaplama yapılmış sadece Bornova 

istasyonu için hesaplama yapılmamıştır. Bergama da 372- 379 günler arasında don 

görülürken, Gediz istasyonunda ise 304-312 günler arasında don görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Meteoroloji, don risk haritaları, kriging, jeoistatistik 
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130. Energy Production from Secondary Agricultural Products 

 

Mustafa Acar 
Black Sea Agricultural Research Institute, Samsun, Turkey 

 

Energy requirement has increased in parallel with increasing of world population. In recent 

years, renewable energy has become a current issue because of fossil fuels using to meet 

energy requirement. One of the most important properties of renewable energy sources is their 

reproducibility and their renewability more rapid than source consumption rate. Therefore, 

renewable energy systems are also called as “clean energy”. Modern world uses currently 

fossil fuels. Nobody has doubt that our fossil fuel reserves will run out in a short time with 

this consumption rate. The production of renewable energy sources among alternative energy 

resources has a vital importance with respect to energy security and sustainability. Biofuels 

are one of the most important renewable energy sources. Primary biofuel production from 

conventional food products has increased rapidly in recent years due to increasing in energy 

supply security concerns, petrol prices and climate change. However, primary biofuels have 

some disadvantages such as increasing in food prices due to their uses both in food sector and 

fuel production, being an expensive option for energy security with respect to high production 

costs and raw material sustainability. Secondary biofuels like forest wastes, agricultural 

wastes and non-food products are good options against to disadvantages of primary biofuels. 

It is thought that secondary biofuels are more sustainable and better fuels for soil potential. 

But, they are in growing and maturity stages yet. For this reason, using of non-food 

agricultural products or agricultural wastes is of capital importance in biofuel production. 

Keywords: Secondary agricultural raw materials, biofuels 

 

İkincil Tarımsal Ürünlerden Enerji Üretimi 

 

Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak enerji ihtiyacı da artış göstermektedir. Enerji 

ihtiyacının karşılanması için kullanılan fosil yakıtların neden olduğu sorunlar sebebiyle son 

yıllarda yenilenebilir enerji gündeme gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük 

özelliklerinin başında sürekli tekrarlanabilir olmaları ya da kaynağın tükenme hızından daha 

hızlı bir şekilde kendilerini yenileyebilmeleri gelmektedir. Bu nedenle yenilenebilir enerji 

sistemleri “temiz enerji” olarak da adlandırılmaktadır. Modern dünya halihazırda fosil 

yakıtları kullanmaktadır. Bu tüketim hızı ile sahip olduğumuz fosil yakıt rezervlerinin kısa 

sürede tükeneceğine kimsenin kuşkusu yoktur. Alternatif enerji kaynakları içerisinde sıkça 

dile getirilen yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi, enerji güvenliği ve sürekliliği 

açısından hayati önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden 

birisi biyoyakıtlardır. Son yıllarda geleneksel gıda ürünlerinden yapılan birinci nesil biyoyakıt 

üretimi, artan enerji arz güvenliği endişeleri, artan petrol fiyatları ve iklim değişikliği 

nedeniyle hızla artmıştır. Ancak gıda sektöründe kullanılan bitkilerin yakıt üretiminde de 

kullanılmaları nedeniyle gıda fiyatlarında artışa neden olmaları, yüksek üretim maliyetleri göz 

önüne alındığında enerji güvenliği için pahalı bir seçenek olmaları, hammadde 

sürdürülebilirliği gibi noktalar birinci nesil biyoyakıtların başlıca dezavantajları olarak 

görülmektedir. Birinci nesil biyoyakıtlarda karşılaşılan bu dezavantajlara karşılık, hammadde 

kaynakları orman atıkları, tarımsal üretim atıkları ve gıda amaçlı kullanılamayacak ürünler 

olan ikinci nesil biyoyakıtlar iyi bir seçenek oluşturmaktadır. İkinci nesil biyoyakıtlar daha 

sürdürülebilir, toprak potansiyelini daha iyi değerlendirilebilecek yakıtlar olarak 

düşünülmektedir. Ancak ikinci nesil biyoyakıtlar henüz gelişme ve olgunlaşma aşamasında 

olan yakıtlardır. Bu nedenle biyoyakıt üretiminde insan beslenmesinde kullanılmayan tarımsal 
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ürünlerin veya tarımsal üretim sonrası ortaya çıkan atıkların kullanılması büyük önem 

taşımaktadır 

Anahtar Kelimeler: İkincil tarımsal hammadde, biyoyakıt 
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131. Türkiye’de Kültürü Yapılan Tarla Bitkilerinden Elde Edilen Tarımsal Atıkların 

Biyokütle Olarak Değerlendirilmesi 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Samsun 

 

Enerji kavramı ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği geçmişten bugüne dünyanın en 

önemli konularından biri olmuştur. Nüfus artışı, lüks yaşantı arzusu, maddi kazanç, 

hareketlilik ve iletişim ile giderek artan sayıdaki insanın bu arzulara kavuşmak için 

malzemeye, teknolojiye ulaşması beraberinde çoğalan enerji talebini ve bu talebi karşılamak 

için de yoğun çabaları getirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ve sanayileşme 

enerjiye olan talebin hızla artmasına sebep olmaktadır. Enerji, üretimde zorunlu bir üretim 

faktörü olup bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini yansıtmakta olan temel 

göstergelerden biridir. Enerji tüketimiyle sosyal kalkınma arasında doğrusal bir ilişki olup; 

ekonomik gelişme ve refah artışıyla enerji tüketiminin de arttığı görülmektedir.Bugün dünya 

enerji tüketim talebinin %85‟i fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Talebin büyük 

çoğunluğunun fosil yakıtlardan karşılanması, İnsanoğlunun enerjiyi sonsuz tüketim arzusuna 

rağmen enerji kaynaklarının rezervinin sonsuz olmaması, yakın bir gelecekte rezervlerin 

tükenecek olması, enerjiyi üretirken de tüketirken de fosil yakıtların çevre kirliliğine yol 

açması bilim adamlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Bu yönde 

çalışmalar tüm dünyada büyük bir ivme ile devam etmektedir.Fosil kökenli enerji 

kaynaklarının dünyada % 85 oranında kullanımı sebebiyle ısınan dünyada iklim değişimleri 

yaşanmaktadır. Enerji sorununa çözüm bulunmadığı takdirde ekosistem bozulacak, bitki ve 

hayvan türleri yok olacaktır. Ülkemizde 15 milyon hektar alanda tarla tarımı yapılmaktadır. 

Bu alanda yaklaşık 38 milyon ton ürün elde edilmekte; 60 milyon ton artık arazide 

kalmaktadır. Tarlada kalan artık miktarının yaklaşık %25’i olan 15 milyon tonluk kısmı 

biyokütle amaçlı olarak kullanıldığında 5.4 milyon ton eşdeğer petrol enerji, yerli 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacaktır.Konuyu çevre faktörleri açısından 

incelediğimizde ise, Türkiye’nin de katıldığı Japonya’nın Kyoto kentinde yapılan “Küresel 

Isınma” içerikli toplantıda alınan kararlar uyarınca diğer ülkelerin de kabul ettiği enerji 

politikalarına Türkiye ülke çapında uymak zorundadır. Buna göre, Türkiye enerji tüketim 

talebini karşılamada yenilenebilir enerji kullanımını özendirmeli, yeni kurulacak sanayi 

tesisleri için teşvik sistemini geliştirmeli, kurulu tesislerin sera gazı salım oranlarını 

denetlemeli ve sektörleri yönlendirici yaptırımları uygulamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji,Biyokütle, Çevre, Tarımsal Atıklar, Çevrim Yöntemleri 
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132. Every Aspects of Bioethanol 
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In the developing world, both the standards of living and energy demand per capita are 

increasing. Therefore the main problem is not how to reduce oil use, the main problem is how 

to meet the increasing energy demand on transportation and other areas of life. Then, energy 

production from renewable energy sources has brought to the fore and began to rise primarily 

in the developed countries and all over the world. Recently, one of the growing importance of 

renewable energy sources is biomass energy. Biofuels produced from biomass energy sources 

encounters as biodiesel and bioethanol.In parallel the positive developments in alternative 

energy sources, the interest the use of bioethanol and also increasing and bioethanol is 

expected to play an important role in the transport sector in the world and our country. 

Researchs and encouraging elements of development programs for bioethanol can be listed as; 

the world's oil reserves will be depleted in the near future, to ensure energy security by 

reducing dependence on oil, reduction of greenhouse gases that lead to global warming, 

sustainable production, air and water pollution. As a source of bioethanol; sweet sorghum, 

sugar core, sugar beet, corn, wheat and cellulose cored agricultural products are used in the 

world. In this study, the importance of bioethanol that is one of the types of biofuels, 

production in the world and Turkey, what and how it is obtained from, and collection about 

using were conducted. 

Keywords: Bioethanol, biomass, renewable energy 

 

Her Yönüyle Biyoetanol 

 

Gelişen dünyada yaşam standartları arttıkça kişi başına düşen enerji ihtiyacı da artış 

göstermektedir. Bu nedenle asıl problem petrol kullanımının nasıl azaltılacağı değil, ulaşım ve 

hayatın diğer alanlarında artan enerji talebinin nasıl karşılanacağıdır. Bu durum yenilenebilir 

enerji kaynaklardan enerji üretimini ön plana çıkarmış ve öncelikle gelişmiş ülkelerde olmak 

üzere tüm dünyada artış göstermeye başlamıştır. Son dönemde önemi artan yenilenebilir 

enerji kaynaklarından birisi de biyokütle enerjisidir. Biyokütle enerji kaynaklarından üretilen 

biyoyakıtlar biyodizel ve biyoetanol olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ve ülkemizde 

alternatif enerji kaynaklarında yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak biyoetanol kullanımı 

konusuna olan ilgi de giderek artmakta ve biyoetanolün ulaştırma sektöründe önemli bir rol 

oynayacağı beklenmektedir. Biyoetanol için yapılan araştırma ve geliştirme programlarını 

teşvik eden unsurlar; dünya petrol rezervlerinin yakın bir zamanda tükenecek olması, petrole 

olan bağımlılığın azaltılarak enerji güvenliğinin sağlanması, küresel ısınmaya yol açan sera 

etkisi yapan gazların azaltılması, sürdürülebilir üretim, artan hava ve su kirliliği olarak 

sıralanabilir. Dünyada biyoetanol kaynağı olarak tatlı sorgum, şeker kamışı, şeker pancarı, 

mısır, buğday ve selüloz özlü tarımsal ürünler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, biyoyakıt 

türlerinden biri olan biyoetanolün önemi, Dünya’da ve Türkiye’de üretimi, nelerden ve nasıl 

elde edildiği, kullanımı hakkında bir derleme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoetanol, biyokütle, yenilenebilir enerji 
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There is an increased tendency in the market that consumers prefer colorants of natural origin. 

About 2/3 of food colorant market which reach 940 million dollar trading volume is presumed 

that it belongs to natural food colorant. Because the artificial colorants are forbidden for 

toxicological or ecological reasons and depending on the changing consumer preference, 

natural colorants share in market increase in proportion to 4-6%. Natural colorants have 

bioactive properties as well as their functionality of colouring. The study of natural colorants 

is an extensive and active area of investigation due to the growing interest of substituting 

synthetic colorants. Anthocyanins are pigments that are widely distributed in plant species, 

especially flower petals and fruits. It is possible that tulip petals which can change color from 

purple to bordeaux and red can be used as natural colorant due to contain high amount of 

anthocyanin. The genus Tulipa is a represented by 16 taxa (15 species), and two of them are 

endemic in Turkey. Tulip productivity is gradually developing in our country and 

approximately 45 million pieces of tulip bulb are produced per year. Production of tulip 

begins tulip bulp which is growed in previous year. In order to occur stronger tulip bulbs, 

flowers that grow first are cut and after cutting they emerge as a waste. According to study of 

waste tulip flowers’ bioactive properties, toxicity results revealed that color materials 

obtained from red, pink and violet tulip flowers can be potentially used as coloring agents to 

be alternative to synthetic agents in food and pharmacology industries. Tulip flowers is dried 

and ground in room temperature. Food colorant is produced after extraction and evaporation. 

That tulip flowers are used as a resource of colorant enable the tulip wastes to convert into 

important natural raw material, as well as our country gets a share of food colorant market 

whose trade volume has endured one million dollar. 

Keywords: Agricultural wastes, Tulip, Food colorants 
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134. Utilization of Rice Bran As A Raw Material in The Food Industry 
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Rice is the staple food for a large portion of the world’s population and the annual world rice 

production is more than 680 million tons. The primary waste product of the rice industry is 

rice bran, of which approximately 76 million tons are produced every year and in developing 

countries commonly used in animal feed or discarded as a waste. Rice bran contains 

appreciable quantities of nutrients like protein, fat, and dietary fiber. Furthermore, it contains 

substantial amount of minerals like K, Ca, Mg, and Fe and antioxidants like tocopherols, 

tocotrienols, and γ –oryzanol. There are two different kinds of rice bran available from the 

rice-processing industry: rice bran and de-fatted rice bran. De-fatted rice bran is an attractive 

feedstock for conversion into a variety of value-added products. One of these value added 

products is ethanol. Bioethanol, the principal fuel used as a conventional gasoline substitute 

for road transport is mainly produced by the sugar fermentation process. De-fatted rice bran is 

suitable for producing bioethanol because it contains many carbohydrates and cellulosic 

polysaccharides, and the presence of a high amount of carbohydrate (39% cellulose and 31% 

hemicellulose) and less lignin (4%). Current ethanol production processes using crops are not 

recommended due to crisis of falling global food stocks. Rice bran oil is also an important 

byproduct of the rice industry. Rice bran oil is considered to be one of the most nutritious oils 

due to its favorable fatty acid composition and unique combination of naturally occurring 

biologically active antioxidant compounds. Rice bran oil offers significant potential not only 

as a low-cost feedstock, but also as an alternative for biodiesel production. It has also a 

significant amount of γ –oryzanol, which is a mixture of ferulic acid esters of triterpene 

alcohols. These triterpene alcohols are now widely used as active ingredient in healthy foods 

and as ferulic acid precursor for the production of biovanillin. That rice bran is valuable in 

terms of nutritional content and that nowadays consumer preference trends to healthy foods, 

utilizing of rice bran in food industry makes it more important. 

Keywords: Agricultural wastes, Rice bran, Rice bran oil, Biodiesel, Bioethanol 
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Recent developments in food and agro industries like other industries have required recovery 

of all potential wastes that can be used for other purposes such as energy gain. But in food and 

agro industries, this recovery is more likely to be important due to the potential health benefits 

of the recovered wastes. Pectin is a very good example of this type of bioactive product that 

can be obtained from waste plant materials. Pectin is a very complex polysaccharide that can 

be extracted from the cell walls of the non-graminaceous plants and commercially pectin is 

usually produced from the waste materials of apple pomace or citrus peel remaining from 

juice production and sugar beet pulp remaining from sugar production. These sources of 

pectin are highly available in Turkey. Generally, pectin is extracted by specific acid or 

enzyme treatments as industrial pectins and it has particular specifications such as including 

no less than 65% polygalacturonic acid. Pectin has a wide range of industrial applications in 

food industry such as gelling, thickening and emulsifying agents or stabilisers for acid based 

milk drinks. But, recent developments have also shown that pectin is an emerging bioactive 

polysaccharide that can play enormous roles for maintaining human health and modification 

of pectin can result in more functional pectin derivates. Recent studies have revealed that 

small portion of pectin and modified pectin derivates can be digested in gastrointestinal tract 

but they can be hugely fermented by gut bacteria which are shown to be important for gut 

health maintenance. Pectin derivates can act as prebiotic components. Similarly, it was 

suggested that pectin derivates may show anti-cholesterol and anti-cancer effects. Despite the 

importance of pectin and pectin derivates, a limited number of studies have appeared so far 

discussing the relationship between extraction/modification methods and potential roles of 

pectin/pectin derivates. This study will describe the sources of pectin, extraction and 

modification methods as well as structure of pectin and pectin derivates and their potential 

effects as important rheological and bioactive components. 

Keywords: Pectin, Modified pectin, Vegetable byproducts, Bioactive polysaccharides 
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Cold pressing is a novel processing method used to produce vegetable based edible oils. 

However, significant amounts of by-products are obtained after production. Therefore, 

determination of potential recovery of these by-products are important for the food industry 

considering economical gain. Recovery of these products could be probable with 

determination of their chemical and functional properties. In the present study, almond, 

walnut, pomegranate and grape seed oil by-products were procured from a oil factory. 

Chemical (dry matter, ash, protein, oil and total fibre content) and bioactive porperties (total 

phenolic and flavonoid content) of these products were determined. Dry matter content of the 

by-products was very close to each other and it varied between 90.55% and 93.71%. Protein, 

ash and oil content of the samples was found between 9.38 - 49.05%, 3.07 – 4.50% and 4.82 – 

12.57%, respectively. Crude fibre content was also determined and it changed between 5.87 

and 45.83%. Moreover, total phenolic and flavonoid content of the samples was also 

determined in order to have idea about bioactive properties of these samples. Total phenolic 

and flavonoid content of the samples was found between 5 – 802 mg GAE/100 g sample and 

71 – 216 mg CE/100 g sample, respectively. According to results of the present study, it can 

be concluded that these oil by-products could be added to different food formulations to 

enrich their nutritional and functional properties. In addition, these by-products could be used 

as a new sources for extraction of several food ingredients such as dietary fibre, colorants. 

Keywords: Cold press oil by-products, bioactivity, chemical properties 
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Gıda endüstrisinde, yağ elde etmede kullanılan yöntemlerden birisi de soğuk pres ile yağ 

üretimidir. Soğuk pres ile fonksiyonel gıda bileşenleri elde edilmesine rağmen, ortaya çıkan 

yüksek miktardaki atık önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu araştırmada; badem, ceviz, nar 

ve üzüm soğuk pres atıklarından elde edilen %50, %20 ve %4'lükmetanol ekstraktlarının 

Escherichia coli O157:H7, Salmonella enterica subsp. Typhimurium, Listeria monocytogenes 

ve Staphylococcus aureus'a karşı in vitro antibakteriyel aktiviteleri agar difüzyon yöntemi 

kullanılarak incelenmiştir. Ceviz ve üzüm ekstraktları hiçbir bakteriye karşı aktivite 

sergilememiştir. Badem ekstraktı tüm bakterilere karşı en yüksek etkinliği gösterirken nar 

ekstraktının etkisi badem ekstraktına göre daha düşük kalmıştır. Her iki ekstrakta karşı da L. 

monocytogenes en hassas bakteri olarak belirlenmiştir. Nar ekstraktının %4'lük 

konsantrasyonu S. Typhimurium, S. aureus ve E. coli O157:H7'ye karşı herhangi bir etkisi 

gözlemlenmemiştir. Bu çalışma sonucunda nar ve badem soğuk pres atıklarının 

antimikrobiyal etkilerinin olduğu ve gıda formülasyonlarında koruyucu ajan olarak kullanılma 

potansiyellerinin olduğu ortaya konulmuştur. 
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138. Importance of Preventive Vaccination Practices in Animal Health 
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Animal breeding studies, improvement of shelter and care conditions, nutrition with balanced 

rations, fighting with infectious diseases and preventive medicine gain importance in our 

country day by day. In this review; detailed information will be given about importance of 

protective vaccination, methods of vaccination, storage conditions, vaccine types used in 

animals and vaccination schedules according to the diseases in order to prevent contagious 

diseases causing loss in both ruminant and equine breeding. 

Keywords: Animal, healthy, vaccination 

 

Hayvan Sağlığında Koruyucu Aşı Uygulamalarının Önemi 

 

Hayvanların ıslah çalışmaları, barınak ve bakım şartlarınının iyileştirmesi, dengeli rasyonlarla 

beslenmesi, bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları ile mücadelesi ve koruyucu hekimliği 

ülkemizdeki hayvancılık sektörünün verimi artırmak için gün gittikçe önem kazanmaktadır. 

Bu derlemede hayvancılık sektöründe önemli bir yer teşkil eden hem tek tırnaklı, hem de çift 

tırnaklı hayvan yetiştiriciliğinde kayıplara sebep olan bulaşıcı enfeksiyon etkenlerinden 

korunmak amacıyla; koruyucu aşılamanın önemi, aşıların uygulama şekilleri, depolama 

koşulları, hayvanlarda kullanılan aşı çeşitleri ve hastalık bazında uygulanacak aşı programları 

hakkında detaylı bilgiler verilecektir. 
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Goats were grouped into three health categories based on the clinically and serologically 

proven cases: infected non-aborting (group A) (n=10), infected aborting (group B) (n=10), 

and non-infected (group C) (n=10). In all groups, blood samples were collected and analysed 

for malondialdehyde (MDA) and nitric oxide (NO) levels in plasma, haptoglobin (Hp) and 

amyloid A (SAA) in serum, and superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase 

(GSH-Px) activities in erythrocytes. A statistically significant decrease in GSH-Px and SOD 

activities and increase in MDA, NO, Hp, and SAA levels were observed in groups A and B 

compared to group C. Additionally, MDA, NO, Hp, and SAA levels of the aborting goats 

were significantly higher whereas SOD levels were lower than those of the non-aborting 

groups. 

Keywords: Goat, border disease, acute phase proteins, oxidative stress, abortion 
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The objective of this study was to investigate whether a single intramuscular injection of 

vitamin E and selenium administered just before ovsynch would enhance the glutathione-

peroxidase (GSH-Px) level as an index of antioxidative status and pregnancy rate in the first 

service of lactating dairy cows synchronized with ovsynch. The cows (n = 24) were randomly 

distributed into two groups: Treatment Group (n = 14), cows received a single subcutaneous 

injection of 3.0 mg vitamin E and 0.05 mg of selenium per kg body weight simultaneously 

with the first GnRH injection; Control Group (n = 10), cows were not treated. Blood samples 

were collected on immediately before treatment and on d 14 after AI for cows per group. The 

mean GSH-Px activities of Treatment Group were similar to the Control Group before 

treatment. On day 14 after AI, the mean GSH-Px activity was significantly higher in the 

Treatment Group than in the Control Group. The same variations were observed in mean 

GSH-Px activities of treated group on day 14 after AI in comparison with the initial level, and 

these changes were highly significant. The mean GSH-Px activity in Control Group on day 14 

after AI was higher than the initial level, but this increase was not significant. The pregnancy 

rate of Treatment Group did not differ significantly from those in Control Group. In 

conclusion, administration of selenium and vitamin E had no beneficial effects on pregnancy 

rates at first service, while they led to a significant rise in GSH-Px activity. 

Keywords: pregnancy rate, vitamin E, selenium, GSH-Px, cow 
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The objective of this study was to evaluate effects of a daily oral drench of Propylene Glycol 

(PG) on fertility in dairy cows experiencing seasonal heat stress. The experiment was 

conducted in accordance with the guidelines on animal welfare under the protocol approved 

by Ethical Committee of Firat University, Turkey. Cows were treated with drenching 250 ml 

propylene glycol once daily during 3-15 DIM following the morning milking (n=9), and 

untreated as controls (n=9). The serum BHBA (beta hydroxyl butyric acid) concentrations 

were used as indicators of energy status of the cows. Days to onset of luteal activity, calving 

to first service interval and conception rate to first service were used to evaluate the 

reproductive performance. The percentage of acyclic cows in the first 56 d postpartum was 

22.2 and 33.3% for the treated and control groups, respectively. There was no difference in 

onset of luteal activity postpartum between the cows in the treatment group and in control 

groups. Cows in the treatment group tended to get shorter intervals from calving to first 

insemination compared with cows in control group. The conception rate to first service for 

cows treated with PG was 2.50 times greater compared with cows in control group. The 

energy balance was less negative for treatment group compared with control cows. Despite 

the improvement in energy status, the considered reproductive parameters except pregnancy 

rate for the cows in the treatment group had similar to the cows in the control groups. 

Therefore, oral drench of propylene glycol alone does not seem to be sufficient to mitigate the 

effects of NEB on fertility of postpartum dairy cows experiencing seasonal heat stress. 

Keywords: Dairy cow, propylene glycol, reproductive performance, postpartum 
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This study was conducted to investigate the growth traits of Honamlı Goat kids protected as a 

native animal genetic resource or conducted improvement study kept in breeder flocks in 

Antalya and Konya Provinces by Ministry of Food, Agriculture and Livestock.  In the study, 

the average birth weight, live weight (LW) at day 120 and daily weight gain (ADWG) of 100 

singleton kids (50 male, 50 female) from 2 protected flocks and 4126 singleton kids (1989 

female, 2137 male) from conducted improvement study flocks were determined. Kids suckled 

their mothers twice a day and after the age of 2 months, the kids were grazed in pasture, 

shrubbery and forested areas near the sheep pens. Concentrate feeds were not given to kids. 

The average birth weight, LW at day 120 and ADWG of kids in conducted improvement 

study flocks and in protected flocks were found as 3.67, 4.30 kg; 24.6, 28.7 kg; 175, 203 g, 

respectively. This studied traits of the kids in protected flocks were significantly higher 

(P<0.01) than the traits of the kids in conducted improvement study flocks. As a result, it can 

be said that the kids in protected flocks were significantly superior (P<0.01) than the kids in 

conducted improvement study flocks in terms of rapid growth trait. But, detailed studies on 

this topic should be conducted that this superiority may be caused from differences in genetic 

capacity or environmental conditions. However, on the one hand, conservation studies should 

be continued in the flocks of breeders, on the other hand, superior bucks in the protected 

flocks should be transferred to the conducted improvement study flocks. 

Keywords: Honamlı Goat, kid, growth, conservation, improvement study 

 

Halk Elinde Koruma Altına Alınan veya Islah Çalışması Yürütülen Honamlı Keçisi 

Sürülerindeki Oğlakların Büyüme Özellikleri 

 

Bu çalışma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca Antalya ve Konya İllerinde halk elinde 

koruma altına alınan veya Konya İlinde ıslah çalışması yürütülen Honamlı Keçisi 

sürülerindeki oğlakların büyüme özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 

koruma altındaki 2 işletmeden rastgele seçilen 100 baş tekiz (50 baş erkek, 50 baş dişi) oğlak 

ile ıslah çalışması yürütülen 34 adet işletmedeki 4126 baş tekiz (1989 baş dişi, 2137 baş 

erkek) oğlağın doğum ağırlıkları, 120. gündeki canlı ağırlıkları (CA) ve 120 günlük yaşa 

kadarki günlük canlı ağırlık artışları (GCAA) tespit edilmiştir. Oğlaklar annelerini günde 2 

kez emmişler ve yaklaşık 2 aylık yaştan itibaren işletmenin yakınlarındaki mera, çalılık ve 

orman içi alanlarda otlatılmıştır. Oğlaklara kesif yem verilmemiştir. Oğlakların doğum 

ağırlıkları, 120. Gündeki CA’ları ve GCAA’ları ıslah ve koruma sürülerinde sırasıyla 3.67, 

4.30 kg; 24.6, 28.7 kg; 175, 203 g olarak tespit edilmiştir. Koruma sürülerindeki oğlakların 

incelenen bu özellikleri ıslah sürülerindeki oğlaklardan önemli seviyede (P<0.01) daha 

yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, hızlı büyüme özelliği bakımından koruma sürülerindeki 

oğlakların ıslah sürülerindeki oğlaklardan önemli seviyede daha üstün olduğunu söylemek 

mümkündür. Fakat bu üstünlüğün genetik kapasitedeki farklılıklardan mı yoksa çevre 

şartlarından mı kaynaklandığı üzerinde detaylı çalışmalar yapılmalıdır. Bununla birlikte, bir 
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taraftan halk elindeki koruma çalışmalarına devam edilmeli, diğer taraftan da koruma 

sürülerindeki üstün nitelikli tekeler ıslah sürülerine transfer edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Honamlı, oğlak, büyüme, koruma, ıslah 
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143. Reproductive Performance and Live Weights of Honamlı Goats and Growth And 

Survivability Traits of Kids in Breeder Flocks Conducted Improvement Study 
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The aim of this study was to determine the reproductive performance and live weights of 

Honamlı Goats and growth traits and survival rates of kids in breeder flocks conducted 

improvement study in Konya Province by Ministry of Food, Agriculture and Livestock. In the 

study, data of 420 does, 17 bucks (2 and 3 aged) and 569 kids were investigated. Additional 

concentrate feeds were given to the goats only during the last 4 weeks phase of pregnancy 

(200-250 g/day), and goats were grazed in pasture, shrubbery and forested areas during the 

other periods. Kids suckled their mothers twice a day and after the age of 2 months, the kids 

were grazed in pasture, shrubbery and forested areas near the stockyards. Concentrate feeds 

were not given to kids. In the study, the birth rate, twin lambing rate and survival rate of kids 

until weaning (90th day) were found as 94.0%, 24.1 and 82.4, respectively. The average live 

weights of does and bucks were 61.5 and 70.1 kg. The average birth weight, live weight at 

day 90 and daily weight gain were found as 3.70 kg, 20.2 kg and 184 g, respectively. In the 

study, the weights of goats increased at a significant level in parallel with increasing age 

(P<0.05). The average birth weight of kids born from 2 aged does was significantly lower 

(P<0.05) than the birth weight of kids born from 6 aged does. As a result, in terms of the 

studied traits, improvement studies should continue until the desired level is reached for this 

important local goat breed. 

Keywords: Honamlı Goat, improvement, reproductive performance, kid, growth, 

survivability 

 

Islah Çalışması Yürütülen Honamlı Keçisi Sürülerindeki Keçilerinin Döl Verimi ve 

Canlı Ağırlıkları ile Oğlakların Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri 

 

Bu çalışma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca Konya İl’inde halk elinde ıslah 

çalışması yürütülen 2 adet ara elit Honamlı Keçisi sürüsündeki keçilerin döl verimi ve canlı 

ağırlıkları ile oğlakların büyüme ve yaşama gücü özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmada 2 işletmedeki 420 baş keçi, 17 baş teke (2 ve 3 yaşlı) ile 569 baş oğlağın verileri 

incelenmiştir. Keçilere sadece gebeliğin son 4 haftalık döneminde ek yem verilmiş (200-250 

g/gün), diğer dönemlerde ise mera, çalılık ve orman içi alanlarda otlatılmıştır. Oğlaklar 

annelerini günde 2 kez emmişler ve yaklaşık 2 aylık yaştan itibaren işletmenin yakınlarındaki 

mera, çalılık ve orman içi alanlarda otlatılmıştır. Oğlaklara kesif yem verilmemiştir. 

Çalışmada doğum, ikizlik ve oğlakların sütten kesime kadarki (90. Gün) yaşama gücü oranları 

sırasıyla % 94.0, 24.1 ve 82.4, keçi ve tekelerin ortalama canlı ağırlıkları ise sırasıyla 61.5 ve 

70.1 kg olarak tespit edilmiştir. Oğlakların ortalama doğum ağırlıkları, 90 günlük yaştaki canlı 

ağırlıkları ve sütten kesime kadarki (90. Gün) günlük canlı ağırlık artışları sırasıyla 3.70 kg, 

20.2 kg ve 184 g olarak bulunmuştur. Çalışmada keçilerin yaşlarının artması ile birlikte canlı 

ağırlıkları da buna paralel olarak önemli seviyede (P<0.05) artmıştır. İki yaşındaki keçilerden 

doğan oğlakların doğum ağırlıkları 6 yaşındaki keçilerden doğan oğlakların doğum 

ağırlıklarından önemli seviyede (P<0.05) düşük bulunmuştur. Sonuç olarak, önemli bir keçi 
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varlığımız olan Honamlı keçilerinde, üzerinde çalışılan özellikler bakımından istenilen 

seviyeye ulaşılıncaya kadar ıslah çalışmalarına devam edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Honamlı Keçisi, ıslah, üreme performansı, oğlak, büyüme, yaşama gücü 
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144. Estimation of Some Genetic and Non-Genetic Parameters For Some Growth 

Trais of Awassi Sheep 

 

Feizal Houssein Iye, Khaleel Ibrahem Jawasreh 
Sceince and Technologic University of Jordan 

 

The study was conducted at two major Jordanian breeding stations (Al-Khanasry and Al-Fjaj 

stations).The main objectives of the present study were to calculate some fixed effects 

(sex,type of birth,location and year) and to estimate some genetic parameters (heritability, 

genetic and phenotypic parameters) for pre-weaning growth traits of Awassi lambs.A total of 

4259 Awassi lambs (that were progeny of 190 sires and 926 dams)pre-weaning growth traits 

(birth and weaning pre-weaning daily gain and weaning age) records were collected (through 

the years from 1999 to 2012) form Al-Khanasry and Al-Fjaj stations.After testing and 

screening the data only 3843 Awassi lambs were available for birth weight, and 3254 records 

for theother studied traits.Proc mixed and Restricted Maximus Liklihood (REML) procedures 

were used for conducting the analysis of the Fixed and Random effects that included in the 

Model. The overall means of birth and weaning weights, pre-weaning daily gain and weaning 

age were;4.48 ±0.013,17.71±0.067,0.220±0.001 and 66.35 ±0.331, respectively. The studied 

traits were significantly (P<0.001)affected by Sex,Type of Birth,location and 

Year.Heritability estimates were;0.20 for birth,0.11 for weaning 0.11 for pre-weaning daily 

gain and 0.22 for weaning age.Highly significant genetic correlation’s were obtained between 

the studied traits except between birth weight and pre-weaning daily gain that was not 

significant.The highest genetic correlation (0.95) (P<0.01) was obtained between weaning 

weight pre-weaning daily gain.Highly significant phenotypic correlation’s were obtained 

between the studied traits.The obtained low to moderate heritabilities of weaning weight and 

pre-weaning daily gain suggest to genetically evaluate the animals and construct a restricted 

selection index that may increase weaning and pre-weaning daily gain whilekeeping birth 

weight in a certain level, and to reduce weaning age of the studied individuals. The available 

traits will be recoded and intered in special excel sheet that contains the available data along 

with its pedigree informations.SAS(2004) software will be utilized for the analysis of the 

available fixed effect using the proper statistical model.After adjusting the recordes for the 

available fixed effects the variance covariance matrices(VCV) will be constructed using 

Maximus Liklehood procedure (REML) of SAS (2004).After constructing the VCV matrices 

the genetic parameters will be estimated. 

Keywords: genetic evaluation, heritability, sheep, selection 
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145. Investigation of Possibility Increasing of Lamb Production with Flushing+Ram 

Effect or The Injection of Different Doses of Pregnant Mare Serum Gonadotropin 

(PMSG) in Akkaraman Ewes 
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Akkaraman is a fat-tailed sheep race, which is its various varieties adapted to some 

geographic regions of our country, and it constitutes the largest part of our sheep existence. 

Recently, the number of birth lambs per ewe in sheep farming is desired to be more to meet 

increased market demands for lamb meat. One of the methods to used for increase of lamb 

production is the induction of multiple ovulations in ewes by additional feeding (flushing) or 

administrating of exogenous hormones such as FSH, hCG and, PMSG. In the Akkaraman 

ewes raising in Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute in the present 

study, the efficiency of ram effect+flushing or different doses of PMSG on lamb production 

was investigated. For this aim at the beginning of the study, 124 Akkaraman ewe were 

randomly divided into 5 groups; PMSG 300 (n = 25), PMSG 500 (n = 24) and PMSG 700 (n 

= 25), Flushing + ram effect (n = 25) and control (n = 25). The estrous cycle of ewes in 

PMSG groups were synchronized through the application of the vaginal sponge (for 12 days) 

containing 20 mg fluorogest acetate. At 24 h before sponge removal, ewes were 

intramuscularly administrated 300, 500 or 700 IU PMSG in PMSG300, PMSG500, and 

PMSG700 groups, respectively. Also, ewes were injected 75 mcg cloprostenol concurrently 

with PMSG injection. Ewes were checked with treaser rams for 5 days following sponge 

removal for estrous. Ewes in Flushing + ram effect group were done addition feeding (500 gr 

concentrate/day/ewe) for four week before the start of the mating. Control ewes were no 

received any extra feeding or injection application. Flushing + ram effect and control ewes 

were checked for one month with teaser rams for estrus. All ewes in estrus were hand mated 

with adult rams. Birth rate and survival rate were calculated by the live lamb number at birth 

and weaning (on 75 day after birth), respectively. In PMSG 300, 500 PMSG, PMSG 700 and 

Flushing+ram effect groups, pregnancy rate was 84%, 83.3%, 68%, 80% and 76%,birth rate 

was 80%,83.3%, 56%, 68% and 68%, fecundity rate was 1.12, 1.17, 0.88, 0.76 and 0.72, and 

survival rate was 85.7%, 89.3%, 95.4%, 100% and 94.4%, respectively. Pregnancy and 

survival rates in groups were similar statistically (P> 0.05). However, birth rate was lesser in 

PMSG 700 group than that in PMSG 500 group (P<0.05), and fecundity rate was lesser 

Flushing+ram effect and Control groups than that in PMSG 500 group (P<0.05). According to 

the results of the present study, it can be said that 500 I.U. PMSG injection at 24 hours before 

sponge removal is sufficient for increasing fecundity rate in Akkaraman ewes synchronized 

with intravaginal progesterone sponge. 

Keywords: Akkaraman, flushing, fecundity, PMSG 

 

Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing+Koç Etkisi ve Farklı Dozlarda Gebe Kısrak 

Serum Gonadotropin (PMSG) Uygulamalarıyla Kuzu Üretiminin Arttırılabilirliğinin 

Araştırılması 

 

Akkaraman, ülkemizin farklı coğrafi bölgelerine adapte olmuş değişik varyeteleri olan ve 

koyun varlığımızın en büyük bölümünü oluşturan yağlı kuyruklu bir koyun ırkımızdır. Son 

yıllarda koyun yetiştiriciliğinde kuzu eti üretiminin önem kazanması nedeniyle koyun başına 

düşen kuzu verimini arttırılması arzulanmaktadır. Kuzu verimini arttırmanın prensiplerinden 

biri de ilave yemleme (flushing) veya hCG, PMSG ve FSH gibi eksojen hormon 
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uygulamalarıyla anaç koyunlarda çoklu ovulasyonların indüklenmesidir. Sunulan bu 

çalışmada da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen saf 

Akkaraman koyunlarda flushing + koç etkisi uygulaması ve farklı dozlarda PMSG 

uygulamalarıyla kuzu veriminin arttırılabilirliği araştırıldı. Hayvan materyali olarak kullanılan 

124 baş koyun çalışmanın başlangıcında rastgele 5 gruba ayrıldı; PMSG 300 (n=25), PMSG 

500 (n=24) ve PMSG 700 (n=25), Flushing+ Koç etkisi (n=25) ve Kontrol (n=25). PMSG 

gruplarındaki koyunların östrüsleri 20 mg fluorogestene acetate içeren süngerlerin vagina içi 

yolla uygulamasıyla (12 gün süreyle) senkronize edildi. Süngerlerin çıkarılmasından 24 saat 

önce koyunların tamamına 75 mcg cloprostenol ve PMSG300 grubuna 300, PMSG500 

grubuna 500, PMSG700 grubuna 700 IU PMSG kas içi enjekte edildi. Bu gruplarda 

süngerlerin çıkarılmasından sonraki 5 gün boyunca arama koçlarıyla östrüs tespiti yapıldı. 

Flushing+ Koç etkisi grubuna koç katımından 4 hafta önce başlamak suretiyle meraya ilave 

olarak 500 gr/baş/gün kesif yemleme yapıldı. Kontrol grubuna ilave herhangi bir uygulama 

yapılmadı. Östrüs gösteren koyunlar daha önceden fertil olduğu bilinen ergin koçlarla elde 

sıfat yöntemiyle çiftleştirildi. Çiftleştirilmelerin tamamlanmasından 30 gün sonra 

ultrasonografi ile gebelik muayenesi yapıldı. Canlı doğan ve sütten kesim zamanında (75. 

gün) yaşayan kuzu sayısına göre doğum oranı ve yaşama gücü hesaplandı. PMSG 300, PMSG 

500, PMSG 700, Flushing ve Kontrol gruplarında sırasıyla gebelik oranı %84, %83.3, 

%68,%80 ve %76; doğum oranı %80, %83.3, %56, %68 ve %68; kuzu verimi 1.12, 1.17, 

0.88, 0.76 ve 0.72 ve sütten kesimde yaşama gücü %85.7, %89.3, %95.4, %100 ve %94.4 

oldu. Gruplar arasında gebelik oranı ve sütten kesimde yaşama gücü açısından istatistiksel 

olarak önemli bir farklılık tespit edilmedi (P>0.05). Ancak PMSG 700 grubunda doğum 

oranının, Flushing+ Koç etkisi ve Kontrol gruplarında ise kuzu veriminin; PMSG 500 

grubuna göre önemli oranda düşük olduğu tespit edildi (P<0.05). Sonuç olarak sunulan 

çalışmada elde edilen sonuçlara göre Akkaraman ırkı koyunlarda östrüs öncesi 500 IU PMSG 

uygulaması ile kuzu veriminin arttırılabileceği kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Akkaraman, flushing, kuzu verimi, PMSG. 
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146. Kahramanmaraş İlindeki Bazı Bal Arısı Populasyonlarında Görülen Amerikan 

Yavru Çürüklüğü Hastalığının Moleküler Tekniklerle Teşhisi 

 

Elif Köksalan, Emin Özköse 
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

 

Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı (AYÇ) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihbarı 

mecburi, arı larvalarında görülen ve larvaların çökerek çürümesiyle sonuçlanana son derece 

tehlikeli bir yavru hastalığıdır. AYÇ, bakteriyel kökenli bir hastalık olup etmeni Paenibacillus 

larvae’dir. AYÇ hastalığına yeni yakalanış kovanlarda arılar koloni halde ve bireysel 

savunma sistemi hastalığa cevap vermektedir. Hastalığa yeni yakalanmış kovanlarda 

antibiyotik tedavisine gidilmektedir. Ayrıca bu kovanlardaki belirtiler tam olarak 

görülemeyip, teşhis edilemeye bilinir. Hastalığın yeni görüldüğü kovanlarda hatalı 

kimyasallar ve antibiyotik kökenli ilaç uygulamaları arı vücudunun normal mikrobiyal 

florasına zarar vereceği gibi bal gibi arı ürünlerinde de kalıntı problemi yaratabilmektedir. 

Hastalığın ilerlemesiyle bulaşık kovan; arıları, petekleri ve balıyla birlikte yakılarak imha 

yoluna gidilmektedir. Bu durum arıcılık için ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu 

nedenle hastalığın erken teşhisi ve Paenibacillus larvae arılıktaki tüm kovanları enfekte 

etmeden teşhis edilip, önlem alınması oldukça önemlidir. Bu çalışmada Paenibacillus 

larvae’nin moleküler tekniklerle teşhis yöntemleri bildirilmiştir. 2014 Mayıs-Haziran 

aylarında Kahramanmaraş ilinde AYÇ hastalığına yakalandığı şüphelenilen kovanlardan 

toplanan 10 örneklerden mikrobiyolojik ve PCR tabanlı moleküler teknikler ile tür teşhisi 

yapılmıştır. Bulaşık kovanlardan larvalı örneklerin Nutrient Broth besiyeride 34 oC’de 24 saat 

inkübe edilmiştir. Canlanmanın gözlendiği sıvı kültürden MYPG besi ortamına ekim yapılmış 

ve 34 oC’de 24-48 saat inkübasyona bırakılmıştır. Koloni morfolojisi, Gram boyama, katalaz 

aktivitesine bakılarak koloniler seçilmiş ve P. Larvase olduğu şüphelenilen koloniler AFB-F 

5’-CTTGTGTTTCTTTCGGGAGACGCCA-3’ve AFB-R 5’-

TCTTAGAGTGCCCACCTCTGCG-3’ primerleri kullanılarak PCR yapılmış ve sonuçlar 

görüntülenmiştir. PCR sonucunda AYÇ hastalığına neden olan Paenibacillus larvae 

patojenine rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bal Arısı, Amerikan Yavru Çürüklüğü, Paenibacillus larvae, Moleküler 

Teknik, PCR 
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This study was an initial evaluation carried out to examine the effect of some environmental 

factors on early growth traits in Zom sheep. Growth related traits were birth weight (BW), 

weight at 30 days of age (BW30), weight at 60 days of age (BW60) and weight at 90 days of 

age (weaning weight) (BW90). The data, belonging to 5 886 heads of lamb out of 33 562 

lambs born during the years of 2012-2014 in scope of Zom Sheep Improvement Project in 

Farmer Condition holding by GAP International Agricultural Research and Education Centre, 

were used. At the selection of data, it was unsured that each lamb had the measured values for 

each of the specified growth characteristics. It was found that the overall means of BW, 

BW30, BW60 and BW90 were 3.96±0.010 kg, 8.93±0.025 kg, 13.84±0.042 kg and 

19.02±0.056 kg, respectively. The birth year and season, and sex of lamb had significant 

effects on all traits (P<0.05). BW was also affected by birth type (single or multiple) 

(P<0.05). Moreover, every one kg increase in BW caused 0.609±0.0328 kg, 0.487±0.0808 kg 

and 0.986±0.10598 kg increases in BW30, BW60 and BW90, respectively (P<0.01). 

Keywords: Zom sheep, Early growth, Environmental effect 

 

Halk Elinde Yetiştirilen Zom Koyunlarının Erken Dönem Büyüme Özelliklerine Bazı 

Çevre Faktörlerinin Etkisi: Ön Değerlendirme 

 

Bu araştırma, Zom koyunlarının sütten kesime kadar büyüme özellikleri üzerine bazı çevre 

faktörlerinin etkilerini araştırmak üzere yapılmış bir ön değerlendirmedir. Büyüme ile ilgili 

veriler, doğum ağırlığı (DAĞR), 30 günlük yaş ağırlığı (CA30), 60 günlük yaş ağırlığı 

(CA60) ve 90 günlük yaş sütten kesim ağırlığı (CA90) olmuştur. GAP Uluslararası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülmekte olan Zom Koyunlarının Halk Elinde 

Islahı projesi kapsamında 2012-2014 yılları arasında doğan toplam 33 562 baş kuzudan 5 886 

baş kuzuya ait veriler kullanılmıştır. Verilerin seçiminde, kuzuların belirtilen büyüme 

özelliklerinin hepsi bakımından ölçüm değerlerinin olmasına dikkat edilmiştir. Ortalama 

DAĞR, CA30, CA60 ve CA90 sırasıyla 3.96±0.010 kg, 8.93±0.025 kg, 13.84±0.042 kg ve 

19.02±0.056 kg olarak bulunmuştur. CA30, CA60 ve CA90 ağırlıklarına doğum yılı ve 

sezonu ile kuzunun cinsiyeti önemli derecede (P<0.05) etkili bulunurken, DAĞR ayrıca 

doğum tipinden de (teki-çoğuz) etkilenmiştir (P<0.05). Bunların yanında, doğum ağırlığındaki 

1 kg’lık artışın CA30, CA60 ve CA90 özelliklerinde sırasıyla 0.609±0.0328 kg, 0.487±0.0808 

kg ve 0.986±0.10598 kg’lık bir artışa sebep olduğu tespit edilmiştir (P<0.01). 

Anahtar Kelimeler: Zom koyunu, Erken dönem büyüme, Çevre etkisi 
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Records of growth traits of 5 886 Zom lambs were used to estimate variance components and 

genetic parameters for early growth traits. Traits analyzed were birth weight (BW) and 

weaning weight (WW) at 90 days. The data, belonging to 5 886 heads of lamb out of 33 562 

lambs born during the years of 2012-2014 in scope of Zom Sheep Improvement Project in 

Farmer Condition holding by GAP International Agricultural Research and Training Centre, 

were used. At the selection of data, it was unsured that each lamb had the measured values for 

both birth weight and weaning weight. Variance components and genetic parameters were 

estimated using Restricted Maximum Likelihood with an Animal Model including fixed 

effects for flock-year-season of birth, sex of lamb and type of birth (single or multiple) (for 

both BW and WW), and random effects of the direct genetic effect of the animal and the 

maternal genetic effect (for BW and WW), the permanent environmental effect of dam (for 

BW), and random residual effect. Perminent environmetal effect of dam was exculuded from 

the model for WW due to the reason that the estimates of parameter was biologically 

meaningless. Estimates of heritabilty (h2), maternal heritability (m2), proportion of perminent 

environmental (pe2) and residual (e2) variances for BW were 0.21, 0.11, 0.20 and 0.42, 

respectively, and additive genetic correlation (ra) between the direct and maternal genetic 

effects was estimated as 0.35. Estimates of h2, m2 and e2 for WW were 0.32, 0.04 and 0.64, 

respectively. Additive genetic correlation between BW and WW was estimated as 0.02. The 

results suggest that a planned selection program could be effective on both BW and WW, but 

BW should be constrained for preventing abortion or difficult lambing that could be resulted 

from increased birth weight. 

Keywords: Zom sheep, Early growth, Genetic parameter 

 

Halk Elinde Yetiştirilen Zom Koyunlarının Erken Dönem Büyüme Özelliklerine Ait 

Genetik Parametreler: Ön Değerlendirme 

 

Bu araştırma, erken dönem büyüme özelliklerine ait varyasyon unsurlarını ve genetik 

parametreleri tahmin etmek için toplam 5 886 Zom kuzusu üzerinde yapılmıştır. Analiz edilen 

özellikler doğum ağırlığı (DAĞR) ve 90 günlük yaşta sütten kesim ağırlığı (CA90) olmuştur. 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülmekte olan Zom 

Koyunlarının Halk Elinde Islahı projesi kapsamında 2012-2014 yılları arasında doğan toplam 

33 562 baş kuzudan 5 886 baş kuzuya ait veriler kullanılmıştır. Verilerin seçiminde, kuzuların 

hem doğum hemde sütten kesim ağırlığı özellikleri bakımından ölçüm değerlerine sahip 

olmasına dikkat edilmiştir. Varyasyon unsurları ve genetik parametrelerin tahmin edilmesinde 

Hayvan Modeli esas alınarak Restricted Maximum Likelihood yöntemi kullanılmıştır. 

Modelde sabit etkili çevre faktörleri olarak: kuzulama sürü-yılı-sezonu, kuzunun cinsiyeti ve 

doğum tipi (tekiz ya da çoğuz) (DAĞR ve CA90 için); rastgele etkili faktörler olarak: 

doğrudan ve anasal genetik etki (DAĞR ve CA90 için), ananın sürekli çevresel etkisi (DAĞR 

için) ve hata etkilerini içermiştir. Biyolojik olarak anlamsız parametre tahmini elde edildiği 

için, ananın sürekli çevresel etkisi CA90 özelliği analizinde modelden çıkarılmıştır. DAĞR 

özelliği için, kalıtım derecesi (h2), anasal kalıtım derecesi (m2), ananın sürekli çevresel ve 

hata varyasyonunun toplam varyasyondaki payları (pe2 ve e2) sırasıyla 0.21, 0.11, 0.20 ve 

0.42, ve doğrudan genetik ve anasal genetik etki arasındaki eklemeli genetik korelasyon (ra) 

0.35 olarak tahmin edilmiştir. CA90 özelliği için h2, m2 ve e2 sırasıyla 0.32, 0.04 ve 0.64 
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olarak tahmin edilmiştir. DAĞR ve CA90 arasındaki eklemeli genetik korelasyon ise 0.02 

olarak bulunmuştur. Sonuçlar, planlı bir seleksiyon programının DAĞR ve CA90 üzerinde 

etkili olacağını göstermektedir, ancak yüksek doğum ağırlığından dolayı meydana gelebilecek 

zor ya da ölü doğum vakalarıyla karşılaşmamak için, DAĞR üzerine kısıtlama getirilmesi 

gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zom koyunu, Erken dönem büyüme, Genetik parametre 
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149. Management of Pastural Habitats for Poultry in Free Range System 

 

Arda Sözcü, Aydın İpek 
Uludag University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Bursa, Turkey 

 

In recent years, concerns about protection of animal rights and assuring of animal welfare 

caused to become a current issue of new production systems in poultry. In poultry production, 

intensive production system that is known conventional system leads to stress, physiological 

and behavioural restrictions and worse performance in broilers. So, a semi-intensive 

production system that provide possibility to birds for moving, exercising and physical 

acitivities, has been developed. Housing, feeding and health protection standards have been 

created with considering animal welfare in the new production system that is known as free-

range. Composing a pastural habitat that enable birds for meeting nutrional reuirements from 

these pasture area is a feeding standard of the free-range management. In the composing of 

the pastural habitat, some regional plants that are resistant against to grazing should be used in 

addition to grains and leguminous feed crops that are consumed heartily by birds. An 

economical feeding of birds by preparing a ration and pastural habitat that is composed using 

the regional feed crops for genotipes that has been developed for free range production 

systems is an importans management for profitability. In the review, it is informed about basis 

about pastural habitat area per bird, manegement and keeping of the pastural habitat and 

possible regional feed crops for habitat in the free range production system. 

Keywords: Free range, leguminous, grians, pastural habitat, welfare 

 

Serbest Sistemde (Free Range) Yetiştirilen Kanatlıların Otlatma Alanlarının 

Düzenlenmesi 

 

Son yıllarda tüketicilerin hayvan haklarının korunması ve refahın sağlanması yönündeki 

endişelerinden dolayı, kanatlı yetiştiriciliğinde yeni yetiştirme sistemlerinin gündeme 

gelmesine neden olmuştur. Kanatlı yetiştiriciliğinde geleneksel yetiştirme sistemi olarak 

bilinen kapalı yetiştiricilik hayvanlarda strese, fiziksel ve davranışsal kısıtlamalara ve düşük 

performansa neden olmaktadır. Bu nedenle, etlik piliçlerin ya da yumurtacı tavukların rahatça 

gezinebildiği, fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebildiği yarı kapalı sistemler gündeme 

gelmiştir. Serbest dolaşımlı (free range) yetiştirme sistemi olarak bilinen bu sistemde hayvan 

refahı ön plana alınarak, barındırma, besleme ve sağlık ile ilgili asgari standartlar 

oluşturulmuştur. Bu standartlar arasında, kanatlıların gereksinim duyduğu besin maddelerinin 

bir kısmının tavuk merası olarak düzenlenen otlatma alanlarından sağlamalarına imkan 

verecek şekilde bitki desenin oluşturulması da yer almaktadır. Otlatma alanlarının 

düzenlenmesinde hayvanların severek tükettiği buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin yanında 

otlatmaya dayanıklı yöresel bitkilerden oluşan karışımlardan da yararlanılabilmektedir. 

Serbest dolaşımlı sistemler için geliştirilen genotiplere uygun rasyonların hazırlanması ve 

yöresel yem kaynaklarının kullanılarak oluşturulan otlatma alanları ile ekonomik besleme 

karlı bir yetiştiricilik için büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, serbest dolaşımlı yetiştirme 

sisteminde etlik piliçlerde hayvan başına ayrılması gereken otlatma alanı, yönetimi, bitki 

deseni ve bu alanın bakımı hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest dolaşımlı sistem, baklagil, buğdaygil, otlatma alanı, refah 
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150. Broiler and Egg Production in Organic and Free Range Systems 

 

Aydın İpek, Arda Sözcü 
Uludag University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Bursa, Turkey 

 

In parallel with the rapid growth of the world's population, agricultural production in more 

quantity per unit area is one of the most important goals. However, recently, increasing of 

concerns about environmental protection, sustainable agriculture and healthy food production 

have resulted with new quests in both plant and animal productions. In recent years, as a 

result of integration of poultry industry, concerns about animal rights and welfare, usage of 

chemicals cause risks for human health, and environmental protection has become widespread 

among consumers. As a result, in many countries through the world, especially in EU 

countries, new production systems have been developed for broilers and layings. At this point, 

it has taken into consideration about animals’ physiological requirements and natural 

behaviour patterns with suitable housing, keeping, management, feding, health protecition ve 

treatment practices. In this review, it is informed about the organic and free range production 

systems that have come up as alternative systems instead conventional systems for broiler and 

layers production and optimum standards that should provide to birds in these alternative 

systems. 

Keywords: Organic, free range, welfare, broiler, egg 

 

Organik ve Free Range Yetiştirme Sistemlerinde Etlik Piliç ve Yumurta Üretimi 

 

Dünya nüfusunun hızla artışına paralel olarak, tarımsal üretimde birim alandan daha fazla 

miktarda üretim en önemli hedeflerdendir. Ancak son zamanlarda, çevrenin korunması, 

sürdürebilir tarım ve sağlıklı beslenme endişelerinin artışına paralel olarak, hem bitkisel hem 

de hayvansal üretim faaliyetlerinde yeni arayışlar içine gidilmiştir. Son yıllarda kanatlı 

endüstrisinin entegreleşmesi sonucu, hayvan hakları ve refahı, insan sağlığı açısından risk 

oluşturabilecek ilaç ve kimyasal maddelerin kullanılması, çevrenin korunması gibi kaygılar 

tüketiciler arasında giderek yaygınlaşmıştır. Bunun sonucunda, başta Avrupa Birliği olmak 

üzere dünyanın birçok ülkesinde, broiler üretimi ile yumurta tavukçuluğu için yeni üretim 

sistemleri geliştirilmiştir. Bu noktada, hayvanların fizyolojik gereksinimlerinin ve doğal 

davranışları ile beraber uygun barındırma, bakım, yönetim, besleme, sağlık koruma ve tedavi 

uygulamaları da dikkate alınmıştır. Bu makalede, broiler yetiştiriciliği ve yumurta 

tavukçuluğunda geleneksel yetiştirme sistemlerine alternatif olarak gündeme gelen organik ve 

free range (serbest dolaşımlı) yetiştirme sistemleri ve bu sistemlerde hayvanlara sağlanması 

gereken asgari standartlar hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik, free range, refah, broiler, yumurta 
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151. Impact of Livestock's on Greenhouse Gas Emissions 

 

Eyup Başer, Şükrü Dursun, Şükrü Doğan 
Bahri Dagdaş International Agricultural Research Institutes, Konya, Turkey 

 

The livestock sector is considered a major source of greenhouse gas emissions (GHG), but 

this also has a good potential to decrease its emissions. It was estimated that 14.5 percent of 

carbon dioxide (CO2) emissions (equivalent 7.1 gigatons/year) emitting by the animals 

representing in all human-induced emissions. The livestock sector emissions released into the 

atmosphere, 41 and 19% for meat and dairy cattle respectively, while poultry (meat and eggs) 

sector is 8%. The main sources of emissions released into the atmosphere are forage 

production and processing methods (45%), enteric fermentation from ruminants (39%) and 

manure decomposition (10%). The remaining amount of emissions is formed by fossil fuels 

during the processing and transportation of animal products. Livestock industry emissions 

have already reduced significantly with wider using of existing best practices and 

technologies. Provider of emissions reduction technologies and applications are currently 

available in the world, but they should be extended. It has been reported that a 30% reduction 

of GHG emissions would be possible, if a system applied in the form of promotion to 

producers as “at least emission intensive” with the technologies and practices adapted in the 

specific climatic regions. However, it should be known that the result can be achieved in case 

of expanding the applications for all animal species, systems and regions. Initiatives which 

taken to reduce emissions often include as the animal productivity improvment applications 

and animal or herd-level technological applications. Related to better animal feeding 

practices, animal breeding and herd health management are included to these applications. As 

a result of the livestock sector has an important role in climate change and seems possible that 

some measures can be taken to reduce caused emissions. 

Keywords: Climate change, livestock, emission 

 

Hayvancılığın Sera Gazları Emisyonu Üzerine Etkisi 

 

Hayvancılık sektörü, sera gazlarının (SG) önemli bir kaynağı sayılmakla beraber bu 

emisyonları azaltmak için de iyi bir potansiyele sahiptir. Hesaplamalara göre insan kaynaklı 

emisyonların yüzde 14,5'una karşılık gelen bir miktardaki karbondioksit (CO2) eşdeğeri 

emisyonun (7.1 gigaton/yıl) hayvanlar tarafından yayıldığı tahmin edilmiştir. Hayvancılık 

sektörünün atmosfere saldığı emisyon oranları sırasıyla et ve süt sığırcılığı için %41 ve %19 

olurken, kanatlı (et ve yumurta) sektörünün emisyonu ise %8'dir. Atmosfere salınan 

emisyonlarının ana kaynakları arasında yem üretimi ve işleme yöntemleri %45; geviş getiren 

hayvanların enterik fermantasyonu %39 ve hayvan gübrelerinin kendiliğinden yanması 

sonucu oluşan emisyon ise %10’dur. Geri kalan miktar ise hayvansal ürünlerin işleme ve 

taşınması sırasında oluşan fosil yakıt kaynaklı emisyonlardır. Hayvancılık sektöründe oluşan 

emisyonlar, mevcut iyi uygulamalar ve teknolojinin geniş ölçüde kullanılması ile önemli 

ölçüde aşağı çekilmiştir. Emisyonların azaltılmasını sağlayıcı teknoloji ve uygulamalar 

hâlihazırda dünyada mevcut olup, yaygınlaştırılması gerekmektedir. Belirli iklim bölgelerine 

adapte olmuş teknoloji ve uygulamalar, bir sistem dahilinde, üreticilere “en az emisyon 

yayma teşviği” şeklinde verilirse sera gazı emisyonlarının yüzde 30 azaltılmasının mümkün 

olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, uygulamanın tüm hayvan türleri, sistemler ve bölgelere 

yayılması halinde sonuç alınabileceği bilinmelidir. Emisyonları azaltmak için yapılan 

girişimler, genellikle hayvanların verimini artırmak için yapılan teknolojik uygulamalar ile 

hayvan ve sürü seviyesindeki uygulamaları içerir. İyi hayvan besleme uygulamaları, hayvan 

yetiştirme ve sürü sağlığı ile ilgili olanlar buna dâhildir. Netice itibariyle iklim değişikliği 
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üzerinde hayvancılık sektörünün rolü önemli ve sebep olunan emisyonların azaltılmasında 

bazı tedbirlerin alınabileceği mümkün görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, hayvancılık, emisyon 
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152. The Usage of Ghrelin and Leptin Hormones in Livestock 
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Ghrelin plays important role on the regulation of feeding in livestock by stimulating the 

releasing of growth hormone as both of  in vitro and in vivo, which is the latest discoreved as 

an anabolic hormone by Japanese scientists in 1999. The hormone increases appetite, fat 

accumulation and gluconeogenesis. In addition, it has an important task in feeding behavior in 

animals. Scientific studies related to ghrelin on the activity of growth hormone are available 

in sheep, goats, cattle and chickens. Leptin is an hormone structed from protein and plays 

important roles on controlling of feed intake,  regulation of energy homeostasis and fat 

deposisition, and also adaptation for the nutrition, which was discovered in 1994. Leptin 

shows a natural characteristic upon regulation of appetite, deposition and expenditure of 

energy, and reproductive-immune systems by ensuring the adaptation of animals against 

malnutrition. It was reported that body weight is balanced by leptin. Regulation of the 

synthesis and secretion of leptin varies in direct proportion to the amount of adipocytes. 

Leptin level is effective on nutrition, and physiological and endocrine factors. Significant 

works in recent years in the fields of livestock have been proposed that the effects of leptin 

are well worth considering. Ghrelin and leptin act in organisms with feedback, and body 

weight is controlled with this way. Both hormones levels are set in the organism depends on 

several factors. Hormones levels may vary in opposite directions with each other. The intent 

of this presentation is to give information about the use of hormones ghrelin and leptin in 

livestock, as well as a possible future animal husbandry practices. 

Keywords: Hormone, Ghrelin, Leptin, Livestock, Animal Performance 

 

Hayvancılıkta Grelin ve Leptin Hormonlarının Kullanımı 

 

En son bulunan anabolik hormon olan grelin, Japon bilim adamları tarafından 1999 yılında 

keşfedildi. Grelin, evcil hayvanlarda büyüme hormonu salınımını hem in vitro hem de in vivo 

ortamda uyararak beslenmenin düzenlenmesinde rol oynar. Aynı zamanda iştah, yağ birikimi 

ve glukoneogenezisi arttırır. Ayrıca, hayvanlarda beslenme davranışlarında önemli bir görevi 

bulunur. Grelin hormonunun koyun, keçi, sığır ve tavuklarda büyüme hormonu aktivitesi ile 

ilgili bilimsel çalışmalar mevcuttur. İlk kez 1994 yılında bulunan protein yapılı bir hormon 

olan leptin; hayvanlarda yiyecek alımının kontrolünde, enerji homeostazisinin ve yoğun yağ 

depolarını düzenlemesinde ve hayvanların beslenme adaptasyonunda önemli rolü olan bir 

hormondur. Leptin hayvanların yetersiz beslenmeye karşı adaptasyonunda etkili olarak, 

iştahın düzenlenmesi yanında enerjinin depolanması ve harcanması ile üreme ve bağışıklık 

sistemi için gerekli bir protein niteliği gösterir. Vücut ağırlığı dengesi, leptin aracılığı ile 

sağlanır. Leptin sentezinin düzenlenmesi adiposit miktarı ile doğru orantılıdır. Ruminantlarda 

leptin düzeyi beslenme ve fizyolojik endokrin faktörler üzerine de etkilidir. Son yıllarda besi 

hayvanlarında yapılan önemli çalışma alanları içinde olan leptinin de dikkate değer etkilerinin 

olduğu bildirilir. Grelin ve leptin, feed-back mekanizma ile organizmada görev yapar ve vücut 

ağırlığını da bu yolla kontrol altında tutar. Her iki hormonun düzeyleri organizmadaki birçok 

faktöre bağlı olarak ayarlanır. Hormonların seviyeleri ise birbirleri ile zıt yönlü olarak 

değişebilir. Sonuç olarak bu derlemede, çiftlik hayvanlarında grelin ve leptin hormonlarının 

kullanımına yönelik çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı, gelecekteki hayvancılık 

uygulamaları ile ilgili önerilerde bulunuldu. 
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153. The Effect of Bee Propolis on Some Types of Cancer 

 

Gülten Bulut 
General Directorate Of Agricultural Researches And Policies, Ankara 

 

Propolis a resinous mixture that the bees obtain from trees and plants. It is used as a natural 

traditional medicine and preventive medicine in many countries. Propolis includes 

polyphenolics, such as caffeic acid phenethyl ester (CAPE), artepillin C, propolin G, 

flavonoids and terpenes. These chemical compounds are role in inhibiting the growth of 

cancer through inducing apoptosis or necrosis, blocking key intracellular signals, inhibiting 

angiogenesis or arresting of the cell cycle. Anticancer activity of propolis depends on form of 

propolis (liquid or pure), propolis colour (red, green or brown), collected region and type of 

type of plants, the season and honeybee species. In this article will be given information about 

propolis effect on some types of cancer. 

Keywords: bee propolis, cancer types, antioxidant activity, anti-tumor immunity 
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In this study, the emphasis was put on some reproductive traits, birth and weaning weights 

during 2012 and 2013 in Karakaş sheep raised in farmer conditions within the scope of 

Improvement Project of Karakaş Sheep in Farmer Conditions in Diyarbakır. Of the traits 

considered, litter size, abortion, mortality rate, sex ratio, multiple birth rate, birth and 

weaningweights were1.03 and 1.08 head/sheep; %1.1and %1.5; %3.2 and %2.0; %50.9 

female - %49.1 male; %49.1 female - %50.9 male; %6.9 and %6.8 (twining), %0.6 triplet 

(2012); 3.96 kg and 4.01 kg; 19.92 kg and 20.42 kg, respectively. 

Keywords: Karakaş sheep, Diyarbakır, Reproductive traits, Birthweight, Weaningweight 

 

Diyarbakır’da Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Bazı Döl Verim Özellikleri ile 

Kuzularının Çeşitli Dönem Canlı Ağırlıkları 

 

Bu çalışmada, halk elinde ıslah projesi kapsamında köy koşullarında yetiştiriciliği yapılan 

Karakaş koyun ırkının 2012 ve 2013 yıllarına ait bazı döl verim özellikleri ile kuzularının 

doğum ve sütten kesim canlı ağırlıkları üzerinde durulmuştur. Ele alınan döl verim 

özelliklerinden, doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı, yavru atma oranı, kuzu ölüm oranı, 

cinsiyet oranı, çoğuz doğum oranı, doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlığı 2012 ve 2013 

yılları itibariyle sırasıyla; 1.03 ve 1.08 baş/koyun; %1.1 ve %1.5; %3.2 ve %2.0; %50.9 D - 

%49.1 E ve %49.1 D - %50.9 E; %6.9 ve %6.8 (ikiz), %0.6 üçüz (2012); 3.96 kgve 4.01 kg; 

19.92 kg ve 20.42 kg olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Karakaş koyunu, Diyarbakır, Döl verimi, Doğum ağırlığı, Sütten kesim 

ağırlığı 
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155. Azotun Silaj Kalitesine Etkisi 

 

Ali Koç, Murat Çalışkan, Çetin Sayılğan 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya 

 

Deneme Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aksu Tarla Bitkileri 

Biriminde 2011 yılında yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak BATEM adına tescilli 

BATEM 7252 SİDE, BATEM 7255 ŞAFAK ve BATEM 5455 BURAK isimli silajlık mısır 

çeşitleri kullanılmıştır. Gübre dozu olarak 0, 7, 14, 21, 28 ve 35 kg/da saf N(azot) uygulanmış 

fosfor (P2O5) potasyum (K20) 8 kg/da (kontrol parseli hariç) tüm parsellere uygulanmıştır. 

Azotlu gübrenin yarısı ekimden önce amonyum sülfat (%21 N), kalanı ise 1. Sulamadan önce 

üre (%46 N) olarak verilmiştir. Deneme 4 tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre 

kurulmuştur. Sıra arası 70 cm, sıra üzeri 18 cm, parsel genişlikleri ekimde 4.2 x 5.0 m = 21.00 

m2, hasatta 2.80 x 4.0 = 11.2 m2 hasadı yapılmıştır. Parsel yaş ve kuru ot verimleri alınmış, 

mısır silaj makinesinde parçalanarak plastik kaplarda 45 gün bekletilerek silajın olgunlaşması 

sağlanmıştır. Silajdan alınan örneklerde silaj kalite kriterlerinden ham kül, Ham yağ ve Ham 

protein analizleri yapılmıştır. Silaj verimi bakımından Burak çeşidi A grubunda, Şafak B 

grubunda,Side çeşidi ise C grubunda yer almıştır. Silajda kuru maddesini oluşturan ham külde 

azot miktarı artışına paralel olarak düşüşler görüldü. Silaj azot miktarı artışına paralel olarak 

Silajda protein oranlarında artışlar olmuştur. Silajda ham yağ miktarında azot miktarına bağlı 

olarak bir değişiklik tespit edilememiştir. Silajlık mısırlarda Azot(N) miktarının artması 

dekara verimleri doğru orantılı olarak 28 Kg/da kadar artışlar görülmüş, daha sonraki dozların 

ortalamalarında verimlerin düştüğü tespit edilmiştir. Azot artışına paralel olarak silaj kalitesini 

oluşturan Ham Kül oranında düşüşler görülmüştür. Ham Protein silajda azot artışına paralel 

olarak artışlar olmuştur. Silajda Ham yağda azot artışına paralel olarak bir değişiklik tespit 

edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Silaj, Kalite, Gübre 
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156. Hayvan Beslemede Organik Asitlerin Önemi 

 

Ayfer Bozkurt Kiraz 
Harran Universitesi, Ziraat Fakültessi, Zootekni Bölümü, Şanlıurfa 

 

Son yıllarda, hayvan beslemede antibiyotiklerin yasaklanması ile gündeme gelen alternatif 

yem katkı maddeleri arayışı probiyotik, prebiotik, organik asit, enzim ve bitkisel ekstrakt gibi 

ürünler üzerine araştırmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu arayış içinde bitkisel ve 

hayvansal ürünlerin üretiminde sentetik kimyasallardan çok doğal ürünlerin kullanımına 

doğru bir eğilim oluşmaktadır. Bu organik ve doğal maddelerin kullanılmalarının başlıca 

amaçları; canlının yemden yararlanma oranının artırılması, hayvansal ürünlerin miktar ve 

kalitesinin yükseltilmesi, hayvan ve insan sağlığının korunması ve elde edilen ürünlerin en 

ekonomik şekilde üretilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla bunun sağlanmasında rol 

oynayan antibiyotiklere alternatif yem katkı maddelerine arayış çalışmalarında organik asitler 

önemli etkileri nedeniyle birçok araştırıcının dikkatini çekmiş ve yapılan çalışmalarla hayvan 

beslenmesinde gerek performans gerekse diğer olumlu etkileri yönünde araştırmalar 

yapılmaya başlanmıştır. Bu derlemede bu konu irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Organik asit, yem katkı maddesi, 
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157. Azotun Verime ve Kaliteye Etkisi 

 

Ali Koç, Çetin Sayilgan, Murat Çalışkan 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya 

 

Deneme Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aksu Tarla Bitkileri 

Biriminde 2012 yılında yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak BATEM adına tescilli 

BATEM 7252 SİDE, BATEM 7255 ŞAFAK ve BATEM 5455 BURAK isimli silajlık mısır 

çeşitleri kullanılmıştır. Gübre dozu olarak dekara 0, 7, 14, 21, 28 ve 35 kg saf N(azot) 

uygulanmış, fosfor (P2O5) ve potasyum (K20) ise 8 kg/da olacak şekilde (kontrol parseli 

hariç) tüm parsellere uygulanmıştır. Azotlu gübrenin yarısı ekimden önce amonyum sülfat 

(%21 N), kalanı ise 1. sulamadan önce üre (%46 N) formunda verilmiştir. Deneme 4 

tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Sıra arası 70 cm, sıra üzeri 18 

cm, parsel genişlikleri ekimde 4.2 x 5.0 m = 21.00 m2 olup, hasat 2.80 x 4.0 = 11.2 m2 

alandan yapılmıştır. Parsel yaş ve kuru ot verimleri alınmış, mısır silaj makinesinde 

parçalanarak plastik kaplarda 45 gün bekletilerek silajın olgunlaşması sağlanmıştır. Silajdan 

alınan örneklerde silaj kalite kriterlerinden ADF(Asit çözünmeyen deterjan lifi), ADL(Asit 

deterjan çözünmeyen lignin) ve NDF (Nötral Çözünmeyen Deterjan Lifi) analizleri 

yapılmıştır. Kontrol parsellerinde BATEM 5455 BURAK, BATEM 7252 SİDE, BATEM 

7255 ŞAFAK çeşitlerinde ortalama verimler sırasıyla 5225 kg/da, 5356 kg/da, 5272 kg/da 

olurken 28 kg/da azot uygulamasında verimler ise sırasıyla 7538, 7489 ve 7723 kg/da olarak 

belirlenmiştir. En yüksek azot uygulamasında( 35 kg/da N) verimlerde azalmalar görülmüştür. 

NDF, ADL ve ADF’de azot oranına bağlı olarak düşüşler tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

silajlık mısırlarda Azot(N) miktarının artması dekara verimleri doğru orantılı olarak 28 Kg/da 

kadar arttırmış, 35 kg/N’da ortalama verimlerin düştüğü tespit edilmiştir. Azot artışına paralel 

olarak silaj kalitesini oluşturan ADF, ADL ve ADF’nin hayvanlarda sindirilme oranlarında 

artışlar görülmüş ve silajda sindirilmeyen maddelerde düşüşler olduğu tespit edilmiştir. Azot 

ile doğru orantılı olarak NDF, ADL ve ADF oranı da düşmektedir. Bu düşüşler silajda 

sindirilme kalitesinin arttığını göstermektedir 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Silaj, Kalite 
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158. Effects of Feeding Poultry Layer Litter on Growth Performance and Carcass 

Characteristics of Awassi Lambs 

 

Belal Suleiman Obeidat, Abdullah Yosef Abdullah, Mohammed A Mayyas 
Department of Animal Production, Jordan University of Science and Technology, Irbid, Jordan 

 

Objective was to evaluate the effects of feeding poultry layer litter (LL) on growth 

performance and carcass characteristics of Awassi lambs. Forty two Awassi lambs (body 

weight; BW =20.5 ± 0.88 kg) were randomly assigned to three diets. The LL was included in 

the diets at 0 (LL0), 15 (LL15), and 30 % (LL30) of dietary dry matter (DM). The study 

lasted for 75 d. On day 50 of the fattening period, 6 animals from each group were selected 

randomly and housed individually in metabolism crates (1.05 x 0.80 m) to evaluate nutrient 

digestibility and N balance. At the end of the study, all lambs were slaughtered to evaluate 

carcass characteristics. Intake of DM was greater (P < 0.05) for the LL15 diet than for the 

LL0 diet, whereas, the LL30 diet was intermediate. Crude protein intake of the LL30 diet was 

lower (P < 0.05) than the LL15, and tended to be lower (P = 0.09) than the LL0 diet. Neutral 

detergent fiber intake was higher for the LL15 and LL30 diets compared to the LL0 diet. Acid 

detergent fiber intake was greater (P < 0.05) in LL diets compared to LL0 diet. No significant 

differences were observed in nutrient digestibilities between diferent diets. The N retention 

was greater (P < 0.02) for LL15 than LL0 diet. Final BW and average daily gain (ADG) were 

greater (P < 0.05) for lambs fed the LL15 than the LL0 and LL30 diets. Feed efficiency 

(gain:DM intake) was improved in the LL15 diet than in the LL0 diet. Cost of gain was lower 

(P < 0.05) for diets containing LL than the control diet. Longissimus muscle weight was 

greater (P < 0.05) for the LL15 diet than for the LL0 and LL30 diets. Musculus longissimus 

area of the LL15 diet was greater (P < 0.05) than the LL0 and tended to be greater (P = 0.07) 

than the LL30 diets. Thus, in addition to being cost effective, feeding Awassi lambs finishing 

diets containing poultry layer litter improved growth performance, carcass characteristics and 

meat quality. 

Keywords: Awassi lambs, poultry layer litter, carcass characteristic 
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159. A Baseline Study related to economic importance of animal nutrition and 

nutritional diseases on Animal Husbandry in TRA2 Province 
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This study was carried out to determine the level of knowledge of animal breeder about 

animal nutrition and nutritional diseases in TRA2 province (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) where 

desired increase in yield cannot be obtained even though they constitute one of the important 

animal husbandry regions of Turkey with their livestock. The research material consists of the 

datas obtained from a survey conducted with a total of 230 producers engaged in animal 

husbandry, of which 87 from Kars province, 53 from Ardahan province, 49 from Ağrı 

province, and 41 from Iğdır province. Personal visits were paid to the villages, where 230 

farms identified with sampling are located, and the questions contained in the survey forms 

prepared earlier were asked to the farm owners. The datas were evaluated with the statistical 

package program SPSS. In the direction of the data obtained from this study, it was found that 

88.3% of producers in the region pasture users and 33.5 % of producers benefited from feed 

supports. It was found that there were average 29.6 head of animals in per farms, of which 

72.6% were involved in milk and fattening together, with the average daily milk yield of a 

cow being 6.97 l/head during pasturing season, which amount declined to 3.82 l/head during 

winter months. Of the 14.3% farms, gave additional feed to their animals returning from 

pasture, while a significant percentage of them did not give additional feed, due to the 

thinking that pasturing is sufficient. It was found that the farms in the region generally fed to 

their animals with straw and hay during winter months, and approximately 20% of the farms 

used roughage such as vetch, alfalfa and sainfoin. It was found that an average 6.43 kg/day 

roughage and 3.37 kg/day concentrate gave each head of animal during winter months, with 

the average annually feed cost 1,126/₺ per head of animal. Moreover, it was found that, 71.2 

% of the farms reported having occasionally seen, bloat in their animals during pasturing 

season, while 34.8% of the farms reported their animals trembling, staggering, lying on 

ground without being able to rising to their feet in the first days of pasturing. In conclusion, it 

is understood that potential yield capacities could not be attained since the animals in the 

region are fed with traditional methods without considering to their maintenance and yield 

requirement. In order to carry out a rational animal husbandry, it is necessary to conduct 

benefit-cost analysis by finding out the daily feed consumption of animals and their feed 

efficiency. Due to sufficient and balanced nutrition according to physiological condition of 

animals, reducing metabolic diseases and animal losses due to the nutrition and lowering 

treatment costs, thereby increases to be achieved in yield performance may increase the 

profitability of the farm concerned. 

Keywords: Livestock farm, animal nutrition and nutritional diseases, feed cost 

 

TRA2 Bölgesi İllerinde Hayvancılık İşletmelerinin Hayvan Besleme ve Beslenme 

Hastalıklarının Ekonomik Önemine İlişkin Bir Araştırma 

 

Bu çalışma, hayvan varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık bölgelerinden biri olmasına 

rağmen istenilen verim artışının elde edilemediği TRA2 illerinde hayvancılık faaliyetinde 

işletmelerin hayvan besleme ve beslenme hastalıklarına ilişkin bilgi düzeylerini tespit etmek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini, Kars ilinden 87, Ardahan ilinden 53, Ağrı 
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ilinden 49 ve Iğdır ilinden 41 adet olmak üzere toplam 230 hayvancılık faaliyeti ile uğraşan 

üretici ile yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Örneklemeyle 

tespit edilen 230 işletmenin bulunduğu köylere bizzat gidilmiş ve daha önce hazırlanan anket 

formlarında bulunan sorular, işletme sahiplerine yöneltilmiştir. Veriler SPSS istatistik paket 

programında değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda, 

bölgedeki üreticilerinin %88,3’nün mera kullanıcısı olduğu, %33,5’nin verilen yem 

desteklemelerinden faydalandıkları tespit edilmiştir. Çalışmada işletmelerde ortalama 29,6 baş 

hayvanın olduğu %72,6’sının süt ve besiyi birlikte yaptıkları, mera döneminde bir ineğin 

ortalama günlük süt verimi 6,97 iken, bu oranın kış aylarında 3,82 kg/baş’a düştüğü 

belirlenmiştir. İşletmelerin %14,3’ü meradan dönen hayvanlara ilave yem verirken, önemli bir 

kısmının meranın yeterli olduğu düşüncesi ile ilave yem vermedikleri belirlenmiştir. Kış 

aylarında bölgedeki işletmeler hayvanlarına genellikle saman ve çayır kuru otu verdikleri, fiğ, 

yonca, korunga gibi kaba yem kullanan işletmelerin oranı ise yaklaşık %20 düzeyinde olduğu 

tespit edilmiştir. Kış aylarında günlük hayvan başına ortalama 6,43 kg kaba yem, 3,37 kg 

konsantre yem verildiği ve hayvan başına yıllık ortalama 1,126 TL/baş yem masrafının 

yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca mera döneminde ara sırada olsa hayvanlarında 

timpani (şişme) gördüğünü belirten işletmelerin oranı %71,2 iken, hayvanlarında meranın ilk 

günlerinde titreme, sendeleme, yere yatıp kalkamama durumu belirtenlerin oranı %34,8 olarak 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak bölgedeki hayvanların, yaşama ve verim durumları dikkate 

alınmaksızın geleneksel yöntemlerle beslenildiği için var olan verim kapasitelerine 

ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. Rasyonel bir hayvancılık yapabilmek için hayvanların günlük 

olarak tüketmiş oldukları yem miktarı ve yemden yararlanma oranlarının bilinerek fayda-

maliyet analizinin yapılması gerekmektedir. Böylece verim düzeyindeki meydana gelecek 

artışlar işletmenin karlılığını arttırabileceği gibi hayvanların fizyolojik durumlarına göre 

yeterli ve dengeli besleme sayesinde metabolik hastalıkların ortaya çıkmasını azaltarak, 

beslenmeye bağlı hayvan kayıpları ve tedavi giderlerini azaltılabileceği kanaatine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hayvancılık işletmeleri, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, yem 

masrafı 
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160. Effects of Black Cumin (Nigella sativa) or Black Cumin Oil Addition to Japanese 

Quail Diet on Growth Performance, Carcass Traits and Some Blood Parameters 
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This study was conducted to determine effects of black cumin or black cumin oil addition in 

quail rations on growth performance, carcass traits and some blood parameters. Totally 180 

daily Japanese quail chicks were used in this study. The chicks were randomly divided into 

four main groups each of them containing 45 chicks, than each main group divided into three 

subgroups, which is containing 15 chicks. Control group (C) was fed with starter diet for 1-

21th days and grower diet for 22-42th days. Starter and grower diets of the control group did 

not contain feed additive. Treatment groups were fed same diets but their ration added by 

0.1%  oxytetracycline (Positive control=PC), 1% black cumin (BC) or 0.1% black cumin oil 

(BCO). Feed and water provided as ad libitum. At the end of experiment 15 quails slaughtered 

from the each main group, which were close to the average live weight of their group. At the 

end of study, average live weight of quails in the C, PC, BC and BCO groups were 173.98, 

183.34, 182.41 and 181.00 g, respectively. Live weight of the quails in the PC and BC groups 

were significantly higher than the C group (P<0.05). There were no differences on live weight 

gain, feed consumption and feed conversion ratio among the groups in whole study period. 

There were no differences on serum Ca, P, triglyceride, VLDL, HDL, LDL, ALT, ALP, 

albumin, globulin, total protein concentrations among the groups. However, serum cholesterol 

concentrations of the C, PC, BC and BCO groups were found to be 212.3, 205.2, 200.7 and 

176.5 mg/dL, respectively. Serum cholesterol concentration in the BCO group was 

significantly lower than the C group (P<0.05). Cold carcass yields of the all treatment groups 

were significantly higher than the C group (P<0.001). There were no differences on carcass 

yield, leg, breast, wing and other (back + neck) ratio among the groups. In conclusion, it is 

established that addition of 1% BC and 0.1% BCO to the quail diets had positive effect on 

growth performance, carcass ratio and serum cholesterol and they can be use as an alternative 

natural feed additive instead of antibiotics for quail diets. 

Keywords: Quail, antibiotic, black cumin, black cumin oil, growth performance, carcass, 

blood parameters 

 

Japon Bıldırcını Rasyonlarına Çörek Otu ve Çörek Otu Yağı İlavesinin Besi 

Performansı, Karkas Verim Özellikler ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi 

 

Bu çalışma, bıldırcın rasyonlarına çörek otu ya da çörek otu yağı ilavesinin besi performansı, 

karkas verim özellikleri ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 

yapıldı. Araştırmada, 180 adet bir günlük yaşta karışık cinsiyette Japon bıldırcını civcivi 

kullanıldı. Bıldırcın civcivleri her birinde 45 civciv bulunan 4 ana gruba, her ana grup kendi 

içinde her birinde 15 civciv bulunan 3 alt gruba rastgele ayrıldı. Kontrol grubu (K) başlangıç 

(1-21. gün) ve büyütme (22-42. gün) dönemlerinde temel yemlerle beslendi. Deneme grupları 

aynı temel yeme pozitif kontrol olarak % 0.1 Oksitetrasiklin antibiyotiği (ATB), % 1 çörek 

otu (ÇO) ve % 0.1 (ÇOY) çörek otu yağı ilave edilerek beslendi. Yem ve su ad libitum olarak 

verildi. Deneme bitiminde her gruptan grup ortalamasına en yakın bıldırcınlardan 15 adedi 

kesilerek karkas verim özellikleri belirlendi. Araştırma sonu itibarıyla K, ATB, ÇO ve ÇOY 
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gruplarında ortalama canlı ağırlıklar sırasıyla 173.98, 183.34, 182.41 ve 181.00 g olarak 

bulundu ve ATB ve ÇO grubunun canlı ağırlık ortalaması Kontrol grubundan önemli 

derecede yüksek tespit edildi (P<0.05). Araştırma geneli dikkate alındığında ortalama canlı 

ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı bakımından gruplar arasında 

istatistiksel bir farklılığın olmadığı görüldü. Serum kalsiyum, fosfor, trigliserit, VLDL, HDL, 

LDL, ALT, ALP, albumin, globulin ve total protein bakımından gruplar arasında istatistiksel 

bir farklılık görülmedi. Ancak K, ATB ve ÇO ve ÇOY gruplarının serum kolesterol düzeyi 

sırasıyla 212.3, 205.2, 200.7 ve 176.5 mg/dL olarak bulunmuş olup ÇOY grubunun kolesterol 

düzeyinin Kontrol’den önemli derecede düşük olduğu tespit edildi (P<0.05). Soğuk karkas 

ağırlığı tüm deneme gruplarında kontrol grubundan önemli derecede yüksek tespit edildi 

(P<0.001). Karkas randımanı ile but, göğüs, kanat ve diğer (Sırt + Boyun) oranları 

bakımından gruplar arasında istatistiksel bir farklılık gözlemlenmedi. Sonuç olarak; bıldırcın 

rasyonlarına % 1 ÇO ve % 0.1 ÇOY ilavesinin canlı ağırlık, karkas ağırlığı ve serum 

kolesterol düzeyi üzerine olumlu etki yaptığı ve antibiyotiklere alternatif olarak yem katkı 

maddesi olarak kullanılabileceği kanaatine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, antibiyotik, çörek otu, çörek otu yağı, besi performansı, 

karkas, kan parametreleri 
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161. The Effects of Dietary Wheat Straw, Red Lentil Straw and Equal Mixtures of 

Straws as ad libitum on Intensive Fattening Performance, Some Serum Minerals 

and Economic Efficiency in Awassi Lambs 
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The objective of this study was to compare the effects of wheat and red lentil (Lens esculenta) 

straw on the growth performance, feed intake and its efficiency, serum minerals and economic 

efficiency in Awassi lambs. The project was carried out in the birth season of 2010 in the 

experimental unit of Sanliurfa GAP Agricultural Research Institute with 30 male fat-tailed 

Awassi breed lambs in 3 groups after weaning period (approximately 3 months of age). 

Animals were grouped based on their initial live weights. Lambs, straws, concentrate lamb 

feed and remaining of both feeds were weighed for 14 days intervals. At the beginning, 

middle and end of the trial, blood samples were collected. Thirty Awassi lambs were 

randomly assigned to three experimental groups with three diets as follows; D1: Wheat Straw 

(WS-ad libitum) + Lamb Mixed Feed (LMF-ad libitum); D2: Red Lentil Straw (RLS-aif 

libitum) + Lamb Mixed Feed (LMF-ad libitum); D3: 50% wheat straw +50% red lentil straw 

(WRWS-ad libitum) + Lamb Mixed Feed (LMF-ad libitum). The result of the study indicated 

that the live weight, live weight gain and serum minerals of lambs were not different among 

the feeding groups. In conclusion red lentil straw or red lentil + wheat straw mixtures as ad 

libitum are used much successfully than that of wheat straw for economic lamb production of 

Awassi breed. 

Keywords: Feeding performance, lamb, red lentil straw, roughage, wheat straw 

 

İvesi Kuzuların Entansif Besisinde Buğday Samanı, Mercimek Samanı ve Eşit 

Karışımlarının Besi Performansı, Bazı Serum Mineralleri ile Ekonomik Etkenlik 

Üzerine Etkileri 

 

Bu araştırmada bölgemizde oldukça yoğun yetiştirildiği için kolay temin edilebilen ve ucuz 

olan kaba yem kaynaklarından kırmızı mercimek ve buğday samanlarının ayrı ayrı ve yarı 

yarıya karışımlarının kuzuların besi performansı, serum mineralleri ve ekonomik etkenlik 

üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 3 aylık yaşta sütten kesilmiş, 

benzer yaşta ve ortalama (1918±0.76 kg) canlı ağırlıktaki 30 baş İvesi ırkı erkek kuzu eşit 

sayıda üç grup halinde besiye alınmıştır. Araştırmada kullanılan rasyonlar aşağıdaki gibi 

ayarlanmıştır: R1: Buğday Samanı + Kuzu Büyütme Yemi, R2: Kırmızı Mercimek Samanı + 

Kuzu Büyütme Yemi, R3: %50 Buğday Samanı + %50 Kırmızı Mercimek Samanı + Kuzu 

Büyütme Yemi. Gruplarda bulunan kuzulara kaba ve karma yemler ad-libitum olarak 

verilmiştir. Çalışma başladıktan sonra her iki haftada bir aynı gün ve saatte kuzuların canlı 

ağırlık ve yem tüketim değerleri tespit edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde gruplara göre; canlı ağırlık, canlı ağırlık artışları ve serum mineralleri 

arasındaki farklılıklar istatiksel olarak önemsiz bulunmuştur. En iyi yemden yararlanma oranı 

R3 rasyonunu (%50 buğday samanı + %50 kırmızı mercimek samanı) tüketen gruptan elde 

edilirken, bunu sırasıyla R2 (kırmızı mercimek samanı) ve R1 (buğday samanı) grupları 

izlemiştir. Sonuç olarak kırmızı mercimek samanı veya kırmızı mercimek+buğday samanı 

karışımlarının kuzu üretiminde, yalnız buğday samanı kullanılmasına göre daha ekonomik 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Besi performansı, kuzu, kırmızı mercimek samanı, kaba yem, buğday 

samanı 
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162. Şanlıurfa Yöresi Kilis Keçilerinde Mitokondriyal 12S rRNA Gen Polimorfizmi ve 

Filogenetik Analizler 
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, Mehmet Sait Ekinci

2
, Seyrani Koncagül
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1
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2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Kahramanmaraş 

 

Evcil keçiler (Capra hircus), yaklaşık 10.000 yıl önce Neolitik devirde Yakın Doğu’daki 

Fertile Crescent bölgesinde evcilleştirilmiş ve bugün Dünya’nın bütün kıtalarına yayılmıştır. 

Çiftlik hayvanları üzerinde yapılan filogenetik çalışmalarda mitokondriyal DNA moleküler 

belirteç olarak kullanılmaktadır. Keçi mitokondri genomu; protein kodlayan 13 gen, 2 

ribosomal RNA gen bölgesi (12S rRNA, 16S rRNA), kontrol bölgesi (D-loop) ve 22 çeşit 

tRNA bölgesi içermektedir. Bu çalışmada, Şanlıurfa yöresi Kilis keçilerinde mitokondriyal 

12S ribozomal RNA gen dizilerinin belirlenmesi ile mtDNA polimorfizmi ve mtDNA 

haplotiplerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Şanlıurfa ve yöresinde yetiştirilen Kilis 

keçilerinden DNA izolasyonu için kıl örnekleri toplanarak Fenol-Kloroform+Proteinaz K 

yöntemi ile genomik DNA izole edilmiştir. DNA örneklerinden, 12S rRNA gen bölgesi için 

tasarlanan primerler kullanılarak PCR amlifikasyonu yapılmıştır. Tasarlanan CAP 12S (F) ve 

CAP 12S (R) primerleri ile genin 488 bp’lik kısmı çoğaltılmıştır. Gen dizi analizleri 

sonucunda tüm örnekler için 412 bp’lik dizi bilgisi elde edilmiştir. Keçilerde 12S rRNA gen 

dizi bilgileri analiz edilerek, DNA polimorfizm özellikleri belirlenmiştir. Kilis keçilerinde, 

12S rRNA geninde 3 polimorfik bölge ve 4 haplotip tespit edilmiştir. Kilis keçilerinde, 

haplotip ve nükleotid faklılığı sırasıyla 0.642±0.0405 ve 0.00188±0.00019 olarak 

bulunmuştur. Haplotipler arasında genetik uzaklıklar 0.00243-0.00734 arasında bulunmuştur. 

Keçi haplotiplerinin bazı yabani keçi türleri ile filogenetik ilişkilerini göstermek amacıyla 

filogenetik ağaçlar oluşturulmuştur. Bu çalışmada belirlenen Kilis keçisi 12S rRNA 

haplotiplerine ait DNA dizileri, Gen Bankası (NCBI) veri tabanında depolanmıştır 

(HQ996546-HQ996561). 

Anahtar Kelimeler: Kilis keçisi, mtDNA, 12s rRNA, Filogenetik 
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163. Karacağdağ Yöresi Zom Koyunlarında BMPR-IB Geninde FecB Mutasyonunun 

Araştırılması 
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Koyunlarda döl verimi önemli bir özelliktir. Son yıllarda, koyunlarda çoklu doğuma neden 

olabilecek genlerin moleküler düzeyde belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. 

Yüksek doğurganlıkla ilgili bazı majör genler (BMPR-IB, BMP-15, GDF-9) belirlenmiştir. 

Özellikle, Booroola koyunlarında, BMPR-IB (bone morphogenetic protein receptor IB) geni 

6. ekzonunda A746G (249. amino asit: glutamin→Arjinin değişimi) pozisyonudaki 

mutasyonun yüksek doğurganlıkla ilişkisi tespit edilmiştir. Booroola merinoslarında yüksek 

doğurganlıkla bağlantılı FecB olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Karacadağ yöresi Zom 

koyunlarında, BMPR-IB geninde FecB mutasyonunun varlığı moleküler teknikler ile 

araştırılmıştır. Hayvan materyali olarak 48baş Zom koyunu kullanılmıştır. Kandan genomik 

DNA izolasyonun kiti kullanılarak DNA izolasyonu yapılmıştır. BMPR-IB geninde yer alan 

FecB mutasyonunun varlığı PCR-RFLP teknik kullanılarak belirlenmiştir. BMPR-IB geni 

FecB mutasyonu içeren hedef bölge (190 bp) polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile 

çoğaltılmıştır. PCR ürünleri Ava II kesme enzimi ile muamele edilmiştir. Çalışmada, 

Karacadağ yöresi Zom koyunlarında BMPR-1B geninde FecB mutasyonunun varlığı tespit 

edilememiştir. Koyunlarda yüksek doğurganlıkla ilgili genomik bölgelerin belirlenmesine 

yönelik çalışmaların, özellikle BMPR-IB genindeki tek nükleotid polimorfizmlerin (SNP) 

araştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Çoklu doğumla ile bağlantılı SNP’ler 

koyunlarda döl verim özelliklerinin moleküler ıslahı açısından, marker destekli seleksiyon 

(MDS = Marker Destekli Seleksiyon) için potansiyel oluşturabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zom Koyunu, Çoklu doğum, FecB mutasyonu, SNP 
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164. The Use of Artificial Neural Networks and Support Vector Machines Methods in 

Milk Yield Prediction of Holstein Cows 
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3
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It was investigated artificial intelligence methods such as Artificial Neural Networks and 

Support Vector Machines can be used in the estimation of lactation milk yield in this study. 

Lactation rank, monthly milk yield records in the beginning of the lactation and calving 

season data obtained from 158 cows were used as input data and lactation milk yield was used 

as output data in the lactation milk yield prediction. Artificial neural networks and support 

vector machines modeling systems were trained with milk yield from 1, 2 and 3 months in the 

control period. In both models it was determined the better results by adding monthly milk 

yield record. By comparing the results it was decided that the artificial neural networks is the 

best method to estimate the milk yield. 

Keywords: Holstein dairy cows, lactation milk yield, neural network, support vector 

machines 

 

Siyah Alaca Ineklerin Süt Verimi Tahmininde Yapay Sinir Ağları Ve Destek Vektör 

Makineleri Yöntemlerinin Kullanımı 

 

Çalışmada laktasyon süt verimi tahmininde kullanılabilecek Yapay Sinir Ağları ve Destek 

Vektör Makineleri gibi yapay zeka yöntemleri araştırılmıştır. Laktasyon süt verimi 

tahmininde giriş verisi olarak 158 ineğe ait laktasyon sırası, ilk aylardaki aylık süt verimi ve 

buzağılama mevsimi bilgisi, çıkış verisi olarak bu ineklere ait laktasyon süt verimleri 

kullanılmıştır. Yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri ile modellemede sistem 1, 2 ve 3 

aylık kontrol sürecindeki süt verimleri ile eğitilmiştir. Her iki modelde aylık kontrol 

verimlerinin eklenmesi ile sistemin daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. Sonuçlar 

karşılaştırılarak yapay sinir ağlarının süt verimi tahmininde en iyi yöntem olduğu 

gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siyah Alaca süt inekleri, süt verimi, yapay sinir ağları, destek vektör 

makineleri 
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165. ABCG2 Gene in Sheep 
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ABCG2 protein (ATP binding cassette subfamily G member 2 [Ovis aries]) is one of the most 

important transport proteins in mammary gland alveolar epithelial cell membrane. ABCG2 

protein (NP_001072125) in sheep consists of 658 amino acids. ABCG2 protein encoded by 

ABCG2 gene located on chromosome 6 in sheep. Sheep ABCG2 gene is 111 077 bp in length 

and contains 17 exons (Gene ID: 780508, Location: 36445816 to 36556892). ABCG2 gene is 

located within the QTL region with a major effect on milk yield in cows. ABCG2 gene can be 

selected as a candidate gene affecting milk yield in sheep. 1582 single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) were identified on the ABCG2 gene.  In addition, potential 

association between SNPs in the ABCG2 gene and milk production could be used to obtain 

animal products more efficient and economical in breeding programs. Besides increasing the 

rate of progress in terms of molecular improvement of milk production traits in sheep 

breeding, it can create a potential for marker assisted selection (MAS = Marker Assisted 

Selection). 

Keywords: Sheep, ABCG2 gene, Milk yield, Genetic improvement 

 

Koyunlarda ABCG2 Geni 

 

ABCG2 proteini (ATP binding cassette subfamily G member 2 [Ovis aries]) meme bezi 

alveoler epitel hücre membranında bulunan en önemli aktif transport proteinlerinden biridir. 

Koyunlarda ABCG2 proteini (NP_001072125) 658 amino asitten oluşmaktadır. ABCG2 

proteini ABCG2 geni tarafından kodlanır.  ABCG2 geni koyunlarda 6. kromozom üzerinde 

bulunmaktadır. Koyun ABCG2 geni 111.077 bç uzunluğunda olup 17 ekzon bölge 

içermektedir (Gen ID: 780508, Lokasyon: 36445816-36556892). ABCG2 geni, sığırlarda süt 

verim özellikleri üzerinde büyük bir etkiye sahip QTL bölge içerisinde yer almaktadır.  

ABCG2 geni koyunlarda süt verim özelliklerini etkileyen aday bir gen olarak seçilebilir. 

ABCG2 geni üzerinde 1582 adet tek nükleotid polimorfizm (single nucleotide 

polymorphisms: SNP) tanımlanmıştır. Bununla beraber, ABCG2 genindeki SNP’ler ile süt 

üretim özellikleri arasında bağlantının bulunabilme potansiyeli mevcut olup, bu durum ıslah 

programlarında hayvansal ürünlerin daha verimli ve ekonomik olarak elde edilmesine olanak 

sağlayabilir. Koyunlarda süt verim özelliklerinin moleküler ıslahı açısından genetik ilerleme 

hızının artırılması yanında, marker destekli seleksiyon (MDS = Marker Destekli Seleksiyon) 

için potansiyel oluşturabilir 

Anahtar Kelimeler: Koyun, ABCG2 geni, Süt verimi, Islah 
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