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Bitkilerin büyüme ve gelişmesini teşvik etmek amacıyla tüm dünyada yıllardır aşırı bir 
şekilde kimyasal gübre kullanılmaktadır. Kullanılan bu kimyasal gübreler bitkilerde 
verim ve kaliteyi artırmakla birlikte toprak yapısı nda bozulmalara ve toprakta bulunan 
mikroorganizmaların faaliyetlerinin azalmasına ve biyolojik dengenin bozulmasına 
neden olmaktadır. Bitki ve toprak mikroorganizmalar ı arasında olması gereken 
dengenin yeniden kurulmasında kullanılan alternatif metotlardan birisi de mikrobiyal 
gübrelemedir. Bu araştırma, Trichoderma harzianum suşusu içeren bir ticari mikrobiyal 
gübrenin (0, 5, 10, 15, 20 g/L) topraksız kültürde yetiştirilen roka ( Eruca vesicaria subsp. 
Sativa) ve tere (Lepidium sativum) bitkilerinin geli şimi ve verimi üzerine etkilerini 
araştırmak amacıyla yürütülmü ştür. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre üç 
tekerrürlü olarak yürütülmü ştür. Mikrobiyal gübrenin roka ve tere bitkilerinin gelişmesi 
ve verimi üzerine etkisini saptamak amacıyla hasat olgunluğuna gelmiş bitkiler üzerinde 
bitki boyu, gerçek yaprak sayısı, yaprak boyu, yaprak eni, yaprak alanı, gövde taze ve 
kuru ağırlıkları, suda çözünen kuru madde miktarı, klorofi l içeriği (SPAD) ve verim 
değerleri belirlenmi ştir. Ara ştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla 
ANOVA testi ve gruplar arasında çıkan anlamlı farklılıklarda farkın hangi gruplar 
arasında olduğunu belirlemek için LSD testi yapılmıştır. Genel olarak 
değerlendirildi ğinde, istatistiksel olarak bazı parametreler önemli olmasa da, mikrobiyal 
gübre olarak T. Harzianum’un tere ve rokada topraksız koşullarda bitki geli şimi ve 
verimini olumlu olarak etkiledi ği görülmüştür. 
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