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Biber (Capsicum annuum L.) gibi bazı sebzeler, özellikle düşük ışık koşullarında yetiştirilirse, 
çimlenme sonrasında hızlı ve cılız bir gelişmeye meyil gösterirler. Bu nedenlerle sebze fidesi 
yetiştiriciliğinde bitki boyu kontrol altına alınmalıdır.  Bitki boyunun konrtol edilmesinde en 
yaygın metot, gövde uzamasını engelleyen, büyüme engelleyici veya yavaşlatıcılarının 
kullanılmasıdır. Son yıllarda bitki büyüme kontrolünde kullanılan kimyasallardan birisi de 
Prohexadione-Calcium (Pro-Ca)’dur. Pro-Ca, giberellin sentezini engelleyerek boğum arası 
uzunluğu vegetatif büyümeyi azaltmaktadır. Bu çalışma Pro-Ca’un, farklı konsantrasyon (0, 
25, 50, 75 ve 100 ppm) ve  uygulama metotlarının (tohum, yaprak ve toprak), biber 
fidelerinin kalitesi ve bitkilerin araziye şaşırtıldıktan sonraki gelişmeleri, çiçeklenme ve 
verimi üzerine etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Tohum ekiminden 42 gün sonra, 
araziye şaşırtma sırasında, yapılan ölçümlerde kontol (0 ppm) ile karşılaştırıldığında Pro-Ca 
konsantarsyonları (25 ppm hariç) ve uygulama metotları (tohumdan uygulama hariç) biber 
fidelerinde bitki boyu, boğum arası uzunluğu, gövde çapı, gerçek yaprak sayısı, yaprak alanı, 
gövde yaş ve kuru ağırlıkları, kök yaş ağırlığında önemli azalmalara neden olmuştur. En kısa 
boylu fideler 6.84 cm bitki boyu ile 100 ppm Pro-Ca uygulamasından elde edilmiştir. Pro-Ca 
uygulamaları fide boyunu % 25-31; boğum arası uzunluğunu, %19-27; gövde çapını %7;  
yaprak alanını %7-15.5; gövde yaş ağırlığını %23-32; gövde kuru ağırlığını %19-29; kök yaş 
ağırlığını % 10-22 ve kök kuru ağırlığını %20-24 oranında azaltmıştır. Pro-Ca uygulanan 
bitkilerde ilk çiçeklenme ve meyve tutumunda bir gecikme söz konusu olmamıştır. Bununla 
birlikte 100 ppm Pro-Ca uygulamasının verimi yaklaşık % 22 azalttığı saptanmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulgular düşük Pro-Ca konsantrasyonlarının verimde bir kayıp söz 
konusu olmadan biber fidelerinde aşırı boylanmanın kontrolü amacıyla kullanılabileceğini 
ortaya koymuştur.  
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