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ÖNSÖZ 

 

Geleneksel olarak her iki yılda bir farklı üniversitelerin Tarla Bitkileri bölümleri 

tarafından düzenlenen Tarla Bitkileri Kongresi’nin 12. si, 12-15 Ekim 2017 tarihlerinde 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarla 

Bitkileri Bilimi Derneği tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenmiştir. Kongremize Tahıllar, 

Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Yemeklik Tane 

Baklagiller alanlarında toplam 556 bildiri özeti gönderilmiş ve bunlardan 197’si sözlü, 298’i 

poster olmak üzere toplam 495 bildiri kabul edilmiştir. Kabul edilen bildirilerden çok büyük bir 

bölümü sunulmuştur.  

Ayrıca, açılış oturumunda “Dünya ve Türkiye’de Yağlı Tohum ve Ham Yağ 

Üretimine Bir Bakış” konulu bir adet çağrılı bildiri Prof. Dr. Halis ARIOĞLU tarafından 

sunulmuştur. Hocamıza desteğinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.  

Kongremizde sözlü olarak sunulan makalelerden hakem değerlendirmesinden sonra 

yayınlanmasına karar verilenler, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi’nin 

(http://dergipark.gov.tr/tarbitderg) ve KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi’nin Özel Sayılarında 

(http://dogadergi.ksu.edu.tr) yayınlanmıştır.  

Ayrıca, poster bildirilerin ve tüm sözlü sunu özetlerinin yer aldığı elektronik kongre 

kitabı www.tarlabitkileri2017.com adresinde yayınlanmıştır. Söz konusu elektronik kongre 

kitabı aynı zamanda KSÜ Ziraat Fakültesi’nin Web sayfası ile Tarla Bitkileri Bilimi 

Derneği’nin Web sayfalarında da erişime açılmıştır.  

Kongremizin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen başta Ziraat Fakültesi 

Dekanlığı ile KSÜ Rektörlüğü ve Tarla Bitkileri Bilimi Derneği olmak üzere destekleyen tüm 

kamu ve özel kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi arz ederim.  

 

 

 

Düzenleme Kurulu Adına 

Prof. Dr. Lale EFE 

 

 

http://s6686086.stat-pulse.com/go/ec/ea67778bc5f4e00c29f9a7d45ce5fa04/ci/NTM1ODEzMw==/ui/NjY4NjA4Ng==/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659/li/MTI0MzA5MjY0/re/bGVmZUBrc3UuZWR1LnRy/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy50YXJsYWJpdGtpbGVyaTIwMTcuY29t/


 
 

DÜZENLEME KURULU 

 

Kongre Onursal Başkanlarımız 

Prof. Dr. Durmuş DEVECİ (KSÜ Rektörü) 

Prof. Dr. Ali KAYGISIZ (KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanı) 

 

 

Kongre Başkanı 

Prof. Dr. Lale EFE 

 

 

Düzenleme Kurulu 

Prof. Dr. Lale EFE 

Prof. Dr. Fatih KILLI 

Prof. Dr. Aydın AKKAYA 

Prof. Dr. Mustafa ÇÖLKESEN 

Prof. Dr. Tevrican DOKUYUCU 

Prof. Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK 

Prof. Dr. Leyla İDİKUT 

Doç.Dr. Mustafa YILDIRIM 

Yrd. Doç. Dr. Adem EROL 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz YÜRÜRDURMAZ 

Yrd. Doç. Dr. Ali Rahmi KAYA 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Süha USLU 

Yrd. Doç. Dr. Osman GEDİK 

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇAYLI 

Arş. Gör. Gülay ZÜLKADİR 

Arş. Gör. Abdülkadir TANRIKULU 

 

Kongre Sekreteryası 

 

Prof. Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK 

Yrd. Doç. Dr. Ali Rahmi KAYA 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Süha USLU 

Yrd. Doç. Dr. Osman GEDİK 

 

 

 

 

 

 



 
 

BİLİM KURULU 

 

Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu 

  

Prof. Dr. Mevlüt AKÇURA (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) 

Prof. Dr. İlknur AKGÜN (Süleyman Demirel Üniversitesi) 

Prof. Dr. Cuma AKINCI (Dicle Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet AYÇİÇEK (Bingöl Üniversitesi) 

Prof. Dr. M. İlhan ÇAĞIRGAN (Akdeniz Üniversitesi) 

Prof. Dr. Temel GENÇTAN (Namık Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Kamil HALİLOĞLU (Atatürk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Saime ÜNVER KARAKAYA (Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet KILINÇ (Mustafa Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Murat OLGUN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM (Harran Üniversitesi) 

Prof. Dr. İrfan ÖZBERK (Harran Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK (Atatürk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet Ali SAKİN (Gazi Osmanpaşa Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ali TOPAL (Selçuk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Muzaffer TOSUN (Ege Üniversitesi) 

Prof. Dr. İlhan TURGUT (Uludağ Üniversitesi) 

Prof. Dr. Tacettin YAĞBASANLAR (Çukurova Üniversitesi) 

  

Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu 

  

Prof. Dr. Fikret AKINERDEM (Selçuk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Halis ARIOĞLU (Çukurova Üniversitesi) 

Prof. Dr. Burhan ARSLAN (Namık Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hüseyin BAŞAL (Adnan Menderes Üniversitesi) 

Prof. Dr. Dilek BAŞALMA (Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Sema BAŞBAĞ (Dicle Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hasan BAYDAR (Süleyman Demirel Üniversitesi) 

Prof. Dr. Nilgün BAYRAKTAR (Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Erkan BOYDAK (Bingöl Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN (Ömer Halisdemir Üniversitesi) 

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN (Ömer Halisdemir Üniversitesi) 

Prof. Dr. Enver ESENDAL (Namık Kemal Üniversitesi ) 

Prof. Dr. Atilla GÜR (Harran Üniversitesi) 

Prof. Dr. Abdurrahim Tanju GÖKSOY (Uludağ Üniversitesi) 

Prof. Dr. Necmi İŞLER (Mustafa Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Kemalettin KARA (Atatürk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Şevket Metin KARA (Ordu Üniversitesi) 

Prof. Dr. Davut KARAASLAN (Dicle Üniversitesi) 



 
 

Prof. Dr. M. Demir KAYA (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Orhan KURT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet MERT (Mustafa Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Özden ÖZTÜRK (Selçuk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Fatih SEYİS (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet SİNCİK (Uludağ Üniversitesi) 

Prof. Dr. Bülent UZUN (Akdeniz Üniversitesi) 

Prof. Dr. Aydın ÜNAY (Adnan Menderes Üniversitesi) 

Prof. Dr. Güngör YILMAZ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi) 

Prof. Dr. H. Ahmet YILMAZ (Harran Üniversitesi) 

  

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu 

  

Prof. Dr. Zeki ACAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ (Uludağ Üniversitesi) 

Prof. Dr. Suzan ALTINOK (Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. İlknur AYAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Prof. Dr. İbrahim AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet BAŞBAĞ (Dicle Üniversitesi) 

Prof. Dr. Harun BAYTEKİN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ersin CAN (Mustafa Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI (Akdeniz Üniversitesi) 

Prof. Dr. A. Esen ÇELEN (Ege Üniversitesi) 

Prof. Dr. Nafiz ÇELİKTAŞ (Mustafa Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hakan GEREN (Ege Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 

Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU (Çukurova Üniversitesi) 

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ (Gazi Osmanpaşa Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ali KOÇ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYİM (Selçuk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Tahir POLAT (Harran Üniversitesi) 

Prof. Dr. C. Olcayto SABANCI (Ahi Evran Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mustafa TAN (Atatürk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Veyis TANSI (Çukurova Üniversitesi) 

Prof. Dr. A. Servet TEKELİ (Namık Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ömer TERZİOĞLU (Siirt Üniversitesi) 

  

Yemeklik Dane Baklagiller Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu 

  

Prof. Dr. Cevdet AKDAĞ (Gazi Osmanpaşa Üniversitesi) 

Prof. Dr. Emin ANLARSAL (Çukurova Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hatice BOZOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ercan CEYHAN (Selçuk Üniversitesi) 



 
 

Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ (Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Osman EREKUL (Adnan Menderes Üniversitesi) 

Prof. Dr. Abdullah KARASU (Uludağ Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mustafa ÖNDER (Selçuk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Prof. Dr. Cengiz TOKER (Akdeniz Üniversitesi) 

Prof. Dr. Nuri YILMAZ (Ordu Üniversitesi) 

  

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu 

  

Prof. Dr. Olcay ARABACI (Adnan Menderes Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN (Erciyes Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Prof. Dr. Filiz AYANOĞLU (Mustafa Kemal Üniversitesi) 

Prof. Dr. Emine BAYRAM (Ege Üniversitesi) 

Prof. Dr. Yüksel KAN (Selçuk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 

Prof. Dr. Saliha KIRICI (Çukurova Üniversitesi) 

Prof. Dr. Süleyman KIZIL (Dicle Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hakan ÖZER (Atatürk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ercüment Osman SARIHAN (Uşak Üniversitesi) 

Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU (Kilis 7 Aralık Üniversitesi) 

Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL (Bozok Üniversitesi) 

Prof. Dr. L. Sezen TANSI (Çukurova Üniversitesi) 

Prof. Dr. İsa TELCİ (Süleyman Demirel Üniversitesi) 

Prof. Dr. Murat TUNÇTÜRK (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 

Prof. Dr. Kenan TURGUT (Akdeniz Üniversitesi) 

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM (Iğdır Üniversitesi 

  

***(Bilim Kurulu Listesi soyadına göre sıralanmıştır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



İÇİNDEKİLER 

POSTER BİLDİRLER 

 

Maltlık ve Beslenme Kalitesi Açısından Kaliteli Arpa Genotiplerinin Belirlenmesi .............. 1 

Ekmeklik Buğday Islah Programında Teknolojik Kalite Parametreleri Yönü İle 

Yapılan Değerlendirmeler ........................................................................................................ 2 

Ana Ürün Mısır Tarımında Farklı Azot İnhibitörlü Gübre Kullanımının Verim  

Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri… .................................................................................. 3 

İleri Kademe Bazı Mutant Arpa Hatlarının Arpa Yaprak Lekesi Hastaliğina  

(Rhynchosporium Commune) Karşı Tepkilerinin Tarla Koşullarında Belirlenmesi ............... 4 

Buğdayın Genetik Karakterizasyonunda Moleküler Ve Biyokimyasal Markörlerin  

Kullanımı .................................................................................................................................. 9 

Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesinde Arpa Genotiplerinin Maltlık Kalite  

Özelliklerinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 10 

Bazı Rekombinant İnbred Buğday Hatlarında Kök Biyokütlesinin Azot Alımı Üzerine  

Etkisi ......................................................................................................................................... 11 

Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik ve Bazı Kalite Parametrelerinin Bisküvilik  

Kalite Açısından Değerlendirilmesi ......................................................................................... 12 

Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik ve Bazı Kalite Parametrelerinin Bisküvilik  

Kalite Açısından Değerlendirilmesi ......................................................................................... 13 

Farklı Bölgelerde Denenen Tritikale Hat Ve Çeşitlerinin Dane Verim Performansları  

Yönünden Değerlendirilmesi ................................................................................................... 18 

Orta Anadolu Koşullarında Şeker Mısır (Zea Mays L. Saccharata Sturt.) Çeşitlerinde  

Bazı  Taze Koçan Özelliklerinin Belirlenmesi ......................................................................... 19 

Esperia (Triticum Aestivum) Ve Tosunbey (Triticum Aestivum) Sertifikalı Buğday  

Çeşitlerinin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma-Ankara İli Polatlı İlçesi  

Örneği ....................................................................................................................................... 20 

Makarnalık Buğday (Triticum Durum L.) Genotiplerinin Agronomik ve Kalite  

Karakterleri Yönünden Değerlendirilmesi ............................................................................... 21 

Farklı Sulama Aralıklarında Sulanarak Yetiştirilen Cin Mısırının (Zea Mays Everta Sturt.)  

Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ................................................... 22 

Makarnalık Buğday (Triticum Durum Desf.)’Da Trinexapac-Ethyl Uygulamasının  

Tane Verimi ve Kalite Özellikleri İle Yatmaya Karşı Etkileri ................................................. 23 

Yerel Buğday Çeşitlerinin Gen Kaynağı Olarak Kullanılması ................................................ 28 

Bazı Buğday Genotiplerinin Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Etmenine  

(Fusarium Culmorum) Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi .................................................. 33 

Bazı Buğday Genotiplerinin Sarı Pashastalığına (Puccinia Striiformis F. Sp. Tritici) 

Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi ....................................................................................... 34 

Bazı Buğday Genotiplerinin Sürme (Tilletia Foetida (Wallr.) Liro, Tilletia Caries (D.C.) 

Tul.)’Ye Karşı Eskişehir Tarla Koşullarında Reaksiyonlarının Belirlenmesi .......................... 35 

Anter Tekniği Kullanılarak Geliştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Hatlarının Pas, Sürme ve  

Toprak Kökenli Buğday Mozaik Virüsü Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi ... 36 

Diyarbakır Koşullarında Bazı Yabancı Kökenli Buğday Çeşitlerinin Verim  

ve Kalite Özelliklerinin Bölge Çeşitleriyle Karşılaştırılması ................................................... 41 

Mısırda Kuraklık Stresi ............................................................................................................ 42 

Bazı Mısır Hatlarının Sakarya Koşullarında (Membran Termostabilitesi) Göreceli  

Elektriksel İletkenlik (%Ec)  Bakımından Karşılaştırılması .................................................... 43 

Bazı Mısır Hatlarının Şanlıurfa Koşullarında 

Stoma İletkenliği (Umolh2o M-2s-1) Bakımından Karşılaştırılması ....................................... 44 



Bazı Melez Şeker Mısır (Zea Mays Saccharata Sturt.) Çeşit Adaylarının Genotip X Çevre 

Etkileşimleri Ve Stabilite Analizi ............................................................................................ 45 

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinin Gluten Kalitesinin  

Belirlenmesi ............................................................................................................................. 46 

Çukurova Koşullarında I. Ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Dane Mısır Çeşitlerinde  

Fenolojik Dönemlerin, Verim Unsurları ve Uyum Oranı İle Tane Verimi Arasındaki  

İlişkilerin İncelenmesi .............................................................................................................. 51 

Yulafın (Avena Sativa L.) Bazı Özelliklerinde Varyasyon ve Kalıtım Derecesi ..................... 52 

Kavuzlu Arpanın Çukurova Koşullarında Performansı ........................................................... 53 

Kavuzsuz Arpanın Çukurova Bölgesinde Bazı Bitkisel Özelliklerinin İncelenmesi ............... 54 

Kışlık Buğday Islahının Tek Başak Sırası Aşamasında Ndvı'ın Seleksiyon Etkinliğinin 

Artırılması İçin Kullanılması ................................................................................................... 55 

Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Orta Anadolu Sulu ve Kuru Şartlarında Bazı Verim  

ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ....................................................................................... 56 

Ekmeklik Buğdayda Yüksek Molekül Ağırlıklı Glutenin Alt Birimlerinin Gluten Kalite 

Özellikleri Üzerine Etkisi ......................................................................................................... 61 

İleri Kademe Arpa (Hordeum Vulgare L.) Hatlarının Biplot Grafiği İle Verim Ve  

Bazı Kalite Özellikleri Yönünden Seleksiyonu ....................................................................... 62 

Ülkesel Bazı Mısır Çeşitlerinde Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ........................................ 68 

Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (T. Aestivum L.) Genotiplerinin 

Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ................................................................................... 69 

Mısır Tanesini Kurutma ve Depolama Yöntemleri .................................................................. 70 

Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Kaliteyi  

Etkileyen Yerel Unsurların Belirlenmesi ................................................................................. 74 

Türkiye’de Tescil Edilmiş Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fizyolojik  

Özelliklerinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 75 

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Ekonomik Analizi .. 76 

Tatlı Mısırda (Zea Mays L. Saccharata) Kaliteyi Etkileyen Faktörler ..................................... 77 

İleri Kademe Makarnalık Buğday (Triticum Turgidum Ssp. Durum) F8 Hatlarının  

Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi .................................................................... 81 

İleri Kademe Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) 

F8 Hatlarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi .............................................. 82 

Buğday Melezlemesinde Genotip ve Yetiştirme Koşullarının Tohum Tutma Oranına Etkisi 83 

Yulaf (Avena Sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Normalize Edilmis Fark Bitki  

Örtüsü İndeksi Değerleri İle Aralarındaki İlişkilerin Belirlenmesi .......................................... 84 

Kinoa’nın (Chenopodium Quinoa Willd.) Kahramanmaraş Koşullarında İki Farklı Ekim 

Zamanının Araştırılması ........................................................................................................... 85 

Farklı Ph Seviyeleri ve Islatma Sürelerinin Yulaf Çeşitlerinin 

Çimlenmesine Etkisi ................................................................................................................ 86 

Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Kışlık Nohut (Cicer Arietinum L.)   

Çeşitlerinin Belirlenmesi .......................................................................................................... 87 

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Çeltik Genotiplerinin Tane Kalite Parametrelerinin  

Belirlenmesi ............................................................................................................................. 88 

Tuz Stresi Altında Salisik Asit ve Gibberallik Asit Uygulamalarının Tritikalenin  

Çimlenmesi Üzerine Etkisi ....................................................................................................... 89 

Ordu İli Yerel Mısır (Zea Mays L.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu ................. 90 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Bazı Bitki Besleme Çalışmalarında Uygulanmasına  

İlişkin Örnekler ........................................................................................................................ 91 

Türkiye’de Buğday Üretimi ve Ticaretinin Gelişimi ............................................................... 92 

Doğu Akdeniz Bölgesinde Üreticilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörler ......... 93 



II. Ürün Silajlık Mısır Ekiminde Farklı Anız Miktarları ve Kaplama Oranlarının  

Ekim Başarısı Üzerine Etkileri ................................................................................................. 94 

Tarla Bitkilerinde Hasat Sırasında Kullanılan Biçerdöverler İle Oluşan Ürün Kayıp  

Oranları ve Sebeplerinin Adana İlinde Anket Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi ve  

Tohumluk Önerileri .................................................................................................................. 95 

Batı Akdeniz Bölgesi Yerel Yulaf Genotiplerinin Bazı Fungal Hastalıklara Tepkileri ........... 96 

Gaziantep İli Topraklarında Borun Kimyasal Fraksiyonları Ve Toprak  

Özellikleri İle İlişkisi ................................................................................................................ 101 

Eskişehir İlinde Fosfor Çözücü Bakterilerin İzolasyonu ve Etkinliğinin Saptanması ............. 102 

Tarımsal Araştırmaların İstatistiki Değerlendirimesinde Dikkat Edilmesi  

Gereken Bazı Hususlar ............................................................................................................. 103 

Dayanıklı Çeşit Kullanımının Entegre Mücadeledeki ............................................................. 104 

Gene Pyramıdıng Strategy; An Effıcıent Approach To Develop Transgenıc Crops For 

Sustaınable Productıvıty ........................................................................................................... 105 

Embriyo Kurtarma Tekniğinin Bitki Islahında Kullanım Potansiyeli ..................................... 106 

Disease Development And Yield Losses Associated With Northern Leaf Light On Corn ..... 107 

Ayçiçeği Tarımında Farklı Taban Gübresi Kullanımının Verim ve 

Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi ...................................................................................... 108 

Soğuğa Dayanımı Yüksek Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Genotiplerinin Belirlemesi ....... 109 

Keten (Linum Usitatissimum L.) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve  

Kalite üzerine Etkisi ................................................................................................................. 110 

Hakkari Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı  

Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri .................... 111 

Orta Karadeniz Bölgesinde Ketencik (Camelina Sativa L. (Crantz)) Bitkisinin  

Bazı Agronomik Özellikleri ..................................................................................................... 112 

Şanlıurfa Koşullarında Kanola'da Kışlık Ekimlerde Sulama Suyu, Bitki Su Tüketimi ve 

Verimliliğinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 117 

Farklı Potasyum Dozlarında Arbusküler Mikorhizal Fungus (Amf) Uygulamasının Patates 

Yumrusunun Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi ................................ 118 

Farklı Etiyopya Hardalı (Brassica Carinata) Genotiplerinin Bursa Ekolojik  

Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ...................................................... 119 

Salisilik Asit Uygulamasının Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Çeşitlerinin  

Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması ..................................................... 120 

Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Soya [Glycine Max (L.) Merill] Hat ve  

Çeşitlerinin Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Kullanarak Verim ve Kalite  

Kriterlerinin Belirlenmesi ........................................................................................................ 121 

Bazı İleri Soya (Glycine Max. L.) Hatlarının Şanlıurfa İkinci Ürün Koşullarında Verim 

Özellikleri Yönünden Performanslarının Araştırılması ........................................................... 122 

Şeker Pancarı Islahında Yabani Pancarlardan Yararlanma Olanakları .................................... 123 

Yağlık Ayçiçeği (Helianthus Annuss L.) Çeşitlerinde Oluşan Kuş Zararı  

Miktarları ve Verime Etkileri ................................................................................................... 127 

İkinci Ürün Yetiştirme Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Pamuk (Gossypium 

Hirsutum L.)  Çeşitlerinde Nep Sayısı İle Lif Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi ............... 128 

Büyük Menderes Havzası Koşullarında Farklı Pamuk Çeşit Ve Hatlarının 

Performanslarının Belirlenmesi ................................................................................................ 133 

İpek 607 Pamuk Çeşidinde (Gossypium Hirsutum L.) Muhafaza Islahı Çalışmaları .............. 134 

Farklı Kurutma Sistemlerinin Oryantal Tütün Üretim Maliyetine Etkileri .............................. 135 

Bazı Priming Uygulamalarının Kuraklık Stresi Altındaki Ayçiçeği Tohumlarının  

Çimlenmesi Üzerine Etkisi ....................................................................................................... 136 

 



Ülkemizde Tescil Edilen Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum Şartlarında  

Bitki Başına Yumru Sayılarının Ebatlara Göre Belirlenmesi .................................................. 137 

Farklı Toprak Su Kapasitelerinde Şeker Pancarı (Beta Vulgaris Saccharifera L.)  

Çeşitlerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi ................................................................. 142 

Ankara Koşullarında Patates (Solanum Tuberosum L.) Çeşitlerinin Verim Ve Bazı  

Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi .......................................................................................... 143 

Bazı Soya ( Glycine Max L.Merr)  Çeşitlerinde 

Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuzluluğun Etkisi .......................................................... 144 

Mucur İlçesi Aspir (Carthamus Tinctorius L.)  Tarımında Karşılaşılan Sorunlar ve  

Çözüm Önerileri Üzerine Araştırma ........................................................................................ 145 

F3 Kademesindeki Haşhaş (Papaver Somniferum L.) Hatlarının Verim ve  

Alkaloid Oranlarının Karşılaştırılması ..................................................................................... 146 

Farklı Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Çeşitlerinin Melez  Populasyonlarında  

İleri Döl Kuşağındaki  (F8-F9) Hatlarının Verim ve Bazı Lif Teknolojik  

Özelliklerinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 147 

Ankara Ekolojik Koşullarında Ketencik( Camelina Sativa  L. Crantz) Bitkisinde  

Farklı Ekim Normunun Verim ve Yağ Oranı Üzerine Etkileri ................................................ 148 

Kanola Bitkisinden (Brassica Napus L.) Elde Edilen Yağın Yağ Asitleri ve Sterol 

Kompozisyonunun Kromatografik Yöntemlerle Belirlenerek Kanola Tarımının 

Yaygınlaştırılması .................................................................................................................... 149 

Ketencik Bitkisinden Elde Edilen Yağın Yağ Asitleri Ve Sterol Kompozisyonunun 

Kromatografik Yöntemlerle Belirlenmesi ................................................................................ 150 

Türkiye’ de Yerfıstığı (Arachis Hypogaea) Üretiminin Yaygınlaştırılması ............................ 151 

Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Bitkisel Liflerin Üretimi, Kalite ve Ekonomik Durumu ..... 152 

Trialeurodes Vaporariorum (Westw.)’un Biyolojisi, Bitkilere Zarar Şekli ve Mücadelesi ..... 153 

Kinoa (Chenopodium Quinoa Willd.)’Da Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının 

Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi ....................................................................... 154 

Genotipin Kuzuların Mera Besisi Performansı ve Meraların Verimi Üzerine Etkisi .............. 160 

Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran (Atraphaxis Spinosa L.) Bitkisinin Aylık Besin 

İçeriğinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi ............................................................ 161 

Mera Kullanıcılarının Bakanlığın Destek, Teşvik Hizmetleri ve Beklentilerine  

İlişkin Kanaatleri ...................................................................................................................... 162 

Farklı Elma Çeşitlerinden Yapılan Saman Katkılı Silajların Bazı Özelliklerinin  

Belirlenmesi ............................................................................................................................. 170 

Türkiye’nin Farklı Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kılçıksız Brom 

(Bromus İnermis L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Değerlerinin Saptanması .......................... 171 

Sulu  Şartlarda  Macar Fiğinin (Vicia Pannonica Crantz.) Arpa (Hordeum    Vulgare L.)  

ile Karışımlarının  Farklı  Ekim  Zamanları ve Sıklıklarında Hasıl Ot Verimi ve Bazı  

Tarımsal Özeliklere Etkisi ........................................................................................................ 172 

Bingöl Koşullarında Yaygın Fiğ (Vicia Sativa L.) İle Arpanın (Hordeum Vulgare L.)  

Karışım Oranlarının Ot Verimine Etkileri ............................................................................... 173 

Erzurum (Pasinler) Koşullarında Bazı Hayvan Baklası (Vicia Faba L.) Genotiplerinin 

Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi ................................................................................... 178 

Yabani Roka (Diplotaxis Tenuifolia (L.) Dc.) İle İlgili Konya Şartlarında Yapılan  

Çalışmalar ................................................................................................................................. 184 

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Farklı Yulaf Genotiplerinin Ot Verimi ve Kalitesi İle  

İlgili Özelliklerinin Belirlenmesi ............................................................................................. 189 

Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi ................. 190 

Yoğun Otlatma Baskısında Kalan ve Türkiye (Iğdır İli) İçin Endemik Bir Tür  

Ebu Cehil (Calligonum Polygonoides L. Ssp. Comosum (L’Her). Çalısı ............................... 191 



İskenderiye Üçgülü  + İtalyan Çimi Karışımında Karışım Oranı ve Hasat Zamanının  

Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi ................................................................................................. 192 

İskenderiye Üçgülü + Triticale Karışımında Karışım Oranı ve Hasat Zamanının  

Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi ................................................................................................. 198 

Tohum Kaplama Tekniğinin Yem Bitkilerinde Kullanım Olanakları ..................................... 203 

İkinci Ürün Olarak Ekilen Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kalite  

Özelliklerinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 204 

Farklı Macar Fiği + Tahıl Karışımlarının Peşine Ekilen Silajlık Mısırda Bazı Kalite 

Parametrelerin Tespiti .............................................................................................................. 209 

Kahramanmaraş Bölgesi Çim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türleri, Yoğunluğu Ve 

Rastlama Sıklığının Araştırılması ............................................................................................ 215 

Yem Bitkilerinde Çinko Ve Demir Gübrelerinin Ot Verimi ve Ot Kalitesi Üzerine Etkileri .. 216 

Adi Fiğde Alttürler Arası Melezlerin Sitogenetik Özellikleri .................................................. 221 

Doğal Vejetasyondan Toplanan Yüksek Otlak Ayrığı (Thinopyrum Ponticum) Genotipleri 

Arasındaki Genetik İlişkinin Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi ...................... 222 

Ülkemizde Kaba Yem ve Kırmızı Et Üretimi Arasındaki İlişkiler .......................................... 223 

Yem Bitkilerinde Kalite Faktörlerini Etkileyen Unsurlar ........................................................ 228 

Gelemen Üçgülü (Trifolium Meneghinianum Clementi) ve Çayır Üçgülünde  

(Trifolium Pratense L.) Çimlenmeye Çinko ve Bakırın Etkileri .............................................. 234 

Bilecik Koşullarında Bazı Sorgum ve Sorgum Sudanotu Melezi Çeşitlerinin  

Bitkisel Özellikleri, Yem Verimi ve Kalite Kriterleri Arasındaki İlişkiler .............................. 235 

Farklı Meşe Palamudu Türlerinin (Quercus Sp.) Hayvan Besleme Özellikleri ....................... 236 

Yonca (Medicago Sativa L.)’Da Uzaktan Algılama Yöntemi İle  

Azot Oranlarının Tahmin Edilebilirliği .................................................................................... 241 

Kuru Ot Üretiminde Koruyucu Madde Kullanımı ................................................................... 242 

Ankara İli Doğal Alanlarından Toplanan Yonca(Medicago Sativa L.) Populasyonlarının 

Morfolojik Özellikleri İle Ot ve Tohum Verimlerinin Belirlenmesi ........................................ 243 

Tekirdağ Koşullarında Bazı Parlak Brom (Bromus Catharticus Vahl.) Hatlarının 

Ot Verimlerinin Belirlenmesi ................................................................................................... 244 

Tavuk Gübresi, Fosforlu Gübre Ve Bacıllus Megaterıum M-3 Uygulamalarının  

Adi Fiğde Ot Kalitesi Üzerine Etkileri ..................................................................................... 249 

Farklı Fosfor Dozlarının Tekirdağ Koşullarında Bazı Ak Acıbakla (Lupinus Albus L.) 

Genotiplerinin Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi ...................................... 250 

Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği ve Yem Bezelyesinin Gelişimine Etkileri ................ 251 

Farklı Yerel Bakla Populasyonlarının Verim ve Bakla Özellikleri Bakımından  

Tanımlanması ........................................................................................................................... 256 

Hıdırellez Kamçısı (Asphodelus Aestivus Brot.)’Nın Kontrolü Üzerine Farklı Herbisit ve 

Dozlarının Etkileri .................................................................................................................... 261 

Çukurova’da Mera Tesisinde Kullanılabilecek Adi  

Yalancıdarı (Paspalum Dilatatum Poir.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi ........................................ 266 

Yeşil Alan Tesisinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Farklı Tuz Konsantrasyonlarındaki  

Çimlenme Performansları ........................................................................................................ 267 

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Nohut Islah Materyali İleri Hatları ve  

Bazı Tescilli Çeşitlerin Ascochyta Yanıklığı ve Kök Çürüklüğü/Solgunluk  

Etmenlerine Karşı Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi .......................................................... 268 

Türkiye’ Nin Farklı Yörelerinden Toplanmış Yerel Bezelye (Pisumsativuml.)  

Genotiplerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi ............................................ 269 

Nohut (Cicer Arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Eskişehir ve Uşak Koşullarında  

Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ............................................................... 270 

 



Kuru Fasulye ve Nohutta Pişme Süresinin Belirlenmesinde Geliştirilen Bilgisayar  

Tabanlı Pişirme Sistemi ........................................................................................................... 271 

Nohutta Bazı Kalite Özelliklerinin Nır Spektroskopisi İle Belirlenmesi Amacıyla  

Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi ......................................................................................... 272 

Yerli Ve Yabancı Orijinli Fasülye (Phaseolus Vulgaris L.) Genetik Kaynaklarının  

Tekirdağ Koşullarındaki Bazı Fenolojik Ve Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi .................. 273 

Farklı Yıllara Ait Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin Çimlenme  

Ve Çıkış Özellikleri Üzerine Etkisi .......................................................................................... 274 

Farklı Bakteri Aşılama Yöntemlerinin Mercimek (Lens Culinaris Medik)’Te  

Tane Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkileri ................................................................... 275 

Nohut Ekim Alanlarında Azalmaya Bir Örnek: Göynücek ..................................................... 280 

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kuru Fasulye Islah Materyali İleri  

Hatlarının ve Bazı Tescilli Çeşitlerin Bakteriyel Yaprak Hastalıklarına Karşı  

Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi ......................................................................................... 281 

Farklı Nohut Çeşitlerinin Verim ve Verim Ögeleri Bakımından Performanslarının 

Değelendirilmesi ...................................................................................................................... 282 

Şeker Tipi Fasulye Genotiplerinde Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler...................... 283 

Çukurova Ekolojik Koşullarında Bazı Yerel Bezelye (Pisum Sativum L.) Genotiplerinin 

Değerlendirilmesi ..................................................................................................................... 284 

Nohut Çeşit ve Hatlarında Ascochayta  Yanıklığı Hastalığına (Ascochaytarabiei)  

Karşı Markör Destekli Seleksiyonun Kullanılması .................................................................. 289 

Baklagillerde Giberellik Asit Kullanımı .................................................................................. 294 

Nohut Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Türlerin Verim Miktarı Üzerine  

Etkisinin Araştırılması .............................................................................................................. 295 

Yüksek Sıcaklık Stresinin Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’Nin Generatif  

Gelişme Dönemindeki Etkileri ................................................................................................. 296 

Ülkemizde Organik Yemeklik Baklagil Üretiminin Bölgesel Dağılımı .................................. 302 

Üşüme Stresi ve Nohut Verimliliği .......................................................................................... 303 

Beyaz Tohumlu Haşhaş (Papaver somniferum L.) Hatlarının Verim,  

Verim Unsurları ve Morfin Verimlerinin Belirlenmesi ........................................................... 304 

Pamuk (Gossypiumssp) Bitkisinin İnsan Sağlığına Etkisi ....................................................... 305 

Kebere (Capparis sp.) Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Toprak Kökenli Hastalıkların  

Kimyasal Mücadelesinde Ön Çalışmalar ................................................................................. 308 

Farklı Kişniş (Coriandrum Sativum L.) Çeşit Ve Popülasyonlarının Anyon  

Ve Katyon İçerikleri ................................................................................................................. 309 

Dereotu (Anethum Graveolans) Bitkisinin Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi ............. 310 

Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin  

Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Besin Maddesi İçerikleri ..... 311 

Kahramanmaraş Doğal Florasında Bulunan Salep Orkidelerinin Gıda Sanayinde  

Kullanımı ve Ekonomik Önemi ............................................................................................... 312 

Kahramanmaraş Doğal Florasında Bulunan Anacamptis pyramidalis ve  

Orchis punctulata Türlerinin Morfolojik ve Fenolojik Özelliklerinin İncelenmesi ................. 313 

Harran Ovası Koşullarında Birim Alandaki Tohum Sayısının Çörekotu  

(Nigella sativa L.)’nun Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi ....................................... 314 

Harran Ovası Koşullarında Farklı Lavanta (Lavandula Spp.) Türlerinin Verim Ve  

Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi ................................................................................ 319 

Türkiye için Yeni Bir Bitki: Chia (Salvia hispanica L.) .......................................................... 324 

Sater (Satureja hortensis L.) Bitkisinde Farklı Gübre Uygulamalarının  

Tarımsal Özellikler ve Uçucu Yağ Oranı Üzerine Etkisi ......................................................... 330 

 



Osmanlı’dan Günümüze Unutulan Şerbetler Ve İçeriklerindeki Tıbbi Bitkiler ...................... 331 

Tütün (Nicotiana sp.) Bitkisinin Sigara Üretimi Dışında Kullanım Alanları .......................... 336 

Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerin Meryemana Dikeni (Silybum marianum (L.) 

Gaertner) Bitkisinin Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi .... 340 

Ordu Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Mentha Piperita Ve Mentha Spicata  

Türlerinin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi .......................................................................... 344 

Bazı Çörek Otu (Nigella sativa L., Nigella damascena) Genotiplerinde  

Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ....................................................................... 345 

Salvia Aethiopis L. Türünün Uçucu Yağ Bileşenleri İle Antioksidan  

Kapasitesinin İncelenmesi ........................................................................................................ 346 

Konya İlinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Durumu ve Ekonomik Analizi ............................ 347 

Anason (Pimpinella anisum L.) Bitkisinin Farmakolojik Özellikleri ve  

Tedavi Amaçlı Kullanımı ......................................................................................................... 354 

Adaçayı’nda (Salvia officinalis L.) Farklı Iba Dozları ve Muamele Sürelerinin Çelikle 

Çoğaltmada Etkileri .................................................................................................................. 355 

Determination of Performance of Yield and Quality in Different Lemon Balm (Melissa 

officinalis L.) Populations at Ecological Conditions of Eskişehir ........................................... 356 

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yapılmış Olan In vitro Çalışmalarda Bitki  

Büyüme Düzenleyici (BBD)’lerin Bitkiye Olan Etkileri ......................................................... 357 

Zeytin Bitkisine Tıbbi ve Aromatik Bitki Gözüyle Bir Bakış ................................................. 363 

Kişniş’te (Coriandrum sativum L.) bazı morfolojik özellikler arasındaki  

İlişkiler ve path analizi ............................................................................................................. 369 

Üzümsü Meyvelerin İnsan Sağlığı Açısından Önemi .............................................................. 370 

Türkiye’de Kimyon Tarımı ...................................................................................................... 371 

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER 

 

Arpada (Hordeum vulgare L) Fizyolojik Parametrelerin Verim ve Agronomik  

Karakterlere Etkisi .................................................................................................................... 372 

Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve  

Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma .................................................. 373 

Verimli Hilal Bölgesinde Makarnalık Buğday: Biyoçeşitlilik, Karakterizasyon ve Kullanım 374 

Biplot Analiz Yöntemi ile Bazı Makarnalık Buğday Hatlarının Verim Ve  

Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi ................................................................................... 375 

Bisküvilik Kalitesi Yüksek Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesi;  

TUBİTAK 1003 214O050 Nolu Proje Çalışmaları .................................................................. 376 

Kışlık Yulaf (Avena Sativa spp.) Genotiplerinin Verim ve Teknolojik Özellikleri  

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi .............................................................................................. 378 

İleri Kademe Beyaz Taneli Ekmeklik Buğday Hatlarının Verim ve Bazı Kalite  

Özelliklerinin İncelenmesi ....................................................................................................... 379 

Bazı Yulaf (Avene sativa L.)  Genotiplerin Tane Verimi, Kalite ve Tarımsal  

Özelliklerinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 380 

Genotip x Çevre İnteraksiyonun Ekmeklik Buğdayda (T. aestivum L.) Bazı  

Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi .............................................................................................. 381 

Trakya-Maramara Bölgesinde İnsan Beslenmesine Uygun Yulaf Genotiplerinin  

Belirlenmesi ............................................................................................................................. 383 

İleri Kademe Kırmızı Taneli Ekmeklik Buğday Hatlarının Verim Ve Bazı  

Kalite Özelliklerinin İncelenmesi ............................................................................................. 385 

 

 



Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa   

(Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite  

Unsurlarının İncelenmesi ......................................................................................................... 386 

CIMMYT Orjinli İleri Kademedeki Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin  

Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Biplot Analiz Yöntemiyle İncelenmesi ................. 387 

Arpa Küllemesi (Blumeria Graminis F. Sp.  Hordei )  Virülens Gen  

Spektrumu ve Triadimenol’e Karşı Dirençliliğin İncelenmesi ................................................ 388 

Batı Asya ve Kuzey Afrika (WANA) OrijinliEkmekleik Buğdayda  

(Triticum aestivum L.) Bazı Önemli Tarımsal Karakterlerin QTL Haritalanması .................. 389 

İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerinin  

İncelenmesi ............................................................................................................................... 390 

Bazı Yulaf Çeşitlerinin (Avena sativa L.) Farklı Lokasyonlarda Verim ve  

Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi ....................................................................................... 391 

Yoklama Melezi Yöntemi ile Kendilenmiş Mısır (Zea Mays Indentata Sturt.)  

Hatlarının Genel Kombinasyon Yeteneklerinin ve Heterotik Gruplarının Belirlenmesi ......... 392 

Bazı Ticari ve Yerel Yulaf Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine  

Tuz Stresinin Etkileri ............................................................................................................... 393 

Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magnaportheoryzae) Dayanıklı  Çeşit Islahı Çalışmaları .......... 394 

Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim Ve Fenolojik Özelliklerinin Tane Doldurma 

Dönemindeki Kuraklık Stresine Tepkileri ............................................................................... 396 

Nitelikli Saf Hatlardan Elde Edilen Silajlık Hibrit Mısır Çeşit Adaylarının Verim  

ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ....................................................................................... 398 

Silaj Kalite Değerlerine Göre Sentetik Mısır Kaynak Materyallerinin Geliştirilmesi ............. 399 

Buğday Çeşit Karışımlarının Sulu Koşullarda ve Nem Stresi Altında Dane  

Verimi ve Kalite Performansı Üzerine Etkisi .......................................................................... 400 

Kahramanmaraş Koşullarında Arpada Çiçeklenme-Olgunlaşma Döneminde  

Bazı Fizyolojik Özelliklerin İncelenmesi ................................................................................. 401 

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata)  

Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi ................................................................... 402 

Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Mısır Bitkisinde (Zea mays L. indentata)  

Farklı Ekim Sıklıklarının Silaj Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi ........................................... 403 

Türkiye Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Tescil Yılı ile Bitki Boyu, Çim Kını  

Uzunluğu ve Tane Verimi Arasındaki İlişkiler ........................................................................ 404 

Kuraklık Stresinde Buğday Genotiplerinde Verim Komponentleri ve Antioksidan Enzim 

Metabolizmasında Değişimler .................................................................................................. 405 

Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi ..... 406 

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Sakarya Koşullarında Doğal Epidemi Altında  

Sarı ve Kahverengi Pas Etmenlerine Karsı Reaksiyonlarının Belirlenmesi ............................ 407 

Mikoriza Aşılaması İle Farklı Dozlarda Azot ve Fosfor Uygulamalarının İkinci  

Ürün Mısır Bitkisinin Verim ve Besin Elementleri Alımına Etkileri ...................................... 408 

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Erzurum Kuru Tarım Koşullarına Adaptasyonu .................... 409 

Orta Anadolu Bölgesi Kuru Koşullarında Buğday Tabanlı Üretimde Doğrudan Ekim .......... 410 

Farklı Ethephon Dozlarının Makarnalık Buğday Bitkisinin (Triticum durum L.)  

Bazı Başak Özellikleri Üzerine Etkisi ...................................................................................... 411 

Isparta Koşullarında Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Şeker Mısırında (Zea mays 

saccharata Sturt.) Taze Koçan Ağırlığı ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi ........................... 412 

Doğu Akdeniz Bölgesi Elit Mısır Hatlarının Genetik Çeşitliliğinin ve Heterotik  

Gruplarının Moleküler Olarak Belirlenmesi ............................................................................ 413 

In-Vivo Katlanmış Haploid Tekniği ile Geliştirilmiş Homozigot Mısır  

Hatlarınının Tarımsal Özellikleri   ........................................................................................... 414 



Arpa Ön Verim Denemesi Materyalinin Arpa Çizgili Yaprak Lekesi Hastalığına Karşı 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi ................................................................................................. 415 

Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Kalitesinin Değerlendirilmesinde  

Glutograf Analizi ve Islahta Kullanımı .................................................................................... 416 

Bazı Çeltik Çeşitlerinde Fideleme ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması ............ 417 

Bafra Ovası Sol Sahilinde Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verim Ve Kalite 

Performanslarının Belirlenmesi ................................................................................................ 418 

Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.)  Zeleny Sedimantasyon Analizi ve  

Diğer Kalite Paramatreleri ile İlişkisinin İncelenmesi ............................................................. 419 

Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır  

(Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler  

ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi .................................................... 420 

Erzurum Koşullarında Bazı Tritikale ve Buğday Çeşitlerinin Lokasyonlar ve  

Yıllar Bazında Verim Yönünden Karşılaştırılması .................................................................. 421 

Yağlı Tohum Üretiminin Türkiye Ekonomisine Sağlayacağı Katkılar .................................... 422 

Tek Faktörlü Çalışmalarda Alt Grup Tasarımlı Kontrast Analizi ve Pamuk Verilerine 

Uygulanması ............................................................................................................................. 423 

Doğu Akdeniz Koşullarında  Farklı Pamuk (Gosspium hirsutum L.) Hat/Çeşitlerinde  

Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi  

Üzerine Bir Araştırma .............................................................................................................. 424 

Doğal Yeşil Lif Rengine Sahip Pamukta (Gossypium spp.) Resiprokal F6 ve F9 Melez 

Kuşaklarının Karşılaştırılması .................................................................................................. 425 

Çok Yönlü Islah İle Yerfıstığında Elit Hatların Seleksiyonu ................................................... 426 

Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim 

Performanslarının Belirlenmesi ................................................................................................ 427 

Oleik ve Linoleik Asitçe Zengin Aspir Çeşitlerinde ve Hatlarında Yağ ve Yağ  

Asitleri Üzerine Genetik ve Çevresel Faktörlerin Etkisi .......................................................... 428 

Susamda phyllody fitoplazmalarına dayanıklı hat seleksiyonu ve  

real time qPCR validasyonu ..................................................................................................... 429 

Bursa Koşullarında Ana Ürün Olarak Bazı Susam  

(Sesamum indicum L.) Genotiplerinin Verim Özelliklerinin İncelenmesi .............................. 430 

Melez Patates Tohumlarıyla Fide Generasyonunun Oluşturulması ve Birinci  

Klonal Seleksiyon İçin Tohumluk Yumruların Üretilmesi ...................................................... 431 

Konya Şartlarında Seleksiyon ile Geliştirilen Aspir Hatlarının Verim ve  

Verim Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi ..................................................................... 432 

Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza  

(Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının V 

erim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi .................................................................. 433 

Bazı Pelemir (Cephalaria syriaca L.) Genotiplerinin Türkiye’nin Farklı Ekolojik  

Koşullarında Verim ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi ........................................................ 434 

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık-Yazlık Bazı Şeker Pancarı  

Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ........................................................ 435 

Dünya ve Türkiye’de Yağlı Tohum ve Ham Yağ Üretimine Bir Bakış ................................... 437 

Farklı Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz.] Genotiplerinin Ham Yağ Oranları  

ve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi .................................................................. 438 

Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Ham Yağ Oranları ve Yağ Asidi 

Kompozisyonunun Belirlenmesi .............................................................................................. 439 

Bazı Patates Genotipleri Arasında Yapılan Melezlemelerde Farklı Rakım ve  

Ortamların Tohum Tutma Oranına Etkileri ............................................................................. 440 

 



Türkiye’de Ekimi Yapılan Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Değerleri .................. 442 

İklim Değişikliği Nedeniyle Artan Kuraklığın Ayçiçeği ve Pamuk Verimi Üzerine Etkileri . 443 

Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Kampanya Döneminde Teknolojik Kalite ..................... 444 

Patates Y Virüsü ve Patates Siğiline Dayanıklı Yerli Patates Çeşitlerinin Islahı .................... 445 

Farklı Ekim Zamanlarının Çerezlik Ayçiçeği (helianthus annuus l.) Çeşitlerinin  

Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri ............................................................................. 446 

Ülkemizde Tescil Edilen Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum Şartlarında  

Yumru Ebatlarına Göre Verimlerinin Belirlenmesi ................................................................. 447 

Kurak Koşullarda Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Aspirde (carthamus tinctorious l.)  

Verim ve Verim Öğelerine Etkisi ............................................................................................. 448 

Patateste Çoklu Abiyotik Strese Toleranstan Sorumlu Fizyolojik  

Karakterlerin Araştırılması ....................................................................................................... 449 

Farklı Orijinli Lif Kabağı Popülasyonlarının Verim ve Bazı Meyve  

Özelliklerinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 451 

Nazilli Koşullarına Adapte Olabilecek İleri Pamuk Hatlarının Verim ve Lif  

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ........................................................................................... 452 

İlkbaharda Uygulanan Fosforun Şeker Pancarının (Beta vulgaris L.) Verim ve  

Kalitesi Üzerine Etkisi ............................................................................................................. 454 

Gama Işını (Cobalt 60) Dozlarının İpek 607 Pamuk (Gossypium  hirsutum L.)  

çeşidinin M4 Popülasyonundaki Etkileri ................................................................................. 455 

Pamukta İlişkilendirme Haritalaması Yöntemiyle Gossypol ile İlişkili Markörlerin  

Belirlenmesi ............................................................................................................................. 456 

Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve  

Yumru Verimi Üzerine Etkileri ................................................................................................ 457 

Kahramanmaraş İlinde Çerezlik Ayçiçeği Üretim Faaliyetinin Ekonomik Yönü ................... 458 

Ayçiçeğinde Mildiyö (Köse) Hastalığına Dayanıklı Genotiplerin Klasik  

Ve Moleküler Yollarla Belirlenmesi ........................................................................................ 459 

Effect of Plant Density on Yield, Yield Component and Some Morphological Traits of 

Cephalaria syrica Schrad., in Urmia Condition, West Azerbaijan, Iran .................................. 460 

Su Stresine Toleranslı Yer fıstığı (Arachis hypogaea) Hatlarının Belirlenmesi ...................... 461 

Erzurum Ve Iğdır Şartlarında Farklı Kinoa Genotiplerinin Kuru Madde Verimi  

Ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi ........................................................................................ 462 

Gözlü ve Altınova Tarım İşletmelerinde Islah Edilen Korunga Çeşitlerinin Verim  

ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Ön Araştırmalar ............................................................ 463 

Sulu  Şartlarda Macar Fiğinin (Vicia pannonica Crantz.), Tritikale (Triticosecale Witt.) İle 

Karişimlarinin Farkli Ekim Zamanlari ve Sikliklarinda Hasil Ot Verimi ve  

Bazi Tarimsal Özeliklere Etkisi ............................................................................................... 464 

Yem Bitkisi Olarak Kullanılabilecek Selvi Sirken (Atriplex nitens Schkuhr.) İle  

İlgili Konya’da Yapılan Çalışmalar ......................................................................................... 465 

Farklı Taban Gübresi Uygulamalarının Yem bezelyesi (Pisum arvense L.)’nin  

Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi ................................................................................................. 466 

İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Islah Çalışmaları ........................................ 467 

Biyoetanol Üretiminde Kullanılmış Tatlı Sorgum Saplarının Silaj Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi ............................................................................................................................. 468 

Çanakkale Doğal Meralarında Bulunan Trifolium spumosum L. ve  

Trifolium angustifoilium L.’un Bazı Morfolojik, Biyolojik ve Tarımsal Özellikleri .............. 469 

Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Macar Fiğ (Vicia pannonica Crantz) Çeşitlerinin  

Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi .................................................................... 471 

Hakkari İli Ördekli Köyü Merasının Mera Durumunun Belirlenmesi ..................................... 472 



Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı Tarımsal 

Özelliklerinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 473 

Adi Fiğde Alttürler Arası Melezlemeler ile Yeni Varyasyonların Oluşturulması ................... 474 

Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinde Lokus Spesifik Gen Markörleri  

Kullanılarak Tuza Tolerantlık Bakımından Genetik İlişkinin Belirlenmesi ............................ 475 

Bazı Ümitvar Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Hatlarında Tohum Verimi ve  

İlgili Özelliklerin Belirlenmesi ve GGE Biplot Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi .......... 476 

Besin Değeriyle Meralarda Gübrelemenin Ekonomik Analizi: Yeni Bir Görüş ..................... 477 

Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi İle Bazı Kalite 

Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Çeşit Özellik Biplot Analizi İle Değerlendirilmesi ............. 478 

Karadeniz Sahil Kuşağında Yetiştirilen Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)  

Bitkisinde Fenolojik Gözlemler ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi ..................................... 479 

Farklı Azot Dozlarının Bermuda Çimi (Cynodon sp.)’nin Gelişimi ve Çim Kalitesi  

Üzerine Etkileri ........................................................................................................................ 480 

Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının  

Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri ................................................................................................... 481 

Farklı Oranlarda Mısır ve Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin 

Belirlenmesi ............................................................................................................................. 482 

Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Silajlık Mısır (Zea mays L.)  

Çeşitlerinin Belirlenmesi .......................................................................................................... 483 

Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Çeşitlerinin 

Geliştirilmesi ............................................................................................................................ 484 

Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Kılçıksız Brom (Bromus inermis Leyss ) Çeşitlerinin 

Geliştirilmesi ............................................................................................................................ 485 

Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.)  

Çeşitlerinin Geliştirilmesi ........................................................................................................ 486 

Daha Önceden İzole Edilmiş ve Seçilmiş Laktik Asit Bakterileri  

İnokulantlarının Yonca Silajının Kalitesi Üzerine Etkileri ...................................................... 487 

Adi Fiğ (Vicia sativa L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışımında  

Farklı Dozlarda P ve N Uygulamalarının Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri ............................ 488 

Yonca Silaj ve Besleme Kalitesinin FT-NIRS Teknolojisi ile Saptanması ............................. 489 

Yem Bezelyesi Islahında Varyasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi .................................. 490 

Çukurova Koşullarında Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Klonal Yolla 

Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma ......................................................................................... 491 

İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısırda Ekim Şekilleri ile Farklı  

Bitki Sıklıklarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi ................................................ 492 

Trakya Bölgesi Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşit  

ve Popülasyonlarının Performanslarının Belirlenmesi ............................................................. 493 

Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün  

Beslenme Dinamiği .................................................................................................................. 494 

Doğal Floradan Toplanan Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Genotiplerinde  

Bazı Tarımsal Özelliklerin İncelenmesi ................................................................................... 495 

Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin 

Belirlenmesi ............................................................................................................................. 496 

Koruma ve Farklı Yöntemlerle Islah Uygulamalarının Meraların Bitki Örtüsü ve  

Toprak Tohum Stoklarına Etkileri ........................................................................................... 497 

Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi  

ve Kalitesine Etkileri ................................................................................................................ 498 

 

 



Yem Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Sakız Fasulyesinde  

(Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve  

Kalitesi Üzerine Etkileri ........................................................................................................... 499 

Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot Verimi  

ve Kalitesine Etkileri ................................................................................................................ 500 

Gün içerisinde farklı saatlerde yapılan hasadın tek yıllık çim silajının kalite özellikleri  

üzerine etkileri .......................................................................................................................... 501 

Farklı Gama Işını Dozlarının Macar Fiği Çeşitlerindeki Bazı Kantitatif Özelliklere Etkisi .... 502 

Mera Kullanıcılarının İletişim Akışı ve Medya İzlemeye İlişkin Verileri ............................... 504 

Doğu Anadolu Bölgesinin Önemli Tıbbi-Aromatik Bitkileri .................................................. 505 

Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Alkaloid ve Yağ  

Oranlarının Belirlenmesi .......................................................................................................... 506 

Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Populasyonundan Geliştirilen Klonların Verim ve  

Uçucu Yağ Özellikleri .............................................................................................................. 507 

Farklı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Popülasyon ve Çeşitlerinde Sıra Arası  

Mesafesinin Tarımsal Özellikleri ve Sabit Yağ Oranına Etkisi ............................................... 508 

Ontogenetik Varyabilitenin ve Bitki Yoğunluğunun Şeker Otu Verimine Etkisi .................... 509 

Farklı Söküm Süresi ve Dikim Derinliğinin Safran (Crocus sativus L.)  Bitkisinin  

Gelişimine ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Üzerine Etkisi ..................................................... 510 

Farklı Hayvansal Gübrelerin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı 

Özelliklerine Etkisi ................................................................................................................... 511 

Geçmişten Günümüze Uşak Şeker Fabrikası ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ..................... 512 

Farklı Yaşlardaki Anason (Pimpinella anisum L.) Tohumlarının Çimlenmesine  

Gibberellik Asitin (GA3) Etkisi ............................................................................................... 513 

Sitral Bakımından Zengin Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin  

Isparta koşullarında Verim ve Uçucu Yağ Kompozisyonunun Belirlenmesi .......................... 514 

Haşhaş (Papaver somniferum L.) Yarım Diallel Melez Kombinasyonlarında  

Melezleme Başarısı ve Melez Tohum Verimlerinin Belirlenmesi ........................................... 515 

Kimyon (Cuminum cyminum L. ) Bitkisinde Yapraktan GA3 ve Metil Jasmonat 

Uygulamalarının Meyve Verimi ve Uçucu Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri .............................. 516 

Depolama Sıcaklığı ve Ambalaj Materyallerinin Anason (Pimpinella anisum L.) ve  

Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Meyvelerinde Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri  

Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi .............................................................................................. 517 

Çayda Besin Alımı, Gelişme, Enzim Aktivitesi ve Verimim Artırılması İçin Farklı Bitki 

Büyümesini Teşvik Edici Bakterilerin Birlikte Aşılamasının Etkinliği ................................... 519 

Bazı Rezene (Foeniculum vulgare var. dulce) Hatlarının Verim ve Kalite Özellikleri ........... 521 

Yumuşak Çürüklük Etmeni Chryseobacterium indologenes İzolatlarına Karşı  

Çakşır Otu (Ferula communis)  Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin Antibakteriyal Etkisi ................ 522 

Siirt Koşullarında Kişniş Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi .............. 523 

Rosa damascena Mill ve Rosa centifolia L.’nin Tepe Boşluğu Katı Faz Mikro  

Ekstraksiyonu (HS-SPME) ile Distilasyon ve Ekstraksiyon Ürünlerinin Karşılaştırılması .... 524 

Farklı Azot Dozlarının Sater (Satureja hortensis L.) Bitkisinde Verim 

ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi ......................................................................................... 525 

Hatay’da Defne (Laurus nobilis L.) Üzerinde Yapılan Çalışmalar .......................................... 526 

Kara lahana (Brassica oleracea var. acephala L.) Yapraklarının Biyoaktif Bileşen ve  

Biyoaktivite Bakımından İncelenmesi ..................................................................................... 527 

Nane (Mentha spp.) Türlerinde Destilasyon Atıklarının Değerlendirilmesi ............................ 528 

Cicer reticulatum Ladizinsky ve C. echinospermum P.H. Davis Türlerinin Keşfi,  

Toplanması ve Nohut Islahı Amacıyla Değerlendirilmesi ....................................................... 529 

 



Cicer aretinum L. x C. reticulatum Ladiz. Karşılıklı Melezlerinde Çift Baklalılık  

Özelliğinin Kalıtımı, Görünme Derecesi ve Geçiş Yeteneğinin Belirlenmesi ......................... 530 

Fasülye (Phaseolus vulgaris L.) Genetik Kaynaklarının 

Sitogenetik Karakterizasyonu .................................................................................................. 531 

Bazı Kışlık Nohut (Cicer arietinum L.)  Hatlarında Bazı Tarımsal Karakterlerin ve  

Karakterler Arası  İlişkilerin Belirlenmesi ............................................................................... 532 

Bezelye (Pisum sativum L.) Genotiplerinin Bazı Fizikokimyasal  

Özellikleri Arasındaki İlişkiler ................................................................................................. 533 

Artan Dozlardaki Fosfor Ve Çinko Gübrelemesinin Nohutta (Cicer arietinum L.)  

Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri ............................................................................... 534 

Ülkemizin Farkli Bölgelerinden Toplanan Bakla (Vicia faba L.) Yerel Populasyonlarinin 

Agronomik Ve Morfolojik Karekterizasyonu .......................................................................... 535 

Yozgat Koşullarında Yetiştirilen Yeşil Mercimek Genotiplerinin Verimine  

Ekim Sıklığının Etkisi .............................................................................................................. 536 

Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel  

Uygulamaların Etkisi ................................................................................................................ 537 

Konya Ekolojisinde Tarımı Yapılan Yerel Nohut Popülasyonları Ve Çeşitlerinin (Cicer 

arietinum L.)  Tarımsal, Teknolojik Ve Besinsel Karakterlerinin Belirlenmesi ...................... 538 

Ekim Zamanlarının Kuru Fasulyede Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri ........................ 539 

Kuraklık Stresine Dayanıklı Nohut Genotiplerinin Geliştirilmesi ........................................... 540 

Çukurova Koşullarinda Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Verim ve  

Verim Öğeleri ve Kalite Değerleri ........................................................................................... 541 

Sıvı Olarak Toprağa Uygulanan Hümik Asit Miktarlarının Kırmızı Mercimek  

Bitkisinde (Lens culunaris Medik.) Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi ........................ 542 

Orta Anadolu Şartlarına Uygun İri Taneli ve Yüksek Tane Verimli Konservelik ve  

Kuru Tanelik Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi ....................................................................... 543 

Tam ve Kısıtlı Sulama Uygulamalarının Fasulye  (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde  

Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimine Etkisi ........................................................................ 544 

Orta Anadolu Bölgesi Nohut Materyalinin Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei)  

Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi .................................................................... 545 

Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Elit Hatlarının SSR Tekniği ile Moleküler 

Karekterizasyonu ...................................................................................................................... 546 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

1 
 

Maltlık ve Beslenme Kalitesi Açısından Kaliteli Arpa Genotiplerinin Belirlenmesi 
 

Arzu AKIN1   Yaşar KARADUMAN    Soner YÜKSEL1    Ali Cevat SÖNMEZ1 

 

1 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 

: arzu.akin@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu arpa ihtiyacının karşılanması için beslenme kalitesi (insanlar ve hayvanlar 

için) yüksek, verimli, çeşitli iklim ve toprak koşullarına uygun, hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin 

geliştirilmesi ve yaygınlaşması oldukça önemlidir. Bu çalışmada Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü (GKTAEM)’nde 2015-2016 üretim yılında 539 adet arpa ıslah materyali (ön verim, 

verim ve bölge verim kademelerinde) teknolojik kalite özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Bu 

amaçla 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein miktarı, irilik analizi, beta glukan, ADF ve NDF 

oranı  analizleri yapılmıştır. Yemlik ve maltlık kalitesi iyi olan hatlar seçilmiştir. Ayrıca bazı kalite 

özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, kalite, ıslah 
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Ekmeklik Buğday Islah Programında Teknolojik Kalite Parametreleri Yönü İle 

Yapılan Değerlendirmeler 
 

Yaşar KARADUMAN1    Arzu AKIN1    Zafer ŞABAN TUNCA1    Serap TÜRKÖLMEZ1  Savaş 

BELEN1       Mustafa ÇAKMAK1       Soner YÜKSEL1       Özcan YORGANCILAR1 Oğuz ÖNDER1 

 
1Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

: yasar.karaduman@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Dünyanın en önemli ekmeklik buğday ve un üreticilerinden olan ülkemizde ekim alanı bulan mevcut 

ekmeklik buğday çeşitlerinde en büyük sorunlardan birisi düşük teknolojik kalitedir. Alımlarda üretilen 

çeşitler farklı sınıflarda yer alarak fiyatlandırılmakla birlikte özellikle protein kalitesi yüksekliğinden 

dolayı piyasada değeri yüksek çeşitlerin ülke içinden temininde her yıl önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Un üreticileri özellikle ekmeklik kalitesi yüksek çeşitlere ihtiyaç duymaktadır.  Bazı yıllarda büyük 

oranlarda bu özellikte buğday ihtiyacı ithal yolu ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda 

ekim alanı bulacak çeşitlerin bu nedenle teknolojik kalite değerlerinin yüksek olması sektör için oldukça 

kritik işlev görmektedir. Ülkemiz koşullarına uygun teknolojik kalite değerleri yüksek çeşitlerin 

geliştirilmesinde en büyük görev ıslah programlarına düşmektedir. Islah programlarında diğer pek çok 

agronomik, fizyolojik ve hastalık parametrelerin yanında teknolojik kalitesi yüksek çeşitlerin 

geliştirilmesi önemli hedeflerden birisidir. Bu konuda başarılı olmanın koşulu da mümkün olan en erken 

kademeden çeşit tescil aşamasına kadar teknolojik kalite yönünden değerlendirme yapmaktan 

geçmektedir. 

Bu çalışma Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik Buğday Islah 

Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında yapılmıştır. Çalışmada 2014 ve 2015 

yıllarına ait ekmeklik ıslah programında erken kademelerden ileri kademeye kadar teknolojik kalite 

değerlendirmelerinin nasıl yapıldığı, hangi testlerin kullanıldığı, genotiplerin programlara önerilmesinde 

yapılan değerlendirmeler paylaşılmıştır. Materyal sayısının çok ve miktarının az olduğu gözlem bahçesi 

gibi erken kademelerde fiziksel ve protein kalitesi ile ilgili testler daha sınırlı sayıda olurken; her bir ileri 

kademede gluten ve hamur reolojik özelliklerini içeren ayrıntılı testler ve bazı biyoteknoljik özellikler 

materyalinin kalite özelliklerinin ortaya konulmasında ve üst kademeye materyal seleksiyonunda yol 

gösterici olmaktadır.  
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Ana Ürün Mısır Tarımında Farklı Azot İnhibitörlü Gübre Kullanımının Verim 

Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri 
 

Sait AYKANAT1,    Hatun BARUT1,      M.Kemal GÜL2,      Hüseyin GÜNEŞ2 

 
1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2Eurochem Agro Turkey Ltd. Şti. 

: saitaykanat@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma; 2016 yılında Adana-Hacıali lokasyonunda ana ürün mısır tarımında farklı azot inhibitörlü 

gübre kullanımının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Uygulamalar; 1:O GÜBRE (Negatif Kontrol), 2:ÜRE +ÜRE, 3:UTEC-46+UTEC-46, 4:20-20-0+ÜRE, 

5:20-20-0+UTEC-46, 6:ENTEC 25-15+ÜRE, 7:ENTEC 25-15+UTEC-46 ve 8:DAP+ÜRE (Geleneksel 

Uygulama) olmak üzere toplam 8 adettir. Deneme; tesadüf blokları deneme desenine göre dört 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Tohumluk materyali olarak bölgemizde yaygın olarak ekilen DKC-6589 

mısır çeşidi kullanılmıştır. Mısır bitkisinde bitkisel özellikler bakımından bitki boyu, sap çapı, koçan çapı, 

koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, yaprak sayısı, hektolitre ağırlığı ve verim değerleri incelenmiştir. 

Mısırda incelenen özelliklerden bitki boyu hariç diğerlerinin hepsinde 3.,4.,5. ve 6. gübreleme konuları 

istatistiki olarak aynı grupta (a) yer almıştır. Verim bakımından ise 3:UTEC-46+UTEC-46 gübreleme 

konusu 1672,60 kg/da ile en yüksek değeri vermiştir. Geleneksel uygulama olarak çalışmamızda yer alan 

DAP+ÜRE uygulamasına göre de birim alanda 369,02 kg/da daha fazla verim alınmasına sebep olmuştur.  

İncelenen kalite kriterleri bakımından da ham yağ ve ham kül değerlerinde istatistiki olarak bir fark 

bulunamamıştır. Ham protein ve nişasta değerlerinde ise istatistiki olarak 0,05 önem seviyesinde önemli 

farklılıklar tespit edilmiştir. En yüksek protein (% 10,68) ve en düşük nişasta (% 63,92) değerleri ise 

5:20-20-0+UTEC-46 gübreleme kombinasyonundan elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, inhibitörlü gübreler, verim, kalite 
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İleri Kademe Bazı Mutant Arpa Hatlarının Arpa Yaprak Lekesi Hastaliğina 

(Rhynchosporium Commune) Karşı Tepkilerinin Tarla Koşullarında Belirlenmesi 
 

G. AYDIN1,         H. PESKİRCİOĞLU1 ,       K. AKAN2 
 

1Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Kazan, Ankara 
2Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kırşehir-Türkiye 

: gulizar.aydin@taek.gov.tr 
 

ÖZET 

Değişen tüketici ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için farklı amaçlara yönelik ıslah programlarının 

geliştirilmesi gereklidir. Islah programlarının geliştirilmesi için farklı teknikler kullanılmakta olup bu 

tekniklerden biriside mutasyonla genetik germplasm geliştirilmesidir. Arpa yetiştiriciliği yapılan 

alanlarda görülen arpa yaprak lekesi (Rhynchosporium commune (R. secalis)) hastalığı, 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 çeşidinin Cobalt 60 kaynağında gamma ışınlarıyla ışınlanması sonucu 

oluşturulan populasyondan M5 kademesinde seçilen tek bitkilerden geliştirilen 23 adet M6 kademesi 

mutant arpa hatlarının arpa yaprak lekesi hastalığına karşı reaksiyonları tarla şartlarında doğal epidemi 

koşullarında belirlenmiştir. 2013-2014 yılı yetiştirme sezonunda, 1 metre genişlikte, 6 metre uzunluktaki 

parsellere, 450-500 adet tohum/m2 olacak şekilde 3 tekerrürlü olarak ekilmiştir. Hastalık 

değerlendirmeleri 0-99 skalası kullanılarak süt olum evresinde yapılmıştır.  

Araştırma sonucunda; 9T, 9N ve 34N numaralı 3 hat dayanıklı reaksiyon, 1T, 15T, 16T- 18T, 19T, 

20T, 21T, 32T, 36T, 50T, 71T, 77T, 1N, 2N, 12N, 20N, 32N, 40N, 50N ve 40SN numaralı 20 hat ise 

hassas reaksiyon gösterdiği belirlenmiştir. Hassas kontrol grubu olan Tarm-92 ve Tokak 157/37 çeşitleri 

sırasıyla 81.00, 71.33 ortalama skala değerleri alarak hassas grupta yer almıştır. Dayanıklı olarak 

belirlenen mutant genotipler verim ve kalite özelikleri değerlendirildikten sonra çeşit adayı olarak 

değerlendirebilir. 

Anahtar Kelimeler: Arpa yaprak lekesi hastalığı, Rhynchosporium commune, ergin bitki dayanıklılık, 

mutant arpa hatları  
 

Determination of The Reactions of Some Advanced Mutant Barley Lines to Scald Under Field 

Conditions 
 

ABSTRACT 

In order to nutrition the changing needs of the consumers for different purposes, it is necessary for the 

improvement of breeding programs. Breeding programs for the improvement of different techniques and 

creating mutations in one of these techniques is to improve genetic germplasm. Scald, caused by the 

fungus Rhynchosporium commune (formerly R. secalis),, reduces the yield and the quality of barley 

growing areas in Turkey. In the control against the disease by the farmers it is possible to option different 

methods. For farmers, practical, cheapest and environmentally friendly use of resistant cultivars, which is 

a form of control the scald, is one of the most commonly preferred method.  

In this study; Tokak 157/37 barley cultivar developed after irradiation by gamma-radiations (Cobalt-

60 source) generation M6 advanced mutant barley lines used against scald disease in field conditions, 

under natural epidemic the reaction was determined. Disease evaluations were made at the milk stage 

using a 00-99 modified scale. The trial was carried out in the 2013-2014 growing season, with 1 meter 

wide, 6 meter long parcels, 450-500 seeds/ m2, with 3 replications.  

Result of research; Three lines of 9T, 9N and 34N determined resistant. Twenty lines of 1T, 15T, 16T, 

18T, 19T, 20T, 21T, 32T, 36T, 50T, 71T, 77T, 1N, 2N, 12N, 20N, 32N, 40N, 50N and 40SN shown 

susceptible reactions. The susceptible control Tarm-92 and Tokak 157/37 were in the susceptable group 

with 81.00, 71.33 avarage scale values respectively. The use of resistant genotypes would be useful in 

development of resistant cultivars. 

Keywords: Scald, Rhynchosporium commune, adult plant resistance, mutant barley lines  
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GİRİŞ  

Arpa; dünya’ da yaklaşık 49.4 milyon ha alanda 144.4 milyon ton üretilmekte olup ortalama verim 

2923.3 kg ha-1’dır. Ülkemizde, 2.71 milyon ha alanda ekilen arpa 6.3 milyon ton üretilmekte olup 

ortalama verim 2317 kg ha-1’dir (Anonim, 2014). 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. 

Hastalıkların kontrolün de üreticiler kısa zamanda ve kesin olarak sonuçların elde 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 benzer dezavantajların en az düzeye indirilebilmesi, çevrenin 

sağlığının korunması, üreticilerin minimum masrafla hastalıklarla mücadelede kullanabileceği en pratik 

yöntemlerden birisi de dayanıklı çeşit kullanımıdır (Akan ve ark. 2009). Arpa yaprak lekesi hastalığına 

karşı fungusit özelliğine sahip yeşil aksam ilaç uygulamalarının etkili olduğunun kanıtlanmasına rağmen 

bunun geniş alanlarda kullanımı ekonomik ve pratik olmamaktadır. Geniş ekim alanlarında kimyasal 

uygulama zorluğu, belirli düzeyde masrafın oluşması, fungusit uygulandığı dönemde bitkinin yeşil aksam 

gelişiminin ileri düzeyde olması ve fungusit kullanımı sonrası ortaya çıkacak çevre sorunları da dikkate 

alındığında arpa yaprak lekesi hastalığa karşı öne çıkan etkili yöntemlerden birisinin de dayanıklı çeşit 

kullanımı olduğu görülmektedir.  

Farklı amaçlar için yürütülen ıslah programlarında değişik ıslah teknikleri kullanılabilmektedir. 

Amaca uygun genetik germplasm geliştirilmesinde kullanılan tekniklerden birisi de mutasyon ıslah 

tekniğidir. Mutasyon ıslahı tekniğinde fiziksel veya kimyasal mutagen kaynağı kullanılarak geliştirilmek 

istenen materyalde varyasyon yaratılmakta ve elde edilen mutant populasyonunda M2 ve M3 

generasyonundan başlanarak amaca uygun tek bitki seleksiyonu yapılabilmektedir. Gerek görülmesi 

durumunda amaca uygun olarak seleksiyon baskısı da uygulanan tek bitkilerden M3 generasyonu 

sonrasında klasik bitki ıslahı teknikleri kullanılarak saf hat elde edilmekte ve ıslah süreci 

tamamlanmaktadır (Sağel ve ark. 2006).  

Arpa da görülen önemli yaprak hastalıklarından birisi de yaprak lekesi (Rhynchosporium commune (R. 

secalis)) hastalığıdır. Hastalık nedeniyle arpa üretiminde hem Türkiye’de hem de dünya da farklı 

düzeylerde kayıplar oluşturmaktadır (Aktaş, 1984; Mamluk et al., 1997; Kavak, 2003; Zencirci and 

Hayes, 1990). Hastalıkla mücadelede diğer savaşım yöntemlerine göre daha pratik ve ekonomik yöntem 

olarak genetik dayanıklılığın kullanılması öne çıkmaktadır. Islah çalışmalarında erken kademelerden 

başlanarak dayanıklı genotiplerin seçilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle arpa ıslah programlarında 

ıslah programları seçim kriterleri arasında arpa yaprak lekesi hastalığına karşı reaksiyonların belirlenmesi 

ve kabul edilebilir düzeyde dayanıklı materyal geliştirilmesi önemlidir.  

Bu çalışma; Tokak 157/37 çeşidinin Cobalt 60 kaynağında gamma ışınlarıyla ışınlanması ile başlayan 

mutant arpa çeşit geliştirme projesinden elde edilen mutant arpa hatlarının arpa yaprak lekesi hastalığına 

karşı tarla şartlarındaki reaksiyonunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal: Araştırmada M6 generasyonuna ait farklı tarımsal özelliklere sahip 23 adet mutant arpa hattı 

ve hassas kontrol grubu olarak da Tarm-92 ve Tokak 155/37 çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma Türkiye 

Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Ankara Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde 

(SANAEM), uygulama ve araştırma arazisinde yürütülmüştür. Kışlık yetiştiriciliğe uygun alana materyal 

2013 yılı Ekim ayında, 1 metre genişlikte, 6 metre uzunluktaki parsellere, 450-500 adet/m2 tohum olacak 

şekilde 3 tekerrürlü olarak ekilmiştir.  

Bitkilerin yetiştirilmesi ve Hastalığın değerlendirilmesi: Bitki materyali kuru yetiştiricilik şartlarında 

yetiştirilmiş olup doğal yağışlar hariç ek sulama yapılmamıştır. Materyal üzerine ekimle birlikte dekara 

10 kg hesabı ile Diamonyum Fosfat (DAP), mart ayının ilk günlerinde dekara 10 kg hesabı ile üre 

gübrelemesi yapılmıştır. Doğal epidemi şartlarında hastalık gelişimi değerlendirilmiş olup herhangi bir 

yapay inokulasyon yapılmamıştır. Hastalık değerlendirmeleri bitkinin kısmen süt olum (Zadoks 71) 

aşamasında (Zadoks et al., 1974) 28 Mayıs- 5 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde olmak üzere 3 defa 
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yapılmıştır. Değerlendirmede hastalığın bitkiler üzerinde ulaşabildiği seviye ve yaprakta kapladığı alan 

dikkate alınarak yapılan digit (iki rakamlı 0-99) skalası (Stubbs ve ark., 1986) kullanılmıştır. Arpa Yaprak 

Lekesi hastalığı dayanıklılık materyalin seçiminde ergin dönem testlerinde 0-55 skala değeri ile 

değerlendirilen materyal dayanıklı, 56-99 skala değeri ile değerlendiren materyal hassas olarak 

değerlendirilmiştir (Akan ve ark., 2016). Hassas kontrol grubu olan Tarm-92 çeşidinde 85, Tokak 157/37 

çeşidi 72 skalası değeri değerlendirilmiştir. Her iki hassas çeşidinde hassas grupta yer alması yapılan 

hastalık değerlendirme çalışmalarının güvenilir olduğunu düşündürmektedir.  

 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA  

M6 kademesi mutant arpa hatlarının doğal epidemi altında tarla (ergin bitki dönemi) koşullarında arpa 

yaprak lekesi hastalığına karşı gösterdikleri reaksiyon değerlendirmeleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. M6 kademesinde ki mutant arpa hatlarının doğal epidemi altında tarla (ergin bitki dönemi) 

koşullarında arpa yaprak lekesi hastalığına karşı gösterdikleri reaksiyonlar (0-99 skalası) 

 

Genotip 

 

İlk okuma 

skala değeri 

ortalaması 

(28.05.2014) 

Ikinci okuma 

skala değeri 

ortalaması 

(05.06.2014) 

Üçüncü okuma 

skala değeri 

ortalaması 

(12.06.2014) 

Ortalama 

skala değeri 

Reaksiyon 

tipi 

1T 55 60 60 58.33 Hassas 

9T 23 33 37 31.00 Dayanıklı 

15T 56 63 65 61.33 Hassas 

16T 73 74 77 74.66 Hassas 

18T 68 71 74 71.00 Hassas 

19T 65 70 70 68.33 Hassas 

20T 52 53 68 57.66 Hassas 

21T 47 53 68 56.00 Hassas 

32T 50 58 68 58.66 Hassas 

36T 73 73 75 73.66 Hassas 

50T 60 64 65 63.00 Hassas 

71T 74 79 77 76.66 Hassas 

77T 74 77 81 77.33 Hassas 

1N 70 70 71 70.33 Hassas 

2N 71 72 75 72.66 Hassas 

9N 30 30 43 34.33 Dayanıklı 

12N 56 57 63 58.66 Hassas 

20N 74 75 77 75.33 Hassas 

32N 53 60 65 59.33 Hassas 

34N 47 49 53 49.66 Dayanıklı 

40N 64 67 68 66.33 Hassas 

50N 60 70 70 66.66 Hassas 

40SN 77 78 80 78.33 Hassas 

Tarm-92 77 81 85 81.00 Hassas 

Tokak 157/37 70 72 72 71.33 Hassas 

 

Bu çalışmada M6 kademesinde bulunan 23 mutant arpa hattının arpa yaprak lekesi (Rhynchosporium 

commune) hastalığına karşı reaksiyonları belirlenmiştir. Araştırma sonucu; 3 hat dayanıklı, 20 hat hassas 

olarak değerlendirilmiştir. Kullanılan genotiplerden 9T, 9N ve 34N olarak isimlendirilen hatlar hastalığa 

karşı kabul edilebilir düzeyde dayanıklı olarak değerlendirilmiş ve dayanıklı grup da yer almıştır. 1T, 

15T, 16T, 18T, 19T, 20T, 21T, 32T, 36T, 50T, 71T, 77T, 1N, 2N, 12N, 20 N, 32N, 40N, 50N ve 40SN 

olarak isimlendirilen hatlar hassas reaksiyon grubunda yer almışlardır. Hassas grubu olarak belirlenen 

Tarm-92, Tokak 157/37 çeşitlerinde hassas reaksiyon grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda araştırma materyalinin hastalığa karşı göstermiş olduğu reaksiyonlar arasında farklılıklar 
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olduğu belirlenmiştir. Bu durum hastalık seleksiyonu açısında yeterli varyasyonun oluşturulduğu ve 

oluşturulan varyasyonda amaca uygun dayanıklı materyal geliştirilebileceğini göstermiştir. Arpa 

hatlarının R. commune’e karşı farklı reaksiyonlar gösterdikleri konu üzerinde araştırma yürüten diğer 

araştırma grupları tarafından da bildirilmiştir (Mert ve Karakaya, 2004; Araz, 2003; Düşünceli ve ark., 

2008; Kavak ve Katırcıoğlu, 1998; Bouajila et. al., 2006). Araştırma materyalinin farklı reaksiyon 

gruplarında yer alması yönüyle ilgili çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 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. Tokak 157/37, Tarm-92 çeşitler yürütülen çalışmada da 

hassas grupta yer almıştır. Mert ve Karakaya (2004) tarafından yürütülen farklı bir çalışmada da çalışma 

sonucun da benzer şekilde çalışmada Tokak 157/37, Tarm-92 çeşitleri hassas reaksiyon grubunda yer 

almaları bildirilmiştir. Bu yönüyle her üç çalışma da örtüşmektedir.  

Bu çalışmada mutant arpa populasyondan erken kademe de verim ve verim komponentleri dikkate 

alınarak yapılan seleksiyon çalışmaları sonucunda M6 kademesine aktarılan 23 hattın 3 tanesinin 

dayanıklı 5 tanesinin ( 56, 57, 58 skala değerli) orta hassas grubunda yer aldığı saptanmıştır. Yürütülen 

araştırma bir ıslah projesinin parçası olarak sürdürüldüğünden gelecek yıllarda da belirlenen 3 dayanıklı 

hattın hastalığa karşı dayanıklılığını tarla şartlarında devam ettirmesi beklenilmektedir. Çalışmanın 

kontrollü yapay epidemi şartları altında tekrar edilmesi çalışmanın güvenirliğini arttıracağı açıktır. Mutant 

hatların Tokak 157/37 çeşidinden geliştirildiği göz önüne alındığında; hatların sahip olduğu yüksek verim 

özelliklerine arpa yaprak lekesi hastalığına karşı kabul edelebilir düzeyde dayanıklı olma özelliğinin 

geliştirilmesi çeşit adayı olan üç hattın daha ön plana sağlamaktadır. Hastalığa dayanıklı olarak 

değerlendirilen bu hatlar klasik ıslah programlarına uygun olarak yürütülen programlarda genetik olarak 

dayanıklı genitör olarak kullanılabilme potansiyeline sahip olduğu açıktır. Arpa yaprak lekesi dayanaklık 

ıslah çalışmaları için farklı amaçlar uygun olan (verim, kalite vb.) geniş tabanlı materyalin geliştirilmesi 

bir zorunluktur. Geliştirilen bu materyalin hastalığın yoğun olarak görüldüğü yetiştiricilik alanlarında 

doğal epidemi altında test edilmesi bir gereklilikdir. Bu şekilde bölgesel düzeyde etmene bağlı farklılıklar 

ortaya konularak ıslah çalışmalarında kullanılan genitör bitkiler ve geliştirilen materyalden daha fazla 

fayda elde edilmesi mümkün olacağı açıktır.  
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Buğdayın Genetik Karakterizasyonunda Moleküler Ve Biyokimyasal Markörlerin 

Kullanımı 
 

Tuğba ESERKAYA GÜLEÇ1, Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU2, Ahmet YILDIRIM2

 
1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniv., TBMYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Karaman 

2 Karamanoğlu Mehmetbey Üniv., Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Karaman 

: tuba.eserkaya@gmail.com 

 

ÖZET 

Ülkemizin farklı bölgelerinde yetiştirilen yerel buğday çeşitleri, adaptasyon yeteneği yüksek ve çevre 

koşullarını iyi değerlendirebilmelerinin yanında, birçok dayanıklılık genine de sahiptirler ve çoğu kalite 

özellikleri bakımından da oldukça iyi özelikler taşımaktadır. Ancak yerel çeşitlerden, istenilen yönde 

faydalanabilmek ve ıslah çalışmalarına materyal sağlamak için öncelikle genetik yapılarının en iyi şekilde 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de yetiştirilen buğday çeşitlerinin DNA seviyesinde birbiri ile karşılaştırılması, var olan 

genetik potansiyelin ortaya konulması açısından önemlidir. Önceleri, bitkilerde morfo-fizyolojik 

özelliklerin incelenmesiyle genetiksel varyasyonlar bulunmaya çalışılmış, bunu biyokimyasal markörler 

(izoenzim ve dane proteinleri) izlemiş ve son olarak da moleküler seviyede genetiksel varyasyonu ortaya 

çıkaracak teknikler geliştirilmiştir. Genetik yapının belirlenmesinde DNA markörleri, morfolojik 

markörler ve protein markörleri olmak üzere üç önemli markör grubu kullanılmaktadır. Bu teknikler 

arasında DNA markörleri; diğer tekniklere kıyasla daha güvenilir olmaları, çevreden etkilenmemeleri, 

bitkilerin gelişmelerinin her aşamasında kullanılabilmeleri gibi avantajlara sahiptir. Bu nedenle diğer 

tekniklere göre daha yaygın kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda kalite ıslahı çalışmalarında tercih edilen 

biyokimyasal markörler, DNA markörleri ile kombine bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle buğday, bu 

markörlerin birlikte kullanıldığı bitkilerin başında gelmektedir.  

Buğdayın genetik karakterizasyonunda DNA markörlerinin başarılı bir şekilde kullanıldığı birçok 

çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalarda SSR, AFLP ve RAPD markörleri kullanılarak, ekmeklik ve 

makarnalık buğday genotiplerinin genetik karakterizasyonları belirlenmiştir (Dreisigacker ve ark. 2005; 

Landjeva ve ark., 2005; Kuleung ve ark., 2006; Dede, 2007; Sönmezoğlu, 2007; Altıntaş ve ark., 2008; 

Eivazi ve ark., 2008; Konk ve ark., 2008; Salem ve ark., 2008; Bibi ve ark., 2009; Ijaz ve Khan, 2009; 

Schuster ve ark., 2009). Bu araştırmaların sonuçları, buğday çeşitlerinin genetik tanımlamalarının 

yapılmasında DNA markörlerinin başarılı şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. 

Moleküler analizlerin yanında, buğdayın özellikle teknolojik kalitesini belirlemede biyokimyasal 

markörlerin kullanıldığı birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda, buğday genotipleri arasındaki 

genetik farklılık ve benzerlikler, SDS-PAGE ve A-PAGE yöntemleri yardımıyla protein markörleri 

kullanılarak belirlenmiştir (Shuaib ve ark., 2007; Koyuncu, 2009;  Naghavi ve ark., 2009; Siddiqui ve 

Naz, 2009; Sofalian ve Valizadeh, 2009)). Bahsedilen çalışmaların yanı sıra, DNA ve protein 

markörlerinin birlikte kullanıldığı çalışmalarda mevcuttur (Ahmed ve ark., 2009; Eserkaya, 2010). Bu 

çalışmalar, buğdayın genetik karakterizasyonunda moleküler ve biyokimyasal markörlerin ayrı ayrı 

kullanıldığı gibi, kombine bir şekilde de başarıyla kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: A-PAGE,  Buğday, SDS-PAGE, SSR, -45 gliadin 
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Özelliklerinin Belirlenmesi 
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¹ Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 

2 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, İzmir 
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ÖZET 

Bu çalışmada 2013-2014 ve 2014-2015 yetiştirme sezonunda 2 farklı lokasyonda (Diyarbakır ve 

Menemen) 4 çeşit (Kendal, Sancak, Akhisar, Hilal) ve 13 arpa hattının maltlık kalite özellikleri 

araştırılmıştır. Arpanın maltlık olarak değerlendirilebilmesi için fiziksel, kimyasal ve fizyolojik özellikleri 

önem taşımaktadır. Bu amaçla arpada 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein miktarı, kavuz oranı, 

irilik analizleri yapılmış ve malt üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen maltlarda friabilite, ekstrakt miktarı 

ve ince-kalın ekstrakt miktarı farkı analizleri yapılmıştır. Maltlık arpalarda en önemli kalite özelliği malt 

ekstrakt miktarıdır. Diyarbakır lokasyonunda malt ekstrakt miktarı %67,4(Akhisar)  ile %79,3(hat 

GAPUTAEM-2) arasında değişim göstermiş, ortalama %75,9 olarak belirlenmiştir. Menemen 

lokasyonunda ise malt ekstrakt miktarı %70,4(Akhisar)  ile %78,0(hat ETAE-5) arasında değişim 

göstermiş, ortalama %74,3 olarak belirlenmiştir. Malt ekstrakt miktarı, protein miktarı (r=-0.318**) ve 

kavuz oranı(r=-0.419**) ile negatif, friabilite (r=0.450**) ve hektolitre ağırlığı(r=0.437**) ile pozitif 

ilişki göstermiştir. Diyarbakır lokasyonunda genotiplerin malt ekstrakt miktarının Menemen lokasyonuna 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, Malt, Ekstrakt miktarı, Lokasyon 
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Bazı Rekombinant İnbred Buğday Hatlarında Kök Biyokütlesinin Azot Alımı 

Üzerine Etkisi 
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1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 

2 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 

 

ÖZET 

Buğday çeşitleri azot ve su alım yetenekleri yönünden farklılıklar göstermektedir. Ekonomik ve 

çevresel faydaları göz önüne alındığında bu farklılıkların belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu araştırma, 

2013 yılında, Kaliforniya Üniversitesi, Botanik ve Bitki Bilimleri Departmanı araştırma seralarında, 

tesadüf parselleri deneme deseninde, üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada, İran 49 X Yecora 

Rojo ebeveynlerinin melezlenmesinden elde edilmiş beş adet F8 recombinant inbred (RILs) hatlar ile 

Yecora Rojo, Blanca Fuerte ve Joaquin ‘den oluşan üç adet standart Kaliforniya buğday çeşidinde, su ve 

azot alımı üzerine kök sistemlerinin etkileri araştırılmıştır. Bitkiler 100 cm uzunluğunda, 10 cm çapında, 

içinde kum bulunan PVC tüplerde yetiştirilmiştir. Deneme süresince besin maddesi solüsyonu optimum 

seviyede (NPK) içerecek şekilde bütün deneme materyaline eşit olarak verilmiştir. Araştırma sonucunda, 

toplam kök biyokütlesi 0.4 - 5.6 g/bitki, kök uzunlukları 60.7 - 89.7 cm/bitki, tane verimi 3.3 - 11.5 

g/bitki ve azot alım etkinliği % 36.4 - 96.1 arasında belirlenmiştir. Toplam kök biyokütlesi ile azot alım 

etkinliği ve tane verimi arasında önemli (p<0.05), gövde biyokütlesi, toplam bitki biyokütlesi ve kardeş 

sayısı arasında istatistiksel anlamda çok önemli (p<0.01) pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Azot alım 

etkinliği yüksek olan buğday genotiplerinin, büyük kök biyokütlesi ile su ve besin maddelerinin alımını 

daha da arttırarak yüksek tane verimine sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, kök yapılarının daha etkin kullanılması, yüksek su ve azot alım etkinliği yanında, 

yüksek tane verimine sahip yeni buğday çeşitlerinin geliştirilmesinde büyük faydalar sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: ekmeklik buğday, azot alımı, kök özellikleri, tane verimi, biyokütle   

 

Effect Of Root Biomass On Nitrogen Uptake İn Some Recombinant Inbred Wheat Lines 

 

ABSTRACT 

Wheat cultivars differ from ability to uptake nitrogen and water. When economic and environmental 

benefits are taken into consideration, it is important to determine these differences. This research was 

carried out in 2013, at the University of California, Department of Botany and Plant Sciences research 

greenhouses in a randomized complete plot design with three replications. In this study, investigated the 

effects of root systems on water and nitrogen uptake on five F8 recombinant inbred (RILs) lines obtained 

from the crossing of Iran 49 X Yecora Rojo parents and three standard California wheat cultivars: Yecora 

Rojo, Blanca Fuerte and Joaquin. The plants were grown in 100 cm long, 10 cm diameter sand filled PVC 

tubes. During the trial, the nutrient solution with optimum level of fertilizers (NPK) was equally given to 

the entire test material. As a result of the study, total root biomass was determined to be 0.4 - 5.6 g/plant, 

root lengths 60.7 - 89.7 cm/plant, grain yield 3.3 - 11.5 g/plant and nitrogen uptake efficiency was 36.4 - 

96.1%. Positive and statistically significant (p <0.05) relationships were found between total root 

biomass, nitrogen uptake efficiency and grain yield; and between shoot biomass, total plant biomass and 

number of tillers (p <0.01). Wheat genotypes with high nitrogen uptake efficiency have been found to 

have high grain yield by further increasing the uptake of water and nutrients with large root biomass. 

As a result, more efficient use of root structures will provide great benefits in the development of new 

wheat varieties with high grain yield as well as high water and nitrogen uptake. 

Key Words: bread wheat, nitrogen uptake, root traits, grain yield, biomass 
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Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik ve Bazı Kalite Parametrelerinin Bisküvilik 

Kalite Açısından Değerlendirilmesi 
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ÖZET 

Bisküvi sanayicisinin kaliteli hammadde olarak kullanabileceği bisküvilik buğday çeşitlerine 

ihtiyaçları vardır. Bu çalışma 214O051 nolu tübitak projesi kapsamında yerel popülasyonuna ait 

bisküvilik kalite açısından uygun genotiplerin morfolojik ve bazı kalite parametrelerinin belirlenmesi 

amacıyla yaklaşık 3000 adet yerelerel buğday genotipinden seçilen bisküvilik özelliği iyi olabilecek 200 

genotip ve 5 standart çeşit ile augmented deneme desenine göre Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Konya merkez lokasyonunda yürütülmüştür. Bisküvilik kalitesi iyi ve üstün 

agronomik özelliklere sahip yeni buğday genotiplerinin geliştirilmesini ve yerel buğday genetik 

kaynaklarımızın bisküvilik kalite özellikleri yönünden taranmasını ve mevcut ıslah programlarına yeni 

genetik kaynakların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Tane verimi; 6 m2 büyüklüğündeki parselden elde 

edilen  verim dekara çevrilerek kg/da olarak hesaplanmıştır. Bitki boyu; parsellerden tesadüfi seçilen 10 

adet bitkide ölçülerek tespit edilmiştir. Başak uzunluğu (cm) her parselden alınacak 10 adet başak 

örneğinde, başaktaki başakçık sayısı (adet) her parselden alınacak 10 adet başak örneğinde, her başağa ait 

başakçık sayısı sayılarak belirlenmiştir. Başaktaki tane sayısı (adet) her parselden alınan başak 

örneklerinin her birisinde bulunan taneler elle harman edilerek sayılmış ve başaktaki tane sayısı adet 

olarak, başaktaki tane ağırlığı (g) örnek başaklara ait taneler sayıldıktan sonra 0.0001 g duyarlı terazi ile 

tartılarak belirlenmiştir. Bin tane ağırlığı proje kapsamında alınması planlanan single kernel 

characterization system (SKCS) 4100 cihazı (Perten Instruments, Springfield, IL) kullanılarak (AACC 

Metod No:55-31) (Anon. 2008) göre, hektolitre ağırlığı (kg) 1 L hacimli Chopin nilema-litre cihazı 

kullanılarak (Anon. 2014b) göre belirlenmiştir. Çalışma kapsamında bitki boyu 36.19-67.19 cm, başak 

uzunluğu 3.51-9.49 cm, başakta başakcık sayısı 8.41-15.76 adet, başakta tane sayısı 11.14-33 adet, 

başakta tane ağırlığı 0.38-1.06 g, tane verimi 19.72-185.60 kg/da, bin tane ağırlığı 34.32-46.38 g ve 

hektolitre ağırlığı ise 69.93-79.55 kg/hl arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yapılan istatistiki analizler 

sonucunda genotipler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Ekmeklik buğday, verim, kalite 
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Şiran Yöresi Koşullarına Uygun Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin 

Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 

Abdulveli SİRAT*

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz MYO, Şiran-Gümüşhane 

*: awsirat@gumushane.edu.tr

ÖZET 

Bu çalışma, Şiran ekolojik koşullarında 11 farklı altı sıralı arpa çeşidinin verim ve kalite yönünden 

durumlarını belirlemek amacıyla 2012-2013 ve 2013-2014 yetiştirme dönemlerinde yürütülmüştür. 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

çeşitlerin başaklanma süresi, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, 

başakta tane ağırlığı, hasat indeksi ve tane verimi ile kalite kriterlerinden bin tane ağırlığı ve hektolitre 

ağırlığı incelenmiştir. Yıllar ortalamasına göre, çeşitlerin başaklanma süresi 150.50-170.83 gün, bitki 

boyu 69.66-105.33 cm, metrekarede başak sayısı 129.45-325.33 adet, başak uzunluğu 5.90-9.60 cm, 

başakta tane sayısı 38.57-56.47 adet, başakta tane ağırlığı 1.48-2.52 g, hasat indeksi %31.87-40.85, tane 

verimi 258.62-458.33 kg da-1, bin tane ağırlığı 38.51-44.08 g ve hektolitre ağırlığı 64.30-70.65 kg hl-1 

arasında değişmiştir. Çalışma sonunda,  Olgun ve Kıral-97 çeşitleri, verim ve kalite bakımından ileri 

olmaları nedeniyle yöre çiftçilerine önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, çeşit, tane verimi, verim unsurları.  

An Investigation On Determination Of Barley (Hordeum Vulgare L.) Cultivars Suitable For 

Şiran District 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine grain yield and some quality traits of 11 different 6-row barley 

cultivars in Şiran ecological conditions between 2012-2013 and 2013-2014 plant growth seasons. 

Experiments were carried out in completely randomized block design with three replications. In this 

research, duration of heading, plant height, spike number per m2, ear length, number of tiller per plant, 

weight of grains per spike, harvest index and grain yield, quality characters like thousand grain weight 

and hectoliter weight were investigated. According to the results of the years average; duration of 

heading, plant height, spike number per m2, ear length, number of tiller per plant, weight of grains pers 

pike, harvest index, grain yield, thousand grain weight and hectoliter weight of the cultivars were between 

150.50 and 170.83 day, 69.66 and 105.33 cm, 129.45 and 325.33, 5.90 and 9.60 cm, 38.57 and 56.47, 

1.48 and 2.52 g, 31.87 and 40.85%, 258.62-458.33 kg da-1, 38.51 and 44.08 g, 64.30 and 70.65 kg hl-1 

respectively. At the end of the study, Olgun and Kıral-97 were advised to the district farmers as hopeful 

cultivars for production in yield and quality. 

Key words: Barley, cultivar, grain yield, yield components. 

GİRİŞ 

Tahıllar içerisinde buğdaydan sonra ülkemizde en önemli kültür bitkisi olan arpa, agronomik ve 

morfolojik özellikler yönünden diğer tahıllardan daha geniş bir varyasyon göstermektedir. Tahıllar içinde 

uyum yeteneği yüksek olan arpa, İskandinavya’nın 700 kuzey enleminden Ekvator’a; Avrupa ve 

Japonya’nın nemli serin bölgelerinden, Asya’nın kurak çöllerine; İsrail’de deniz seviyesinin altından, 

Himalaya, Doğu Afrika ve Kuzey Amerika dağlarının yüksek yamaçlarına dek çok geniş alanlarda 

yetiştirilebilmektedir. Kuraklığa, ilkbahar geç donlarına, tuzlu ve alkali toprak koşullarına buğday, çeltik 

ve mısırdan daha toleranslı olduğundan, bu cinslerin yetiştirilmesi için uygun olmayan alanlarda yaygın 

olarak tarım yapılmaktadır (Bozkurt, 1999). Önceleri doğrudan insan beslenmesinde kullanılan arpa, 

günümüzde yemlik ve biralık olmak üzere, başlıca iki amaçla yetiştirilmekte ve ıslah edilmektedir. 

Ülkemizde gıda ve hayvan yemi olarak tüketilen ve ekonomik açıdan en önemli ürünler arasında bulunan 

arpa, buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Kültür bitkileri içerisinde arpa, dünyada yaklaşık 50 

milyon ha’lık ekim alanı, 144.5 milyon ton üretim ve 292.3 kg da-1 ortalama verime sahiptir (Anonim, 

2014a). Ülkemizde ise 2.7 milyon ha ekim alanı, 6.7 milyon ton üretim ve 245 kg da-1 verim düzeyinde 

mailto:xxxxxx@xxx.edu.tr
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2014a). Ülkemizde ise 2.7 milyon ha ekim alanı, 6.7 milyon ton üretim ve 245 kg da-1 verim düzeyinde 

dünya ortalamasının altında bulunmaktadır (Anonim, 2016). Gümüşhane İlinde 2016 yılında yaklaşık 

olarak 77 714 dekar alanda arpa ekimi yapılmış ve 18 873 ton ürün alınmıştır. Dekara verimi ise 245 kg 

olmuştur (Anonim, 2016).  

Bu çalışmanın amacı, yüksek verimli ve kaliteli arpa çeşitlerin belirlenerek, yöreye uygun olanların 

üreticilerin hizmetine sunulabilmesidir. 

 

MATERYAL ve METOT 

Araştırma, Gümüşhane ili Şiran ilçesinde çiftçi tarlasında 2 yıl süreyle (2012-13 ve 2013-14) 

yürütülmüştür. Denemede toplam 11 adet 6 sıralı arpa (Erginel-90, Meriç, Kıral-97, Çetin-2000, Avcı-

2002, Martı, Vamıkhoca-98, Akhisar-98, Lord, Epona ve Olgun) çeşidi kullanılmıştır. 

Denemelerin yürütüldüğü topraklar ilk yıl, killi-tınlı, pH’sının hafif alkali (7.99), orta derecede kireç 

içeren (%10.66), hafif tuzlu (%0.15), organik madde bakımından az (%1.63), fosfor bakımından çok az 

(1.95 kg/da), potasyum bakımından ise yeterli (149.1 kg/da) bir bünyeye sahip olduğu, 2. yılın toprak 

yapısı ise killi tınlı (62.0), organik maddece orta (2.41), orta derecede fosfor (6.13) içerdiği, potasyum 

bakımından yeterli, çok fazla kireçli (25.56), tuzsuz ve alkali bir yapıdadır. 

Denemenin yürütüldüğü yerlere ait iklim verileri (Anonim, 2014b), Çizelge 1’de verilmiştir. 

Denemeler, ekim sıklığı m2’de 500 tohum olacak şekilde ayarlanmış ve ekimler parsel ekim mibzeri 

ile 5 m uzunluğundaki parsellere 20 cm sıra arası mesafe olacak şekilde 6 sıralı olarak ekilmiştir. 

Denemelerin ekimi, hava koşulları bağlı olarak, ilk yıl 19.10.2012 tarihinde, ikinci yıl ise 05.11.2013 

tarihinde yapılmıştır. Denemeler Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur.  

Denemelere dekara saf 10 kg N ve 6 kg P2O5 hesabıyla gübre verilmiştir. Fosforun tamamı ekimle birlikte 

diamonyum fosfat gübresi olarak; azotun ise yarısı ekimle, diğer yarısı ise sapa kalkma öncesinde 

uygulanmıştır. Ekimden hemen sonra ve kardeşlenme döneminde olmak üzere yabancı otlarla kültürel 

mücadele yapılmıştır. Hasat, Temmuz ayının üçüncü haftasında, başakların tam olgunlaştığı dönemde 

parsel kenarlarından 1’er sıra ve parsel başlarından 0,50’er metre atılarak geri kalan  (0.95 x 4.0 = 3.8 

m2’lik) kısım orakla yapılmıştır. 

      

  Çizelge 1. Gümüşhane iline ait 2012-2014 yılları arası ve uzun yıllar ortalaması iklim verileri 

AYLAR 

Ortalama Sıcaklık (°C) Toplam Yağış (mm) Ortalama Nem (%) 

2012-13 
2013-

14 

Uzun 

Y. 

2012-

13 

2013-

14 

Uzun 

Y. 

2012-

13 

2013-

14 
Uzun Y. 

Ekim 15.2 12.3 11.4 31.2 28.2 42.3 59.2 53.5 62.0 

Kasım 8.3 8.7 5.1 35.7 19.6 41.3 68.1 63.4 66.7 

Aralık 2.4 -2.2 0.5 68.3 31.3 39.4 68.5 65.0 68.2 

Ocak -0.1 2.1 -1.7 47.9 28.5 35.1 66.7 62.9 66.9 

Şubat 3.9 3.3 -0.5 57.7 22.1 32.4 63.6 54.3 64.2 

Mart 7.1 8.9 3.7 66.5 45.3 41.7 54.7 55.7 62.0 

Nisan 12.5 13.5 9.4 47.9 38.1 60.0 55.2 53.8 60.2 

Mayıs 17.8 17.1 13.7 19.9 66.7 66.4 49.0 58.5 60.8 

Haziran 20.2 20.8 17.2 52.1 31.0 44.8 51.9 51.5 59.8 

Temmuz 21.0 26.0 20.2 9.6 19.3 12.7 52.6 48.7 58.5 

Top./Ort 10.83 11.05 7.90 436.8 330.1 416.1 58.95 56.73 62.93 

 

Araştırmada elde edilen sonuçlar, JMP 7.0.2 istatistik paket programı kullanılarak, Tesadüf Blokları 

Deneme Deseninde yıl birleştirme esasına göre analiz edilmiştir (JMP, 2007). Çeşitler arasındaki etkili 

farklılıkları görmek için F testi kullanılmak suretiyle P olasılık değerleri saptanmış; ortalama değerler 

arasındaki karşılaştırmalar, LSD testine göre değerlendirilerek gruplandırma yapılmıştır 
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ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

Başaklanma Süresi (gün): Çeşitlerin başaklanma süresi 150.50 ile 170.83 gün arasında değişim 

göstermiştir (Çizelge 3). En kısa başaklanma süresi 150.50 gün ile Olgun çeşidinden; en uzun başaklanma 

süresi ise Kıral-97 (170.83 gün), Vamıkhoca-98 (168.50 gün) ve Mart (168.00 gün) çeşitlerinden elde 

edilmiştir. Bulgular,  Kaydan ve Yağmur (2007)’un sonuçları ile benzerlik göstermiştir.  

Bitki Boyu (cm): Yıllar ortalamasına göre, çeşitlerin bitki boyu 69.67 ile 105.33 cm arasında değişmiş, 

en uzun bitki boyuna olgun (105.33 cm) çeşidi sahip olmuş, en kısa bitki boyu ise Kıral -97 çeşidinde 

ölçülmüştür. Tahıllarda bitki boyu çeşidin genetik yapısı, ekim sıklığı, ekim zamanı, gübreleme, yağış 

durumu ve toprak özelliklerine bağlı olarak değişmektedir (Çölkesen ve ark., 1993).  

M2’deki Başak Sayısı (adet): Metrekarede başak sayısı, 129.45-325.33 adet arasında değişim göstermiş 

olup; yıllar ortalamasına göre, en yüksek değer 325.33 adet ile Olgun çeşidinde, en düşük değer ise Epona 

(129.45 adet), Akhisar-98 (132.30 adet) ve Vamıkhoca-98 (144.12 adet) çeşitlerinde saptanmıştır (Çizelge 

3). Çeşitler arasında metrekarede başak sayısı bakımından görülen bu farklılık, çeşitlerin genetik 

yapılarından ve çevreye uyumlarının farklı olmasından kaynaklanmış olabilir. Bu değerler, Akdeniz ve 

ark. (2004)’ın bulgularıyla benzerlik göstermektedir.  

Başak Uzunluğu (cm): İki yıllık ortalamalara göre en yüksek değer Olgun çeşidinden (9.60 cm) 

alınırken; en düşük değer, Kıral-97 (5.90 cm) çeşidinde saptanmıştır (Çizelge 3). Başak uzunluğu 

bakımından çeşitler arasındaki varyasyonun, denemede kullanılan materyalin genetik yapısının farklı 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Başak uzunluğunun çeşitlere göre değiştiği bir çok araştırıcı 

tarafından da belirlenmiştir (Akdeniz ve ark., 2004; Kaydan ve Yağmur, 2007; Sirat ve Sezer, 2009 ve 

2013). 

 

Çizelge 2. 2012-2014 yılları arasında denemeye alınan 11 altı sıralı arpa çeşidinin başaklanma süresi, 

bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, 

hasat indeksi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimine ilişkin varyans analiz 

sonuçları 

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

(SD) 

Kareler Ortalaması 

Başaklanma 

Süresi 

(gün) 

Bitki 

Boyu 

(cm) 

M2 

Başak 

Sayısı 

(adet) 

Başak 

Uzunluğu 

(cm) 

Başakta 

Tane 

Sayısı 

(adet) 

Başakta 

Tane 

Ağırlığı 

(g) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Bin 

Tane 

Ağırlığı  

(g) 

Hektolitre 

Ağırlığı  

(kg) 

Tane  

Verimi (kg 

da-1) 

Yıl 1 524.182 12305.48 18798.6 260.809 3009.826 3.400 11.533 1098,9 7,946 117240.2** 

Çeşit 10 233.216** 486.12** 19.41** 11.059** 207.935** 0.863** 61.929** 15.430* 16.163* 30404.743** 

Yıl x Çeşit 10 30.616 136.879 6473.32 7.076 100.570 0.071 6.888 19.913 4.622 3491.137** 

Tekrar 4 26.485 142,763 137.868 1.485 31.737 0.083 41.650 18.582 2.257 509.825 

Hata 40 16.052 23.237 304.711 0.3070 18.780 0.030 7.571 6,853 6,322 580.345 

Genel 65           

Değişim Katsayısı (%) 2.48 5.92 8.45 7.03 9.50 8.63 7.67 6.43 3.82 6.93 

* P<0.05,  ** P<0.01 düzeyinde önemli. 

Başakta Tane Sayısı (adet): Araştırmada başaktaki tane sayısı 38.57-56.47 adet arasında değişmiştir. 

İki yılın ortalaması olarak, en yüksek başakta tane sayısı sırasıyla 56.47 ve 55.10 adet ile Olgun ve Kıral-

97 çeşitlerinden elde edilirken, en az başakta tane sayısı 38.57 adet ile Meriç çeşidinden elde edilmiştir 

(Çizelge 3). Çalışmada elde edilen sonuçlar, Akıncı ve ark. (2001)’nın bulguları ile benzerlik 

göstermektedir. Başakta tane sayısının çeşitlere göre önemli farklılık gösterdiği birçok araştırıcı 

tarafından belirtilmiştir (Kaydan ve Yağmur, 2007; Sirat ve Sezer, 2013).  

Başakta Tane Ağırlığı (g): Çizelge 3’te de görüleceği üzere, Kıral-97 (2.52 g), Akhisar-98 (2.37 g), 

Olgun (2.35 g) ve Çetin-2000 (2.34 g) çeşitleri başakta tane ağırlığı bakımından en yüksek değere 

sahipken; Meriç (1.48 g) son grupta yer almıştır. Başakta tane ağırlığının çeşitlere göre önemli farklılıklar 

gösterdiği bir çok araştırıcı tarafından belirtilmiştir (Alp ve ark., 2005). 

Hasat İndeksi (%): En yüksek hasat indeksi değerleri Olgun, Erginel-90, Meriç ve Kıral-97 

çeşitlerinden (sırasıyla %40.85, 38.81, 38.80 ve 38.22) elde edilmiştir. En düşük hasat indeksi ise Avcı-

2002 (%31.87), Akhisar-98 (%31.89), Vamıkhoca-98 (%32.30) ve Epona (%33.30) çeşitlerinde tespit 

edilmiştir (Çizelge 3). Araştırmada hasat indeksi %31.87-40.85 arasında değişmektedir. Bu bulgular,  

Kaydan ve Yağmur (2007) ve Sirat ve Sezer (2009)’in bulgularıyla uyum sağlamaktadır. 

Bin Tane Ağırlığı (%): İki yılın ortalamasına göre bin tane ağırlığı 38.51-44.08 g arasında değişmiştir. 

En yüksek değerler, Akhisar-98 (44.08 g), Erginel-90 (41.96 g), Avcı-2002 (41.92 g), Çetin-2000 (41.54 

g) ve Olgun (41.42 g) çeşitlerinde; en düşük değer, Vamıkhoca-98 (38.51 g) çeşidinde saptanmıştır 
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(Çizelge 3). Bin tane ağırlığı bakımından görülen farklılık daha çok çeşitlerin genetik yapısından 

kaynaklanmaktadır (Çölkesen ve ark., 1993; Öztürk ve ark., 2007). Bunun yanında tane dolum 

dönemindeki iklim özellikleri, kültürel uygulamalar ve topraktaki besin elementlerinin durumu da bin 

tane ağırlığını etkilemektedir (Sade ve ark., 1999). 

 
Çizelge 3. 2012-2014 yılları arasında denemeye alınan 11 altı sıralı arpa çeşidinin başaklanma süresi, bitki boyu, 

metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu,başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, hasat indeksi, bin tane 

ağırlığı ve hektolitre ağırlığı ve tane verimine ilişkin ortalama değerler 

Sıra 
No 

ÇEŞİTLER 

Başaklanma 

Süresi 

(gün) 

Bitki 

Boyu 

(cm) 

M2’de 

Başak 
Sayısı 

(adet) 

Başak 

Uzunluğu 

(cm) 

Başakta 

Tane 
Sayısı 

(adet) 

Başakta 

Tane 
Ağırlığı 

(g) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Bin Tane 

Ağırlığı 

(g) 

Hektolitre 

Ağırlığı 

(kg hl-1) 

 

Tane Verimi (kg da-1) 
2012-

2013 
2013-2014 Ortalama 

1 Erginel-90 155.33 d* 83.87 bc 
225.78 

bc 
9.52 a 46.30 bc 2.28 b 38.81 ab 41.96 ab 65.73 b 

327.28 

fg 
476.50 ab 401.89 b 

2 Meriç 161.17 c 
78.77 

cde 
236.30 b 7.98 b 38.57 e 1.48 f 38.80 ab 40.13 bc 65.38 b 

377.13 

cd 
386.67 c 381.90 b 

3 Kıral-97 170.83 a 69.67 f 202.53 d 5.90 f 55.10 a 2.52 a 38.22 ab 39.67 bc 65.50 b 
374.83 
cde 

495.17 a 435.00 a 

4 Çetin-2000 154.67 de 84.90 b 240.75 b 9.43 a 49.87 b 2.34 ab 36.90 bc 41.54 abc 65.80 b 
335.49 

efg 
465.57 ab 400.53 b 

5 Avcı-2002 160.50 c 
81.67 

bcd 

227.10 

bc 
9.13 a 40.88 de 1.69 de 31.87 d 41.92 ab 64.30 b 265.73 h 346.37 def 306.05 c 

6 Martı 168.00 ab 
78.53 
cde 

201.59 d 6.73 de 42.43 cde 1.54 ef 34.43 cd 39.37 bc 65.52 b 
305.18 
gh 

340.37 d-g 322.78 c 

7 
Vamıkhoca-
98 

168.50 a 76.33 de 144.12 e 6.45 ef 41.37 cde 1.80 cd 32.30 d 38.51 c 65.37 b 214.73 ı 302.50 gh 258.62 d 

8 Akhisar-98 163.33 bc 82.50 bc 132.30 e 6.78 de 45.63 bcd 2.37 ab 31.89 d 44.08 a 65.37 b 209.08 ı 340.53 d-g 274.81 d 

9 Lord 161.67 c 75.63 e 
207.10 
cd 

7.85 bc 
43.57 cde
  

1.68 def 37.06 bc 40.04 bc 65.45 b 305.60 g 338.37 d-g 321.99 c 

10 Epona 161.83 c 
78.93 

cde 
129.45 e 7.32 cd 41.63 cde 1.95 c 33.30 d 39.44 bc 65.22 b 204.67 ı 315.80 fg 260.24 d 

11 Olgun 150.50 e 105.33 a 325.33 a 9.60 a 56.47 a 2.35 ab 40.85 a 41.42 abc 70.65 a 438.77 b 477.90 ab 458.34 a 

Ortalama 161.48 81.47 206.58 7.88 45.62 2.00 35.86 40.73 65.84 305.32 b 389.61 a 347.47 

LSD çeşit 4.673 5.622 20.357 0.646 5.054 0.201 3.209 3.053 2.932 
Yıl : 11.980  

ÇxY: 39.73 
28.095 

Aynı harf ile gösterilen ortalamalar arasında, * P<0.05 olasılıkla fark yoktur. 

Hektolitre Ağırlığı (kg hl-1): 64.30-70.65 kg hl-1 arasında değişmiş olup; en yüksek değer 70.65 kg hl-1 

ile Olgun çeşidinden elde edilirken,  diğer çeşitler düşük değer göstermişlerdir (Çizelge 3). Hektolitre 

ağırlığı; iklim koşulları, tanelerdeki tekdüzelik, kavuz oranı ve endosperm yapısına bağlı olarak yıllara ve 

genotiplere göre değişiklik gösterebilmektedir (Kün ve ark., 1992).  

Tane Verimi (kg da-1): Tane verimi bakımından arpa çeşitleri arasında her iki yıl ve yılların 

ortalamasında istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 2). Ayrıca arpa 

çeşitlerinin her iki yılda da tane verimlerinin farklılıklar göstermesiyle çeşit x yıl interaksiyonu da çok 

önemli bulunmuştur (Çizelge 3). Denemede kullanılan arpa çeşitlerinin dekara tane verimleri 258.62-

458.34 kg arasında değişmiştir. İki yılın ortalamasına göre en yüksek tane verimi ise 458.34 kg da-1 ile 

Olgun çeşidinden elde edilirken, bunu 435.00 kg da-1 ile Kıral-97 çeşidi izlemiştir. En düşük tane verimi 

Vamıkhoca-98 (258.62 kg da-1), Epona (260.24 kg da-1) ve Akhisar-98 (274.81 kg da-1) çeşitlerinde 

belirlenmiştir (Çizelge 3). 

Çalışmada iki yıllık genel ortalama 347.47 kg da-1 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci yılında, 

bitkilerin sapa kalkma ve vejetatif gelişmenin fazla olduğu Mart, Nisan ve özelikle Mayıs aylarındaki 

yağış miktarı 150.1 mm, aynı aylarda birinci yılın yağış miktarı ise 134.3 mm olmuştur (Çizelge 1). 

Dolayısıyla birinci yılda daha az yağış düşmesi sonucunda tane veriminin olumsuz yönde etkilendiği 

görülmüş ve bütün çeşitlerde ortalama verimlerde azalma olmuştur. Farklı ekolojik koşullarda ve yıllarda 

arpa çeşitlerinden tane verimi ve diğer özellikler yönünden farklı sonuçlar alınabilmektedir (Kaydan ve 

Yağmur, 2007). Gallebher ve ark. (1975), arpada yürüttükleri denemelerde tane verimi bakımından yıllar 

arasında büyük farklılığın olduğunu, iklim koşullarının yıllara göre farklılık göstermesiyle ortalama tane 

ağırlığının da değiştiğini belirtmişlerdir. 

 

SONUÇ 

Gümüşhane ili Şiran ekolojik koşullarında, 2012-13 ve 2013-14 yetiştirme dönemlerinde denemeye 

alınan 11 altı sıralı arpa çeşidi ile yürütülen bu çalışmada; en yüksek tane verimi Olgun ve Kıral-97 

çeşitlerinden elde edilmiştir. Ayrıca,  Olgun çeşidi bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu, 
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başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, hasat indeksi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve erkencilik 

bakımından ilk sırada yer almıştır. Kıral-97 çeşidi, bazı özelikler bakımından (tane verimi, başakta tane 

sayısı, başakta tane ağırlığı, hasat indeksi) Olgun çeşidini izlemiştir. Özetle,  Şiran yöresinde Olgun ve 

Kıral-97 çeşitlerinin yüksek verimli olmaları yanında, istenilen kalite özelliklerini taşımaları bakımından 

bu bölgeye tavsiye edilmektedir. 
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Farklı Bölgelerde Denenen Tritikale Hat Ve Çeşitlerinin Dane Verim 

Performansları Yönünden Değerlendirilmesi 
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ÖZET 

Ülkemizin farklı bölgelerinde yetişebilen tritikalenin farklı çevresel faktörlere uyumluluğunun 

araştırılması önem arz etmektedir. Enstitümüz bünyesinde 1987 yılından beri tritikale ıslah çalışmaları 

yürütülmektedir. Her yıl farklı lokasyonlarda bölge verim denemesi (BVD) aşamasına gelen materyaller 

proje dahilin de farklı lokasyonlar da denenmektedir. 2015-2016 yetiştirme sezonu özellikle yağış 

bakımından ekstrem bir yıl olmuştur. Tritikale BVD çalışmaları  Konya: İçeriçumra ve Gözlü, Aksaray; 

Koçaş ve Eskişehir; Merkez lokasyonların da yürütülmüştür.  

Farklı yağış rejimlerine sahip lokasyonların 2015-2016 ekim sezonu toplam yağışları sırasıyla: Konya-

Çumra:193.4 mm Konya-Gözlü: 157,3 mm Aksaray-Koçaş: 226.3 mm Eskişehir-Merkez: 336,1 mm 

tespit edilmiştir. 

2015-2016 ekim sezonunda 4 farklı lokasyon da(Konya-İçeriÇumra, Konya-Gözlü, Aksaray-Koçaş ve 

Eskişehir-Merkez) 20 hat ve 5 standart çeşit (TATLICAK-97, ALPERBEY, MİKHAM-2002, KARMA-

2001, ÜMRANHANIM) ile 4 tekerrürlü tesadüf blokları deneme deseninde yürütülen bu çalışmada farklı 

iklim koşullarına sahip bölgelerde tritikale genotiplerinin dane verimi yönünden performansları 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiki yönden incelendiğinde genotip, lokasyon ve genotip x 

lokasyon interaksiyonu arasında fark p<0.01 seviyesinde önemli bulunmuştur.  

4 lokasyonda yıllık yağışın yüksek olduğu Eskişehir-Merkez lokasyonunda en yüksek deneme 

ortalaması değerine (526,75 kg/da) ulaşılmıştır. Sırasıyla Konya-Gözlü(206,06 kg/da), Konya-

İçeriÇumra(129,66 kg/da) ve Aksaray-Koçaş(88.62 kg/da) lokasyonları takip etmiştir. Lokasyonlar 

birlikte analiz edildiğinde deneme ortalaması 237.8 Kg/Da elde edilmiş, 22 numaralı tritikale hattı en 

yüksek deneme ortalamasını (270.8 Kg/Da) vermiştir. Ortalamanın üstünde verim veren hat numaraları 

sırasıyla; 22-14-9-16-12-24-11-19 (büyükten küçüğe) numaralı hatlardır. Standartlar içinde en yüksek 

dane verim ortalamasına sahip Tatlıcak-97 (267,7 Kg/Da) çeşidi olmuştur. 

Lokasyonlar tek tek analiz edildiğinde ise Konya-İçeriÇumra lokasyonunda: 1-14-17-24 numaralı 

hatlar, Konya-Gözlü lokasyonuda: 9-12-13-14 numaralı hatlar, Aksaray-Koçaş lokasyonunda: 3-4-8-9-

12-16-21 numaralı hatlar, Eskişehir-Merkez lokasyonunda ise: 9-14-22 numaralı hatlar en yüksek verim 

ortalamasını vermişlerdir. 

Tritikalenin yetişebildiği farklı lokasyonlarda denemelerin yürütülmesi genotiplerin farklı ortamlarda 

ne tür bir performans gösterebileceği konusunda fikir vermektedir. Bu çalışmadan elde edilen veriler 

ışığında 9-12 ve 14 numaralı hatların her lokasyonda yüksek dane verimi verdiği tespit edilmiş ve farklı 

stress koşulları çalışmalarında bu hatlarla çalışmaların devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tritikale, genotip, verim, yağış 
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Orta Anadolu Koşullarında Şeker Mısır (Zea Mays L. 

Saccharata Sturt.) Çeşitlerinde Bazı  Taze Koçan 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
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ÖZET 

Bu araştırma orta anadolu koşullarında şeker mısır (Zea mays l. saccharata sturt.) çeşitlerinde bazı taze 

koçan özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırma 2012 yılında Karaman ekolojik şartlarında, 6 adet şeker mısır çeşidi materyal olarak 

kullanılmış olup, “Tesadüf blokları“ deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Araştırma sonucunda taze koçan amaçlı yetiştirilen şeker mısırında, koçanda tane sayısı, koçanda tane 

ağırlığı, soyulmuş koçan ağırlığı ve pazarlanabilir koçan verimi özellikleri incelenmiştir. İncelenen 

özelliklerden koçanda tane sayısı 593 adet (Challenger) – 758 adet (Jubilee), koçanda tane ağırlığı 192.60 

g (Lumina) – 234.33 g (Hazar), soyulmuş koçan ağırlığı 259.03 g (Lumina) – 301.61 g (Vega), 

pazarlanabilir koçan verimi 1096.33 kg/da (Challenger) – 1523.33 kg/da (Vega) arasında değişmiştir.  

Araştırma sonucunda Orta Anadolu Bölgesinde taze amaçlı olarak, incelenen özellikler bakımından 

Vega çeşidinin önde olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Taze mısır, koçanda tane sayısı, koçanda tane ağırlığı, soyulmuş koçan ağırlığı ve 

pazarlanabilir koçan verimi 
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Esperia (Triticum Aestivum) Ve Tosunbey (Triticum Aestivum) Sertifikalı Buğday 

Çeşitlerinin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma-Ankara İli Polatlı 

İlçesi Örneği 
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ÖZET  

Yüksek nitelikli buğday tohumları, uygun yetiştirme teknikleri ve uygun ekolojik çevre şartlarında 

kullanıldığında verimi yaklaşık %20-30 arttırmaktadır. Bununla birlikte kaliteli ve sürdürülebilir bir 

buğday üretiminde ıslah edilmiş buğday tohumluklarının kullanılması gerekmektedir. Ülkemizde ve 

Dünya’da yeni geliştirilmiş binlerce çeşit buğday tohumu bulunmaktadır. Geliştirilen Buğday 

tohumlukları, hem kamu hem de özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Bundan dolayı, 

tohumculuk sektörü içinde yer alan kamu ve özel buğday tohumlarının üretici tarafından tercih edilme 

nedenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki üreticilerin kamu 

ve özel sektör tarafından geliştirilen buğday çeşitlerinin kullanılma nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çeşitleri kullanan üreticilerin sosyo-ekonomik, işletme yapısı ve çeşit kullanım düzeyleri arasındaki 

ilişkiler test edilmiştir. Polatlı’da buğday üretimi yapan üreticiler arazi genişliklerine göre dört tabakaya 

ayrılmıştır. Toplam 74 üreticiden anket ile veri toplanmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerin 

araştırılmasında ki-kare testi uygulanmıştır. Çalışmada analizler için elde edilen sonuçlar α= 0.05 

anlamlılık düzeylerinde yorumlanmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre; üreticilerin yaş, eğitim, tarım dışı gelir durumu, gelir düzeyi, arazi varlığı, 

ürün sigorta yaptırma durumu, tohum çeşidi probleminin çözüm yeri ve ürün satış kıstası ile çeşit tercihi 

arasında istatistiksel olarak ilişki bulunamamıştır. Diğer taraftan, ikamet etme ve örgütlenme durumu ile 

çeşit tercihi arasında istatistiksel olarak ilişki bulunmuştur (p<0.05). Üreticiler, buğday tohumunu en fazla 

(%27.0) tohum bayilerinde elde etmişlerdir. Çeşitlerin tercih edilmesine etki eden en önemli faktörler, 

yüksek ve peşin para verme kıstasları olarak tespit edilmiştir. Çeşitlerinden haberdar olma durumu, en 

fazla (%26.3) komşu-akraba ve tohum bayileri (%20.2) olarak tespit edilmiştir.       

Anahtar Kelimeler: Esperia, Tosunbey, Buğday Tohumu, Çeşit Kullanımı 
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Makarnalık Buğday (Triticum Durum L.) Genotiplerinin 

Agronomik ve Kalite Karakterleri Yönünden Değerlendirilmesi 
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ÖZET 

Makarnalık buğday Trakya Bölgesi’nde özellikle tane dolum döneminde yağış ve sıcaklık gibi çevre 

koşullarından olumsuz yönde etkilenmekte ve özellikle kalite düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu durum 

bölgede makarnalık buğday üremini sınırlayan en önemli faktör olmaktadır. Araştırma 2014-202015 ve 

2015-2016 ekim yıllarında 30 genotip ile tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 tekrarlamalı olarak 

Trakya TAE deneme tarlasında yürütülmüştür. Araştırmada tane verimi, başaklanma gün sayısı, bitki 

boyu, bin tane ve hektolitre ağırlığı, protein oran ve bu karakterler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda karakterlere göre genotipler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Genotiplerin 

genel ortalaması 516.1 kg da-1 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek tane verimi 611.3 kg da-1 ile 

CDSS02Y390S-27 hattında belirlenmiştir. En yüksek bin tane ağırlığı 47.1 g TE01772-12 ve en yüksek 

hektolitre ağırlığı 85.9 kg TE01732-21 hatlarında belirlenmiştir. Ortalama protein %13.2 olurken, en 

yüksek protein oranı %15.1 ile TE01772-12 ve %14.6 ile Zenit genotiplerinde belirlenmiştir. Araştırmada 

tane verimi ile başaklanma gün sayısı arasında (r=-0.436*) olumsuz ve önemli, bin tane ağırlığı 

(r=0.372*), hektolitre ağırlığı (r=0.494*) ve tane sertliği arasında olumlu önemli veya çok önemli ilişki 

belirlenmiştir. Genotiplerde başaklanma gün sayısı ile hektolitre ağırlığı (r=-0.411*) arasında olumsuz ve 

önemli ilişki saptanmıştır. Bitki boyu ile tane sertliği arasında (r=-0.491**) olumsuz ve çok önemli ilişki 

bulunması kısa boylu çeşitlerde daha sert tane elde edildiğini göstermiştir. Bin tane ağırlığı ile tane 

sertliği arasında (r=0.556**) olumlu ve çok önemli ilişki belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre agronomik 

karakterlerin genotipik yapıya göre değişkenlik gösterebileceği sonucuna varılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, genotip, agronomik karakter, kalite özellikleri 

 

Evaluation of Durum Wheat (Triticum durum L.) Genotypes Based on Agronomic and Quality 

Characters 

 

ABSTRACT  

Durum wheat is affected by environment condition such as rainfall and temperature during grain 

filling period and causes decreasing grain quality. This is the mainly constraints factor in production. This 

research was carried out with 30 genotypes in randomized complete block design with 4 replications in 

Edirne in 2014-2015 and 2015-2016 growing season. This research was carried out to determine yield, 

days of heading, plant height, thousand kernel weight, test weight, protein value, and among those 

characters were investigated. According to the results it was found that significant differences among 

genotypes based on studied characters. The mean yield of the genotypes was 516.1 kg da-1 and the 

highest yield with 611.3 kg da-1 was determined in CDSS02Y390S-27 line. The highest 1000-kernel 

weight was determined with 47.1 g in TE01772-12 and test weight with 85.9 kg in TE01732-21 lines. The 

mean protein ratio was 13.2%, and the highest protein value determined with 15.1% in TE01772-12 line 

and with 14.6% in Zenit cultivar. In this research it was determined that significant negative correlation 

between grain yield with days of heading (r=-0.436*), significant and positive correlation between 1000-

kernel weight (r=0.372*), and test weight (r=0,494*). Days of heading was negatively correlated with test 

weight (r=-0.411*). The determination of the negative relationship between plant height and grain 

hardness (r=-0.491**) has shown that harder grains are obtained in genotypes which have short plant 

height. A positive and significant relation was determined between grain weight and grain hardness (r = 

0.556 **). These results suggest that agronomic characters may vary according to the genotypic structure. 

Key Words: Durum wheat, genotypes, agronomic characters, quality traits 
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Everta Sturt.) Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Cem Tufan AKÇALI1  Cenk Burak ŞAHİN1 

 

1Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

: ctakcali@mku.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, farklı sulama aralıklarında sulanarak yetiştirilen cin mısırının (Zea mays everta Sturt.) 

bazı agronomik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, Mustafa 

Kemal Üniversitesi (MKÜ) Telkaliş Araştırma ve Uygulama Arazisinde 2015 yılı ikinci ürün sezonunda 

yetiştirilen Antcin 98 cin mısırı çeşidi bitki materyali olarak kullanılmıştır. Analizler MKÜ Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarlarında yapılmıştır. Vejetasyon süresi boyunca 6, 9, 12, 15 ve 

18 günde bir olmak üzere 5 farklı zaman aralığında yapılan sulamaların cin mısırının tane iriliği, bin tane 

ağırlığı, hektolitre ağırlığı ile ham protein, ham yağ ve ham kül özelliklerine etkisi belirlenmiştir. 

İncelenen özelliklerin tümünün farklı sulama aralıklarından istatistiksel olarak önemli derecede 

etkilendiği tespit edilmiştir. En yüksek ham protein oranı (%10.59) 18 gün sulama arlığında bulunurken, 

en yüksek ham kül (%2.04) ve ham yağ (%5.74) oranları ise 15 gün sulama aralığında bulunmuştur. En 

küçük tane iriliği değeri (89 tane/10 g) 18 günde bir sulanan bitkilerden elde edilirken, en yüksek 

hektolitre ağırlığı (74.91 kg/hl) ve bin tane ağırlığı (116.10 g) değerleri 6 günde bir sulanan bitkilerden 

elde edilmiştir. Sulama aralığındaki artışa bağlı olarak tane iriliği, hektolitre ve bin tane ağırlıklarında 

azalma meydana gelmiş, ham protein oranı artmış, ham kül ve ham yağ oranlarının ise belirli bir seviyeye 

kadar arttığı sonrasında ise azaldığı görülmüştür. 
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Makarnalık Buğday (Triticum Durum Desf.)’Da Trinexapac-Ethyl Uygulamasının 

Tane Verimi ve Kalite Özellikleri İle Yatmaya Karşı Etkileri 
 

Aykut ŞENER1  Nazmi ÇELİK1 Furkan DEMİR1 Muharrem KAYA1 

 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta 

: aykutsener@sdu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, farklı dozlarda uygulanan Trinexapac-ethyl (250 g l-1) maddesinin Kızıltan 91 makarnalık 

buğday çeşidinde verim, bazı kalite özellikleri ve yatma üzerine etkilerini belirleyebilmek amacıyla 

yürütülmüştür. Çalışmada, 4 uygulama (testlenen ilacın 3 farklı dozu (30 ml ml da-1, 35 ml ml da-1 ve 40 

ml da-1 Trinexapac-ethyl ve kontrol parselleri olmak üzere) ele alınmıştır. Uygulamalar, deneme 

tarlasındaki bitkilerin fenolojik olarak sapa kalkma dönemi başında (nisan ayı ortaları) iken yapılmıştır. 

Parsel başına (20 m2) 3 L ilaçlı su kullanılmıştır. Kontrol parsellerine sadece su püskürtülmüştür. 

Ölçümler ‘Tahıllarda Yatmanın Azaltılması Amacıyla Kullanılacak Bitki Gelişim Düzenleyicileri ile 

İlgili Standart Deneme Metodu’’na göre yapılmıştır.  

Elde edilen verilere göre bitki boyu 84.0-92.1 cm, tane verimi 468.8-497.8 kg da-1, bin tane ağırlığı 

44.3-48.3 g, hektolitre ağırlığı 77.1-81.3 kg, 2.5 mm elek üzerinde kalan tane oranı % 77.7-83.4, yatma 

oranı % 0.75-10.0, yatma şiddeti % 0.9-22.1 ve protein oranı ise % 14.04-14.54 arasında değişim 

göstermiştir. Elde edilen veriler topluca değerlendirildiğinde Trinexapac-ethyl etkili maddesinin artan 

dozlarında verim ve kalite özelliklerinin olumlu yönde etkilendiği ve yatmanın önemli düzeyde azaldığı 

görülmüştür. En yüksek tane verimi 40 ml da-1  Trinexapac-ethyl uygulanan parsellerden elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Yatma, Verim,  

 

Effects Of Trinexapac-Ethyl Application On Anti-Lodging, Grain Yield And Quality 

Characteristics Of Durum Wheat 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the effects of different doses of Trinexapac-ethyl (250 g  l-1) 

application on yield, some quality characteristics and lodging of the Kızıltan 91 durum wheat cultivar. In 

the study, 4 treatments (30 ml da-1, 35 ml da-1 and 40 ml da-1  Trinexapac-ethyl and control) were 

studied. Applications were made at the beginning of  jointing period of plants in the field (mid-April). 3 

liters of water solution was used per plots (20 m2). The control plots are only sprayed with water. 

The measurements were made according to the 'Standard Test Method for Plant Growth Regulators to 

be Used for Reducing Lodging in Cereals'. According to the obtained data, plant height 84.0-92.1 cm, 

grain yield 468.8-497.8 kg da-1, 1000 grain weight 44.3-48.3 g, hectoliter weight 77.1-81.3 kg, grain ratio 

on the 2.5 mm sieve 77.7-83.4% , lodging ratio %0.75-10.0, lodging score  0.9% to 22.1%, and the 

protein ratio varied from 14.04% to 14.5%. When the obtained data were evaluated collectively, it was 

observed that the yield and quality characteristics were affected positively and the lodging was 

significantly decreased at Trinexapac-ethyl increasing doses. The highest grain yield was obtained from 

plots of applied at 40 ml da-1  Trinexapac-ethyl. 

Key Words: Durum Wheat, Lodging, Yield  

 

GİRİŞ 

Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından 

ilk sırada yer almaktadır. Buğday dünya nüfusuna bitkisel kaynaklı besinlerden sağlanan toplam kalorinin 

yaklaşık % 20'sini sağlamaktadır. Bu oran ülkemizde % 53’tür. Buğday başta unlu mamuller olmak üzere 

birçok gıda ve sanayi sektöründe kullanılmaktadır (Özcan ve ark., 2016). 

Buğday, yurdumuzda da 7.8 milyon hektarlık ekiliş ve 19 milyon tonluk üretimi ile kültür bitkileri 

içinde ilk sırayı almaktadır (Anonim, 2017). Türkiye kişi başına 250 kg buğday tüketimi ile Dünya’nın en 

fazla buğday tüketen ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yurdumuz insanının buğdaydan 

yapılan yiyecekler olmadan karnını doyurması düşünülemez. 
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1802 yılında 1 milyarı aşan dünya nüfusu, 1927 yılında yaklaşık 2 milyar olmuş ve 2011 yılında 7 

milyar, 2020’de 8.5 milyar, 2030’da 9.6 milyar, 2050’de ise 12 milyar olacağı tahmin edilmektedir. 

Nüfus artışına paralel olarak artan dünya buğday üretimi de 1960’li yıllarda yaklaşık 222 milyon ton iken, 

2000’li yıllarda 586 milyon tona, 2010 yılında ise 650 milyon tona ulaşmıştır. Buna göre mevcut ekim 

alanlarını artırmadan, birim alan verimini artırarak buğday üretimini artırma imkânı devam edecektir 

(Anonim, 2011). 

Buğdayda birim alan tane veriminin azalmasına etki eden faktörlerden birisi de yatma olayıdır. Çeşit 

özelliği, iklimsel olaylar (yağış ve rüzgar), sap sağlamlığının yeterli olmaması, ekim derinliği ve 

sıklığının uygun olmaması, toprakların besin maddesi içeriği (özellikle alınabilir N miktarı), kök ve kök 

boğazı hastalıkları yatmanın en başta gelen nedenleri arasında sayılabilir. Buğdayda yatma, erken devrede 

çok fazla ve dipten olmamışsa bitki yeniden doğrulabilir. Asıl etkili yatma ise başaklanmadan sonra 

gerçekleşmektedir. Döllenme sonrasında başaklar ağırlaştığı için yatan bitkinin doğrulması oldukça 

zordur. Ayrıca yatma ile birlikte yan kardeşler büyümeye başladığı için hasat indeksi de düşmektedir. 

Yatma, özellikle taban arazilerde ve sulu koşullarda yetiştirilen tahıllarda sıkça görülen bir sorundur. 

Yatan bitkilerin hasat edilmesi zorlaştığı gibi, verim ve kaliteyi de düşürür. Tanelerin saprofitik 

etmenlerle bulaşıklığı artar. Buğday ıslahında kısa ve sağlam saplı yeni çeşitlerin geliştirilmesinin 

yanında yetiştirme tekniği yöntemlerinin de uygun olmasına çalışılmalıdır. Bu amaçla ekim derinliğinin 

iyi ayarlanarak kök tacının mümkün olduğunca derinde oluşması, bölgenin çevresel özellikleri de dikkate 

alınarak uygun çeşit seçimi ve ekim sıklıklarının optimum ayarlanması gerekmektedir. Aynı zamanda sap 

sağlamlığını arttırabilecek ve yatmayı engelleyecek bitki büyüme düzenleyicileri de kullanılabilir (Kün, 

1996; Yürür, 1998). 

Tarımda BBD kullanım amaçları başlıca şu şekilde sıralanabilir; çelikle çoğaltmayı sağlamak, 

tohumların çimlenme gücünü artırmak, çiçeklenmeyi teşvik etmek veya geciktirmek, soğuğa dayanıklılığı 

artırmak, meyvelerde tohum oluşumunu artırmak, meyve iriliğini artırmak, meyve muhafaza süresini 

uzatmak, pamuk ve tahıllarda yatmayı önlemek, hasat öncesi meyve dökülmesine engel olmak, tüm 

bitkilerin aynı zamanda olgunlaşmasını sağlamak ve hasatta iş gücünü azaltmak, olgunlaşmayı 

hızlandırarak yatmayı engellemek, özellikle doku kültürü çalışmalarında kök-sürgün ve yumru 

oluşumunu teşvik etmektir. Trinexapac-ethyl etkili maddesi bir gibberellin sentezi inhibitörü olup 

bitkilerde kök yoğunluğunu artırır, gövdeyi güçlendirir, boyu kısaltır ve sonuçta yatmayı engeller. 

Yapılan çalışmalarda Trinexapac-ethyl’in buğday ve çeltikte yatmayı engellediği, vejetasyon süresini 

uzattığını ve birim alan tane verimini önemli düzeyde arttırdığı saptanmıştır (Öngen ve ark., 2009; Çetin 

ve ark., 2009; Kumlay ve Eryiğit, 2011). Humbries ve ark. (1965), chlormequat klorürün buğday ve 

arpada kök ağırlığını arttırdığını bulmuşlardır. De ve ark. (1982), kurak alanlarda yetiştirilen buğdayda 

tohumlar chlormequat chloride ile muamele edildiğinde kök büyümesini teşvik etmiştir. Ve bu, derin 

toprak katmanlarından su alımını artırması ve daha yüksek tane verimi ile sonuçlandığını bildirmişlerdir. 

Knapp ve ark. (1987), tarafından yapılan çalışmada, chlormequat klorür ve ethephonun suda çözünen 

karbonhidrat konsantrasyonlarını artırdığını, ancak buğday sapındaki lignin konsantrasyonlarını ve 

selüloz ve hemiselüloz gibi yapısal karbonhidratları etkilemediğiyle sonuçlandığını bildirmişlerdir. 

Siddique ve ark. (1990) ve Chapin ve ark. (1989) çalışmalarında yabani arpa türlerinin, kültür türlerinden 

daha yüksek kök/sürgün oranlarına sahip olduğunu belirtmişlerdir. Börner ve Meinei (1993), 

deneylerinde, tritikale, buğday ve arpada chlormequat klorür muamelesi nedeniyle başak başına tane 

sayısının yükseldiği sonucuna varmışlardır. Çubukçu ve Taylan (1994), 2 buğday ve 2 arpa çeşidi 

kullanmışlardır. Kimyasal uyarıcı olarak %2'lik KN03, %2'lik thiourea, 250 ppm'lik giberallik asid ve su 

kullanmışlar ve çimlenme hızları en çok KN03, sap uzunluğunu giberallik asid, kök uzunluğunu ise 

KN03 ve thiourea uygulamasının artırdığını bildirmişlerdir.  

Bu çalışmada, Buğdaya bitki büyüme düzenleyiciler uygulanarak birim alandan elde edilecek verimin 

artırılması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Materyal 

Deneme Isparta ili Atabey ilçesine bağlı Kuleönü Mahallesinde Kızıltan 91 makarnalık buğday çeşidi 

ekili buğday tarlasında kurulmuş ve yürütülmüştür. 

Kızıltan 91; Kılçıklı ve kahverengi kavuzlu, başakları orta-uzun, orta-sık ve dik, orta boylu, kurağa, 

kışa ve soğuğa dayanıklılığı iyi, kardeşlenmesi yüksek, sarı, kara ve kahverengi paslara orta hassas, sürme 

ve rastığa dayanıklı bir kırmızı makarnalık buğday çeşididir. 
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Çizelge 1. Denemeye alınan preparat ve dozları 

Etkili Madde Adı ve Oranı Form. 
Kullanma Dozu 

Aktif madde (g da-1) Preparat (g da-1) 

250 g l-1  Trinexapac-ethyl EC 

10,00 g 

8,75 g 

7,50 g 

40 ml 

35 ml 

30 ml 

 

Metot 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada, 4 

uygulama (30 ml da-1, 35 ml da-1 ve 40 ml da-1  Trinexapac-ethyl ve kontrol parselleri olmak üzere) ele 

alınmıştır. Denemede parsel büyüklüğü 2.5 x 8.0 m ve her bir parselin toplam alanı 20 metrekare olacak 

şekilde ayarlanmıştır. Sıra aralıkları ise 0.17 m’dir. Uygulamalar, deneme tarlasındaki bitkilerin fenolojik 

olarak sapa kalkma dönemi başında (nisan ayı ortaları) iken yapılmış olup, Semak Veta 16A 16 litre, 

düşük basınçlı 1 mm plaket çaplı şarjlı motorlu sırt pülverizatörü kullanılmıştır. Parsel başına (20 m2) 3 L 

ilaçlı su kullanılmıştır. Buğday bitkilerinin tüm yeşil aksamının homojen olarak ilaçlanmasına özen 

gösterilmiştir. Kontrol parsellerine sadece su püskürtülmüştür. İlaçlamada kullanılan suyun pH’sı 7.6, 

toplam çözünmüş katı içeriği 292.6 mg l-1   olup, tuzluluk tehlikesi oluşturmayan orta sertlikte bir sudur. 

Tüm gözlem ve ölçümler ‘Tahıllarda Yatmanın Azaltılması Amacıyla Kullanılacak Bitki Gelişim 

Düzenleyicileri ile İlgili Standart Deneme Metodu’’na göre yapılmıştır. Denemede kenar tesirlerini 

elimine etmek amacıyla parsel ortasındaki 2 sırada rastgele seçilen 10 bitkide gözlemler yapılmıştır. 

Ayrıca sayım ve ölçümlerde parsel baş ve sonlarından da 1 metre kenar tesiri olarak deneme dışı 

bırakılmıştır. 

Denemede, tüm ölçümler Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarla bitkileri Bölümü Laboratuarında 

yapılmıştır. 

Aşağıdaki ölçüm, sayım ve tartımlar; hasat döneminde her parselden rasgele alınan, 10 bitkinin ana 

sapı üzerinde yapılmıştır.  

Bitki boyu: Bitkilerin her biri için toprak yüzeyi ile başağın en üst başakçığının üst noktası arasında 

kalan mesafe ölçülmüş, ortalaması alınarak (cm) olarak bulunmuştur.  

Tane Verimi: Her parselin ortasındaki 4 sıra (parsel baş ve sonlarında 0.5 m kenar etkisi olarak 

atıldıktan sonra) orakla biçilmiş, elde edilen bitkiler parsel harman makinesinde harmanlandıktan sonra 

taneler hassas terazide tartılmış ve parsel verimleri g cinsinden saptanmıştır. Parsel verimlerinden ise 

dekara tane verimi ortalamaları hesaplanmıştır. 

Bin tane ağırlığı: Hasat edilen parsellerden elde edilen tane ürününden; 4’er tane rasgele alınan 100’er 

tohum ayrı, ayrı tartılmış, ortalamaları alınarak (g) olarak belirlenmiştir.  

Protein oranı: Protein tayini AACC 46-12 metoduna göre, Kjeldahl yöntemiyle yapılmış olup, 

örneklerin protein miktarları 5.70 çarpım faktörü kullanılarak hesaplanmıştır (AACC, 1990). 

Hektolitre ağırlığı: Her parselden alınan örnekler madeni hektolitre ölçü silindiri ile ölçülüp 

tartılmıştır. Çıkan sonuç 100 ile çarpılarak belirlenmiştir. 

2.5 mm Elek Üstünde Kalan Tane Oranı: Her parselden elde edilen ve temizlenmiş tohumlardan 

100’er gram tartılmış,  2.5 mm çaplı yuvarlak delikli elekte 3 dakika elendikten sonra elek üstünde kalan 

taneler tartılmış ve toplam tane miktarına göre oranı % olarak belirlenmiştir.   

Yatma ile ilgili değerlendirmeler görsel olarak yapılmıştır. Her parselde yatan alanın toplam parsel 

alanına oranı yatma yüzdesi olarak belirlenmiştir. Yatma şiddeti ise 0-9 skalasına göre belirlenmiştir. Hiç 

yatma yoksa "0", bitki tarla yüzeyine kadar tamamen yatmışsa "9" değeri verilmiştir. Elde edilen değerler 

analiz edilmeden önce transforme edilmiştir. Skala değerleri kullanılarak örnekleme noktasındaki yatma 

şiddetinin saptanmasında aşağıda açıklanan Tawsend-Heuberger formülü kullanılmıştır. Tawsend-

Heuberger formülü: Yatma Şiddeti (%) =∑ (n.V) / Z.N *100 (n : skalada farklı hastalık derecelerine 

isabet eden örnek adedi V: skala değeri Z: en yüksek skala değeri N: gözlem yapılan toplam örnek adedi). 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Denemeden elde edilen verilerde Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre,  varyans analizi yapılmış 

ve incelenen özelliklerin önemlilik testleri ayrı çizelgeler halinde verilmiştir. Ortalamalar arasındaki 

farkların istatitiki anlamda önemlikleri, LSD (En Küçük Önemli Fark) testine göre 0.05 düzeyinde 
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yapılmıştır. Verilerin analizinde TOTEMSTAT paket programı kullanılmıştır. Yatma şiddeti değerleri ile 

% olarak belirlenen özellikler analizden önce uygun yöntemlerle transforme edilmiştir. 

BULGULAR ve TARTIŞMA  

 

Çizelge 3. Farklı Trinexapac-Ethyl dozları uygulanan makarnalık buğdayda bitki boyu, yatma oranı ve 

yatma şiddeti ortalamaları 

Varyasyon Kaynakları Bitki Boyu Yatma Oranı Yatma Şiddeti 

Uygulama 1.yıl 2.yıl Ortalama 1.yıl 2.yıl Ortalama 1.yıl 2.yıl Ortalama 

Kontrol 93.05 91.23 92.14 a 9.75 a 10.25 a 10.00 a 23.98 a 20.28 a 22.13 a 

Trinexapac-Ethyl (30 ml da-1) 90.65 90.65 90.65 a 2.50 b 4.50 b 3.50 b 5.61 b 11.67 b 8.64 b 

Trinexapac-Ehtyl (35 ml da-1) 86.28 84.68 85.48 b 1.25 c 2.00 c 1.63 c 2.39 c 5.27 c 3.83 c 

Trinexapac-ethyl (40 ml da-1) 84.38 83.58 83.98 b 0.50 c 1.00 d 0.75 d 0.20 d 1.67 d 0.93 d 

Ortalama 88.59 87.53 - 3.50 b 4.44 a - 8.04 b 9.72 a - 

 CV: % 2.97 CV: % 14.32 CV: % 12.32 

*: Üst simge olan harfler %5 düzeyinde farklı grupları göstermektedir.    

 

Farklı Trinexapac-Ethyl dozları uygulanan makarnalık buğdayda bitki boyu ortalamaları 

incelendiğinde, uygulanan kimyasalın dozu arttıkça ters orantılı olarak bitki boyunun azaldığı 

görünmektedir. En uzun bitki boyu kontrol grubunda, en kısa bitki boyu Trinexapac-ethyl 40 ml da-1 

dozunda ölçülmüştür. Yatma oranı ve yatma şiddeti iki yılda da artan Trinexapac-ethyl dozlarıyla ters 

orantılı olarak azalmıştır. Kullanılan bitki büyüme düzenleyicisi GA3 biyosentezini engelleyerek sap 

uzamasını azaltmış ve bu nedenle yatma oranı ve şiddeti de azalmıştır. 

 

Çizelge 4. Farklı Trinexapac-Ethyl dozları uygulanan makarnalık buğdayda hektolitre ağırlığı, tane verimi 

ve bin tane ağırlığı ortalamaları 

Varyasyon Kaynakları Hektolitre Ağırlığı Tane Verimi Bin Tane Ağırlığı 

Uygulama 1.yıl 2.yıl Ortalama 1.yıl 2.yıl Ortalama 1.yıl 2.yıl Ortalama 

Kontrol 76.58 77.90 77.24 b 463.5 474.0 468.8 c 43.30 45.30 44.30 c 

Trinexapac-Ethyl (30 ml da-1) 76.85 77.25 77.05 b 468.5 485.3 476.9 bc 44.35 46.00 45.18 bc 

Trinexapac-Ehtyl (35 ml da-1) 78.10 78.55 78.33 b 481.5 484.8 484.6 b 46.10 46.90 46.50 b 

Trinexapac-ethyl (40 ml da-1) 81.95 80.73 81.34 a 488.8 506.8 497.8 a 48.65 48.00 48.33 a 

Ortalama 78.37 78.61 - 475.6 b 488.4 a - 45.60 46.55 - 

 CV: % 2.47 CV: % 1.65 CV: % 3.04 

*: Üst simge olan harfler %5 düzeyinde farklı grupları göstermektedir.    

 

Farklı Trinexapac-Ethyl dozları uygulanan makarnalık buğdayda hektolitre ağırlığı, tane verimi ve bin 

tane ağırlığı ortalamaları incelendiğinde, artan dozlara paralel olarak hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı 

ve tane verimini de arttığı belirlenmiştir. De ve ark. (1982) yaptıkları çalışmada, kurak şartlarda 

yetiştirilen buğdaylarda tohumlar chlormequat chloride ile muamele edildiğinde kök büyümesini teşvik 

ettiğini belirlemişler ve derin toprak katmanlarından su alımını artırdığını ve daha yüksek tane verimi ile 

sonuçlandığını belirtmişlerdir. 

Çizelge 5. Farklı Trinexapac-Ethyl dozları uygulanan makarnalık buğdayda 2.5 mm elek üstü tane 

oranı ve protein oranı ortalamaları 

Varyasyon Kaynakları 2.5 mm Elek Üstünde Kalan Tane Oranı Protein Oranı 

Uygulama 1.yıl 2.yıl Ortalama 1.yıl 2.yıl Ortalama 

Kontrol 77.73 77.68 77.70 b 14.23 14.05 14.14 b 

Trinexapac-Ethyl (30 ml da-1) 76.95 78.60 77.78 b 14.00 14.08 14.04 b 

Trinexapac-Ehtyl (35 ml da-1) 78.13 80.48 79.30 b 14.13 14.23 14.178 b 

Trinexapac-ethyl (40 ml da-1) 83.38 83.40 83.39 a 14.58 14.50 14.54 a 

Ortalama 79.04 80.04 - 14.231 14.213 - 

 CV: % 2.87 CV: % 2.09 

*: Üst simge olan harfler %5 düzeyinde farklı grupları göstermektedir. 

 

Farklı Trinexapac-Ethyl dozları uygulanan makarnalık buğdayda 2.5 mm elek üstünde kalan tane oranı 

ve protein oranı ortalamaları incelendiğinde, kontrol ile kıyaslandığında Trinexapac-Ethyl uygulaması 2.5 
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mm elek üstünde kalan tane oranını ve protein oranını artırdığı ancak uygulama dozları arasında istatistiki 

açıdan bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

 

SONUÇ 

Denemede ele alınan bitki boyu, birim alan tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, 2.5 mm 

elek üzerinde kalan tane oranı, yatma oranı, yatma şiddeti ve ham protein oranı özellikleri üzerine her iki 

yılda da uygulamaların etkileri istatistiki yönden önemli bulunmuştur. Elde edilen verilere göre bitki boyu 

84.0-92.1 cm, tane verimi 468.8-497.8 kg da-1, bin tane ağırlığı 44.3-48.3 g, hektolitre ağırlığı 77.1-81.3 

kg, 2.5 mm elek üzerinde kalan tane oranı % 77.7-83.4, yatma oranı % 0.75-10.0, yatma şiddeti % 0.9-

22.1 ve protein oranı ise % 14.04-14.54 arasında değişim göstermiştir. Elde edilen veriler topluca 

değerlendirildiğinde Trinexapac-ethyl etkili maddesinin artan dozlarında verim ve kalite özelliklerinin 

olumlu yönde etkilendiği ve yatmanın önemli düzeyde azaldığı görülmüştür. En yüksek tane verimi 40 ml 

da-1 Trinexapac-ethyl uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Ayrıca adı geçen ilacın ve dozlarının 

kullanımına bağlı olarak bitkilerde bir deformasyon ve fitotoksisite görülmemiş, hedef dışı organizmalara 

bir etkisi olmamıştır. 

Sonuç olarak buğdayda verim artışı, sap sağlamlığı ve yatmaya dayanıklılık yönünden yardımcı 

olacağı belirlenen TRİNEXAPAC-ETHYL isimli preparatın 40 ml da-1 dozunun buğday üretiminde 

önerilebileceği kanısına varılmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, buğdayın yerel çeşitlerinin önemi, gen kaynağı olarak kullanılması, Türkiye’deki yerel 

buğday çeşitlerinin durumu ve ülkemizde yerel buğday çeşitleri ile ilgili yapılan çalışmalar ele alınmıştır. 

Türkiye sahip olduğu coğrafi konum ve ekolojik çeşitlilik nedeniyle birçok bitkinin önemli gen merkezi 

konumundadır. Bu nedenle bitkilerin genetik kaynaklarının derinlemesine araştırılması, belirlenmesi ve 

koruma altına alınması konusunda ülkemizin önemli stratejiler geliştirmesi ve uygulaması son derece 

önemlidir. Artan dünya nüfusu ile birlikte bitkisel ürünlere olan ihtiyaçların karşılanması ve küresel 

sorunların tarımda neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için bitki gen kaynakları önemli yere sahiptir. 

Bitki gen kaynakları açısından özellikle yerel çeşitlerin öneminin bilinmesi ve bu çeşitlere ıslah 

programlarımda yer verilmesi gerekmektedir. Buğday ve buğday ürünleri geçmişten günümüze insanlığın 

önemli besin kaynaklarından biri olmuştur. Dünyada ve ülkemizde önemli bir kültür bitkisi olan buğdaya 

gereken değerin verilmesi ve geliştirilmesi önemli hususlardan biridir. Türkiye, buğdayın ilk kültüre 

alındığı ve en önemli gen merkezlerinden birisidir. Türkiye’de 28 yabani buğday taksonu ve yüzlerce 

yerel çeşit bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizin mevcut buğday gen kaynağı çeşitliliğinden yararlanmak 

için verim ve kalitesi yüksek, stres, hastalık, zararlı gibi olumsuz koşullara dayanıklı çeşitlerin 

araştırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. Bu bağlamda yeni buğday çeşitlerinin 

geliştirilmesinde yerel buğday çeşitlerinin gen kaynağı olarak kullanılması büyük önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, Gen Kaynağı, Triticum, Yerel Buğday 

 

Use of Local Wheat Varieties as Genetic Resources 

 

ABSTRACT 

In this study is discussed the importance of landraces of wheat, were used as genetic resources, status 

of local wheat varieties in Turkey and studies on local wheat varieties in our country. Turkey is an 

important gene center for many plants due to its geographical location and ecological diversity. For this 

reason, is extremely important implement and develop important strategies for our country on the 

protection and identification, in-depth research of genetic resources of plants. Plant genetic resources are 

important to meet the needs of plant crops with the increasing world population and to eliminate the 

problems that global problems have caused in agriculture. In terms of plant genetic resources, it is 

especially necessary to know the importance of landraces and these varieties should be included in the 

breeding programs. Wheat and wheat products are one of the important nutrients of humanity from past to 

present. Development and giving of the necessary value for the wheat which is an important culture plant 

in the world and our country is one of the important issues. Turkey is one of the most important gene 

centers and the first culture of wheat. There are 28 wild wheat taxa and hundreds of landraces in Turkey. 

For this reason, in order to benefit from the current wheat genetic resource diversity of our country, 

importance should be given studies to increasing of varieties high yield and quality, resistant to adverse 

conditions such as stress, disease, pest. In this context, it is very important to use the local wheat varieties 

as genetic resources in the development of new wheat varieties. 

Key Words: Genetic Resources, Local Wheat, Triticum, Wheat 

 

GİRİŞ 

Buğday günümüzde çok geniş coğrafyalarda yetiştirilen, ilk kültüre alınan en önemli kültür 

bitkilerinden biridir. 2014 yılında dünya buğday ekim alanı 220.4 milyon ha üretim miktarı 729.0 milyon 

ton olup ekim alanı bakımından tahıllar içerisinde ilk sırada üretim miktarı bakımından ise mısır ve 

çeltikten sonra üçüncü sırada gelmektedir (Anonim, 2017a). 

2016 yılı verilerine göre Türkiye’de buğday ekim alanı 7.6 milyon ha üretim miktarı ise 20.6 milyon 

ton’dur (Anonim, 2017b). Buğday ülkemizde ekim alanı ve üretim yönünden ilk sırayı alan ve ülkenin 

beslenme, ticaret ve ekim nöbeti sistemlerinde vazgeçilmez bir kültür bitkisidir. Özellikle insan 
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beslenmesinde alternatifsiz bir bitki olan buğdayın ekim alanları ve üretimi, nüfus artışına paralel olarak 

artmaktadır.  

Bitki genetik kaynakları, genetik çeşitlilik için önemli kaynak niteliğinde olup, bir bitki türünün gen 

havuzundaki kalıtsal bilginin çeşitliliği, zenginliğini içermektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği 

gibi küresel sorunlar, genetik kaynakların önemini ve değerini büyük ölçüde ortaya koymuştur. Tarımsal 

üretimde amaç, bitkinin verim potansiyeline ulaşabilmesi için gerekli girdileri sağlayarak en üstün verimi 

elde etmektedir. Ancak, tüm gelişmiş tekniklerin uygulanmasına hızla artan dünya nüfusunun 

gereksinimlerini karşılayacak, tarımsal üretim artışını sağlayacak yeni çeşitlerin geliştirilmesi zorunludur. 

Bu yönden yapılacak çalışmalarda ıslahçının en büyük yardımcısı “Bitkisel Gen Kaynakları”’dır (Şehirali 

ve Özgen, 1987). 

Türkiye, çeşitlilik gösteren ekolojik bölgelere sahip, coğrafi ve iklimsel açıdan elverişli bir konumda 

bulunduğundan, hem hayvan hem de bitki çeşitliliği açısından zengindir. Vavilov’un orijin (köken) 

merkezlerinden ikisi (Yakın Doğu ve Akdeniz Merkezleri) Türkiye’yi de kapsamaktadır. Bu Türkiye’nin 

yabani, geçit ve kültür formlarıyla birçok bitki türü için orijin merkezlerinden biri olduğunu 

göstermektedir. Türkiye, bitki familyaları, cinsleri ve türleri açısından zengin bir çeşitliliğe sahiptir.  

Bu zengin çeşitliliğin nedenleri Türkiye’nin; 

Üç bitki coğrafyası bölgesinin buluşma noktası, 

Birçok bitki türünün Menşei Merkezi ve Çeşitlilik Merkezi, 

Birçok bitkinin kültüre alınma merkezi, 

Türlerde yüksek endemizm, 

Avrupa ve Asya arasında köprü ve bir göç yolu oluşudur.  

J. Harlan’a göre ülkemizde 100’den fazla türün geniş değişim gösterdiği 5 mikro-gen merkezi 

bulunmaktadır (Demir, 1990).  

 

Türkiye’deki Yerel Buğday Çeşitlerinin Durumu ve Gen Kaynağı Olarak Kullanılması 

Türkiye, buğdayın ilk kültüre alındığı ve en önemli gen merkezlerinden birisidir. Bu nedenle kalite 

ıslah çalışmalarında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabilecek, gen havuzunun geliştirilmesine imkan 

verebilecek zenginlik ve çeşitlilikte yerel buğdaylara sahiptir. 

Birçok saf hattın karışımı olabilen yerel çeşitler, ileri kademe ıslah materyalleri ve Türkiye veya diğer 

ülkelerde geliştirilmiş çeşitler arasından seçilen, amaca uygun ve istenilen özellikleri taşıyan genotipler 

ıslah çalışmalarında varyasyon kaynağı olarak da kullanılabilir (Akçura, 2011). Yerel buğday çeşitleri 

buğday ıslahçılarının üstün verim ve kalite, soğuğa, kurağa, hastalıklara dayanıklılık özelliklerini istenen 

yönde geliştirebileceği potansiyel bir gen kaynağına sahiptirler. Yerel buğdayların ıslahta gen kaynağı 

olarak kullanmasına yönelik araştırmalara ağırlık verilmesi üzerinde durulması gereken önemli bir 

konudur. Islah çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde hedefine ulaşılabilmesi için farklı yerel buğday gen 

kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu, gen kaynağı olarak ıslah programlarında yer alması ve 

Ulusal Gen Bankalarında korumaya alınması oldukça önemlidir (Akçura, 2006). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genetik kaynakların önemi son yıllarda artmıştır. Tohumların 

gen bankalarında muhafazası bakımından Türkiye'nin, bölgesinde önder bir konumda bulunduğu 

belirtilmiş, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalara 1964'te başladığı, Ulusal Tohum Gen Bankası'nın 1974 

yılında şimdiki adı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) olan Bitki Araştırma ve İntrodüksiyon 

Merkezi'nde kurulduğu ifade edilmiştir (Anonim, 2017c). Ayrıca Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstitüsü bünyesinde 1988 yılında güvenlik yedeklemesi amacıyla 44 adet derin dondurucudan oluşan bir 

gen bankası kurulmuştur. Daha sonra 2010 yılında 250.000 örnek kapasiteli dünyanın sayılı gen 

bankalarından birisi (Çin ve ABD'den sonra üçüncü) olan Türkiye Tohum Gen Bankası hizmete girmiştir. 

Türkiye Tohum Gen Bankası, toplam 1040 m3 soğuk alan hacmi ile dünyanın önde gelen gen bankaları 

arasında yer almaktadır. 853 taksondan 61.560 adet tohum örneği bulunmaktadır. 60.000 örnek kapasiteli 

herbaryumda şu anda 6.000 adet örnek yer almaktadır (Anonim, 2017d). Gen bankası bünyesinde bulunan 

tohum örneklerinin 4186 adeti (72 ilden toplanan) yerel ekmeklik buğday çeşidi, 1428 adeti ise (45 ilden 

toplanan) yerel makarnalık buğday çeşididir (Anonim, 2017d). 
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Yerel Buğdaylar İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Ülkemizden kaynak alan tahıl türlerinin yabani akrabaları ve çiftçi çeşitlerinin gıda, beslenme ve çeşit 

geliştirme bakımından önemli karakterlerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar son yıllarda hız 

kazanmıştır. 

Ülkemizde yerel buğdaylarla ilgili ilk araştırmalar 1925’li yıllarda Yeşilköy Zirai Araştırma 

Enstitüsünde Gökgöl (1939) tarafından yapılmıştır. Bu araştırıcı Türkiye’nin hemen her ilinden topladığı 

18000 yerel buğday örneğini taksonomik ve genetik farklılıklarına göre değerlendirmiş ve ülkemizde 

yerel buğdaylarla ilgili ilk Türkçe kaynak olan “Türkiye Buğdayları” kitabını yazmıştır. Aynı araştırıcı 

topladığı yerel buğday çeşitlerinden yaptığı melezlemelerle dört adet buğday çeşidi tescil ettirmiştir. 

Uluöz (1970) ülkemizde 1965-1967 yıllarında en fazla üretimi yapılan Yazlık Kirik, Kışlık Kirik, 

Yayla-305, Köse 220/39, Floransa, Akova ve Mentana buğday çeşitlerinin kalite özelliklerini belirlemek 

için yürüttüğü araştırmasında kaliteli yerel buğday çeşitleri yanında düşük kaliteli çeşitlerin de 

bulunduğunu bildirmiştir. 

Türkiye orijinli tescilli makarnalık buğday çeşitleri ve 19 yerel makarnalık buğday populasyonu 

kullanılarak yürütülen bir çalışmada yerel makarnalık buğday çeşitlerinin 16 tanesinin kışlık 3 tanesinin 

yazlık özellik gösterdiği, yazlık bölgelerde tescilli çeşitlerin verim bakımından yerel çeşitlerden üstün 

olduğu kışlık bölgelerde ise 10 adet köy çeşidinin yüksek verimli ıslah çeşidinden daha yüksek verim 

verdiği bildirilmiştir (Biesantz, 1990).  

Kato ve Yokoyama (1992) yerel ekmeklik buğday çeşitlerinin ıslahta önemli bir kaynak olduğunu, 

ancak bunların daha etkili bir biçimde kullanılabilmesi için karakterizasyonunun yapılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Pecetti ve ark. (1993) aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dokuz Akdeniz ülkesinden 90 yerel 

makarnalık buğday çeşidinin bayrak yaprak özellikleri ile kuraklık ve soğuk stresleri arasındaki ilişkiyi 

test etmek için yürüttükleri araştırma sonucunda Türkiye yerel makarnalık buğday materyallerinin en 

yüksek düzeyde soğuğa tolerans gösterdiğini, soğuğa tolerans ile bayrak yaprağının küçüklüğü arasında 

pozitif korelasyon olduğunu belirlemişlerdir. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu farklı ülkelerden toplanan 2806 buğday hat ve çeşidinin, soğuğa 

dayanım yönünden test edildiği bir çalışmada Türkiye ve İran’dan gelen materyallerde -11 oC’de hayatta 

kalma oranlarının diğer ülkelerden daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Tahir ve Vakoun, 1994). 

Zencirci (1995) Türkiye’nin değişik illerinden toplanmış 202 makarnalık buğday populasyonunun 

önemli tarımsal özelliklerini belirlemek amacıyla yaptığı araştırmasında incelediği tüm karakterlerin 

farklı düzeylerde değişim gösterdiğini, populasyonlar arasındaki varyasyonun iller ve yükseltiler 

arasındaki varyasyondan daha geniş olduğunu belirtmiştir. 

Damania ve ark. (1996) Türkiye’nin 28 ilinin 172 yerinden topladıkları yerel makarnalık buğday 

çeşitlerinden seçilen 2420 adet tek başak örneğini dokuz özellik bakımından değerlendirdikleri 

araştırmalarında; Türkiye makarnalık buğdaylarında başaklanma süresi, olgunlaşma süresi, tane dolum 

süresi, bitki boyu, üst boğum arası uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başak uzunluğu, kılçık uzunluğu ve 

tane ağırlığında önemli varyasyonlar tespit etmişler ve inceledikleri yerel makarnalık buğdaylarda buğday 

ıslah programlarında yararlanabilecek yüksek tane ağırlığına sahip ve erken başaklanan materyaller 

olduğunu bildirmişlerdir.  

Dokuyucu ve ark. (2004) Kahramanmaraş ilinden topladıkları 63 adet ve Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Ulusal Gen Bankasından aldıkları 10 adet yerel buğday populasyonunun 14 adet fizyolojik, 

agronomik ve morfolojik özelliklerini inceledikleri ayrıca SDS PAGE elektroforez yöntemi ve gliadin 

elektroforezi ile yerel çeşitlerin farklılıklarını belirledikleri çalışmalarında yörede ekilen yerel buğday 

çeşitlerinin 14 tane varyete grubuna ait olduğunu, yerel buğdayların özellikle bin tane ağırlığı, başakta 

tane ağırlığı, başakta tane sayısı ve tane ağırlığı yönünden önemli varyasyonlar gösterdiğini 

belirlemişlerdir.  

Akçura (2006) genetik kaynaklarını karakterize etmek için Türkiye’nin değişik illerinden topladığı 

340 adet kışlık yerel ekmeklik buğdayın ıslah çalışmalarında genetik kaynak olarak kullanılabileceğini, 

yüksek verimli ve yüksek kalite değerlerine sahip olan saf hatlarında çeşit tescili için potansiyel taşıdığını 

bildirmiştir.  

Köksel ve ark. (2008) tarafından yürütülen bir çalışmada aralarında kültürü yapılan siyez ve gernik de 

dahil olmak üzere buğdaya A ve B genomunu veren yabani akrabaların nişasta özellikleri incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda kullanılan tüm örneklerin nişasta özellikleri yaygın olarak yetiştirilmekte olan 
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buğday çeşitlerinden farklı bulunmuş, ortaya çıkan bu farklılıkların ileride gıda endüstrisinin ilgisini 

çekebileceği belirtilmiştir. 

Bir başka çalışmada 12 gernik (T. dicoccon), 6 siyez (T. monococcum) ve iki de ekmeklik buğday 

çeşidi kullanılmış ve sonuçta insan sağlığı açısından yararlı olan bitki kökenli kimyasallar ve 

antioksidanlar bakımından gernik ve siyez örneklerinin önemli ölçüde yüksek değerler verdiği 

saptanmıştır (Serpen ve ark., 2008). 

Kaplıca buğdaylarının farklı ürünler yapımında kullanım olanaklarının araştırıldığı çalışmalarda da 

kaplıca buğdaylarıyla yapılan krakerlerin (Kütük ve ark., 2008), bisküvilerin (Öztürk ve ark., 2008) ve 

makarnaların (Gümüş ve ark., 2008) kıyaslandıkları standart örneklerle benzer özellikte sonuç verdikleri 

dolayısıyla da bu amaçlarla yetiştirilebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen buğday çeşitlerinin genellikle mikro element içeriği yönünden 

yerel buğdaylarla karşılaştırıldığı zaman daha düşük mikro element içeriğine sahip olduğu görülmektedir 

(Shewry, 2009). 

Yapılan bir başka çalışmada Ege Bölgesinden toplanmış ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Gen 

Bankasında bulunan ekmeklik buğday genetik kaynakları koleksiyonlarının ıslah programlarında 

değerlendirilmesine olanak sağlamak ve buğday ıslahı programlarında kullanılabilecek genotipleri 

belirlemek hedeflenmiştir ve çalışma sonucunda genotiplerin başak sıklığı, tane rengi, tane şekli, 

kılçıklılık ve tohum iriliğine göre çeşitlilik gösterdikleri tespit edilip bu varyasyondan bitki ıslahında 

yararlanılabileceği bildirilmiştir (İnceköse ve Açıkgöz, 2012).  

Karadeniz Bölgesi orijinli yerel ekmeklik buğday hatları ve bazı tescilli çeşitlerle yürütülen bir 

çalışmada, bazı elementler yönünden yerel buğday hatlarının tescilli çeşitlerden üstün olduğu ve ülkemiz 

de ekmeklik buğdayda element içeriğinin artırılmasına yönelik yapılacak ıslah çalışmalarında genetik 

kaynak olarak kullanılabileceği belirlenmiştir (Akçura ve ark., 2013). 

Doğu Akdeniz bölgesinde 42 adet yerel buğday çeşidinin, 32 adet yabani buğday popülasyonunun , 63 

adet uluslararası makarnalık buğday genotiplerinin Heterodera avenae’nin Ha21 patotipine karşı 

dayanıklılıklarının araştırıldığı bir çalışmada yerel çeşitlerden 4, ulusal yabani buğday formlarından 17, 

uluslararası genotiplerden 23 buğday genotipinin H. avenae popülasyonuna karşı orta dayanıklı olduğu 

saptanmıştır (İmren ve ark., 2013). 

Türkiye’nin doğu bölgesinden toplanan yerel ekmeklik buğday çeşitlerinden seçilmiş 41 adet saf hatta 

SDS-PAGE yöntemi kullanılarak Glu-1 lokusunda bulunan yüksek molekül ağırlıklı glutenin  (YMAG) 

alt birimlerini belirlemek ve kalite ıslahı açısından önemli bant gruplarının olup olmadığını saptamak 

amacıyla yapılan bir çalışmada bazı yerel buğday hatlarının kalite ıslahı çalışmalarında “genitör” olarak 

kullanılabileceği bildirilmiştir (Yıldız ve ark., 2014). 

 

SONUÇ 

Değişen çevre koşullarına karşın hızla büyümekte olan dünya nüfusunun beslenmesi sorunu, özellikle 

insanoğlunun beslenmesinde büyük bir yere sahip olan buğdayda genetik kaynakların önem ve değerini 

biraz daha arttırmaktadır. Bitki ıslahında varyabilite önemli bir yere sahip olduğundan yerel çeşitler 

yapılacak çalışmalarla toplanıp koruma altına alınmalıdırlar. Ülkemizde ıslah amaçlarına uygun olarak 

(soğuğa, kurağa ve hastalıklara dayanıklılık, yüksek verim ve kalite özellikleri gibi) yerel buğdaylarla 

farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların artırılmasıyla buğdayda verim, kalite ve stres 

faktörlerine dayanıklılık bakımından üstün çeşitlerin sayısının artacağı düşünülmektedir. 
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Bazı Buğday Genotiplerinin Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Etmenine (Fusarium 

Culmorum) Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 
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ÖZET 

Buğdayda, toprak kaynaklı hastalık etmenleri tarafından oluşturulan kök ve kök boğazı hastalıkları, 

bölgemizde ve ülkemizin diğer bölgelerinde bazı yıllarda önemli verim düşüşlerine sebep olan ve her 

geçen yıl zararının gittikçe arttığı gözlemlenen bir hastalıktır. Son yıllarda Marmara, Orta Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kök çürüklüğü hastalığının yoğun olarak görüldüğü ve bu 

bölgelerimizin hastalıktan etkilendiği gözlemlenmektedir.  Yapılan birçok çalışmada kök ve kök boğazı 

sağlığını etkileyen çok sayıda etmen olduğu ve buğday ve arpa verimlerinde önemli verim kayıplarına 

sebep oldukları rapor edilmiştir. Hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınmadığı takdirde % 40’lara varan 

ürün kayıpları meydana gelmektedir. F. culmorum kışlık buğdayda verim kaybına neden olan türler 

arasında en yaygın türdür. Hastalıkla mücadelede anız yakma, toprağın sürülmesi, rotasyon, kimyasal 

kontrol uygulanan fakat yetersiz olan yöntemlerdir. Bu yöntemlere alternatif olarak, hastalığın neden 

olduğu zararlı etkilerin azaltılabilmesi için en ekonomik ve en kesin yol dayanıklı çeşitler geliştirerek 

bunların üretilmesini sağlamaktır. 

Bu çalışma 2015-2016 yılında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü buğday ıslah programındaki 

bazı buğday genotiplerinin kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 509 adet ekmeklik ve makarnalık buğday genotipi büyütme odasında 

kontrollü koşularda denemeye alınmıştır.  

Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 5 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada, 

40:50:10(kum, toprak, gübre) oranında hazırlanan karışım, altı pamukla sıkıştırılan 10x2,5cm. 

boyutlarındaki tüplere doldurulmuştur. Her tüpe çimlenen bir tohum ekilmiştir. Tohum ekiminden 1 hafta 

sonra her tüpteki bitkiye gövde ile toprağın birleşim noktasına 1ml (1x106 spor/ml)  olacak şekilde 

inokülasyon yapılmıştır. Dokuz hafta sonra, bitki kökleri yıkanarak 0-5 ıskalasına göre hastalık şiddeti 

değerlendirilmiştir 

Çalışma sonucunda 15 adet ekmeklik buğday genotipi Kök ve kök boğazı çürüklük etmeni F. 

culmorum’a karşı orta dayanıklı bulunurken makarnalık buğday genotiplerinin hepsi hassas bulunmuştur. 

Islah materyali içerisinde kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı dayanıklılık test sonuçları seleksiyonda bir 

kriter olarak kullanılmıştır. 

Anahtar sözcükler: F.culmorum, test, dayanıklılık, inokülasyon 
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Bazı Buğday Genotiplerinin Sarı Pashastalığına(Puccinia Striiformis F. Sp. 

Tritici)Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 
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ÖZET 

Dünyada ve ülkemizde buğday tarımını etkileyen en önemli biyotik stres etmenlerinden biri de pas 

hastalıklarıdır. Pas hastalıkları tane verimi yanında kaliteyi de etkileyen önemli faktörlerin başında 

gelmektedir. Buğday sarı pası Orta Anadolu Bölgesi’nin en önemli buğday hastalığıdır. Buğday 

yetiştirilen hemen hemen her bölgede bulunması, mutasyon yoluyla yeni ırkların meydana gelmesi ve bu 

yeni ırkların daha önce dayanıklı olan çeşitleri enfekte etme özelliği taşıması, epidemi potansiyeli ve 

inokulumun çok uzaklara yayılabilmesi, verimin yanında kalitenin de düşmesine neden olması sarı pası 

önemli bir hastalık yapan nedenlerin başında gelmektedir. 

Hastalıklarla mücadelede uygulanan kimyasal yöntemlerin ekonomik olmaması, çevreye zarar vermesi 

ve biyolojik dengenin bozulmasına neden olması gibi sebeplerle yeni dayanıklı çeşitler geliştirilmesi veya 

yüksek verimli mevcut çeşitlere dayanıklılık genleri aktarılması gerekmektedir. Hastalıkla mücadele için 

en ekonomik ve en etkili yöntem dayanıklı çeşitlerin geliştirilerek üretilmesidir. Çalışmada, bölgemizde 

görülen sarı pas hastalığına karşı dayanıklı genotiplerin belirlenmesi ve bu patojenlere karşı dayanıklı 

çeşitlerin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma 2015-2016 yetiştirme sezonunda Geçit 

Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazisinde doğal ve yapay epidemi şartları altında 

yürütülmüştür. Araştırmada bazı buğday genotiplerinin Puccinia striiformis fungal etmeni tarafından 

oluşturulan sarı pas hastalığına karşı reaksiyonları belirlenmiştir. Çalışmada ön verim, verim ve bölge 

verim denemelerinden oluşan 484 ekmeklik buğday hattı kullanılmıştır. Deneme materyali 1sıra x1m. 

olacak şekilde sıra arası 30cm ve bloklar arasında 1m. mesafe olacak şekilde ekilmiştir. Hastalık 

değerlendirmeleri Mayıs-Haziran (2016) aylarında Modifiye Cobb skalasına göre yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre; ileri kademedeki ekmeklik buğday materyalinde 135 hat immun(0) , 37 hat dayanıklı 

grupta(1-5), 106 hat orta dayanıklı grupta (6-20) yer almıştır. 

Anahtar sözcükler: Sarı Pas, buğday, dayanıklı 
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Bazı Buğday Genotiplerinin Sürme (Tilletia Foetida (Wallr.) Liro, Tilletia Caries 
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ÖZET 

Ülkemizde buğdayda sürme hastalığının kontrolünde; ucuz, pratik ve sonuçlarının kesin olması 

nedeniyle en çok tercih edilen kontrol metodu kimyasal savaşımdır. Hastalık ve zararlılara karşı yüksek 

etkinliğe sahip olması ve hızlı sonuç vermesi yönüyle kullanımı avantajlı olarak görülen kimyasal 

savaşımın gerek çevre, gerek sağlık ve gerekse ekonomik açıdan getirebilecek olumsuzları bilinmektedir. 

Tohum ilaçlamasının etkili olmasına karşılık getirdiği sorunlar göz önüne alındığında dayanıklı çeşitlerin 

yetiştirilmesi sürme hastalığı ile mücadelede en doğru yol olmaktadır. Bu amaçla sürme hastalığına 

dayanıklı çeşitlerin tespiti ve bunların geliştirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir.  

Bu çalışma 2014-2015 yılında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü hastalık gözlem bahçesi 

deneme arazisinde yürütülmüştür. Araştırma, buğday ıslah birimi tarafından geliştirilen bazı ekmeklik ve 

bisküvilük buğday hatlarının sürme hastalığına karşı reaksiyonlarının ve dayanıklılık kaynaklarının 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 373 adet ekmeklik ve bisküvilük buğday hattı 

kullanılmıştır. Ekimden önce tohumlara enstitü deneme tarlasından bir önceki dönem toplanan sürme 

sporları %0,5 oranında bulaştırılmıştır. Çeşit ve hatlar 1sıra x 1m. olacak şekilde sıra arası 45cm ve 

bloklar arasında 40cm mesafe bırakılarak ekimi yapılmıştır. Hastalık değerlendirmeleri, buğdayın tam 

olum döneminde yapılmıştır. Değerlendirmede her sıradaki hastalıklı ve sağlam başaklar sayılarak % 

hastalık oranı bulunmuştur. %10≤ sürmeli başak içeren genotipler dayanıklı grupta, ≥%11 oranda 

enfekteli başak içeren genotipler ise hassas grupta yer almıştır. Test edilen 373 adet ekmeklik ve 

bisküvilük buğday hattından 154’ü dayanıklı, 29’u orta dayanıklı 190 hat ise hastalığın Eskişehir’de 

bulunan ırklarına karşı hassas bulunmuştur. Çalışma sonucunda sürme hastalığına karşı dayanıklı olarak 

belirlenen çeşitler buğday ıslah programlarında dayanıklılık kaynağı olarak kullanılarak melezleme 

programına alınmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sürme, buğday,  dayanıklı 
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ÖZET 

Bu çalışma 2016- 2017 yılında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü hastalık gözlem bahçesi 

deneme arazisi ve Turgutlar Köyü Toprak Kaynaklı Buğday Mozaik Virüsü (TKBMV) hastalığı ile 

bulaşık arazide yürütülmüştür. Araştırmada anter kültürü tekniği kullanılarak geliştirilen ekmeklik buğday 

ıslah materyalinin bölgemizde görülen önemli buğday hastalıklarına karşı reaksiyonlarını belirlenmesi, 

dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde katkıda bulunulması, ıslah çalışmalarında dayanıklı genotiplerin 

kullanılarak yeni geliştirilen materyale dayanıklılık genlerinin aktarılması amaçlanmıştır. Çalışmada ileri 

kademedeki 568 adet ekmeklik buğday genotipi kullanılmıştır. Sürme hastalığı için ekimden önce 

tohumlara enstitü deneme tarlasından bir önceki dönem toplanan sürme sporları %0,5 oranında 

bulaştırılmıştır. Virüs denemesi hastalıkla bulaşık deneme tarlasına kurulmuştur. Pas hastalıkları için 

Nisan ve Mayıs aylarında inokülasyon yapılmıştır. Denemeler 1sıra x1m. olacak şekilde sıra arası 45cm 

ve bloklar arasında 40cm mesafe olacak şekilde ekilmiştir. Çeşit ve hatların sürmeye karşı 

reaksiyonlarının belirlenmesi için hastalık okumaları, buğdayın tam olum döneminde, pas ve virüs 

hastalığı için hastalık okumaları Mayıs ve Haziran aylarında yapılmıştır.  Sürme hastalığına karşı test 

edilen buğday hatlarından, 25’i dayanıklı, 13’ü orta dayanıklı,526’sı hassas olarak belirlenmiştir. 

TKBMV hastalığına karşı test edilen buğday hatlarından, 358’i dayanıklı, 93’ü orta dayanıklı, 80’i orta 

duyarlı, 342’si duyarlı olarak bulunmuştur. Kara pas hastalığına karşı materyalin 50’si immun, 82’si 

dayanıklı, 104’ü orta dayanıklı, 98’i orta hassas ve 231’i hassas olarak belirlenmiştir. Sarı pas hastalığın 

karşı ise 481’i immun, 9’u dayanıklı, 30’u orta dayanıklı, 30’u orta hassas, 17’si hassas olarak 

belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, dayanıklı ve orta dayanıklı bulunan çeşit ve hatlar hastalıklar yanında 

diğer özelliklerine de bakılarak, daha ileri verim denemelerine seçilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Sürme, toprak kökenli buğday mozaik virüsü, buğday, dayanıklı 

ABSTRACT 

This study was carried out in cross-strait Agricultural Research Institute disease observation garden 

trial field and Turgutlar Village field that was infected by Soil-Borne Wheat Mosaic Virus (SBWMV) 

disease. The study was aimed to determine the reactions of the bread wheat breeding material which was 

developed using anter culture technique against important wheat diseases in our region and to contribute 

to the development of resistant varieties and, to transfer resistance genes to newly developed material by 

using resistant genotypes in breeding studies. 568 wheat genotypes were used in the study. Before the 

sowing for common bunt disease, the seeds were infected with 0.5% of the driving sports which were 

collected from the institute trial field in the previous period. The virus experiment was established in the 

contaminated contamination testing field. Inoculation was performed in April and May for rust 

diseases.Experiments were planted by 1 row x1m. as there will be 45 cm between rows and 40 cm 

between blocks. Disease readings to determine the reactions of the varieties and lines to common bunt 

were done in the complete wheat period Rust and virus disease readings were done in in May and June. It 

was found that among all the wheat lines tested against the common bunt disease, 25 were resistant, 13 

were moderately resistant and 526 were sensitive. When wheat lines tested against SBWMV disease, 358 

were found to be resistant, 93 were moderately resistant, 80 were moderately susceptible and 342 were 

susceptible. Among all the material tested against stem rust disease, 50 were found resistant to immun, 82 

were resistant, 104 were moderately resistant, 98 were moderately susceptible, and 231 were susceptible. 

Among all the material tested against yellow rust disease, 481 were determined to be immun, 9 were 

resistant, 30 were moderately resistant, 30 were moderately susceptible and 17 were susceptible. 

According to the results obtained, resistant and moderately resistant varieties and lines were selected 

for further efficiency tests. 

Key-words: Common bunt, soil-borne wheat mosaic virus, wheat, resistant 
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GİRİŞ 

Türkiye’de buğday üretiminin geniş olarak yapıldığı Orta Anadolu Bölgesi’nde verimin artışını 

sağlayan en önemli etken yağıştır. Ancak hastalıklar nemli ortamlarda daha iyi geliştiğinden, yağışa bağlı 

olarak beklenen verim artışı çoğunlukla gerçekleşememektedir. Hastalıklardan dolayı ürün kaybı yıldan 

yıla ve bölgeden bölgeye hatta tarladan tarlaya değişebilmektedir. Bu nedenle, hastalıklarla mücadelede 

en ekonomik ve en güvenilir yöntem dayanıklı çeşitler geliştirerek bunların üretilmesini sağlamaktır.  

Bölgemizde Sürme ve Toprak Kaynaklı Buğday Mozaik Virüsü(TKBMV), Sarı ve Kara pas, yaygın 

olarak görülen önemli buğday hastalıklarıdır.  

Sürme (Tilletia spp) hastalığı dünyadaki birçok buğday yetiştiricisi ülkede olduğu gibi, ülkemizde de 

buğday üretimini etkileyen önemli biyotik streslerden birisidir. Dünyada bugüne kadar buğdayda 6 sürme 

hastalığı türü tanımı yapılmıştır. Bunlar Tilletia caries (D.C.)Tul., T.contraversa Kühn., T.foetida (Wallr.) 

Liro., T.indica Mitra, T.intermedia (Gassner) Savul. ve T.triticoides Savul.'dir (Noble ve Richardson 

1968, EPPO 1980). Sürme türlerinden en yaygın olanları Tilletia caries (D.C.) Tul., Tilletia foetida 

(Wallr.) Liro, olup ”Adi sürme” adı verilen sürme hastalığı grubunu oluşturmaktadır. (Gassner, 1938; 

Gassner ve Göydün, 1938; Özkan, 1956; İren, 1962; CMI, 1977,1978). Bu hastalığa karşı mücadele 

yapılmadığı durumlarda, ortalama %15-20 oranında zarar yaptığı, tohumluğunu birkaç yıl üst üste 

ilaçlamadan eken, bazı üretici tarlalarında hastalık oranının %75-90 arasında saptandığı bildirilmektedir 

(Özkan, 1956; Gassner ve Göydün, 1938; Bremer, 1948).  

Sürme ile savaşım konusunda en yaygın olarak başvurulan yol kimyasal ilaç kullanımıdır. Bu şekilde 

hastalık kontrolü ek bir masraf gerektirdiği gibi çevrenin kirlenmesine yol açtığı için mümkün olduğunca 

kaçınılması gereken bir yoldur (Bolat, 1996). Hastalıkla mücadelede dayanıklı çeşitlerin kullanımı en 

güvenilir yöntemdir. 

Toprak Kaynaklı Buğday Mozaik Virüsü (TKBMV) kışlık buğday, arpa, çavdar gibi bazı buğdaygil 

bitkilerinde görülen bir hastalık olup ABD, kanada, Brezilya, Fransa, İtalya, Zambiya, Mısır, Çin ve 

Japonya’da görüldüğü bildirilmiştir (Clover ve ark.2001).Bölgemizde Toprak Kaynaklı Buğday Mozaik 

Virüsü Hastalığı Eskişehir ili Alpu ile Mahmudiye ilçesinin bazı köylerinde, Eskişehir’in batısında 

Turgutlar Köyü’nde ve Konya Kadınhanı civarında yaygın olarak bulunmaktadır(Kınacı 1983). Buğdayın 

verimini ve büyüme dönemlerini etkileyen toprak kaynaklı buğday mozaik virüsü hastalığın karşı 

kimyasal mücadele olmadığından hastalık için dayanıklı çeşit ve hatların belirlenmesi gerekmektedir.  

Pas hastalıkları tane verimi yanında kaliteyi de etkileyen önemli faktörlerin başında gelmektedir. 

Buğday sarı pası (Puccinia striiformis f. sp. tritici), Orta Anadolu Bölgesi’nin en önemli buğday 

hastalığıdır. Buğday yetiştirilen hemen hemen her bölgede bulunması, mutasyon yoluyla yeni ırkların 

meydana gelmesi ve bu yeni ırkların daha önce dayanıklı olan çeşitleri enfekte etme özelliği taşıması, 

epidemi potansiyeli ve inokulumun çok uzaklara yayılabilmesi, verimin yanında kalitenin de düşmesine 

neden olması sarı pası önemli bir hastalık yapan nedenlerin başında gelmektedir (Bolat ve ark. 1999). 

Buğday pas hastalıkları etmenleri, ülkemizin buğday üretimi yapılan bütün bölgelerine yayılmışlardır 

(Yıldırım ve ark. 1999) .Pas hastalıkları Türkiye’deki tüm buğday ekim alanlarında görülmekle beraber 

genel olarak sarı pas Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde, kara pas Güney, Batı ve İç Anadolu’da, 

kahverengi pas ise başta Trakya olmak üzere kıyı bölgeler de yoğun olarak etkili olmaktadır (Altay, 1978, 

Erzurum Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, 2011) (Aktaş (2001), önemli hububat hastalıklarını özetleyerek 

uygun şartlarda meydana gelebilecek verim kayıplarının % 100’e çıkabildiğini belirtmektedir. Düşünceli 

ve arkadaşları (1996) 1995 yılında Çukurova’da yaşanan sarı pas epidemisinin buğday üretiminde yarım 

milyon ton kayba neden olduğunu, bununla birlikte kalite düşüklüğü nedeniyle bu zararın daha da fazla 

olduğunu bildirmişlerdir. Son olarak 2009 yılında Orta Anadolu’da Gerek 79 çeşidinde ve 2010 yılında 

Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olan sarı pas epidemisi nedeniyle önemli ürün kayıpları 

yaşanmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2010 yılında sarı pas nedeniyle 1.000.000 ton ürün 

kaybının olduğu tahmin edilmiştir. 2009/2010 yılında kaydedilen aşırı yağış ve yüksek nem nedeniyle 

özellikle pas, yaprak lekesi, kök ve kök boğazı çürüklüğünün baskın olduğu hastalıklar nedeniyle buğday 

verimi ve üretimi ülke genelinde %20 düzeyinde kayba uğramıştır. Özellikle pas hastalıkları nedeniyle 

ortaya çıkan ekonomik zararın 200 milyon TL düzeyinde olduğu hesap edilmektedir (Günaydın 2010).         

Son yıllarda yapılan survey çalışmalarında farklı oranlarda olmak üzere buğday tarlalarının pas 

hastalıklarından etkilendiği belirlenmiştir (Mamluk et al. 1997, Düşünceli ve ark. 1999,  Mert et al. 2007, 

Mert et al. 2009, Mert et al. 2011).  
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MATERYAL ve METOD 

Araştırmada anter kültürü tekniği kullanılarak geliştirilen 568 adet ekmeklik buğday ıslah materyali 

test edilmiştir. Materyal enstitümüz hastalık gözlem bahçesindeki deneme tarlasına ve Toprak kaynaklı 

Buğday mozaik Virüsü için Turgutlar Köyü’ndeki hastalıkla bulaşık deneme tarlasına 1sıra x1m. olacak 

şekilde sıra arası 45cm ve bloklar arasında 40cm mesafe olacak şekilde ekilmiştir. Pas hastalıkları ve 

Sürme hastalığı için her 10 sıradan sonra bir sıra hassas kontrol çeşitler( Little Club, Altay2000) 

ekilmiştir. TKBMV için Gerek 79 çeşidi ekilmiştir. 

Sürme Gözlem Bahçesi için bölgeden bir önceki dönemde hasattan önce toplanan karışık sürme 

sporları (popülasyonu) (Tilletia foetida (Wallr.)Liro ve Tilletia caries D.C: Tull.) ile yapay tohum 

inokülasyonu yapılmıştır. Ekimden önce tohumlara, tohumların toplam ağırlığının % 0,5-1 oranında 

sürme sporu inoküle edilmiştir(Stubbs et al., 1986). Kağıt zarflara konulan tohumlara sporların yapışması 

için 2 dakika çalkalanarak, hastalık sporlarının tohum yüzeyine yapışması sağlanmıştır. Tohumlar tarlaya 

toprak sıcaklığı 10-12 derece dolaylarında iken ekilmiştir. Hatların sürmeye karşı reaksiyonlarının 

belirlenmesi için hastalık okumaları, buğdayın tam olum döneminde yapılmıştır. Hastalığın 

değerlendirilmesinde, hastalık belirtisi gösteren başakların tüm başaklar içindeki % oranına bakılmıştır.  

% 0–5 sürmeli başak: Dayanıklı (R ), % 5–10 sürmeli başak: Orta Dayanıklı( MR), % 11 ve üzeri sürmeli 

başak: Duyarlı (S) olarak değerlendirilmiştir.(Hoffman ve Kendrick, 1968). 

Pas hastalıkları için bir önceki yıl deneme alanından toplanan sarı pas (Puccinia striiformis), ve kara pas 

(P. graminis f.sp.tritici) ürediosporlarının su ile karıştırılması suretiyle hazırlanan süspansiyonlar ilk 

bulaştırma kaynağı olarak, çevre koşullarının uygun olduğu Mart ve Nisan aylarında güneş battıktan 

sonra, yağış sonrası ve bulutlu günlerde su, uçucu yağ (Soltrol 170), Tween 20, gliserin ve pas 

üredosporlarının karışımı şeklinde bitkilere inoküle edilmiştir.  Değerlendirmeler, çevre koşullarına bağlı 

olarak hastalığın en yoğun görüldüğü süt olum-sarı olum devresinde olmak üzere hassas kontrol çeşitler 

kontrol edilip iklim koşullarına bağlı olarak Mayıs ve Haziran aylarında yapılmıştır. Hastalık okumaları 

Modifiye Cobb skalası kullanılarak, her bir pas türü için bitkilerin    bayrak yapraklarındaki hastalık 

şiddeti (1, 5, 10, 20….100) (Peterson, et al.1948) ve reaksiyon tipi;              

R   : Dayanıklı; nekrotik (ölü dokular) lekeler var. Bunlarda pas püsçülleri yok veya çok küçüktür. 

MR    : Orta Dayanıklı; nekrotik alanlarla çevrili küçük püsçüller görülmekte. 

MS  : Orta Duyarlı; küçükten orta büyüğe kadar püsçüller görülmekte, nekrotik  lekeler yok, belirgin 

klorotik lekeler bulunabilir.                

S  : Duyarlı (Hassas);büyük püsçüller var, nekrotik veya klorotik alan yok, şeklinde belirlenerek 

yapılmıştır (Peterson et al. 1948). Daha sonra şiddet ve reaksiyon tipi için belirlenen katsayılar çarpılarak 

Enfeksiyon Katsayısı (EK) bulunmuştur. Bu hesaplamalarda enfeksiyon tipi için şu katsayılar 

kullanılmıştır. S:1 (duyarlı), MS:0.8 (Orta duyarlı), MSMR:0.6 (Orta duyarlı -Orta dayanıklı), 

MR:0.4(Orta dayanıklı), R:0.2 (dayanıklı). Bu hesaplamadan sonra enfeksiyon katsayısına göre; 0: 

Immun, 1-5: Dayanıklı, 6-20: Orta Dayanıklı, 21-40:Orta Hassas, 41-100 arası değer alanlar ise Hassas 

olarak gruplandırılmıştır. 

TKBMV hastalığı için Eskişehir ili Merkez Turgutlar Köyü’nde daha önce hastalıkla bulaşık olduğu 

belirlenen deneme tarlasına ekim yapılmıştır. Mayıs ayında Dayanıklı(R) yapraklarda mozaik yok, Orta 

dayanıklı(MR), çok hafif mozaik - cüceleşme yok, Orta duyarlı(MS), orta derecede mozaik ve biraz 

cüceleşme, Duyarlı(S), şiddetli mozaik ve cüceleşme (Modawi ve arkadaşları, 1982) kullanılarak, 

bitkilerin yapraklarında görülen belirtilere göre değerlendirme yapılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada, anter tekniği kullanılarak elde edilen 568 adet double haploid ekmeklik buğday hattı 

bölgemizde görülen önemli buğday hastalıklarına karşı test edilmiştir. Çalışma hem yapay koşullarda, 

hem de hastalıkla bulaşık alanda yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan bazı hatlar kış zararı ve köstebek 

zararı sebebiyle kurumuşlardır Bu nedenle değerlendirme yapılamamıştır. 

Çizelge 1 incelendiğinde Sürme hastalığına karşı test edilen 564 ekmeklik buğday hatlarından, 25’i 

dayanıklı, 13’ü orta dayanıklı, 526’sı hassas olarak belirlenmiştir. TKBMV hastalığına karşı test edilen 

ekmeklik buğday hatlarından, 358’i dayanıklı, 93’ü orta dayanıklı, 80’i orta duyarlı, 342’si duyarlı olarak 

bulunmuştur. Kara pas hastalığına karşı materyalin 50’si Immun, 82’si dayanıklı, 104’ü orta dayanıklı, 
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98’i orta hassas ve 231’i hassas olarak belirlenmiştir. Sarı pas hastalığın karşı ise 481’i Immun, 9’u 

dayanıklı, 30’u orta dayanıklı, 30’u orta hassas, 17’si hassas olarak belirlenmiştir.  

 

Çizelge 1: Sürme, TKBMV, Sarı Pas ve Kara Pas Hastalığına Karşı Test Edilen Double Haploid 

(DH)Hatların Reaksiyon Durumları 

Hastalık  

Adı 

Test 

edilen 

DH Hat 

Sayısı 

Immun 

(0) 

Dayanıklı 

(R) 

Orta Dayanıklı 

(MR) 

Orta Duyarlı 

(Hassas) 

(MS) 

 

Duyarlı 

(Hassas) 

(S) 

Sürme 564  25 13  526 

TKBMV 565  358 93 80 34 

Kara Pas 565 50 82 104 98 231 

Sarı Pas 567 481 9 30 30 17 

 

 

Çizelge 2: Bazı Double Haploid Hatların Hastalık Pedigri ve Reaksiyonları 

DH PEDİGRİ Sürme TKBMV Sarı Pas Kara pas 

(8)Vratsa/Kate(7) //Lib/kuz/3/Vratsa/ Kate 

(8)/4/Esaual 

MR R R R 

(54)Konya x Kutluk MR MR R MR 

(204)Vratsa/Kate(7) //Lib/kuz/3/Vratsa/ Kate 

(8)/4/Esaual 

MR R R R 

(424)Nota / Tosunbey R R R MR 

(491)Vratsa/Kate(7) //Lib/kuz/3/Vratsa/ Kate 

(8)/4/Esaual 

MR R R R 

(512)Kıraç / Krasunia R MS R MS 

(516)Vratsa / Kate(7) //Lib/kuz/3/Vratsa/ Kate 

(8)/4/Tosunbey 

MR R R R 

(595)ATILLA 12/2*MUFITBEY R MS MR MR 

(596)ATILLA 12/2*MUFITBEY R MS MR MR 

(621)PI-178383/YILDIZ98 R MR R MR 

 

Çizelge 2 incelendiğinde, bölgemizde görülen önemli hastalıklardan sürme, TKBMV, sarı pas ve kara 

pasa karşı 10 hat dayanıklı ve toleranslı olarak belirlenmiştir.  

Çalışma sonucunda dayanıklı olarak belirlenen hatlar bölgemiz için önemli olan diğer verim ve kalite 

özellikleri açısından da incelenerek ileri kademedeki verim denemelerine seçilerek ıslah çalışmalarında 

kullanılacaktır. İleri kademedeki materyal her yıl testlenerek hastalıklara karşı dayanıklı çeşitler 

geliştirilmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada 5 farklı yabancı kökenli ekmeklik buğday çeşidi ile (Renan, Skerzzo, Muzik, Flamenko, 

Tigre) 3 adet bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan standart ekmeklik buğday çeşidinin (Adana-99, 

Pehlivan ve Ceyhan-99) 2012-13 yetiştirme döneminde, Diyarbakır kuru koşullarında fiziksel, kimyasal 

ve teknolojik özellikleri karşılaştırılmıştır. Verim ve kalite yönünden bölge koşullarına uyum kabiliyetleri 

ortaya konulmuştur.  

Araştırma sonucunda Adana-99 çeşidinin yüksek bitki boyu (93.8 cm), yüksek başak uzunluğu (9.43 

cm) ve yüksek birim alan tane verimi göstermesi (537.3 kg/da); fakat hasat tarihinde yüksek tane nemi 

içermesi (% 8.36) ve düşük protein oranına sahip olması (%10.52) Adana-99 çeşidinin her ne kadar verim 

yönünden tatmin edici olsa da kalite yönünden tatminkar olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Kimyasal ve teknolojik kalite özellikleri yönünden Skerzzo çeşidinin protein oranı (%15.89), yaş 

gluten değeri (%35.36) ve sedimentasyon değeri (50.4 ml) bakımından diğer çeşitlere üstünlük sağladığı, 

düşük nişasta oranı göstermesi (%64.16) ve ayrıca başakta tane sayısının yüksek olması (45.06) 

bakımından bölgede verimli ve kaliteli çeşit sorununun çözülmesinde yardımcı olabileceği 

gözükmektedir. Yabancı kökenli Tigre çeşidinin yüksek hektolitre ağırlığına sahip olması, erkenci olması, 

düşük kardeşlenme potansiyeli göstermesi, yüksek bitki tane verimine sahip olmasının yanında yüksek 

sertlik değeri göstermesi dikkatleri bu çeşit üzerine de yöneltmiştir.  

Bu araştırmada protein ve gluten miktarı ile verim arasında var olan negatif yönlü ilişkinin çevresel 

etmenlerden fazlaca etkilenmediği, sedimentasyon değeri ile verim arasındaki ilişkilerin ise çevresel 

etmenlere bağlı olarak değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Gluten yapısı ile ilgili testlerin sonuçları, 

sıcaklık artışı ve yağış miktarındaki düşüşün un kalitesi üzerine olumsuz etkisi olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Yabancı kökenli buğday,  fiziksel özellikler, kimyasal özellikler, 

teknolojik özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

42 
 

Mısırda Kuraklık Stresi 
 

Niyazi Akarken1, Rahime Cengiz1,Mesut Esmeray1, M.Cavit Sezer1, 

Ahmet Duman1,C. Serdar Cerit1 

 
1Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya 

:niyazi.akarken@tarim.gov.tr 

 

ÖZET  

Bitki büyümesini engelleyen her faktör stres olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın birçok yerinde 

kuraklık, tuzluluk, aşırı sulama, yüksek ve düşük sıcaklık, pH ve ağır metallerin neden olduğu stresler 

yaygın olarak görülmektedir. Son yıllarda çevresel bir sorun olan küresel ısınmanın etkisiyle birlikte, 

tarımsal kuraklık ile suyun önemi hissedilmeye başlanmıştır. Bitkiler kuraklık stresine karşı fizyolojik, 

biyokimyasal ve moleküler cevap niteliğinde, çevresel şartlara adapte olmayı sağlayacak tolerans 

mekanizmaları geliştirmektedirler. Küresel ısınma sonucunda iklim değişimleri yaşanmaya başlanmıştır. 

Bu iklim değişimleri ülkemiz gibi kurak ve yarı kurak alanlarda yer alan ülkelerde kendisini daha fazla 

hissettirmeye başlamıştır. Türkiye kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer aldığından, mısır gibi çok 

önemli ekonomik değere sahip olan bitkileri susuz şartlarda yetiştirmek mümkün değildir.  

Mısır bir sıcak iklim bitkisi olmasına rağmen aşırı sıcaklık isteyen bir bitki değildir. Kuraklık stresi, 

mısır yetiştiriciliğini olumsuz şekilde etkileyen en önemli abiyotik streslerin başında gelmektedir. 

Yürütülen ıslah çalışmalarıyla, mevcutlarından daha iyi özelliklere sahip bitki çeşitleri geliştirilirken, 

değişen kullanıcı talepleriyle beraber, küresel ısınma ve kuraklık başta olmak üzere yaşanan ve olası 

çevresel olumsuzlukları da dikkate alınmak durumundadır.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, kuraklık, kuraklık stresi 
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ÖZET 

Bu çalışma, farklı enstitüler tarafından ıslah edilmiş olan kendilenmiş mısır hatlarının göreceli 

elektriksel iletkenlik belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmada materyal olarak Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 23 ve Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 3 olmak üzere toplam 26 adet kendilenmiş mısır hattı 

kullanılmıştır. Deneme 2012-2013 yıllarında Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme 

alanlarında Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 2 sıra 3 tekerrür şeklinde kurulmuştur. Araştırmada 

mısır bitkisi için koçan yaprağından alınan 1 cm çapındaki diskler kullanılarak EC1 / EC2 x 100 

formülünden %EC değeri hesaplanacaktır. (Lutts ve ark., 1996). Denemede çiçeklenme öncesi ve 

çiçeklenme sonrası olmak üzere 2 farklı dönemde ölçümler yapılmıştır. 

Araştırma materyalinde ölçülen %EC değerleri; 2012 yılında Sakarya denemesinde 26.5 %EC (ADK-

451) ile 55.4 %EC (ADK-665) arasında değişmiştir. Deneme ortalaması ise 42.0 %EC olmuştur. 2013 

yılında hatlarda %EC, 27.6 %EC (ADK-451) ile 56.7 %EC (ADK-665) arasında değişirken, deneme 

ortalaması 43.2 %EC olarak hesaplanmıştır. İki yıllık ortalama rakamlara göre ADK-665 ve ADK-713 

hatları Sakarya koşullarında en yüksek %EC değerlerini veren genotipler olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: mısır, kendilenmiş hat, göreceli elektriksel iletkenlik  
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ÖZET 

Bu çalışma, farklı enstitüler tarafından ıslah edilmiş olan kendilenmiş mısır hatlarının sıcaklık 

stresinin koçanda tane sayısı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmada materyal olarak Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 23 ve Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 3 olmak üzere toplam 26 adet kendilenmiş mısır hattı 

kullanılmıştır. Deneme 2012-2013 yıllarında Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Talat Demirören Araştırma İstasyonunda ikinci ürün koşullarında Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 2 

sıra ve 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur.  

Deneme ölçümleri taşınabilir bir porometre (DECAGON SC-1) ile çiçeklenme öncesi, çiçeklenme 

sonrası ve tane doldurma döneminde olmak üzere 3 kez, en genç tam olgunlaşmış yaprak ortasında 

yaprak başına 1 kez, parsel başına 3 adet bitki okuması şeklinde ölçülmüştür. 

Şanlıurfa lokasyonunda gözlem alınan dönem itibariyle deneme ortalamaları değerlendirildiğinde 

Stoma iletkenliği kurulan deneme koşulunda hasada doğru azalmıştır. Diğer taraftan çiçeklenme öncesi 

henüz stres başlangıcı olduğundan stoma iletkenliği stresten etkilenmemiş hatta denemede nispeten daha 

yüksek bir değer elde edilmiştir. Aynı durum çiçeklenme dönemindeki denemeler içinde aynı olmuştur. 

Ancak sıcaklık stresinin yoğun olduğu dönemlerde Stoma iletkenliği gittikçe azalma eğilimine girmiş ve 

stoma iletkenliği tane doldurma döneminde en az seviyeye düşmüştür Hasada doğru azalma eğilimi 

olgunlaşma ile orantılı iken, tane doldurma döneminde oluşan farkın stres etkisiyle oluştuğu 

düşünülmektedir. Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde ADK-684 hattı etkin fotosentez durumu 

nedeniyle en toleranslı hat olmuştur. Diğer taraftan en az performans kaybı ADK-684 hattının yanı sıra 

ADK-691, ADK-601 ve Ant-2 hatlarında yaşanmış, hatların bu özellik bakımından sıcaklığa toleranslı 

olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: mısır, kendilenmiş hat, stoma iletkenliği, sıcaklık 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Mısır Araştırma Enstitüsünde yürütülen Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları 

Projesi çerçevesinde geliştirilen ŞADA 4,  ŞADA 10, ŞADA 12, ŞADA 14, ŞADA 16, ŞADA 31, ŞADA 

32, ŞADA 33, ŞADA 34, ŞADA 35, ŞADA 36 melez şeker mısır çeşitlerinin stabilite parametrelerinin 

belirlenmesi amacıyla 2016 yılında dört lokasyonda kurulan denemelerin taze koçan verim değerleri 

kullanılmıştır. Denemeler Tesadüf Blokları deneme deseninde, 4 sıra ve 3 tekrarlamalı olarak Sakarya, 

Konya, Diyarbakır ve Manisa lokasyonlarında, 11 adet aday melez şeker mısır çeşidi ile 3 adet standart 

çeşit kullanılarak kurulmuştur.  

Yapılan stabilite analizinde ŞADA 12 aday çeşidinin regresyon katsayısı (b değeri) 1,092 olarak 

belirlenmiş ve 1’e en yakın (stabil) değere sahip çeşit olmuştur. ŞADA 12, 1467 kg/da ortalama 

pazarlanabilir taze koçan verimi, pozitif “a” değeri (3,57) ile iyi çevre koşullarında yüksek verim veren ve 

kötü çevre koşullarında da verimini düşürmeyen çeşit olarak ön plana çıkmıştır. Lokasyon ortalama verim 

değerleri incelendiğinde ŞADA-12 aday çeşidi, ŞADA 33 aday çeşidinin (1520 kg/da) ardından 1467 

kg/da pazarlanabilir taze koçan verimi ile 2. sırada olup standart çeşitlerin üzerinde yer almıştır. ŞADA 

12 aday şeker mısır çeşidimiz 3,57 “a” değeri, 1,092 “b” değeri ve 0,69 R2 değeri ile iyi çevre 

koşullarında yüksek verim verebilen stabil bir çeşit olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sonuçlar değerlendirilerek ŞADA-12 melez şeker mısır çeşidi ADAPARE ismi ile tescil edilmek 

üzere Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: şeker mısır, taze koçan verimi, stabilite, regresyon katsayısı, lokasyon 
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ÖZET 

Bu çalışma, Tokat-Kazova koşullarında denemeye alınan bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin gluten 

kalitesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak 41 ekmeklik buğday 

(Triticum aestivum L.) çeşidi kullanılmıştır. Deneme materyalleri, Tesadüf Blokları Deneme Desenine 

göre üç tekerrürlü olarak yürütülen denemelerden temin edilmiştir. Araştırmada incelenen yaş gluten (%), 

kuru gluten (%) ve gluten indeksi (%) parametreleri bakımından genotipler arasında % 1 düzeyinde 

önemli farklılıklar elde edilmiştir. En yüksek gluten indeksi değeri Ahmetağa (% 95) en düşük gluten 

indeksi değeri Esaul (% 38) çeşidinden, yaş gluten miktarı bakımından en yüksek değer Yakar (% 49) 

çeşidinden, en düşük değer ise Nota (% 22) çeşidinden elde edilmiştir. Kuru gluten miktarı bakımından, 

Nota (% 7) çeşidinden en düşük değer elde edilirken, Yakar % 16’lık değer ile diğer çeşitler arasında ön 

plana çıkmıştır. Tokat-Kazova koşullarında incelenen parametreler bakımından yüksek değerlere sahip 

olan çeşitlerin üretimde kullanılması durumunda un kalitesi artırılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik Buğday, Çeşit, Gluten. 

 

Determination Of Gluten Quality Of Some Bread Wheat  (Triticum Aestivum L.) Genotypes 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in order to determine the gluten quality of some bread wheat cultivars 

examined in Tokat-Kazova conditions. In this research were used 41 bread wheat (Triticum aestivum L.) 

varieties as the material. The experimental materials were obtained from three replicate experiments 

according to the Randomized Blocks Experimental Design. In research, significant differences were 

observed between to the varieties at the 1% level in terms of the examined to wet gluten, dry gluten, and 

gluten index. The highest gluten index value was obtained from Ahmetağa (95%) cultivar, the lowest 

gluten index value was obtained from Esaul (38%) variety and the highest in terms of wet gluten amount 

was Yakar (49%) and the lowest value was obtained from Nota (22%) variety. In terms of dry gluten 

amount, Yakar was the foreground among other varieties with a value of 16 %, while the lowest value 

was obtained from Nota (7%) cultivar. If genotypes with high values are used to growing in terms of the 

parameters examined in Tokat-Kazova conditions, the quality of the flour can be increased.  

Keywords: Bread Wheat, Variety, Gluten. 

 

GİRİŞ  

Tüketici talepleri doğrultusunda kullanım alanları her geçen gün artan tahıllar, insan beslenmesi 

açısından oldukça önemlidir. Dünya’da buğday; ekim alanı, üretim miktarı ve verim özellikleri 

bakımından son beş yıl ortalamaları incelendiğinde tahıl cinsleri arasında sırasıyla; 1., 3., 4. sırada yer 

almaktadır (Anonim, 2014a).  

Ülkemizde ekmeklik buğday, 6.6 milyon ha ekim alanı, 18.5 milyon ton üretim miktarı ve dekara 281 

kg verim ile ekim alanının % 83.8’ini, üretim miktarının ise % 81.9’unu oluşturmaktadır (Anonim, 2015). 

Ülkemizde, bazı yıllar kalitenin yetersiz olmasından dolayı üretilen buğdaylar tüketici taleplerini 

karşılamak için kalitesi yüksek ithal buğdaylar ile paçal yapılmaktadır. Ülkemizin kendine yeterliliğinin 

yanı sıra yılda yaklaşık 2.21 milyon ton un ihracatı yapması göz önünde bulundurulduğunda ekmeklik 

buğday çeşitlerinin un kalitesinin artırılması elzemdir (Anonim, 2014b). 

Un özelliklerinin belirlenmesinde gluten proteinleri en güçlü etkiye sahiptir (Shewry ve Tatham, 

2000). Gluten proteinlerinin miktarı ve kalitesi farklı genotipteki buğday unlarında farklılık göstermekte 

olup, belirtilen özelliklerin maksimum düzeyde olması istenilen bir durumdur (Karaduman ve ark., 2015). 

Gluten proteinlerinde genetik faktörler genellikle hamurun reolojik özelliklerinde etkili olmaktadırlar. 

Ekmeklik buğday genotiplerinin 1A, 1B, 1D genomlarında bulunan glutenin bantları ile alfa, beta, gama 
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ve omega gladin bantları buğdaydaki gluten kalitesinde önemli genetik parametrelerdir (Peltonen ve ark., 

1993; Wang ve ark., 1993; Khatkar ve ark., 1994; Naneli ve ark., 2016). Araştırıcılar gluten 

proteinlerinde de genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etmenlerinde son derece etkili olduğunu 

belirtmektedirler (Payne ve ark., 1981, Troccoli ve ark., 2000, Sakin ve ark., 2008). Araştırıcılar 

tarafından ekmeklik buğday genotiplerinde genotip x çevre interaksiyonunun; protein içeriği, un verimi, 

pişme kalitesi, yaş gluten içeriği ve ekmek hacmi üzerinde etkili olduğunu bildirmişlerdir (Beleggia ve 

ark., 2013; Rozbicki ve ark., 2015).  

Tokat’ta yaklaşık 1.3 milyon dekar ekim alanına sahip olan buğdayın, üretim miktarı 361 bin ton, 

ortalama verim 267 kg/da olup ekim alanının % 94.5’lik, üretimin ise yaklaşık % 95’lik kısmını ekmeklik 

buğday oluşturmaktadır. Ekmeklik buğdayın ekim alanı ve üretim miktarının önemli bir kısmı Zile (39.4 

bin ha, 113 bin ton), Erbaa (18.4 bin ha, 65 bin ton) ve Turhal 17.0 bin ha, 53 bin ton) ilçelerinden 

karşılanmaktadır (Anonim, 2015). 

Bu çalışmanın amacı; kışlık bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin gluten kalitesi ve miktarını belirleyip 

bölge için uygun çeşitleri saptamaktır. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırmada kullanılan materyaller, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trakya Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bahri Dağdaş Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü, Tasaco Tarım. Tic. Ltd. Şti, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Marmara Tohum 

Geliştirme A.Ş. den temin edilen 41 adet ekmeklik buğday çeşididir.  Araştırma örnekleri, Tokat-Kazova 

koşullarında bazı ekmeklik buğdayların verim ve kalitesinin belirlenmesi ve bazı ekmeklik buğday 

çeşitlerinde çinko gübrelemesine tepkisinin ölçülmesi amacıyla Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 

üç tekerrürlü olarak kurulan denemelerden elde edilmiştir (Naneli ve ark., 2015; Demirkıran, 2016). 

Çeşitlerin tamamı % 14 nem esasına göre tavlanıp, valsli değirmen (Brabender Quad. 4 valsli 3 

geçişli) kullanılarak un haline getirilmiştir. Elde edilen un örneklerinin yaş ve kuru gluten içerikleri ile 

gluten indeksi değerleri; çeşitli cihazlar (yıkama, santrifüjleme ve kurutma) ile AACC Metot 38-12A’ya 

göre belirlenmiştir (AACC, 2000; Köksel ve ark., 2000). 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmada incelenen kalite parametreleri arasında % 1 düzeyinde fark belirlenmiştir (Tablo 1). 

Çeşitlerin yaş gluten değeri % 22.0 - % 49.0 arasında değişmekte olup Yakar (% 49) çeşidi en yüksek, 

Nota (% 22.0) ve Selimiye (% 23.3) çeşitlerinden en düşük yaş gluten değeri elde edilmiştir. Çeşitlerin 

yaş gluten ortalaması % 34.2 olup yapılan farklı araştırıcıların çalışmalarındaki bulgular ile benzerlik 

göstermektedir (Şemun, 2005; Menderis ve ark., 2008). Yaş gluten miktarı belirlenen unlar ile yapılan 

ekmeklerde gluten kaliteleri ile doğru orantılı olarak değişen ekmekler elde edilmiştir (Perten, 1990). Yaş 

gluten miktarı ve gluten kalitesi yüksek olup, ekmek kalitesi iyi olan un ile yapılan ekmeklerin hacminin 

daha fazla olacağı bildirilmiştir (Menderis ve ark., 2008).  

Kuru gluten içeriği bakımından çeşitler % 7.08- % 16.00 arasında değişiklik göstermiş olup, Yakar 

çeşidi en yüksek kuru gluten miktarına sahip olurken, Nota en düşük değerdedir (Tablo 1). Kuru gluten 

miktarının yüksek olması miktar açısından önemli bir parametredir. Ancak, birçok faktörün ön planda 

olduğu un kalitesinde belirleyici bir rolü yoktur.  Yapılan çalışmalarda araştırıcılar ortalama kuru gluten 

miktarını % 9.9 - % 10.6 arasında olduğunu saptamışlardır (Menderis ve ark., 2008; Keçeli, 2012). 

Araştırmamızda kuru gluten ortalamasının % 10.9 olduğu görülmektedir (Tablo 1). Çalışmamızda yapılan 

diğer araştırmalara göre ortalama kuru gluten miktarının yüksek oluşu kullanılan çeşitlerin önemli bir 

kısmının Hmw-Gs skorlarının yüksek olmasıyla açıklanabilir (Tablo 1).  

Gluten indeksi bakımından Ahmetağa (% 95.0), Esperia (% 93.4) ve Yubileynaya-100 (% 93.3) 

çeşitleri yüksek değerler gösterirken, Nota (% 38.1) çeşidinden en düşük değer elde edilmiştir. 

Araştırmada gluten indeksi ortalaması % 79.5 olup, farklı araştırıcıların verileri ile örtüşmektedir (Şemun, 

2005; Menderis ve ark., 2008). Gluten indeksi yüksek gruplar arasında bulunan Ahmetağa, Esperia ve 

Yubileynaya-100 çeşitleri 1D genomlarında ’5+10’ bandını taşımaktadırlar (Payne ve ark., 1981; NG ve 

Bushuk, 1988; Khan ve ark., 1989; Uhlen, 1990; Dong ve ark., 1991; Hamer ve ark., 1992; Paltenon ve 

ark., 1993; Naneli ve ark., 2016). Hmw-Gs skorları düşük olan Demir-2000 (% 59.33), Bereket (% 73.55), 

Nacibey (% 64.00), Nota (% 38.11), Kate-A1 (% 45.67) çeşitlerinden ise düşük gluten indeksi değerleri 

elde edilmiştir (Tablo 1). Gluten indeksi parametresi bakımından ortalamanın üzerinde bulunan Aldane, 

Tanya, K-99,  Hystar, Beliava, Fortuna, Sagittario, Harmankaya, Selimiye, Flamura-85, İkizce-96, Bağcı-
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2002, Gün-91, Krasunia Odeska, Tosunbey, Syrena Odeska, Seval, Misia, Bezotaja-1, Tahirova 

çeşitlerinin Hmw-Gs skorlarının da yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 1).  

 
Tablo 1. Ekmeklik buğday genotiplerinin gluten değerleri (%) ve Duncan gruplandırılması 

Çeşitler 

Yaş 

Gluten 

(%) 

Kuru 

Gluten 

(%) 

Gluten İnd. 

(%) 

Hmw-

Gs 

Skor* 

   

Aldane  39.12 de** 11.69 d-g** 81.00 ef ** 9 

Tanya  33.00 jkl 11.02 d-ı 81.14 ef  9 

K-99  36.00 gh 10.08 f-j 81.68 e      9 

Sila  31.67 lmn 10.06 f-j 77.67 gh    9 

Irishka  30.67 noö 9.38 h-j 78.33 g        9 

Hystar  29.33 ö-s 10.42 e-j 92.55 b         8 

Beliava  31.00 m-ö 9.64 g-j 81.42 ef    8 

Sönmez  35.67 hı 10.56 e-j 73.00 ıj       8 

Pehlivan  34.00 ıj 10.28 e-j 71.33 j 7 

Ahmetağa  31.05 m-ö 11.39 d-h 95.00 a   8 

Litera  29.67 o-r 9.96 f-j 78.11 gh          7 

Fortuna  29.51 o-r 11.01 d-ı 82.09 e     8 

Sagittario  30.33 n-p 11.33 d-h 88.16 d  7 

Harmankaya  32.00 k-n 12.33 cde 82.46 e    9 

Konya-2002  28.67 prs 10.67 e-j 82.63 e    6 

Kate-A1  26.67 t 8.69 jk 45.67 m      6 

Nota  22.00 u 7.08 k 38.11 n    6 

Selimiye  23.33 u 9.00 ıj 87.66 d    7 

Yakar  49.00 a 16.00 a 73.10 ıj    10 

Flamura-85  44.00 bc 15.04 ab 80.67 ef     10 

İkizce-96  42.33 c 13.03 bcd 81.33 ef    10 

Yubileynaya-100  39.07 de 15.00 ab 93.32 ab   10 

Esperia  33.67 jk 10.03 f-j 93.41 ab     10 

Bağcı-2002  31.33 l-o 9.98 f-j 90.33 c      10 

Bayraktar-2000  32.67 j-m 11.13 d-ı 73.67 ı  10 

Gün-91  45.0 b 11.06 d-ı 80.91 ef 10 

Karahan-99  39.00 de 12.02 def 77.33 gh  10 

Krasunia Odeska 38.33 def 13.02 bcd 88.32 d  10 

Tosunbey  38.41 def 14.00 bc 82.61 e    10 

Syrena Odeska  32.09 k-n 10.04 f-j 90.64 c 10 

Müfitbey  37.08 fgh 10.72 e-j 76.0 h 10 

Seval  43.00 c 9.71 g-j 80.64 ef 10 

Esaul  33.72 jk 9.29 h-j 90.05 c 10 

Oksana  37.00 fgh 10.00 f-j 78.28 g 10 

Misia  38.33 def 9.33 h-j 82.43 e 10 

Epokha  37.33 e-h 10.33 e-j 79.33 fg 10 

Bezostaja-1  33.67 jk 9.67 g-j 88.10 d 9 

Bereket  28.33 rst 10.05 f-j 73.55 ı 5 

Nacibey  27.67 st 9.04 ıj 64.00 k 6 

Demir-2000  29.33 ö-s 8.67 jk 59.33 l 5 

Tahirova  40.00 d 14.67 ab 91.33 bc 9 

Ort. 34.24 10.89 79.48  

V.K (%) 8.85 9.22 7.96  
**; İncelenen tüm parametreler % 1 düzeyinde önemlidir. *; Hmw-Gs, ICBC, 2016 kongresinde yayınlanmıştır.  
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Ortalama gluten indeksi değerinden yüksek olan diğer çeşitler Hystar (% 92.55) ve Sagittario’nun (% 

88.16) üstün visko-elastik özelliğe sahip alleller (sırasıyla; 1, 7+9, 2+12 / 1, 17+18, 2+12) taşıdığı 

bilinmektedir (Naneli ve ark., 2016).  Araştırıcılar, gluten indeksi ve hamurun reolojik özelliklerinin 

belirlenmesinde önemli bir kalite parametresi olan ekstensograf özelliği arasında pozitif bir korelasyon 

saptamışlardır (Grootenboer, 1989; Curic ve ark., 2001). Kalite skorları düşük fakat gluten indeksi 

ortalamanın üzerinde olan Konya-2002 çeşidi ile kalite skorları yüksek olup gluten indeksi ortalamasının 

altında olan; Sila, Irishka, Sönmez, Pehlivan, Litera, Yakar, Bayraktar-2000, Müfitbey, Oksana ve 

Epokha çeşitlerindeki bu durum, gluten kalitesinde etkili olan diğer genomların varlığı (Glu-3A,Glu-3B, 

Glu-3D ve Gliadinler) ile gluten miktar ve kalitesinde çevresel faktörlerinde etkili olmasıyla açıklanabilir 

(Maartens ve Labuschagne, 2000; Sakin ve ark., 2008; Jin ve ark., 2013). 

 

SONUÇ 

Yapılan çalışmada, çeşitler arasında incelenen parametreler açısından önemli farklılıklar elde 

edilmiştir. Yaş ve kuru gluten miktarı bakımından Yakar çeşidi en yüksek değere sahip olurken, yaş 

gluten içeriği bakımından Flamura-85, Yubileynaya-100 ve Tahirova çeşitleri de yüksek değerler 

göstermişlerdir. Gluten indeksi bakımından ise; Ahmetağa, Yubileynaya-100 ve Esperia çeşitlerinden en 

yüksek değerler elde edilmiştir.  

Tokat-Kazova ekolojik koşullarında kalite bakımından iyi performans gösteren Ahmetağa, 

Yubileynaya-100 ve Esperia gibi çeşitlerin üretime alınmasıyla birlikte ekmeklik buğday kalitesi 

artırılabilir. 
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ÖZET 

Araştırma, Çukurova koşullarında birinci ve ikinci ürün olarak yetiştirilen dane mısır çeşitlerinde 

fenolojik dönemlerin, bazı verim unsurları ve uyum oranı ile tane verimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

amacıyla 2014 yılında, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Doğankent işletmesinde, 

tesadüf blokları deneme deseninde dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak, 

orta erkenci (FAO 600-700 olum grubunda) 4 adet hibrit mısır çeşidi (71MAY69, 72MAY80, 32 T83 ve 

31P41) kullanılmıştır. 

Çalışmada elde edilen ortalamalara göre, incelenen özelliklerde önemli farklılıklar belirlenmiş olup, 

bitki boyu 181.34-226.14 cm, tepe püskülü uzunluğu 38.88-50.83 cm, ilk koçan yüksekliği 68.25-93.74 

cm, ilk koçan yüksekliği / bitki boyu oranı 0.33-0.41 cm, tepe püskülü uzunluğu / bitki boyu 0.19-0.28 

cm, tepe püskülü uzunluğu / ilk koçan yüksekliği 0.48-0.74 cm, bitkide koçan sayısı 1.16-1.27 adet, 

vejetatif periyot 56.00-60.50 gün, döllenme süresi 1.75-3.0 gün, tane dolum periyodu 81.0-83.5 gün, bitki 

kuru ağırlığı 3055.49-4028.50 kg/da, tanedeki nem oranı % 15.95-16.39, tane koçan oranı 86.69-89.52, 

hasat indeksi 32.01-41.63, tane verimi 1296.51-1416.54 kg/da, koçanda tane sayısı 709.11-817.24 adet, 

1000-tane ağırlığı 317.5-358.6 gr, çimlenme-çıkıştt 71.25-86.75 oC gün, tepe püskülü çıkış süresitt 

740.75-808.5 oC gün, koçan püskülü çıkış süresitt 804.875-886.813 oC gün, vejetatif periyottt 770.312-

845.875 oC gün, tane dolum periyodutt 1223.44-1267.13 oC gün ve uyum oranı 0.61-0.68 arasında 

değişmiştir. 

Araştırma bulgularına göre, uyum oranı ile bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, bitki kuru ağırlığı ve 

koçan püskülü çıkışı süresitt arasında önemli ve pozitif bir ilişki olduğu, tepe püskülü uzunluğu / bitki 

boyu oranı, tepe püskülü uzunluğu / ilk koçan yüksekliği oranı ve tepe püskülü çıkış süresitt arasında ise 

önemli; fakat negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mısır (Zea mays L.), Termal Zaman, Verim, Verim Komponentleri, Uyum Oranı 
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Yulafın (Avena Sativa L.) Bazı Özelliklerinde Varyasyon ve Kalıtım Derecesi 
 

Tevrican DOKUYUCU1, Sefa BOZDOĞAN1, Songül ÖZCAN1, Mehmet SÜRME1, İsmail AVCI1, 

Fatma TABUR1, Abdulkadir TANRIKULU1, Aydın AKKAYA1, Ziya DUMLUPINAR1 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş, 

Türkiye1 

: tdokuyucu@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Kahramanmaraş koşullarında 2011-2012 ürün yetiştirme sezonunda, 4 yerel yulaf genotipi (K1, E44, 

A52 ve A45) kullanılarak top cross melezleme yöntemiyle melezlemeler yapılmıştır. Melezlemelerde K1 

ana olarak ve diğer genotipler tozlayıcı baba olarak kullanılmıştır. K1 x E44 melezinden 10 adet tohum, 

K1 x A52 melezinden 1 adet tohum ve K1 x A45 melezinden de 1 adet tohum elde edilmiştir. Elde edilen 

tohumlar serada saksılara ekilerek F1generasyonunda bazı özellikler bakımından heterosis ve 

heterobeltiosis değerleri incelenmiştir. Bu generasyondaki F1 bitkilerinden elde edilen tohumlar, F2 

generasyonu olarak ekilerek bazı tarımsal özellikler incelenmiştir.  

Bu F2 generasyonuna ait melez yulaf bitkileri, ebeveynleri ve standart çeşitlerle beraber yetiştirilerek; 

ekim olgunlaşma süresi (EOS), tane dolum periyodu (TDP), bitki boyu (BB), salkım uzunluğu (SU), sap 

kalınlığı (SK), bin tane ağırlığı (BTA), salkımdaki tane sayısı (STS), salkımdaki tane ağırlığı (STA) gibi 

özellikler bakımından değerlendirilmiştir. Elde edilen değerlere varyans analizleri uygulanmış ve 

incelenen her özellik için kalıtım derecesi hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak; melez populasyonlarda, SK için % 74,  BB için % 35, SU için % 41, STA için % 58, 

EOS için % 42 ve TDP için % 43 olmak üzere önemli düzeyde etkili kalıtım dereceleri hesaplanmıştır. 

Bunun yanı sıra STS için % 1, Bin TA için % 2 kalıtım derecesi hesaplanmış ve önemsiz bulunmuştur. 

Buna göre melezleme çalışmaları ile yulaf ıslahında yatmayı engellemek bakımından önemli bir 

özellik olan sap kalınlığının ve bitki boyunun kontrol edilebileceği, bunun yanı sıra STA ağırlığının 

artırılabileceği, EOS ve TDP gibi özelliklerin de değiştirilebileceği anlaşılmıştır. 

Key words: Yulaf Bitkisi, Melezleme, Varyasyon, Kalıtım Derecesi (h2), Agronomik Özellikler 
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Kavuzlu Arpanın Çukurova Koşullarında Performansı 
 

Dr. Hasan AY, Sait Aykanat, Yeşim Şahin, M. R. Akkaya, C. Aylin OLUK 

 

: hasanay2000@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma 2015-2016 yılları arasında 2 yıl süre ile Adana'da 25 arpa genotipi ile yürütülmüştür. 

ICARDA (Uluslararası kuru tarım araştırma merkezi) orjinli kavuzlu arpa genotiplerinin Çukurova 

koşullarında performanslarına bakılmıştır. Denemede 5 adet standart çeşit kullanılmıştır. Deneme tesadüf 

blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak tarla koşullarında yürütülmüştür. Denemede 

başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları, bitki boyu, dane verimi özellikleri incelenmiştir. 

İki yıllık ortalama sonuçlara göre; genotiplerin; başaklanma süresinin 121 ile 105 gün arasında 

gerçekleştiği, standartların başaklanma ortalamasının 116 gün olduğu, olgunlaşma gün sayısının 49 ile 40 

gün arasında gerçekleştiği standartların ortalamasının 46 gün olduğu, bitki boyunun 123 ile 105 cm 

arasında değiştiği, standartların ortalamasının 114 cm olduğu, dane veriminin 631 ile 459 kg/da arasında 

değiştiği, standartların ortalamasının 530 kg/da olduğu görülmektedir. Bu denemede seçilen 8 arpa hattı  

bölge verim denemesine aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Kavuzlu Arpa, Dane Verimi, Bitki Boyu, Başaklanma Süresi, Olgunlaşma Süresi 
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Kavuzsuz Arpanın Çukurova Bölgesinde Bazı Bitkisel 

Özelliklerinin İncelenmesi 
 

Dr. Hasan AY, Sait Aykanat, Yeşim Şahin, M. R. Akkaya, C. Aylin OLUK 

 

: hasanay2000@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma 2015-2016 yılları arasında 2 yıl süre ile Adana'da 14 arpa genotipi ile yürütülmüştür. 

ICARDA (Uluslararası kuru tarım araştırma merkezi) orjinli Kavuzsuz arpa genotiplerinin Çukurova 

koşullarında performanslarına bakılmıştır. Denemede 4 adet standart çeşit kullanılmıştır. Çalışma tesadüf 

blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak tarla koşullarında yürütülmüştür. Denemede 

başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları, bitki boyu, dane verimi özellikleri incelenmiştir. 

İki yıllık ortalama sonuçlarına göre, başaklanma süresinin 143 ile 107 arasında gerçekleştiği, 

standartların ortalamasının başaklanmalarının 119 gün olduğu, olgunlaşma gün sayısının 49 ile 27 gün 

arasında gerçekleştiği standartların ortalamasının 40 gün olduğu, bitki boyunun 121 ile 110 arasında 

değiştiği, standartların ortalamasının 114 cm olduğu, dane veriminin 611 ile 297 kg/da arasında değiştiği, 

standartların ortalamasının 426 kg/da olduğu görülmektedir. Bu denemede seçilen 5 hat bölge verim 

denemelerine aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kavuzsuz Arpa, Dane verimi, bitki boyu, başaklanma süresi, olgunlaşma süresi 
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Kışlık Buğday Islahının Tek Başak Sırası Aşamasında Ndvı'ın Seleksiyon 

Etkinliğinin Artırılması İçin Kullanılması 
 

E.Koç1,B.Akın1,S.Belen2,E.Özer3,İ.Özseven4,K.Subaşı1,S.Yazar5,A.Morgounov1 

 
1–CIMMYT, Ankara, Türkiye 

2Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye 
3Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye 

4Mısır Araştırma Enstitüsü, Sakarya, Türkiye 
5Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye 

: e.koc@cgiar.org 

 

ÖZET 

Buğday geliştirme programlarının büyük bölümü farklı ıslah kademelerinde çok sayıda genetik 

materyale sahiptir. Bu büyük genetik materyal havuzu arzu edilen karakterlerin seçilmesinde avantaja 

sahip olmasına rağmen hassas değerlendirme yapmak ve etkili seçim için bir zorluktur. Birçok çalışmada 

Normalize Edilmiş Vejetasyon İndeksi (NDVI) ile farklı gelişme dönemlerindeki buğday ve verim 

arasında korelasyon bulunmuştur. NDVI biomas ve tane veriminin önceden tahmin edilmesi için tavsiye 

edilmiştir. Bu çalışmada, NDVI okumalarından yararlanarak kışlık buğday tek başak sıralarında seçim 

etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. Eskişehir'de 2013 yılında, F3'ten gelen 39 populasyonun 

oluşturduğu 1301 tek başak sırasında sezon süresince 5 defa NDVI okuması ve bitki boyu gibi gözlemler 

yapılmıştır. En iyi tek başak sıralarının seçimi dört farklı protokol uygulanarak yapılmıştır: Islahçı 

(deneyimli ıslahçılar tarafından görsel seçim - 174 hat), NDVI+ (yüksek ortalama NDVI değerlerine 

dayalı seçim - 134 hat), Islahçı & NDVI+ (her iki protokol tarafından seçilmiş hatlar - 78 hat) ve NDVI- 

(düşük ortalama NDVI değerlerine dayalı seçim - 41 hat). Dört seleksiyon protokolü için her tek başak 

sırasında ortalama tane verimi sırasıyla 166; 158; 183 ve 112 gram olmuştur. Seçilmiş tek başak 

sıralarının ürünleri tekerrürsüz ön verim denemesinde (6m2) 2014 yılında Konya'da test edilmiştir. 

Ortalama tane verimleri ıslahçı seçimi için 4578 kg/ha; NDVI+ 4510 kg/ha; ıslahçı & NDVI+ 4824 kg/ha 

ve NDVI- 4366 kg/ha olmuştur. Tane verimi ve diğer özelliklere bağlı olarak 2014 yılında en iyi hatlar: 

84 (Islahçı); 61 (NDVI+); 31 (Islahçı & NDVI+) ve 14 (NDVI-) seçilmiştir. Seçilmiş olan bu hatlar 

tekerrürlü verim denemesinde sulu koşullar altında 2015 yılında Konya'da test edilmiştir. Sonuçlar tüm 

seleksiyon protokollerinin yüksek verimli hatların seçimini desteklediğini göstermektedir. 2015 yılında 

tespit edilen 15 yüksek verimli hattın arasından, 6'sı tek başak sırasında ıslahçı tarafından seçilmiş (2013 

yılında seçilmiş tek başak sıralarının %3.4); 6'sı NDVI+ tarafından (%4.5); 1'i Islahçı & NDVI+ 

tarafından (%1.3) ve 2'si NDVI- tarafından (%4.8) seçilmiş olan hatlardan gelmiştir. Sonuçlar kışlık 

buğday ıslahının tek başak sırası aşamasında NDVI kullanılarak seçim etkinliğinin artırılabileceğini 

göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Kışlık buğday, biomas, NDVI, verim, seleksiyon etkinliği 
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Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Orta Anadolu Sulu ve Kuru Şartlarında Bazı 

Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 1) 

 
*İbrahim Çakır        **Ali TOPAL 

 

*Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

**Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

 

ÖZET 

 Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Alanı’nda, 2016-

2017 yetiştirme periyodunda tesadüf blokları deneme deseninde, 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Çalışmada, 13 ekmeklik buğday genotipinin (4 çeşit, 9 hat) Orta Anadolu sulu ve kuru şartlarında bazı 

verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada incelenen özellikler bakımından 

yetiştirme ortamı, genotip, yetiştirme ortamı x genotip interaksiyonunda önemli farklılıklar bulunmuştur. 

Elde edilen sonuçlara göre genotiplerin ortalaması olarak tane verimi kuruda 504.25 kg/da- suluda 720.9 

kg/da olurken, protein oranı kuruda %13.98- suluda %14.59 olarak bulunmuştur. İncelenen diğer 

özelliklerden başaklanma süresi 187.01-186.15 gün, başaklanma erme süresi 45.11-53.01 gün, bitki boyu 

105.65-109.41 cm, başak uzunluğu 8.81-8.9 cm, başakta dane sayısı 41.51-45.59, bin tane ağırlığı 41.57-

42.56 arasında değişmiştir. Verim ve kalite özelliklerinin yetiştirme ortamına (sulu ve kuru) ve 

genotiplere göre değiştiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Ekmeklik buğday, sulu-kuru, verim, kalite 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in the trial field of Selçuk University, Faculty of Agriculture, Field 

Crops Department in the field of experiment, randomized blocks trial design, 4 replications in the 

growing period of 2016-2017. In the study, it was aimed to determine the yield and quality characteristics 

of 13 bread wheat genotypes (4 varieties, 9 lines) in Central Anatolia in irrigated and dry conditions. 

There were significant differences in growing condition, genotype, growing condition x genotype 

interaction in terms of the characteristics examined in the study. According to the results obtained, the 

average protein ratio of genotypes was found to be 13.98% in dry and 14.59% in irrigated while grain 

yield was 504.25 kg / da in dry and 720.9 kg / da in irrigated condition. Among the other features 

examined, the duration of heading-naturity was 187.01-186.15 days, the duration of onset was 45.11-

53.01 days, the plant height was 105.65-109.41 cm, the spike length was 8.81-8.9 cm, the grain number 

of spike was 41.51-45.59, and the weight of 1000 grains was 41.57-42.56. It has been determined that 

yield and quality characteristics change according to growing environment (irrigated and dry) and 

genotypes. 

Keywords: Bread wheat, irrigated and dry, yield, quality 
1) Bu bildiri İbrahim ÇAKIR’ın Yüksek Lisans Tez çalışmasından hazırlanmıştır. 

 

GİRİŞ 

Dünya çapında son yıllarda meydana gelen iklim değişmeleri düşünüldüğünde yüksek tane verimi, 

kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı buğday çeşitlerinin geliştirilmesi, ıslah çalışmalarının önemli 

hedeflerinden biri olmuştur. Buğday en önemli beslenme kaynağı ve stratejik bir ürün olma özelliğinden 

dolayı gıda sektörünün vazgeçilmez ana ürünüdür. Ülkemizde ekmeklik buğdayın ekim alanı içindeki 

payı yaklaşık olarak %83 civarındadır (Anonim 2013). Ülkemiz buğday ekim alanı bakımından dünyada 

9. sırada üretimde ise 11. sırada yer almıştır (Anonim 2015). Konya ilinde buğday ekim alanı yaklaşık 

750-800 bin ha civarındadır. Çevresel stres faktörlerinden kuraklık, dünyada ve ülkemizde yağışa bağımlı 

tarım alanlarının büyük bir bölümünde bitkisel üretimi kısıtlayan önemli bir faktördür. Türkiye’de 

yetiştirilen buğdayın %80’ininin büyük bir kısmı kuru tarım yapılan alanlarda yetiştirilmekte, büyük bir 

bölümünü ise Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri oluşturmaktadır. Tane verimini etkileyen faktörlerin 

başında yağış miktarı ve yağışın yetişme periyodu içindeki dağılımı kuraklığın şiddetine ve dağılımına 

bağlı olarak %40-65’lere varan verim kayıplarına neden olabilmektedir (Öztürk 1999). Bu çalışmada 

farklı kaynaklardan temin edilen ekmeklik buğday genotiplerinin bazı tarımsal özelliklerinin sulu ve kuru 

şartlardaki değişimleri incelenmiştir. 
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MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu araştırma ekmeklik buğday genotiplerinin Orta Anadolu sulu ve kuru şartlarında bazı verim ve 

kalite özelliklerinin belirlenmesi amacı ile 2016/17 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 

arazisinde yürütülmüştür. Ekim işlemi 27.10.2016 tarihinde yapılmıştır. Tesadüf blokları deneme 

deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülen bu araştırmada, farklı kaynaklardan temin edilen 9 ekmeklik 

buğday genotipi (Hind-1, Hind-2, Vanlı-1, Vrn ABD, Kamçı, 051”C”, 051”1”, 053”1”, 052”2”) ile 4 

ekmeklik buğday çeşidi (Dağdaş-94, Bayraktar-2000, Konya-2002, Ahmetağa) materyal olarak 

kullanılmıştır. Ekim işlemi 20 cm sıra aralığında, 1 m 4 sıra olarak, metrekareye 500 tohum sıklığında, 4-

6 cm derinliğe elle yapılmıştır. Araştırmada kuru parseller yağmura bağımlı olarak yetiştirilirken, sulu 

parsellerde bitkilerin ihtiyacı dikkate alınarak kardeşlenme, sapa kalkma ve başaklanma öncesinde olmak 

üzere 3 defa damlama sulama yapılmıştır. Çalışmada kuru parsellere toplamda 6 k/da fosfor, 10 kg/da 

azot, sulu parsellere ise 8 kg/da fosfor, 14 kg/da azot uygulanmıştır. Araştırmada, başaklanma süresi, 

başaklanma erme süresi, bitki boyu, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı, protein oranı ve 

tane verimi ile ilgili gözlem, ölçüm ve analizler yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada yapılan ölçüm ve analizlerden elde edilen verilerin istatistiki analiz sonucuna ait ortalama 

değerleri ve önem durumları aşağıdaki çizelge 1, çizelge 2 ve çizelge 3 de verilmiştir.  

 

 

Çizelge 1. Başaklanma süresi, başaklanma erme süresi ve bitki boyuna ait ortalama değerler 

 
(YO: Yetiştirme ortamı, G: Genotip, YOXG: Yetiştirme ortamı x genotip interaksiyonu ) 
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Çizelge 2. Başak uzunluğu, başakta tane sayısı ve bin tane ağırlığına ait ortalama değerler 

(YO: Yetiştirme ortamı, G: Genotip, YOXG: Yetiştirme ortamı x genotip interaksiyonu ) 

 

Çizelge 3. Protein oranı ve tane verimine ait ortalama değerler 

 
 (YO: Yetiştirme ortamı, G: Genotip, YOXG: Yetiştirme ortamı x genotip interaksiyonu ) 

 

 

  
 Şekil.1  Genotiplere ait ortalama başaklanma süresi değerleri  Şekil.2  Genotiplere ait ortalama başaklanma erme süresi değerleri 

 

 

Genotipler Kuru Sulu Ort. Kuru Sulu Ort.

AT-042 14.2 14.1 14.1 B-C 489.1 700.5 594.8 B-C

AHMETAĞA 13.0 13.1 13.0 D 621.9 968.3 795.1 A

AT-052-2 13.8 14.4 14.1 B-C 438.3 700.8 569.5 B-C

BAYRAKTAR-2000 12.4 15.0 13.7 B-D 646.1 890.5 768.3 A

AT-051-C 14.6 14.9 14.7 B 522.9 595.3 559.1 B-C

KAMÇI 15.4 16.7 16.0 A 329.8 450.0 389.9 D

VANLI-1 16.1 16.8 16.4 A 489.9 686.9 588.4 B-C

AT-053-1 13.3 14.1 13.7 B-D 522.4 622.0 572.2 B-C

HİND-1 13.5 13.9 13.7 B-D 458.0 754.7 606.3 B-C

KONYA-2002 13.0 13.7 13.3 C-D 631.3 923.4 777.3 A

DAĞDAŞ-94 14.7 14.2 14.4 B 497.1 812.6 654.8 B

HİND-2 13.2 14.3 13.7 B-D 433.8 656.4 545.1 C

VRN-ABD 14.3 14.1 14.2 B-C 474.0 609.7 541.8 C

Ort. 13.9 14.5 504.2 720.9

Protein Oranı(%)** Tane Verimi(kg/da)**

**:p<0.01 (YO ve G) ** :p<0.01 (YO ve G)
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Genotiplere ait ortalama değerler incelendiğinde en yüksek başaklanma süresi 192.6 gün ile Kamçı 

hattından elde edilirken, en düşük değer 180.2 gün ile Bayraktar-2000 çeşidinden elde edilmiştir (Şekil 1).  

Yetiştirme ortamına ait ortalama başaklanma erme süresi değerleri incelendiğinde en yüksek 

başaklanma erme süresi sulu şartlarda yetiştirilen buğdaylardan elde edilmiştir. Genotiplere ait ortalama 

değerler incelendiğinde en yüksek başaklanma erme süresi 53.0 gün ile Hind-1 hattından elde edilirken en 

düşük değer 44.3 gün ile Kamçı hattından elde edilmiştir (Şekil 2 ). 

 

  
 Şekil. 3 Genotiplere ait ortalama bitki boyu değerleri            Şekil. 4 Genotiplere ait ortalama başak uzunluğu değerleri 

 

Yetiştirme ortamı x Genotip interaksiyonuna göre en yüksek bitki boyu sulu şartlarda yetiştirilen 130.2 

cm ile AT-051C hattından elde edilirken, en düşük bitki boyu ise kuru şartlarda yetiştirilen 87.8 cm ile 

Vrn-ABD hattından elde edilmiştir. Yetiştirme ortamına ait ortalama bitki boyu değerleri incelendiğinde 

en yüksek bitki boyu ortalaması sulu şartlarda yetiştirilen buğdaylardan elde edilmiştir. Çeşitlere ait 

ortalama değerler incelendiğinde en yüksek bitki boyu 124.2 cm ile AT-051C hattından elde edilirken en 

düşük değer 91.6 cm ile Vrn-ABD hattından elde edilmiştir (Şekil 3). 

Genotiplere ait ortalama değerler incelendiğinde en yüksek başak uzunluğu 10.7 cm ile Hind-1 

hattından elde edilirken en düşük değer 4.35 cm ile Vrn-ABD hattından elde edilmiştir(Şekil 4).  

 

  
Şekil. 5 Genotiplere ait ortalama başakta tane sayısı değerleri   Şekil. 6 Genotiplere ait ortalama bin tane ağırlığı değerleri 

 

Yetiştirme ortamına ait ortalama başakta tane sayısı değerleri incelendiğinde en yüksek başakta tane 

sayısı sulu şartlarda yetiştirilen buğdaylardan elde edilmiştir. Genotiplere ait ortalama değerler 

incelendiğinde en yüksek başakta tane sayısı 69.7 adet ile Vrn-ABD hattından elde edilirken en düşük 

değer 27.5 adet ile Vanlı-1 hattından elde edilmiştir (Şekil 5). 

Genotiplere ait ortalama değerler incelendiğinde en yüksek bin tane ağırlığı 52.8 g ile AT-052-2 

hattından elde edilirken en düşük değer 25.8 g ile Vrn-ABD hattından elde edilmiştir (Şekil 6). Konya 

sulu şartlarında yapılan bir çalışmada ekmeklik buğday genotiplerinde bin tane ağırlığının 41.4 g ile 29.8 

g arasında değiştiği rapor edilmiştir (Aydoğan ve ark., 2006). 
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 Şekil.7 Genotiplere ait ortalama protein değerleri                    Şekil. 8 Genotiplere ait ortalama tane verimi değerleri 
 

Protein oranı bakımından genotipler arasında önemli farklılık bulunmuş olup en yüksek değerler 

%16.4 ve %16.0 ile Vanlı-1 ve Kamçı genotiplerinde belirlenirken, en düşük değer %13 ile Ahmetağa 

çeşidinde belirlenmiştir (Şekil 7). Genel olarak yetiştirme ortamına ait ortalama protein oranı değerleri 

incelendiğinde en yüksek protein oranı sulu şartlarda yetiştirilen buğdaylardan elde edilmiştir, ancak 

istatistiki açıdan önemli olmamıştır. Yetiştirme ortamının verim ve kaliteye etkisi konusunda yapılan bir 

araştırmada ortalama protein oranı sulu şartlarda %10.44 olurken, kuruda %12.17 olmuştur (Ortiz-

Monasterio ve ark., 2001).  Orta Anadolu şartlarında yapılan bir çalışmada da ekmeklik buğday 

genotiplerinde protein oranının %12.28 ile %11.16 arasında değiştiği rapor edilmiştir (Aydoğan ve ark., 

2006). 

Tane verimi bakımından yetiştirme ortamı ve genotip önemli bulunmuş olup,  genotiplerin ortalaması 

olarak sulu şartlarda tane verimi 720.9 kg/da olurken, kuru şartlarda 504.2 kg/da olmuştur. Farklı bölge ve 

genotiplerle yapılan bir çalışmada, ortalama tane veriminin suluda 508.2 kg/da, kuruda ise 226.3 kg/da 

olarak değiştiği rapor edilmiştir (Ortiz-Monasterio ve ark., 2001). Bu çalışmada genotipler arasında en 

yüksek tane verimi 795.1, 768.3 ve 777.3 kg/da ile Ahmetağa, Bayraktar 2000 ve Konya 2002 

çeşitlerinden alınırken, en düşük verim 389.9 kg/da ile Kamçı genotipinden alınmıştır. Bu çalışmada 

genel olarak tescilli çeşitlerin tane verimleri daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 3; Şekil 8). 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada 13 ekmeklik buğday genotipinin sulu ve kuru koşullarda verim ve bazı kalite özellikleri 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerle yapılan varyans analizleri sonucunda incelenen tüm 

özellikler ve yetiştirme koşullarının genotipler arasındaki farklılıkları istatistiki açıdan önemli 

bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda sulu ve kuru şartlardaki elde edilen verilerin ortalamasına 

bakıldığında başaklanma süresinde Kamçı, başaklanma erme süresinde Hind-1, bitki boyunda AT-051C, 

başak uzunluğunda Hind-1, başakta tane sayısında Vrn-ABD, bin tane ağırlığında AT-053-1, protein 

oranında Vanlı-1,  tane veriminde Ahmetağa en yüksek değerleri almıştır. Orta Anadolu koşulları için 

AT-051C, AT-053-1, Hind-1 hatları için farklı yıl ve lokasyonlarda çalışmalara devam edilmesi gerektiği 

sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Gluten kalitesi buğday ununun pişme özelliklerinin değerlendirilmesinde temel kriterlerin başında 

gelir. Gluten kalitesinin hızlı, kolay ve tekrarlanabilir metotlarla belirlenmesi buğday ıslah programları 

için büyük önem arz etmektedir. Buğdayın kalite özelliklerinin belirlenmesinde depo proteinleri önem 

taşımaktadır. Bu nedenle proteinler genetik yapının direkt olarak ifade edildiği makro moleküller olup 

kalıtsal karakterlerin incelenmelerinde kullanılmaları mümkündür. Buğday gluten proteinleri gliadinler ve 

gluteninlerden oluşmaktadır. HMW  glutein alt birimleri hamurun reolojik özelliklerini ve dolayısıyla 

ekmeklik kaliteyi  belirleyen en önemli faktörlerdir. Elektroforez tekniği ile buğday genotiplerine özgü 

protein bantları elde edilmekte ve bazı spesifik protein bantları ile buğday kalite kriterleri arasında bir 

ilişki kurulmaktadır. GlutoPik parametreleri ile HMW glutenin alt birimlerinin belirlenip karşılaştırılması  

bu anlamda oldukça önemli bilgiler sağlamaktadır. 

Bu çalışma, 2016 yılında Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde  kalite ve  ve 

biyoteknoloji birimi ile beraber yürütülmüştür.  Çalışmada, bölge verim denemesi kademesindeki  48  

adet ekmeklik buğday genotipi materyal olarak kullanılmıştır. Islah materyalinin gluten kalitesinin 

GlutoPik parametreleri (BEM(gluten maksimum direnci), PM( gluten maksimum direncinden 15 sn 

sonraki direnci), Agregasyon Enerji değerleri) ile glutenin elektroforez bant değerleri( HMW glutenin 

altbirimleri-Glu-A1, Glu-B1 ve Glu-D1) belirlenerek karşılaştırılması yapılması amaçlanmıştır. 

Çalışma sonucunda;  genotiplerde  Glu- D1 lokusunda   5+10 bandı taşıyanların 2+12 bandı 

taşıyanlara göre tüm GlutoPik parametreleri daha yüksek bulunmuştur. Genel olarak 5+10 bandı 

taşıyanlardan Glu –B1lokusunda  7+8, 7+9, 17+18 ve 20 bandı taşıyanların  6+8 ve 7 bandı taşıyanlara 

göre; Glu-D1lokusunda 2+12 bandı taşıyanlardan ise 7 ve 7+8 bandı olanların 6+8 ve 7+9 taşıyanlara 

göre kalitesi daha üstündür. Glu-A1 lokusunda  allel taşımayan genotiplerin gluten kalite özellikleri daha 

düşük bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Gluten,GlutoPik, Elektroforez, HMW 
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ÖZET 

Diyarbakır yağışa dayalı koşullarında, 2015-16 yetiştirme sezonunda, augmented deneme desenine 

göre yürütülen bu araştırmada ileri kademe arpa hatları tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, 

protein oranı ve nişasta oranı yönünden değerlendirilmiştir. Araştırmada materyal olarak, GAP 

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi arpa ıslah programı kapsamında yürütülen ön verim 

denemesindeki 80 adet arpa hattı ve 5 adet kontrol çeşidi (Altıkat, Barış, Kendal, Samyeli, Şahin-91) 

kullanılmıştır. Tane verimi 321.4-717.2 kg da-1, bin tane ağırlığı 26.3-52.5 g, hektolitre ağırlığı 60.1-74.0 

kg hl-1, protein oranı %11.6-16.4 ve nişasta oranı ise %65.6-70.9 arasında değişim göstermiştir. 

İncelenen özelliklerin kendi aralarında ve genotipler ile olan ilişkilerini görsel olarak değerlendirmek 

amacıyla biplot analiz yöntemi uygulanmıştır. Oluşturulan biplot grafiğinde tane verimi ile nişasta 

oranının, hektolitre ağırlığı ile de bin tane ağırlığının aynı gruplarda yer aldığı, protein oranının ise ayrı 

grup oluşturduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, incelenen özellikler bakımından kontrol çeşitlerine 

üstünlük gösteren 20 adet hat verim denemesine alınmak üzere seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, augmented deneme deseni, biplot, tane verimi, kalite 

 

Selection İn Terms Of Yield And Some Quality Features With Biplot Graphic Of Advanced 

Barley (Hordeum Vulgare L.) Lines 

 

ABSTRACT 

In this research which carried out according to the augmented experimental design in during 2015-16 

growing season of in Diyarbakır rainfall-based conditions, advanced barley lines were evaluated in terms 

of yield, thousand grain weight, hectoliter weight, protein ratio and starch ratio. 80 barley lines and 5 

check cultivars (Altıkat, Barış, Kendal, Samyeli, Şahin-91) in preliminary yield experiment carried out 

within the scope of GAP International Agricultural Research and Training Center barley breeding 

program were used as material in the research. According to minimum and maximum values of the 

genotypes, changed between grain yield 321.4-717.2 kg da-1, thousand grain weight 26.3-52.5 g, 

hectoliter weight 60.1-74.0 kg hl-1, protein content 11.6-16.4% and starch content 65.6-70.9%. Biplot 

analysis method was applied in order to visually evaluate relationships each other of investigated features 

and with genotypes. In the biplot graphic were seen that starch ratio with grain yield and hectoliter weight 

with thousand grain weight was be in the same group. Besides, it was seen that the protein ratio 

constituted a separate group. As a result of this study, 20 advanced barley lines was selected to use in 

yield experiment. 

Key Words: Barley, augmented experimental design, biplot, quality, yield 

 

GİRİŞ 

Arpa, tahıllar içerisinde ilk kültüre alınan bitkilerden biri olup dünya ve ülkemiz tarımında önemli bir 

yere sahiptir. Ülkemizde yaklaşık 2.8 milyon ha ekim alanı ve 7 milyon ton üretim miktarı ile buğdaydan 

sonra ikinci sırayı almaktadır (Anonim, 2016). Önceleri doğrudan insan beslenmesinde kullanılan arpa 

günümüzde yemlik ve maltlık olmak üzere, başlıca iki amaçla yetiştirilmekte ve ıslah edilmektedir. Arpa 

ile ilgili yürütülen ıslah çalışmalarında bir taraftan verimin artırılması amaçlanırken diğer taraftan kalite 

özelliklerinin iyileştirilmesi ve bu gereksinimleri karşılayacak niteliklerde ıslah çeşitlerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu amaçla farklı yöntemler kullanılmakla birlikte seleksiyon, diğer tahıllarda olduğu 

gibi arpa ıslahında da önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim çeşit ıslahında hedefe ulaşma, üzerinde 

çalışılan karakterlerin genetik mekanizmalarının bilinmesi ve buna bağlı olarak uygun genotiplerin 

mailto:sinan.bayram@tarim.gov.tr
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seçilmesi ile mümkündür. Islah çalışmalarının erken dönemlerinde hatların çok sayıda ve tohum 

miktarının yetersiz olması tekerrürlü deneme kurmaya imkan vermemekte, böyle durumlarda tarafsız bir 

karşılaştırma yapabilmek için Augmented deneme deseni kullanılmaktadır (Peterson, 1994). Bu yöntemde 

kontrol çeşitleri her blokta tekrarlanarak deneme hatasının hesaplanabilmesine olanak vermekte, 

dolayısıyla ileri hatlar ile kontrol çeşitlerinin ve farklı bloklarda yer alan hatların karşılaştırılması 

mümkün olabilmektedir. GGE biplot analiz yöntemi, birçok özelliği aynı anda görsel açıdan 

değerlendirme fırsatını sağladığı ve seleksiyonda başarıyı etkilediği için bitki ıslahında uygulanan 

yenilikçi bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Yau, 1995; Yan ve ark., 2007). 

Bu araştırma, arpa ıslah programındaki ileri kademe yemlik arpa hatlarının Diyarbakır yağışa dayalı 

koşullarında verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi ve kontrol çeşitlerine üstünlük gösteren 

hatların biplot analiz yöntemi ile ıslah programlarının ileri aşamalarında kullanılmak üzere seçilmesi 

amacıyla yürütülmüştür. 

 

MATERYAL ve METOT 

Araştırma, 2015-16 yetiştirme sezonunda, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü’ne ait deneme alanında yağışa dayalı koşullarda yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak, 

GAPUTAEM arpa ıslah programı kapsamında yürütülen ön verim denemesindeki 38 tanesi iki sıralı, 42 

tanesi altı sıralı toplam 80 adet arpa hattı ile 3 tanesi iki sıralı (Barış, Samyeli, Şahin-91), 2 tanesi altı 

sıralı (Altıkat, Kendal) toplam 5 adet kontrol çeşidi kullanılmıştır. Deneme yeri toprakları killi-tınlı, hafif 

alkali ve organik madde miktarı bakımından düşük düzeydedir (Çizelge 1). 2015-16 yetiştirme sezonu 

boyunca düşen toplam yağış miktarının (417.2 mm) uzun yıllar ortalamasına (484.0 mm) göre daha düşük 

olması verimleri olumsuz etkilemiştir. Özellikle Mart ve Nisan aylarında uzun yıllar ortalamasına göre 

daha düşük olan yağış miktarından dolayı beklenen yüksek verim alınamamıştır. Yetiştirme sezonu 

boyunca sıcaklık bakımından ekstrem bir durum yaşanmamış olup Mart, Nisan ve Mayıs aylarında aylık 

ortalama sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalama sıcaklık değerlerine göre biraz yüksek olduğu 

görülmektedir (Çizelge 2). 

 

Çizelge 1. Deneme yeri toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Tekstür 

sınıfı 

Organik 

madde (%) 

CaCO3 

(%) 

P2O5 

(kg da-1) 

Toplam tuz  

(%) 

Su ile 

doygunluk  

(%) 

pH 

Killi-tın 1.33 13.1 2.36 0.060 64 7.86 

 

Çizelge 2. Deneme alanının 2015-16 sezonu ile uzun yıllar ortalamasına ait iklim verileri* 

Aylar 
Toplam yağış (mm) Ortalama sıcaklık (oC) 

2015-16 UYO 2015-16 UYO 

Eylül 0.0 4.1 27.4 24.8 
Ekim 84.2 34.7 18.4 17.2 
Kasım 10.4 51.8 9.8 9.2 
Aralık 31.6 71.4 3.9 4.0 
Ocak 77.4 68.0 1.1 1.8 
Şubat 69.2 68.8 7.9 3.5 
Mart 55.6 67.3 9.7 8.5 
Nisan 29.0 68.7 15.7 13.8 
Mayıs 41.4 41.3 19.9 19.3 

Haziran 18.4 7.9 26.8 26.3 

Toplam 417.2 484.0   

Ortalama   14.1 12.8 

*Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yıllık iklim rasatlarından alınmıştır. 

 

Deneme, augmented deneme desenine göre her biri 25 parselden oluşan 4 blok şeklinde kurulmuştur. 

Deneme hatasının hesaplanmasında esas alınan kontrol çeşitleri her blokta tekrarlanırken, denemeye 

alınan arpa hatları tekerrürsüz olarak sırayla bloklara dağıtılmıştır (Peterson, 1994). Ekim işlemi, 450 

tohum/m2 olacak şekilde parsel mibzeri ile (6 sıra x 0.2 m) x 6 m = 7.2 m2 ebadında parsellere, 14 Kasım 
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2015 tarihinde yapılmıştır. Ekimle birlikte dekara 6 kg saf N ile 6 kg P2O5 ve sapa kalkma döneminde ise 

6 kg saf N uygulanmıştır. Ayrıca geniş yapraklı yabancı otlara karşı herbisit uygulaması yapılmıştır. 

Bitkiler tam olgunluk dönemine ulaştıklarında, her parselin başlarından 50 cm kenar tesiri olarak ayrılmış, 

geriye kalan alandaki (1.2 m x 5 m  = 6 m2) bitkiler parsel biçerdöveri ile hasat edilmiştir. 

Araştırmada, ileri kademe arpa hatları tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı ve 

nişasta oranı yönünden değerlendirilmiştir. 

Tane verimi (kg da-1): Harmandan sonra elde edilen tane ürünü temizlenip tartılmış ve parsel başına 

alınan verim kg da-1 olarak hesaplanmıştır. 

Bin Tane Ağırlığı (g): Her parselin tane ürününden vibrasyonlu tane sayma cihazı ile 4 defa 100 adet 

tane sayılarak, ayrı ayrı tartılmış ve ortalaması 10 ile çarpılarak 1000 tane ağırlığı hesaplanmıştır. 

Hektolitre Ağırlığı (kg hl-1): Her parselden alınan örneklerin hektolitre ağırlıkları NIT cihazında kg hl-1 

cinsinden belirlenmiştir. 

Protein Oranı (%): Her parselden alınan örneklere ait protein oranları NIT cihazında % olarak 

belirlenmiştir. 

Nişasta Oranı (%): Her parselin tane ürününden alınan örneklerde nişasta oranları NIT cihazı 

yardımıyla % olarak belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin varyans analizleri deneme planına uygun olarak JMP 7.0 

(Copyright © 2007 SAS Institute Inc.), biplot analizleri ise GenStat 14th paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Augmented deneme desenine uygun olarak her blokta tekrar eden kontrol çeşitleri, varyans analizi 

sonucu elde edilen değerler bakımından birbiriyle karşılaştırılmıştır (Çizelge 3). Hatlar ise kontrol 

çeşitlerinin varyans analizinden elde edilen hata kareler ortalaması kullanılarak düzeltilmiş ortalamaları 

üzerinden, kendi aralarında ve kontrol çeşitleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir (Çizelge 4). 

Tane verimi yönünden kontrol çeşitleri arasındaki farkların önemli olduğu belirlenmiş, çeşitlerin tane 

verimleri 414.9 kg da-1 (Şahin-91) ile 644.0 kg da-1 (Kendal) arasında değişim göstermiştir (Çizelge 3). 

Hatlar arasında 94 numara 321.4 kg da-1 ile en düşük tane verimine sahip olmuş, en yüksek tane verimi 

ise 717.2 kg da-1 ile 31 numaralı hattan elde edilmiştir. Hatlar, kontrol çeşitleriyle karşılaştırıldığında 5 

adet hattın (31, 19, 32, 33, 44) en yüksek tane verimine sahip olan Kendal çeşidinden daha yüksek değere 

sahip olduğu görülmüştür (Çizelge 4). 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 belirlenir (Poehlman ve Sleper, 

1995). Bu araştırmadan elde edilen tane verimleri çoğu araştırmacının (Akıncı ve ark., 1999; Alp, 2003; 

Doğan ve ark., 2014) bulguları ile paralellik göstermektedir. 

Bin tane ağırlığı bakımından çeşitler arasındaki fark önemli bulunmuş, çeşitlerin bin tane ağırlıkları 

30.0 g (Kendal) ile 45.9 g (Şahin-91) arasında değişim göstermiştir (Çizelge 3). En düşük bin tane 

ağırlığına 26.3 g ile 31 numaralı hat, en yüksek bin tane ağırlığına ise 52.5 g ile 29 numaralı hat sahip 

olmuştur. Bin tane ağırlığı bakımından en yüksek değere sahip olan Şahin-91 çeşidini, 9 adet hattın (29, 

19, 74, 21, 17, 28, 16, 96, 14) geçtiği belirlenmiştir (Çizelge 4). Arpada bin tane ağırlığının yüksek 

olması; tanelerin iri ve dolgunluğunun, nişastanın fazlalığının belirtisidir (Kün, 1996). Kalite 

kriterlerinden biri olan bin tane ağırlığının, genotipe (Çölkesen ve ark., 1999; Öztürk ve ark., 2001), birim 

alandaki başak sayısına, başaktaki tane sayısına (Öztürk ve Akten, 1999), yetiştirme tekniklerine (Çakır, 

1998), ekim zamanına (Akdamar ve ark., 2002) ve iklim koşullarına (Kün, 1996) bağlı olarak farklılık 

gösterdiği bildirilmektedir. Bu araştırmanın bulguları, çoğu araştırmanın (Öktem ve Çölkesen, 2000; Alp, 

2003; Doğan ve ark., 2014; Oral ve ark., 2017) sonuçları ile uyumludur. 

Kontrol çeşitleri arasındaki farkın hektolitre ağırlığı bakımından da önemli olduğu belirlenmiştir. En 

düşük hektolitre ağırlığı Altıkat çeşidinde (65.5 kg hl-1) belirlenirken en yüksek hektolitre ağırlığı 

Samyeli çeşidinde (70.5 kg hl-1) ölçülmüştür (Çizelge 3). Hatların hektolitre ağırlıkları 60.1 kg hl-1 (11 

numaralı hat) ile 74.0 kg hl-1 (18 numaralı hat) arasında değişim göstermiş ve 13 adet hattın hektolitre 

ağırlığı yönünden en yüksek değere sahip olan Samyeli çeşidinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Hektolitre ağırlığının, karın boşluğunun derinliği ve tanenin buruşukluğu gibi tane yapısının genel 

özelliklerinden etkilendiği, aynı zamanda sınırlı su koşullarında hektolitre ağırlığında önemli düşüşler 

olduğu bildirilmektedir (Aguirre ve ark., 2002). Araştırmamız sonucunda elde edilen hektolitre 
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ağırlıklarının benzer ekolojilerde yürütülen araştırmaların (Kendal ve ark., 2014; Oral ve ark., 2017) 

bulguları ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. 

Protein oranı yönünden kontrol çeşitleri arasındaki farkın önemli olduğu tespit edilmiş ve çeşitlerin 

protein oranlarının %13.1 (Altıkat) ile %16.1 (Şahin-91) arasında değiştiği belirlenmiştir (Çizelge 3). 

Hatlar arasında en düşük protein oranının %11.6 ile 69 numaralı hatta olduğu belirlenmiş, en yüksek 

protein oranına ise %16.4 ile 49 numaralı hat sahip olmuştur. Protein oranı bakımından en yüksek değere 

sahip olan Şahin-91 çeşidini, hatlar arasından 4 tanesinin (49, 13, 22, 4) bu özellik yönünden geçtiği 

belirlenmiştir (Çizelge 4). Tahıllarda kalite parametreleri büyük ölçüde tane protein miktarına bağlı olup, 

protein oranı genotip ve çevreden önemli düzeyde etkilenmektedir (Bonfil ve ark., 2004). Buna bağlı 

olarak genotipler arasında kalite bakımından önemli varyasyonlar görülmektedir. Bulgularımıza benzer 

olarak, Kendal (2013) yürüttüğü araştırmada arpa genotiplerinin protein oranının %11.8-16.3 arasında 

değiştiğini bildirmiştir. 

Denemede kullanılan kontrol çeşitleri arasındaki farkların nişasta oranı yönünden de önemli olduğu 

belirlenmiştir. Nişasta oranı bakımından Şahin-91 çeşidi %67.4 ile en düşük değere sahip olmuş, en 

yüksek nişasta oranı ise %69.0 ile Kendal çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 3). Hatlar arasında en düşük 

nişasta oranı 36 numarada %65.6 olarak belirlenmiş, 69 numaralı hattın ise %70.9 ile en yüksek nişasta 

oranına sahip olduğu görülmüştür. Hatlar, kontrol çeşitleriyle karşılaştırıldığında toplam 23 adet hattın en 

yüksek değerde olan Kendal çeşidinden daha fazla nişasta oranına sahip olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4). 

Bu araştırmadan elde edilen bulguların, çoğu araştırmacının (Kendal ve ark., 2014; Oral ve ark., 2017) 

bulgularıyla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Çizelge 3. Kontrol çeşitlerin incelenen özelliklere ait ortalamaları ve bazı istatistikî değerleri 

Kontrol çeşitleri 
Tane verimi 

(kg da-1) 

Bin tane ağırlığı 

(g) 

Hektolitre 

ağırlığı 

(kg hl-1) 

Protein oranı 

(%) 

Nişasta oranı 

(%) 

Altıkat 585.2 ab 31.1 c 65.5 b 13.1 c 68.4 ab 

Barış 607.9 ab 39.1 b 70.4 a 14.2 b 68.1 b 

Kendal 644.0 a 30.0 c 67.0 b 13.8 bc 69.0 a 

Samyeli 539.3 b 41.3 b 70.5 a 15.7 a 67.9 bc 

Şahin-91 414.9 c 45.9 a 70.1 a 16.1 a 67.4 c 

Ortalama 558.3 37.5 68.7 14.6 68.1 

F değeri (Çeşitler) 7.664** 47.69** 20.66** 16.76** 6.83** 

AÖF (0.05) 98.7 3.03 1.54 0.96 0.69 
 

VK (%) 11.5 5.25 1.45 4.28 0.66 
 

** ile işaretli F değerleri 0.01 ihtimal düzeyinde önemlidir. 

 

Çizelge 4. İleri hatların incelenen özelliklere ait bazı değerleri 

 

Tane 

verimi 

(kg da-1) 

Bin tane 

ağırlığı 

(g) 

Hektolitre 

ağırlığı 

(kg hl-1) 

Protein 

oranı 

(%) 

Nişasta 

oranı 

(%) 

En düşük 321.4 26.3 60.1 11.6 65.6 

En yüksek 717.2 52.5 74.0 16.4 70.9 

Ortalama 526.5 37.1 67.9 14.47 68.4 

En yüksek kontrolü geçen hat 

sayısı 
5 9 13 4 23 

Aynı bloktaki hatlar için AÖF 

(0.05) 
197.4 6.1 3.1 1.9 1.4 

Farklı bloktaki hatlar için 

AÖF(0.05) 
216.2 6.6 3.4 2.1 1.5 

Hatların kontrol çeşitleri ile  

karşılaştırılması için AÖF (0.05) 
170.9 5.3 2.7 1.7 1.2 

 

Araştırmada incelenen özelliklerin kendi aralarında ve genotipler ile olan ilişkilerini görsel olarak 

inceleme ve değerlendirme amacıyla oluşturulan biplot grafiğinde toplam varyansın (%75.94), %43.27’si 
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birinci temel bileşenle, %32.67’si ise ikinci temel bileşenle açıklanmıştır. İncelenen özellikler bakımından 

en yüksek değere sahip olan arpa hatları Şekil 1’de gösterilmiştir. Araştırmada kullanılan genotiplere göre 

incelenen özellikler üç ana gruba ayrılmış ve genotiplerin dağılımları farklılık göstermiştir. İncelenen 

karakterlerden nişasta oranının tane verimine çok yakın olduğu ve tane verimi ile aynı grupta yer aldığı, 

hektolitre ağırlığı ile bin tane ağırlığının aynı grupta bulunduğu, protein oranının ise ayrı bir grup 

oluşturduğu görülmüştür (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. İncelenen özelliklerin kendi aralarında ve genotipler ile ilişkisi 

 

SONUÇ 

Araştırmada tane verimi ve kalite özellikleri açısından değerlendirilen 80 adet ileri kademe arpa hattı, 

kontrol olarak kullanılan tescilli çeşitlerle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, incelenen özellikler 

bakımından kontrol çeşitlerine üstünlük gösteren 20 adet hat verim denemesine alınmak üzere biplot 

grafiğinden de faydalanılarak seçilmiştir. 

 

KAYNAKLAR 

Aguirre A, Badiali O, Cantarero M, Leon A, Ribotta P, Rubiolo O 2002. Relationship of Test Weight and 

Kernel Properties to Milling and Baking Quality in Argentine Triticales. Cereal Research 

Communications, 30: 203-208. 

Akdamar M, Tayyar Ş, Gökkuş A 2002. Effects of Different Sowing Times on Yield and Yield-Related 

Traits in Bread Wheat Grown in Çanakkale. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 15(2): 81-87. 

Akıncı C, Gül İ, Çölkesen M 1999. Diyarbakır Koşullarında bazı Arpa Çeşitlerinin Tane ve Ot Verimi ile 

bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Tarla Bit. Kong., 15-18 Kasım 1999, Adana. 

Alp A 2003. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarına Uygun Yüksek Verimli Arpa Çeşitlerinin 

Belirlenmesi. Türkiye V. Tarla Bit. Kong., 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. 

Anonim 2016. Tarım İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr, (Erişim tarihi: 27.04.2017). 

Bonfil DJ, Karnieli A, Raz M, Mufradi I, Asido S, Egozi H, Hoffman A, Schmilovitch Z 2004. Decision 

Support System for Improving Wheat Grain Quality in the Mediterranean Area of Israel. Field 

Crops Res. 89: 153-163. 

Çakır S 1988. Osman Tosun Gen Bankasındaki 97-192 Sıra Numaralı Arpa Materyalinde bazı Morfolojik 

ve Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi. Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, 63 s. 

http://www.tuik.gov.tr/


 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

67 
 

Çölkesen M, Cesurer L, Yürürdurmaz C, Demirbağ V, Çiçek A, Basgül A, Engin A 1999. 

Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Yüksek Verimli Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi. Türkiye 

III. Tarla Bit. Kong., 15-18 Kasım 1999, Adana. 

Doğan Y, Kendal E, Karahan T, Çiftçi V 2014. Diyarbakır Koşullarında bazı Arpa Genotiplerinde Verim 

ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniv. Zir. Fak. Derg., 31(2): 31-40. 

Kendal E 2013. İleri Kademede Bazı Yazlık Arpa Genotiplerinin Farklı Çevre Şartlarında Verim ve 

Kalite Parametrelerinin İncelenmesi. Fırat Üniv. Fen Bil. Derg., 25(1): 7-17. 

Kendal E, Tekdal S, Aktaş H, Karaman M, Berekatoğlu K, Doğan H 2014. Biplot Analizi Kullanılarak 

Yazlık Arpa Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Trakya Univ. J. of 

Natural Sci., 15(2): 95-103. 

Kün E 1996. Tahıllar-I (Serin İklim Tahılları). Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayın No:1451, Ankara, 322s. 

Oral E, Kendal E, Doğan Y 2017. Bazı Yazlık Arpa (Hordeum vulgare L.) Genotiplerinin Verim ve 

Kalite Yönünden Değerlendirilmesi. Iğdır Üniv. Fen Bil. Enst. Der., 7(1): 31-38. 

Öktem A, Çölkesen M 2000. Harran Ovası’nda Yetiştirilen İki Sıralı Arpa Çeşitlerinde Verim ve bazı 

Agronomik Karakterlerin Belirlenmesi. Harran Zir. Fak. Derg., 4(3-4), 53-64. 

Öztürk A, Akten Ş 1999. Kışlık Buğdayda bazı Morfofizyolojik Karakterler ve Tane Verimine Etkileri. 

Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23(2): 409-422. 

Öztürk A, Çağlar Ö, Tufan A 2001. Bazı Arpa Çeşitlerinin Erzurum Koşullarına Adaptasyonu. Atatürk 

Üniv. Zir. Fak. Derg., 32 (2): 109-115. 

Peterson RG 1994. Agricultural Field Experiments Design and Analysis. Marcel Dekker. Inc., Corvallis, 

Oregon, 409p. 

Poehlman MJ, Sleper DA 1995. Breeding Field Crops. Iowa State University Press., Ames, Iowa, 450p. 

Yan W, Kang MS, Ma B, Woods S, Cornelius PL 2007. GGE Biplot vs. AMMI Analysis of Genotype-

by-Environment Data. Crop Science, 47(2): 643-653. 

Yau SK 1995. Regression and AMMI Analyses of Genotype x Environment Interactions: An Empirical 

Comparison. Agronomy Journal, 87(1): 121-126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

68 
 

Ülkesel Bazı Mısır Çeşitlerinde Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Bülent CENGİZ1, Zekeriya KARABULUT1, Rahime CENGİZ1, Cavit SEZER1,                 Mesut 

ESMERAY1, Niyazi AKARKEN1, Ahmet DUMAN1, İbrahim CERİT2, Mehmet PAMUKÇU3, Mehmet 

TEZEL4 

 
1Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, SAKARYA 

2Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA 
3Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA 

4Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-KONYA 

: bulentcengiz44@yahoo.com.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, 2016 yılında Tesadüf Blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 

Sakarya,(Merkez), ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı aday mısır çeşitlerinin tane kalite özelliklerinin 

saptanması ve standart çeşitlerle karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada 21 adet aday mısır 

çeşidi ve 5 adet standart çeşit olmak üzere toplam 26 adet mısır çeşidi kullanılmıştır.  

Bu materyallerde 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, ham nişasta miktarı, kül miktarı, protein oranı 

ve ham yağ oranı incelenmiştir.  

Araştırmada saptanan bulgular incelendiğinde; çeşitlerin 1000 tane ağırlıklarının 236-390 g,  hektolitre 

ağırlığı değerlerinin 65-76 kg/100 lt, ham nişasta miktarının % 61-75, ham yağ oranı değerlerinin % 3,5-

5, protein oranı değerlerinin % 6,8- 9,8 ve kül oranı değerlerinin                  % 1,2- 1,6 arasında değiştiği 

saptanmıştır. 

Elde edilen parametreler yönünden aday çeşitler özellikle ham yağ, 1000 tane ve hektolitre değerleri 

yönünden standart çeşitlere üstünlük göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: 1000 Tane Ağırlığı, Hektolitre Ağırlığı, Ham Nişasta Oranı, Ham Yağ Oranı, 

Protein Oranı, Şeker Miktarı, Hatlar 
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ÖZET 

Genotipler farklı çevre koşullarında farklı performans gösterebilmektedir. Bu çalışma 2015-2016 

yetiştirme sezonun da Sakarya,(Merkez) ve Sakarya (Pamukova), lokasyonlarında, Tesadüf Blokları 

Deneme Desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülen denemeden elde edilen 18 adet ekmeklik buğday 

genotipinin (14 ileri seviyede hat ve 4 standart çeşit) bazı kalite özelliklerinin saptanması ve hatların 

standart çeşitlerle karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Elde edilen veriler lokasyonlar bazında ve 

lokasyonların birleştirilmiş analiz değerleri üzerinden incelenmiştir. Analizler Sakarya Mısır Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü Tane Kalite Laboratuvarında klasik analiz metotları kullanılarak yapılmıştır. 

Çalışmada 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, zeleny sedimantasyon değeri ve protein oranı 

değerlerine bakılmıştır.  

Araştırmada saptanan bulgular iki lokasyonun birleştirilmiş analiz değerleri üzerinden incelendiğinde;  

genotiplerin 1000 tane ağırlıklarının 46,6-53,3 g, hektolitre ağırlığı değerlerinin 72,2-78,8 kg/100 lt, 

zeleny sedimantasyon değerlerinin 29,6-49,3 ml ve protein oranı değerlerinin %  9,2-10,9 arasında 

değiştiği saptanmıştır. 

1000 tane ağırlığı yönünden 6 adet, hektolitre yönünden 9 adet, protein değerleri yönünden 4 adet ve 

Zeleny sedimantasyon yönünden 7 adet hat ön plana çıkarak ümitvar genotipler olarak 

değerlendirilmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: 1000 Tane Ağırlığı, Hektolitre Ağırlığı, Sertlik, Zeleny Sedimantasyon Değeri, 

Protein Oranı 
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ÖZET 

Ülkemizde mısır bitkisi önemli bir tahıl olup, ekonomik değeri, üretim miktarı ve kullanım alanları 

gün geçtikçe artmaktadır. Tarım ürünleri yetiştiriciliğinde ana amaçlardan birisi de üretilmiş olan ürünün 

bozulmadan ve çevre zararlarından korunarak uzun süre muhafaza edilmesidir. Birçok bölgemizde 

özellikle ikinci ürün mısır yetiştiriciliğinde hasat sonrasında ürünün tane nemi içeriğinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Hasat sonrası mısır tane neminin yüksek olması ürünün kızışması, küflenmesi ve 

bozulması gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Üretilen mısır ürününün bozulmadan uzun 

süre depolanabilmesi için uygun zamanda, uygun yöntemle ve en kısa sürede güvenli depolama tane nemi 

değeri olan en az % 15 seviyesinin altına indirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için ise mısır 

ürününün kurutulması gerekmektedir. Ayrıca ürün kurutulduktan sonra bozulmadan uzun süre 

saklanabilmesi için uygun koşullarda depolanması gerekir. Bu makalede doğal ve suni kurutma 

yöntemleri, kurutma işleminde kullanılan makineler ve kurutma sistemleri, amaca göre kurutma sıcaklığı 

değerleri, kurutmada dikkat edilmesi gereken hususlar irdelenmektedir. Ayrıca depolama yöntemleri, 

depolama şekilleri, depo tipleri, uygun depolama koşulları ve depolamada dikkat edilmesi gereken 

hususlar incelenmektedir. 

Anahtar kelimeler: mısır, kurutma, depolama, tane nemi 

 

Drying and Storage Methods of Corn Grain 

 

ABSTRACT 

In our country the corn plant is an important grain. The economic value, production amount and usage 

fields of corn plant are increasing day by day. One of the main purposes in the farming of agricultural 

products is to preserve the produced product for a long time without deterioration and environmental 

damage. In many regions, especially in the second crop corn farming, the grain moisture content of the 

crop is high after harvest. High post-harvest corn grain moisture cause defects such as browning, mold, 

and deterioration of the product. For the corn product to be stored for a long time without deterioration, it 

is necessary to reduce it to at least 15% of the grain moisture value at the appropriate time by the 

appropriate method and as soon as possible. To achieve this, the corn product must be dried. Furthermore, 

after the product is dried, it must be stored under appropriate conditions so that it can be stored for a long 

time without deterioration. In this article, natural and artificial drying methods, machines used in drying 

process and drying systems, drying temperature values according to purpose, subjects to be considered in 

drying are examined. In addition, storage methods, forms of storage, appropriate storage conditions and 

issues to be considered in storage are examined. 

Key words: corn, drying, storage, kernel moisture 

 

GİRİŞ 

Mısır bitkisi dünyada tahıl ekiliş alanı itibari ile buğday ve çeltikten sonra üçüncü, üretim bakımından 

ise ikinci sırada yer alan önemli bir tahıl bitkisidir. Tüm serin iklim ve sıcak iklim tahılları içinde en 

yüksek verimi gösteren tahıl cinsi mısırdır. Mısır dünyada 184 800 969 ha alanda yetiştirilmekte, 1 037 

791 518 ton üretilmekte ve verimi ortalama 5615.7 kg ha-1’dır (Anonim, 2017a).  

Dünyada mısır yetiştiren ülkeler arasında birim alan verimi bakımından farklılıklar bulunmaktadır. 

Mısır bitkisinin değişik ekolojik koşullarda yetiştirilmesi ve yetişme tekniğinin bazı ülkelerde çok, 

bazılarında ise az gelişmiş düzeyde bulunması bu durumu ortaya çıkarmaktadır. Mısır bitkisi uygun 

ekolojik alanlarda ve entansif tarım tekniği ile yetiştirildiğinde verimi yüksek olmaktadır. Ülkemizde 

önemli bir bitki olan mısırın ekonomik değeri ve kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de 

dane mısır ekim alanı 6 800 192 da, üretimi 6 400 000 ton, verimi ise 942 kg da-1’dır (Anonim, 2017b).  

mailto:gulgunoktem@harran.edu.tr
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Mısır bitkisi ülkemizde ve Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinde tane ürünü, insan yiyeceği, 

hayvan yemi, yeşil yem ve endüstri hammaddesi amacıyla yetiştirilmektedir. Dünyada üretilen toplam 

mısırın %70 i hayvan beslenmesinde, %25 i insan beslenmesinde, %5’i ise endüstri hammaddesi olarak 

kullanılmaktadır.  

Mısır tanesi yaklaşık %70 nişasta, %10 protein, %5 yağ, %2 kül ihtiva etmektedir. Bu özelliğinden 

dolayı özellikle kanatlı hayvan beslenmesinde aranan bir yem rasyonu bileşenidir. Endüstride kullanım 

alanı her geçen gün artmakta olup, mısır özü yağı, nişasta bazlı şeker, nişasta ve mısır unu birçok 

mamulün hammaddesini oluşturmaktadır. Son yıllarda enerji bitkisi olarak da değerlendirilmekte olup 

tanelerinden etanol elde edilmektedir.  

Birçok bölgemizde özellikle ikinci ürün mısır yetiştiriciliğinde ve geç ekimlerde hasat sonrasında 

ürünün tane nemi içeriğinin yüksek olduğu görülmektedir. Hasat sonrası mısır tane neminin yüksek 

olması ürünün kızışması, küflenmesi ve bozulması gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. 

Tarım ürünlerinde ana amaçlardan birisi de üretilmiş olan ürünün bozulmadan ve çevre zararlarından 

korunarak uzun süre muhafaza edilmesidir.  

Ürünün nemi, ortam sıcaklığı, ortamdaki oksijen miktarı ve zararlı mikroorganizmalar ürünlerin 

bozulmasına neden olan başlıca etmenlerdir. TSE 3415’nolu mısır standardında mısır ürünü; kendine 

özgü koku, tat ve renkte olmalı, yabancı tat ve koku özellikle kızışma ve küf kokusu olmamalı, içerisinde 

canlı böcek bulunmamalı, ıslak ve %15’den fazla rutubetli olmamalı şeklinde ifade edilmektedir 

(Anonim, 2010). Sağlıklı bir saklama işleminin yapılabilmesi için üretilen mısırın depolama yapılmadan 

önce nem miktarının depolamaya elverişli duruma getirilmesi gerekmektedir. Mısırın hasat edildikten 

sonra 6 aydan az bir zaman dilimi için yapılacak olan depolama için %15 nem oranına kadar, daha uzun 

süreli depolamalarda ise; nem oranının %14’e indirilmesi gerekir.  

Mısır Tanesinde Kurutma 

Yaş veya nemli olan üründen sıvının alınması işlemine kurutma denir. Tahıl üretiminde kayıpları 

azaltarak verimliliği arttırmak, ekim alanlarından daha fazla yararlanmak, hasat sonrasında yüksek nem 

oranına sahip tahılın bozulmadan uzun süre saklayabilmek, küflenme ve çürümeden dolayı meydana 

gelen kayıpları ve zararlı böceklerin etkilerini azaltmak için kurutma yapılmaktadır. Kurutma ısı ve kütle 

geçişine dayalı olup, kurutma türleri kurutulacak madde çeşidine göre değişmektedir. Mısır kurutma 

sistemleri; doğal kurutma sistemleri ve yapay kurutma sistemleri olmak üzere iki grupta toplanmaktadır 

(Bengtsson, 1986; Loewer, 1994). 

 

Mısır Kurutma Sistemleri 

Doğal Kurutma 

Doğal kurutma ürünün güneş altına bırakılarak doğal olarak kurutulmasıdır. Ürünün yağmurdan, 

rüzgârdan, toz-topraktan, böceklerden, kemirgenlerden ve diğer hayvanlardan korunamayışı kalitelerini 

ciddi ölçülerde azaltmakta olup, meydana gelen kalite kayıpları da uluslararası pazarda önemli ekonomik 

olumsuzluklar yaratmaktadır. Doğada kurutma güneş ısısıyla gerçekleşmekte olduğundan, kurutmanın her 

yerde ve her zaman bu yolla sağlanamaması, her zaman güneşte kurutulma olanağının olmayışı, her 

yörenin güneşte kurutmaya uygun iklim koşullarına sahip olmaması önemli dezavantajlar arasındadır.  

 

Yapay Kurutma 

Fazla miktarda ürünün kısa sürede kurutulması ve uzun süre depolama ihtiyacının olduğu durumlarda 

yapay kurutma tercih edilmektedir. Mısır ürününü kurutmada kullanılan sıcaklık, ürünün kullanım 

amacına göre değişir. Tohumluk için 44 °C, yemeklik ürün için 55 °C, yemlik ürün için ise 82 °C 

civarında kurutmak uygundur. 

Yapay kurutma işleminde çevre havası kullanılabileceği gibi, ısıtıcılar yardımıyla ısıtılan havanın 

fanlar yardımıyla ürünün içinden geçirilmesi sonucunda da kurutma gerçekleşebilmektedir. Mısır kurutma 

sistemlerinde genellikle sıcak hava kullanılmakta olup, sistemler kullanılan hava sıcaklığına göre 

sınıflandırılmaktadır. Bunlar; doğal hava sıcaklıklı kurutma sistemleri, düşük hava sıcaklıklı kurutma 

sistemleri, yüksek hava sıcaklıklı kurutma sistemleri ve kombine kurutma sistemleridir. 

 

Doğal Hava Sıcaklıklı Kurutma Sistemleri 

Çevre havasının, herhangi bir ısıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan kurutma havası olarak 

kullanıldığı sistemlerdir. Kurutma işleminin olabilmesi için çevre havasının sıcaklığına ve nemime bağlı 
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denge neminin mısırın o andaki nem değerinden küçük olması gerekir. Bu tür kurutma daha çok silo tipi 

kurutucularda görülür. Kurutma havası bir fan vasıtasıyla siloya gönderilerek hava sıcaklığının 1-2.5 °C 

artmasını sağlar. Bu sıcaklık farkı ilave olarak bir kurutma potansiyeli sağlar. 

 

Düşük Hava Sıcaklıklı Kurutma Sistemleri 

Bu tür kurutucularda kurutma havasının kurutma potansiyelini arttırmak amacı ile çevre havası 2-10 

°C arasında ısıtılır. Bu sıcaklık artışı, kurutma havasının bağıl neminde hissedilir oranda bir düşme sağlar. 

Bu durum kurutma havasının denge nemi değerinin düşmesine ve kurutma potansiyelinin artmasına 

neden olur. Bu sistemde doğal havalı kurutmadaki silo tipi kullanılmakta olup, fan girişine veya çıkışına 

hava ısıtıcısının ilave edilmesi gerekmektedir. Hava ısıtıcısı, nem kontrolü olarak çalıştırılır. Havanın 

bağıl nemi belli bir değerin altında iken, sistem doğal havalı kurutucu olarak kullanılır. Bağıl nem değeri, 

belirlenen limiti aştığı taktirde ısıtıcı devreye girmektedir.  

 

Yüksek Sıcaklıklı Kurutma Sistemleri 

Çevre havasının, kurutma işleminden önce 10-80 °C arasında ısıtıldığı sistemlere yüksek sıcaklıklı 

kurutucular denir. Sabit yataklı veya hareketli yataklı olmak üzere iki ayrı tipi bulunmaktadır. Sabit 

yataklı tip, silo tipi kurutucu olup kurutma sürecinde hareketsizdir. Hareketli tipte ise tahıl sürekli hareket 

halinde olup kurutucunun bir tarafından giren nemli tahıl, çıkış bölgesinden kurumuş olarak çıkmaktadır.  

 

Kombine Kurutma Sistemleri 

Üç gruptan birkaçının bir arada bulunduğu kurutma sistemleridir. Kombine sistemlerde kurutma iki 

aşamada tamamlanır. Hasat sonrası elde edilen, ilk nemi %20 den fazla olan ürün, yüksek sıcaklıkta 

çalışan bir kurutucuyla ön kurutmaya alınır. Tane nemi kısa sürede %20-%18‘e indirildikten sonra çevre 

havası veya düşük sıcaklıkta çalışan ikinci bir kurutucuya aktarılarak kurutmaya devam edilir. Bu yöntem 

ile %25 daha az enerji tüketilmektedir. 

 

Depolama  

Depolama; ürünün özelliklerinde ve kalitesindeki değişiklikleri en aza indirerek değerlendirilmesine 

kadar geçen süre içerisinde, belli depolarda, çeşitli şekillerde ve bir plan dâhilinde ürünü daha uzun süre 

korumaktır. Depolanan ürünün depolama süresi içinde nitelik ve nicelik bakımından değer kaybına 

uğratılmadan ya da mümkün olan en az kayıpla korunabilmeleri için ürünün depolama koşullarının iyi 

bilinmesi ve kontrol edilmesi gerekir (Rehman, 2006). Ürünün uygun koşullarda depolanması, bunun 

kalitesinde önemli bir değişme olmadan daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. Ancak, depolama 

koşulları üzerine etkili olan etmenlerin olumsuz oluşumu, değişimi ve artışı depolamayı güçleştirir (Ünal, 

1991). 

 

Depolamada Dikkat Edilecek Unsurlar 

Depolamada dikkat edilecek unsurları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. Depolanacak tahılların 

nem içerikleri düşük olmalı, gerekirse depolanmadan önce kurutulmalıdır. Kırık, hasar görmüş taneler, 

yabancı ot tohumları ile küflü ve pörsümüş taneler temizlenmelidir. Haşere ve enfekte olmuş tane içeren 

tahıl kitleleri fumigasyon (gazlama) yoluyla ilaçlanmalıdır. Depolama işleminde ve depo seçiminde 

tahılın ve yöre ikliminin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Depo olarak kullanılacak bina; 

nemsiz, kuru, havadar ve aydınlık olmalı, depo havasının nem ve sıcaklığı sürekli kontrol edilmelidir. 

Tahıl depolarına zararlıların girmesine olanak vermeyecek önlemler alınmalıdır. Depolama alanları beton 

ve toprak zeminlerde ise iyonize nemin depo alanına girmemesi için depolama alanlarının çok iyi izole 

edilmiş olması gerekmektedir. 

Mısır ürününün depolama esnasında kalite kayıplarının en düşük düzeyde tutulabilmesi için 

depolamada en uygun koşullarının sağlanması gerekmektedir. Depolanacak mısırda depolama 

başlangıcında yabancı madde miktarı fazla ve tane nemi %15 düzeyinden fazla ise üründe küf ve böcek 

aktivitesi nedeniyle bozulma ve kalite kayıpları hızlı bir artış gösterebilir. Kurutma işlemi sonrasında 

mısır soğutulmalı ve nem durumu kontrol edildikten sonra depolanmaya başlanılmalıdır. Depolama 

süresince, depolanan mısırda farklı katmanlarda belirli aralıklarla sıcaklık ve nem kontrolü yapılmalıdır. 

Mısırın depolanmasında böcek ve küf gelişiminin önüne geçmek için depo iç ortamının sıcaklığı 10-12 °C 
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ve bağıl nemi %65 düzeyinde tutulmalıdır. Uzun süreli depolamada, depo ortamına ürün tarafından 

yayılan nem, kirlenmiş hava, zararlı gazlar, toz ve patojenlerin dışarı atılması, ayrıca depo ortamına taze 

havanın alınabilmesi için mutlaka havalandırma yapılmalıdır. Ticari olarak tasarlanan depolama 

sistemlerinde uzun süreli depolama yapılacağı için mekanik havalandırma sistemleri tekniğine uygun 

olarak tasarlanmalıdır. İyi bir mekanik havalandırma sistemi ile ürünün durumu düzeltilebilir, ürünün 

ihtiyaç duyduğu depo iç ortam çevresel koşulları sağlanabilir ve böcek aktivitesi ile küf azaltılabilir 

(Anonim 2002 ve 2003). 

Depolama Şekilleri 

Ürünün muhafaza edileceği deponun özelliği ve tipi; ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinin korumasına yardımcı olacak biçimde seçilmelidir. Nispi nemin fazla olduğu bölge ve 

yörelerde, bünyesine çevre nemini daha fazla alabilecek malzemelerden kaçınmak veya duvarlar arasına 

nem almayı önleyici maddeler yerleştirmek gerekebilir. Aynı şekilde hava sıcaklığının yüksek olduğu 

bölgelerde depo malzemelerinin sıcaklığı geç ileten yapı maddelerinden seçilmesi gerekebilir.  

Tane ürünü depolama şekillerini açıkta ve kapalı depolama şekilleri olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Açıkta depolama; üzeri muşambalı yığınlar şeklinde depolama, açıkta çuvallı istif, çuvallı havuz şeklinde 

depolama, saman ya da toprak örtüsü altında yığınlar şeklinde depolama, polietilen örtülü yığınlar altında 

depolama şeklindedir. Kapalı depolama; düşey depolarda (silo) dökme, yatay depolarda dökme veya 

çuvallı olarak yapılabilmektedir.  

Mısır Serenleri   

Küçük aile işletmelerinde kendi ihtiyaçları için üretilen koçan halinde mısırın neminin kış mevsimine 

girilmeden önce depolama için gerekli bir düzeye indirilmesi gerekir.  

Özellikle koçanlı mısırın sürekli olarak dış hava sirkülasyonunun sağlandığı yapılarda depolanması; 

nem kapsamının güvenli bir değere düşürülmesi ve kalite kaybının önlenmesi açısından yararlıdır. 

Koçanlı mısırın depolandığı yapılar genellikle mısır serenleri olarak adlandırılmaktadır. Farklı 

malzemelerden yapılmış çeşitli tiplerde serenler olmakla birlikte, en yaygın olarak kullanılan serenler; 

duvarları ahşap, çıtalı, dikdörtgen şeklindeki serenlerdir. Bu serenler karşılıklı olarak yerleştirilerek ikiz 

serenler şeklinde de düzenlenebilir. 

Serenlerde duvar yüzeyinin en az %8-10’u kadar boşluk bırakılmalıdır. Boşluk oranının artması, 

kurumayı hızlandırsa da yağış sularının içeriye girmesine neden olabilir. Duvarlar, 10-20 cm genişliğinde 

tahtaların 2-4 cm aralıklarla yerleştirilmesi ile yapılır. Serenlerin genişliği 1.5-3.0 m arasında olabilmekte, 

ancak seren genişliğinin artması durumunda havalandırma kanallarının yapılması gerekmektedir.  

Ahşap tabanlı serenler zeminden 50-60 cm, beton tabanlı serenler 15-20 cm yükseklikte yapılabilir. 

Ayrıca dış duvarlar döşemeden itibaren 15-20 cm yükseklikte galvanizli saç veya alüminyum ile 

kapatılmalıdır. Böylece kemirgenlerin seren içerisine girmeleri engellenmelidir. Duvar yüzeylerinde 

bulunan çıtalar arasındaki açıklık, kuşların girmesini engelleyecek kadar olmalı ve kafes teli ile 

kapatılmalıdır. Doğal havalandırma sistemi genellikle koçanlı mısırın nem kapsamının %20’den az 

olması halinde kullanılmalıdır (Balaban ve Şen, 1988). 
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ÖZET 

Bu çalışma Çanakkale’nin Merkez, Biga ve Gelibolu ilçelerinde 2015 ve 2016 üretim sezonlarında 

yetiştirilen ekmeklik buğdaylara ait numunelerin kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Sagittoria, 

Masaccio, Kaşifbey, Tekirdağ, Adelaide, Adana 99, Gönen, Esperia, Flamura 85, Anopa ve Renan 

ekmeklik buğday çeşitlerine ait örnekler ile yürütülmüştür. Araştırmada hektolitre ağırlığı, yaş glüten 

oranı, glüten indeksi değeri, sedimentasyon ve nem oranı gibi bazı kalite kriterleri incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda, bölgede hektolitre ağırlığının 74,16 kg/hl ile 81,13 kg/hl, yaş glüten oranının % 

23,11 ile % 27,82, glüten indeksi değerinin % 44,63 ile % 97,43, sedimentasyon oranlarının 31,17 ml ile 

44,28 ml ve nem oranının % 12,18 ile % 13,20 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Kalite özellikleri 

yönünden Çanakkale merkezde Gönen ve Masaccio, Biga ve Gelibolu bölgelerinde Sagittoria çeşitlerinin 

daha üstün olduğu gözlenmiştir. 
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Türkiye’de Tescil Edilmiş Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fizyolojik 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Özlem AKGÜNER Harun BAYTEKİN

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

: hbaytekin@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Türkiye’de tescil edilmiş bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin fizyolojik özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla 2014–2015 yetiştirme sezonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos 

Yerleşkesi uygulama alanlarında eksik bloklar deneme desenine göre iki tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

İncelenen her özellik bakımından çeşitler arasında önemli farlılıklar tespit edilmiştir. Başaklanma gün 

sayısı 135–164 gün, başak uzunluğu 8.25–17.36 cm, başakçık sayısı 16.9–25.8 adet, bin tane ağırlığı 

28.08-51.15 g, başak ağırlığı 0.684–3.55 g, başakta tane ağırlığı 0.38–2.75 g, tane verimi 99.72–471.29 

kg/da arasında değişim göstermiştir. En yüksek tane verimi Hanlı çeşidinden elde edilmiştir.  

Araştırmada, tane verimi ile başak uzunluğu ve başaklanma gün sayısı arasında önemli ve olumsuz, 

başak tane ağırlığı, başak ağırlığı ve bin tane ağırlığı arasında önemli ve olumlu ilişkiler kaydedilmiştir. 
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Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının 

Ekonomik Analizi 
 

Recep Kodaş1,Rahmi Taşcı1 

 
1Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yenimahalle/ANKARA 

: recep.kodas@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İkizce/Haymana Araştırma 

ve Uygulama İstasyonunda organik olarak yetiştiriciliği yapılan bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin 2012-

2013 yetiştirme sezonu verilerini içermektedir. Araştırmada 3 faklı organik uygulama ve 8 farklı 

ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Uygulamalar; Organik Sertifikalı Ticari Ahır Gübresi(AG), Yeşil 

Gübre(YG) ve Karışım(AG+YG) ile kontrol olarak Konvansiyonel yetiştiriciliktir. Ekmeklik Buğday 

Çeşitleri; Tosunbey, İkizce-96, Gün-91, Sönmez-2001, Bezostaja-1, Bayraktar-2000, Köse 220/39 ve 

Sivas 111/33. Deneme Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Uygulamalar arasında verim yönünden yapılan istatistiki analizde %1 önemli farklılık 

bulunmuştur. En yüksek verim 329 kg/da ile Konvansiyonel yetiştiricilikten alınırken; en düşük verim 

190 kg/da ile Sertifikalı Organik Ticari Gübre(AG) uygulamasından alınmıştır. Yapılan tarla 

uygulamaları ve elde edilen ürün sonucuna göre; organik uygulamalar ve konvansiyonel yetiştiricilik 

arasında ekonomik analiz yapılmıştır. Çalışma alanı kamu araştırma sahası olduğu için; maliyet 

hesaplamalarında birim fiyat olarak yöredeki piyasa ve üretici fiyatları ile kira bedelleri esas alınmıştır. 

Uygulamalar arasında toplam üretim masrafları bakımından en yüksek maliyet 251,48 TL ile organik 

AG+YG uygulamasında hesaplanırken, en düşük maliyet 166,09 TL ile konvansiyonel uygulamasında 

bulunmuştur. Uygulamalar net kârlılık bakımından karşılaştırıldığında; organik yeşil gübre(YG) 

uygulaması daha kârlı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Organik buğday yetiştiriciliği, buğday çeşitleri, verim, ekonomik analiz 
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Tatlı Mısırda (Zea Mays L. Saccharata) Kaliteyi Etkileyen Faktörler 
 

Ayşe Gülgün ÖKTEM,    Abdullah ÖKTEM, 
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1 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 

: gulgunoktem@yahoo.com 

 

ÖZET 

Tatlı mısır son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde önem kazanan mısır varyetelerinden 

birisidir. Ülkemizde tatlı mısırın taze, dondurulmuş veya konserve şeklinde tüketimi yaygınlaşmaktadır. 

Son zamanlarda bardakta mısır tüketimi de oldukça önem kazanmıştır. Şeker oranının yüksek oluşu tatlı 

mısırı tüketiciler için cazip hale getirmektedir. Ancak şeker oranı önemli bir kalite kriteri olup; çeşit, ekim 

ve hasat zamanı, bakım işlemleri, depolama gibi faktörlerle yakından ilişkilidir. Uygun olmayan 

yetiştirme koşullarında veya hasat zamanının gecikmesinde tanelerindeki şeker, nişastaya dönüşmekte ve 

kalitede düşmeye neden olmaktadır. Bu makalede, şeker mısırda kaliteye etki eden faktörler 

irdelenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Tatlı mısır, şeker oranı, kalite 

 

Factors Affecting Quality in Sweet Corn (Zea mays L. saccharata) 

 

ABSTRACT  

Sweet corn is one of the most important corn varieties in the world and in our country in recent years. 

Consumption in fresh or canned form is becoming widespread. Especially recently, consumption of corn 

in the glass has become very important. The high rate of sugar makes it attractive for consumers. 

However, the sugar ratio which is an important quality criterion connected to varieties, planting and 

harvesting time, maintenance operations, storage. The sugar rate is converted into starch and causes to fall 

into quality under inappropriate cultivation conditions or delayed harvest time.  

In this article, factors affecting quality in sweet are explained. 

Key Words: Sweet corn, sugar rate, quality 

 

GİRİŞ 

Bir sıcak iklim bitkisi olan mısır dünyada 184 800 969 ha alanda yetiştirilmekte, 1 037 791 518 ton  

üretilmekte ve verimi ortalama 5615.7 kg ha-1’dır (Anonim, 2017a). Türkiye’de dane mısır ekim alanı 6 

800 192 da, üretimi 6 400 000 ton, verimi ise 942 kg da-1’dır (Anonim, 2017b). Ülkemizde tane mısır ile 

ilgili istatistiki veriler bulunmasına rağmen, tatlı mısır ile ilgili kesin bir veri bulunmamaktadır.  

Diğer mısır varyetelerine göre besin değeri daha yüksek olduğundan, daha çok süt olum döneminde 

kullanıma sunulmaktadır. Koçanları suda kaynatılarak, ateşte közlenerek veya kızartılarak doğrudan 

tüketildiği gibi; koçanlarından ayrılan taneler konserve yapılarak veya dondurularak da gıda sanayisinde 

değerlendirilmektedir. Süt olum dönemi sonunda hasat edildiğinde diğer mısır alttürlerinden daha fazla 

şeker oranına (% 6) sahiptir. Mısır alttürleri içerisinde en iri embriyo şeker mısırda bulunduğu için aynı 

zamanda en yüksek yağ ve protein oranına sahiptir. Süt olum döneminde hasat edilen şeker mısır 

tanelerinin besin değeri oldukça yüksektir. Koçanları suda kaynatılarak, ateşte közlenerek veya 

kızartılarak doğrudan tüketildiği gibi; koçanlarından ayrılan taneler konserve yapılarak veya dondurularak 

da gıda sanayisinde değerlendirilmektedir. Bu sayede tüketimi yaz ayları ile sınırlı kalmayıp, geniş bir 

döneme yayılarak yeni bir besin kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeker mısırın öncelikle turistik ve 

sahil bölgelerimizde taze olarak tüketimi hızla artarken, sade veya diğer bazı yiyeceklerle karışık olarak 

yapılan konserveleri ve salata garnitürleri büyük kentlerimizde oldukça beğenilmekte ve tüketimi 

yaygınlaşmaktadır (Öktem ve Öktem, 2006a).  

Ülkemizde uygun çeşit, uygun ekim zamanı ve uygun bakım ile şeker mısırın tane mısır yetiştirilen 

alanlarda yetiştirilebilmektedir. Şeker mısırın taze koçan olarak daha erken hasat edildiğinden iyi bir ön 

bitki olduğu bildirilmiştir (Öktem ve Öktem, 1999; Öktem ve ark 2003; Öktem ve ark. 2004). 

Gerek doğrudan tüketim, gerekse konserve olarak tüketimde tatlı mısırın kalite kriterleri farklılık 

göstermektedir. Bu makalede tatlı mısırda kaliteyi etkileyen faktörler irdelenmektedir. 

mailto:gulgunoktem@yahoo.com
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Tatlı Mısır’da Kaliteyi Etkileyen Faktörler 

Kullanım Amacı 

Tatlı mısır çeşitleri arasında kullanım tercihlerine bağlı olarak farklılıklar bulunmaktadır. Tatlı mısır 

taze koçan tüketimi amacıyla yetiştirildiğinde, koçanların iri ve düzgün olması ile taze koçan veriminin 

yüksek olması pazar değerini arttırmaktadır. Tatlı mısır üretiminde eşzamanlı olgunlaşma gösteren, 

kardeşlenmeyen, iri ve uzun koçanlı, şeker içeriği yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı ve yüksek 

verimli şeker mısır çeşitleri tercih edilmektedir. Özellikle koçanların iri, uzun ve kalın olması pazarlamayı 

kolaylaştırmaktadır. Günümüzde at dişi ve sert mısırın yoğun bir şekilde haşlanmış olarak tüketildiği 

ülkemizde; şeker mısır üretiminin istenilen seviyeye ulaşması ve rekabet edebilmesi için iri koçanlı ve 

şeker oranı yüksek çeşitlerin üreticiler tarafından kullanılması gerekmektedir.  

Ayrıca tatlı mısırda tek koçan ağırlığı da önemli faktörlerden birisidir. Uzun ve kalın koçanlarda koçan 

ağırlığı da yüksek olmakta, albenisi yüksek olduğu için tüketiciler tarafından daha fazla tercih 

edilmektedir. Ayrıca 16 cm’den kısa koçanların pazarlanma olasılığı azalmaktadır. Bu bağlamda hem taze 

tek koçan ağırlığı, hem de taze koçan verimi yüksek olan Vega, Merit, Martha, Jubilee ve Reward gibi 

çeşitler Harran Ovası ve GAP Bölgesi ile benzer ekolojilere sahip bölgelere önerilebilir (Öktem ve Öktem 

2006a). 

Konserve amacıyla yetiştirilen tatlı mısırda ise taze tane veriminin, suda çözünür kuru maddenin ve 

şeker oranının fazla; nişasta, selüloz ve alkolde çözülmeyen maddelerin düşük olması istenmektedir 

(Anonim, 1990).  

Çeşit Özelliği 

Ülkemizde yerel ve popülasyon tatlı mısır çeşitlerinin yerini şeker oranı daha yüksek, hasat sonrası 

daha uzun süre dayanabilen hibrit çeşitler almıştır. Tatlı mısır çeşitleri genel olarak tohum rengi, 

olgunlaşma gün sayısı ve tatlılık derecesine göre sınıflandırılmaktadır. Renk bakımından çeşitler, sarı, 

beyaz veya iki renkli olabilmektedir. Olgunlaşma süresi yetiştirildiği yıla ve iklime bağlı olarak 

değişebilmekle birlikte erkenci, orta erkenci ve geçci olarak nitelenebilecek çeşitleri bulunmaktadır.  

İçerdikleri şeker içeriklerine göre ise; standart, süper tatlı, şeker oranı arttırılmış ve sinerjistik olarak 

dört grupta toplanmaktadır. Şeker içerikleri, şeker oranı üzerine etkili olduğu belirtilen gen isimleriyle de 

ifade edilmektedir. Standart tatlı mısır çeşitleri ‘su’ geni, süper tatlı şeker mısır çeşitleri ‘sh-2’ geni 

taşımaktadır. Şeker oranı arttırılmış tatlı mısır çeşitleri ise ‘se’ geni içermektedir. Şeker oranı arttırılmış 

tatlı mısır çeşitlerinde hasattan sonra şekerin nişastaya dönüşümü daha yavaş olduğu için raf ömürleri 

uzundur ve bu nedenle taze tüketim için uygun çeşitlerdir (Azanza et al., 1996). Sinerjistik olarak 

belirtilenlerin ise diğer tipler kadar üretimi yapılamadığı için fazla tanınmamaktadır (Dickerson, 1996; 

Lerner ve Dana, 2007; Syzmanek, 2009). 

Ekim Zamanı 

Tatlı mısırdaki şeker oranı bitkinin ekim ve hasat zamanına bağlı olarak değişebilmektedir (Kantarcı 

ve ark., 2016).  

Birim alandan yüksek ve kaliteli verim elde etmek için ekim zamanın iyi ayarlanması gerekmektedir 

(Öktem ve ark., 2004). Ülkemizde değişik şeker mısırı çeşitlerinin farklı bölgelerde ana ürün veya ikinci 

ürün koşullarında denendiği çalışmalarda; çeşitlerin yıllara ve çevrelere göre taze koçan verimlerinin 

dekara 650-2200 kg arasında, hasıl verimlerinin ise dekara 1400-3500 kg arasında değişim gösterdiği 

bildirilmiştir (Koçak ve Köycü 1994, Öktem ve Öktem 1999, Sencar ve ark. 1999, Gençtan ve Uçkesen 

2001). 

Ekim Sıklığı 

Tatlı mısır çeşitlerinde ekim sıklığı arttıkça koçan uzunluğu, koçan kalınlığı ve taze tek koçan 

ağırlığının azaldığı, pazarlanabilir koçan miktarının düştüğü belirtilmekte olup, tatlı mısırda pazarlanabilir 

koçan yüzdesinin yüksek olması için en uygun sıra üzeri mesafesinin Merit çeşidi için 22 cm olduğu 

belirtilmektedir (Öktem, 2005; Öktem ve Öktem, 2005).  
 

Sulama  

Tatlı mısır su stresine karşı oldukça hassastır. Uygun zamanda ve yeterli miktarda sulama yapılması 

gerekir (Öktem ve ark., 2003). Su stresinin anlık olarak belirlenmesinde, yaprak su içeriği ve klorofil 

değerlerinin kullanılabileceği açıklanmıştır (Çamoğlu ve ark., 2011). Tatlı mısırda artan su stresi ile 

birlikte taze koçan veriminin ve tanede protein oranın arttığı ancak Fe, Zn ve Cu içeriğinin azaldığı 

bildirilmiştir (Öktem, 2008). 
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Gübreleme 

Kaliteye etki eden bir diğer unsur ise gübrelemedir. Mısır bitkisi özellikle azotlu gübre 

uygulamalarından oldukça etkilenmektedir. Zamanında ve uygun miktarda verilen azotlu gübreler verim 

ve kaliteyi artırmaktadır. Gübre kullanımdaki amaç, fazla gübre kullanmak değil, ekonomik miktarda 

gübreyi verebilmektir (Öktem, 1996). Fazla miktarda verilen azotlu gübre şeker oranını azaltmaktadır 

(Altıparmak, 2001). Tatlı mısırda organik gübreler ile humik asidin birlikte uygulanmasının, organik 

gübrelerin tek olarak uygulanmasına nazaran daha iyi sonuç verdiği açıklanmıştır (Cihangir ve Öktem,  

2015). Yapılan çalışmalarda, mısıra verilecek azotun 8-30 kg da-1 arasında değişebileceği belirtilmektedir 

(Soltner, 1990; Kırtok, 1998). Harran ovasında yürütülen çalışmalarda yapılan regresyon analizlerine 

göre; Jubilee tatlı mısır çeşidi için en uygun azot dozunun 28 kg da-1 (Öktem ve Öktem, 2006b), Merit 

tatlı mısır çeşidi için 30 kg da-1 (Öktem, 2005; Öktem ve Öktem, 2005), Vega tatlı mısır çeşidi için ise 32 

kg da-1 olduğu bildirmektedir ( Öktem ve ark., 2010). 

Hasat Zamanı 

Diğer mısır tiplerinin tanesinde % 4 oranında şeker bulunurken, tatlı mısır taneleri % 6 oranında şeker 

içermektedir. İyi yetiştirme koşulları, iyi bakım ve zamanında hasat ile tanedeki şeker oranı 

artabilmektedir. Genellikle süt olum döneminde kullanıma sunulan tatlı mısırın bu dönemde taneleri 

oldukça tatlı olmasına karşın, olgunlaşma süreciyle birlikte şeker oranı düşmektedir.  

Tatlı mısırın tanelerindeki şeker oranı hasatla beraber hızla azalmaktadır. Hasattan sonra açıkta 

bekletilen tatlı mısır koçanlarında şeker oranı, tanedeki solunumdan dolayı nişastaya dönüşmektedir. 

Diğer bir ifadeyle hasattan sonraki süreçte tanede bulunan sukroz hızlı bir şekilde nişastaya 

dönüşmektedir. Bu durumda kalite düşmektedir. Bu nedenle hasat edilen taze tatlı mısır koçanları zaman 

kaybetmeden dondurulmalı ya da soğuk hava deposuna alınmalıdır.  

Yüksek hava sıcaklığında da tanedeki şeker oranı azalmaktadır. Bu nedenle hasadın sabah erken 

saatlerde yapılması daha uygundur.  

Tatlı mısır tanesinin değerlendirilme durumuna göre hasat sırasında farklı nem oranı istenmektedir. 

Tatlı mısır dondurulacak veya konserve olarak tüketilecekse hasat sırasında tane neminin %76-79 

arasında olması istenmektedir (Marshall, 1988).  Ayrıca standart tatlı mısır çeşitleri, at dişi mısır 

çeşitleriyle tozlandığında xenia denilen olay gerçekleşmekte ve şeker oranı azalmakta, nişasta oranı 

artmaktadır. 
 

SONUÇ 

Son zamanlarda ülkemizde tatlı mısıra olan iç talep her geçen gün artmaktadır. Bu talebi üretimi 

artırmak suretiyle ve tüketimi teşvik ederek çok iyi değerlendirmek gerekmektedir. Tatlı mısırda tüketim 

ve değerlendirme amacına uygun olarak çeşit seçiminin yapılması, uygun yetiştirme alanlarında 

yetiştirilmesi, uygun sulama, gübreleme gibi bakım işlemlerinin yapılması hem taze koçan verimini hem 

de kaliteyi artıran unsurlardır. Ayrıca tatlı mısırın uygun zamanda ve şekilde hasat edilerek, ürünün hasat 

sonrası soğuk zincir içerisinde muhafaza edilmesi, kalite azalmalarını da en az seviyeye indirebilecektir.   
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İleri Kademe Makarnalık Buğday (Triticum Turgidum Ssp. Durum) F8 Hatlarının 

Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi 
 

Şadiye YAKTUBAY1   M.Nazım DİNÇER1  .A.Alpaslan EZİCİ1 

 

1 Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

: sadiyeyaktubay@yahoo.com 

 

ÖZET 

2013-2014 yetiştirme yılında Adana ekolojik koşullarında yürütülen bu araştırmada, Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü buğday ıslah materyali içinde yer alan ve verim denemesinde kullanılan 

makarnalık buğday F8 hatlarının verim ve bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Denemede materyal olarak 

23 adet makarnalık ileri hat ve 2 adet kontrol çeşidi (Fuatbey 2000 ve Sarı Başak) kullanılmıştır. Deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü deneme alanında yürütülmüştür. Verim 573.8-857.1 kg/da, tanedeki protein oranı  % 10.1-

13.2, sedimentasyon değeri 22-54 ml, gluten değeri %19.4-29.9 ve hektolitre ağırlığı 77.6-84.4 kg/hl, 

arasında değişmiştir. Standart çeşitlerden daha üstün özellik gösteren hatlar ıslah çalışmalarında 

kullanılmak üzere bir sonraki yıla aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: makarnalık buğday, ileri kademe hat, tane verimi, kalite 
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İleri Kademe Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) 

F8 Hatlarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi 
 

Şadiye YAKTUBAY1   M.Nazım DİNÇER1  .A.Alpaslan EZİCİ1 

 

1 Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

: sadiyeyaktubay@yahoo.com 

 

ÖZET 

2013-2014 yetiştirme yılında Adana ekolojik koşullarında yürütülen bu araştırmada, Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü buğday ıslah materyali içinde yer alan ve verim denemesinde kullanılan 

ekmeklik buğday F8 hatlarının verim ve bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Denemede materyal olarak 

21 adet ekmeklik ileri hat ve 4 adet kontrol çeşidi (Adana 99, Ceyhan 99, Karatopak, Osmaniyem) 

kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında yürütülmüştür. Verim 690,48-900 kg/da, 

tanedeki protein oranı  % 11,4-13,7, sedimentasyon değeri 34-53 ml, gluten değeri %24,42-32,45 ve 

hektolitre ağırlığı 77,3-83,4 kg/hl arasında değişmiştir. Standart çeşitlerden daha üstün özellik gösteren 

hatlar ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere bir sonraki yıla aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ekmeklik buğday, ileri kademe hat, tane verimi, kalite 
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Buğday Melezlemesinde Genotip ve Yetiştirme Koşullarının Tohum Tutma Oranına 

Etkisi 
 

İmren KUTLU1 Özcan YORGANCILAR2 Aysel YORGANCILAR2 Zeynep SİREL2               

Nihal TAVAS3 

 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Eskişehir 

2Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 
3Tarım İl Müdürlüğü, Eskişehir 

: ikutlu@ogu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bitki ıslahında, melezleme tekniği ile ana ve baba olarak seçilen ebeveynlerin üstün özelliklerini tek 

bir bitkide toplamak hedeflenir. Melezlemede elde edilecek F1 tohumlarının miktarı; başta genotip 

faktörü olmak üzere, ıslahçının becerisi, melezleme dönemindeki başta gün uzunluğu olmak üzere, 

sıcaklık, gece gündüz sıcaklık farkı ve tozlanmanın yapıldığı dönemde bitkilerin gelişme durumları gibi 

pek çok faktör tarafından etkilenmektedir. Melezlemenin başarısını etkileyen çeşitli genetik ve çevresel 

faktörlerin belirlenmesi ıslahçıya işgücü ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu araştırmada, anter kültürü 

tekniği ile elde edilmiş doubled haploid ekmeklik buğday hatları ile ticari çeşitler arasında melezlemeler 

yapılarak, F1 tohumların elde edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen F1 tohumları bu melezlerin anter 

kültürüne yanıtlarının kalıtımının belirlenmesi amacıyla yapılacak bir çalışmada kullanılacaktır. Çalışma, 

Eskişehir şartlarında 2015 yılı yetiştirme sezonunda arazide ve kontrollü polikarbon sera koşullarında 

yürütülmüştür. Serada yapılacak melezlemeler için her bir genotipten 10 adet tohum steril edilip petri 

kaplarında çimlendirilmiş ve 30 gün süreyle 4°C’de vernelizasyona tabi tutulmuştur. Vernelizasyon süresi 

bitiminde, içerisinde torf:perlit:toprak (1:1:1) karışımıyla hazırlanmış ortam bulunan her saksıya bir adet 

çimlenmiş tohum konularak 15/25°C (gece/gündüz) sıcaklıklarda yetiştirilmiştir. Serada yapılan 

çalışmada emaskülasyon işlemine 24 Martta başlanmış ve tozlama işlemi 2 Nisanda bitirilmiştir. 

Genotiplerin çiçeklenme süreleri birbirine oldukça yakın olduğu için tozlamada sıkıntı yaşanmamış ve her 

bir genotip için tek başak yeterli olmuştur. Arazide yapılan melezlemelere ise 12 Mayıs tarihinde 

başlanmış ve 28 Mayısta bitirilmiştir. Bu süre içerisinde gece-gündüz sıcaklık farklılıklarından etkilenen 

genotiplerin çiçeklenme süreleri de değişmiş ve tozlama işlemi, emaskülasyon işleminden 3-10 gün 

sonrasına kadar değişen zamanlarda yapılmıştır. Arazi koşullarında tozlama için kullanılan başak sayısı 3-

6 arasında değişmiştir. Her iki yetiştirme koşulunda da her kombinasyon için 6 adet başak emasküle 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, sera şartlarında 28 kombinasyonun her birinden toplamda 32-128 

arasında değişen sayılarda melez tohum elde edilmiştir. Arazi koşullarında ise elde edilen tohum sayıları 

0-84 arasındadır. Melezlenen başakların tohum oluşturma oranları arazi koşullarında en yüksek %70 iken, 

sera koşullarında bu oran %100 olmuştur. Ebeveynlerin melezlemeye yanıtları açısından 

değerlendirildiğinde, anne ebeveynlerden DH18 genotipi girdiği tüm kombinasyonlarda toplam 527 

tohum oluşturmuş, baba ebeveylerden ise Kate A-1 en fazla tohum (803 adet) oluşturan genotip olmuştur. 

Bu genotiplerin arazi ve sera koşullarında oluşturdukları tohum sayıları da birbirine yakındır. DH16, 

DH22 ve Bezostaja-1 genotipleri ise sera koşullarında daha yüksek tohum oluşturabilirken arazi 

koşullarında bu sayı oldukça düşmüştür. Bu genotiplerin tozlanma ve tane bağlama dönemindeki hava 

koşullarından etkilendiği ve genel olarak sera koşullarında yapılan melezlemelerden daha iyi sonuçlar 

alındığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: melezleme, kontrollü koşular, çevre koşuları, buğday. 
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Yulaf (Avena Sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Normalize Edilmis Fark Bitki 

Örtüsü İndeksi Değerleri İle Aralarındaki İlişkilerin Belirlenmesi 
 

1Sait Çeri, 1Telat Yıldırım, 1Enes Yakışır, 1Şah İsmail Cerit, 1Emel Özer, 1Musa Türköz 

 
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya 

: osmangazi1@yahoo.com 

 

ÖZET 

Yulaf, buğday ve arpaya göre soğuk ve sıcağa daha fazla duyarlıdır. Yetiştirme dönemi içerisinde 

Sonbahar ve İlkbaharda yeterli ve düzenli yağışlar yulaf verimini olumlu yönde etkilemektedir. 

Bu araştırma, 2014-2015 Yulaf Verim denemesinde yer alan yulaf genotipilerinin Konya kuru ekolojik 

koşullarında tane verimi ve normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) değerleri ile aralarındaki 

ilişkinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Parseldeki NDVI ölçümü Zadoks 39 döneminde alınmıştır. 

Araştırmada materyal olarak; 2014-2015 Kuru Yulaf Verim Denemesinde yer alan 43 yulaf hattı ve 6 adet 

yulaf çeşidi kullanılmıştır. Deneme Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2014-

2015 yetiştirme döneminde, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 

yürütülmüştür. 

Yapılan çalışma neticesinde; tane verimi bakımından en yüksek değer 835 kg/da ile 22 nolu hattan, en 

düşük verim ise 180 kg/da ile 13 nolu hattan alınmıştır. NDVI değerleri bakımından en yüksek değer 

(0.80) ile 26 nolu yulaf hattan, en düşük değer ise (0.55) ile 43 nolu yulaf hattından elde edilmiştir. 

Tane verimi ile NDVI değeri arasındaki ilişki istatistiki olarak önemli ve pozitif olarak tespit 

edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yulaf, Verim, NDVI 
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Kinoa’nın (Chenopodium Quinoa Willd.) Kahramanmaraş Koşullarında İki 

Farklı Ekim Zamanının Araştırılması 
 

Gülay ZULKADİR, Leyla İDİKUT, Mustafa ÇÖLKESEN 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş, 

Türkiye 

: gulayzulkadir@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Kinoa, Güney Amerika’da uzun yıllar boyunca kültürü yapılan ve deniz seviyesinden 4000 m 

yükseklikte yetişen bir bitkidir. Son zamanlarda popüleritesinin artmasıyla ülkemizde de yetiştirilmeye 

başlamıştır.  Bu amaçla, 2016 yılında Kahramanmaraş ekolojik koşullarında iki farklı ekim zamanı 

arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. Denemede, kinoa’nın bitkisel özelliklerinin (bitki çıkış süresi, 

m²’deki bitki sayısı, çiçeklenme süresi, bitki boyu, ana salkım uzunluğu, ana salkımda taneli kısım 

uzunluğu, salkımda dal sayısı, olgunlaşma süresi, hasat indeksi ve tane verimi) ekim zamanına bağlı 

değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ana salkımdaki taneli kısım uzunluğunda (-5.30) 

ekim zamanına bağlı olarak negatif ve önemli farklılık oluşturduğu, bitki çıkış süresi (- 21.21), 

çiçeklenme süresi (- 4.95) ve olgunlaşma süresi (- 5.00) özellikleri açısından ise negatif ve çok önemli 

farklılıklar oluşturduğu belirlenmiştir. Diğer özelliklerin ekim zamanları arasında istatistiki olarak önemli 

farklılık oluşturmadığı kaydedilmiştir. 
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Farklı Ph Seviyeleri ve Islatma Sürelerinin Yulaf Çeşitlerinin 

Çimlenmesine Etkisi 
 

Cengiz YÜRÜRDURMAZ1,Merve GÖKÜŞ1, Rukiye KARA2, Aydın AKKAYA1, Zekiye AKYOL1, 

 

1.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

2.Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 

: cengizy@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Yulaf (Avena sativa L.), dünyada insan beslenmesinde ve hayvan yemi olarak yaygın kullanılan 

önemli bir tahıl bitkisidir. Yulaf serin, yağışlı iklimler ve düşük verimli topraklarda yetiştirilebilir. Yulaf 

bitkisi tahıllar içerisinde arpa ile birlikte kavuzu olan bir bitkidir. Yulaf'ın kavuzu arpaya göre nispeten 

daha odunsu bir yapıya sahiptir. Yulaf bitkisinin odunsu kavuzundan dolayı, arazi şartlarında uygun suyu 

alarak çimlenmesinde olumsuzluklar mevcuttur. Ülkemiz sulama sularının büyük bir kısmının pH değeri 

yüksektir ve yulaf tohumu çimlenmesine etkisi sınırlı olarak araştırılmıştır. Tez çalışmasında, dört yulaf 

çeşidinin (Faikbey, Checota, Sebat, Seydişehir) ve dört farklı pH seviyesi (pH 7, 7.5, 8 ve 8.5) ve 12 ile 

24 saat ıslatma sürelerinde 6 adet çimlenme kriteri (çimlenme hızı (%), çimlenme gücü (%), radikula 

uzunluğu (mm), koleoptil uzunluğu (mm), plumula uzunluğu (mm) ve fide uzunluğu (mm) incelenmiştir. 

Tez sonucunda; yulafta çimlenmenin ciddi bir sorun olduğu ancak farklı yulaf çeşitlerinin çimlenme 

performansları çeşitlere göre farklılık göstemektedir. Uygun çimlenme için uzun süre gerektiği, çimlenme 

hızı ve çimlenme gücü performansları arasında önemli farklılıklar olduğu ve çimlenme performansının 

çimlenme süresi uzadıkça arttığı tespit edilmiştir. Çalışma sınırlı sayıda çeşit üzerinde yapıldığından, çeşit 

sayısı artırılarak daha uzun süreli araştırmalar probleme daha fazla katkı sağlayacak ve sonuçlarımız teyit 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf (Avena sativa L) , yerli yulaf çeşitleri , çimlenme kriterleri, pH 
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Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Kışlık Nohut (Cicer Arietinum L.)  

Çeşitlerinin Belirlenmesi 
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: cengizy@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Kahramanmaraş bölgesinde nohutta (Cicer arietinum L.), kışlık ekime en uygun çeşidi 

saptamak amacıyla, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 2014 ve 2015 

yıllarında bölünmüş parseller deneme desenine göre, üç tekerrür olarak yürütülmüştür.  

Çeşitler arasındaki bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, ana dal sayısı, baklada tane sayısı, bitkide bakla 

sayısı, bitkide tane sayısı, bitki verimi, baklada tane sayısı, 100 tane ağırlığı ve metrekarede bitki sayısı 

bakımından olan farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Çalışmada kullanılan çeşitlere ait bir yıllık sonuçlara göre, bitki boyu 53,4-88,6 cm, ilk bakla 

yüksekliği 21,3 – 46,6 cm, ana dal sayısı 2,5-4,9 adet, bitkide bakla sayısı 38,3-112,9 adet, bitkide tane 

sayısı 24,3,-115,3 adet, bitki verimi 12.9-38,20 g, 100 tane ağırlığı 27,7 -51,9,5 g ve metrekarede bitki 

sayısı 8-23 olarak bulunmuştur. 

Araştırmada on üç nohut çeşidinde (Işık-05, Azkan, sarı 98, Hisar, Çakır, Aydın 92, Yaşa 05, 

Menemen 92, Aksu, Köy 1 ve Köy 2 ) verim ve verimle ilgili özelliklere etkisi incelenmiştir. 

 Araştırma sonucunda çeşitler arası tane verimi karşılaştırılarak istatistiksel olarak önemli etkide 

bulunduğu saptanmıştır. Tane verim ile ilgili değerlere bakıldığında tane veriminin en yüksek olduğu 

çeşitler 295,02 kg/da ile Çakır ve 261,5 kg/da ile Yaşa 05 çeşidi olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nohut (Cicer arietinum L.), çeşit, ekim zamanı, ekim sıklığı, verim 
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Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Çeltik Genotiplerinin Tane Kalite Parametrelerinin 

Belirlenmesi 
 

İsmail SEZER, Ayşe Gül ŞİŞMAN, Hasan AKAY 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun 

: isezer@omu.edu.tr 

 

ÖZET 

Türkiye’de yetiştirilen bazı çeltik genotiplerinin tane kalite parametrelerinin belirlemek, amacıyla 41 

çeltik genotipi kullanılarak fiziksel, kimyasal ve pişme özellikleri yönünden analiz edilmiştir. Araştırma 

tesadüf parseller deneme desenine göre 3 tekrar olarak 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Kimyasal Analiz laboratuvarında yürütülmüştür. Araştırma da 41 

örnekte 9 tane farklı analiz yapılmıştır. Yapılan bu analizlerden bazılarında, pirinç tane uzunlukları 4.68-

7.15 mm, pirinç uzunluk/genişlik oranı % 1.55 - 3.43, tane uzama oranı % 1.38 – 2.14, pirinç bin dane 

ağırlığı 18.24-26.62 g, hektolitre ağırlığı 78.83 – 87.97 kg/l, amiloz içerik miktarı % 16.87 – 28.56, pişme 

süresi 15:23:20 – 23:27:00 dk, su kaldırma oranı % 1.80 – 3.28, hacim artış oranı % 78.57 – 90.00 olarak 

tespit edilmiştir. Ülkemizde iri taneli, camsı, su alma kapasitesi yüksek ve lapalaşmayan çeşitler tüketici 

tarafından tercih edilmektedir. Tahıllar içerisinde pirinç tarladan sofraya her aşaması ayrı bir özen isteyen 

tek tahıl cinsidir. Bundan dolayı, tane şekli, lezzeti, aroması, pişirme tekniği ve kullanılan malzeme önem 

kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Genotip, Kalite, Korelasyon, Pirinç 
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Tuz Stresi Altında Salisik Asit ve Gibberallik Asit Uygulamalarının Tritikalenin 

Çimlenmesi Üzerine Etkisi 
 

Fatih Öner,  Nurten Erdem ve Tansu Uzun 

 
1 Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ordu 

: fatihoner38@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmada; tritikalede farklı salisilik asit ve gibberallik asit uygulamalarının tuz stresi altında 

tritikalenin çimlenmesi üzerine etkileri belirlenmiştir.  Çalışmada Karma-2000 tritikale çeşidi materyal 

olarak kullanılmıştır. Çalışma 2017 yılında, laboratuvar koşullarında tesadüf parsellerinde 3 faktörlü ve 3 

tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada 3 farklı salisik asit dozu (0, 200 ve 400 ppm), 4 farklı 

gibberallik asit dozunun (0, 10, 20 ve 40 ppm), 2 farklı tuz stresi (100 ve 200 ppm), 3 tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur. Çalışmada; çimlenme oranı (%), çimlenme süresi, radicula uzunluğu, plumula uzunluğu, 

radicula taze ağırlığı ve plumula taze ağırlığı ile incelenen bu özellikler arasındaki korelasyon 

belirlenmiştir. Tritikale 100 ppm’e kadar tuz stresi altında çimlenme oranı değişmezken; 200 ppm de 

çimlenme oranı düşmektedir. Çalışmamızda tuz stresi arttıkça çimlenme süresi uzamakta; gibberallik asit 

uygulamalarının çimlenme süresini düşürmektedir. Yine çalışmamızda 100 ppm’e kadar uygulanan tuz 

stresinin radicula uzunluğuna etkisi kontrole göre değişmez iken; 200 ppm de radicula uzunluğu yaklaşık 

olarak % 50 civarında azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tritikale, salisik asit, tuz, gibberallik asit, çimlenme 
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Ordu İli Yerel Mısır (Zea Mays L.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu 
 

Fatih Öner 

 
1 Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ordu 

: fatihoner38@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma; Ordu il ve ilçelerinden toplanan 156 yerel mısır genotipinin bazı morflojik özellikleri 

belirlenmiştir. Araştırmada materyal toplama işlemi 2013 yılında yapılmış, tarla çalışmaları ise 2014 

yılında yapılmıştır. Araştırmada morfolojik özellik olarak bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, tepe ve koçan 

püskülü gösterme süreleri, bitkide yaprak sayısı, koçan boyu, koçan çapı, koçanda sıra sayısı, sırada dane 

sayısı, bindane ağırlığı ve tek bitki verimleri belirlenmiştir. Araştırmada bitki boyu 33-301 cm, ilk koçan 

yükseklikleri 14-191 cm, tepe püskülü gösterme süreleri 68-80 cm, koçan püskülü gösterme süreleri 76-

88 gün, bitkide yaprak sayıları 7-14 yaprak, koçan boyu 5-20 cm, koçan çapı 13-41 mm, koçanda sıra 

sayısı 8-14 adet arasında değişim göstermiştir. Tek bitki verimi ise 10-188 gram arasında değişim 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yerel misir, morfolojik özellik, kümeleme analizi. 
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Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Bazı Bitki Besleme Çalışmalarında Uygulanmasına 

İlişkin Örnekler 
 

Şeydagül Özdemir 

 

1Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü CBS Bölümü/ANKARA 

: sarpak@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bitki besleme çalışmalarında coğrafi bilgi sistemleri tekniklerinin kullanımı ile ilgili yapılmış bazı 

çalışmalara ilişkin  örnekler sunmaktır. 

Osman Çetinkaya ve Ali Sümerin “Karamenderes Havzası Topraklarının Yarayışlı Mikro Besin 

Elementlerinin (Fe, Cu, Zn ve Mn) Durumu”  adlı araştırmalarında Çanakkale İli, Karamenderes Havzası 

topraklarının bitkiye yarayışlı mikro element (demir, bakır, mangan ve çinko) içeriklerinin ICP–AES 

(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometer) ile belirleyerek  coğrafi bilgi 

sistemlerini de (CBS) yersel dağılım haritalarının oluşturmuşlardır. 

Değişken parametrelerin CBS’de değerlendirilmesinde ve yüzeysel dağılımlarının belirlenmesinde 

enterpolasyon yöntemleri kullanılmakta, elde edilen coğrafi veriler bu teknikler ile tüm alana yayılmakta 

ve alana ait dağılım haritaları elde edilmektedir (Heuvelink 2006). 

Yine bir diğer çalışma da; Hasan Taşova ve Alper Akın Marmara Bölgesi Topraklarının Bitki Besin 

Maddesi Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması ‘dır.Bu çalışmada; 

Tarım alanlarından toprak örneklemesi yapılmış, toprak örnekleri 0–20 cm derinlikten yer koordinatları 

ölçülerek alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde; toprakların verimlilik analizleri (toprak bünyesi, toprak 

reaksiyonu, toplam tuz, kireç, organik madde) ve bitkiye yarayışlı makro ve mikro elementler (N, P, K, 

Ca,Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn) analizleri yapılmıştır. Toprak analiz sonuçları, belli kriterlere göre 

sınıflandırılarak, besin maddelerinin eksiklik, yeterlilik veya fazlalık seviyeleri belirlenmiştir. Toprak 

parametrelerinin sınıflandırılmasından sonra Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kapsamında veri tabanı 

oluşturularak toprak verimlilik haritaları üretilmiştir. 

 Bir alan hakkındaki verileri toplamaya, depolamaya, analiz etmeye, işlemeye, yaygınlaştırmaya ve 

sunmaya yarayan yazılım ve donanım sistemlerinden ibaret olan CBS (Lillesand ve Kiefer 2000)’de, giriş 

verisinin kaynağını haritalar, hava fotoğrafları, uydu verileri, manyetik ölçümler, küresel konum bulma 

sistemlerine ait veriler, arazi ölçümleri ve diğer sayısal bilgiler oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelime:  CBS Bitki Besleme,Tarım,Uzaktan Algılama 
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Türkiye’de Buğday Üretimi ve Ticaretinin Gelişimi 
 

Hilal YILMAZ                  Alpaslan EZİCİ               Selcan AKKOYUN 

 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

: htarim01@gmail.com 

 

ÖZET 

Hızla artan ülke nüfusumuzun beslenme sorunlarının çözümünde, sınırlı olan tarım alanlarımızdaki 

bitkisel üretimin verimliliğini artırmak büyük önem taşımaktadır. Buğday ürününden elde edilen un, 

bulgur, makarna, nişasta insan beslenmesinde; buğday bitkisinin sapları ise kağıt-karton sanayinde ve 

hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle gerek dünyada ve gerekse ülkemizde özellikle 

buğday üretiminde herhangi bir nedenle düşüş olduğunda gerek ekmek fiyatları veya gerekse undan 

yapılan gıda maddelerinin fiyatları yükselmekte ve bu da birçok ülke ekonomisini etkilemektedir. Bu 

nedenle her ülke için buğday üretimi açısından yeterli olmak ve stoklarında yeterince buğday ürünü 

bulundurmak stratejik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, 2004-2015 yıllarını kapsayan dönem boyunca 

Türkiye buğday üretimindeki gelişmeler ve 2000-2013 yıllarını kapsayan dönemde de dış ticaretindeki 

gelişmeler incelenecektir. TMO, tahıl piyasasında fiyatların belirlenmesi, ilanı ve ürün alımları yolu ile 

söz sahibidir. Çalışmada ayrıca 2005-2016 yıllarını kapsayan dönem boyunca TMO’nin makarnalık 

buğday ve ekmeklik buğday alım fiyatı da incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Buğday Üretimi, Dış Ticaret, Fiyat   
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Doğu Akdeniz Bölgesinde Üreticilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen 

Faktörler 
 

M. Emin BİLGİLİ     Hilal YILMAZ     Selcan AKKOYUN     Yasemin VURARAK 

 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

: htarim01@gmail.com 

 

ÖZET 

Pamuk, yaygın ve zorunlu kullanım alanlarıyla, yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla üretici 

ülkeler açısından ekonomik öneme sahip bir üründür. Pamuk işlenmesi açısından çırçır sanayisinin, lifi ile 

tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kâğıt sanayisinin hammaddesi 

durumundadır. Petrole alternatif olarak pamuğun çekirdeğinden elde edilen yağ, giderek artan miktarda 

biyodizel üretiminde de hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu sebeplerin yanında nüfus artışı ve yaşam 

standardının yükselmesi, pamuk bitkisine olan talebi de artırmaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de pamuk üretim alanları sınırlıdır. Türkiye’de pamuk üretimi; başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak 

üzere Ege ve Akdeniz bölgelerinin bazı sulanabilir alanlarında gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda 

bu alanlardaki üreticilerin pamuktan vazgeçmesi, üretime devam etmesi veya pamuğa yönelme kararları 

pamuk üretimi açısından çok önemlidir. Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesindeki üreticilerin pamuk 

üretim kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ana materyalini, Doğu 

Akdeniz Bölgesindeki pamuk üreticileriyle yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturacaktır. Pamuk 

üretim kararı üzerinde etkili faktörlerin belirlenmesiyle, değişen veya değiştirilebilen faktörler ile 

bölgenin pamuk ekim alanları da değişebilecektir. Bu etkinin bilinmesi, pamuk sektörü açısından 

özellikle politika yapıcılar, makro strateji geliştiriciler ve sektöre yatırım yapacak olan sanayici ve 

yatırımcılar için çok önemli bir argüman olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Doğu Akdeniz Bölgesi, Üretim Kararı, Faktörler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

94 
 

II. Ürün Silajlık Mısır Ekiminde Farklı Anız Miktarları ve Kaplama Oranlarının 

Ekim Başarısı Üzerine Etkileri 
 

Sait AYKANAT1, Hatun BARUT1, Emin BİLGİLİ1, Hasan Ali KARAAĞAÇ1 

 
1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA 

: saitaykanat@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma; çift diskli gömücü ayaklara sahip bir phnömatik ekim makinesine çizel tipi (dar uçlu 

kültivatör) bir çizi açıcı ayak takılarak yapılmıştır. Deneme 2016 yılında (Haziran-Eylül) II. ürün 

koşullarında yürütülmüştür. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Hacıali 

lokasyonunda yürütülen bu deneme; tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Ekimler; düze ekim (DE), sırta ekim (SE) ve geniş sırta ekim (GSE) olmak üzere 3 farklı 

şekilde gerçekleşmiştir. Buğday hasadından sonra tarlada kalan anızların bir kısmı balya yapılarak 

kaldırılmış ve tüm silajlık mısır ekimleri toprak işlemeden anız üzerine yapılmıştır. Tohumluk materyali 

olarak ta BURAK silajlık mısır çeşidi kullanılmıştır. Farklı anız miktarlarının ekim başarısı üzerine etkisi 

de istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Ekim başarısı üzerine çıkış parametrelerinin (ÇY-ÇZ-ÇOI) 

etkisi istatistiki olarak 0,01 önem seviyesinde önemli bulunurken, ekim yöntemlerinin de (DE-SE-GSE) 

verim üzerinde istatistiki olarak önemli bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre; en yüksek anız kaplama oranı % 81,37 değeri ile düz anıza ekim yönteminde bulunmuştur. En 

yüksek çıkış oranı indeksi (1,74 bitki/m*gün) ve çimlenme yüzdesi (% 95,41) olan daimi sırta ekim 

yönteminde de en yüksek yeşil ot verimi  (4774,66 kg/da) elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Doğrudan ekim, II. Ürün silajlık mısır, anız kaplama oranı, ekim başarısı 
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Tarla Bitkilerinde Hasat Sırasında Kullanılan Biçerdöverler İle Oluşan Ürün 

Kayıp Oranları ve Sebeplerinin Adana İlinde Anket Sonuçlarına Göre 

Değerlendirilmesi ve Tohumluk Önerileri 
 

Refi Ratip ÖZLÜ 1, İlknur DEDE 2  

 
1Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Bitki Besleme ve Teknoloji 

Geliştirme Daire Başkanlığı 
2Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tohumculuk Daire 

Başkanlığı 

: ilknur.dede@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Hasatta önem taşıyan başlıca kıstaslar içerisinde; doğru zamanda ve doğru metodlar ile hasada 

girilmesi,  ürünün kaliteli olmasını sağlamak amacıyla uygun tohumlukların kullanımı ve miktar 

kayıplarının en azda tutulması yer almaktadır.  Günümüzde makineli hasatta öne çıkan en önemli araç 

biçerdöverlerdir.  

Türkiye’de dane ürünlerin hasadı ağırlıklı olarak biçerdöverle yapılmaktadır. Tarladaki dane ürünleri 

kayıplarının en aza indirilmesine yönelik yöntemlerden birisi de biçerdöverle hasat sırasında kayıpların 

düşürülmesidir. Biçerdöverlerle tarladaki hububatın hasadı esnasında ürünün çeşidine göre %1.30 ile % 

2.5 arasında ürün kaybı söz konusu olmakta ve yüksek parasal maliyetlerle sonuçlanmaktadır. Ülkemizde 

pamukta pamuk hasat makinesi kullanımı dışında ayçiçeği, kolza, mısır, çeltik, soya ve aspir gibi dane 

ürünlerde de hasat biçerdöverlerle gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte buğday-arpa dışında bu 

ürünlerde hasatta kalite ve miktar kayıplarına ilişkin ölçüm yöntem ve kıstasları oluşturulmadıklarından 

hasat kontrollerine gidilmemektedir. Bu kayıplara ilişkin ölçüm yöntem ve kıstasları oluşturulması 

yönünde de bazı girişimler başlatılmış bulunmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; hasat 

sezonunda, esas itibarıyla buğday ve arpada en az ürün kaybı ve tekniğine uygun olarak hasat edilmesini 

sağlamak amacıyla “İl Biçerdöver Kontrol Programı” hazırlamakta, hasat kayıplarını ve sebeplerini 

izlemektedir. Bu çalışmada,  2015 yılında Adana ilinde yapılan anket sonuçlarına göre hasat kayıp 

oranları ve sebepleri belirtilmektedir. Ankete göre biçerdöverlerde kontrollü kullanım yapılmazsa ürün 

kayıpları artmaktadır. Ürün kayıplarının en önemli sebebi çiftçilerin ürünlerini hızlı hasat ettirmek 

istemeleri sebebiyle yüksek işletim hızlarında Biçerdöverlerin kullanılmasıdır. Diğer sebepler 

biçerdöverlerin lisansı olmayan ve eğitimsiz operatörler tarafından kullanılması ve kullanılan 

biçerdöverlerin yaşlarının fazla olmasıdır. Adana ilinde hasat kayıp oranları bu sebeplerin olması halinde 

%13 gibi yüksek değerlere kadar ulaşmaktadır.  Ayrıca uygun, kaliteli ve sertifikalı tohum kullanımı da 

hasat esnasında miktar kayıplarını önlemek için önemli bir husustur. 
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Batı Akdeniz Bölgesi Yerel Yulaf Genotiplerinin Bazı Fungal Hastalıklara 

Tepkileri 
 

Murat ÇALIŞKAN1 Mehmet AYDOĞDU2 Ali KOÇ2 

 
1Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Kahramanmaraş 

2Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya 

: murat.caliskan@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Kara pas (Puccinia graminis f.sp. avenae), taçlı pas (Puccinia coronata f.sp. avenae) ve külleme 

(Blumeria graminis f.sp. avenae) hastalıkları yulafta önemli verim ve kalite kaybına neden olan fungal 

hastalıklardır. Bu hastalıklara karşı dayanıklı yulaf genotiplerin belirlenmesi ve ıslah programlarında 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Antalya ekolojik koşullarında 2015-2016 üretim 

sezonunda tarla çalışması yürütülmüştür. Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla illerinden toplanan 164 yerel 

yulaf genotipinin doğal enfeksiyon şartlarında kara pas, yulaf taçlı pası ve külleme hastalıklarına karşı 

tepkileri değerlendirilmiştir. Tarla denemesi, augmented deneme desenine göre kurulmuştur. Standart 

çeşitler dört tekerrürlü olarak ekilmiştir. Külleme hastalığı değerlendirmesinde 0-9 skalası, kara pas ve 

taçlı pas hastalıklarının değerlendirmelerinde ise modifiye edilen Cobb skalası kullanılmıştır. Denemede 

yerel yulaf genotiplerinin hastalıklara reaksiyonları bazı standart çeşitler (Kahraman, Kırklar, Sarı, Fetih, 

Yeniçeri, Seydişehir ve Faikbey) ile kıyaslanmıştır. Çalışmada, Sarı, Kahraman, Fetih ve Yeniçeri 

çeşitlerinin kara pas hastalığına karşı diğer çeşitlerden ve yerel genotiplerden daha dayanıklı olduğu 

belirlenmiştir. Külleme hastalığında ise 15 genotip (1, 3, 6, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 35, 80, 84, 89, 104 

nolu) ile Faikbey çeşidi diğer standart çeşitlerden ve genotiplerden daha dayanıklı bulunmuştur. Taçlı pas 

hastalığına karşı 9, 33 ve 37 nolu genotipler ile Sarı çeşidinin diğer genotiplere göre daha dayanıklı 

olduğu saptanmıştır. Bu çalışma, Batı Akdeniz Bölgesi yerel yulaf genotipleri arasında hastalıklara 

dayanıklılık yönünden ıslah programlarında değerlendirilebilecek genotipler olduğunu göstermiştir.   

Anahtar kelimeler: Yulaf, genotip, hastalık reaksiyonu 

 

Responses Of Local Oat Genotypes Of West Mediterranean Region To Some Fungal Diseases 

 

ABSTRACT 

Stem rust (Puccinia graminis f.sp. avenae), crown rust (Puccinia coronata f.sp. avenae) and 

powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. avenae) are fungal diseases causing significant yield and 

quality losses in oat. Determining resistant genotypes against these diseases and evaluating them in 

breeding programs are important. In this context, a field-study was conducted under ecological conditions 

of Antalya for a year in growing season of 2015-2016. Reactions of 164 local oat genotypes obtained 

from Antalya, Isparta, Burdur and Muğla provinces against stem rust, crown rust and powdery mildew 

were evaluated under natural infection conditions. The field trial was set up according to augmented 

experimental design. Standard varieties were sown in four replicates. In the evaluation of powdery 

mildew and both stem and crown rust diseases, 0-9 scale and modified Cobb scale were used, 

respectively. In the experiment, reactions of local oat genotypes to the diseases were compared with some 

standard varieties (Kahraman, Kırklar, Sarı, Fetih, Yeniçeri, Seydişehir and Faikbey).  In the study, It was 

determined that Sarı, Kahraman, Fetih and Yeniçeri were more resistant than the other varieties and the 

local genotypes against stem rust.  Fifteen genotypes with the number of 1, 3, 6, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 

35, 80, 84, 89, 104 and Faikbey were more resistant than the other standard varieties and genotypes 

against powdery mildew. However, genotypes with the number of 9, 33, 37 and Sarı were determined to 

be more resistant than the other standard varieties and genotypes to crown rust. This study showed that 

there are genotypes that can be evaluated in breeding programs in terms of resistance to the diseases 

among local oat genotypes of the West Mediterranean Region.   

Keywords: Oat, genotype, disease reaction  
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GİRİŞ 

Yulaf (Avena sativa L.) pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tanesi ve otu için üretilen serin iklim 

tahılıdır. Yulaf çok farklı iklim koşullarına ve coğrafi bölgelere adapte olmuştur. Diğer tahıllarla 

karşılaştırıldığında serin, yağışlı iklimler ve düşük verimli toprakları da içeren, farklı alanlarda rahatlıkla 

yetiştirilebilmektedir (Hoffmann, 1995). Yulafın dünyaya, yabani olarak yetiştiği Asya'nın batısı ile 

Avrupa'nın doğusu arasında kalan bölgelerden yayıldığı sanılmaktadır (Buerstmayr ve ark., 2007  

Yulaf dünyada 9.5 milyon ha ekim alanı, 22.7 milyon ton üretimi ve 237 kg/da verime sahiptir. Rusya 

Federasyonu ve Kanada dünyanın en çok yulaf üreten ülkeleridir. Ülkemizde ise 93.6 bin ha ekim alanı, 

210 bin ton üretim ve 224 kg/da verime sahiptir (FAO, 2014). Ülkemizin hemen hemen bütün 

bölgelerinde yulaf tarımı yapılmakla birlikte en fazla Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Marmara 

bölgelerinde yetiştirilmektedir (TÜİK, 2015). Yulaflı besinlere olan talep son yıllarda artmasına rağmen, 

yulaf ekim alanı ve üretim miktarı sürekli olarak azalmıştır (Peterson ve ark, 2005). Bunların yanı sıra, 

mevcut yulaf üretiminde özellikle taçlı pas hastalığı ve diğer fungal hastalıklar yulaf verimini azaltan 

biyotik faktörlerdendir.  

Tahıllarda pas hastalığının neden olduğu zarar iklim şartlarına göre değişir ve bazı yıllarda epidemi 

yaparak büyük zararlara yol açabilir. Ürün kaybı, çeşitlerin duyarlılıklarına, çevre koşullarına, etmenlerin 

ırklarına göre değiştiği gibi, yıldan yıla ve bölgeden bölgeye de farklılık gösterebilmektedir. Bazı 

araştırmacılar (Aktaş,2001; Akan ve ark.,2012) kara pas ve yulaf taçlı pası hastalıklarının asıl zararının 

yaprakta fotosentez alanının daralması ve iletim demetlerinin zarar görmesi sonucu oluştuğunu, 

hastalığın, epidemi yıllarında hassas çeşitler üzerinde %90’a varan verim ve kalite kayıplarına neden 

olabildiğini belirtmişlerdir. Bu çalışma ile Batı Akdeniz Bölgesinden toplanan yerel yulaf genotiplerinin 

doğal enfeksiyon koşullarında kara pas (Puccinia graminis f.sp. avenae), yulaf taçlı pası (Puccinia 

coronata f.sp. avenae)  ve külleme (Blumeria graminis f.sp. avenae) hastalıklarına karşı tepkilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışmanın ana materyalini Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla illerinden toplanan 164 yerel yulaf 

genotipi oluşturmuştur. Denemede kontrol çeşidi olarak Seydişehir, Faikbey, Yeniçeri, Sarı, Fetih, 

Kahraman ve Kırklar çeşitleri kullanılmıştır.  

Tarla denemesi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün (BATEM) Aksu Birimindeki deneme 

arazisinde Augmented deneme planına göre yürütülmüştür. 

Küllemeye karşı hassasiyeti belirlemek için (Saari ve Prescott,1975) 0-9 skalası kullanılmıştır ( 

0:enfeksiyon yok; 1-3:dayanıklı (D); 4-6:orta seviyede dayanıklı (OD); 7-8: hassas (H); 9: çok hassas 

(ÇH)). 

Yulaf taçlı pası ve kara pas hastalık değerlendirmesi modifiye edilmiş Cobb skalasına (Peterson ve 

ark., 1948) göre yapılmıştır. Pas şiddeti (hastalığın yaprak yüzeyinde kapladığı alan) ile enfeksiyon tipi 

için belirlenen katsayılarla (R:0,2; MR:0,4; M:0,6; MS:0,8; S:1,0) çarpılarak Enfeksiyon Katsayısı(EK) 

hesaplanmıştır (Stubbs ve ark., 1986). Değerlendirmeler bu katsayılar üzerinden yapılmıştır. Enfeksiyon 

Katsayısına göre yapılan değerlendirmede 0:İmmun; 1-5:Dayanıklı(D); 6-20:Orta Dayanıklı(OD); 21-

40:Orta Hassas(OH); ve 41-100 arası değer alanlar ise hassas(H) olarak gruplandırılmıştır (Akan ve 

ark.,2012).  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen hastalık gözlem verileri Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’te verilmiştir.  

Toplanan 164 yerel genotip kara pasa dayanıklılık yönünden gruplandırılmıştır. Dayanıklı grupta 10, 

orta dayanıklı grupta 49, orta hassas grupta 73, hassas grupta 32 genotip yer almıştır. Sarı çeşidinin 

enfeksiyon katsayısı 0.2 olarak bulunmuş ve standartlar içerisinde en dayanıklı genotip olmuştur. Sarı 

çeşidini takip eden Fetih, Kahraman ve Yeniçeri çeşitlerinin enfeksiyon katsayısı 2 olmuş ve dayanıklı 

grupta yer almışlardır. Faikbey ise standartlar içerisinde en yüksek enfeksiyon katsayısına (enfeksiyon 

katsayısı 32) sahip olmuş ve orta hassas gruba girmiştir(Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Yerel yulaf genotiplerinin Kara Pas skala değerleri, enfeksiyon katsayıları ve dayanıklılık 

grupları 

Genotip 
Skala 

değeri 
EK* DG** 

Sarı tR 0.2 D 

Fetih, Kahraman, Yeniçeri 5MR 2 D 

19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 37, 69 10MR 4 D 

12 10MS 8 OD 

21, 22, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 86, 96 20MR 8 OD 

39, 43, 51, 52, Kırklar 30MR 12 OD 

7, 11, 13, 14, 15, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 50, 53, 58, 67, 68, 70, 75, 

78, 80, 82, 84, 88, 93, Seydişehir 
20MS 16 OD 

2, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 23, 36, 44, 46, 54, 55, 64, 65, 72, 73, 74, 77, 

79, 81, 83, 87, 91, 92, 94, 95, 97, 101, 102, 104, 132, 137, 141, 143, 

164 

30MS 24 OH 

1, 6, 16, 59, 76, 85, 98, 100, 103, 106, 107, 108, 113, 118, 119, 121, 

133, 135, 136, 138, 142, 148, 150, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 

163, Faikbey 

40MS 32 OH 

3, 99, 149 50MS 40 OH 

112, 134 40S 40 OH 

89, 90, 105, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 

125, 130, 131, 139, 140, 144, 146, 147, 151, 152, 156, 161 
50S 50 H 

126, 127, 128, 145, 153 60S 60 H 

129 70S 70 H 
*EK: Enfeksiyon Katsayısı        **DG: Dayanıklılık Grubu 

Yerel genotipler yulaf taçlı pasına dayanıklılık yönünden gruplandırılmıştır. Dayanıklı grupta 64, orta 

dayanıklı grupta 18, orta hassas grupta 16, hassas grupta 66 genotip yer almıştır.  

Standartlar içerisinde enfeksiyon katsayısı en yüksek çıkan Faikbey olmuş ve orta hassas grupta yer 

almış, bunu 16 enfeksiyon katsayısıyla Seydişehir izlemiş ve orta dayanıklı grupta yer almıştır. En 

dayanıklı olanlar ise 0.4, 0.8, 0.8 ve 2 enfeksiyon katsayılarıyla sırasıyla Sarı, Yeniçeri, Fetih Kırklar 

çeşitleri olmuş ve dayanıklı grupta yer almışlardır (Çizelge 2).  

Dohlert ve ark. (2001), Kuzey Dakota’da yürüttükleri araştırmada çevre x genotip interaksiyonlarının, 

bütün özellikler için önemli çıkmasını, yulaf taçlı pası hastalığına ve çeşitlerin yulaf taçlı pasına 

duyarlılıklarının farklı olmasına bağlamışlardır. Taçlı pasın yoğun görüldüğü çevrelerde, hassas 

genotiplerde hektolitre ağırlığı, tane ağırlığı ve tane iç oranının düşük olduğunu saptamışlardır. 

Çizelge 2. Yerel yulaf genotiplerinin Yulaf Taçlı Pası skala değerleri, enfeksiyon katsayıları ve 

dayanıklılık grupları 

Genotip 
Skala 

değeri 
EK DG 

33, 37 tR 0.2 D 

9, Sarı 2R 0.4 D 

10, 11 3R 0.6 D 

13, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 49, 56, Fetih, Yeniçeri  2MR 0.8  D 

12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 48, 51, 

55 
3MR 1.2  D 

5, 6, 7, 8, 16, 22, 27, 45, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 67, Kırklar 5MR 2 D 

4, 44, 47, 61, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 126 10MR 4 D 

19 15MR 6 OD 

3, Kahraman 20MR 8 OD 
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59, 70, 127  15MS 12 OD 

40, 52, 86, 96, 100, 104, 110, 121, 123, 124, 125, 128, 133, Seydişehir 20MS 16 OD 

1, 2, 87, 113, 115, 118, 135, Faikbey 30MS 24 OH 

39, 46, 103, 108, 117, 122, 134, 40MS 32 OH 

95 50MS 40 OH 

101 40S 40 OH 

98, 99, 102, 109, 112, 114, 116, 119, 120, 129, 130, 131, 132 50S 50 H 

89, 91, 93, 105, 145, 146, 147, 148, 159 60S 60 H 

79, 80, 83, 90, 92, 106, 107, 111, 136, 138, 143, 144, 150, 151, 152, 

154, 156, 157, 158,  
70S 70 H 

74, 75, 76, 77, 81, 84, 85, 88, 94, 97, 137, 139, 140, 141, 155, 164 80S 80 H 

78, 82, 142, 149, 153, 160, 161, 162, 163 90S 90 H 

Küllemeye karşı hassasiyette yerel çeşitler içerisinde 4 adet genotipin skala değeri 3 olmuş ve 

dayanıklı grupta yer almışlardır. Skala değeri 4 olan 11 adet genotip ve skala değeri 5 olan 32 adet 

genotip ile skala değeri 6 olan 41 adet genotip orta dayanıklı grupta, skala değeri 7 olan 44 adet genotip 

ile skala değeri 8 olan 25 adet genotip hassas grupta, skala değeri 9 olan 7 adet genotip ise çok hassas 

grupta yer almışlardır (Çizelge 3).  

Çizelge 3. Yerel yulaf genotiplerinde Küllemeye ait skala değerleri  

Genotip Skala Değeri DG 

1, 80, 84, 104 3 D 

3, 6, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 35, 89, Faikbey 4 OD 

2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 67, 71, 86, 91, 

93, 97, 101, 110, 111, 113, 119, 134, 139, 144, 155, 156, 158 
5 OD 

9, 14, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 65, 

77, 78, 83, 85, 87, 90, 95, 96, 98, 102, 103, 105, 114, 124, 132, 

137, 138, 146, 148150, 154, 157, 159, Seydişehir 

6 OD 

16, 29, 30, 32, 42, 50, 61, 66, 68, 70, 74, 76, 79, 81, 82, 88, 94, 

99, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 116, 117, 118, 125, 126, 127, 

128, 130, 133, 135, 136, 142, 143, 149, 151, 152, 153, 160, 161, 

162, Kahraman, Kırklar 

7 H 

38, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 58, 59, 63, 69, 72, 73, 75, 92, 100, 

120, 121, 129, 140, 141, 147, 163, 164, Fetih, Sarı, Yeniçeri 
8 H 

52, 62, 64, 122, 123, 131, 145 9 ÇH 

Standart çeşitlerden Faikbey ve Seydişehir çeşitleri sırasıyla 4 ve 6 skala değerleriyle orta dayanıklı 

bulunurken; Kahraman, Kırklar, Fetih, Sarı ve Yeniçeri çeşitlerinin skala değerleri sırasıyla 7, 7, 8, 8 ve 8 

olmuş ve hassas grupta yer almışlardır.  

 

SONUÇ 

Batı Akdeniz ekolojik koşullarında yulaf çeşitleri ve yerel genotiplerin yulaf taçlı pası, kara pas ve 

külleme hastalıklarına tepkileri ilk defa bu çalışma ile değerlendirilmiştir. Çalışmada hastalıklara 

dayanıklılık yönünden bazı genotiplerin bazı standart çeşitlerden daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, Batı Akdeniz Bölgesinde yetiştiriciliği yapılan yerel yulaf genotiplerinin içinde hastalıklara 

dayanıklılık bakımından ümitvar genotiplerin olduğu ve ıslah programlarında değerlendirilebileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

Bor bitkiler için gerekli mikro bitki besin elementlerinden birisidir. Topraklarda borun hangi 

fraksiyonlarda adsorbe edildiğinin belirlenmesi,  topraklarda bor dinamiği ve bitkiler tarafından 

alınabilirliği hakkında değerlendirmeler yapmamıza yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, Gaziantep’in 15 

farklı alanından 0-20 cm toprak derinliklerinden alınan toprak örneklerinde, borun kimyasal 

fraksiyonlarından olan çözünebilir bor (KÇ-B), spesifik olarak adsorbe olmuş bor (SPA-B), oksitlere 

bağlı bor (OK-B), organik bileşiklere bağlı bor (OM-B) ve residüyal bor (RES-B) fraksiyonları 

belirlenmiş ve bu fraksiyonların bazı toprak özellikleri ile ilişkisi incelenmiştir.  Topraklarda TOP-B 

içeriğinin ardışık olarak ekstrakte edilen bor fraksiyonlarından KÇ-B, ortalama % 0.96’sini, SPA-B % 

1.47’sini, OK-B % 0.84’ünü, OM-B % 0.84’ünü, RES-B % 95.88’ini oluşturmaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre, toprak organik maddesi ile kolay KÇ-B (P<0.01)  ve OM-B (P<0.05) arasında 

istatistiksel olarak önemli pozitif ilişki elde edilmiştir.  Benzer şekilde, KÇ-B ile OK-B arasında da pozitif 

(P<0.01) bir ilişki vardır. Bu durum, organik maddenin ve oksitlerin topraklarda KÇ-B miktarını olumlu 

yönde etkilediği şeklinde yorumlanabilir.  Bölgede, bitkilerin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bor ile 

beslenmesi için toprakların organik madde içeriğinin artırılması önerilebilir.  

Anahtar kelimeler:  Toprak, sıralı ekstraksiyon, bor fraksiyonları 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışma Eskişehir ilinde topraklardan fosfor çözücü bakterin izolasyonu ve etkinliğinin 

belirlenmesi amacıyla 2011-2012 yılları arasında yürütülmüştür. 

Metot: Proje kapsamında Eskişehir İlinin değişik bölgelerinden 60 adet toprak örneği alınarak 

laboratuara getirilmiştir. Toprak örneklerinden 70 adet fosfor çözücü bakteri izolasyonu yapılarak 

bakterilerin fosfor çözme yetenekleri NBRIP-BPB (National Botanical Research Institute’s Phosphate-

Bromo Phenol Blue) besiyeri kullanılarak belirlenmiştir. Laboratuar testleri sonucu etkin olan 10 tanesi 

ile mısır bitkisi kullanılarak saksı denemeleri kurulmuştur. 

Bulgular: Eskişehir ve ilçelerinden alınan toprak örneklerinden izole edilen bakterilerin tür teşhisleri 

yapıldığında izolatların %80 Enterobacteriaceae familyasına ait olduğu saptanmıştır. Bakteri izolatlarının 

kaya fosfat çözebilme yetenekleri 0,25 ile 1,68 absorbans arasında değişmektedir. Saksı denemeleri 

tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüş ve bitki boyu, bitki yaş ağırlığı ve 

bitki kuru ağırlığında bakteri uygulamalarının etkili olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

bitki boyunda kontrole göre % 45’e, bitki yaş ağırlığında % 63’e ve bitki kuru ağırlığında % 118’e varan 

oranlarda artışlar saptanmıştır.  

Sonuç:  proje sonucunda Eskişehir yöresinden 70 adet fosfor çözücü bakteri izole edilmiştir. 

İzolatların fosfor çözebilme yetenekleri laboratuarda saptanmış ve 10 adet izolatın etkinliği sera 

koşullarında mısır bitkisi kullanılarak belirlenmiştir. Saksı denemeleri sonucunda bitki boyu, yaş ağırlık 

ve kuru ağırlık parametrelerinde kontrole göre önemli ölçüde gelişim sağlayan izolatların bulunduğu 

saptanmıştır. 
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ÖZET 

İstatistiksel bilimsel çalışmaların ortak dilidir. Zaman içerisinde bilimsel gelişmelere paralel olarak 

istatistiki değerlendirme yöntemleri de gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Tarım alanında, bitki ve hayvan 

araştırmaları, laboratuar ve arazi çalışmaları, genetik ve fizyolojik araştırmalar için farklı istatistiksel 

teknikler kullanılmaktadır. İstatistik, tarımsal çalışmaların her aşamasında yer bulmalı,  planlama 

aşamasıyla başlayıp tüm çalışma süresince aktif olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bilimsel 

çalışmalarda elde edilen verilerin değerlendirilmesi esnasında da yine istatistiki metotlarla sonuca 

gidilmelidir. Belirli bir deneme için doğru yöntemin seçilmesindeki başarı, istatistik ve ilgili konudaki 

uzmanlığa dayanmaktadır. Bazı gelişmiş ülkelerde tarımsal denemeler bir istatistikçi ile ortaklaşa 

planlanmakta ve değerlendirilmektedir. Ancak, ülkemizde böyle bir koordinasyon yeterince gelişmiş 

olmadığı için konu uzmanı istatistikçi ile iletişim kurulmalıdır. Ancak, ülkemizde eğitimli istatistikçilerin 

yetersizliği ve iletişim güçlüğünden dolayı araştırıcı istatistiksel planlama, yürütme ve değerlendirme 

aşamalarını kendisi yürütmektedir. Bu gerçekten yola çıkarak araştırmacının bu alanda da yeterince 

bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle, Ziraat Fakültelerinde lisans, lisans üstü eğitim 

programlarında tarımsal araştırmaların istatistiki değerlendirmesi ile ilgili dersler bulunmakta, hizmet içi 

eğitim kursları düzenlenmektedir. Tüm uğraşılara rağmen, bazı bilimsel makalelerde planlama, yürütme, 

örnekleme ve değerlendirme aşamasında bazı hatalar veya ikilemlerin yaşandığı gözlemlenmektedir.  

Bu makalede, tarımsal alandaki istatistiksel değerlendirmelerde, süreklilik arzeden parametrelerde 

ortognal parçalama, regresyonun etkin ve gerçekçi  kullanımı, standart hata-standart sapma tercihleri 

başta olmak üzere  dikkat edilmesi gereken bazı hususlar örneklerle anlatılmaktadır.  
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ÖZET 

Modern tarımın ana hedefi, birim alandan çok ürün almanın yanısıra sürdürülebilir tarım tekniklerine 

uygun, çevreye, insan ve hayvan sağlığına duyarlı, gıda güvenilirliği olan ürün yetiştirmektir. Zararlı 

salgınlarının agroekosistemlerde önemli ürün kayıplarına neden oldukları bilinmekle birlikte salgınların 

oluşumunda neden olan mekanizmaların tam olarak anlaşılamadığı düşünülmektedir. Üreticiler tarafından 

zararlı kontrolünün  satın alınabilir uygun ve etkili olduğu düşünüldüğü için  pestisit kullanımınına 

dayandırılarak gerçekleştirildiği bilinmektedir. Pestisitlerin gelişi güzel ve yaygın kullanımı;  direnç 

oluşumu/ hedef dışı organizmalara yan etki/yeni zararlıların ve sekonder zararlıların salgın yapması gibi 

farklı problemlere de yol açtığı bilinmektedir. Zararlı yönetiminde pestisit kullanmanın yerine bitki 

dayanıklılığı ve kültürel uygulamaların birincil metod olarak kullanılmasının bir gereklilik olduğu kabul 

edilmektedir. Bir çok tarım sisteminde; kültürel,biyolojik ve kimyasal taktiklerin birlikte ele alındığı ana 

bileşeni konukçu bitki dayanıklılığı ( host plant resistant =HPR) olan  sağlıklı bitki yetiştirme yaklaşımı 

entegre ürün ve zararlı yönetiminin (integrated crop and pest management=ICPM) temelini 

oluşturmaktadır. HPR, bitkide meydana gelen morfolojik (yaprak şekli, tüylülük, boy), kimyasal (toksin 

seviyesi, gelişme geriletici) ve fenolojik( çiçeklenme vb) farklılıkların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

HPR, antibiosis ( zararlının bitki  ile beslenmesi sonucu ömür uzuluğu, üreme gücünde azalma ya da 

direk ölüm gibi fiziksel zarara neden olma), antixenosis (zararlının beslenme tercihi başta olmak üzere 

davranışında olumsuz etki yaratma), tolerans (bitkinin  zarara karşı hala dayanabiliyor, iyileşebiliyor yani 

hayatta kalabiliyor ise ) olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Bitkilerin, zararlıların davranışlarını 

direk ya da dolaylı; olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyebileceği bilinmektedir. Dolayısıyla bitki 

tepkilerinin zararlı salgın oluşumunda önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Zararlıların dağılımı ve 

yoğunluğu bitkilerin sahip oldukları besin içerikleri, morfolojik özellikleri ve sekonder bileşen 

konsantrasyonları ile ilişkilidir. Bitkiler zararlı salgınlarına karşı ya kendini hızlı bir şekilde tedavi ederek 

ya da sahip oldukları dayanıklılık özellikleri (zararlı gelişimine daha az imkan veren) ile 

koruyabilmektedirler.  

Bitkilerin zararlılara dayanıklılığı, düzenli bitki gelişim göstermesi ile doğru orantılıdır. Düzenli bitki 

gelişimi aynı zamanda yüksek verim içinde önemli bir koşuldur. Dayanıklı çeşit kullanımı, kolay 

uygulanabilmesi, diğer yöntemlere oranla ekonomik ve sonucunun daha güvenilir olması ve diğer 

mücadele yöntemleri ile uyumu gibi olumlu özellikleriyle entegre mücadelenin temel bileşenlerinden 

biridir. Dayanıklı çeşit kullanımı ile pestisit kullanımının minimize edilebileceği agroekosistemde zararlı 

popülasyonunun daha başarılı bir şekilde baskılanabileceği ve üretim maliyetlerinin minimize edilmesine 

imkan sağlanacağı düşünülmektedir. Bunlara karşılık herbivor zararlıların bitki savunmasının etkisini 

azaltacak olan morfolojik, biyokimyasal, davranışsal stratejiler geliştirdikleri tahmin edilmektedir. 

Örneğin böceklerin beslenme davranışlarında meydana gelen değişiklikler ile ya da bitki savunma 

bileşenlerinin detoksifikasyonunu sağlayacak enzimatik değişiklikler ile bu savunma bariyerlerini 

aşabildikleri tahmin edilmektedir. Gerek biyoteknolojik gerekse klasik ıslah yöntemleri ile  zararlılara 

karşı  dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinin oldukça  emek ve maliyet gerektiren uzun bir süreç olduğu 

bilinmektedir.  Buna rağmen zararlı yönetimi için dayanıklı bitki kullanımının üreticilere önerilebilecek 

ekolojik ve ekonomik en makul yol olduğu konusunda bir çok araştırıcı hemfikirdir.  Bu nedenle ıslah 

programlarında ekosistemi korumayı hedefleyen ekolojik kriterlerinde eklenmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Entegre Mücadele, Dayanıklı çeşit geliştirme, Pestisit, Zararlı 
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ABSTRACT 

The genetic engineering technologies have revolutionized agriculture remarkably with the 

development of superior crop varieties with enhanced resistance against insect pests and diseases; 

however the resistance evolvement in insect pests against transgenic crops has been an area of significant 

concern among plant biotechnologist. Transgenic crops harboring cry1Ac/cry1Ab gene from Bacillus 

thuringiensis were widely cultivated in earlier days of commercialization of biotech crops but the reports 

of resistance evolvement against introduced gene(s) in crops led the researchers to devise out gene 

pyramiding strategy in order to encode broad spectrum resistance against insect pests. Insect and 

herbicide resistant crops have been developed and commercialized exhibiting encouraging performance 

worldwide. Herbicide tolerant crop varieties became the first choice of farmers and occupied more than 

90% area within couple of years of commercialization. Signaling and regulatory pathways have been 

dissected and genes encoding tolerance to abiotic stress (drought, salinity, chilling) have been engineered 

in crops. Third generation transgenic crops have also been commercialized in recent times. The present 

talk will discuss the endeavours and benefits of genetic engineering technologies using gene pyramiding 

approaches by the scientific community worldwide. 

Keywords:   evolvement; resistance; broad spectrum, genetic transformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:allah.bakhsh@ohu.edu.tr


 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

106 
 

Embriyo Kurtarma Tekniğinin Bitki Islahında Kullanım Potansiyeli 
 

A.Anıl ŞENEL1, Merve GÖRE1, M. Safa HACIKAMİLOĞLU1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Atakum, Samsun 

: alperanilsenel@gmail.com 

 

ÖZET 

Dünya nüfusu her yıl giderek artmaktadır. Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanması 

bitkisel üretime bağlıdır. Yanlış tarım politikaları, tarım alanlarının amaç dışı değerlendirilmesi, iklim 

değişikliği, erozyon gibi faktörler ekim alanı ve üretimi kısıtlayan sebepler olmuştur. Bu durumu ortadan 

kaldırmak için yüksek verime sahip, adaptasyon kabiliyeti yüksek, ekstrem koşullara ve stres faktörlerine 

dayanıklı yeni çeşitler ortaya çıkarmak için introdüksiyon, seleksiyon ve melezleme gibi geleneksel ıslah 

yöntemleri geçmişten beri kullanılmaktadır. Ancak geleneksel ıslah yöntemleri çok fazla zaman ve emek 

almakta, ayrıca tür içi genetik çeşitlilikle sınırlı kalmaktadır.  

Modern biyoteknolojik ıslah yöntemlerinin kullanılmasıyla zaman ve emekten tasarruf sağlanabileceği 

gibi farklı türler ve cinsler arasındaki gen aktarımı da mümkün olmaktadır. Ayrıca kısırlık ve uyuşmazlık 

sorunlarına da hücre ve doku kültürü yöntemleri sayesinde çözüm getirilmektedir. Doku kültürü 

yöntemlerinden biri olan embriyo kültürü en fazla tercih edilen yöntemlerden biri olmuştur. Embriyo 

kültürü, olgun tohum embriyolarının kültüre alınması veya olgunlaşmamış pro-embriyoların in-vitro 

koşullarda kültüre alınmasıdır. Embriyo kültürü genel olarak, çimlenmesi zor olan tohumların 

çimlendirilmesi, mutlak olarak parazit halde yaşayan bitkilerin tohumlarının çimlendirilmesi, tohumla 

üretilmesi zor olan bitkilerin üretilmesi, yetiştirme ve ıslah sürecinin kısaltılması, uyuşmazlık nedeniyle 

embriyoların gelişemediği durumlarda normal embriyo gelişmesini sağlanması, erken olgunlaşan sert 

çekirdekli meyvelerde zayıf embriyo gelişiminin engellenmesinde, embriyo gelişiminin deneysel olarak 

incelenmesinde ve haploid bitkilerin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca, kültür bitkilerinin yabani 

akrabalarından özellik aktarımı için embriyo kültürü yaygın olarak kullanılabilmektedir. Melezleme 

sonrası gelişmesini tamamlayamayan embriyonun, kurtarma teknikleri ile geliştirilmesi ve yeni bitkinin 

elde edilmesi oldukça önemlidir. Bu yolla kuraklık, sıcak ve soğuk dayanımı bakımından dayanıklı ve 

yüksek verimli bitkilerin geliştirilmesi, iklim değişikliğinin yaşandığı günümüz koşullarında oldukça 

önem arz etmektedir. Bu derleme çalışması embriyo kültürünün, tarla bitkilerinde, kullanım potansiyelini 

ortaya koymak ve embriyo kültürünü farklı boyutlardan tartışmak amacıyla hazırlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Embriyo kültürü, Hücre ve doku kültürü, Bitki biyoteknolojisi 
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ÖZET 

Mısırda Kuzey Yaprak Yanıklığına neden olan Helminthosporium turcicum Pass.(=Exserohilum 

turcicum (Pass.) Leonard& Suggs, Thrichometasphaeria turtica Lutrell ekonomik açıdan oldukça 

önemlidir. Hassas (çeşitler) hibritler ekildiğinde hastalık şiddetlidir ve verim kayıpları % 30’ a varan 

oranlarda görülür. Çevresel koşullara ve hibritin hastalık direnci seviyesine bağlı olarak hastalığın 

görülme olasılığı seyrekleşir. Kuzey yaprak yanıklığı (NCLB) iki çeşit verim kaybına neden olur: 

birincisi bitkinin büyüme evresi ve ikincisi infeksiyon oluşumu sırasındaki hastalığın şiddetidir. Erken 

dönem infeksiyonları (yani infeksiyon oluşumundan 1-2 hafta sonraki dönemde) yeşilimsi gri lezyonlar 

görülmeye başlar. Hassas çeşitlerde meydana gelen infeksiyonlar birkaç gün içerisinde gözlemlenebilir. 

Enfeksiyonlar genellikle alt yapraklardan başlar ve yukarı doğru ilerler, ancak sporolüzasyonun yüksek 

olduğu durumlarda bitkinin üst aksamında oluşan yoğun spor örtüsüne bağlı enfeksiyon başlangıcı 

gözlemlenebilir. Yeni oluşmuş olan NCLB lezyonları 1 hafta kadar kısa bir sürede spor üretebilir ve bu 

durum NCLB’ nin diğer pek çok mısır yaprak hastalıklarından çok daha hızlı yayılmasına neden olur. 

İnfeksiyon bitkinin büyüme aşamasında meydana gelebilir, ancak bitki tozlaşma (polinasyon) 

döneminden sonra hastalık yönünden daha hassas hale gelir. Şiddetli infeksiyonlarda lezyonlar birleşerek 

yapraklara gri / yanmış bir görüntü oluşur. Bunlara ek olarak, hastalıkla infekteli bitkiler kök ve sap 

çürüklüğüne yakalanmaya meyillidirler. En yüksek verim ise kaybı tepe püskülünden önceki enfeksiyon 

oluşumlarında gözlenmektedir; bununla birlikte, tepe püskülü oluşumundan 6-8 hafta sonraki 

enfeksiyonlarda verim azalması meydana gelmemektedir. Kimyasal mücadelesi pek mümkün olmayan 

NCLB için dayanıklı NCLB ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Ht geninin yüksek oranda 

kullanıldığı virulent Irk 2 hatlarında ortaya çıkmıştır. Patojen ilk olarak Hindistan yakınlarında Brook’ da 

1979’ da tohum ebeveynlerinin ıslah hatlarında tohumluk üretimi yapılan alanlarda gözlemlenmiştir. Ht 

geni lezyon boyutunu ve ırk 1’ in sporülesyonunu büyük ölçüde azaltan bir klorotik lezyon reaksiyonun 

şart koşar. Irk 2, Ht genini taşıyan mısır hatları virülens özellik gösterir. İkinci majör gen olan Ht2 geni 

benzer klorotik lezyonlar oluşturur. Verim kayıplarının önüne geçebilmek için erken uyarı sistemleri 

geliştirilmektedir. Verim kaybı modelleri tarladaki bitki kayıplarını tahmin etmek ve hastalık gelişimini, 

bitki büyüme aşamasını ilişkilendirmek için kullanılmıştır. Buna istinaden, AUDPC modelleri, NCLB 

hastalığının şiddeti ile verim kaybı arasındaki ilişkiyi sadece 1 ya da 2 yılda açıklamıştır. Ancak AUDPC 

modellerinin sadece hastalık düzeyleri yüksek olduğunda NLCB için etkili olacağı ileri sürülmektedir. 

Erken uyarı sistemleri, kimyasal mücadelesi pek mümkün olmayan NCLB için alternatif olarak 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimler: Helminthosporium turcicum Pass., Thrichometasphaeria turtica, NLB, Ht geni. 
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ÖZET 

Bu çalışma; 2016 yılında Adana-Doğankent lokasyonunda ayçiçeği tarımında farklı taban gübresi 

kullanımının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Uygulamalar; 1:O GÜBRE (Negatif Kontrol), 2:ÜRE, 3:15-15-15, 4:UTEC-46 ve 5:ENTEC 20-10-10 

olmak üzere toplam 5 adettir. Deneme; tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur. Ayçiçeği bitkisinde bitkisel özellikler bakımından 100-dane, tabla çapı, hektolitre ağırlığı, 

kendine döllenme, bitki boyu, sap kalınlığı ve verim değerleri incelenmiştir. Kalite bakımından ise ham 

yağ ve protein oranlarıyla beraber bazı yağ asitlerine de (linoleik-oleik) bakılmıştır. Verim bakımından 

ise en yüksek değer 405,25 kg/da ile 5:ENTEC 20-10-10 gübreleme konusundan elde edilmiştir.   

İncelenen kalite kriterleri bakımından da ham yağ ve protein değerlerinde istatistiki olarak önemli 

birfark bulunamamıştır. En yüksek yağ içeriği % 36,71 değeri ile UTEC-46 gübre uygulamasından elde 

edilirken; en yüksek protein değeri ise % 17,86 değeriyle ENTEC 20-10-10 taban gübresi uygulamasında 

bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği tarımı, taban gübreleme, yavaş salınımlı gübre 
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Soğuğa Dayanımı Yüksek Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Genotiplerinin 

Belirlemesi 
Arzu KÖSE, Ferda KOŞAR, Özlem BİLİR 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

: arzukose.tr@gmail.com 

 

ÖZET 

Ülkemiz, uzun yıllardan beri devam eden yağ açığı nedeni her yıl giderek artan döviz kaybına 

uğramaktadır. Aspir, geniş adaptasyon kabiliyetine sahip, kurağa mukavemeti yüksek, kıraç alanlarda 

yetişebilen bir bitki olup; yağı, insan beslenmesinde önemli olduğu kadar biyodizel hammaddesi olarak 

da büyük öneme sahiptir. Bitkinin yetişme istekleri dikkate alındığında, aspir diğer yağlı tohumlu 

bitkilerin yetişemeyeceği alanlarda rahatlıkla yetişebilmekte, buğday, aspir, nadas ekim sistemine 

rahatlıkla girebilmektedir. Ülkemizde, soğuğa dayanımı yüksek aspir çeşitlerinin olmaması nedeni ile 

kışları sert geçen alanlarda aspir ekimleri yazlık olarak yapılmaktadır. Bu durum ise üretim ve verim 

kayıplarına sebep olmaktadır. Bu nedenle, aspir üretimi için büyük potansiyele sahip alanlarda soğuğa 

dayanımı yüksek aspir çeşitlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Araştırmaya, Eskişehir ili 2011-2012 yılı vejetasyon döneminde farklı ıslah kademelerinde yer alan 

969 adet genotip ile başlamıştır. Her yıl devam eden çalışmalarda, kıştan çıkış gözlemlerinde canlılığını 

%70 oranında devam ettiren genotiplerde saflaştırma çalışmaları yanında; hastalık, bitki görünüşü, rozette 

kalma süresi, çiçek rengi, dikenlilik durumu, yağ oranı, verim gibi karakterle üzerinde durulmuştur. Bu 

doğrultuda, 2015-2016 vejetasyon döneminden seçilen genotiplerin yağ oranlarının % 20.0-34.4 arasında, 

verim değerinin ise 143-386 kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Çalışma sonuçları doğrultusunda; soğuğa dayanımı yüksek genotipler arasında yağ ve verim 

bakımından farklıkların mevcut olduğu genel olarak soğuğa dayanımı ve verimi yüksek genotiplerin yağ 

oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; soğuğa dayanımı yüksek olmakla beraber birim 

alan yağ verimi bakımından yazlık çeşitlere göre öne çıkan genotiplerin üzerinde durulması gerektiği 

ortaya konulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Aspir, Soğuğa dayanım, Verim, Yağ oranı 
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Keten (Linum Usitatissimum L.) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve 

Kaliteüzerine Etkisi 
 

Cem Kutay KARASU1  Bünyamin YILDIRIM2 

 

1Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi- IĞDIR 
2Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi-IĞDIR 

: byildirim71@gmail.com 

 

ÖZET 

Keten bitkisi Cumhuriyetin kuruluşundan 70 li yılların sonuna kadar Iğdır İlinde yetiştirilmiş olan ve 

Zeyrek adıyla bilinen bir bitkidir. Bu bitkiden o zamanki adıyla bezir yağı çıkarılmaktaydı. Bitkiden yağ 

çıkaran atölyelere ise bezirhane denilmekteydi. Daha sonraları yavaş yavaş üretiminden vaz geçilmiştir. 

Ancak günümüzde özellikle içermiş olduğu yağın kalitesinin anlaşılması ile giderek popüler bir bitki 

haline gelmesi, keten bitkisini, diyetisyenler tarafından özellikle tavsiye edilen bitkilerden birisi 

durumuna getirmiştir. Bitki aynı zamanda lif üretiminde de kullanılmaktadır. Keten bitkisinin Iğdır’da 

yeniden yetiştiriciliğinin canlandırılmasını amaçlayan bu çalışma, 2015 yılında  Iğdır ili Tuzluca ilçesi 

Ortabucak köyünde çiftçi arazisinde yüksek lisans çalışması olarak yürütülmüştür.  Deneme üç 

tekrarlamalı olarak Tesadüfi Bloklarda Faktöriyel Deneme Desenine göre kurulmuştur. Bu çalışmada 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen Somme, Culbert, Sarı-85, Antares, Neche çeşitleri 

kullanılmıştır. Denemede 5 farklı keten çeşidine, 4 farklı azot dozu 0, 4, 8, 12kg/da olarak uygulanmıştır. 

Çalışmada bitki boyu, teknik sap uzunluğu, meyveli dal sayısı, bitki başına meyve sayısı, bitki başına 

tohum sayısı, bitki başına tohum verimi, bin tane ağırlığı, Dekara tohum verimi, ham yağ oranı ve ham 

protein oranı incelenmiştir. 

Çalışmada bitki boyu, meyveli dal sayısı, bitki başına meyve sayısı, bitki başına tohum sayısı, bitki 

başına tohum verimi bakımından  bloklar arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar tespit edilmiştir. 

Bitki boyu, meyveli dal sayısı, bin tane ağırlığı, ham yağ oranı bakımından istatistiki olarak  çeşitler 

arasında, tane verimi bakımından ise farklı azot dozları arasında önemli farklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir. En yüksek verim 77.71 kg/da ile 8 kg/da Azot dozundan elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler:  Keten, çeşit, azot, doz, verim, kalite 
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Hakkari Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Aspir 

(Carthamus Tinctorius L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri 

 
Nihat GÖK1, Zehra EKİN2

 

1Sincik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adıyaman, Türkiye 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Van, Türkiye 

: zehraekin@yyu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, bazı aspir çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve kalite üzerine etkilerini 

incelemek amacıyla 2014 yılında Hakkari kuru koşullarında yürütülmüştür. Tesadüf Bloklarında 

Bölünmüş Parseller deneme desenine göre kurulan denemede, ekim zamanları (1 Nisan, 15 Nisan, 30 

Nisan) ana parsellere, çeşitler ise (Dinçer, Remzibey-05, Linas) alt parsellere yerleştirilmiştir. 

Araştırmada tane verimi, kuru taç yaprağı verimi, ham yağ oranı, ham protein oranı, ham yağ verimi ve 

ham protein verimi gibi karakterler incelenmiştir.  

Elde edilen verilere göre, tane verimi, yağ verimi, protein verimi ve taç yaprağı verimi bakımından 

ekim zamanı, çeşit ve ekim zamanı x çeşit interaksiyonları önemli bulunmuş ve ekim zamanı geciktikçe 

bu verim değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. En yüksek tane, yağ ve taç yaprağı verimleri sırasıyla 158.5 

kg/da, 39.5 kg/da, 17.0 kg/da ile 1 Nisan’da yapılan ilk ekimden elde edilirken, en düşük değerleri ise 

(sırasıyla 83.8 kg/da, 19.2 kg/da, 11.8 kg/da) 30 Nisan’da yapılan son ekim zamanında belirlenmiştir. 

Araştırmada en yüksek tane verimi, yağ oranı ve yağ verimi değerleri (sırasıyla 152.9 kg/da, % 28.0, 42.9 

kg/da) Remzibey-05 çeşidinde saptanırken, en yüksek taç yaprağı verimi (21 kg/da) ise Dinçer çeşidinden 

elde edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Aspir, Carthamus tinctorius, Ekim zamanı, Taç Yaprağı Verimi, Verim 
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Orta Karadeniz Bölgesinde Ketencik (Camelina Sativa L. (Crantz)) Bitkisinin 

Bazı Agronomik Özellikleri 
 

Reyhan Karayel, Mustafa Acar, Şahin Gizlenci, Ayşegül E. Çelik 

 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Samsun 

 

ÖZET 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin giderek artan enerji talebini karşılamada ülke kaynakları 

yetersiz kalmaktadır. Ülkemiz iklim ve toprak yapısı itibariyle birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun 

potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için mevcut yetiştiriciliği yapılan 

bitkilerin yanı sıra ülkemizde yetiştiriciliği yapılmayan, ekolojik koşullarımıza uyum sağlayabileceği 

düşünülen alternatif enerji bitkisi olabilecek bitkilerin de üretim deseninde yerini alması gerekmektedir.  

Bu çalışma ile ketencik bitkisinin adaptasyonu, verim ve kalite özellikleri incelenerek biyodizel 

üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, 15 ketencik genotipi ile Amasya ve Samsun’da 2 

yıl süreyle 3 tekrarlı tesadüf blokları deneme desenine göre denemeler kurulmuştur. Yıl ve yer 

birleştirilerek yapılan varyans analiz sonuçlarında genotipler arasında bitki boyu, bitkide yan dal sayısı, 

bitkide kapsül sayısı, 1000 tane ağırlığı, tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, yağ oranı ve yağ 

verimi bakımından çok önemli farklılık olduğu tespit edilmiştir. Genotiplerin tane verimi 48.6–110.7 

kg/da, yağ verimleri 20.60–41.26 kg/da arasında değişmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü Samsun ve Amasya 

lokasyonları karşılaştırıldığında ketenciğin hem tane hem de yağ verimi bakımından lokasyonlar arasında 

fark olmadığı görülmüştür. Her iki lokasyonda da tane ve yağ verimi yağışa bağlı olarak artış 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ketencik, Yağ verimi, Samsun, Amasya 
 

Some Agronomic Properties of False Flax (Camelina sativa L. (Crantz)) Plant 

in the Central Black Sea Region 
 

ABSTRACT 

Country's resources are insufficient to meet the growing demand for energy in Turkey as a developing 

country. Because of climate and soil structure, our country has fit potential to the cultivating of many 

plants. In addition to the existing plants grown without cultivation in our country and our country can 

adapt to ecological conditions that may be considered an alternative energy plant plants should take place 

in the production pattern, in order to use this potential efficiently.  

With this study; examining the availability for biodiesel production by adaptation, yield and quality 

characteristics were investigated of the false flax plants. For this purpose, according to 3 replications 

randomized complete block design trials for two years in Amasya and Samsun with 15 false flax 

genotypes have been established. It has been determined that there is a significant difference in plant 

height, number of side branches per plant, number of capsules per plant, 1000 grain weight, grain yield, 

biological yield, harvest index, oil ratio and oil yield between genotypes in the results of analysis of 

variance made by combining year and location. The grain yield of the genotypes ranged from 48.6 to 

110.7 kg/da, the oil yield ranged from 20.60 to 41.26 kg/da. Compared to Samsun and Amasya locations 

where the work was carried out, there is no difference between the locations both in terms of grain and oil 

yield of false flax. Grain and oil yield increased at both locations due to precipitation. 

Key Words: False flax, Oil yield, Samsun, Amasya 
 

GİRİŞ 

Dünya ve ülkemizde fosil yakıtların enerji üretimindeki payının yüksek olması, nüfus artışıyla birlikte 

enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelen artış, doğada fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması ve 

sürekli azalmasından dolayı ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirme, enerjide dışa bağımlılıktan 

kurtulabilme strateji ve çabaları, fosil yakıtların çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri gibi 

sebeplerden dolayı ülkeler varlıklarını ve bağımsızlıklarını koruyabilmek için yeni ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarını araştırmaya yönelmişlerdir. Enerji arzında ve kullanımında yaşanan bu sıkıntılar dünya 

üzerinde yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarını cazip hale getirmekte ve ülkelerin enerjide dışa 

bağımlı olmamak için bu kaynaklara hızla yöneldikleri görülmektedir. Alternatif enerji kaynakları ve 
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gelişmeler incelendiğinde dünyada biyodizel ve biyoetanol gibi biyoyakıtların gelişimi dikkatleri 

çekmektedir. Biyoyakıtların hammaddesini tarım ürünlerinin oluşturması, konunun tarım sektörü ve 

üreticiler açısından önemini arttırmaktadır (Yaşar, 2008). 

Biyodizel, bitkisel ve hayvansal yağların, ayrıca evsel ve endüstriyel atık yağların bir katalizör 

eşliğinde metanol ile reaksiyonu sonucu meydana gelen yağ asidi metil esterlerine denir (Üçgül ve Akgül, 

2010). Günümüz termik motor teknolojisinin de petrole bağımlı olarak gelişmesi, mevcut motor 

teknolojisinde fazla bir değişiklik yapmadan, dizel yakıtına alternatif olacak yeni yakıtların araştırılarak 

ortaya konmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu konuda, özellikle ülkemizde olduğu gibi, tarımsal 

potansiyeli yüksek olan ülkelerde bitkisel yağlar ön plana çıkmaktadır (Şanlı ve Çanakçı, 2005).  

Hali hazırda ülkemiz yaklaşık 1 milyon ton ham yağ ithal eder durumdadır. Bu sebeple yağlı tohum 

üretimi mutlaka arttırılmalıdır. Bunun içinde alternatif yağlı tohumların ülke tarımına kazandırılması 

gerekmektedir. Ülkemiz iklim ve toprak yapısı itibariyle birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun 

potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için mevcut yetiştiriciliği yapılan 

bitkilerin yanı sıra ülkemizde yetiştiriciliği yapılmayan ve ülkemizin ekolojik koşullarına uyum 

sağlayabileceği düşünülen alternatif enerji bitkisi olabilecek bitkilerin de üretim deseninde yerini alması 

gerekmektedir. 

Ketencik, Brassicaceae familyası, Camelina cinsi içerisinde yer alan bir yağ bitkisidir (Anonim, 

2013). Ketencik yalancı keten, Alman susamı, Sibirya yağlı tohumu gibi değişik isimlerle de 

isimlendirilmektedir (Kurt ve Seyis, 2008). Ketencikte yağ oranı, yetiştirme ve iklim faktörlerine göre 

değişmekle beraber % 23-48 arasında geniş bir varyasyon göstermektedir (Vollmann ve ark., 2007 ve 

Katar, 2013). Yağından ASTM D6571 ve EN14214 biyodizel standartlarına uygun nitelikli biyodizel elde 

edilebilmektedir (Wu ve Leung, 2011). Yetiştirilmesi sırasında gübre isteği az, yetiştirildiği alanda 

yabancı ot oranın az olması koşuluyla herbisit kullanılmaksızın yetiştirilebilen, yaygın parazitik 

böceklerin istilasından zarar görmeyen ve genetik olarak hastalıklara dayanıklı olması nedeni ile kimyasal 

kullanımı azdır bu da ketenciği çevreyle dost bir bitki yapmaktadır. Ketencik, nispeten kurağa dayanıklı 

olup ağır killi ve organik toprak hariç farklı iklim ve toprak yapısına sahip çok değişik alanlarda 

yetiştirilebilmektedir (Zubr, 1997). 

Bu çalışma ile; ülkemizde yetiştiriciliği yapılmayan ketencik bitkisinin adaptasyonu, verim ve kalite 

özellikleri incelenerek biyodizel üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır 

Materyal ve Metot 

Denemede, USDA gen bankasından temin edilen ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 

çoğaltılan Camelina sativa türüne ait 47 hat arasından dekara tane ve yağ verimleri dikkate alınarak 

seçilen 15 hat kullanılmıştır. Hatların orijinleri ve kodları Çizelge 1’ de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. Camelina sativa türüne ait 15 hattın isimleri ve orijinleri    

No Kodu  Orjini  

K3 Ames 31224  Gürcistan  

K4 Ames 31231 Gürcistan 

K6 PI 258366 Eski Sovyetler Birliği 

K7 PI 258367 Eski Sovyetler Birliği 

K8 PI 304268 İsveç 

K9 PI 304269 İsveç 

K12 PI 311735 Polonya 

K13 PI 311736 Polonya 

K14 PI 597833 Danimarka 

K27 PI 650149 Almanya 

K29 PI 650151 İsveç 

K31 PI 650153 Eski Sovyetler Birliği 

K38 PI 650160 Eski Sovyetler Birliği 

K41 PI 650164 Avusturya 

K44 PI 650167 Polonya 

 

Çalışma, Samsun ve Amasya’da olmak üzere iki lokasyonda, 2014-2015 ve 2015-2016 ketencik 

yetiştirme periyodunda 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Samsun’a ait arazinin toprak yapısının 1. ve 2. yıl 
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killi tın, pH’sının hafif alkali, tuzsuz, çok az kireçli ve organik maddesinin az olduğu belirlenmiştir. 

Amasya’ya ait arazinin toprak yapısının 1. yıl killi tın, pH’sının hafif alkali, tuzsuz, çok kireçli ve organik 

maddesinin az, 2. yıl killi tın, pH’sının nötr, tuzsuz, çok kireçli ve organik maddesinin az olduğu 

saptanmıştır. Samsun’da ketenciğin yetiştirme periyodu boyunca (Ekim-Haziran) 1. yıl toplam sıcaklık 

113.9 ℃, 2. yıl ise 117.6 ℃ olup, 1. yıl aralık ayı (11.5 ℃) 2. yıla (6.9 ℃) göre neredeyse iki kat daha 

fazla sıcak geçmiştir. Toplam yağış miktarı Samsun’da 2. yıl (970.0 mm) 1. yıla (733.9 mm) göre daha 

fazladır. Amasya’da ise 1. yıl toplam 102.3 ℃, 2. yıl ise 93.7 ℃ sıcaklık meydana gelmiş olup aralık ayı 

1. yıl (7.3 ℃) 2. yıla (0.7 ℃) göre daha sıcak geçmiştir. Toplam yağış miktarı Amasya’da 1. yıl 447 mm 

olup 2. yıl 270.7 mm ile neredeyse yarıya düşmüştür. Özellikle ekimi takip eden kasım ve aralık aylarında 

2. yıl (12.6, 2.6 mm) 1. yıla (35.5, 35.0 mm) göre çok az yağış düşmüştür. Yine aynı şekilde ketenciğin 

çiçeklenme periyoduna denk gelen şubat, mart ve nisan aylarında da 2. yıl (18.7, 39.2, 5.1 mm) 1. yıla 

(42.8, 94.6, 37.4 mm) göre daha az yağış gerçekleşmiştir.    

Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi arazisinde 1. yıl 10.10.2014’de, 2. yıl 28.10.2015’de, Samsun 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde 1. yıl 13.10.2014’de, 2. yıl 21.10.2015’de 3 tekrarlı 

tesadüf blokları deneme desenine göre adaptasyon denemeleri kurulmuştur. Hatlar sıra arası 20 cm, sıra 

uzunluğu 5 m olan parsellere 6 sıra olacak şekilde 0.5-0.7 kg/da tohum hesabıyla ekilmiştir. Birinci yıl 

ekimle birlikte çıkış öncesi yabancı ot ilacı ve her iki yılda da 10 kg/da N hesabıyla gübre uygulanmıştır. 

Gerekli durumlarda yabancı ot mücadelesi için elle çapa yapılmıştır.  

Kuru hasat döneminde her parselde bitki boyu, dal ve kapsül sayısı, biyolojik ve tane verimi, hasat 

indeksleri belirlenmiştir. Harmanı yapılan tohumların 1000 tane ağırlıkları, yağ oranları belirlenmiştir. 

Yağ oranlarına göre dekara yağ verimleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler Tesadüf Blokları Deneme 

Desenine göre JMP istatistik paket programı ile analiz edilmiştir ve LSD çoklu karşılaştırma testi 

kullanılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada yıl ve yer birleştirilerek yapılan istatistiki analiz sonucunda genotipler arasında bitki boyu, 

bitkide yan dal sayısı ve kapsül sayısı, 1000 tane ağırlığı, biyolojik ve tane verimi, hasat indeksi, yağ 

oranı ve verimi bakımından çok önemli farklılık olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

 En yüksek bitki boyuna (91.2 cm) sahip olan genotip K27, en düşük bitki boyuna (71.4 cm) sahip 

olan ise K6’dır. Gugel ve Falk (2006), Kanada’da 3 farklı lokasyonda 19 ketencik hattının agronomik ve 

tohum kalitesini değerlendirdikleri çalışmada bitki boyunun 45-103 cm, arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Ketenciğin bitki boyunu Kara (1994) 53.5 cm, Kurt ve Seyis (2008) 25-100 cm, İlisulu 

(1972) 40-70 cm, Crowlwy ve Frohlick (1998)  54-95 cm olarak bildirmişlerdir. Gözlemlerimiz ve bu 

çalışma ile edindiğimiz tecrübelerimiz sık aralıklarla ekilen bitkilerde özellikle çiçekleneme öncesi 

dönemde erken ilkbahar yağışlarına da bağlı olarak bitki boyu uzadığında yatmanın problem olmaya 

başlamasıdır. Bu nedenle ketencikte uzun boylu genotiplerin tercih edilmemesine dikkat edilmelidir.  

Verimi etkileyen en önemli özelliklerden birisi de bitkide meyve sayısıdır. Ketencik bitkisinde meyve 

kapsül biçimindedir. Çalışmada bitkide kapsül sayısı 199.5-420.7 adet arasında değişmiştir. En fazla 

kapsül sayısına sahip olan genotip K31, en az kapsül sayısına sahip olan ise K27’dir. Agegnehu ve 

Honermeier (1997), ketencik bitkisinin tohum verimi, kalitesi ve verim özellikleri üzerine, tohum ekim 

oranının ve N gübresinin etkisini araştırmışlardır. Uygulanan ekim sıkılığı ve yılların ortalaması olarak 

bitkide kapsül sayısını 185 olduğunu bildirmişlerdir.  

Bin tane ağırlığı çoğu tarla bitkisinde önemli bir kalite faktörü olup verim ile ilişkilidir. Tohumluğun 

bin tane ağırlığı ne kadar yüksek olursa verim de o kadar fazla olmaktadır (Şehirali, 1997). Ketencik 

genotiplerinin bin tane ağırlığı 0.838-1.193 g arasında değişmiştir. En fazla bin tane ağırlığına sahip olan 

genotip K9 olup K3 ve K4 ile aynı istatistiki grupta yer almıştır. Ankara koşullarında kışlık farklı ekim 

zamanlarının ketencik bitkisinin verim ve verim unsurlarına etkisinin araştırıldığı çalışmada ekim 

zamanlarının ortalaması olarak bin tane ağırlığının 1. yıl 1.239 g iken 2. yıl 1.240 g olduğunu tespit 

edilmiştir (Katar ve ark., 2012 c). Zubr (1997) Camelina sativa’ nın bin tohum ağırlığının 0.8-1.8 g, 

Gugel ve Falk (2006) 0.9-1.8 g, İlisulu (1972) 0.7-1.6 g, İncekara (1972) 0.7-1.6 g, Kara (1994) 0.8-0.9 g, 

Koncıus ve Karcauskıene (2010) 0.88-1.24 g arasında olduğunu bildirmişlerdir. 
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Çizelge 2. Samsun ve Amasya’da 2005 ve 2006’da ekilen ketencik genotiplerinin bazı özelliklerine ait 

ortalamalar  

Genotip 

Bitki 

Boyu (cm) 

Bitkide 

Yan Dal 

Sayısı 

Bitkide 

Kapsül 

Sayısı 

1000 Tane 

Ağırlığı 

(g) 

Tane 

Verimi 

(kg/da) 

Biyolojik 

Verim 

(kg/da) 

Hasat 

İndeksi 

(%) 

Yağ Oranı 

(%) 

Yağ 

Verimi 

(kg/da) 

K3 83.4 b 11.2 a 343.7 b-e 1.170 ab 80.3 fg 613.3 bc 14.9 fg 38.5 bc 29.98 g 

K4 81.1 bc 10.8 ab 343.9 b-e 1.168 ab 76.6 g 478.1 de 17.8 abc 37.4 de 31.54 efg 

K6 71.4 f 9.5 cd 273.5 fg 1.127 bc 97.5 bcd 515.3 cde 18.8 a 39.3 ab 35.85 cd 

K7 76.2 de 10.8 ab 406.8 ab 0.889 g 91.7 c-f 536.4 b-e 17.2 a-e 35.5 f 31.92 d-g 

K8 74.9 ef 9.1 d 251.5 gh 1.109 cd 85.0 d-g 528.8 b-e 16.9 b-e 36.6 ef 30.29 fg 

K9 76.7 cde 9.2 d 347.8 b-e 1.193 a 88.3 c-g 510.1 cde 18.0 ab 36.6 e 30.87 fg 

K12 80.3 bcd 9.7 bcd 327.5 c-f 0.861 g 82.3 fg 559.6 bcd 15.8 def 37.5 cde 29.80 g 

K13 74.6 ef 9.9 bcd 371.7 a-d 0.882 g 60.9 h 338.1 f 17.4 a-d 38.2 bcd 23.93 h 

K14 75.4 ef 9.5 cd 316.5 d-g 1.082 cd 84.0 efg 457.0 def 17.5 a-d 37.5 cde 31.51 efg 

K27 91.2 a 7.4 e 199.5 h 0.838 g 48.6 h 417.8 ef 14.2 fg 33.6 g 20.60 h 

K29 82.2 b 10.1 a-d 385.7 abc 0.988 f 96.9 bcd 623.8 bc 16.1 c-f 37.4 de 35.11 cde 

K31 82.4 b 11.0 a 420.7 a 1.007 f 94.6 b-e 617.0 bc 15.4 ef 37.2 de 34.35 c-f 

K38 79.8 bcd 9.3 d 285.7 efg 1.020 ef 99.0 abc 771.8 a 13.6 g 38.9 b 36.74 bc 

K41 80.9 bc 10.5 abc 396.5 abc 1.065 de 105.8 ab 619.6 bc 18.2 ab 40.3 a 41.26 a 

K44 80.5 bcd 9.2 d 283.6 efg 1.001 f 110.7 a 662.5 ab 17.7 abc 37.1 de 40.75 ab 

 

 Çalışmada genotiplerin tane verimi 48.6-110.7 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek tane verimi 

K44, K38 ve K41 genotiplerinden elde edilmiştir. Agegnehu ve Honermeier (1997), ketencik bitkisinin 

tohum verimi, kalitesi ve verim özellikleri üzerine tohum ekim oranının ve N gübresinin etkisini 

araştırmışlardır. Tüm uygulamaların ortalaması olarak tohum verimini 1. yıl 11.6 t/ha, 2. yıl 18.0 t/ha 

olarak ve maksimum verimi 22.8 t/ha bulmuşlardır. Zubr (1997), ketenciğin tohum veriminin Danimarka’ 

da kışlık çeşitlerin 3.3 t/ha olduğunu bildirmiştir. Gugel ve Falk (2006), Kanada’da yaptıkları çalışmada 

ketencik hatlarının tohum veriminin 962-3320 kg/ha arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Ankara 

koşullarında kışlık farklı ekim zamanlarının ketencik bitkisinin verim ve verim unsurlarına etkisinin 

araştırıldığı çalışmada ekim zamanlarının ortalaması olarak tohum veriminin 1. yıl 281.27 kg/da, 2. yıl ise 

87.81 kg/da olduğunu tespit etmişlerdir (Katar ve ark., 2012 c). 

Yağlı tohumlu bitkilerdeki yağ verimini etkileyen özelliklerden bir tanesi tohumdaki yağ oranıdır. Yağ 

oranı öncelikle türün ve çeşidin genotipine bağlı olarak değişmekle birlikte, bitkinin yetiştiği iklim ve 

toprak yapısı ile genetik yapının bunlara gösterdiği tepkide önem taşımaktadır (Vollman and Rajcan, 

2009). En fazla yağ oranına sahip olan genotip K41 olup K6 ile aynı istatistiki grupta yer almıştır. Zubr 

(2003), farklı yetiştirme şartlarının ketencik tohumunun kalitesine etkisini araştırmıştır. Çeşitler arasında 

yağ oranı bakımından istatistiksel olarak önemli fark bulunduğunu ve tohumda ortalama % 39.6-44.1 

arasında yağ olduğunu tespit etmişlerdir. Tohumun kalitesindeki değişim kısmen çeşitlerden ve esasen 

bitkinin yetiştirildiği iklim ve toprak şartlarının birleştirilmiş etkisinden kaynaklandığını bildirmişlerdir. 

Katar ve ark., (2012 c), Ankara koşullarında kışlık farklı ekim zamanlarının ketencik bitkisinin verim ve 

verim unsurlarına etkisinin araştırıldığı çalışmada ekim zamanlarının ortalaması olarak yağ oranının 1. yıl 

% 37.15, 2. yıl ise % 25.16 olduğunu tespit etmişlerdir. Plessers ve ark. (1962), Kanada’da 3 yıl 

yürüttükleri çalışmada ketenciğin yağ oranının ortalama olarak Ottawa’da % 36.7, Fort Vermilion’da ise 

% 42.2 olduğunu bildirmişlerdir.  

Çalışmada yağ verimi 20.60 - 41.26 kg/da arasında değişmiştir. En fazla yağ verimine sahip olan 

genotip K41 olup K44 ile aynı istatistiki grupta yer almıştır. Yağ verimini etkileyen en önemli özellikler 

tane verimi ve yağ oranıdır. K41 genotipinin hem tane verimi hem de yağ oranı, K44 genotipinin ise yağ 

oranı en fazladır. En az yağ verimine sahip olan genotip K13’dür ve K27 ile aynı istatistiki grupta yer 

almıştır. Katar ve ark. (2012 a), Ankara ekolojik koşullarında farklı ekim zamanlarında ketencik bitkisinin 

yağ veriminin 0.32-129.78 kg/da arasında değiştiğini, en yüksek yağ verimini 129.78 kg/da ile 1 Ekim 

2010’ da alındığını bildirmişlerdir. Karahoca (2002)’nin ketencik bitkisini kışlık olarak yetiştirdiği 

çalışmada yağ veriminin 72.39 kg/da olduğunu bildirmiştir.   

 

SONUÇ 

Çalışmanın yürütüldüğü Samsun ve Amasya lokasyonları karşılaştırıldığında ketenciğin hem tane hem 

de yağ verimi bakımından lokasyonlar arasında fark olmadığı görülmüştür. Amasya ve Samsun’da tane 

ve yağ verimi yağışa bağlı olarak artış göstermiştir.  

Geçit kuşağı ve İç Anadolu Bölgelerinde özellikle ekstrem şartlara sahip, buğday-nadas sisteminin 

uygulandığı alanlarda ketencik bitkisinin üretim deseni içerisinde yer alabileceği önerilmektedir.      
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Şanlıurfa  Koşullarında Kanola'da Kışlık Ekimlerde  Sulama  Suyu, Bitki Su 

Tüketimi ve Verimliliğinin Belirlenmesi 
 

Veli Değirmenci1    Meral Anlağan Taş1          A.Suat Nacar1 

 
1GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA 

: vdeirmenci1@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, Şanlıurfa koşullarında kanola bitkisinde farklı sulama uygulama uygulamalarının 

verim, verim öğeleri etkilerini belirlemek amacıyla 2011ve 2013 yıllarında  yürütülmüştür.  Araştırma, 

Deneme bitkinin gelişme dönemleri dikkate alınarak sulama programı oluşturulmuştur. Sulamalarda 

gelişme dönemlerine göre sulama yapılmıştır. Vejetatif dönemde (EK %40’a düşünce sulama), 

çiçeklenme döneminde (%50) ve dane döneminde(%50) sulama yapılmıştır. Deneme konuları A- Tam 

sulama(tüm dönemlerde sulama toplam 3 sulama), B – Tüm dönemlerde sulama A konusuna verilen 

suyun %50’sinin verilmes C- Çiçeklenme ve dane  dönemlerinde sulama, D- Vejetatif ve dane 

dönemlerinde sulama, E- vejetatif ve çiçeklenme dönemlerinde sulama,  F- Vejetatif dönemde sulama, G- 

çiçeklenme döneminde sulama, H- Dane döneminde sulama, I- Susuz. Araştırma sonuçlarına  göre 2011 

yılı verimleri 123 - 204  kg/da arasında değişmiş olup konular arasında istatiksel olarak fark bulunmuş 

olup,  D konusu 1. grupta yer almıştır bu konuyu A ve B konuları izlemiştir 2013 yılı verimleri ise 171 - 

223  kg/da, arasında olmuş ve konular arasında fark bulunamamıştır. 2012 yılında yeterli çıkış 

sağlanamadığından değerlendirmeye alınamamıştır. Sonuçta Şanlıurfa’da yağışların uzun yıllar 

ortalamasının altında yağış olması durumunda vejetatif veya dane döneminde 2 sulama yapılmalıdır. 

Kanola yetişme döneminde yağışların yeterli olması durumunda  sulama yapılması önerilmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanola , Sulama, Şanlıurfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vdeirmenci1@hotmail.com


 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

118 
 

Farklı Potasyum Dozlarında Arbusküler Mikorhizal Fungus (Amf) Uygulamasının 

Patates Yumrusunun Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi 
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ÖZET 

Bu araştırma, farklı potasyum dozlarında Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) uygulamalarının 

patates yumrusunun bazı kalite özelliklerine ve besin elementi içeriğine etkisini belirlemek amacıyla 2007 

ve 2008 yıllarında Bitlis-Ahlat ekolojisinde tarla koşullarında yürütülmüştür. Tesadüf bloklarında 

faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede, faktör olarak 4 potasyumlu 

gübre dozu (0, 10, 20 ve 30 kg K2SO4/da) ile AMF (+) ve AMF (-) uygulamaları ele alınmıştır.  

Araştırmada potasyumlu gübre ve AMF uygulamalarının patates yumrusunun özgül ağırlık, nişasta oranı 

ile makro (N, P, K, Mg, Ca) ve mikro (Fe, Zn, Cu) besin elementi içeriklerini önemli ölçüde etkilediği 

belirlenmiştir.  

AM fungus Glomus intraradices kullanımı ile her iki deneme yılında da kalite özelliklerinde artış 

sağlanırken, potasyumlu gübrelerin etkisi sadece ikinci deneme yılında önemli bulunmuştur. Arbusküler 

mikorhizal fungus, tek tek ve kombinasyon halinde potasyumlu gübre uygulamalarında daha yüksek bir 

performans göstererek, yumrunun fosfor ve potasyum içeriği başta olmak üzere incelenen karakterlerde 

önemli artışlar sağlamıştır. Bununla birlikte yumrunun azot, mangan ve bakır içeriklerinde ise azalmalar 

olduğu belirlenmiştir. Araştırmada patates yumrusunun en yüksek P, K, Mg ve Fe değerleri her iki yılda 

da GI+K10 uygulamasından, birinci yıl sırasıyla %0.296, %2.67 , %0.245 ve 140.6 mg/kg; ikinci yıl 

%0.305, %2.94, %0.187 ve 114.5 mg/kg olarak elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF), Patates, Potasyum, Besin elementi içeriği 

 

*Bu araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

2007-ZF-B24 no’lu proje olarak desteklenmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışma farklı Etiyopya hardalı (Brassica carinata) genotiplerinin Bursa ekolojik koşullarında 

verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2015-2016 vejetasyon döneminde Uludağ 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında 

yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak Kanada ve Alman Gen Bankalarından sağlanan 38 adet 

Etiyopya hardalı (Brassica carinata) genotipi ile Kanada Bitki Gen Bankası (PGRC)’ndan sağlanan 4 

adet şahit Etiyopya hardalı çeşidi (Awassa, Dodolla, Saryan, ve Winteralaska) kullanılmıştır. Denemeler 

3 tekerrürlü 6 x 7 dikdörtgen latis deneme desenine göre deneme mibzeri ile sıra arası 17.5 cm ve parsel 

uzunluğu 5 m olacak şekilde 8 sıralı olarak 09 Ekim 2015 tarihinde ekilmiştir. Gözlem ve ölçümler 

ortadaki 6 sırada ve rastgele seçilen 5 adet bitki üzerinde yapılmıştır. Ekim normu dekara 800 g  olarak 

alınmıştır. Ekim öncesinde 6 kg/da etkili madde dozunda azot-fosfor-potasyum 15-15-15 kompoze gübre 

şeklinde parsellere uygulanmıştır. İlkbahar başlangıcında 10 kg/da etkili madde dozunda azot % 46’lık 

üre gübresi formunda ilave olarak verilmiştir. Hasat işlemleri, bitkilerin % 75’inde yapraklar sararıp 

döküldüğünde Hege tipi parsel biçerdöveri ile yapılmıştır. Çalışmada bitki boyu (cm), yan dal sayısı 

(adet), bitkide kapsül sayısı (adet), kapsülde tane sayısı (adet), tane verimi (kg/da), 1000 tane ağırlığı (g), 

ham yağ oranı ve yağ asitleri kompozisyonu özellikleri belirlenmiştir. Deneme sonuçlarına bakıldığında, 

tane verimi bakımından BC-10 (606.4 kg/da), BC-13 (577.8 kg/da) ve BC-15 (593.1 kg/da) hatları ile 

Awassa (563.1 kg/da) ve Saryan (599.8 kg/da) çeşitleri en yüksek değerlere ulaşan Etiyopya hardalı 

genotipleri olmuştur. En yüksek ham yağ oranına sahip olan Etiyopya hardalı hattının BC-12 (% 44.2), en 

düşük ham yağ oranına sahip hatların ise BC-32 (% 35.6) ve BC-24 (% 36.3) olduğu görülmektedir. 

Araştırmada yer alan Etiyopya hardalı genotiplerinin bitkisel yağların kalite özelliklerinin 

belirlenmesinde en çok üzerinde durulan 6 önemli yağ asiti (Palmitik, Stearik, Oleik, Linoleik, Linolenik, 

Erusik) bakımından durumları incelendiğinde bu genotiplerin yüksek erusik asit içerikleri (% 39.2) 

nedeniyle yemeklik kullanıma uygun olmadıkları ancak biyodizel üretimi amacıyla kullanılabilecekleri 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etiyopya hardalı, kalite, verim, yağ oranı, yağ asitleri kompozisyonu 
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Salisilik Asit Uygulamasının Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Çeşitlerinin Verim 

ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması 
 

Burhan ARSLAN1 Emrullah CULPAN1 

 
1Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ 

: eculpan@nku.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme alanında 2014 ve 2015 

yıllarında olmak üzere iki yıl süreyle yürütülmüştür. Deneme Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller 

Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada salisilik asidin aspir çeşitlerinin 

verim ve kalite özelliklerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada metaryal olarak iki aspir 

çeşidi (Dinçer ve Balcı) ve salisilik asidin 4 dozu (0, 0.1, 0.5 ve 1 mM) kullanılmıştır. Belirtilen bu dozlar 

çiçeklenme öncesi dönemde bitkiye püskürtme yoluyla uygulanmıştır. Bu amaçla çalışmada, tabladaki 

tohum sayısı, tabla çapı, 1000 tane ağırlığı, tohum verimi, kabuk oranı, yağ oranı ve protein oranı gibi 

karakterler incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde SA uygulamasının aspir tohumlarında protein oranını 

artırıcı yönde teşvik ettiği görülürken, tohum verimi ve yağ oranı ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Her iki yılda da en yüksek tohum verimi Dinçer çeşidinden elde edilmiştir (sırasıyla 120,49 

ve 122,89 kg/da). En yüksek yağ oranı ise 2014 yılında Balcı çeşidinden (% 43,83), 2015 yılında ise 

Dinçer çeşidinden (% 35,99) elde edilmiştir. Çeşit x doz interaksiyonlarının protein oranına etkisi önemli 

bulunmuş ve her iki yılda da en yüksek protein oranı 0,1 mM SA uygulamasıyla Balcı çeşidinden elde 

edilmiştir (sırasıyla % 17,15 ve % 16,83) 

Anahtar kelimeler: Aspir, salisilik asit, yağ oranı, protein oranı 
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Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Soya [Glycine Max (L.) Merill] Hat ve 

Çeşitlerinin Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Kullanarak Verim ve Kalite 

Kriterlerinin Belirlenmesi 
 

Erdal Erbil1, M. Atilla Gür2 

 
1GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 63300 Şanlıurfa 

2 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, , 63300 Şanlıurfa 

: erdal.erbil@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, bazı ileri soya hatlarının Şanlıurfa ikinci ürün koşullarında performanslarının 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, melezleme yöntemiyle geliştirilmiş olan 11 ileri hat 

kademesinde (KA08-03,KA08-06, KA08-07, KA08-08, KA08-09, 8-3-4, 11, 13, 17, 24, 27) ve 3 standart 

çeşit (Arısoy, Türksoy, Ataem-7) deneme materyali olarak kullanılmıştır. Araştırmada fizyolojik ve 

morfolojik özelliklerin soyada verime olan etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma, GAP Tarımsal 

Araştırma Enstitüsüne bağlı Gündaş Araştırma istasyonunda 2016 yılında yürütülmüştür. Araştırmada 

genotipler Verim (V), Çiçeklenme Gün Sayısı (ÇGS), Fizyolojik Olgunluk Gün Sayısı (FOGS), Bitki 

Örtüsü Sıcaklığı (BÖS), Klorofil İçeriği (Kİ), NDVI, Büyüme Derece Gün (GDD) özellikleri yönünde 

incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; bitkide bakla sayısı dışında incelenen tüm özellikler bakımından soya 

hatları arasında istatistik olarak önemli (p<0.01) farklar tespit edilmiştir. İncelenen soya genotipleri 

arasında tane verimi 225.54-371.15 kg da-1 bitki boyu 106.1-133.5 cm, ilk bakla yüksekliği 9.11-16.35 cm 

ve büyüme derece gün değeri ise 2331.3-2127,1 oC arasında değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, İkinci ürün, Verim Şanlıurfa  
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Bazı İleri Soya (Glycine Max. L.) Hatlarının Şanlıurfa İkinci Ürün Koşullarında 

Verim Özellikleri Yönünden Performanslarının Araştırılması 
 

Mehmet Karakuş1, Erdal Erbil1, Halil Hatipoğlu1, Servet Abrak1 

 
1GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 63300 Şanlıurfa 

: karakusm27@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bazı ileri soya hatlarının Şanlıurfa ikinci ürün koşullarında performanslarının belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür. Bu çalışmada, melezleme yöntemiyle geliştirilmiş olan 5 ileri hat (KA08-03, KA08-06, 

KA08-07, KA08-08, KA08-09) ve 2 standart çeşit (Türksoy, Ataem-7) materyal olarak kullanılmıştır. 

Araştırma GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Gündaş Araştırma istasyonunda 2015 yılında 

yürütülmüştür. Araştırmada verim (V), çiçeklenme gün sayısı (ÇGS), fizyolojik olgunluk gün sayısı 

(FOGS), bitki boyu (BB), ilk bakla yüksekliği (İBY), bitkideki bakla sayısı (BBS), yatma (Y), tane 

dökme (TD) ve bin tane ağırlığı (BTA) özellikleri incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; bitkide bakla sayısı dışında incelenen tüm özellikler bakımından soya 

hatları arasında istatistik olarak önemli (p<0.01) farklar tespit edilmiştir. İncelenen soya genotipleri 

arasında tane verimi 349,2-464,5 kg da-1 bitki boyu 78-113,8 cm, ilk bakla yüksekliği 7,1-16,8 cm ve bin 

tane ağırlığı 155,8-226,5 gr arasında değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, İkinci ürün, Verim Şanlıurfa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

123 
 

Şeker Pancarı Islahında Yabani Pancarlardan Yararlanma Olanakları 
 

Süreyya Gülfem Altunbay1 

 

Şeker Enstitüsü Bitki Islah Şubesi, Etimesgut, Ankara 

: sureyyagulfem@hotmail.com 

 

ÖZET 

Şeker pancarı iki yıllık bir bitki olup birinci yıl vegatatif gelişme göstererek kök ve yapraklarını ikinci 

yıl ise vernalizasyon sayesinde generatif döneme geçerek tohum dallarını ve bu dallar üzerinde tohumları 

oluşturur. En uygun özelliklerin bir şeker pancarı çeşidinde birleştirilmesi ıslah çalışmaları ile mümkün 

olmaktadır. Islah çalışmaları ile birim alandaki şeker veriminin artırılması, yüksek şeker varlığı, hızlı ve 

homojen çimlenmenin artırılması, hastalık ve zararlılara yüksek derecede dayanıklı ve kaliteli şeker 

pancarı çeşitleri elde edilmesi hedeflenmektedir. Şeker pancarı ıslahında varyabiliteyi artırabilmek ve 

belirli özelliklere sahip yeni pancar çeşitlerini ortaya koyabilmek için türler arası melezlemelerden geniş 

çapta faydalanılabilmektedir. Vulgaris seksiyonuna dahil yabani türler içerisinde Beta maritima türü, 

Cercospora yaprak lekesi hastalığına karşı dayanıklı olduğundan, şekerpancarı çeşit geliştirmede 

kullanılmaktadır. Vulgaris seksiyonuna ait türlerin kültür çeşitleriyle melezlenmesiyle kök şekli, yaprak 

tipi, tohum büyüklüğü, kuru madde oranı, şeker içeriği ve sapa kalkmaya dayanıklılık bakımından 

oldukça geniş bir varyabilite sağlanabilmiştir. Patellaris seksiyonundaki yabani türlerin monogerm tohum 

özelliğine sahip olmaları nedeniyle şeker pancarı ıslahında kullanılmaktadır. Corollina seksiyonundaki 

Beta corollifora yabani türü Curly Top virüsüne dayanıklı olduğundan bu tür virüse dayanıklı çeşit 

geliştirilmesinde kullanılmıştır. Günümüzde şeker pancarında moleküler ıslah çalışmaları ile Beta 

procumbens yabani pancar türünden gen aktarılarak kist nematoduna dayanıklı ve kışlık yetiştirmeye 

uygun yeni çeşitler geliştirmek amaçlanmaktadır. Beta maritima yabani pancar türü biyotik ve abiyotik 

stres koşullarına dayanıklı olması sayesinde gen aktarmada kullanılmakta, şeker pancarında tarımsal 

önemi olan özelliklerin kalıtımının gen haritaları oluşturulmaktadır. Şeker pancarının diğer tarla 

bitkilerine göre ıslah çalışmaları daha zor olmakta verim ve kalite yönünden yüksek performans gösteren 

çeşit geliştirme yanında kaliteli tohum üretimi de önemli olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Islah, vernalizasyon, melezleme, Beta maritima 
 

Utılızatıon Of Wıld Beet In Sugar Beet Breedıng 
 

ABSTRACT 

Sugar beet is biennial which produce a large root during first year, second year the plant uses those 

stored sugars to produce flowers and then seed. Combining the most suitable properties in a sugar beet 

variety is possible with plant breeding. It is aimed to increase the sugar yield in the unit area, high sugar 

presence, increase of fast and homogenous germination, high degree of resistance to diseases and high 

quality sugar beet varieties with breeding activities.  In order to increase variability in sugar beet breeding 

and to reveal new varieties of beets with certain characteristics, a wide range of intergenerational hybrids 

can be utilized. Beta maritima species in the wild species including Vulgaris section are resistant to 

Cercospora leaf spot disease, so sugar beet is used to develop varieties. The varieties belonging to the 

Vulgaris section were crossed with cultivar varieties and thus a wide variability was obtained in terms of 

root shape, leaf type, seed size, dry matter content, sugar content and bolting. Due to the fact that wild 

species in the Patellaris section have monogerm seed characteristics, they are used for sugar beet 

breeding. Beta corollifora wild type in the corollina section has been used to develop this type of virus-

resistant variety since it is resistant to Curly Top virus. Nowadays, molecular breeding studies in sugar 

beet and Beta procumbens are aimed to develop new varieties which are resistant to cyst nematode and 

suitable for winter growing by transferring genes from wild beet species. Due to its resistance to biotic 

and abiotic stress conditions, Beta maritima wild beet species is used in gene transfer and genetic maps of 

inheritance of characteristics which are agricultural importance in sugar beet are formed. Sugar beet is 

more difficult to breed than other field crops, and quality seed production is also important besides 

cultivation which shows high performance in terms of yield and quality. 

Key Words: Breeding, vernalization, crossing, Beta maritima 
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GİRİŞ 

Bitki ıslahının en önemli amaçlarından biri doğal ekolojik dengeye zarar vermeksizin en düşük 

maliyet ile en yüksek verim potansiyeline sahip yeni çeşitler geliştirmektir. Şeker pancarında ekonomik 

şeker üretimi teknolojik kalitesi yüksek şeker pancarı yetiştirmek ve bu pancarı fabrikada en düşük 

zayiatla işlemekle mümkündür. Şeker pancarı çeşitleri biyotik ve abiyotik stres şartlarına dayanıklı geniş 

bir genetik temele sahip yüksek verimli olmalıdır. Çeşitler monogerm, tohuma kalkmaya dayanıklı, erkek 

kısır, kendine döllenen, Rhizomania hastalığına dayanıklı  olma gibi özelliklere sahip olabilir 

(Smith,1987). Verim, tohuma kalkmaya dayanıklılık, çimlenme, hastalıklara dayanıklılık  gibi özellikler 

kantitatif kalıtım ve genotip x çevre interaksiyonu yüzünden zor elde edilmektedir. Şeker verimi kantitatif 

bir karakter olup çevre şartlarından çok etkilenmektedir (Powers ve ark., 1963). Şeker pancarı kökeni 200 

yıl öncesine dayanmasına rağmen yeni bir bitki olup, Beta cinsine bağlı olup, yabani türlerine Çin, 

Hindistan, Avrupa, Akdeniz kıyıları ve Afrika ve Atlantik okyanusu kıyılarında rastlanmaktadır. Kültüre 

alınan en kıymetli tür olan Beta vulgaris L. ssp. nin atasının Beta maritima (kıyı pancarı) olduğuna 

inanılır. Kültüre alınan şeker pancarıyla aynı tozlanma sistemine sahip olan  Beta maritima rahatlıkla 

şeker pancarıyla melezlenebilir. Yabani pancarlar tuzluluk, kuraklık, hastalıklar gibi ekstrem şartlara 

maruz kalarak yüzyıllarca süren doğal seleksiyonla dayanıklılık genleri kazanmıştır. Örneğin, Kurak 

şartlara sahip İtalya’nın güneyindeki yabani pancarların yapraklarının üzeri tüylerle kaplı olup, bu tüyler 

havadaki küçük çiğ zerrelerini kaparak bitkilerin absorbe etmesini sağlamakta böylece kurak şartlara bitki 

dayanabilmektedir. Yabani pancarların bu genetik geçmişi sayesinde, istenilen stress şartlarına dayanıklı 

genler yabani pancarlardan şeker pancarına aktarılabilmektedir. Hibrit ıslahında çok değerli olan 

stoplazmik erkek kısırlığı özelliği ve monogerm karakteri yabani pancarlarda bulunmakta aynı zamanda 

Cercospora yaprak lekesi, Rhizomania, külleme, kist nematodu gibi şeker pancarı hastalığına dayanıklılık 

özelliği yine yabani pancarlarda bulunmaktadır. Cercospora yaprak lekesine dayanıklılık özelliği ticari 

çeşitlere İtalyan bilim adamı Ottavia Munerati nin Beta maritima ‘dan ticari çeşitlere aktarmasıyla elde 

edilmiş, Hollanda ‘da Wageningen adlı bilim adamı ise Fransa’nın kuzeyinde yabani pancarlarla şeker 

pancarı kist nematoduna dayanıklılık ile ilgili ümitverici sonuçlar elde etmiştir. Fabrikasyonla şeker eldesi 

için üretilen ilk şeker pancarı, (şeker varlığı daha yüksek ve beyaz konik bir kök şekline sahip olan) 

Alman Franz Karl Achard tarafından geliştirilmiş olup şeker pancarı ıslahının genetik temelini 

oluşturmuştur. Islahçılar arasındaki yaygın kanıya göre şeker pancarı ıslahının gen kaynağı çok sınırlı 

kalmaktadır.  Şeker pancarı ile yabani pancarlar arasındaki türler arası melezlemeler genetik varyasyonu 

artırarak dinamik bir ıslah programının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Yabani pancar (Beta vulgaris L. 

ssp. maritima) küçük, şekilli,  kristalize edilmesi daha zor bir köke sahip ve ticari değeri düşüktür. Fakat, 

yüzyılarca ekstrem şartlar altında kalarak stres şartlarına, hastalıklara dayanıklılık kazanmış olup, bu 

genleri kolaylıkla kültüre alınan şeker pancarına aktarılabilmektedir. Ayrıca, ıslah programlarının 

gelişmesine katkıda bulabilecek değerli bir genetik varyasyon kaynağıdır. Doğal habitatta çok değerli 

olan gen kaynakları her zaman elde edilemeyebilir. Islahçılar bu gen kaynaklarını korumak ve etkili bir 

şekilde kullanmak durumundadır.  Doğal habitattan yabani gen kaynaklarının kaybının sürekliliği 

yüzünden, gelecek nesiller için bu gen kaynaklarının korunmasına ilişkin tedbirler almak zorunlu 

olacaktır.  
 

Hastalıklara Dayanıklılık Islahı 

Rhizomania:  

Rhizomania kök sakallanması şeker pancarının en önemli kök hastalığı olup, hastalığın etmeni pancar 

yaprak damarı sarı lekelilik virüsü (BNYV: Beet necrotic yellow vein virus)’dür. Bu hastalık, öncelikle 

kök veriminin büyük ölçüde düşmesine ve pancar tarımının ekonomik olmaktan çıkarak terk edilmesine 

yol açar. Pancarın kök verimi hastalığın şiddetine bağlı olarak % 30-95 oranlarında azalır. Ağır 

salgınlarda dekardan en çok 400-500 kg kadar bir kök verimi alınır. Ayrıca, pancarın şeker varlığı da 

azalır. Hasta bitkilerde pancarın sodyum varlığı yüksek, α-amino azot varlığı düşüktür. Rhizomania 

dünyada ilk defa 1954 yılında İtalya’da Po ovasında ortaya çıkmış ve buradan, bilinen bütün şeker 

pancarı üretim alanlarına yayılmıştır. Rhizomania hastalığına dayanıklılığın ilk kaynağı Cercospora 

yaprak lekesi hastalığına dayanıklı olan Alba P gen kaynağında bulunmuş (Biancardi ve ark., 2002). bu 

dayanıklılık kantitatif olarak ifade edilmiştir (Lewellen ve ark., 1990). Rhizomania hastalığına dayanıklı 

Rizor çeşidi SES tarafından İtalya’da 1985 yılında üretilmiştir (De Biaggi, 1987). Rizor çeşidi 

sitoplazmik erkek kısırlığı kullanılarak elde edilen dayanıklı, monogenik bir varyetedir. Ticari olarak 

kullanılan Rhizomania’ya dayanıklı Alba, Rizor and Holly yabani pancardan elde edilmiş (Biancardi ve 
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ark., 2002),  Rizor ve Holly çeşitlerinin monogenik dayanıklılıkları  aynı kromozomal bölgede 

haritalanmıştır (Scholten ve ark., 1999; Biancardi ve ark. 2002). Günümüzde kullanılan dayanıklı çeşitler, 

sera şartlarında birden fazla hastalık şartlarında test edildiğinden birkaç hastalığın olduğu tarla şartlarında 

bile daha iyi şeker verimi verebilmektedir. P. betae ‘ya dayanıklılık Beta, Corollinae ve Procumbentes 

yabani pancar çeşitlerinde de bulunabilir (Paul, 1993; Paul ve ark. 1994; Barr ve ark., 1995; McGrann ve 

ark. 2009). 

Cercospora Yaprak Lekesi:  

Cercospora yaprak lekesi, daha çok nemli ve sıcak şeker pancarı ekim alanlarına özgü olup, aylık 

ortalama sıcaklığın 20 °C’nin üstünde seyrettiği ve yaprakların çok sık ıslandığı, sık ve çok yağış alınan, 

yağmurlama sulama yapılan veya sık ve uzun süreli çiğ oluşan ekim bölgelerinde büyük önem taşır. 

Cercospora yaprak lekesi hastalığının etmeni, Cercospora beticola Saccardo mantarıdır. Günümüzde, 

Cercospora Yaprak Lekesi hastalığına dayanıklı yalnızca bir tek kantitatif genetik kaynak 

kullanılmaktadır (Skaracis ve ark., Biancardi, 2000). Procumbentes seksiyonu bilinmeyen bir genetik 

özelliği sayesinde yüksek düzeyde dayanıklılık sergilemektedir (Biancardi, 2000). Cercospora Yaprak 

Lekesi hastalığına dayanıklılık Adriyatik denizi kıyıları boyunca toplanan yabani pancarlarla yapılan 

melezlemelerle elde edildi (Munerati, 1931). Yabani pancarın eksik ve kötü yönlerini azaltmak için 

yapılan pek çok geri melezlemelerle bazı dayanıklı hatlar ortaya çıkarıldı (Coons ve ark, 1955; Coons 

1975). Hastalığın şiddetine bağlı olarak farklı etkiler gösteren, en az dört ya da beş allel gen tarafından 

kontrol edilen Cercospora yaprak lekesi hastalığına dayanıklılık Munerati tarafından keşfedilmiş olup 

(Smith ve Gaskil, 1970), seleksiyon çalışmalarına İtalya ve Amerika ‘da devam edilerek pek çok 

dayanıklı ticari çeşitler elde edilmiştir. (Coons, 1975; Lewellen,1992). 

Şeker Pancarı Kist Nematodu: 

Şeker pancarı kist nematodu (Hererodera schachtii Schm.) şeker pancarına en çok zarar veren 

zararlılardan biri olup pancarın iletim sistemine zarar vererek kök ve şeker verimini düşürmektedir. Tipik 

belirtileri pancarın yavaş gelişmesi ve yapraklarda görülen solgunluktur. Türler arası melezleme ile Beta 

procumbens ile başarılı bir şekilde şeker pancarına dayanıklılık başarılı bir şekilde aktarılmakta (Savitsky, 

1960),  Diploid Beta vulgaris türünde 19 tane nematoda dayanıklı monosomik eklemeli hat belirlenmiş 

olup her biri Beta procumbens’den bir kromozom taşımaktadır. Sırasıyla, 18 kromozom nematoda 

dayanıklı genotip geliştirilmiş, her biri Hs1pro-1 genine 9. Kromozom üzerinden bağlanmıştır (Sandal ve 

ark., 1997). Kist nematoduna dayanıklılık yabani pancarda bulunan dominant bir gen tarafından idare 

edilir (Panella ve ark., 2007).   Avrupa ve ABD’de dayanıklılığı taşıyan çeşitler Beta procumbens ve Beta 

vulgaris ssp. maritima ‘dan aktarılmıştır (Lewellen, 2006).  Kök ur nematodu şeker pancarında çok 

yaygın olmamakla birlikte dayanıklılık Beta vulgaris ssp. maritima’da tespit edilmiş ve şeker pancarına 

aktarılmıştır (Yu, 1995; Yu ve ark. 1999). 

Şeker Pancarı Tepe Kıvırcıklığı 

Şeker pancarı tepe kıvırcıklığı hastalığının etmeni Beet Curly top Virüs’dür. Virüs 300’den fazla bitki 

türünü hastalandırmaktadır. Şeker pancarı tepe kıvırcıklığı virüsü Kuzey Amerika’da Circulifer tenellus , 

Akdeniz havzasında ise C. tenellus C. haematoceps adlı sikadlar tarafından bitkiden bitkiye taşınır. Şeker 

pancarı tepe kıvırcıklığına ilişkin ıslah programı Carner tarafından 1925 yılında başlamış Toptan 

seleksiyon ile ilk dayanıklı çeşit US1 elde edilmiştir (Coons ve ark., 1931). Toptan seleksiyon ile başarı 

elde edilmesine rağmen kendileme ve döl testi de yapılmalıdır (McFarlane, 1969). Şeker pancarında tepe 

kıvırcıklığı hastalığına dayanıklılık ıslahında daha çok Sf geni ve çekirdek erkek kısırlığına sahip 

genotipler kullanılmaktadır ( Owen, 1952).  
 

SONUÇ 

Şeker pancarı ıslahı ile yüksek verim ve kalitede hastalıklara dayanıklı çeşitler elde edilmiştir. 

Başlangıçta şeker pancarı çeşitleri için  hayvan pancarı genetik temel olarak kullanılmışsa da şeker 

pancarının gen kaynağının genişlemesinde rolü olmamıştır. Şeker pancarı üretimi daha sıcak iklim 

bölgelerine kaydıkça endemik hastalıklar artmış bu da pancar verimini düşürmüştür. Böylece şeker 

pancarında bu hastalıklara karşı dayanıklılık özelliği gündeme gelmiş ve ilk çalışma 1900’lü yılların 

başında yabani pancarlar kullanılarak yapılmıştır. İlk başarılı sonuç 1900’lü yılların başında Cercospora 

için uygun nem ve sıcaklık derecesine sahip İtalya Po vadisinde  elde edilmiştir. Munerati Beta maritima 

‘nın cercospora’ya dayanıklı olduğunu bulmuştur. Beta maritima’nın kullanılmasıyla Cercospora 

hastalığına dayanıklı Rovigo adlı seriler ve Cesana ve Mezzano adlı şeker pancarı çeşitleri günümüzde en 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

126 
 

dayanıklı çeşitler olarak dünya ya yayılmıştır. Böylece, yabani pancar türleri şeker pancarı ıslahında 

kullanılması giderek önem kazanmıştır.  
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ÖZET 

Dünya genelinde kuşların tarımsal alanlara vermiş olduğu zarar çiftçiler için ekonomik kayıpların 

önemli nedenlerinden bir tanesidir. Tarım amaçlı kullanılan arazilerde şehirleşme ve çevre düzenlemesi 

için yapılan ağaçlandırma kuşlara ait doğal yaşam alanlarını artırırken, bu arazilerde yetiştirilen ürünlerde 

kuş zararını büyük ölçüde artırmaktadır. Özellikle kuşlar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılan arazilerde 

ayçiçeği tohumuna  önemli derecede zarar veren yırtıcılardır. Bu çalışmayla, Samsun iline bağlı Kavak 

ilçesinde çevresinde yerleşkeler ve ağaçlık alanların bulunduğu arazi üzerinde, kontrollü ve kontrolsüz 

şartlarda yetiştirilen 10 farklı yağlık ayçiçeği çeşidinde (Pioneer63F73, Pioneerp64LL05, 

Pioneer64LC108, PioneerPR64G46, Coral, Golsun, Şems, Aga1301, Duna ve Bosfora) oluşan kuş 

zararının tespiti ve tane verimine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.   

Sonuç olarak;  kontrol uygulamalarına göre kuş zararı en fazla %51.19’luk oranla Pioneer64LC108 

çeşidinde belirlenmiş, en düşük kuş zararı ise Bosfora ve Şems çeşitlerinde sırasıyla % 9.94 ve % 11.7 

olmuştur. Tüm çeşitlerin ortalaması olarak kuş zararı tane veriminde yaklaşık olarak %35.2 oranında bir 

azalmaya neden olmuştur. Mevcut içerisinde, erkenci, tabla yapısı eğik ve iç bükey olan Bosfora ve Şems 

çeşitlerinin kuş zararından daha ez etkilendikleri ve verim kayıplarının daha düşük olduğu tespit 

edilmiştir..      

Anahtar kelimeler: Ayçiçeği , kuş zararı, çeşit, tane verimi.  
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ÖZET 

Bu araştırma, ikinci ürün koşullarında farklı ekim zamanlarının 4 pamuk (Gossypium hirsutum L.) 

çeşidinde nep sayısı ve nep sayısının artışına neden olabilecek özellikleri saptamak amacıyla 2014 ve 

2015 yıllarında yürütülmüştür. Çalışma, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye Kampüsü deneme 

alanında, bölünmüş parseller deneme desenine göre; ekim zamanları ana parselleri (1 Haziran, 10 Haziran 

ve 20 Haziran) ve çeşitler ise alt parselleri (STV 468, BA 119, DP 499 ve PG 2018) oluşturacak şekilde 3 

tekerrürlü olarak kurulmuştur.  

Araştırma sonucunda; incelenen özelliklerin ekim zamanı ve pamuk çeşitlerine göre değiştiği; ekim 

zamanının gecikmesiyle, nep sayısı, olgunlaşmamış lif yüzdesi, tohum kabuğu nepi, çepel ve bitki 

parçacıkları sayısı ile lif kopma uzamasının arttığı ve kısa lif oranının ise azaldığı saptanmıştır. Ayrıca, 

denemede incelenen bütün özelliklerde çeşitler arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, 

ikinci ürün pamuk tarımında; pamuk ekiminin ana ürün hasadından sonra erken dönemde yapılması (1 

Haziran) ve çeşit seçiminde ise sırasıyla STV 468, DP 499, BA 119 ve PG 2018 pamuk çeşitleri tercih 

edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., ekim zamanı, nep, lif özellikleri 

 

Effect Of Different Sowing Dates On Cotton Varieties Of Nep And Fiber Characteristics At 

Double Crop Growing Conditions 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine nep number and factors contribute to increase nep number in 

different sowing dates and four cotton cultivars under double crop production conditions in 2014 and 

2015. The experiments were conducted on the experimental area of Agricultural Faculty of Harran 

University at Eyyubiye Campus. Seeds of cotton cultivars were sown according to sowing dates with 

completely randomized split plot experimental design with three replications. Sowing dates (June1st, June 

10th, and June 20th) were kept in main plot and varieties (STV 468, BA 119, DP 499 and PG 2018) were 

in sub plot.  

Results showed that differences were observed in characters evaluated in the experiment sowing dates 

and cultivars. With the delaying of sowing dates; nep number, immature fiber content, seed coat nep, 

trash content and elongation were increased; on the contrary, short fiber index was decreased. Also, 

differences were found for investigated all characteristics among the cotton varieties. As a result, the 

double crop cultivation in cotton; cotton seed should be sown in early (1 June) time after the harvest of 

the main crop, and STV 468, DP 499, BA 119 and PG 2018 cotton varieties should be preferred, 

respectively. 

Key Words: Cotton, Gossypium hirsutum L., sowing date, nep, fiber characters 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de tarımı yapılan pamukların hepsi Gossypium hirsutum L. türüne ait pamuklardır. Ekolojik 

farklılıklar yanında, pamuk üretiminde kullanılan farklı uygulamalar, pamuk üretim bölgelerimizde 

yetiştirilen çeşitlerin birbirlerinden oldukça farklı genetik yapının oluşumuna neden olabilmektedir. 

Günümüzde pamuk üretiminde temel amaç, yüksek verim yanında lif teknolojik özelliklerinin 

geliştirilmesi, erkencilik, çırçır randımanın yükseltilmesi, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık ve 

üretim masraflarının azaltılmasıdır. 
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Pamuk üretimi çevreye bağlı olarak yapılan bir üretim şeklidir. Pamukta verim; kullanılan çeşidin 

genetik yapısına, çeşidin sahip olduğu genetik verim potansiyeline ve bu potansiyelin ortaya çıkmasında 

etkili olan üreticilerin uyguladığı bakım işlerine ve yetiştirildiği yerin çevre koşullarına bağlı olarak 

değişmektedir (Kıllı, 2005). 

Ülkemizde son yıllarda özellikle arpa ve buğday hasadından sonra pamuk üretimine yönelik olarak 

yapılan çalışmalarda, erkenci çeşitlerin ekimlerinin başarılı bir şekilde yapılabileceği (arazi 

gözlemlerimiz), ana ürün ekimlerine göre verimin düştüğü ve lif teknolojik özelliklerin olumsuz yönde 

etkilendiği belirtilmektedir (Kıllı, 2005). İkinci ürün koşullarında pamuk üretiminde meydana gelen verim 

azalmalarını tolere edebilmek için, ekim zamanı dikkate alınarak verimli, lif teknolojik özellikleri üstün, 

erkenci, hastalık ve zararlılara dayanıklı pamuk çeşitlerinin belirlenmesi ile mümkün olabilir. Nitekim 

Harran Ovası ikinci ürün koşullarında farklı olgunlaşma grubuna ait çeşitlerle yapılan çalışmada; erkinci 

çeşitlerle pamuk üretiminin yapılabileceği belirtilmektedir (Yuka, 2014).  

İkinci ürün pamuk tarımında kütlü pamuk verimi önemli olmakla birlikte, elde edilen liflerin 

olgunlaşma durumu, temizliği ve üstün lif özelliklerine sahip olması da önemli bir konuyu 

oluşturmaktadır. Tohum kabuğu, olgunlaşmamış lifler ve olgunlaşmamış ovuleler mot ve nep oluşumuna 

neden olmakta ve iplik fabrikalarında iş verimliliğinde azalmalara ve iplik hatalarına neden 

olabilmektedir. Tohum kabuğu parçaları iplik kopmalarına ve neplerin ise boya tutmamasına ve abraja 

neden olabilmektedir (Jacobsen ve ark., 2001).  

Bu çalışmada, özellikle, mercimek, arpa ve buğday üretimi dikkate alınarak ikinci ürün koşullarında 

pamukta farklı ekim zamanlarının bazı pamuk çeşitlerinde nep sayısı ve nep sayısının artışına neden 

olabilecek özellikleri saptamak amacıyla yürütülmüştür. 

 

MATERYAL VE METOT 

Deneme, 2014 ve 2015 yıllarında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye Kampüsü araştırma 

alanında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Çalışmada; ekim zamanları (1 Haziran, 10 Haziran ve 20 Haziran) ana parselleri, çeşitler (STV 468, BA 

119 DP 499 ve PG 2018) ise alt parselleri oluşturacak şekilde ekilmiş olup, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

pamuk alanları için tescil edilen çeşitleridir. Harran ovası, yarı kurak iklim koşullarına sahip olup, yazları 

sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır. Bölgede toplam yağış miktarı 460 mm’dir. Yazın sıcaklık 46 

°C’ye kadar çıkabilmektedir. Deneme alanı killi (%60), organik madde oranı düşük (%1.2), pH değeri 

7.2’dir. Deneme alanı İkizce toprak serisi (Vertic Calciorthid Aridisol) olarak sınıflandırılmıştır (Anonim, 

2006).    

Ekim, 2014 ve 2015 yıllarında, ekim zamanları dikkate alınarak yarı pnomatik pamuk ekim mibzeri ile 

70 cm sıra arası mesafesinde, 10 m uzunluğunda ve 4 sıralı olarak yapılmıştır. Çıkıştan sonra bitkiler 4–5 

yapraklı olduğu dönemde sıra üzeri mesafe 15–20 cm olacak şekilde (her sırada 50 ile 60 bitki) 

seyreltilmiştir. Yetiştirme sezonu boyunca bitkiler 2 kez el, 3 defa makine çapası ile çapalanmış ve 10 

defa karık usulü ile sulanmıştır. Ekimle birlikte dekara saf olarak 8 kg azot ve 8 kg fosfor ve çiçeklenme 

başlangıcında ise 8 kg azot üst gübre olarak uygulanmıştır. Denemede uygulanan kültürel işlemler, 

bölgede yapılan çalışmalar esas alınarak yapılmıştır.  Hasatlar, 2014 yılında, 1 Haziran ekiminde 1. el 

hasat 23 Ekim ve 2. el hasat ise 6 Kasım’da,  10 ve 20 Haziran ekiminde ise birinci el hasat 5 Kasım’da, 

2. el hasat ise 20 Kasım’da, 2015 yılında ise 1 Haziran ekiminde 1. el hasat 15 Ekim ve 2. el hasat ise 4 

Kasım’da,  10 ve 20 Haziran ekiminde ise birinci el hasat 4 Kasım’da, ikinci el hasat ise 19 Kasım 

tarihinde olmak üzere iki defada elle hasat edilmiştir.   

İncelenen özellikler için, birinci el hasadından önce tamamen açılmış 30 koza örneği alınarak rollergin 

deneme çırçır makinesi ile çırçırlanmıştır. Elde edilen lif örneklerinde, AFIS PRO aleti ile nep sayısı (adet 

g-1), tohum kabuğu nepi (adet g-1) (TKN), kısa lif oranı (%) (KLO), olgunlaşmamış lif yüzdesi (%) (OLY) 

ve çepel ve bitki parçacıkları sayısı (adet g-1) (ÇBPS) değerleri ve HVI 1000 aleti ile de lif kopma 

uzaması (%) değeri saptanmıştır. Elde edilen veriler MSTATC paket programı kullanılarak her yıl ayrı 

ayrı analiz edilmiş ve ortalamalar LSD testine göre karşılaştırılmıştır. 
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BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ 

2014 ve 2015 yılında farklı ekim zamanı ve 4 pamuk çeşidinden elde edilen ortalama nep sayısı, kısa 

lif içeriği ve olgunlaşmamış lif yüzdesi değerleri ile E.G.F. (En Güvenilir Önemli Fark) testine göre 

oluşan gruplar Çizelge 1.’de verilmiştir.   

 

Çizelge 1. Deneme yıllarında farklı tarihlerde ekilen pamuk çeşitlerine ait nep sayısı (NP), kısa lif oranı 

(KLO) ve olgunlaşmamış lif yüzdesi (OLY) değerleri ile en küçük önemli fark (E.Ö.F) testine 

göre oluşan gruplar 

Ekim Zamanları 

Nep sayısı (NP)  
(adet g-1) 

Kısa lif oranı (%) Olgunlaşmamış lif yüzdesi (%) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

       1 Haziran 56.17 b* 81.50 b 4.79 7.58 1.042 a 0.750 b 

     10 Haziran 80.67 a 89.17 a 4.70 7.72 1.016 ab 1.396 a 

     20 Haziran 89.33 a 105.67 a 4.41 7.44 1.002 b 1.325 a 

Çeşitler 

     STV 468 72.00 ba 90.44 b 4.60 a 7.41 1.018 b 1.367 a 

     BA 119 87.11 a 115.33 a 4.84 a 7.40 0.989 b 1.489 a 
     DPL 499 56.00  b 71.78 b 3.72 b 7.61 1.066 a 0.550 b 

     PG 2018 86.44 a 90.89 b 5.37 a 7.89 1.008 b 1.222 a 

Genel Ortalama 75.39 92.11 4.63 7.58 1.020 1.157 

  D.K.(C.V) (%) 29.60 23.76 17.04 12.63 3.690 30.77 

   EÖFEkim zamanları   (0.05)                                                      20.08       9.08 ns ns       0.036      0.524 

  EÖFÇeşitler  (0.05)       22.10     21.68       0.78 ns       0.031      0.353 

  EÖF (Ç x E.Z.) (0.05) ns     37.55 ns ns ns ns 

*: Aynı harf grubu içerisinde yer alan ortalamalar arasında istatistiki olarak önemli düzeyde (0.05) bir farklılık bulunamamıştır.  
 

Çizelge 1’den, ekim zamanlarına göre saptanan ortalama nep sayısı değerinin 2014 yılında, 56.17 adet 

g-1 ile 89.33 adet g-1 arasında değiştiği, ortalamanın 75.39 adet g-1 olduğu; 2015 yılında ise 81.50 adet g-1 

ile 105.67 adet g-1 arasında değiştiği, deneme yıllarında ekimin gecikmesiyle nep sayısının arttığı 

saptanmıştır. Aynı çizelgeden, çeşitlere göre nep sayısının, 2014 yılında 56 adet g-1 ile 87.11 adet g-1 

arasında değiştiği ve ortalamanın 75.39 adet g-1 olduğu, 2015 yılında ise 71.78 adet g-1 ile 115.33 adet g-1 

arasında değiştiği ve ortalamanın 92.11 adet g-1 olduğu izlenebilmektedir. Her iki yılda da en yüksek nep 

sayısı değerinin BA 119, en düşük nep sayısı değeri ise DPL 499 çeşidinden elde edildiği 

izlenebilmektedir. Ekim zamanının gecikmesiyle nep sayısı değerinin arttığı ve çeşitler arasında da 

önemli düzeyde bir farklılığın olduğu Çizelge 1’den görülebilmektedir. Nep, iplik fabrikaları ve boya 

işletmelerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisidir. Normal koşullarda çırçırlama ve temizleme 

ünitelerinin artışıyla nep sayısı artabilmektedir. Elde ettiğimiz ortalama nep sayısı değerleri 

incelendiğinde; çeşitlerin tümü “<100: çok düşük ve 101-200: düşük” grubu içerisinde yer almaktadır 

(Anonymous, 1997). Bu durum, ekim zamanının gecikmesiyle kısmen nep sayısını arttırmakla birlikte, 

ekim zamanı ve pamuk çeşitlerine ait liflerin tekstilde işlenmesi yönünden bir sorun oluşturmamaktadır. 

Bu durum, kütlü pamukların temiz toplanması ve çırçırlama işleminde fazla işlemlerden geçmemesinden 

kaynaklanabilmektedir. Benzer bulgular Boykin (2008), Jacobsen ve ark (2011) ve Çopur ve ark. (2015)  

tarafından da bildirmektedirler.  

Aynı çizelgeden, ekim zamanlarına göre saptanan ortalama kısa lif oranı yönünden her iki yılda da 

istatistiki olarak önemli düzeyde bir farklılık oluşmadığı, ancak çeşitler yönünden, 2014 yılında kısa lif 

oranın yönünden önemli (0.01) ve 2015 yılında ise önemli düzeyde bir farklılığın oluşmadığı saptanmıştır 

(Çizelge 1). Pamuk liflerinin gelişimi çevre koşullarından etkilenebilmektedir. Tohum üzerinde oluşan 

tüm lifler aynı şekilde gelişim göstermeyebilmektedir. Liflerin homojenliği kaliteli ürün üretimi açısından 

tekstil sanayinde istenen bir özelliktir. Bu nedenle, kısa lif içeriğinin düşük olması önemlidir. Kısa lif 

oranı yönünden yapılan sınıflandırmada; denemede kullanılan bütün çeşitlerde kısa lif oranının düşük kısa 

lif oranı grubunda yer aldığı saptanmıştır (Anonymous, 1997). Bulgularımız genel olarak, Kılıç (2008), 

Barradas ve Bellido (2009) ve Yuka (2014)’nın belirttiği değerlere kısmen benzer kısmen de düşüktür. Bu 

durum, denemelerde kullanılan farklı pamuk çeşitleri ve farklı yıllarda yürütülmesinden kaynaklanmış 

olabilir.  

Tekstilde, iplik eğirme ve kalitesini etkileyen önemli özelliklerden birsi de lif inceliğidir. Lif inceliği, 

lif hücre duvarının olgunlaşması ile ortaya çıkmaktadır. Lif olgunluğu, pamuk liflerinin boyama öncesi ve 

boyama sonrası yapılan uygulamaları etkilemektedir (Bradow ve Davidonis, 2000). Lif inceliği veya lif 

olgunluğu ekim zamanından önemli düzeyde ve genotipik özelliklerden de kısmen etkilenmektedir. 
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Çizelge 1’den, pamuk çeşitlerinin ekim zamanlarına göre saptanan ortalama olgunlaşmamış lif miktarının 

yıllara göre % 0.75 ile % 1.40 arasında değiştiği ortalamanın ise % 0.04 ve % 0.52 olduğu 

saptanmamıştır. Pamuk çeşitleri arasında ise istatistikî olarak her iki yılda da olgunlaşmamış lif miktarı 

yönünden önemli düzeyde bir farklılığın oluştuğu saptanmıştır. Pamuk liflerinin gelişimi ekim zamanı ve 

çeşitlerden etkilenmekle birlikte, AFIS lif özellikleri değerlendirme tablosunda; denemede kullanılan 

bütün çeşitlerde olgunlaşmamış lif miktarı yönünden “çok düşük” grupta yer aldığı saptanmıştır 

(Anonymous, 1997). Bu durumun, denemede kullanılan tüm pamuk çeşitleri liflerinin tekstil sanayisinde 

kullanımında olgunlaşmamış lif miktarı yönünden bir sorun oluşturmayacağı söylenebilir.   

Deneme yıllarında, farklı ekim zamanı ve pamuk çeşitlerinden elde edilen ortalama tohum kabuğu nep 

sayısı, çepel ve bitki parçacıkları sayısı ve lif kopma uzaması değerleri ile E.G.F. (En Güvenilir Önemli 

Fark) testine göre oluşan gruplar Çizelge 2.’de verilmiştir.   

Çizelge 2’den, ekim zamanının gecikmesiyle tohum kabuğu nep sayısı değerinin arttığı ve çeşitler 

arasında da önemli düzeyde bir farklılığın oluştuğu saptanmıştır. Tohum kabuğu nep sayısı iplik 

fabrikaları ve boya işletmelerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisidir. Tohum kabuğu nep sayısı 

çırçır makineleri ayarlarından kaynaklanabildiği gibi çeşitlerin tohum kabuğu kalitesi ve tohumların 

olgunlaşma durumu da tohum kabuğu nep sayısını arttırabilmektedir. Elde ettiğimiz ortalama tohum 

kabuğu nep sayısı değerleri incelendiğinde; çeşitlerin tümü “<10: çok düşük ve 11-20: düşük” grubu 

içerisinde yer almaktadır (Anonymous, 1997). Ekim zamanının gecikmesi, tohum kabuğu nep sayısını 

kısmen arttırmakla birlikte, ekim zamanı ve pamuk çeşitlerine ait liflerin tekstilde işlenmesi yönünden bir 

sorun oluşturmamaktadır. Bu durum kütlü pamukların temiz toplanması ve çırçırlama işleminde fazla 

işlemlerden geçmemesinden kaynaklanmış olabilir. Benzer bulgular Boykin (2008), Jacobsen ve ark 

(2011) ve Çopur ve ark. (2015) tarafından bildirilmektedir.  

Kütlü pamuğun toplanması esnasında pamuğa bulaşan çenet, tüy, brakte yaprakları, bitki parçaları vb. 

maddeler çepel ve yabancı madde olarak tanımlanmaktadır. Çizelge 2’den, ekim zamanlarına göre elde 

edilen çepel miktarı 2014 yılında 47.50 – 94.83 adet g-1 arasında ve 2015 yılında ise 53.50 – 106.67 adet 

g-1 arasında değiştiği görülebilmektedir. Çeşitlere göre saptanan çepel miktarı ise 2014 yılında 47.33- 

91.78 adet g-1 arasında ve 2015 yılında ise 72.00- 107.56 adet g-1 arasında değişmiştir. Ekim zamanının 

gecikmesiyle, kozaların açılması gecikmekte ve yapraklar kuruyarak açılan kütlü pamuklara 

bulaşabilmekte, dolayısıyla çepel ve yabancı madde miktarı da artabilmektedir. Ayrıca, geç ekimlerde 

kozalar homojen bir şekilde açılmamakta, dolayısıyla hasadın gecikmesiyle kütlü pamuklarda yabancı 

madde miktarı artabilmektedir. Denemede kullanılan pamuk çeşitlerinin yaprak yapısı, tüylülük ve koza 

açılımı farklı zamanlarda oluştuğundan çepel miktarı yönünden farklılıklar görülebilmektedir. Benzer 

bulgular Boykin (2008) ve Çopur ve ark., (2015) tarafından da bildirilmektedir.   

Çizelge 2. 2014-2015yıllarında, farklı tarihlerde ekilen pamuk çeşitlerine ait tohum kabuğu nep sayısı 

(TKNS), çepel ve bitki parçacıkları sayısı (ÇBPS) ve lif kopma uzaması (%) değerleri  ile en 

küçük önemli fark (E.Ö.F) testine göre oluşan gruplar 

 

Ekim Zamanları 

Tohum kabuğu nep sayısı (TKNS)  

(adet g-1) 

Çepel ve bitki parçacıkları sayısı 

(ÇBPS) (adet g-1) 
Lif kopma uzaması (%) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 Haziran 11.33 11.17 b* 47.50 b 53.50 b 7.41 7.00 b 

10 Haziran 12.33 11.92 b 64.67 b 113.17 a 7.56 7.20 b 

20 Haziran 15.00 15.83 a 94.83 a 106.67 a 7.75 7.63  a 

Çeşitler 

STV 468 16.00 a 9.78 c 47.33 c 72.00 b 7.36 7.46 a 
BA 119 10.67 c 13.44 ab 63.78 bc 104.89 a 7.64 7.42 a 

DPL 499 13.78 ab 16.22 a 73.11 ab 107.56 a 7.28 7.08 b 

PG 2018 11.11 bc 12.44 bc 91.78 a 80.00 b 7.54 7.14 ab 

Genel Ortalama 12.89 12.97 69.00 91.11 7.46 7.28 

D.K.(C.V) (%) 22.97 28.45 28.99 20.50 4.35 4.36 

EÖFEkim zamanları   (0.05) ns 3.21 23.25 39.39 ns 0.41 

EÖFÇeşitler  (0.05) 2.93 3.66 19.89 18.50 ns 0.31 

EÖF (Ç x E.Z.) (0.05) 5.08 ns ns 32.05 ns ns 

*: Aynı harf grubu içerisinde yer alan ortalamalar arasında istatistiki olarak önemli düzeyde (0.05) bir farklılık bulunamamıştır.  

 

Çizelge 2’den, pamuk çeşitlerinin ekim zamanlarına göre saptanan ortalama lif kopma uzamasının 

2014 yılında % 7.41- % 7.75 arasında, 2015 yılında ise % 7.00-7.63 arasında değiştiği saptanmıştır. 

Pamuk çeşitlerine göre elde edilen lif kopma uzamasının, 2014 yılında %7.28-7.64 arasında ve 2015 
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yılında ise % 7.08-7.46 arasında değiştiği saptanmıştır. Elde ettiğimiz değerler Kılıç (2008)’ın bulgularına 

kısmen benzer olup, Pettigrew (2002)’in ekimin gecikmesiyle lif kopma uzamasının arttığını belirten 

bulguları ile kısmen çelişmektedir. Barradas ve Bellido, (2009) ve Saleem ve ark., (2014) ise lif kopma 

uzamasının farklı ekim zamanlarından etkilenmediğini, ancak kullanılan çeşitler arasında önemli düzeyde 

farklılıklar olduğunu belirtmektedirler. Bu durum, denemelerin farklı lokasyonlarda kurulmasından ve 

kullanılan çeşitlerin farklılığından kaynaklanabilmektedir. Ayrıca, ortalama lif kopma uzaması değerleri 

incelendiğinde; çeşitlerin tümü “% 6.8 – 7.6: yüksek veya iyi”  grubu içerisinde yer almaktadır 

(Anonymous, 1997). Nitekim Frey ve Douglas (1992), tekstilde işlenebilecek pamuk liflerinde lif kopma 

uzamasının % 6’dan fazla olması gerektiğini bildirmektedir. Bu durumda, elde edilen lif değerlerinin 

esneme özellikleri yönünden bütün çeşitlerin tekstil sanayisinde değerlendirilebileceğini göstermektedir.   

Sonuç olarak, ikinci ürün koşullarında pamuğun mümkün olduğu sürece ana ürün hasadından hemen 

sonra erken ekilmeli, erken veya geç ekilen pamukların birbirine karıştırılmadan farklı depolarda 

depolanmalıdır.   
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ÖZET 

Bu çalışma Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen bazı pamuk ileri hatları ile 

bölgede ekimi yapılan farklı pamuk çeşitlerinin (Gossypium hirsutum L.) performanslarının belirlenmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Denemede materyal olarak 6 adet pamuk ileri hattı (502,503,504,507,509,510) 

ile Carmen, Gloria, SG 125, Stoneville 373 ve Flash pamuk çeşitleri kullanılmıştır. Deneme 2016 yılında, 

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanlarında tesadüf blokları deneme desenine göre 4 

tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada bazı verim kriterleri ve çeşitli lif teknolojik değerleri 

incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre;  Denemede yer alan ileri hatlar ve çeşitler arasında, incelenen tüm 

özellikler bakımından farklar önemli bulunmuştur. Kütlü pamuk verimi ve Lif verimi özelliklerinde 

sırasıyla (580.4 kg/da), (234.7 kg/da) ile en yüksek değer Flash çeşidinden, Çırçır randımanı özelliğinde 

(41.4 %) ile 510 ileri hattından, Lif inceliği özelliğinde (4.44 micronaire) ile 504 ileri hattından, Lif 

uzunluğu özelliğinde (31.90 mm) ile 509 ileri hattından ve Lif kopma dayanıklılığı özelliğinde (37.98 

gr/teks) ile Gloria çeşidinden elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, çeşit, ileri hat, verim, lif 
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İpek 607 Pamuk Çeşidinde (Gossypium Hirsutum L.) Muhafaza Islahı Çalışmaları 
 

Süleyman Çiçek1, Mehmet Çoban1, 
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ÖZET  

Bu çalışma, Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen İpek 607 pamuk çeşidinin 

verim, erkencilik, çırçır randımanı, lif teknolojik değerleri ve hastalıklara dayanıklık gibi özelliklerini 

muhafaza ederek, üreticiye kaliteli ve safiyeti yüksek tohumluk temini amacıyla yürütülmüştür.  

Araştırmada materyal olarak İpek 607 pamuk çeşidi ve bu çeşide ait orijinal, sertifikalı 1 ve sertifikalı 2 

sınıflardaki tohumlar kullanılmıştır. Denemeler Modifiye Augumented deneme desenine göre 2016 

yılında, Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanlarında yürütülmüştür. Çalışmada kütlü 

pamuk verimi (g/sıra) ve çırçır randımanı (%) gibi bazı verim kriterleri ile lif inceliği (micronaire), lif 

uzunluğu (mm) ve lif kopma dayanıklılığı (g/teks) gibi bazı lif teknolojik değerleri incelenmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre;  Denemede yer alan İpek 607 pamuk çeşidinin tohumluk sınıfları arasında 

çırçır randımanı ve lif inceliği özelliklerinde farklar önemli bulunmuştur. Kütlü pamuk verimi, Lif 

inceliği ve Lif uzunluğu özelliklerinde sırasıyla (4.908 g/sıra - 4.16 mic. - 34.88 mm) ile en yüksek 

sonuçlar Orjinal, Çırçır randımanı ve Lif kopma dayanıklılığı özelliğinde ise sırasıyla (33.67% - 34.35 

g/teks) ile Sertifikalı 2 tohumluk sınıflarından elde edilmiştir. Tek bitki ve döl sırası seçimleri LSD değeri 

de dikkate alınarak belirlenen seleksiyon aralığına göre yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Pamuk, Muhafaza Islahı, Verim, Tohumluk Sınıfı 
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Farklı Kurutma Sistemlerinin Oryantal Tütün Üretim Maliyetine Etkileri 
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1Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, İzmir Bürosu 
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ÖZET 

Bu çalışma, Türkiye’de oryantal tütün üretiminde kullanılan farklı kurutma yöntemlerinin, tütün 

üretim maliyetlerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, 2014 yılında Uşak ili Ulubey 

ilçesinde, tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Araştırmada Sarıbağlar-407 çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada ana parsellerde örtü altı ve açık alan alt 

parsellerde ise geleneksel, file ve elek usulü kurutma yöntemleriyle tütünler kurutulmuş ve maliyete 

etkileri belirlenmiştir. Tütün hasadının başlamasından üretici depolarına kaldırılmasına kadar geçen süre 

ve işçilik karşılaştırıldığında, filede kurutmanın geleneksel kurutma yöntemine göre %40, elekte 

kurutmanın, geleneksel kurutma yöntemine göre %19 oranında bir avantaj sağladığı görülmüştür. Bir ton 

üretim yapan çiftçi için, filede kurutmayla işçilik giderlerinden tasarrufu geleneksel kurutmaya göre 2 559 

TL,  aynı miktar tütünü elekte kurutan üreticinin ise 1206 TL olmaktadır. Kurutmada işçilik giderleri 

yönünden bir karşılaştırma yapıldığında, geleneksel kurutma için yapılan işçilik giderlerine göre, elek ve 

filede kurutmanın daha ekonomik olduğu, en az işçilik giderinin, filede kurutma yönteminde ödendiği 

belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Sarıbağlar-407, Elekte kurutma, Vento, Kurutma maliyeti, Açık alanda 

kurutma 
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ÖZET 

Bitkisel yetiştiricilikte ilk aşama tohumun çimlenmesidir. Tohumun çimlenebilmesi için öncelikle 

yeterince su alıp şişmesi yani metabolik olarak aktif hale gelmesi gerekmektedir. Ayçiçeği yazlık bir bitki 

olduğundan çimlenme döneminde yaşanacak en önemli risk faktörü kuraklıktır. Bazı priming 

uygulamaları ile tohumun kurak koşullarda su alma kapasitesinin artırılabildiği bilinmektedir. Bu 

araştırma 2017 yılında Ordu Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarında farklı salisilik asit 

primingi uygulanan tohumlarda kuraklık stresinin çimlenme üzerine etkisini belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf parselleri deneme deseninde faktöriyel düzenlemeye göre 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Tohumlar 5 doz (0, 50, 100, 150, 200 mg/lt) salisilik asit çözeltileri içerisinde 24 

saat bekletilmiş ve süre sonunda tohumlar saf sudan geçirilerek, petri kaplarına alınmıştır. Tohumlara 

kuraklık koşullarını sağlamak amacıyla polyethyleneglycol-6000 (PEG-6000) ile 5 (kontrol,  -0.3 ,  -0.6, -

0.9 ve – 1.2 MPa) farklı konsantrasyonda çözelti uygulanmıştır.   Çalışmada -1,2 MPa olan ortamda,  

priming uygulamalarının tamamında tohumlar çimlenmemiştir. Çalışma sonucunda tohumların ortalama 

çimlenme süreleri 1-3.60 gün arasında değişim göstermiştir. En uzun çimlenme süresi 3.60 gün olarak 

150 mg/lt salisilik asit çözeltisinde bekletilen ve -0,9 MPa işleminde belirlenmiştir.  En kısa ortalama 

çimlenme süresi (1 gün) ise 150 mg/lt salisilik asit ile priming yapılan ve saf suda çimlendirilen 

tohumlarda belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, çimlenme oranı, çimlenme indeksi,  plumula ve radikula 

uzunlukları, plumula yaş ve kuru ağırlığı, radikula yaş ve kuru ağırlığı değerleri de incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Priming, kuraklık, çimlenme 
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Ülkemizde Tescil Edilen Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum Şartlarında Bitki 

Başına Yumru Sayılarının Ebatlara Göre Belirlenmesi 
 

Kemalettin KARA  

 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Erzurum/TURKEY 

: kara@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, ülkemizde son yıllarda tescil edilen 17 patates çeşidinin Erzurum şartlarında ebatlarına 

göre bitki başına yumru sayılarını belirlemek amacı ile 2012 ve 2013 yıllarında yapılmıştır.  Deneme 

“Tesadüf Blokları” deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre, bitki başına yumru sayıları; ıskarta yumru sayısı 0.5-1.9 adet, küçük 

yumru sayısı 0.6 -1.6 adet, orta yumru sayısı 1.4 - 3.2 adet, büyük yumru sayısı 1.6- 4.3 adet, 

pazarlanabilir yumru sayısı 4.3-8.4 adet, bitki başına toplam yumru sayısı 5.2-9.4 adet arasında 

değişmektedir. Iskarta yumru sayısı en fazla Hermes (1.9 adet) ve Slaney (1.5 adet), en az ise Lanorma 

(0.5 adet) çeşitlerinde, küçük yumru sayısı en fazla Anna ve Melody (1.5 adet), en az ise Lanorma (0.6 

adet) çeşitlerinde, orta yumru sayısı en fazla Nectar (3.2 adet) en az ise Sante (1.4 adet)  çeşitlerinde, 

büyük yumru sayısı en fazla Banba (4.3 adet), Anna (4.2 adet) ve Nectar (4.0 adet), en az ise Agata (1.6 

adet), pazarlanabilir yumru sayısı en fazla Nectar (8.4 adet), Anna (8.1 adet) ve Marfona (7.0 adet) en az 

ise Sante (4.3 adet) çeşitlerinde ve bitki başına toplam yumru sayısı en fazla Nectar (9.4 adet), Anna (9.3 

adet), Hermes (8.7 adet), en az ise Lanorma ve Santea (2.0 adet) çeşitlerinde tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak, bitki başına büyük ve pazarlanabilir yumru sayıları dikkate alındığında Erzurum şartları için 

Nectar, Anna, Banba, Slaney ve Hermes çeşitlerinin  ön plana çıktığı belirlenmiştir. 

 

Determination of the Number of Tuber Plants Per Plant According to Sizes of Some Potato 

Varieties Registered in Our Country in Erzurum Conditions 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in 2012 and 2013 with the aim of determining the number of tubers per 

plant according to their size in the conditions of Erzurum in 17 types of potatoes registered in our country 

in recent years. The trial was organized as 3 replications, according to the trial design of "Random 

Blocks" 

 

According to the results of research, number of tubers per plant; The number of discarded tubers is 0.5-

1.9, the number of small tubers is 0.6 -1.6, the number of medium tubers is 1.4 - 3.2, the number of large 

tubers is 1.6 - 4.3, the number of tubers capable of being marketed is 4.3-8.4, the number of tubers per 

plant is 5.2-9.4 It varies. The number of the tubers was the highest in Hermes (1.9) and Slaney (1.5) and 

the least in Lanorma (0.5), with the smallest number of tubers in Anna and Melody (1.5) and the least in 

Lanorma , Banba (4.3), Anna (4.2) and Nectar (4.0) and the least number of Agata (4.7), while the 

number of medium tubers was the highest with Nectar (3.2) 1.6), the number of marketable tubers was the 

highest in Nectar (8.4), Anna  (8.1) and Marfona (7.0) and at least Sante (4.3) Anna  (9.3), Hermes (8.7), 

and at least Lanorma and Sante (2.0). 

As a result, when the number of large and marketable tubers per plant is taken into account, Nectar, 

Anna, Banba, Slaney and Hermes varieties have been identified as the foreground for Erzurum 

conditions. 

  

GİRİŞ 

Patates, insan beslenmesinde çeşitli şekillerde faydalanılan önemli bir kültür bitkidir. Birçok ülkede 

ekmeğin yerini alan bir gıda maddesidir.  Birim alandan fazla verim alınması, besin değerinin yüksek 

oluşu, sindiriminin kolaylığı, kullanım alanının geniş olması ve her çeşit iklimde yetişmesi açısından, 

hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilmekte ve tüketilmektedir. 

mailto:kara@atauni.edu.tr
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Patates üretiminde girdilerin başında tohumluk maliyeti gelmektedir. Birim alanda kullanılacak 

tohumluk miktarı; tohumluğun iriliğine, dikim sıklığına, tohumluğun tek ve çift dikilme durumuna bağlı 

olarak farklılık göstermekte ve tohumluk maliyeti de bu faktörlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. 

Ocak başına yumru sayısı önemli bir çeşit özelliği olmakla birlikte (Şenol ve Arıoğlu, 1991) kullanılan 

tohumluğun kalitesi, iriliği ve yetiştirildiği bölgenin ekolojik koşullarından da önemli derecede 

etkilenmektedir (Arıoğlu, 1997). Bitki başına yumru sayısı bitkideki her ana sapın oluşturduğu yumru 

sayısını ifade etmektedir. Yumru sayısının artması ocak verimlerini yükseltmekte dolayısıyla dekara 

verimde artışa neden olmaktadır. Bitki başına yumru sayısına, yumrudaki göz sayısına bağlı olarak sap 

sayısı ve dikim mesafesi etki etmektedir. 

Tohumluk yumru iriliği, ocak başına sap sayısı, dikim sıklığı ise birim alandaki ocak sayısını 

etkilemesi nedeniyle, bitki sıklığının oluşumunu etkileyen başlıca faktörlerdir. Tohumluk yumru iriliği ve 

yüzey alanı arttıkça tohumluk başına sap sayısı artmakta (Reestman ve DeWit, 1959), bu yumruların 

dikim sıklığına bağlı olarak da birim alanda oluşan toplam sap sayısı değişmektedir (Grison ve ark.,1975; 

Allen ve O'Brien, 1987; Bary ve ark. 1990). Ayrıca sabit sıklıkta, tohumluk yumru iriliğindeki artışlar, 

tohumluk miktarının önemli derecede artmasına neden olmaktadır. Ancak, farklı irilikteki yumruların, 

birim alanda eşit miktarda sap sayısı verecek oranda dikilmeleri durumunda, yumru iriliğinin verim 

üzerine önemli bir etkisinin olmadığı belirtilmektedir (Beukema ve Vander Zaag, 1990). 

 Dikim döneminde toprak ve hava koşullarının olumsuz olması, yetişme döneminin kısa olması ve ilk 

gelişme dönemlerinde gece donları, dolu veya kuraklık riski bulunması gibi durumlarda, iri tohumluk 

kullanımı, bu olumsuzlukları daha az zararla atlatmak açısından bir avantaj sağlamaktadır (Beukema ve 

Vander Zaag, 1990).  

Ülkemizde son yıllarda tescili yapılan bazı patates çeşitlerinin Erzurum şartlarındaki performanslarını 

ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, ayrıca yumru ebatlarına göre yumru 

sayıları da belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Deneme yeri: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında kurulmuştur. 

Patates çeşitleri: Ülkemizde tescil edilen çeşitlerden; Agata, , Anna, Banba,  Binella, Electra, Granola, 

Hermes, Lonacma, Marfona, Melody, Nectar,  Notascha, Orla, Slaney,  Sante, Toscana,  ve Vangogh 

çeşitleri kullanılmıştır.  

Gübreler: Çalışmada % 21’lik amonyum sülfat, % 16-18’lik süper fosfat ve % 48- 50’lik potasyum 

sülfat formunda gübreler kullanılmıştır.  

Deneme yerinin iklim ve toprak özellikleri  

İklim özellikleri: Erzurum'da, patatesin yetişme dönemini içine alan Mayıs-Eylül ayları arasındaki 

toplam yağış 2012 yılında 133.6 mm olurken, 2013 yılında 89.1 mm olarak gerçekleşmiştir. Aynı 

dönemde ortalama sıcaklık 2012 yılında 16.20 C, 2013 yılında ise 15.80 C,   nispi nem ise 2012 yılında % 

60.4, 2013 yılında % 53.3 oranında olmuştur. Her iki yılda da uzun yılların ortalamasına (181,9 mm) göre 

yağış miktarı (133.6/89,1 mm) düşük, sıcaklık ise uzun yılların ortalamasına  (15.7 0 C) göre  (15.80 

C/15.80 C) fazla olmuştur. Nispi nem ise uzun yılların ortalamasına göre (%55.3)  birinci deneme yılında 

fazla (% 60,4), ikinci deneme yılında ise düşük olduğu (%53,3) belirlenmiştir (Anon.,  2013).   

Toprak özellikleri: Deneme sahası topraklarının bünyesi killi-tınlı, pH’ları 6,9 ile 7,5 arasında organik 

madde bakımından fakir (% 1,27 ve 1,24), elverişli fosfor bakımından birinci yıl deneme sahası toprakları 

orta (8,8 kg/da), ikinci yıl deneme sahası toprakları zengin (16,6 kg/da)’dir. Elverişli potasyum 

bakımından ise deneme sahası toprakları zengin (195,2 ile 114,0 kg/da)’dir (Sezen 1991). 

Metot  

Araştırma “Tesadüf Blokları” deneme desenine göre (Düzgüneş, 1963) 3 tekerrürlü olarak 

düzenlenmiştir. Parsel alanı 4.9 x 2.8 = 13.72 m 2’dir. Her parsel 4 sıradan, her sıra ise 20 ocaktan 

oluşmuştur. Dikim, birinci yıl 10.05. 2010, ikinci yıl 12.05.2013 tarihinde 70 cm x 35 cm sıra aralık 

mesafelerinde ocak usulü yapılmıştır (Şenol, 1970).   

Deneme alanına dekara 10 kg N, 10 kg P2O5 ve 5 kg K2O hesabı ile gübre uygulanmıştır (Ferzannejad, 

1971). Fosforlu ve potaslı gübrelerin tamamı ve azotlu gübrelerin yarısı dikim esnasında, azotlu gübrenin 

diğer yarısı boğaz doldurma esnasında uygulanmıştır. Yetişme mevsimi boyunca gerekli bakım işlemleri 
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yapılmıştır. Parsellerdeki bitkiler, hasat belirtilerine göre ilk yıl 3 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında, 

ikinci yıl ise 28 Eylül tarihinde hasat edilmişlerdir. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Bitki başına Iskarta Yumru (boyutu < 28 mm)  Sayıları  (Adet)   

Çeşitlerin bitki başına ıskarta yumru sayılarına ilişkin varyans analiz sonuçları ve ortalama değerler 

Çizelge 1’de verilmiştir. Denemeye alınan çeşitlerin dekara ıskarta yumru verimleri arasında istatistiki 

olarak p>0,05 ihtimal seviyesinde önemli fark olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1).  

Çeşitlerin bitki başına ıskarta yumru sayıları 0,5 ile 1,9 adet arasında değişmektedir. En fazla ıskarta 

yumru sayısı Hermes ve en az ise Lanorma çeşitlerinde tespit edilmiştir (Çizelge 1). 

Bitki başına Küçük Yumru (boyutu 28-35 mm) Sayıları (Adet)   

Çeşitlerin bitki başına küçük yumru sayılarına ait varyans analiz sonuçları ve ortalama değerleri 

Çizelge 1’de sunulmuştur. Çizelge 1’de görüleceği gibi, çeşitler arasında bitki başına küçük yumru 

sayıları arasında istatistiki olarak p>0,01 ihtimal seviyesinde önemli farklar olduğu belirlenmiştir.  

Çeşitlerin bitki başına küçük yumru sayıları 0,6 adet ile 1,6 adet arasında değişmektedir.  Bitki başına 

en az küçük yumru sayısı Lanorma  (0,6 adet) , en fazla ise Orla (1,6 adet) çeşitlerinse belirlenmiştir 

(Çizelge 1).  

Bitki başına Orta Yumru (boyutu 35-50 mm) Sayıları (Adet)  

Denemeye alınan çeşitler arasında bitki başına orta yumru sayıları arasında istatistiki olarak p>0,01 

ihtimal seviyesinde farklılık tespit edilmiştir (Çizelge 1). Dekara en fazla orta yumru sayısı 3,2 adet ile 

Nectar ve 2,6 adet ile Anna ve Toscana çeşitlerinde, en az ise 1,4 adet ile Sante, 1,5 adet Lanorma, 

Granola, Banba ve  Slaney çeşitlerinde tespit edilmiştir (Çizelge 1).  

Bitki başına Büyük Yumru (boyutu 50 mm) Sayıları (Adet)  

Patates çeşitlerinin bitki başına  büyük yumru sayılarına ait ortalama değerler ve  bunlara ait varyans 

analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Çeşitlerin ocak başına ebatlarına göre ortalama yumru sayıları ve bunlara ait varyans analiz 

sonuçları 

Çeşitler 

Iskarta 

Yumru  

Sayısı 

Küçük 

Yumru 

Sayısı 

Orta 

Yumru 

Sayısı 

Büyük 

Yumru 

Sayısı 

Pazarlanabil

ir 

Yumru  

Sayısı 

Ocak başına 

Toplam 

Yumru 

Sayısı 

Ocak başına 

Toplam 

Yumru Verimi 

Anna 1.2 abc    1.3 ab     2.6 ab    4.2 a     8.1 ab      9.3  a 782.6 a 

Banba   1.0 abc 1.0 bcd     1.5 e  4.3 a     6.8 cdef      7.8 abc 776.5 a 

Slaney  1.5 abc 0.9 bcd     1.5 de  3.7 abc 6.7 cdefg      7.6 abcd 726.1 a 

Nectar 1.0 abc 1.2 abc     3.2 a    4.0 ab     8.8 a      9.4 a 724,8 a 

Vangogh   0.9 bc 0.9 bcd 2.5 abcd  3.3 abcd     6.7 cdefg      7.6 abcd 708.3 a 

Electra 1.0 abc 0.9 bcd 2.1 bcde  3.4 abcd 6.4 cdefg      7.4 abcd 693.4 a 

Hermes   1.9 a 1.0 bcd   2.2 bcde    3.6 abc     6.8 cdefg      8.7 ab 658.3 a 

Granola 1.2 abc 1.0 bcd     1.5 e  3.5 abc 5.9 cdefg      7.1 abcd 649.5 a 

Marfona    0.7 bc 1.0 bcd 1.9 bcde  3.6 abc 6.9 cdefg      7.7  abcd 647.0 a 

Toscana 0.9 bc 1.0 bcd     2.6 ab  3.4 abcd 7.0 abc      7.9 abc   630.1 ab 

Melody   1.6 ab     1.3 ab    2.2 bcde    1.8 ef      5.3 efg      6.9 cde     571.6 abc 

Lonacma   0.5 c    0.6 d    1.5 e   2.6 cdef      4.7 gf      5.2 e    570.2 abc 

Orla1   1.5 ab    1.6 a 2.5 abcd 2.5 cdef 6.6 cdefg      8.1 abc    552.9 abc 

Notascha 1.0 abc 1.2 abc 2.5 abc    2.3 def 6.0 cdefg      7.0 bcde    545.4 abc 

Sante   0.9 bc    0.8 cd     1.4 e   2.1 ef      4.3 g      5.2 e   407.4 bc 

Agata 1.2 abc    1.6 a 2.5 abcd   1.6 f      5.7  defg       6.9 cde   398.9 bc 

Binella   0.7 bc 0.9 bcd 1.8 bcde  3.0 bcde 5.7 defg       6.4 de 352.1 c 

Önem 

Seviyesi 
 1,61*    3,18**    3,32** 5,24 ** 3,75 ** 2,79 ** 

3,15 ** 

Aynı sütunda benzer harflerle belirtilen ortalamalar arasındaki farklar önemsizdir 

 

Deneme yıllarının ortalamasına göre, çeşitlerin bitki başına  büyük yumru sayıları 1,6 adet (Agata) ile 

4,3 adet (Banba) arasında değişmiştir. Yıllar ortalamasına göre en fazla bitki başına  büyük yumru sayısı 

4,3 adetle Banba, 4,2 adetle Annave 4,0 adetle Nectar çeşitlerinde, en ise 1,6 adetle Agata, 1,8 adetle 

Melody ve 2,1 adetle Sante çeşitlerinde  de belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen değerler, Arıoğlu ve 
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İşler (1990) tarafından belirtilen %55,59 sonuçlarla sonuçlarla paralellik gösterirken, diğer bir çok 

araştırıcı tarafından belirtilen sonuçlardan fazla olmuştur (Dede.,2004, Şenol ve Arıoğlu., 1991 Şanlı ve 

Karadoğan., 1992). 

Bitki Başına Pazarlanabilir Yumru  (28 mm -50mm>) Sayıları (Adet)  

Çeşitlerin bitki başına pazarlanabilir yumru sayıları 5,0 ile 8,8 adet arasında değişmiştir. Çeşitler 

arasındaki bu farklılık istatistiki olarak p>0,01 ihtimal seviyesinde önemli olmuştur (Çizelge 1). İki yılın  

ortalamasına göre, bitki başına en fazla pazarlanabilir yumru sayısı  Nectar (8,8 adet), Anna ( 8,1 adet) 

Vangogh (7,7 adet), Banba (7,7 adet) ve Orla (7,2 adet) çeşitlerinde belirlenmiş olup, bu çeşitler kontrol 

olan Granola çeşidinden (6,6 adet) yumru sayısı fazla, en az pazarlanabilir  yumru sayısı Sante (5,0 adet), 

Lanorma (5,6 adet) ve Agata (5,7 adet)  çeşitlerinde belirlenmiştir. 

Bu çeşitlerin pazarlanabilir yumru sayısı kontrol olan Granola çeşidinden ( 6,6 adet) az olmuştur 

(Çizelge 1). Pazarlanabilir yumru sayısı, çeşidin genetik yapısı ve vejetasyon süresi boyunca hüküm süren 

iklim şartları ve topraktan kaldırılan besin maddesi miktarı tarafından etkilenmektedir. 

Ocak başına yumru sayısı: Ocak başına yumru sayısı bakımından patates çeşitleri arasında istatistiksel 

olarak p<0.01ihtimal seviyesinde farklılık belirlenmiştir (Çizelge 1). Ocak başına en fazla yumru sayısı 

geççi çeşitler olan Nectar (9.4 adet/ocak) ve Anna çeşidinde (9.3 adet/ocak), en az yumru sayısı ise yine 

geçci çeşitler olan Sante ve Lanorma çeşitlerinde (52.2 adet/ocak) tespit edilmiştir. Şenol (1971) ve 

Arıoğlu (1991)’na göre patateste bir çeşidin oluşturabileceği yumru sayısının sınırlı olduğu, bu sayının 

uygulanan kültürel yöntemlerle fazla değişmediği, ancak değişik ekolojik koşullarda çeşitlerin 

reaksiyonlarının farklılık gösterdiği ifade edilmektedir. Bu araştırmada ocak başına yumru sayısı 

bakımından tespit edilen rakamsal değerler farklı ekolojik koşullarda yapılan araştırmalardan elde edilen 

sonuçlarla (Şenol 1971; Kara vd.1986; Arıoğlu 1991; Arslan ve Kevseroğlu 1991; Güler ve Kolsarıcı 

1993; Aytaç ve Esendal 1996; Arslan vd. 2002) paralellik göstermektedir. 

Ocak Başına Yumru Verimi: Denemenin iki yılık ortalamasına göre çeşitlerin ocak başına yumru 

verimi 352.1 ile 782.6 g arasında değişmiş olup, istatistiki olarak p<0.01 ihtimal seviyesinde önemli 

bulunmuştur. Denemede en fazla ocak başına yumru verimi Anna (782.6 g), Banba (776.5 g), Slaney 

(726.1 g) ve Nectar (724.8 g) çeşitlerinde, en az ise Binella (352.1 g), Agata (398.9 g) ve Sante (407.4 g) 

çeşitlerinden elde edilmiştir (Çizelge 1). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez 

Müdürlüğü tarafından tescil edilen tohumluk patates çeşitlerinden bazıları temin edilerek, 2012 ve 2013 

yıllarında Erzurum koşullarında yumru ebatlarına göre bitki başına dekara verimleri ve bunların oranları 

belirlenmiştir.  

İncelenen özellikler yönünden çeşitler arasında ıskarta yumru verimi hariç, diğer ebatlara göre yumru 

verimleri istatistiki olarak önemli çıkmıştır. Çeşitlerin dekara ıskarta yumru verimleri 16,8 kg (%0,9) ile 

49,9 kg (%49,9), küçük yumru verimleri 76,3 kg (%3,6) ile 151,2 kg (%10,0), orta yumru verimi 233,8 kg 

(%10,7) ile 713.0 kg (%23,4) arasında değişmektedir 

Sonuç olarak; Orta yumru  verimi yönünden Nectar çeşidi, büyük  ve pazarlanabilir yumru verimi 

yönünden ise  Anna, Banba, Nectar  ve Slaney  çeşitleri Erzurum şartları için önerilebilecek çeşitler 

olarak tespit edilmiştir. 
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Farklı Toprak Su Kapasitelerinde Şeker Pancarı (Beta Vulgaris Saccharifera L.) 

Çeşitlerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

İsmail DEMİR, Ayşenur ÖZDEMİR ve Kenan KARACA 

 

Ahi Evran Üniversitesi ,Ziraat Fakültesi ,Tarla Bitkileri Bölümü, Kırşehir 

 

ÖZET 

Bu araştırma, farklı toprak su kapasitelerinde şeker pancarı (Beta vulgaris saccharifera L.) çeşitlerinin 

çimlenme özelliklerinin belirlenmesi amacı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü Laboratuvarı’nda yürütülmüştür.  

Tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülen çalışmada 3 çeşit (Aranka, Garrot, Eveline) ve 5 

farklı tarla su kapasitesi (%80,%60,%40,%20,%10) ile dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada 

21 gün süresince aynı saatlerde tartımlar yapılarak tarla kapasitesine kadar su ilave edilmiş ve bitkilerde 

çimlenme zamanı, çimlenme gücü, çimlenme oranı, kök uzunluğu, bitki boyu, yaş ve kuru ağırlık 

ölçümleri yapılmıştır.  

Çimlenme oranı tarla kapasitesi artıkça çimlenme oranının arttığı en düşük çimlenmenin ise %10 tarla 

kapasitesinde olduğu belirlenmiştir. Kuru madde birikimi en fazla kaplamasız tohumlarda %60 ve %80 

tarla su kapasitelerinde gözlenmiştir. Kaplamalı çeşidin ise %40 tarla su kapasitesinde en fazla kuru 

madde biriktirdiği gözlenmiştir. Kaplamalı çeşidin düşük tarla su kapasitesinde çimlenme 

gerçekleştirmesi tarla tavı düşük alanlarda kaplamalı çeşitlerin daha iyi sonuç vereceği söylenebilir. 

Toprak yüzeyinden olan buharlaşma tarla kapasitesine göre su varlığı arttıkça daha fazla su kaybı olduğu, 

ayrıca açık yüzey su kaybı bitki örtüsüne göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimler: Şeker pancarı, Çimlenme, Kısıtlı su,  Beta vulgaris saccharifera  L. 
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Ankara Koşullarında Patates (Solanum Tuberosum L.) Çeşitlerinin Verim Ve 

Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi 
 

1Yağmur KAHRAMAN,1 Nilgün BAYRAKTAR, 1Nilüfer KOÇAK, 
1Yasin ÖZGEN 

 
1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 

: yaggmurkahraman@gmail.com 

 

ÖZET 

Patates (Solanum tuberosum L.), çeşitli iklim bölgelerine kolaylıkla uyum sağlayabildiğinden dolayı 

dünyanın hemen her yerinde besin kaynağı olarak yaygın bir şekilde yetiştirilmektedir. Besleyici 

değerinin yüksek olması nedeniyle farklı amaçlarda kullanılmakta ve tüketilmektedir. Birim alanda daha 

fazla kuru madde üretimi yanı sıra yumrularında bulunan karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral 

içeriğinin yüksek olması sebebiyle uzun yıllardır halen insanlar için dengeli ve sağlıklı bir beslenme 

kaynağıdır. Türkiye patates üretimi için uygun coğrafik koşullara sahiptir ve hemen hemen bütün illerde 

yetiştirilmektedir. Bu çalışma tek yıllık olup deneme üç tekerrürlü olarak 2016 yılında Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yürütülmüştür. Denemede 

materyal olarak Estrella, Aurea ve Blondine çeşitleri kullanılmıştır. Bu çeşitler parsellere sıra arası mesafe 

70 cm ve sıra üzeri mesafe ise 30 cm olarak dikimleri yapılmıştır. Çeşitlerde yapılan varyans analiz 

sonuçlarına göre bütün parametrelerde %1 seviyesinde önemli farklılık bulunmuştur. Deneme sonuçlarına 

göre; çıkış zamanı 20-35 gün, çiçeklenme süresi 52-65 gün, bitki boyu 64-103 cm, ana sap sayısı 4,0-5,1 

adet, yandal sayısı 19,8-26,1 adet, bitki başına yumru sayısı 29,7-53,9 adet, ocak başına yumru 

sayısı16,7-20,4 adet, ocak başına yumru ağırlığı 0,5-0,9 kg ve dekara yumru verimi 2362-3698 kg 

arasında olmuştur. Deneme sonuçlarına göre Ankara koşullarında dekara yumru verimi bakımından 

Aurea yüksek çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Patates, Yumru, Çeşit, Verim. 
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Bazı Soya ( Glycine Max L.Merr)  Çeşitlerinde 

Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuzluluğun Etkisi 
 

Mehtap GÜRSOY1   Farzad NOFOUZI2     Dilek BAŞALMA2

 

1Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Güzelyurt /Aksaray 

2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dışkapı /Ankara 

: dlkbasalma@gmail.com 

 

ÖZET 

Türkiye’de bitkisel yağ ihtiyacının ancak %26.2’si yurt içi üretimle karşılanabilmektedir. Özellikle her 

yıl hissedilir derecede artan bitkisel yağ açığı; yurt dışından hem bitkisel yağ, hem de yağlı tohum ithali 

ile kapatılmaktadır Bu nedenle yağlı tohumlu bitki üretiminin arttırılması zorunlu hale gelmiştir. Soya 

yağlı tohumlu bitkiler arasında çok önemli yere sahip bir bitkidir.  Bitki yetiştirmede çimlenme ve ilk fide 

gelişimi dönemleri verim üzerinde çok önemlidir. Tuzlu koşullar bitkiler için stres faktörlerinden birisidir. 

Farklı tuz dozlarının soyanın çimlenme ve fide gelişimine etkisini incelemek amacıyla yapılan bu 

araştırma, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü serasında 

yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak Umut 2002, SA 88 ve Ataem 7 soya çeşitleri ve 1.5, 3.01 ve 

6.01 dS/m NaCI konsantrasyonları ile kontrol olarak musluk suyu (0.25 dS/m) kullanılmıştır. Deneme 3 

tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre yürütülmüştür. Ekimden itibaren 14. günde 

fide boyu, kök uzunluğu, toprak üstü yaş ağırlığı, toprak altı yaş ağırlığı, toprak üstü kuru ağırlığı, toprak 

altı kuru ağırlığı, toprak altı kuru ağırlığı /toplam kuru ağırlık özellikleri incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda fide boyu kontrol uygulamasında SA 88’de 14.13 cm iken, 6.01 dS/m uygulamasında 6.53 

cm’ye düşmüştür. Kök uzunluğu Umut 2002 soya çeşidinin kontrol uygulamasında 14.36 cm olarak 

ölçülmüş olup, tuz dozları arttıkça kök uzunluğu azalmıştır. Toprak altı kuru /toplam kuru ağırlık 

bakımından ise Umut 2002’de kontrol uygulamasında 0.19 olan değer, 6.01 dS/m dozunda 0.13 olarak 

saptanmıştır. Araştırma sonucunda tüm çeşitlerde artan tuz konsantrasyonları ile incelenen tüm 

özelliklerde azalmalar gözlemlenmiştir. Genel olarak Umut 2002 incelenen özellikler bakımından tuza en 

toleranslı sonuçlar göstermiştir. Tuz dozlarından ise 3 dS/m dozundan sonra çimlenme ve fide özellikleri 

bakımından azalmalar daha belirgin olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Soya, Glycine max, tuz dozları, NaCl,  çimlenme, fide  
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Mucur İlçesi Aspir (Carthamus Tinctorius L.)  Tarımında Karşılaşılan Sorunlar 

ve Çözüm Önerileri Üzerine Araştırma 
 

İsmail DEMİR1 ve Kadir EROĞLU2 

 
1 Ahi Evran Üniversitesi ,Ziraat Fakültesi ,Tarla Bitkileri Bölümü, Kırşehir 

2 Mucur Tarım İlçe Müdürlüğü, Kırşehir 

 

ÖZET 

Gıda amaçlı bitkisel yağ talebi artışına ek olarak sanayi ve biodizel kullanımı ile aspir bitkisi 

Türkiye’de özellikle kurak alanlara sahip iç bölgelerde alternatif bir yağ bitkisi olarak ekimi 2008 

yılından itibaren artış göstermiştir. Kırşehir ili de benzer şekilde ekim alanı artışında pay almıştır. 

Kırşehir ilinin genel olarak aspir ekim alanının yarısını karşılayan Mucur ilçesinin merkez ve tüm 

köylerinde aspir tarımı yapan çiftçilerin tamamı anket çalışması kapsamında hedef alanı olarak 

düşünülmüştür. Fakat bu çalışmanın asıl materyalini ilçe genelinde 2016 yılında aspir tarımı yapan 101 

üreticiden çalışmaya katılmayı kabul eden 57 üretici ile yapılan anket sonuçlarından elde edilen  birincil 

veriler oluşturmaktadır.  

Mucur ilçesinde aspir tarımı çoğunlukla orta ve yaşlı kesim (% 35’ inin 56 ve üstü yaş grubu, % 

28’inin 46-55 yaş grubu, % 21’inin 36-45 yaş grubu, % 14’ünün 26-35 yaş grubu) tarafından 

gerçekleştirilirken  ekipman ihtiyacının olmadığı belirlenmiştir. Çoğunlukla yabancı ot varlığı ve 

mücadele için ruhsatlı ilaç olmamasından yakınmaktadırlar. Dekara tohum veriminin düşük olması ve 

ekim için yüksek düzeyde tohum kullanmaları çiftçilerin aspir tarımında teknik desteğe ihtiyacını 

göstermektedir.  
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F3 Kademesindeki Haşhaş (Papaver Somniferum L.) Hatlarının Verim ve 

Alkaloid Oranlarının Karşılaştırılması 
 

1Yasin ÖZGEN 1Neşet ARSLAN, 1Nilgün BAYRAKTAR 

 
1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 

: yozgen@ankara.edu.tr 

 

ÖZET 

Haşhaş (Papaver somniferum L.), Türkiye’de ve Dünya’da kapsüllerinde elde edilen alkaloidler ve 

yağlı tohumlarından dolayı ekonomik öneme sahiptir. Bitkinin tohumları %40-50 civarında sabit yağa 

sahip olup ve doymamış yağ asitlerince zengindir. Diğer yandan alkaloidler eczacılık ve tıp sektöründe 

önemli miktarlarda kullanılmaktadır. Bu çalışma, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümünün deneme tarlasında yürütülmüştür. Haşhaş hatları Tesadüf Blokları Deneme Desenine 

göre 3 tekerrürlü olarak bloklara yerleştirilmiştir. Denemede 22 hat ve bir standart çeşit kullanılmıştır. 

Parseller 2 m uzunlukta beş sıradan oluşmuştur. Sıra araları 30 cm olup, sıra üzeri mesafe de ilkbaharda 

yapılan seyreltme işlemi ile 10 cm olarak ayarlanmıştır. Ekim 05.10.2015 tarihinde yapılmıştır. 

Çalışmada haşhaş hatlarının kapsül ve tohum verimi ile morfin, noskapin, oripavin, kodein, papaverin, 

tebain ve toplam alkaloid oranlarını incelenmiştir. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre kapsül, 

tohum, morfin, noskapin ve toplam alkaloid oranları %1 düzeyinde önemli bulunurken, diğer 

parametrelerde (oripavin, kodein, papaverin, tebain) analiz önemsiz çıkmıştır.  Çalışma sonucunda 

ortalama olarak; tohum verimi 72-109 kg/da, kapsül verimi 66-106 kg/da, morfin oranı %0,593-1,453, 

kodein oranı %0,000-0,237, oripavin oranı %0,000-0,104, tebain oranı %0,000-0,523, noskapin oranı 

%0,000-1,793, papaverin oranı % 0,000-0,350 ve toplam alkaloid oranı %1,698-2,259 arasında 

değişmiştir. Denemede; Hat 15 tohum verimi (109 kg/da), Hat 20 kapsül verimi (106 kg/da) ve morfin 

oranı (%1,453), Hat 6 noskapin oranı (%1,793) ve Hat 18’de toplam alkaloid oranı (%2,259) bakımından 

öne çıkan hatlar olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Haşhaş, Verim, Alkaloid Oranı, Hat. 
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Farklı Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Çeşitlerinin Melez  Populasyonlarında 

İleri Döl Kuşağındaki  (F8-F9) Hatlarının  Verim ve Bazı Lif Teknolojik 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Hacer Kaya Kocatürk, Ayten Dolançay, Şaire Ramiz Türkoğlu, Sedat Süllü, Petek Toklu, Zeki Nasırcı 

 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

: hacerk01@hotmail.com 

 

ÖZET 

2016 yılında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından iki farklı lokasyonda 

(Adana/Hatay) yürütülen bu araştırma, farklı pamuk çeşitlerinin melezlenmesi sonucunda elde edilmiş 

olan ileri döl kuşağındaki (F8-F9) hatların verim ve bazı lif kalite özelliklerini belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak TAGEM/TA/06/02/02/001-TAGEM/TBAD/16/A04/P02/03 

nolu proje kapsamında geliştirilmiş 11 farklı kombinasyona ait (SG 125/ Sicala 33//Carmen/ DP 388; 

DES 119/Carmen; DES 119/Flora; SG 125/Fantom; BA119/Fantom; SG 125//SG 125 /CA 223; DP 388 / 

CA 223 //SG 125; BA 119/Fantom//Adana 98) 12 hat ve TAGEM/TBAD/16/A/P02/04 nolu proje 

kapsamında geliştirilen S3, 26, E2 kodlu (Çukurova 1518/Sealand; SG 125/Çukurova 1518; Çukurova 

1518/Delcerro) 3 hat değerlendirilmiştir. Ayrıca denemelerde 2 adet bölge standart çeşidi (Carisma ve 

Gloria) ve 2015 yılında DATAEM tarafından tescil ettirilmiş olan ADN 712 çeşidi kontrol çeşit olarak 

kullanılmıştır. Söz konusu hatlar 2006 ve 2007 yıllarında yapılan melezleme çalışmalarından elde edilmiş 

olup, döl kontrollü pedigri yöntemi uyarınca sürdürülerek 2016 yılında ileri döl kuşağında 12 farklı hat 

olarak değerlendirilmeye alınmışlardır.  Deneme Tesadüf Blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı 

olarak 2016 yılında, iki farklı lokasyonda (Adana/Hatay) yürütülmüştür. Çalışmada kütlü verimi, çırçır 

randımanı, lif uzunluğu, lif inceliği, lif kopma dayanıklılığı ve lif olgunluk özellikleri incelenmiştir. 

Denemede incelenen hat-çeşit ve lokasyonlar arasında verim ve lif teknolojik özellikler yönünden 

istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. İki lokasyonun birleştirilmiş sonuçlarına göre; verim 

yönünden ADN 701ve ADN 614; çırçır randımanı yönünden  ADN 61512 , ADN 7551, ADN 7569 , 

ADN 614 ; lif inceliği yönünden  ADN 61512 ; lif uzunluğu yönünden Gloria,  ADN 7569  ve ADN 

7933; lif üniformite indeksi yönünden ADN 7569 , ADN 7933 , ADN 701 , ADN DF83 , Gloria; lif 

mukavemeti yönünden Gloria; lif olgunluk oranı yönünden ADN DF83; lif kopma  uzaması yönünden 

ADN 701 kod’lu hatlar en yüksek değerleri vermiştir. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada verim ve lif 

teknolojik özellikleri yönünden bölgede yaygın olarak kültürü yapılan standart çeşitlerle aynı veya daha 

üstün özelliklere sahip hatların bulunduğu saptanmış ve ADN 701 kodlu hattın tescil denemelerinde yer 

alabilmesi için başvurusu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk,  Melezleme, Verim, Lif Kalitesi 
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Ankara  Ekolojik Koşullarında Ketencik( Camelina Sativa  L. Crantz) Bitkisinde 

Farklı Ekim Normunun Verim ve Yağ Oranı Üzerine Etkileri 
 

Hatice ERMİŞ¹  Fatih KILLI² 

 
1Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü - 

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

: hatice.ermis@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 2015-2016 yetiştirme döneminde, kışlık olarak,  farklı sıra arası(10cm, 20cm ve 30cm) ve 

ekim normlarının (0,5kg/da, 0,75kg/da, 1,00kg/da, 1,25kg/da ve  1,50kg/da)  Ketencik( Camelina sativa  

L. Crantz) bitkisinde verim, verim unsurları ve yağ oranı üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile Ankara  

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün  araştırma ve uygulama çiftliği (İkizce-Haymana)  

lokasyonunda, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. Materyal olarak Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsüne ait ketencik çeşit adayı 

kullanılmıştır. Denemede bitki boyu(cm), yan dal sayısı(adet), bitkideki kapsül sayısı(adet), kapsüldeki 

tohum sayısı(adet), tek bitki verimi(g), 1000 Tohum ağırlığı(g), Dekara tohum verimi(kg/da),  yağ 

oranı(%) belirlenmiştir. Deneme  sonucunda değişen sıra arası ve ekim normuna bağlı olarak; dekara 

tohum verimi  167,74 – 408,13 kg/da, yağ oranı %31,04 – 37,54,  tek bitki verimi  1,97 - 4,20g,  bitkideki 

kapsül sayısı 143-268 adet  ve  kapsüldeki tohum sayısı 9- 13 adet  arasında değişmiştir.  
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Kanola Bitkisinden (Brassica Napus L.) Elde Edilen Yağın Yağ Asitleri ve Sterol 

Kompozisyonunun Kromatografik Yöntemlerle Belirlenerek Kanola Tarımının 

Yaygınlaştırılması 
 

1Nurdan AKBAŞ, 1Pervin UZUN, 1Orhan EREN 

 
1 Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

: pervinuzun@gktaem.gov.tr 

 

ÖZET 

Kanola (Brassica napus L.)bitkisi yazlık ve kışlık olarak yetiştirilebilmesi, yetişme döneminin kısa 

olması,  kurak alanlarda veriminin iyi olması, yağ asidi kompozisyonunun oleik asit açısından da zengin 

olması sebebiyle ayçiçekyağına alternatif olabilecek bir yağ bitkisidir. Kanola yağı doymuş yağ asitleri 

düşük, doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir yağdır. Kanola bitkisi bakım işlemleri ayçiçeğine 

göre daha az olduğundan, üretim giderleri düşüktür. Ayrıca küresel ısınma ve su kaynakları problemleri 

düşünüldüğünde yetiştirme koşulları açısında da tercih edilecek bir bitkidir.  Ancak üreticinin ön yargılı 

olması, tarımının yaygın olmaması, tüketicinin kanola yağı hakkındaki bilgi yetersizliği gibi sebeplerle 

kanola yağı önem kazanamamıştır.  

Çalışma Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Bitkisel Ürünler Bölümü Yağ 

Laboratuvarında yapılmıştır. Çalışmamızda ayçiçekyağı ve kanola yağının yağ asidi kompozisyonu ve 

sterol kompozisyonu karşılaştırmalı olarak çalışılmış olup, benzerlikleri ve farklılıkları ortaya 

konulmuştur. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlarla ülkemizde ağırlıklı olarak tarımı yapılan ayçiçeğine 

alternatif olabilecek kanola bitkisinin ve yağının üretimi ve tüketiminin yaygınlaştırılmasında farkındalık 

yaratmak, değişen doğa koşullarında sahip olduğumuz imkanları en etkili şekilde kullanarak yağ açığının 

kapatılmasında ve kaliteli yağların tüketiminin yaygınlaştırılmasında fayda sağlamak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kanola, ayçiçek, yağ asidi kompozisyonu, sterol kompozisyonu. 
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Ketencik Bitkisinden Elde Edilen Yağın Yağ Asitleri Ve Sterol Kompozisyonunun 

Kromatografik Yöntemlerle Belirlenmesi 
 

1Pervin UZUN, 1Nurdan AKBAŞ, 1Müge NEBİOĞLU 

 
1Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

: pervinuzun@gktaem.gov.tr 

 

ÖZET 

Ketencik Brassicaceae familyasına ait kültür bitkisi olup, alternatif bir yağ bitkisidir. Ketencik yağının 

doymamış yağ asitleri oranı soya, ayçiçeği ve kanola yağı gibi yemeklik bitkisel yağların doymamış yağ 

asitlerinin oranından fazladır. Ketencik yağı yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitlerine sahiptir. 

Ayrıca ketencik, omega 3 bileşenlerinden birisi olan linolenik asit içeriğinin de yüksek olması sebebiyle 

de kaliteli yağ olarak nitelendirilmektedir, ancak kullanımı çok yaygın değildir.  Çalışmamızda, ketencik 

yağının yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu değerleri Gıda ve Yem Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü Bitkisel Ürünler Bölümü Yağ Laboratuvarında yapılmıştır. Ketencik yağı ile ilgili 

daha önce yapılan çalışmalarda sterol kompozisyonuna ait veri eksikliği gözlenmiştir. Çalışmamızdan 

elde edilen sonuçların hem bilimsel araştırmalar için hem de Türk Gıda Kodeksi bitki adı ile anılan yağlar 

tebliği için de bir kaynak oluşturmasına olanak sağlanabilecek ve ketencik yağının önemi vurgulanarak 

ketencik bitkisinin tarımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler; ketencik, yağ asidi kompozisyonu, sterol kompozisyonu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

151 
 

Türkiye’ de Yerfıstığı (Arachis Hypogaea) Üretiminin Yaygınlaştırılması 
 

Ali Rahmi KAYA1 Tamer ERYİĞİT2 Osman GEDİK1 Ömer Süha USLU1 Adem EROL1            

Halil ÖZKAN3 Yusuf GÜNEŞ3 Fatmanur DEMİREL3 

 
1KSU, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş 

2YYU, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Van 
2KSU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş 

: alirahmikaya@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

İçerdiği yağ, protein, karbonhidrat, vitaminler ve mineral maddeler sebebiyle insanlar ve hayvanlar 

için değerli bir besin kaynağı olan yerfıstığı yazlık yetiştirilen, kumsal toprakları seven yağlı tohumlu 

bitkilerden biridir. Türkiye’de sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Oysa yağındaki tat ve dayanıklılık 

özellikleri bakımından pek çok bitkisel yağdan daha üstün olduğundan yağlık olarak da 

tüketilebilmektedir. Dünyada tek yıllık yağ bitkileri arasnda soya, kolza ve ayçiçeğinden sonra en fazla 

üretilen yağ bitkisidir. Ülkemizde diğer yağlı tohumlu bitkilerde olduğu gibi, yerfıstığı veriminin 

arttırılması, potansiyel alanlarda üretiminin de yaygınlaştırılarak, yağ içeriği yüksek çeşitlerin 

geliştirilmesinin yanında, yoğun çerezlik olarak tüketilmesi hususu da göz önüne alınarak çerezliğe uygun 

çeşitlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve yaygınlaştırılması için destek ve teşviklerin artırılarak sağlanması 

gerekir. Bu çalışmada yerfıstığının çerezlik yağlık olarak kullanımının nedenleri belirlenmiştir. Ekim 

alanları, yerfıstığı için devlet teşvikleri araştırılmıştır. Sorunlar ve çözüm yolları ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yağlı tohumlar, yerfıstığı, ekim 
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Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Bitkisel Liflerin Üretimi, Kalite ve Ekonomik 

Durumu 
 

Ali Rahmi KAYA1, Tamer ERYİĞİT2, Halil KARAYAĞLI3, Aykut ESKİKILIÇ3,                  

İbrahim Seçil AYDIN3, Ali ABDURRAHMANOĞULLARI3, Özlem ABDURRAHMANOĞULLARI3 

 
1KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü,  Kahramanmaraş 

2YYU, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Van 
3KSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş 

: alirahmikaya@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Tekstil lifleri, gerilebilme ve kopma mukavemeti ile eğrilebilme ve birbiri üzerine yapışma yeteneği 

olan ve boyu enine göre çok uzun, renkli veya renksiz materyallerdir. Doğal lifler içerisinde bitkisel 

tekstil lifleri ise bitkilerden elde edilen ve doğrudan tekstil hammaddesi olarak kullanılan liflerdir ve 

yapılarında %60-90 oranında selüloz içerdikleri için bu liflere selülozik lifler de denilmektedir. Bitkisel 

liflerin yapısında bulunan başlıca maddeler; selüloz, hemiselüloz, lignin, pektik maddeler, yağlı ve 

mumlu maddeler, renk maddeleri ve sudur. Bitkisel liflerin içeriği ve oranı; bu liflerin küresel pazardaki 

sınıflandırılmasını ve fiyatını belirlemektedir. Bu çalışmada kaynak taraması ile piyasa fiyatları ve 

mevcut durum belirleme çalışmaları yapılmıştır. Böylece tekstil endüstrisinde kullanılan bitkisel liflerin 

durumu ile ilgili değerlendirme ile ülkesel bazda küresel pazar payları ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda, 

başta pamuk lifleri olmak üzere keten, kenevir, jüt, rami, sisal, manila, kapok, kenaf, kerkede, hindistan 

cevizi lifleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada, ülkelere göre bu liflerin üretim miktarları, kalitelerini 

etkileyen faktörler, bu lifleri en çok üreten ülkeler, dünyada bu liflerin üretim miktarları karşılaştırmalı 

olarak sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bitkisel lifler, bitkisel liflerin sınıflandırılması, bitkisel liflerin üretimi, küresel pazar 
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Trialeurodes Vaporariorum (Westw.)’un Biyolojisi, Bitkilere Zarar Şekli ve 

Mücadelesi 
 

Fatma Uyar 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,  Kahramanmaraş, 

Türkiye, 

: fatmauyr@outlook.com 

 

ÖZET 

Trialeurodes vaporariorum (sera beyaz sineği)’un erginlerde abdomen soluk sarı renktedir. 

Kanatlarının üzerinde beyaz mum tabaksı bulunduğu için genel olarak beyaz renkte görünür. Gözler 

kırmızı renktedir. Antenler 7 segmentlidir. Ergin vücut uzunluğu 1 mm kadardır. 

Ergin ve larvaların bitki özsuyunu emerek beslenir ve bunun sonucunda yapraklarda sarımsı lekeler 

meydana gelir. Beyaz sineğin zarar yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitki ve meyve gelişmesi durur. 

Güneş ışığının fazla olması durumunda  ise bitkiler sararır ve kurur. Larvaların dışarıya attığı şekerli 

madde, yaprak ve meyve yüzeyinde yapışkan bir tabaka oluşturur. Böylece yaprak yüzeyi kirlenir ve bu 

madde üzerine fumajin gelişir. Bunun sonucunda şekerli maddenin üzeri kararır. Yaprakta meydana gelen 

bu kararmalar sonucunda yaprakta özümleme ve solunum azalması sonucu bitki büyümesi durur. 

Meyvelerde meydana gelen kararmalar meyvelerin Pazar değerini düşürür. Fumajin yoğun olduğunda 

çürüme meydana gelir. Ayrıca beyaz sinek virüs hastalıklarının taşınmasında sebep olur. Beyaz sinek 

polifag bir zararlıdır. En uygun konukçu domates, patlıcan, hıyar, olup biber, kabak, kavun, fasulye, gibi 

sebzelerde, tütün,pamuk ve süs bitkilerinde zarar yapar. Ülkemizde beyaz sineğin pek çok doğal 

düşmanları vardır. 

Kimyasal maddelerin gereksiz ve aşırı şekilde yapılması doğal dengenin bozulmasına ve zararlı 

populasyonun daha fazla artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadele dışındaki 

yöntemlere öncelik verilmelidir. Kültürel önlemler, biyoteknolojik mücadele, biyolojik mücadele ve 

kimyasal mücadele olmak üzere çeşitli uygulamalarla beyaz sineğin bitkilere zararları azaltılabilir.  

Bu çalışma, Trialeurodes Vaporariorum (Westw.)’un biyolojik yapısı, bitkiler üzerinde zararlı etkilerin 

nasıl meydana geldiği, ülkemizde bulunan doğal düşmanları ve zararlarına karşı yürütülecek mücadele 

seçeneklerini ele almaktadır.  

Anahtar kelime: Trialerodes vaporariorum, beyaz sinek, polifag zararlı, fumajin 
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Kinoa (Chenopodium Quinoa Willd.)’Da Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Tane 

Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi 
 

Hakan GEREN     Ece GÜRE 

 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 Bornova, İzmir 

 

ÖZET 

Farklı N ve P seviyelerinin kinoa verimliliği üzerindeki etkisini değerlendirmek için Q-52 isimli kinoa 

genotipinde, dört azot (0, 10, 15, 20 kg da-1) ve üç fosfor (0, 5, 10 kg da-1) seviyesinin araştırıldığı bir 

saksı denemesi dış ortamda yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu, hasat indeksi ve tane verimi gibi 

özellikler incelenmiştir. Sonuçlar; kontrol uygulamasına göre artan N ve P seviyelerinin verim ve verim 

unsurlarını olumlu yönde etkilediğini ve en yüksek tane veriminin dekara 15 kg N ve 10 kg P dozu 

uygulamasından alındığını göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Chenopodium quinoa, N ve P seviyesi, tane verimi 

 

Effect of different N and P levels on the grain yield and other yield components of quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd.) 

 

ABSTRACT 

To evaluate the influence of different N and P levels on the productivity of quinoa, a pot experiment 

under outdoor condition was conducted on a quinoa genotype (Q-52) with four nitrogen (0, 100, 150, 200 

kg ha-1) and three phosphor levels (0, 50, 100 kg ha-1). Traits tested in the experiment were plant height, 

harvest index and grain yield. Results indicated that increasing N and P levels positively affected above-

mentioned traits compared to control, and the highest grain yield obtained from 150 kg N ha-1 and 100 kg 

P ha-1 application for quinoa. 

Key words: Chenopodium quinoa, N and P levels, grain yield. 

 

GİRİŞ 

Kazayağıgiller (Chenopodiacea) familyasının bir üyesi olan Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.), 

fizyolojik olarak C-3 bitkileri grubundan, çift çenekli, tek yıllık bir tarla bitkisidir. Besleyici tohum ve 

yapraklara sahip olan kinoa binlerce yıldan beri Güney Amerika kıtasının And bölgesinde 

yetiştirilmektedir. Marjinal alanlara da geniş uyum yeteneğine sahip olan bitki deniz seviyesinden 4000 m 

yüksekliklerde bile yetişebilir ve derin kök sistemi sayesinde 2 metreye kadar boylanabilir (Jacobsen, 

2003). 

Aslen bir tahıl olmayan, fakat tahıl gibi (yalancı tahıl=pseudo-cereal) değerlendirilen kinoa bitkisi, 

tohumunun gluten içermemesi nedeniyle çölyak (Celiac) hastalarının (gluten enteropatisi) ve veganların 

(hayvansal ürün yemeyen) protein ve karbonhidrat ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol 

üstlenebilmektedir (Tan ve Yöndem, 2013). Göreceli olarak düşük verimli marjinal topraklarda başarıyla 

yetiştirilebilen kinoa (Jacobsen, 2003), topraktaki azota yüksek derecede tepki vermektedir (Erley ve ark., 

2005; Gomaa, 2013). Mısır ekolojik koşullarında kinoa bitkisiyle çalışan Basra ve ark. (2014), dekara 7.5 

kg uygulanan azotun bitki büyüme ve gelişmesiyle birlikte en yüksek tane veriminin alındığı en uygun N 

dozu olduğunu bildirmiştir.  

Bilalis ve ark. (2012) tarafından Agrinio/Batı Yunanistan ekolojik koşullarında yürütülen organik 

kinoa üretimi çalışmasında, hayvan gübresi (200 kg da-1, %1.24 N’lu) ve deniz yosunu kompostunun (25 

kg da-1, %8 N’lu) tane verimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Hayvan gübresi uygulamasının tane 

verimini kontrole göre ortalama %11, kompost uygulamasının ise %8 yükselttiği bildiren araştırıcılar 

ortalama tane veriminin de 255 kg da-1 olarak kaydedildiğini ifade etmişlerdir. Shams (2012) tarafından 

Mısır ekolojik koşullarında 2008-2010 yıllarında yürütülen bir çalışmada, Titicaca isimli kinoa çeşidinde, 

7.14 kg/da P sabit olmak üzere beş farklı N (0, 9, 18, 27 ve 36 kg da-1) seviyesinin verim ve bazı verim 

özelliklerine etkisi incelenmiştir. N dozlarının bitki boyu ve tane verimi ile biyolojik verim üzerine 

önemli etkilerinin bulunduğunu bildiren araştırıcı, her iki deneme yılında da bu özelliklere ait en yüksek 

değerlerin 36 kg da-1 N uygulamasından elde edildiğini saptamıştır. 
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Gomaa (2013) tarafından 2010-2012 yılları arasında Nobaria/Mısır ekolojik koşullarında yürütülen bir 

çalışmada, kinoaya iki değişik biyogübre (nitrobin ve fosforin) altında dört azot (0, 12, 24, 36 kg da-1) ve 

dört fosfor (0, 12, 24, 36 kg da-1) seviyesi uygulanarak tane verimi ve bazı verim özellikleri incelenmiştir. 

Araştırıcı, kontrol parsellerine göre; bitki boyu, tane verimi ve bin tane ağırlığı bakımından en yüksek 

değerlerin ilk yıl 24 kg N da-1+nitrobin+12 P kg da-1 +fosforin, ikinci yıl 24 kg N da-1+nitrobin+24 kg P 

da-1+fosforin kombinasyonundan sağlandığını belirtmiştir. Basra ve ark. (2014) tarafından 2010 yılında 

Faisalabad/Pakistan ekolojik şartlarında yürütülen bir çalışmada, iki değişik kinoa genotipine (A9 ve CPJ-

2) 6.5 kg da-1 P sabit tutulmak üzere beş farklı (0, 5, 7.5, 10 ve 12.5 kg da-1) seviyede uygulanan azotun 

verim ve bazı verim özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Çeşitler arasında çiçeklenme süresi bakımından 

önemli fark bulunmasına karşılık, N dozları arasında önemli farklılık bulunmadığını bildiren araştırıcılar, 

bitki boyu ve tane verimi üzerine N dozlarının önemli etkilerinin bulunduğunu ancak bin tane ağırlığı 

üzerinde bu etkinin önemsiz kaldığını bildirmişlerdir. En yüksek tohum verimlerinin CPJ-2 çeşidi için 7.5 

kg N da-1, A9 çeşidi için ise 10 kg N da-1seviyesinde kaydedildiğini bildiren araştırıcılar, 12.5 kg N da-1 

seviyesinde her iki çeşitte de tane verimlerinin düştüğünü ifade etmişlerdir. 

Kakabouki ve ark. (2014) tarafından 2012 yılında Agrinio/Batı Yunanistan ekolojik koşullarında 

yürütülen bir çalışmada, kinoa bitkisinde geleneksel ve azaltılmış toprak işleme altında hayvan gübresi ve 

mineral azot etkileri araştırılmıştır. Dekara 0, 10 ve 20 kg azot dozu ve hayvan gübresinin (200 kg da-1, 

%1.24 N) etkilerinin incelendiği çalışmada, kinoanın toprak işleme ve gübrelerden önemli derecede 

etkilendiği saptanmıştır. En yüksek ham protein veriminin geleneksel toprak işleme ve dekara 20 kg N 

uygulaması kombinasyonundan elde edildiğini bildiren araştırıcılar, ham kül oranının toprak işleme veya 

gübrelerden etkilenmediğini de vurgulamışlardır. Bu çalışma; kinoa bitkisinde, farklı azot ve fosfor 

seviyelerinin tane verimi ve bazı verim unsurları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırma, 2012 yılı Mart-Temmuz ayları arasında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü Bornova Deneme Tarlaları üzerinde (dış ortam) saksı denemesi şeklinde yürütülmüştür. 

Denemede, “Q-52” isimli kinoa (Chenopodium quinoa) çeşidi kullanılmıştır. Araştırma yerinin bazı iklim 

özellikleri Çizelge 1’de sunulmuştur. Saksı denemesinde kullanılan toprak İzmir’in Bayındır ilçesinden 

temin edilerek, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Toprak Analiz Laboratuarları’nda fiziksel ve kimyasal 

açıdan analiz edilmiş (Çizelge 2), toprak özellikleri bakımından kinoa bitkisinin yetişmesini kısıtlayıcı bir 

unsurun bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Araştırmada iki faktör incelenmiş olup, bunlar; a) azot (N) (N0: 0 kg, N5: 5 kg, N10: 10 kg, N15: 15 

kg ve N20: 20 kg N da-1) ve b) fosfor (P) (P0: 0 kg, P5: 5 kg, P10: 10 kg P da-1) seviyesidir. İki faktörlü 

tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak düzenlenen çalışmada toplam 60 saksı 

kullanılmıştır. 3 mm’lik elekten geçirilen toprak, üst çapı 22 cm, alt çapı 17 cm, yüksekliği de 21 cm olan 

plastik saksıların her birine, üst kısmından 2 cm boşluk kalacak şekilde, 4.0 kg toprakla doldurulmuş ve 

saksıların tarla kapasiteleri hesaplanmıştır. 28 Mart 2012 tarihinde tohum ekimleri yapılmıştır. Ekimden 

önce her saksıya hesaplanan N (üre) ve P (triple süper fosfat) gübresi, ayrıca tüm saksılara (N0 ve P0 

hariç) dekara 10 kg hesabıyla potasyum (potasyum sülfat) uygulanmıştır. Çıkışları garanti altına almak 

amacıyla her saksıya 5 adet tohum ekilmiş, çıkışlar tamamlanıp, bitkiler 15-20 cm boylandığında tekleme 

işlemi uygulanmıştır. Dış ortamdaki saksılar, yüksekliği 120 cm, kenar uzunlukları 2 m olan kare 

şeklindeki bir kafesin içine konarak, olası zararlı (kuş, kedi, köpek, vb) saldırılarından korunmuştur. 

Ayrıca bu kafesin üst kısmı yağışlı havalarda naylonla örtülerek deneme, yağışın olası etkilerinden 

korunmuştur. 

 
Çizelge 1: Araştırma yerinin bazı iklim özellikleri Çizelge 2: Deneme toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 Hava Sıcaklığı (ºC) Yağış 
(mm) 

Oransal nem (%) Özellikler 

Aylar 2012 UYO 2012 UYO 2012 UYO Kum (%) 80.2 Eriyebilir top.tuz (%) 0.03 

Mart 12.0 11.8 72.8 77.9 65 63 Kil (%) 1.8 Organik madde (%) 2.27 

Nisan 16.2 15.9 43.4 46.7 63 61 Mil (%) 18.0 Toplam N (%) 0.092 
Mayıs 20.5 20.9 39.0 25.8 60 58 Bünye tınlı kum Faydalı P (ppm) 2.54 

Haziran 24.3 25.8 8.5 8.2 52 49 pH 5.83 Faydalı K (ppm) 40 

Temmuz 27.3 28.1 3.3 2.3 49 49 Kireç (%) 0.82 Faydalı Ca (ppm) 1300 

UYO : Uzun Yıllar Ortalaması 
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Saksıların nem içeriği 3-4 günde bir dijital teraziyle tartılarak kontrol edilmiş, gerekli durumlarda 

saksının nem içeriği, çeşme suyuyla sulanarak tarla kapasitesine getirilmiştir. Saksı içinde çıkan yabancı 

otlar elle temizlenmiştir. Herhangi bir hastalık veya zararlı etkisi gözlemlenmediği için kimyasal 

mücadele yapılmamıştır. Saksıdaki bitkiler tamamen kuruduğu, bir başka ifadeyle, bitkinin çiçek salkımı 

elle ovuşturulduğunda tanelerin avuç içine döküldüğü zamanda (Temmuz ortası, ortalama tane nemi %13 

nem) hasat işlemlerine başlanmıştır. 

Çalışmada şu özellikler incelenmiştir (Bhargava ve ark., 2007 ve 2008): Çiçeklenme gün sayısı (gün): 

Çıkıştan itibaren %50 çiçeklenmeye ulaşan bitkilerin geçirdiği gün sayıları kaydedilmiştir. Bitki boyu 

(cm): Toprak seviyesinden ana salkımın en uç noktasına kadar olan mesafe ölçülmüştür. Bin tane ağırlığı 

(g): Yüz tohum içeren dört grubun ortalama ağırlığı belirlenmiş ve sonuç on ile çarpılmıştır. Hasat indeksi 

(%): Bitki başına düşen tane ağırlığının, toprak üstü toplam kuru ağırlığa bölünmesiyle belirlenmiştir. 

Tane verimi (g/bitki): Tek bitkiden elde edilen taneler harmanlandıktan sonra hassas teraziyle tartılmıştır. 

Kök kuru ağırlığı (g/bitki): Saksı içinde kalan kökler, hasattan sonra dikkatli bir şekilde çıkarılmış, 

topraklarından yıkanarak arıtılmış, kurutulmuş ve tartılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler iki faktörlü 

tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak varyans analizine tabi tutularak istatistiksel olarak (LSD, 

%1) değerlendirilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Çiçeklenme Gün Sayısı: Çalışmamızda fosfor seviyesi yükseldikçe, bir başka ifadeyle dekara 0 kg’dan 

10 kg’a doğru gidildikçe çiçeklenme gün sayısının azaldığı, azot seviyesi azaldıkça da (dekara 20 kg’dan 

0 kg’a) çiçeklenme gün sayısının yine düştüğü, diğer bir ifadeyle, kinoa bitkisinin çiçeklenme zamanının 

kısaldığı saptanmıştır (Çizelge 3). Bitkilere uygulanan N seviyeleri yükseldikçe, vejetatif aksamın ve 

kardeşlenmenin teşvik edildiği, birim alandaki sap sayısının arttığı, buna karşılık generatif döneme 

geçişin geciktiği pek çok araştırıcı tarafından vurgulanmıştır (Kakabouki ve ark., 2014). Shahzad ve ark. 

(2014) ise kinoa çeşitleri arasında çiçeklenme gün sayısı bakımından önemli fark olmasına karşılık, 

uygulanan N seviyelerinin (0, 5, 7.5, 10, 12.5 kg N da-1) yükselmesi durumunda çiçeklenme gün sayısı 

üzerine önemli etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Diğer taraftan birçok araştırıcının (Kacar,  1986; 

Kacar ve Katkat, 1999; Gomaa, 2013) artan fosfor seviyelerinde genel olarak bitkilerin daha kısa sürede 

çiçeklendiğini veya tersi ifadeyle, fosfor noksanlığında bitkilerin geç olgunlaştıklarını bildirmeleri, 

bulgularımızı doğrulamaktadır. 

Bitki boyu: P seviyesi arttıkça kinoa boylarının yükseldiği saptanmıştır. Bitkiye uygulanan N seviyesi 

de dekara 0 kg’dan 15 kg’a yükseltildiğinde bitki boyunun arttığı, ancak bu dozdan sonra boylarda hafifçe 

bir kısalma olduğu kaydedilmiştir (Çizelge 3). Bitkilere uygulanan N seviyeleri yükseldikçe, vejetatif 

aksamın yani bitki boyunun arttığını, buna karşılık aşırı N dozlarının bitkilerde fitotoksik etkilere yol 

açtığı birçok araştırıcı tarafından belirtilmiştir (El-Behri ve ark.,1993). Shams (2012) kinoada artan N 

seviyelerinin (0, 9, 18, 27, 36 kg da-1) bitki boyunu arttırdığını ve en yüksek boy değerinin 36 kg N da-1 

uygulamasından alındığını ifade ederken, Shahzad ve ark. (2014) ise kinoa çeşitleri arasında boy 

bakımından önemli fark olmasına karşılık, kontrolden sonra uygulanan azot seviyeleri arasında istatistiki 

bir fark olmadığını vurgulamışlardır. Gomaa (2013) kontrolden sonra dekara 12 veya 24 kg olarak 

uygulanan P seviyeleri arasında fark olmadığını, ancak 36 kg/da P uygulamasında bitki boyunun 

kısaldığını bildirmiştir. 

Bin tane ağırlığı: Çalışmamızda artan fosfor seviyelerinin bin tane ağırlığını yükselttiği saptanırken, 

azot seviyeleri arasında istatistiki bir fark belirlenmemiştir (Çizelge 3). Gomaa (2013) kinoaya uygulanan 

farklı N ve P seviyelerinin bin tane ağırlığı üzerine önemli etkilerinin bulunduğunu ve dekara 24 kg N ve 

12 kg P uygulamasının bin tane ağırlığını kontrole göre yükselttiğini ancak 12 ve 24 kg P da-1 uygulaması 

arasında önemli fark olmadığını belirtmiştir. Basra ve ark. (2014) ise 6.5 kg P da-1 sabit tutulmak üzere 

kinoya uyguladığı beş farklı N (0, 5, 7.5, 10 ve 12.5 kg N da-1) seviyesinin bin tane ağırlığı üzerinde 

önemli etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Diğer taraftan Koziol (1993), kinoada çeşide göre bin tane 

ağırlığının 1.9 g ile 4.3 g arasında geniş bir dağılım gösterdiğini, Lindeboom (2005) sarı tohumlu kinoa 

çeşitlerinde bin tane ağırlığının 3.6 g, beyaz renklilerde 4.1 g ve sarı-pembe çeşitlerde 3.6 g olduğunu 

bildirmiştir. Çalışmamızda farklı N ve P seviyeleri altında kaydedilen bin tane ağırlığı 2.19 ile 3.38 g arasında 

değiştiğinden yukarıdaki araştırıcıların bildirdiği sınırlar içinde bulunmaktadır. 
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Çizelge 3: Farklı N ve P seviyelerinin kinoada tane verimi ve bazı verim unsurlarına etkisi 

Fosfor → P0 P5 P10 Ortalama  P0 P5 P10 Ortalama 

Azot ------- Çiçeklenme gün sayısı -------  ----------- Bitki boyu (cm) ----------- 

N0 70.5 64.5 61.5 65.5  49.3 70.8 78.8 66.3 

N5 72.5 68.5 66.5 69.2  69.5 86.0 94.3 83.3 

N10 79.5 75.5 71.5 75.5  70.0 86.3 101.5 85.9 

N15 83.0 76.5 74.5 78.0  84.5 93.3 99.5 92.4 

N20 84.0 77.5 74.5 78.7  77.8 92.5 97.5 89.3 

Ortalama 77.9 72.5 69.7 73.4  70.2 85.8 94.3 83.4 

LSD (%1) P:0.52   N:0.67   PxN:1.17   

CV(%):1.84 

 P:4.15   N:3.36   PxN:6.94   

CV(%):5.84 

 -------- 1000 tane ağırlığı (g) --------  ----- Kök kuru ağırlığı (g/bitki) ----- 

N0 2.19 2.71 3.38 2.76  12.1 12.6 13.1 12.6 

N5 2.24 2.73 3.34 2.77  13.7 15.5 28.9 19.3 

N10 2.29 2.88 3.28 2.82  15.2 26.4 31.6 24.4 

N15 2.27 3.00 3.13 2.80  15.5 21.0 39.1 25.2 

N20 2.28 3.00 3.12 2.80  16.0 16.5 30.2 20.9 

Ortalama 2.25 2.86 3.25 2.79  14.5 18.4 28.6 20.5 

LSD (%1) P:0.048   N:ÖD   PxN:0.108   

CV(%):2.03 

 P:2.66   N:3.44   PxN:5.96   

CV(%):15.27 

 ---------- Hasat indeksi (%) ----------  ------- Tane verimi (g/bitki) ------- 

N0 25.2 32.2 28.4 28.6  2.2 3.4 4.8 3.5 

N5 28.3 29.9 29.4 29.2  3.5 4.9 6.2 4.9 

N10 31.6 38.7 42.1 37.5  6.9 8.1 9.5 8.2 

N15 43.8 44.9 47.5 45.4  8.0 10.4 12.5 10.3 

N20 44.1 44.8 50.3 46.4  9.5 10.1 12.1 10.6 

Ortalama 34.6 38.1 39.5 37.4  6.0 7.4 9.0 7.5 

LSD (%1) P:2.40   N:3.10   PxN:5.37   

CV(%):7.54 

 P:0.66   N:0.86   PxN:ÖD   

CV(%):10.41 

ÖD: Önemli değil, CV: Varyasyon katsayısı 

 

Kök kuru ağırlığı: Saksılara uygulanan fosfor seviyesi arttıkça yani, dekara 0 kg’dan 10 kg’a doğru 

gidildikçe, kinoa bitkisinin kuru kök ağırlığının yükseldiği saptanmıştır (Çizelge 3). Bilindiği gibi P 

elementinin bitkilerde yaşamsal fonksiyonlar açısından enerji transferi için gerekli olduğu, P eksikliğinde 

bitkinin hem toprak üstü hem de kök gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği pek çok araştırıcı tarafından 

dile getirilmiştir (Kacar, 1986; Kacar ve Katkat, 1999). Çalışmamızda özellikle N15-P10 

kombinasyonunda saptanan kuru kök ağırlığının N0-P0 uygulamasına göre üç katından daha fazla olması, 

bulgularımızın yukarıdaki araştırıcıların ifadeleriyle uyumlu olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan 

N0’dan N15 seviyesine kadar artan azot dozunun kök ağırlığını yükselttiği (N10 ile N15 arasındaki fark 

önemli değil), ancak N20 seviyesinin kök ağırlığında bir azalmaya neden olduğu saptanmıştır. Geren ve 

Geren (2015) saksıda yetiştirilen kinoada bitki başına kök kuru ağırlığının uygulanan su kısıtlamasına 

bağlı olarak 9-22 g arasında değiştiğini bildirmeleri, rakamsal olarak bulgularımızın kısmen örtüştüğünü 

göstermektedir. 

Hasat indeksi: Saksılara uygulanan N ve P seviyesi yükseldikçe hasat indeksinin de arttığı, ancak P5 

ve P10 ile N15 ve N20 seviyeleri arasında istatistiki anlamda fark olmadığı saptanmıştır (Çizelge 3). 

Schutle ve ark. (2005) tarafından Güney Almanya ekolojisinde yetiştirilen farklı kinoa çeşitlerine 

uygulanan dekara 0, 8 ve 12 kg N dozlarının, hasat indeksi üzerine önemli etkisinin olmadığını, ancak 

çeşitler arasında önemli farklar olduğunu bildirmişlerdir. Shahzad ve ark. (2014) kinoa çeşitleri arasında 

hasat indeksi bakımından önemli fark olmasına karşılık, dekara uygulanan 7.5, 10 ve 12.5 kg N arasında 

istatistiki bir farkın bulunmadığını bildirmişlerdir. 

Tane verimi: Bitkilere uygulanan P seviyesi dekara 0 kg’dan 10 kg’a doğru arttıkça tane verimlerinin 

yükseldiği, benzer şekilde, uygulanan N dozu da arttıkça, yani dekara 0 kg’dan 20 kg’a çıkıldıkça tane 

verimlerinin yine yükseldiği, ancak N15 ile N20 seviyesi arasında önemli fark olmadığı belirlenmiştir. 
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Diğer taraftan, N15-P10 seviyesinde gübre uygulanan saksılardan elde ettiğimiz tane veriminin, N0-P0 

uygulamasının yaklaşık 6 katı olduğu da dikkati çekmiştir. Schutle ve ark. (2005) Güney Almanya 

ekolojisinde N0 seviyesinde 179 kg da-1 olan tane veriminin, N8’de 308 kg da-1, N12 seviyesinde ise 350 

kg da-1’a çıktığını ancak, N8 ile N12 arasında istatistiki bir farkın olmadığını bildirmişlerdir. Benzer 

şekilde Erley ve ark. (2005)’da Güney Almanya koşullarında iki farklı kinoa çeşidinde üç farklı azot (0, 8 

ve 12 kg/da) seviyesini inceledikleri çalışmada, tane verimi yönünden dekara 8 kg ile 12 kg N 

uygulamaları arasında önemli fark bulunmadığını belirtmişlerdir. Bilalis ve ark. (2012) ise Batı 

Yunanistan ekolojik koşullarında hayvan gübresi (200 kg da-1, %1.24 N’lu) uygulamasının tane verimini 

kontrole göre ortalama %11 oranında yükselterek ortalama 255 kg da-1 ulaştığını ifade etmişlerdir. Shams 

(2012) ise Mısır ekolojik koşullarında Titicaca isimli kinoa çeşidinde, dekara 7.14 kg P sabit olmak üzere 

beş farklı azot (0, 9, 18, 27 ve 36 kg N) seviyesini incelediği çalışmasında, en yüksek tane verimin 36 kg 

N da-1 uygulamasından elde edildiğini bildirmiştir. Faisalabad/Pakistan ekolojik şartlarında çalışan Basra 

ve ark. (2014) ise en yüksek tane veriminin dekara 6.5 kg P uygulaması sabit olmak üzere, CPJ-2 çeşidi 

için 7.5 kg N da-1, A9 çeşidi için ise 10 kg N da-1 seviyesinde kaydedildiğini bildirmişler ve 12.5 kg N da-1 

seviyesinde her iki çeşitte tane verimlerinin düştüğünü ifade etmişlerdir. 

 

SONUÇ 

Ege bölgesinin tipik Akdeniz iklimi etkisi altındaki dış ortam koşullarında saksı denemesi şeklinde 

yürütülen bu ön çalışmamızda, farklı azot (0, 5, 10, 15, 20 kg N da-1) ve fosfor (0, 5, 10 kg P da-1) 

seviyelerinde yetiştirilen kinoa bitkisinin “Q-52” çeşidinde, incelenen gübre seviyelerinin tane verimi ve 

diğer verim unsurları üzerinde önemli etkileri saptanmış, en yüksek tane verimi dekara 15 kg N ve 10 kg 

P uygulamasından elde edilmiştir. 
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Genotipin Kuzuların Mera Besisi Performansı ve Meraların Verimi Üzerine Etkisi 
 

Şaban IŞIK1 Şükrü DOĞAN1 Ramazan ACAR2 

 
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya 
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ÖZET  

Bu araştırma,  et tipi, melez koyun ırkı olan Hasmer ve Hasak kuzularının mera besisi performansı ve 

meraların verimi üzerine etkisini araştırmak amacıyla 2012-2013 yılları arasında yürütülmüştür. Deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 

Enstitüsünde (Konya) yürütülmüştür. Nisan-Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşen 161 günlük otlatma 

periyodu boyunca Hasmer ve Hasak kuzularının günlük canlı ağırlık artışı ortalamaları sırasıyla 80 g/gün 

ve 71 g/gün olarak elde edilmiştir. Araştırmada, koyun ırkının mera üzerine etkisi önemsiz bulunmuş 

olup,2013 yılında ortalama olarak yeşil ot verimi 3475 kg/da, kuru ot verimi 835 kg/da elde edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Canlı ağırlık artışı, ırk, verim, yapay mera 
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Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran (Atraphaxis Spinosa L.) Bitkisinin Aylık 

Besin İçeriğinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi 
 

Bahattin KARAKUŞ1                                           Bilal KESKİN2 

 
1 Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 76000 Iğdır 

2Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 76000 Iğdır 

: bilalkeskin66@yahoo.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Iğdır ili Aralık ilçesi sınırlarında kendiliğinden yetişen Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) 

çalısının gelişme dönemlerine göre aylık besin içeriği değişiminin belirlenmesi amacıyla 2015 yılında 

yürütülmüştür. Bu amaçla bitki materyallerinde ham protein (HP), nötr deterjan lif (NDF), asit deterjan lif 

(ADF), asit deterjan lignin (ADL), kuru madde sindirilebilirliği (KMS), sindirilebilir enerji (SE), 

metabolik enerji (ME), kuru madde tüketimi (KMT), nispi yem değeri (NYD) ve kuru ot oranı (KOO) 

içeriklerinin aylara göre değişimleri belirlenmiştir. Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) çalısının aktif 

olarak geliştiği 7 aylık dönem boyunca sahip olduğu ortalama HP, NDF, ADF, ADL, KMS, SE, ME, 

KMT, NYD ve KOO, oranları sırasıyla % 8.52, % 57.62, % 38.96, % 10.84, % 58.55, 2.78 Mcal kg-1, 

2.28 Mcal kg-1, % 2.12,  97.35 ve % 52.75 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Atraphaxis spinosa L. Besin içeriği, çalı, dönem 
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Mera Kullanıcılarının Bakanlığın Destek, Teşvik Hizmetleri ve Beklentilerine 

İlişkin Kanaatleri 
 

İlker Erdoğdu1                              Celalettin Aygün1 

 
1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Birimi-Eskişehir 

: Celalettin.aygun@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmada;  Gıda Tarım ve Hayvancık Bakanlığının mera bağlamındaki hizmetleri ile destek ve 

teşviklerine ilişkin kanaatler ile ilgili verilere yer verilmektedir. Bu manada,  mera kullanıcısı halkımızın 

beklentilerini belirleyebilmek için açık uçlu bir ölçek kullanılmış, hizmet testi ile ilgili olarak ise örnek 

teşkil etmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenmiş olan otlatma planı ile ilgili kanaatler belirlenmeye 

çalışılmıştır.  Çalışma alanında yer alan Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bursa, Sakarya, Düzce ve Bolu 

illerinin 19 ilçesi ile bu ilçelere bağlı 31 merkez ve köyde yaşayan 2013 denek ile görüşülmüş olup, 

ankete katılanların  % 82.1’i (1653 kişi) erkek, % 17.9’u (360 kişi) kadındır. Hayvancılığın geliştirilmesi 

ile ilgili yapılması gerekenler, mera yaylak ve kışlakların geliştirilmesinde yönelik eksik hizmetlerin neler 

olabileceği, otlatma planlarına uyulup uyulmadığı, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla verilen destek ve 

teşviklerden yararlanılıp yararlanılmadığı ve ne şekilde yararlanıldığı gibi sorulara cevaplar aranmıştır. 

Anahtar Kelimeler: beklenti, kullanıcı, mera  

 

Opinions of Grassland Users Regarding  Support, Encouragement Services and Expectations of 

The Ministry 

 

ABSTRACT 

In this study, it was  provided opinions of grassland users about grassland related services, supports 

and encouragements of Republic of Turkey  Ministry of Food, Agriculture and Livestock. For this 

purpose, to determine views of the users, aiming to produce an example on service test,  an extendable 

scale was used and opinions on grazing plan determined by the Ministry was tried to find out. The survey 

was conducted on the 31 centers and villages of the 19 districts of the provinces Eskişehir, Afyon, 

Kütahya, Bursa, Sakarya, Düzce and Bolu. 2013 subjects were interviewed and 82.1% (1653 persons) 

were male and 17.9% (360 persons) were female. The answers about  how to develop stock raising, the 

missing services for the development of grasslands, summer grasslands and winter quarters, whether the 

users conform to grazing plan, whether the users benefit from the supports and encouragement and ways 

to benefit were sought.   

Key Words: Expectation, user, pasture 

 

GİRİŞ 

Mera alanlarıyla ilgili kırsal kesimde yaşayan köy halkının, merayla ilgili olarak “Bilgi Düzeyi” ile 

“Beklentiler ve Sorunları” ana başlığı altında Bakanlıktan Beklentiler, Bakanlığın Teşvik ve 

Desteklerinden Yararlanılmasına İlişkin Kanaatler ile Yem Bitkisi Ekimi İle İlgili Destekten 

Yararlanılmasına İlişkin özellikleri belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada; 

bakanlığın hayvancılığı geliştirmek için neler yapması gerektiği, Mera, yaylak, kışlak gibi ortak alanların 

kullanımı ile ilgili olarak beklenen hizmetler, kullanımla ilgili olarak belirtilen planlamalar, teşvikler, 

destekler ve yararlanma imkânları gibi alt başlıklar değerlendirilmiştir. 

Çayır meralarla ilgili uğraşı ve yararlanma binlerce yıl öncesine kadar giderek uygarlığın başlangıç 

noktasını yansıtmaktadır.  Bu uygarlık döneminin başlamasıyla birlikte insanoğlu, ekonomisinin temel 

kaynağını oluşturan evcilleştirdiği hayvanlarını besleme sorunuyla karşı karşıya gelmiştir. Böylece doğal 

çayır meralar bu tarih öncesi dönem de ekonomik uğraşının temel dayanağı olmuştur. 

Mera alanları, farklı coğrafyalarda değişik isimlerle ifade edilmektedirler; mesela: Kuzey Amerikada 

Prairie, Güney Amerikada Pampa, ABD de Grassland, Avrupada Step, Güney Afrikada Veldt, 

Tropiklerde Savan, Yeni Zelanda da  Plain, Türkiye de ise Mera, Step, Bozkır denilmektedir. Bu alanlar 
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dünya da çayır mera alanları 3.359 milyon hektar, ülkemiz mera alanlarının bu alan içindeki payı ise % 

0.4 (14.616.685 ha.) dır (Anonim, 2014; Anonim, 2017). 

Doğal çayır meraların bu durumunun yanı sıra yem bitkileri tarımı da ülkemizde uzun yıllar ihmal 

edilmiştir (Açıkgöz, 2001). Mevcut alanlarımızı genişletmenin mümkün olmayacağı, kullanmamız 

gereken alanları en iyi şekilde değerlendirmek zorunda olduğumuzun bilinciyle mera alanlarımızı da 

akılcı kullanmalıyız; çünkü ülkemizde kaba yem kaynaklarından birisi olan çayır meraların kaba yem 

ihtiyacını karşılamadaki yerini değerlendiren Açıkgöz (2016) son verilerde toplam büyükbaş hayvan 

sayısı 14.7 milyon, kaba yem ihtiyacı 44.2 milyon ton, toplam küçükbaşı hayvan sayısı 46.7 milyon ve 

kaba yem ihtiyacı 16.5 milyon ton, toplam ihtiyaç 60.7 milyon ton olarak bildirilmiş olup, Toplam kaba 

yem üretimi 21.2 milyon ton olup, bunun 11.7 milyon tonu çayır ve meralardan karşılanmaktadır. Yine 

aynı hesaplama içerisinde hayvanların sadece yaşama payı ihtiyaçları için 57.3 milyon ton kaliteli kaba 

yeme ihtiyaç bulunmaktadır. Yaşam payı ve verim birlikte belirtilmesi gerektiğinde ise toplam ihtiyacın 

89.9 milyon ton olduğu belirtilmektedir. Bu durumda yaşam payının % 19.5 kabaca % 20 gibi bir kısmını, 

yaşam ve verim payının ise % 12.5 gibi bir kısmını karşılamaktadır. Kısa vadede bu kadar verimi bir anda 

başka bir kaynaktan karşılamak mümkün olmadığından bu alanlardan azami faydalanabilmek ve korumak 

manasında öncelikli ve bir o kadarda önemlidir. Ancak Önemli bir kaba yem kaynağı olan çayır ve 

meralarımızdan kısa vadede sürdürülebilir bir verim artışı sağlamak mümkün görülmemektedir. Tüm 

mera amenajmanı ve ıslah çalışmalarında sürdürülebilir sonuçlar alınamamıştır. Başlangıç aşamasında 

görülen iyileşme ve verim artışları kısa sürede ortadan kalkmıştır (Açıkgöz,2016). 

Bu çalışmalara ilaveten yem bitkileri üretimin desteklenmesi çalışmaları da devam etmekte olup, 2002 

yılında 35.6 milyon ₺ iken bu miktar 2015 yılında 338.4 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir, Yem bitkileri 

ekiliş alanları ise 1981 yılında 952.370 ha. 2015 yılında ise 2,617.022 ha. alana çıkmıştır (Anonim,2017). 

Bu durumda, elimizde tek ve en önemli kaynak olan Yem Bitkileri üretiminin artırılması gerekmektedir. 

Bugün ekimi yapılan geleneksel Yem Bitkisi türleri ile en az 23 m ton olan kaba yem açığının kapanması 

mümkün olmadığı, Silajlık mısır ve yonca hariç; fiğ, bezelye ve mürdümük vb tek yıllık türler ile bu açığı 

kapatmak için ekim alanının en az 7.2 m ha’a,  verim payı ile birlikte 16.6 m ha’a çıkarılması gerektiği, 

Eğer silajlık mısırı da dahil edilirse; kaba yem açığını kapatmak için bugün üretilen       Yem Bitkileri 

ekim alanının en az  3.6 m ha’a, verim payı düşünülürse 8.3 m ha’a çıkarılması gerektiği bildirilmiştir 

(Açıkgöz,2016). 

Mera Kanunu uygulamalarıyla 1999-2005 yılları arasında 10.762.806 ha. alanda tespit, 6.271.469 ha. 

alanda tahdit ve 586.682 ha. alanda ise ıslah gerçekleştirilmiştir (Anonim,2017). Mera amenajman ve 

ıslah projelerin başarıya ulaşmasında en önemli faktör otlatma amenajmanı genel ilkelerine çiftçiler 

tarafından ne kadar riayet edildiğidir (Gökkuş ve ark., 1993). Çifçilerin gönüllü katılımı sağlanmadığı 

sürece gerek bu projelerin ve gerekse tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik diğer faaliyetlerin başarıya 

ulaşması zorluğu çeşitli araştırmalarda vurgulanmıştır (Dixon ve ark., 2001; Chambers, 1997; 

Collinson,1983; Baker, 1993). Bu bakımdan çiftçilerin konuyla ilgili bilgi ve bilinç düzeylerinin tespiti 

önem taşımaktadır. Son 10-15 yıldır ülkemizde de uygulanmakta olan Çiftçilik Sistemleri Araştırma 

sisteminin ilk aşaması olan teşhis surveyi çalışması tarımsal üretimi  artırmaya yönelik bir uygulama yada  

teknoloji üretiminde çiftçi koşullarının ve ihtiyaçlarının tespit edilmesine yöneliktir (Bawden,1995; 

Convay,1985). Bu sistemde teşhis safhasını takiben planlama, deneme ve doğrulama ve yayım aşamaları 

gelmektedir (Tahtacıoğlu ve ark., 1998). Bu çalışma bu prensipten yola çıkarak Mera Kanunu 

çerçevesinde yürütülmekte olan çeşitli çalışmaların çiftçi bazındaki durumunun saptanmasına yönelik 

olarak gerçekleştirilmiştir.     

Daha öncede belirtildiği gibi, ülkemizde kaba yem açığının bu düzeyde artmasının sebeplerinden biri 

de yem bitkileri ekiliş alanlarının yetersiz olmasıdır. Mera Kanunu ile çeşitli yem bitkilerinin üretiminin 

artırılmasına yönelik olarak desteklemeler başlamıştır (Açıkgöz, 2001). Bunu takip eden zaman süresince 

yem bitkileri ekilişlerinde belli düzeyde bir artış meydana gelmiştir. Ancak mevcut kaba yem açığı 

dikkate alındığında bu üretimin halen yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bunun sebeplerinin 

araştırılması önemli bir konudur. 

Bu anket çalışması ile genel olarak Bakanlığın destek ve teşvik hizmetleri ile bakanlıktan beklentilere 

ilişkin kanaatler belirlenmeye çalışılmış ve özellikle ülkemiz hayvancılığı için büyük önem taşıyan  mera 

ıslah çalışmaları ve yem bitkileri desteklemeleri konusunda çiftçilerin genel yaklaşımları belirlenmeye 

çalışılmıştır.  
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MATERYAL ve YÖNTEM 

Mera alanlarıyla ilgili kırsal kesimde yaşayan köy halkının, merayla ilgili olarak “Bilgi Düzeyi” ile 

“Beklentiler ve Sorunları” ana başlığı altında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destek ve teşvik 

hizmetleri ile bakanlıktan beklentilere ilişkin kanaatlerini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz 

bu çalışmada;  Bakanlıktan beklentiler ve hizmet testi, Mera özelinde bakanlıktan beklentiler, otlatma 

planına ilişkin hizmet testi, Bakanlığın teşvik ve desteklerinden yararlanılmasına ilişkin kanaatler, 

hayvancılığa teşvikten yararlanılmasına ilişkin veriler ile yem bitkisi ekimi ile ilgili destekten 

yararlanılmasına ilişkin bilgiler alt başlıkları altında değerlendirilmiştir. 

Popülasyonu temsil edecek örnekleme kümesi tam tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir 

(Balcı, 2005). Anket tesadüfi olarak seçilen çiftçilerle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu 

tamamlanmıştır (Kara ve ark., 1998).  Araştırma konusu yetişkinleri ilgilendirdiği için, örnekleme 

rakamının belirlenmesinde, 18 yaş ve üzeri yaş grupları hedeflenmiştir. Çalışma alanı;. 212 kişi ile 

Bilecik, 295 kişi ile Kütahya, 184 kişi ile Bursa, 298 kişi ile Sakarya, 322 kişi ile Düzce, 256 kişi ile 

Bolu, 226 kişi ile Eskişehir ve 220 kişi ile Afyon illerine bağlı 31 köyde, toplam 2013 kişiyi kapsayan 

mera kullanıcısı köy halkı ile adaletli temsil uğruna, örneklemin temsil yeteneğini zedeleme riski söz 

konusu olduğu için, oransal olarak düşük tutulması gerekse de, her ilçede toplam en az 50 denekle 

görüşülmeye çalışılmış olup, anket formundaki sorulara cevap veren katılımcıların % 82.1’i (1653 kişi) 

erkek, % 17.9’u (360 kişi) kadındır. 

BULGULAR  

Bakanlıktan Beklentiler 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından mera kullanıcısı halkımızın beklentileri açık uçlu olarak 

sorulan “Bakanlık hayvancılığı geliştirmek için ne yapmalı, siz ne bekliyorsunuz, somut olarak 

belirtiniz?” sorusu ile derlenmiştir.  

Katılımcılar bu konuda herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmadan, ne bekliyorlarsa onu belirtmişlerdir. 

Buna göre elde edilen veriler bir liste halinde şunlardır:  

Elde edilen verilere göre en fazla talep edilen hizmetler % 27.4 ile mali destek ve kredi verilmesi, % 

18’le ile yemin ucuz verilmesi, % 17.7 ile düşük faizli kredi verilmesi, % 6.1 ile süt fiyatlarının 

arttırılmasıdır. Diğerleri ihmal edilebilir bir yoğunluk arz etmektedir.  Köyler bağlamında spesifik hizmet 

beklentileri oldukça ayrıntılı bir döküm sunmaktadır.  

Çizelge 1. Bakanlıktan beklentilere ilişkin veriler  

 

Köyler bağlamında spesifik hizmet beklentileri oldukça ayrıntılı bir döküm sunmaktadır. Yukarıda 

zikredilen dört kalem halinde belirlenmiş olan dominant beklentileri her köy için geçerli ve baskındır. 

Bunların yanı sıra bazı köyler kendilerine özgü hizmet beklentileri içindedirler. Tavşanlı Merkez’de 

meraya bakım yapılması bakanlıktan özel bir hizmet beklentisi olarak öne çıkmaktadır. Oğulpaşa sulama; 

B. Kadirbey ve Oğulduruk gübreleme; Akharem, İçmeler, Esenli, Yeniyurt, ve Hamidiye köyleri cins 

hayvan ve damızlık verilmesi; Hisarcık, Esenli, Çınarlı, Yeniyurt, meraların genişlemesi; Oğulduruk 

Hizmet Beklentileri Hizmet Beklentileri 

 n %  n % 

      

Cevap yok 32 1.6 Kooperatif yaygınlaşsın 12 0.6 

Teşvik-Destek 552 27.4 Maliyet düşsün 14 0.7   

Sulama 44 2.2 Mera genişlesin 16 0.8   

Gübreleme 38 1.9 Slajda standart kalksın 8 0.4   

Hiçbirşey 66 3.3 Hayvanı az olna yer kapatılsın 10 0.5   

Yem ucuzlasın 362 18.0 Proje 18 0.9   

Hayvan ve süt pahalansın 64 3.2 Eğitim 22 1.1   

Cins hayvan veya damızlık 90 4.5 Aşılama 8 0.4 

Düşük faizli kredi 356 17.7 Hayvan başına para 18 0.9 

Süt fiyatı yükselsin 123 6.1 Veteriner 10 0.5 

Meraya bakım 80 4 Nakliyat 4 0.2 

İthalat durdurulsun 40 2 Ahır olsun 2 0.1 

Birlik kurulsun 16 0.8 Koruma 2 0.1 

Gelir-Gider dengelensin 6 0.3    
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slajda standardın kaldırılması;  İçmeler, Büyükberk, Tarakçı, Ahmetler köylüye eğitim verilmesi hizmet 

beklentileri ile öne çıkmaktadır.  

Mera özelinde bakanlıkla ilgili beklentileri belirlemek amacıyla katılımcılara “Mera, yaylak, kışlak 

gibi ortak alanların kullanımı ile ilgili size mutlaka sunulması gereken ve bugüne kadar eksik bırakılmış 

bir hizmeti yazar mısınız?” sorusu yöneltilmiştir. Açık uçlu olduğu için ankete cevap veren katılımcılar 

bu konuda, kendilerine tahsis edilen alana, ne bekliyorlarsa onu belirtmişlerdir. Buna göre elde edilen 

veriler bir liste halinde şunlardır:   

Meralarla ilgili olarak da birkaç kalem hizmet beklentisi üzerinde odaklanılmaktadır. Katılımcıların % 

31.9’u (643 kişi) sulama, % 15.1’i mera bakımlarının yapılmasını veya devamı, % 4.5’i (90 kişi) 

meraların ıslah edilmesini bakanlıktan beklemektedirler. % 25,4’ü (511 kişi) bakıma gerek olmadığını 

belirtmektedir.  

Çizelge 2. Mera özelinde bakanlıktan beklentilere ilişkin veriler  

      

Otlatma Planına İlişkin Hizmet Testi 

Bakanlığımızca belirlenen otlatma planı, değişik iklim koşullarına mekâna ve kişilere göre, doğal 

olarak, farklı biçimlerde yorumlanmaktadır. Sözgelimi plan bir köyde başarılı biçimde uygulanırken, bir 

başka köyde olumlu görünmeyebilmektedir. Bu konuda veri derleyebilmek amacıyla katılımcılara 

“Bakanlığın size verdiği otlatma planına harfiyen uymak mümkün oluyor mu? sorusu sorulmuştur. Elde 

edilen cevaplar şöyledir.  
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Otlatma Planına Uyma

Hizmet Beklentileri Hizmet Beklentileri 

 n %  n % 

Cevap yok 54 2.7 Mera genişleme 66 3.3 

Sulama 643 31.9 Ulaşım 2 0.1   

Gübreleme 54 2.7 Tel örgü 30 1.5   

Gerek yok 511 25.4 Kene ilaçlaması 58 2.9   

Bakım 304 15.1 Islah devam etsin 24 1.2   

Kanal temizliği 4 0.2 Diken temizliği ve bunun için 

makina 

34 1.7   

Mera birliği devam etsin 10 0.5 Islah yapılsın 90 4.5 

Tarla az 14 0.7 Bilgilendirme 16 0.8 

Özelleştirilsin 8 0.4 Mazot ucuzlasın 4 0.2 

Koruma yok 19 0.9 Teşvik 10 0.5 

Denetim 26 1.3 Tapumuz yok 6 0.3 

Kanun değişsin 4 0.2 Hayvanı fazla olan fazla 

yararlanıyor 

6 0.3 

Çimleme 16 0.8    
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Şekil 1. Otlatma planı ile ilgili kanaatlere ilişkin dağılımlar 

Şekil 1’de görüldüğü gibi % 63.6 (1281 kişi) gibi katılımcıların çoğu “Bakanlığın verdiği otlatma 

planına harfiyen uymanın mümkün” olduğunu belirtmektedir.  % 33. 7 (678 kişi)’lik bir dilim ise plana 

uymanın mümkün olmadığını belirtmekte, % 2.7’si (54 kişi) ise soruyu cevapsız bırakmaktadır.  

 

Çizelge 3. Otlatma planı ile ilgili kanaatlere ilişkin verilerin ilçelere göre dağılımları 

 Evet Hayır   Evet Hayır   

 n % n %  n % n % 

Oğulpaşa 52 76.5 16 23.5 Çınarlı 36 40.9 52 59.1   

Oluklu 64 94.1 4 5.9 Yeniyurt 20 33.3 40 66.7   

Hisarcık 52 86.7 8 13.3 Büyükberk 34 60.7 22 39.3   

Çayırbaşı 22 35.5 40 64.5 Tarakçı 18 29.0 44 710   

Aslanapa-Mrkz 52 60.5 34 39.5 Ahmetler 22 45.8 26 54,2   

Bölcek 37 67.3 18 32.7 Oğulduruk 28 60.9 18 39.1   

Tavşanl-Mrkz 32 38.1 52 61.9 Çalköy 10 23.8 32 76.2   

Akharem 34 89.5 4 10.5 Yakakayı 42 70.0 18 30.0   

Karaköy 42 72.4 16 27.6 Bozan 26 50.0 26 50.0   

Menteşe 72 85.7 12 14.3 Gerenli 48 96.0 2 4.0   

Kabakulak 92 95.8 4 4.2 Dikmen 34 73.9 12 26.1   

B.Kadirbey 86 100.0   Omuzca 24 50.0 24 50.0   

Altındere 24 46.2 28 53.8 Akyarma 40 83.3 8 16.7   

T.Beylikkışla 64 100.0   Yüreğil 4 7.1 52 92.9   

İçmeler 82 85.4 14 14.6 Hamidiye 24 37.5 40 62.5   

Esenli 64 84.2 12 15.8        

 

Bakanlığın Teşvik ve Desteklerinden Yararlanılmasına İlişkin Kanaatler 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mera kullanıcısı halkımıza yönelik teşvik ve desteklerden, bu 

araştırmada, hayvancılık ve yem bitkileri ile ilgili olanlarına ilişkin veriler derlenmiştir. Bakanlığın 

hayvancılık yapan halkımıza yararlandırdığı teşviklerle ilgili olarak katılımcılara “Bakanlığının 

hayvancılığı geliştirmek için verdiği teşviklerden hiç yararlandınız mı? sorusu yöneltilmiş, onlara üç şık 

sunulduktan sonra soru açık uçlu olarak bırakılmıştır. Ayrıca teşvikten ne şekilde yararlanıldığı da açık 

uçlu olarak şıklardan birisine eklenerek bu konuda da ayrıntılı veri derlenmiştir. 

 
Şekil 2. Hayvancılığı teşvikten yararlanma ile ilgili kanaatlere ilişkin dağılımlar  

Şekil 2’de görüldüğü gibi köylülerin % 72.9  (1467 kişi) gibi büyük bir çoğunluğu, bakanlığın 

hayvancılığı geliştirmek için verdiği teşvikten yararlanmamıştır. Oldukça düşük bir oranla 0.8’i (16 kişi) 

“teşvik edildiğinden haberim olmadı” demektedir. % 3.9’u (78 kişi) ise soruyu cevapsız bırakmıştır.  

Soruya cevap verenlerin % 22.4’ü (452 kişi) teşvikten yararlandığını belirtmektedir. Teşvikten 

yararlananların ne şekilde yararlandığına ilişkin sorumuza ise cevap verenlerin 120’si süt desteği, 90’ı 
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buzağı ve koyun, 46’sı yem, 66’sı süt ve buzağı, 20’si yem ve buzağı,  32’si Süt, dölleme ve suni 

tohumlama, 24’ü süt ve yem, 44’ü kredi ve 4’ü araç yardımı desteğinden yararlandıklarını 

belirtmektedirler.  

Çizelge 4. Hayvancılığı teşvikten yararlanma ile ilgili kanaatlere ilişkin verilerin köylere göre dağılımları 

 Yararlanmadı

m 

Haberim 

Yok 

 Yararlandım  Yararlanmadı

m 

   Haberim 

Yok 

 Yararlandım   

 n % n % n %  n % n % n % 

Oğulpaşa 64 88.9   8 11.1 Çınarlı 86 95.6   4 4.4   

Oluklu 44 64.7   24 35.3 Yeniyurt 44 73.3 4 6.7 12 20.0   

Hisarcık 52 100.0     Büyükber

k 

44 88.0   6 12.0   

Çayırbaşı 52 86.7   8 13.3 Tarakçı 42 67.7   20 32.3   

Aslanapa-

Mrk 

60 69.8 2 2.3 24 27.9 Ahmetler 20 43.5 2 4.3 24 52.2   

Bölcek 37 69.8   16 30.2 Oğulduruk 34 73.9   12 26.1   

Tavşanl-

Mrkz 

80 87.0   12 13.0 Çalköy 28 66.7 6 14.3 8 19.0   

Akharem 32 94.1   2 5.9 Yakakayı 40 66.7   20 33.3   

Karaköy 20 34.5   38 65.5 Bozan 46 74.2   16 25.8   

Menteşe 36 42.9   48 57.1 Gerenli 32 66.7   16 33.3   

Kabakulak 92 95.8   4 4.2 Dikmen 36 90.0   4 10.0   

B.Kadirbey 86 100.0     Omuzca 42 100.0       

Altındere 44 84.6 6 11.5 2 3.8 Akyarma 8 15.4   44 84.6   

T.Beylikkışla 28 46.7   32 53.3 Yüreğil 24 50.0   24 50.0   

İçmeler 92 95.8   4 4.2 Hamidiye 56 93.3   4 6.7   

Esenli 66 86.8   10 13.2          

      

Yem Bitkisi Ekimi İle İlgili Destekten Yararlanılmasına İlişkin Veriler  

Bakanlığın yem bitkisi eken halkımıza verdiği destekle ilgili olarak katılımcılara “Yem bitkisi ekmek 

için Bakanlığın destek amacıyla verdiği teşvikten yararlandınız mı?” sorusu yöneltilmiştir.  
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Şekil 3. Yem bitkisi ekme desteğinden yararlanma ile ilgili kanaatlere ilişkin dağılımlar  

 

Ankete cevap verenlerin % 34.7’si (698 kişi) “yem bitkisi ekmek için bakanlığın destek teşvikinden 

yararlandım” demektedir. % 59.6’sı (1199 kişi) ise teşvikten yararlanmadığını belirtmektedir. Cevapsız 

oranı ise 5.8 (116 kişi) dir. 

Yem bitkisi ekme teşvikinden neden yararlanmadığını belirten deneklerin 371’i tarlasının yetersiz 

olduğunu, 243’ü istemediğini, 22’si yeni başvurduğunu, 62’si ortak tapuya sahip olduğu için alamadığını, 

62’si haberinin olmadığını, 50’si kendisine verilmediğini belirtmektedir.   

Çizelge 5. Yem bitkisi ekme desteğinden yararlanma ile ilgili kanaatlere ilişkin verilerin köylere göre 

dağılımları 

 Hayır Evet  Hayır Evet   

 n % n %  n % n % 

Oğulpaşa 40 55.6 32 44.4 Çınarlı 64 84.2 12 15.8   

Oluklu 20 31.3 44 68.8 Yeniyurt 52 92.9 4 7.1   

Hisarcık 60 93.8 4 6.3 Büyükberk 34 89.5 4 10.5   

Çayırbaşı 48 80.0 12 20.0 Tarakçı 34 58.6 24 41.4   

Aslanapa-Mrkz 42 48.8 44 51.2 Ahmetler 18 37.5 30 62.5   

Bölcek 31 56.4 24 43.6 Oğulduruk 20 52.6 18 47.4   

Tavşanl-Mrkz 84 91.3 8 8.7 Çalköy 32 88.9 4 11.1   

Akharem 36 100.0   Yakakayı 20 33.3 40 66.7   

Karaköy 20 33.3 40 66.7 Bozan 26 40.6 38 59.4   

Menteşe 44 52.4 40 47.6 Gerenli 28 53.8 24 46.2   

Kabakulak 80 87.0 12 13.0 Dikmen 34 70.8 14 29.2   

B.Kadirbey 54 62.8 32 37.2 Omuzca 42 87.5 6 12.5   

Altındere 18 36.0 32 64.0 Akyarma 16 36.4 28 63.6   

T.Beylikkışla 32 57.1 24 42.9 Yüreğil 36 75.0 12 25.0   

İçmeler 72 80.0 18 20.0 Hamidiye 24 40.0 36 60.0   

Esenli 38 50.0 38 50.0        

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bakanlık faaliyetlerine ilişkin ilk sonuç, Bakanlığımızın maddi ve hayvan yardımlarının ve benzeri 

teşvik ve desteklerin beklendiği gibi –köy halkı tarafından talep edilmekle birlikte- olumlu sonuçlara 

vesile olmamasıdır. Tabiri caiz ise bu konuda balık dağıtmaktansa balık tutmayı öğretmenin daha doğru 

bir tarz olacağı düşünülmektedir. Nitekim destek ve teşviklerden yararlanma eğilimi çok yüksek değildir. 

Nitekim hayvancılıkla ilgili girdi maliyetlerin düşük olması talep edilmekle birlikte, araştırma 

mahallerine özgü ilginç taleplerden birisi düşük faizli kredidir. Bu önemlidir. Zira hibe ya da bedeli 

olmayan bir yardım kimi zaman, “beleş” tavsifine konu olup, umulan sonuçları getirmeyebilir. Ancak 

kullanılan bir nimetin belirli bir bedeli olursa kıymeti de o ölçüde belirli olur. Nitekim teneffüs ettiğimiz 

havanın değeri ölçülemez. Ama kimse ona fiyat biçmediği için cari değeri yoktur. Kısacası, bedel ödenen 

bir mal ya da aracın ödenen bedele muadil, kullanımı-işletilmesiyle ilgili titizliği mazhar olacağı açıktır.    
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Farklı Elma Çeşitlerinden Yapılan Saman Katkılı Silajların Bazı Özelliklerinin 

Belirlenmesi 
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1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, ERZURUM 

: mkgullap@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 

Karlı bir hayvancılık için alternatif materyallerin hayvan beslemede kullanılması çok önemlidir. Bu 

açıdan bakıldığında ticari değeri olmayan meyve ve sebzeler hayvan beslemede kullanılabilir. Bu 

çalışmada pazar değeri olmayan farklı elma çeşitlerinin saman katkısıyla yapılan silajları incelenmiştir. 

Araştırma 2016 yılı içerisinde şansa bağlı tam parseller deneme deseninde faktöriyel düzenlemeye göre 3 

tekerrürlü kurulmuştur. Farklı elma çeşitleri (Starkrimson Delicious, Starkspur Golden ve Sakı elması) 

değişik oranlarda (%0, 10, 20 ve 30) saman ilavesiyle silolanmıştır. Araştırmada silajların kuru madde, 

pH, Flieg puanı ve fiziksel özellikleri incelenmiştir.  

Elde edilen sonuçlar elma çeşitlerine ve saman katkı oranlarına bağlı olarak silaj özelliklerinin ve 

kalite sınıflarının değiştiğini ortaya koymuştur. Starkspur çeşidinin kuru madde oranı daha yüksek, 

Starkrimson çeşidinin silaj pH’sı daha düşük bulunmuştur. Saman katkı oranı arttıkça silajların kuru 

madde oranları artmış, silaj pH’ları düşmüştür. Buna karşılık katkı maddesi kullanılmadan yapılan 

silajların fiziksel değerlendirme puanları daha yüksek bulunmuştur. Katkı kullanılmadan yapılan 

Starkspur ve Sakı çeşitlerinin silajları en yüksek fiziksel kalite puanına (14-İyi) sahip olmuşlardır. Daha 

başarılı elma silajı elde etmek için daha farklı katkı maddelerinin ve oranlarının kullanılmasına ve daha 

detaylı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.  
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ÖZET 

Kıraç şartlarda yetiştirilebilecek kaliteli yem bitkilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut zengin genetik 

materyal içerisinde bulunan yerel ekotipler önemli bir kaynaktır. Bu ıslah çalışmasında bu mevcut yerel 

ekotiplerden olan kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.) genetik materyalinin 

incelenmesi,  değerlendirilmesi ve yeni bir çeşit geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu çerçevede 

Aksaray/Acıpınar orijinli G-460 ekotipi kıraç koşullar için toptan seleksiyon ıslah metodu ile 

geliştirilmiştir.  

Tescil amaçlı olarak tesis edilen denemelerde 4 farklı kılçıksız brom çeşidi (Carltol, Pop1(Tigem), 

Pop2(Atatürk Ünv.)ve çeşit adayı G460) Konya, Erzurum ve Ankara koşullarında verim ve kalite 

değerlerinin saptanması amacıyla kurulmuş olup tesadüf blokları deneme deseninde 5 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. 

Bu çalışma 2013-2016 yıllarında, bir yılı tesis yılı, 3 verim yılı olmak üzere toplam 4 yıl boyunca 

devam etmiştir. Çeşit 2017 yılında tescil komitesi tarafından tescil edilmiştir.  

Bu Ülkemiz kaynakları ile ıslah edilmiş ve kayıt altına alınmış ilk çeşittir. Yapılan stabilite analizinde 

çeşidin iyi koşullarda veriminin standart çeşitlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynı zamanda 

bu çeşidin, genetik potansiyelini verime yansıtma oranı da yüksek bulunmuştur.  

Üç yıllık ortalama sonuçlara göre çeşidin yeşil ot verimi 2448.7 kg/da, kuru ot verimi 758.8 kg/da, 

protein oranı %8.79, NDF değeri  % 66.06, ADF değeri  %38.93,  nispi yem değeri ise 82.5, olarak 

bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda denemenin yürütüldüğü Konya, Erzurum, Ankara/Haymana ve 

benzer yerlerde kılçıksız bromun kaba yem amacıyla başarıyla yetiştirilebileceği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: kılçıksız brom, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, nispi yem değeri, kalite değerleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

172 
 

Sulu  Şartlarda  Macar Fiğinin (Vicia Pannonica Crantz.) Arpa (Hordeum    Vulgare 

L.) ile Karışımlarının  Farklı  Ekim  Zamanları ve Sıklıklarında Hasıl Ot Verimi ve 

Bazı Tarımsal Özeliklere Etkisi1 
 

Ahmet GÜNEŞ2 Mevlüt MÜLAYİM3 

 
2 Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya/Türkiye 

3 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya/Türkiye 

: agunes977@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Macar fiğinin (% 70), arpa (% 30) ile karışımlarında farklı ekim zamanları ve sıklıklarının 

yeşil ot verimi ve bazı verim öğeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2006-2007 ve 2007-

2008 ekim yıllarında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BDUTAE) sulu 

koşullarında yürütülmüştür.  Çalışmada, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 

geliştirilen Tarm Beyazı-98 Macar fiği çeşidi ile BDUTAE tarafından geliştirilen Beyşehir-98 arpa çeşiti 

kullanılarak Macar fiği (% 70)+ arpa (% 30) karışımları oluşturulmuştur. Karışımların ekimi, 4  farklı 

ekim zamanında (01 Eylül, 20 Eylül, 10 Ekim ve 30 Ekim) ve 4 değişik ekim sıklığında (200, 300, 400 ve 

500 adet/m2) gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada ekim zamanı ve sıklıklarının Macar fiği (% 70)+arpa (% 30) karışımlarında yeşil ot 

verimi ve bazı verim özelliklerine etkisi incelenmiştir. Denemenin ikinci yılı, yani 2007-2008 yetiştirme 

sezonunda 01 Eylül ekim zamanında bulunan Macar fiği (% 70)+arpa (% 30) karışımları soğuklardan 

zarar görüp ölmesi nedeniyle, iki yılın birleştirilmiş olarak (2006-2007 ve  2007-2008) istatistiki 

değerlendirmesinde 20 Eylül, 10 Ekim ve 30 Ekim zamanları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, iki 

yıllık ortalamalara göre en yüksek; yeşil ot verimi ekim zamanları arasında 20 Eylül tarihinde (4751.6 

kg/da), ekim sıklıkları arasında 400 adet/m2 ekim sıklığından (4255.6 kg/da), kuru madde verimi ise 

sırasıyla  verimi ise 10 Ekim tarihinde (1270.3 kg/da) ve  400 adet/m2 ekim sıklığından (1192.7 kg/da) 

elde edilmiştir. 

İki yıl süreyle yürütülen bu çalışmada, ele alınan özellikler arasında farklılıklar istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. Ele alınan özellikler bakımından elde edilen sonuçlara göre; Orta Anadolu sulu 

şartlarında ot amaçlı Macar fiği (% 70)+arpa (% 30) karışımını yetiştirmek isteyen üreticilere, 20 Eylül-

10 Ekim zaman aralığında ve  400 adet/m2 ekim sıklığını kullanmaları önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Macar fiği, arpa, ekim zamanı, ekim sıklığı, yeşil ot verimi, verim öğeleri 
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Bingöl Koşullarında Yaygın Fiğ (Vicia Sativa L.) İle Arpanın (Hordeum Vulgare 

L.) Karışım Oranlarının Ot Verimine Etkileri 
 

Aras Hama Karim Enayat1     Kağan Kökten2     Halit Tutar2 

 

1 Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 
2 Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

 

ÖZET 

Bingöl koşullarında 2016 yılında yürütülen bu çalışmada Adi Fiğ (Vicia sativa L.) ile Arpanın 

(Hordeum vulgare L.) karışım oranlarının ot verimine etkileri incelenmiştir. 

Çalışmada bitki materyali olarak Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden 

temin edilen Görkem adi fiğ çeşidi ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü’nden temin edilen Altıkat arpa çeşidi kullanılmıştır. Araştırma tesadüf blokları deneme 

desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. İncelenen bazı özellikler arasında (adi fiğ sap uzunluğu 

(P≤0.05), yeşil ot verimi, yeşil otta fiğ oranı, kuru ot verimi, kuru otta fiğ oranı, oransal verim toplamı, 

(P≤0.01)) istatistiki olarak önemli farklılıklar saptanmıştır. Araştırmada; adi fiğde sap uzunluğu, arpa 

bitki boyu, yeşil ot verimi, yeşil otta fiğ oranı, kuru ot verimi, kuru otta fiğ oranı ve oransal verim toplamı 

gibi özellikler incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda; karışımların adi fiğ sap uzunlukları 50.40-61.33 cm, arpa bitki boyu 68.30-

78.00 cm, yeşil ot verimi 683.78-1316.44 kg/da, yeşil otta fiğ oranı %5.19-100.00, kuru ot verimi 221.63-

720.99 kg/da, kuru otta fiğ oranı %5.40-100.00 ve oransal verim toplamı 0.73-1.00 arasında 

belirlenmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre, Bingöl koşullarında saf ekimlerin dışında en yüksek yeşil ot 

ve kuru ot verimlerinin alındığı en uygun karışımın %40 Fiğ + %60 Arpa karışımı olabileceği sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaygın fiğ, arpa, karışım oranı, ot verimi. 

 

Effects on hay yield of common vetch (Vicia sativa L.) and barley (Hordeum vulgare L.) mixture 

rates in Bingol conditions 

ABSTRACT 

In this study, hay yield of common vetch (Vicia sativa L.) and barley (Hordeum vulgare L.) mixture 

rates were investigated under Bingol conditions during the 2016 growing season. 

In the study, Gorkem common vetch variety obtained from Department of Field Crops, Faculty of 

Agriculture, University of Dicle and Altikat barley variety obtained from GAP International Agricultural 

Research and Training Center were used as plant material. The research was established as a randomized 

complete block experimental design with three replications. The results of variance analyses showed that 

there were statistically significant differences among some characters (vetch stem length (P≤0.05), green 

herbage yield, vetch rate in the green herbage, dry hay yield, vetch rate in the hay and relative yield total 

(P≤0.01)). In the study; vetch stem length, barley plant height, green herbage yield, vetch rate in the green 

herbage, dry hay yield, vetch rate in the hay and relative yield total were analyzed. 

Results of the research; vetch stem length of the mixtures from 50.40 to 61.33 cm, barley plant height 

from 68.30 to 78.00 cm, green herbage yield from 683.78 to 1316.44 kg/da, vetch rate in the green 

herbage from 5.19 to 100.00%, dry hay yield from 221.63 to 720.99 kg/da, vetch rate in the hay from 5.40 

to 100.00% and relative yield total from 0.73 to 1.00 were obtained. According to the results of this study, 

it was concluded that the best mixture of the highest green weed and hay yields except pure seeding in 

Bingol conditions could be 40% vetch + 60% barley mixture. 

Keywords: Common vetch, barley, mixture rate, hay yield.  

 

GİRİŞ 

Hayvancılığımızın en önemli sorunlarının başında kaba yem üretimi gelmektedir. Zirai kaynaklarımıza 

baktığımızda, çayır-meralarımız kaba yem üretim kaynakları içerisinde hayvan yemi olarak çok büyük 

önem taşımaktadır, dolayısıyla doğal meralara dayalı hayvancılık esas itibarıyla ön plana çıkmaktadır. 

Ülkemiz yüzeyinin yaklaşık %20’sini kaplayan (TÜİK 2009) ve hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacının 
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büyük bir bölümünü karşılayan doğal kaynaklarımız asırlardan bu yana devam eden aşırı ve bilinçsiz bir 

şekilde kullanım sonucu yıpranmış ve verimleri oldukça azalmıştır. 

Çayır ve mera alanlarımızın aşırı derecede yıpranmasını ve çok erken otlatılmasını önlemek ve 

hayvanlarımız için daha kaliteli yem elde etmek amacıyla tarla tarımı içerisinde yembitkileri üretiminin 

artırılması zorunludur. Tarla tarımı içerisinde yembitkileri yetiştiriciliği ise sürdürülebilir tarımsal 

üretimin esas belirleyici unsurunu oluşturmaktadır. Yembitkileri yetiştiriciliğinde değişik amaçlarla 

buğdaygil baklagil şeklinde karışık ekim sistemleri uygulanmaktadır. Bu şekilde yapılan karışık 

ekimlerde birim alandaki verim ve kaliteyi yükseltmek mümkün olmaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesi gibi tahıl + nadas sisteminin uygulandığı alanlarda tek yıllık yonca ve üçgüller 

tahıllarla birlikte ekilebilirler. Hasattan sonra hem kaliteli kaba yem üretilmiş olur hem de toprak yapısı 

iyileştirilir. Buğdaygil + baklagil yembitkilerinin karışım halinde yetiştirilmesinde hedeflenen yararları 

elde edebilmek amacıyla, karışımı oluşturan türlerin karışımdaki tohum miktarlarının çok iyi ayarlanması 

gerekir. Yoksa karışımdan beklenen hedeflere erişilmesi oldukça zordur. 

Bu araştırma; Bingöl şartlarında ot üretimi için yetiştirilebilecek yaygın fiğ + arpa karışımlarında en 

uygun karışım oranlarının saptanması amacıyla kurulmuştur. 

 
MATERYAL VE METOT 

Çalışmada bitki materyali olarak Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden temin 

edilen Görkem adi fiğ çeşidi ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü’nden temin edilen Altıkat arpa çeşidi kullanılmıştır. Araştırma, Genç Meslek Yüksek Okuluna 

ait deneme alanında kuru şartlarda 2016 yılında yürütülmüştür.  

Bingöl’de ilk altı aylık uzun yıllar sıcaklık ortalaması 8.2oC iken, araştırmanın yapıldığı 2016 yılında 

ortalama sıcaklık 10.1oC olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında, uzun yıllar 

toplam yağış miktarlarına göre daha az yağış düşmüştür. 2016 yılı ilk altı aylık toplam yağış miktarının, 

uzun yıllar ilk altı aylık toplamından daha az olduğu anlaşılmaktadır. Nispi nem değerleri bakımından 

uzun yıllar ortalaması %62.3 iken 2016 yılının ilk altı ayında bu değer %58.8 olmuş ve uzun yıllar 

ortalamasından daha düşük olmuştur. Sonuç olarak, Bingöl ili için 2016 yılının ilk altı ayı uzun yıllara 

göre daha sıcak, daha fazla yağışlı ve daha az nemli bir yıl olduğu söylenebilir (Anonim, 2016). 

Deneme alanının 0-20 cm derinliğinden alınan toprak örnekleri; Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Laboratuvarlarında yapılmıştır. Çalışma alanı tınlı toprak 

bünyesine sahip, tuzluluk probleminin olmadığı ve toprak pH’sının ise nötr civarında olduğu tespit 

edilmiştir. Organik madde içeriği çok az düzeyde olup, kireç ve potasyum içeriğinin yetersiz düzeyde, 

fosfor içeriğinin ise fazla düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Denemenin ekimi işlemleri 7 Nisanda hasadı ise 20 Haziranda yapılmıştır. Deneme, tesadüf blokları 

deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede parsel boyutları 0.8 m x 5 m= 4 m2 

olarak belirlenmiştir. Deneme, el markörü yardımıyla 20 cm ara ile açılan 5 m uzunluğundaki sıralara 4 

sıra halinde ekilmiştir. Ekimde dekara 20 kg arpa ve 10 kg yaygın fiğ olacak şekilde tohumluk 

kullanılmıştır. Denemeye ekim öncesi dekara saf madde üzerinden 4 kg azot (N), 8 kg fosfor (P2O5) 

gübresi verilmiştir. 

Ekimden sonra, parsellerde yetişme sezonu boyunca çapa ile yabancı ot mücadelesi yapılmıştır. 

Deneme parsellerinde fiğ ve arpa bitki boyunu belirlemeye yönelik gözlemler her parselden rast gele 

seçilen 5 bitkide yapılmıştır. Denemede ot hasadı, yaygın fiğin alt baklaları oluştuğu dönemde 

yapılmıştır. Biçim işleminden önce, her parselde 4 sıranın iki kenar sırası ve parsel başlarından 50’şer cm 

kenar tesiri olarak atılmış ve 1,6 m2’lik net alan orak yardımıyla biçilmiştir. Her karışım parselinden 

biçilen ot, yaygın fiğ ve arpa olmak üzere bileşenlerine ayrılmış ve her bileşenin yeşil ağırlıkları 

saptanmıştır. Her parsel için saptanan yaygın fiğ yeşil ot ağırlığı, söz konusu parselin toplam yeşil ot 

verimine oranlanarak, yeşil otta fiğ oranı % olarak saptanmıştır. Her parselde biçilen ve bileşenlerine 

ayrılmış olan yeşil ottan 0.5 kg fiğ ve 0.5 kg arpa yeşil ot örnekleri kurutma dolabında 70 oC’de ağırlık 

sabitleşinceye kadar kurutulmuştur. Daha sonra parsel kuru ot verimleri dekara kuru ot verimine 

dönüştürülmüştür. Her karışım parselinde saptanmış olan fiğ kuru ot verimi, söz konusu parselin toplam 

kuru ot verimine oranlanması ile % olarak kuru otta fiğ oranı hesaplanmıştır. Karışımı oluşturan türlerin 

yalnız yetiştirilmelerine göre karışımda ekolojik kaynakları kullanma etkinliğinin bir ölçüsü olarak kabul 

edilen oransal verim toplamı, De Wit ve Van den Bergh (1965), tarafından açıklanan aşağıdaki formülden 

yararlanılarak karışımların kuru ot verimleri esas alınarak hesaplanmıştır. 
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RYT = YFA / YFF + YAF / YAA 

RYT = Oransal Verim Toplamı, YFA = Fiğin karışımdaki kuru ot verimi, YFF = Fiğin saf 

ekimdeki kuru ot verimi, YAF = Arpanın karışımdaki kuru ot verimi, YAA = Arpanın saf ekimdeki 

kuru ot verimi 

İncelenen karakterlere ait verilerin istatistiksel analizleri JUMP istatistik paket programı yardımıyla 

üç tekrarlamalı tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak yapılmıştır. Botanik kompozisyonda 

fiğ oranı gibi % ile ifade edilen verilere, varyans analizi uygulanmadan önce açı transformasyonu 

uygulanmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre istatistiksel olarak önemli çıkan faktör ortalamaları 

LSD testi ile karşılaştırılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Adi Fiğ Sap Uzunluğu 

Saf fiğ ve dört farklı fiğ+arpa karışım oranının adi fiğ sap uzunluğunu istatistiksel olarak %5 

düzeyinde önemli derecede etkilediği saptanmıştır. En yüksek adi fiğ sap uzunluğu 61.33 cm ile %20 Fiğ 

+ %80 Arpa içeren karışımlardan elde edilirken, bunu istatistiki olarak aynı grupta yer alan %60 Fiğ + 

%40 Arpa içeren karışım parselleri izlemiştir. En düşük adi fiğ sap uzunluğu ise 50.40 cm ile %80 Fiğ + 

%20 Arpa içeren karışım parsellerinden elde edilmiştir. Saf fiğ ve farklı oranlardaki karışımların adi fiğ 

sap uzunluğu ortalaması 55,45 cm olarak tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Adi fiğ sap uzunluğu ile ilgili elde ettiğimiz değerler Kerimbek ve Mülayim (2003) tarafından 63.24 

cm olarak elde ettiği değerlerden düşük iken; Nadeem vd (2010) tarafından 46.3 cm olarak elde ettiği 

değerlerden yüksek ve Arslan (2012) tarafından 58.46 cm olarak elde ettiği değerler ile benzerlik 

göstermektedir. Yaptığımız çalışma ile diğer araştırmalar arasındaki farklılıkların nedeni, kullanılan 

çeşitler, karışım oranlarının farklı olması veya çalışmaların yürütüldüğü toprak ve iklim faktörlerinden 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Arpa Bitki Boyu (cm) 

Saf arpa ve dört farklı fiğ+arpa karışım oranının arpa bitki boyunu istatistiksel olarak önemli 

düzeyinde etkilemediği tespit edilmiştir. Fiğ + arpa karışım oranlarında arpa bitki boyunun 68.30 cm ile 

78.00 cm arasında değiştiği, saf arpa ve farklı oranlardaki karışımların arpa bitki boyu ortalamasının ise 

71.01 cm olarak tespit edildiği görülmektedir (Tablo 1). 

Arpa bitki boyu ile ilgili elde ettiğimiz değerler Nadeem vd (2010) tarafından 66.9 cm olarak elde 

ettiği değerlerden yüksek iken, Kerimbek ve Mülayim (2003) tarafından 74.75 cm ve Arslan (2012) 

tarafından 72.6 cm olarak elde ettiği değerler ile benzerlik göstermektedir. Elde ettiğimiz bulgular ile 

diğer araştırmacıların bulguları arasındaki farklılıkların nedeni, kullanılan çeşitler, karışım oranlarının 

farklı olması veya çalışmaların yürütüldüğü toprak ve iklim faktörlerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

 

Tablo 1. Farklı Fiğ+arpa karışımlarında saptanan adi fiğde sap uzunluğu, arpada bitki boyu, yeşil ot 

verimi, yeşil otta fiğ oranı, kuru ot verimi ve kuru otta fiğ oranı ortalamaları 

Karışım Oranları 

Fiğde Sap 

Uzunluğu 

(cm) 

Arpada 

Bitki Boyu 

(cm) 

Yeşil Ot 

Verimi 

(kg/da) 

Yeşil Otta 

Fiğ Oranı 

(%) 

Kuru Ot 

Verimi 

(kg/da) 

Kuru Otta 

Fiğ Oranı 

(%) 

%100 Fiğ 55,07 BC*  794,67 B** 
100,00 

(90,00+) A** 
221,63 E** 

100,00 

(90,00+) A** 

%100 Arpa  68,30 1316,44 A  720,99 A  

%80 Fiğ + %20 

Arpa 
50,40 C 78,00 683,78 C 

32,73 

(34,87) B 
419,58 D 

27,97 

(31,92) B 

%60 Fiğ + %40 

Arpa 
57,47 AB 71,70 716,67 BC 

23,44 

(28,95) C 
455,53 C 

23,47 

(28,98) C 

%40 Fiğ + %60 

Arpa 
53,00 BC 68,77 720,44 BC 

14,60 

(22,45) D 
477,87 BC 

17,26 

(24,55) D 

%20 Fiğ + %80 

Arpa 
61,33 A 68,30 714,44 BC 

5,19 

(13,16) E 
491,74 B 

5,40 

(13,43) E 

Ortalama 55,45 71,01 824,41 
35,19 

(37,89) 
464,56 

34,82 

(37,78) 

* p<0.05, **p<0.01 düzeyinde önemli, +Açı değeri 
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Yeşil Ot Verimi (kg/da) 

Saf ekimlerde ve dört farklı fiğ+arpa karışım oranının yeşil ot verimini istatistiksel olarak %1 

düzeyinde çok önemli derecede etkilediği saptanmıştır. En yüksek yeşil ot verimi 1316.44 kg/da ile Saf 

Arpa parsellerinden elde edilirken, en düşük yeşil ot verimi ise 683.78 kg/da ile %80 Fiğ + %20 Arpa 

içeren karışım parsellerinden elde edilmiştir. Saf ekimler ve farklı oranlardaki karışımların yeşil ot verimi 

ortalaması 824.41 kg/da olarak tespit edilmiştir. 

Yeşil ot verimi ile ilgili elde ettiğimiz değerler Kerimbek ve Mülayim (2003) tarafından 2255 kg/da, 

Nadeem vd (2010) tarafından 3158 kg/da ve Arslan (2012) tarafından 2160 kg/da olarak elde ettiği 

değerlerden düşük iken; Karaca ve Çimrin (2002) tarafından 668 kg/da olarak elde ettiği değerlerden 

yüksek bulunmuştur. Elde ettiğimiz bulgular ile diğer araştırmacıların bulguları arasındaki farklılıkların 

nedeni, kullanılan çeşitler, karışım oranlarının farklı olması veya çalışmaların yürütüldüğü toprak ve 

iklim faktörlerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Yeşil Otta Fiğ Oranı (%) 

Saf fiğ ve dört farklı fiğ+arpa karışım oranının yeşil otta fiğ oranını istatistiksel olarak %1 düzeyinde 

çok önemli derecede etkilediği anlaşılmaktadır. En yüksek yeşil otta fiğ oranı %100 ile Saf Fiğ 

parsellerinden elde edilirken, en düşük yeşil otta fiğ oranı ise %5.19 ile %20 Fiğ + %80 Arpa içeren 

karışım parsellerinden elde edilmiştir. Saf fiğ ve farklı oranlardaki karışımların yeşil otta fiğ oranı 

ortalaması %35.19 olarak tespit edilmiştir. 

Yeşil otta fiğ oranı ile ilgili elde ettiğimiz değerler Karaca ve Çimrin (2002) tarafından %55.1 ve 

Arslan (2012) tarafından %61.9 olarak elde ettiği değerlerden düşük iken; Kerimbek ve Mülayim (2003) 

tarafından %10.27-23.75 olarak elde ettiği değerler ile paralellik göstermektedir. 

Kuru Ot Verimi (kg/da) 

Saf ekimlerde ve dört farklı fiğ+arpa karışım oranının kuru ot verimini istatistiksel olarak %1 

düzeyinde çok önemli derecede etkilediği anlaşılmaktadır. En yüksek kuru ot verimi 720.99 kg/da ile Saf 

Arpa parsellerinden elde edilirken, en düşük kuru ot verimi ise 221.63 kg/da ile Saf Fiğ parsellerinden 

elde edilmiştir. Saf ekimler ve farklı oranlardaki karışımların kuru ot verimi ortalaması 464.56 kg/da 

olarak tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Türkiye’nin faklı bölgelerinde adi fiğ+arpa karışımları ile ilgili yapılan araştırmalarda kuru ot verimi 

bakımından farklı değerler elde edilmiştir. Örneğin; Çukurova ekolojik koşullarında 708-908 kg/da 

(Yaktubay ve Anlarsal 2000) ve Hatay ekolojik koşullarında 497.6-869.0 kg/da (Yılmaz vd 2015) olarak 

tespit etmişlerdir. Araştırmadan elde ettiğimiz değerler, araştırıcıların bildirdiği bulgulardan düşük tespit 

edilmiştir. Diğer taraftan, araştırmadan elde ettiğimiz kuru ot verimi değerleri Kerimbek ve Mülayim 

(2003)’in 359-582 kg/da, Bingöl vd (2007)’nin 250-588 kg/da, Nadeem vd (2010)’nin 404-569 kg/da, 

Arslan (2012)’ın 450.5 kg/da ve Uzun ve İdikut (2012)’un 708.7 kg/da olarak elde ettiği değerlerle 

paralellik göstermektedir. 

Kuru Otta Fiğ Oranı (%) 

Saf fiğ ve dört farklı fiğ+arpa karışım oranının kuru otta fiğ oranını istatistiksel olarak %1 düzeyinde 

çok önemli derecede etkilediği anlaşılmaktadır. En yüksek kuru otta fiğ oranı %100 ile Saf Fiğ 

parsellerinden elde edilirken, en düşük kuru otta fiğ oranı ise %5.40 ile %20 Fiğ + %80 Arpa içeren 

karışım parsellerinden elde edilmiştir. Saf fiğ ve farklı oranlardaki karışımların kuru otta fiğ oranı 

ortalaması %34.82 olarak tespit edilmiştir. 

Kuru otta fiğ oranı ile ilgili elde ettiğimiz değerler Karaca ve Çimrin (2002) tarafından %43,3-52,0 ve 

Arslan (2012) tarafından %28.3-59.3 olarak elde ettiği değerlerden düşük iken; Kerimbek ve Mülayim 

(2003) tarafından %22.13-25.85 olarak elde ettiği değerler ile paralellik göstermektedir. 

Oransal Verim Toplamı 

Saf ekimlerde ve dört farklı fiğ+arpa karışım oranının oransal verim toplamını istatistiksel olarak %1 

düzeyinde çok önemli derecede etkilediği tespit edilmiştir. En yüksek oransal verim toplamı saf ekim 

yapılan parsellerinden (1.00) elde edilirken, en düşük oransal verim toplamı %20 Fiğ + %80 Arpa içeren 

karışım parsellerinden (0.73) elde edilmiştir. Saf ekimler ve farklı oranlardaki karışımların oransal verim 

toplamı ortalaması 0.88 olarak tespit edilmiştir. Oransal verim toplamı ile ilgili elde ettiğimiz değerler 

Karadağ ve Büyükburç (2003) tarafından 1.32-1.99 ve Yılmaz vd (2015) tarafından 0.91-1.38 olarak elde 

ettiği değerlerden düşük iken; Lithourgidis vd (2007) tarafından 0.92-0.98 olarak elde ettiği değerler ile 

paralellik göstermektedir. 
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SONUÇ 

Bingöl ilinde tavsiye olarak söz konusu denemenin birkaç yıl daha yapılması gerekmektedir. Tek yıllık 

araştırma sonuçları; en yüksek ham protein oranı ve en düşük ADF oranı bakımından en uygun karışımın 

%60 Fiğ + %40 Arpa karışımı olabileceğini göstermiştir. 
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ÖZET 

Çok eskiden beri hayvanların beslenmesinde kesif yem olarak kullanılan bakla (Vicia faba L.) 

atbaklası veya eşek baklası olarak bilinmektedir. 2016 yılı istatistiklerine göre Türkiye genelinde 

yemeklik ve hayvan yemi olarak üretilen baklada son beş yıl içerisinde belirli oranlarda azalış söz 

konusudur. Ancak 2016 yılında (baklagil yılı) hayvan baklasında bir önceki yıla nazaran ekiliş alanı ve 

üretimde artış olmuş yaklaşık 600 ton fazla bakla üretilmiştir. Son beş yılda ise hem yemeklik hem de 

hayvan yemi olarak yetiştirilen baklanın ekiliş alanlarında %35 oranında azalış (13.574 da) 

kaydedilmiştir. Çalışma, 2012-2013 yılları yetiştirme dönemlerinde tesadüf blokları deneme desenine 

göre üç tekrarlamalı olarak Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Pasinler deneme alanında 

yürütülmüştür. Denemede farklı illerden toplanılan 15 bakla populasyonu ile standart olarak 6 tescilli 

bakla çeşidi (Lara, Seher, Filiz-99, Eresen-87, Kıtık ve Salkım) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 21 

farklı bakla genotipinin yem olarak kullanımında etkili olan bazı agronomik özellikleri (dal sayısı, bitki 

boyu, bitkide bakla, baklada tane, tohum olgunlaştırma gün sayısı, tohum ve yaş ot verimleri) elde 

edilmiştir. Yıllar itibariyle elde edilen ortalama değerler sırası ile dal sayısı 4.5-3.8 adet, bitki boyu 62.1-

56.5 cm, bitki başına bakla sayısı 16.0-13.7 adet, baklada tane sayısı 3.7-2.8 adet ve tohum olgunlaştırma 

süresi 117.1-121.8 gün olarak tespit edilmiştir. Yeşil ot verimi 1671.3-1645.3-kg da-1 ve tohum verimi ise 

204.2-127.2 kg da-1 olmuştur. İki yıllık birleştirilmiş deneme sonuçlarında genotip ve yıllar arasında 

önemli farklılıklar (p<0.01) olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bu ve benzeri çalışmaların daha geniş 

bir bölge taramasına dayandırılarak yapılması ile çeşit geliştirme çalışmalarına, bölgedeki bakla 

yetiştiriciliğine ve ekonomiye önemli katkılar sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: At baklası, baklagiller, yem, verim, bakla yetiştiriciliği 

Indicating agronomic Characteristics of Horsebean (Vicia faba L.) Genotypes Agricultured in The 

Ecology of Erzurum (Pasinler) 

ABSTRACT 

Bean (Vicia faba L.) that has been used since very old times for feeding animals as concentrate feed is 

known as horse bean or donkey bean. According to 2016 statistics, there is a decrease of bean produced 

for cooking and forage in last five years nation-wide in Turkey. However. in 2016 compared to previous 

year plantation area and production of animal bean is increased. nearly 600 tonnes more beans were 

produced. In the last five years, plantation area of bean grown for cooking and forage 35% decrease 

(13.574 da) is recorded. The study is conducted three-times repetitively during 2012-2013 cultivation 

period according to randomized blocks pattern in Pasinler test site of Eastern Anatolia Agricultural 

Research Institute. In the test, 15 bean populations that were collected from different cities and 6 

registered bean species (Lara, Seher, Filiz-99, Eresen-87, Kıtık ve Salkım) were used. As a result of the 

research. some agronomic features (number of branches, plant height, bean on the plant, grain on the 

bean, days required for seed maturation, seed and fresh grass yield) of 21 different bean genotype that 

have influence on usage of beans as forage were gathered. Mean values gathered throughout the years 

respectively are: Branch number is 4.5-3.8, plant height is 62.1-56.5 cm, number of pod per plant is 16.0-

13.7, number of seed per pod is 3.7-2.8 and days required to mature a seed is 117.1-121.8. Fresh grass 

yield is 1671.3-1645.3 kg da-1 and seed yield is 204.2-127.2 kg da-1. Significant differences (p<0.01) 

between genotype and years were detected as a result of 2 years of combined test results. Consequently, it 

is thought that conducting studies such as the present one by scanning a larger region, collecting current 

bean populations and detecting their features would contribute to studies aiming development of species, 

bean agriculture in the region and the economy.  

Key words: Horse bean, legume, forage, yield, bean agriculture 
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GİRİŞ 

Atbaklası veya hayvan baklası olarak da adlandırılan baklalar yemlik bakladır ve üretim alanı çok 

azdır. Ülkemizde en çok Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop, Tokat, Zonguldak, Antalya, Hatay, Denizli, 

Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Aydın, İzmir, Manisa ve Elazığ’da yetiştirilmektedir. Bakla 

yetiştiriciliğinde Balıkesir ve Çanakkale ilk sıralarda gelirken Manisa, İzmir, Bursa ve Antalya ise daha 

sonra gelmektedir. Türkiye’de hayvan yemi olarak en çok yetiştirildiği bölge Ege bölgesidir yıllar itibari 

ile de bölgede artış görülmekle birlikte 2013 yılında düşüş vardır (18.636 da), hatta bu düşüş Akdeniz 

bölgesinde oldukça fazla olup Türkiye geneline yansımaktadır. Yemlik baklanın ekim alanı 2012 yılında 

46.350 da iken 2016 yılında 25.410 da olmuştur.  2016 yılının baklagil yılı olması nedeni ile biraz artış 

görülmüş olmakla birlikte yeterli değildir (TÜİK 2017). Bakla tüketimi gittikçe azaldığı için üretimde 

giderek azalmaktadır özellikle Orta Anadolu’da kullanıcı kitlenin yaşlı olması ve göç etmesi ile 

kaybolmak üzeredir.  

Çalışma alanının yer aldığı Erzurum ilinde geçim özellikle hayvancılık ile sağlanmaktadır. Kış 

döneminde hayvanların yeterince beslenebilmesi için ve meraların korunması amacıyla yetiştirilen 

geleneksel ürünlere ilave olarak yeni bitkilerinde üretim deseninde yer alması gerekmektedir. Ayrıca 

bunu değişen iklim şartlarına paralel olarak ürün desenin de zorunlu olarak değişmesi gerektiği görüşü 

desteklemektedir. Enstitü olarak bakla konusunda bugüne kadar bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile 

çok önemli bir baklagil bitkisi olan hayvan baklasının Erzurum ekolojisine uyum gösterebilme yeteneğini 

ortaya çıkararak, bölge çiftçisine alternatif yem bitkisi olarak (arpa, fiğ ve yem bezelyesi yanı sıra) 

tanıtılması hedeflenmiştir. 

 

MATERYAL ve METOT 

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Pasinler deneme alanında 2 yıl süre ile yürütülen 

çalışmada, bitkisel materyal olarak bakla yetiştiriciliği yapılan farklı yörelerin (Çanakkale (ç1, ç2). 

Balıkesir (b1, b2), Tokat (to), Trabzon (ma), Samsun (sa),  Antalya (an1. an2), Muğla (mu), Adapazarı 

(a1, a2, a3, kü, ka) ilçe ve köylerinden temin edilen bakla tohumları ile tescilli hayvan baklası olmadığı 

için May Tohumculuk’tan temin edilen yemeklik bakla çeşitlerinden Lara ve Seher (l, s) ile Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nden alınan Filiz- 99, Eresen-87, Kıtık ve Salkım (e1, e2, e3, e4) çeşitleri 

kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ekimler 

5 m uzunluğunda ki parsellere, metrekarede 15 bitki hesabıyla 70 cm sıra arası mesafe bırakılarak 5 sıra 

şeklinde yapılmıştır. Kenar tesiri alındıktan sonra kalan toplam hasat alanı 8.4 m2 olup parsellerin yarısı ot 

yarısı tane için hasat edilmiştir. 

Deneme alanı toprak analiz sonuçlarına göre; 2012 yılında ekimler tınlı, hafif alkali, kireçli, organik 

maddesi ve fosforu az potasyumca zengin 2013 yılında ise killi-tınlı, hafif alkali, orta kireçli, organik 

maddece iyi, fosforu çok potasyum oranı ise oldukça yüksek olan topraklara yapılmıştır.  

Çalışmanın yürütüldüğü 2012 ve 2013 yıllarında vejetasyon süresince aylık sıcaklıklar ve nispi nem 

değerleri hemen hemen birbirine yakın değerlerde olmasına rağmen 2013 yılı yetişme periyodunda 

yağışlar Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 2012’ye nazaran düşük olmuştur. Hâlbuki yıllık 

yağış toplamı 2013’de 356.5 mm’dir (Çizelge 1). Denemelerde ölçümlerde her bir parselden 10 adet bitki 

olacak biçimde seçilmiş ve seçilen her bir bitkide dal sayısı, bitki boyu, bitkide bakla sayısı, baklada tane 

sayısı ölçümleri yapılmış parsellerin yarısı ot yarısı tohum olarak değerlendirilmiştir. Alınan verilere 

varyans analizi uygulanmış, analiz sonucunda elde edilen ortalamalara ait farklılıklar “LSD” testine göre 

gruplandırılmışlardır (Çizelge 2). 

Çizelge 1.Deneme yıllarına ait meteorolojik değerler 

Y

IL
 AYLAR E K A O Ş M N M H T A E Yıllık 

2
0
1
2
 

Ort. Sıcaklık 

(°C) 
7.50 

-

3.8

0 

-11.0 -8.8 -14.3 -6.9 7.2 11.6 16.0 18.8 20.4 15.1 36.7 

Toplam 

yağış (mm) 
30.0 

38.

0 
27.5 34.5 63.0 11.5 16.0 47.5 29.0 10.0 15.0 72.0 322.0 
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nem (%) 
60.6 
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(°C) 0 

Toplam 

yağış (mm) 
45.5 

29.

0 
43.0 42.0 41.0 39.0 45.0 32.0 26.5 7.5 6.0 72.0 356.5 

Ort. nispi 

nem (%) 
62.0 

69.

0 
81.8 78.2 84.5 69.1 58.5 61.4 58.6 51.9 47.6 47.8 63.9 

Kaynak: Türkiye Meteorolojik Veri Arşivi Sistemi (TUMAS)  

 

BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bakla yetiştiriciliği tınlı-killi, nötr veya hafif alkali, geçirgen ve organik maddece zengin topraklarda 

yapılmalıdır. Hayvan baklasının vejetasyon süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık isteği düşüktür. Yağışlı, 

sulanabilen ve rutubetli iklimleri seven bakla kurak ya da soğuk bir vejetasyon süreci geçirmemelidir. 

Materyal ve Metot bölümünde yer alan toprak ve iklim koşulları altında yetiştirilen yemlik baklada 

istatistiki analizler sonucu incelenen özellikler arasında yıl bakımından önemli (P<0.01)  farklılıklar 

bulunmuştur. Yıllar arasında yeşil ot verimi önemsiz iken diğer unsurlar %1, genotipler arasında ve yıl x 

genotip interaksiyonda yeşil ot verimi, dal sayısı, bitki boyu, bitkide bakla, baklada tane sayısı ve tohum 

veriminde %1 önem seviyesinde farklılıklar bulunmuştur (Çizelge 3). 

Fizyolojik olum gün sayısı: Olgunlaşma başlangıcına kadar olan süre 2012 yılında 117.1 gün 2013 

yılında ise 121.8 gün olarak kaydedilmiştir. En erken olgunlaşma süresi her iki yılda Seher (s) 

genotipinde tespit edilmiştir. 

Dal sayısı: Bitki çıkış yapıp yapraklarını oluşturduktan sonra vejetatif gelişmenin hızlandığı devrede 

dallanma gerçekleşmektedir. Baklada dallanma toprak seviyesinden olmaktadır. Çalışmada ortalama dal 

sayısı 2012 yılında 4.5 adet 2013 yılında 3.8 adet olmuştur. Dallanma popülasyonlarda daha fazla 

görülmüştür. Bazı çalışmalarda dallanmanın populasyonlarda daha fazla olduğu ayrıca ekim sonrası 

yağışın dallanmada etkili olduğu tespit edilmiştir (Bozoğlu, 1989; Artık ve Pekşen, 2005; Pekşen ve 

Gülümser, 2007).  

Bitki Boyu: 2012 yılında ortalama 62.1 cm olan doğal bitki boyu 2013 yılında ise ortalama 56.5 cm 

olmuştur. Çalışmada genotip ve yıllar arasında %1 önem seviyesinde farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 

3). Benzer çalışmalarda da Heinzmann (1981); Gençkan (1983); Sepetoğlu (1992); Ceyhan (2007) 

tarafından kış dönemindeki ılık havanın baklada bitki boyunu artırdığı ifade edilmiştir. 

Yeşil ot verimi: 2012 yılında yeşil ot verimi ortalama 1671.3 kg da-1 olmuş en fazla Samsun (sa) 

genotipinden 2265.8 kg da-1 alınmıştır. 2013 yılında ise ortalama 1645,3 kg da-1 bulunmuş en fazla yeşil ot 

veren genotip Samsun (sa) 2273.8 kg da-1,  en az yeşil ot veren genotip ise 2012 yılında Tokat (to) 

genotipi (1034.9 kg da-1) 2013 yılında ise Adapazarı (ka) genotipi (1111.1 kg da-1) olmuştur. Çalışmada 

çevresel faktörlerden özellikle iklim koşullarından etkilenmenin olduğu görülmektedir. İstatistiki olarak 

yıllar arasında farklılık olmamış genotip ve yıl x genotip interaksiyonunda %1 önem seviyesinde 

farklılıklar belirlenmiştir. Hayvan baklası baklalarını henüz oluşturmaya başladığı döneminde hasat 

edilirse mükemmel bir yeşil ot temin etmektedir. Normal geçen yıllarda dekara 2-3 ton yeşil ot verimine 

sahip olan bakla iyi şartlarda 5-6 ton verebilmektedir (Akçin,  1982). Bornova’da yürütülen bir çalışmada 

yemeklik baklanın hasıl veriminin 3907 kg da-1 başka bir çalışmada da 1860-3500 kg da-1arasında 

değiştiği bildirilmiştir (Tuncer ve Avcıoğlu, 1993; Cevheri ve Avcıoğlu, 2004). 

Bitkide bakla sayısı: 2012 yılında bitki başına bakla sayısı 11.0-20.4 aralığında değişirken ortalama 

16.0 adet 2013 yılında ise 9.9-19.3 aralığında değişen bakla sayısı ortalama 13.7 adet olmuştur. Bozoğlu 

(1989) bakla çeşit/hatlarında bitkide bakla sayısını 16-22 adet, Bozoğlu ve ark. (2002) 8.89-9.43, Larada 

9.64 adet olarak,  Li-juan (1993) ise bitkide bakla sayısını uzun baklalı ve iri tohumlu bakla hatlarında 

6.6-17.1 adet, Ece ve ark. (2004)  2.9-5.6 adet arasında tespit etmişlerdir. Çalışmada genotiplere göre 8.4-

21.8 arasında belirlenen bitkide bakla sayısı bu araştırıcıların bulgularıyla benzerlik göstermiş ve genotip, 

yıl, yıl x genotip interaksiyonu %1 önem seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 3). 

Baklada tane sayısı: 2012 yılında baklada tane sayısı 2.8-4.2 aralığında değişirken ortalama 3.7 adet, 

2013 yılında ise 1.6-4.0 aralığında değişen bakla sayısı ortalama 2.8 adet olmuştur. Nitekim çalışmada 

genotip ve yıllar arasında %1 önem seviyesinde farklılıklar ortaya çıkmıştır (Çizelge 3). Yapılan benzer 

çalışmalarda baklada tane sayısı 2.80-3.86 ve 2.11-3.68 olarak bulunmuştur (Karadavut ve ark., 1998; 

Pekşen ve ark., 2006). Baklalar kışlık ekim şartlarında daha iyi kök gelişimi göstermiş olmaları ve yaz 

kuraklarından yazlık ekimdekine oranla daha az etkilenmektedirler. Dolayısı ile yaz ekimi ile kışın ılıman 
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havasından yararlanılamamış ayrıca her iki yılda özellikle 2013 yılında sıcaklık ve yağış arasındaki aşırı 

dengesizlikler bitkinin bakla ve tane oluşturmasına olumsuz etkide bulunmuştur. 

Tohum verimi: 2012 yılında en yüksek değer Eresen-87 (400 kg da-1) 2013 yılında Tokat (to) 

genotipinden (262.2 kg da-1) alınmıştır. En düşük verim ise 2012 yılında Antalya (an1) denemenin ikinci 

yılında da Adapazarı (a1) genotipinden (58.3 kg da-1)  alınmıştır. Tohum verimi 2012 yılında ortalama 

204.2 kg da-1 2013 yılında ise ortalama 127.2 kg da-1 olmuştur. Çalışmada yıl, genotip ve yıl x genotip 

interaksiyonunda %1 önem seviyesinde farklılıklar belirlenmiştir. Tohum veriminin kalıtsal olması ya da 

aynı sonuçların tekrarlanması çok düşük bir ihtimaldir. Farklı dane baklagillerde farklı genotip x çevre 

interaksiyonları vardır. Yine de bulunan değişimler genetik etkilere bağlanabilir çünkü genotiplerin verim 

cevapları farklı olabilmektedir (Tuncer ve ark., 2001). Yapılan benzer çalışmalarda 400-600 kg da-1 

tohum verimi alındığı ve çevresel faktörlerin çok etkin olduğu Muntenau (1979); Gehriger ve Keller 

(1980); Richiardi (1981); Salih (1983). Şehirali (1988); Sepetoğlu (1994) ve Özdemir (2002) tarafından 

belirtilmektedir. Hayvanların kaba ve kesif yem ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir kaynak olan 

yem bitkileri kültürü ülke tarımında son yıllarda gözlenen belirgin artışlara artışlara rağmen yine de 

açıkları gidermekten yoksundur. Ülkemizde baklanın yem amaçlı kullanımına yönelik yapılmış yeterli 

sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın daha geniş bir bölge taramasına dayandırılarak yapılması 

çeşit geliştirme çalışmalarına ve yem bitkileri yetiştiriciliğine önemli katkılar sağlayabilecektir. Sonuç 

olarak, baklanın küresel iklim değişiklerine uyum sağlayarak yöremizde insan ve hayvan beslenmesinde 

alternatif ürün olabileceği ve yetiştiriciliğinin yapılabileceği belirlenmiştir. Yöre çiftçisinin bu ürünle 

kendi hayvanlarının gerek kesif gerekse kaba yem (yeşil ot ve sılaj olarak) ihtiyacını giderebileceği 

düşünülmektedir. 

Çizelge 2. Bazı hayvan baklası genotiplerinin tarımsal özelliklerine ilişkin değerler 

Genotip 

Fizyolojik 

olum gün 

sayısı 

Doğal 

bitki boyu Dal sayısı 

Yeşil ot 

verimi 

Bitkide 

bakla sayısı 

Baklada 

tane 

sayısı 

Tohum 

verimi 

a1 127.5 A 53.0 J 5.9 A 1517.9 G 15.5 A-C 3.7 A 98.2 H 

a2 116.7 F 60.3 

D-

G 4.0 D-H 1861.1 D 14.4 B-D 3.0 C-G 1006 H 

a3 119.3 C-F 62.6 C-F 4.2 D-G 1688.5 F 15.4 A-C 3.1 C-G 128.2 G 

ka 120.3 C-F 66.9 AB 5.5 A 1082.1 L 14.4 B-D 2.9 D-G 155.3 F 

kü 119.0 D-F 56.9 G-J 4.4 B-D 2256.0 A 15.4 A-C 2.8 FG 162.5 F 

an1 123.7 AB 54.9 IJ 4.8 BC 1146.0 KL 15.8 A-C 3.1 B-G 161.0 F 

an2 123.7 A-C 54.9 IJ 3.8 GH 1295.6 IJ 17.2 A 3.3 B-F 152.8 F 

b1 120.7 B-E 58.6 F-I 3.6 H 1384.9 HI 16.0 AB 3.3 A-E 152.9 F 

b2 117.0 EF 55.0 IJ 4.3 C-E 1354.4 I 15.3 A-D 3.4 A-D 122.3 G 

ç1 117.3 EF 57.9 G-I 4.1 D-H 1641.2 F 14.5 B-D 3.4 A-D 154.6 F 

ç2 118.7 D-F 59.6 E-G 3.6 H 1471.0 GH 15.8 A-C 3.5 A-C 122.6 G 

ma 120.3 C-F 55.1 IJ 3.9 D-H 1700.4 EF 17.1 A 3.3 B-F 105.7 H 

mu 118.8 D-F 59.7 E-G 4.9 B 1696.4 F 14.5 B-D 3.3 B-F 163.1 EF 

sa  122.2 B-D 59.0 E-I 4.3 C-F 2269.8 A 11.3 E 3.1 C-G 223.6 C 

to 122.7 A-C 55.1 IJ 4.3 C-F 1245.2 JK 13.6 CD 3.4 A-D 232.1 BC 

filiz-99 117.7 D-F 64.4 

A-

D 3.1 I 2137.1 BC 14.4 B-D 3.4 A-D 224.6 C 

eresen-

87 119.0 D-F 66.7 A-C 3.8 F-H 1721.4 EF 13.9 B-D 3.3 A-E 250.8 A 

kıtık 119.0 D-F 67.4 A 3.1 I 1802.4 DE 13.1 DE 3.2 B-F 174.0 E 

salkım 121.3 B-D 63.0 B-E 3.1 I 1295.6 IJ 14.3 B-D 3.2 B-G 237.0 B 

lara 125.0 AB 59.4 E-H 3.9 E-H 2067.5 C 14.3 B-D 2.8 E-G 161.3 F 

seher 98.5 F 55.3 H-J 3.9 E-H 2188.5 AB 15.7 A-C 3.6 AB 195.9 D 

LSD 2.84   2.92   0.33   73.2   1.59   0.30   7.98 
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Aynı sütun içerisinde benzer harf ile gruplandırılan ortalamalar LSD %5’göre farklı değildir. 

*%5 düzeyinde**%1 düzeyinde önemlidir. 
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ÖZET 

Türkiye florosında doğal olarak bulunan yabani roka (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) Cruciferae 

familyasına ait olup kurağa karşı dayanıklıdır. Hızlı yayılması, adaptasyon kabiliyetinin yüksekliği ve çok 

yıllık olması gibi sebeplerle erozyon önlemede kullanılabilecek bitkilerdendir. Yangınlara dirençli olan 

bu bitki biçildikçe toprağı yakın yerlerden yeni yapraklar verebilmektedir. Bu nedenle yabani roka 

meralarda yangın şeridi olarak yetiştiriciliği yapılabilir. Çiçeklenme döneminin Nisan- Kasım ayları 

arasında olması sebebiyle yabani roka yazın kuru yem periyodunda hayvanlar için yeşil yem kaynağı 

olabilmektedir. D. tenuifolia’nın kaba yem kaynağı olarak besi performansıyla ilgili yapılan çalışmalar 

sonucunda % 21 protein oranı, % 11 ham kül % 27 ADF, % 37 NDF ile beslenme değerlerinin kabul 

edilebilir sınırlarda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sahip olduğu çiçek yapısıyla arıcılık için bal üretim 

mevsimin uzamasına yardımcı olabilecek bir bitkidir. Hayvan besleme ve arıcılıkta kullanımının dışında 

İtalya ve İsrail gibi bazı ülkelerde sebze olarak tüketilmektedir. Tohumların % 20-35 arasında sahip 

olduğu yağ oranı ile önemli bir yağ bitkisidir. Tohumunda insan sağlığı için önemli olan oleik (Omega-9) 

yağ asidi (% 30) ve linoleik (Omega-6) yağ asidini (% 34) bulunmaktadır. Ancak yağında % 6, bazı 

kaynaklarda % 17 olarak belirtilen erusik asit (C22:1) ihtiva etmektedir. Bunlara ek olarak yabani rokanın 

yaprağı ve tohumlarındaki toplam fenol ve flavonoid içeriği ile tıbbi bitki potansiyeli olan bitkidir. 

Yabani roka sarı parlak çiçekleri ile kurak alanların peyzajında da kullanılabilecek bir bitkidir. Bu 

çalışmada, Konya Selçuk ÜniversitesindeD. tenuifolia ile ilgili yapılmış olan araştırmalar özetlenerek ve 

kaynakları belirtilerek D. tenuifolia’nın önemi konusunda bir farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Diplotaxis tenuifolia, Yabani Roka, Yem bitkisi, Yağ Bitkisi, Tıbbi Bitki  

 

The Researches carried Out in Konya Conditions Related to Wild Rocket 

(Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) 

 

ABSTRACT 

Wild rocket (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC) which is naturally located in flora of Turkey belongs to 

Cruciferae family, and this species resists to drought. This plant is one of plants using in erosion control 

because of being perennial, high adaptation ability, fast spreading, etc. The plant, which resists fire shoots 

new leaf near soil surface by cutting. For this reason, wild rocket can be grow as fire control cord in 

rangelands. The plant can be forage source for animals during summer dry forage period due to flowering 

from April to November. The result of the research related to nutrition performance of ruminant of D. 

tenuifolia as forage source was determined to acceptable nutrition value with crude protein ration by 

21%, ash by 11%, ADF by 27%, NDF by 37%. Further, this plant having flower structure can be help to 

string out honey production period for beekeeping. Some country as Italy and Israel are used as vegetable, 

except using forage and beekeeping. This plant has important potential oil crops having oil content 20-

35% in seed. The seeds have oleic (Omega-9) oil acid (by 30%) and linoleic (Omega-6) oil acid (by 34%) 

which are important oil acids for human health. But, the oil comprises erucic acid (C22:1) by from 6 to 

17%. In addition, this plant has potential medicinal plant with total phenol and total flavonoid in seeds 

and leave of them. Also, wild rocket can be using in landscaping of drought area with golden flowers. 

This research’s aim is awareness arising from the importance of D. tenuifolia by stating reference and by 

summing up researches carried out in Konya Selcuk University related to D. tenuifolia. 

Keywords: Diplotaxis tenuifolia, Wild Rocket, Forage Crops, Oil Crops, Medicinal Plants 
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GİRİŞ 

Son zamanlarda hayvancıkta ve bitkisel üretimde karşılaşılan problemlerin çözümü için klasik 

yöntemler ve bitkiler artık yetersiz kalmaktadır. Karşılaşılan bu problemlerin çözümü için alternatif 

yöntem ve bitkilere ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’nin florasında doğal olarak bulunan yabani roka 

(Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) hem hayvancılıkta kaba yem ihtiyacını karşılamada hem de 

tohumlarındaki % 25-35 arasındaki yağ oranı ile ekonomik açıdan avantajları ile çağımızın problemlerine 

cevap verebilecek alternatif çok yönlü bir bitkidir (Acar ve ark., 2015; 2016). Brassicacea familyasında 

yer alan yabani roka (D. tenuifolia) ülkemiz florasındaki Diplotaxis cinsinin beş türünden birisidir ve aynı 

zamanda bu türler içerisindeki çok yıllık olan tek türdür (Hedge, 1965; Erik, 2012). 

Tür esas olarak Avrupa ve Batı Asya orjinli olmakla beraber genellikle Akdeniz havzasında birçok 

tahrip edilmiş kumlu ve kalkerli topraklarda yayılım göstermektedir (Erik, 2012; Özcan, 2015). Sahip 

olduğu kazık kök sistemi ve kuvvetli kök gelişimi ile kuraklığa karşı dayanıklı bir bitkidir (Erik, 2012). 

Ayrıca bitki kesme ve biçmeye dayanıklı olup, üstten kesilen bitki dipten yeni sürgünler meydana 

getirmektedir. Bitki yangına karşı dayanıklılık göstermektedir (Anonymous, 2015a; Anonymous, 2015b).  

Yabani roka 1 m’ye kadar uzayabilir ve toprak üzerinde yayılma alanı 1 m2’ye kadar çıkabilir.  

Meyveleri bakla şeklinde ve içi bölmelidir. Tohumları küçük ve bölmelere dizilmişlerdir. Bakla uzunluğu 

2-3 cm arasındadır. 1000 dane ağırlığı ortalama bazı kaynaklarda 0.21 g olarak ifade edilmekteyken diğer 

kaynaklarda 1.10- 1.70 g arasında değiştiği ifade edilmektedir. Tohum rengi yeşil kahverengidir (Erik, 

2012; Tonguç ve Erbaş,  2012; Eşiyok ve ark., 2013; Anonymous, 2015a; Anonymous, 2015b; Acar ve 

ark., 2015). 

Acar ve ark. (2015), yaptıkları derleme sonucunda bu bitkinin kullanım alanlarını 7 başlık altında 

toplamışlarıdır. Bu kullanım alanları sırasıyla kısaca özetlersek; sahip olduğu antioksidanlar (C vitamini, 

karatenoidler ve fenolik bileşikler) ve glikozitler sayesinde insan besini olarak önemli olup, bazı ülkelerde 

sebze olarak tüketilmektedir.  İçerdiği % 20 üzerinde yağ oranı ile yağlı bitkiler sınıfına girmektedir ve 

yağ asidi içeriği ile biyoyakıt elde etmede kullanılabilecek türlerden olduğu kanaatindeyiz. Çok yıllık 

olması, otlatılabilir olması, adaptasyon kabiliyetinin iyi oluşu mera ıslahında kullanılma şansını 

arttırmaktadır. Çiçeklenme döneminin uzun olması bal üretim mevsiminin uzamasına neden olmaktadır. 

Tabanda yapraklı ve bol çiçekli olan D. tenuifolia özellikle kurak alan peyzajında kullanılabilecek bir 

bitkidir. Birçok yerde park ve bahçelerde iyi bir süs bitkisi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca organik 

tarımda kullanılabilecek antifungal ve biyofumigant olarak zirai mücadelede kullanabiliriz.  

 

Konya’da Yapılan Çalışmalar 

Ülkemizin kurak bölgesinde yer alan Konya’da, kuraklığa dayanıklı olarak ifade edilen yabani roka ile 

ilgili yapılan araştırmalar ayrı başlıklar halinde bu derlemede yer verilmiştir. Bu makale ile 

Diplotaxistenuifolia’nın önemi konusunda araştırıcı ve üreticilere bir farkındalık kazandırmak 

amaçlanmıştır. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde bu bitki ile ilgili 

araştırmalar yapılmıştır ve devam eden çalışmalar mevcuttur. 

 

Yem Olarak Kullanımıyla İlgili Yapılan Çalışmalar  

Konya civarında ve S.Ü. Veteriner fakültesi çiftliğinde koyunlar tarafından tüketildiği belirtilen bu 

bitki ile ilgili yapılan çalışmada rasyonda farklı oranlarda (% 5, 10, 30) yonca ve Diplotaxis tenuifolia 

koyun rasyonlarına katılmıştır. Sonuçta D. tenuifolia’nın ruminantlarda kaliteli kaba yem kaynağı olarak 

besi performansı, hematolojik ve metabolik kan parametreleri olumsuz yönde etkilenmeksizin 

kullanılabileceği, bir sera gazı olan metan salınımının azaltmak amacıyla rasyonlara katılabileceği 

sonucuna varılmıştır (Özcan, 2015). Yine bu çalışmada kullanılan yonca ve D.tenuifolia’nın yem analiz 

sonuçları Çizelge 1’de gösterilmiştir. Bu sonuçlar D. tenuifolia’nin beslenme değerinin kabul edilebilir 

olduğunu göstermektedir.  

Çizelge 1.Yonca Ve D.tenuifolia Yemlerinin Besin Madde Analiz Sonuçları (% KM’de)(Özcan, 2015) 

Bitkiler OM HK HP HY ADF NDF ADL NFC 

Yonca 89.33 10.67 17.44 2.83 28.86 37.72 10.84 31.34 

D.T. 88.49 11.51 21.16 2.15 27.56 37.44 7.09 27.74 

 

Kimyasal Kompozisyonu ile ilgili Yapılmış Çalışmalar 
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Acar ve ark. (2016), Konya Selçuk Üniversitesi Kampüsünden toplanan Şekil 1’de verilenolgun ve 

olmamış olan yabani roka tohumlarıylailgili yaptıkları çalışma sonucunda olgun ve olmamış tohumların 

% 32 ve % 33 ham protein oranı ile protein oranı yüksek olduğu ifade edilmiştir.  

 
Şekil 1. Olmamış ve Olgun Yabani Roka Tohumları ve Baklaları (Org.) 

Olmamış tohumların % 0.06 P, % 0.88 K, % 0.85 Ca ve % 0.34 Mg içermektedir. Olgun tohumların 

mineral içeriğinde ise bu oranlar artış göstererek % 0.43 P, % 2.81 K, % 1.07 Ca ve % 0.46 Mg ihtiva 

etmektedirler. Yabani roka bu değerleri ile hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı için önemli bir 

mineral kompozisyonuna sahiptir (Acar ve ark., 2016). 

Yabani rokanın olmamış ve olgun tohumlarının yağ oranı ve yağ asidi kompozisyonu incelendiğinde 

sırasıyla % 35 ve % 34 yağ oranına sahip olduğu belirlenmiştir. Yağ asidi kompozisyonu bakımından 

olmamış tohumlar % 17.8 doymuş yağ asidi, % 41.4 tekli doymamış yağ asidi ve % 38.3 çoklu doymamış 

yağ asidi ihtiva etmektedir. Olgun tohumlarında ise % 15.6 doymuş yağ asidi, % 41.1 tekli doymamış yağ 

asidi ve % 43.2 çoklu doymamış yağ asidi içermektedir. Diplotaxis tenuifolia tohumlarının yağından 

yaklaşık % 30-35 oranında insan sağlığı için önemli olan Omega 6 ve Omega 9 yağ asitleri bulunmaktadır 

(Acar ve ark., 2016). 

Yabani rokanın olmamış ve olgun tohumları sırasıyla 661 ve 856 mg Gallicasid g-1 KM’de total fenol 

içermektedir. Toplam flavonoid içeriği ise olmamış tohumların 875 mg Catechol g-1 KM’de iken olgun 

tohumlarda bu değer 1159 mg Catechol g-1 KM’dir. Yabani rokanın olgun tohumlarının tıbbi değeri 

olamamış tohumlarına göre daha fazladır (Acar ve ark., 2016).   

 

Kültüre Alınması İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Yabani roka İtalya ve İsrail gibi bazı ülkelerde yetiştirilip sebze olarak tüketilmektedir (Acar ve ark., 

2015). Ayrıca kuraklığa dayanıklı olarak belirtilen bu bitkinin Konya’nın kurak şartlarında kültüre 

alınmasıyla ilgili 2015 yılında başlayan çalışmalar mevcut olup, denemeye ait fotoğraflar Şekil 2-3’de 

verilmiştir.  
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Şekil 2.SÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülen Diplotaxis tenuifoliaekim yılından  

(2015) görüntüler (Org.) 

 

SONUÇ  

Yabani roka ile ilgili Selçuk Üniversitesi bünyesinde yürütülen bu ve benzeri çalışmalar konunun 

öneminden dolayı devam edecektir. Ayrıca yabani roka sahip olduğu kuraklığa dayanıklılık özelliği ile 

mera ıslahında karışımda kullanılabilecek bitki olabileceği tahmin edilebilmektedir. Gerek yem bitkisi, 

gerekse de yağ bitkisi özelliği ile bu bitkinin tarıma kazandırılmasıyla üretime katkısı olabileceği 

kanaatindeyiz. 

 
Şekil 3.SÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülen Diplotaxis tenuifolia denemesinin 1. 

ve 2. Yıl biçimden sonra bitkinin gelişimine ait görünümler (Org.) 
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Bursa Koşullarında Yetiştirilen Farklı Yulaf Genotiplerinin Ot Verimi ve Kalitesi 

İle İlgili Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Dilyaver S. HALİL                 Ayşen UZUN 

 

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

 

ÖZET 

Hayvanların beslenmesinde kullanılan yulaf (Avena sativa L.); tanesi, samanı ve otu için yetiştirilen 

değerli bir serin iklim tahılıdır. Son yıllarda dünyada yulafın insan beslenmesinde öneminin artması, 

endüstride kullanılmaya başlanması, yeşil yem ve yapay otlaklarda yer alması önemini daha da 

arttırmıştır. Bu önemine bağlı olarak yulafın ülkemizde daha fazla üretilmesi ve bölgelere uygun yeni 

çeşitlerin geliştirilmesine bir başlangıç olması adına 2014 – 2015 yılında Bursa İli’ne bağlı 6 ilçeden 

(Büyükorhan, İnegöl, Karacabey, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir), yöre çiftçisinden sağlanan yulaf 

populasyonları ile yörede en çok yetiştirilen bir çeşit (Faikbey) kullanılarak deneme yapılmıştır.Uludağ 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme alanında 

07.11.2014/10.07.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, populasyonların ot verimi ve 

kalitesi arasındaki farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Bir yıllık araştırma sonuçlarında; elde edilen 

bitki boyu değerleri 127.27-138.87 cm, yeşil ot verimi değerleri 2786.64-5447.64 kg/da, kuru madde 

verimi değerleri 652.96- 1349.36 kg/da, ham protein oranı değerleri % 4.92-% 6.16, ham protein verimi 

değerleri 35.45–75.80 kg/da, ADF değerleri % 30.45-36.73 ve NDF değerleri de %50.49-57.88 arasında 

değişmiştir. Araştırmada kullanılan Karacabey popülasyonun bitki boyu, yeşil ot verimi, kuru madde 

verimi ve ham protein verimi bakımından en yüksek değerleri verdiği; 

diğer özellikler açısından da üst sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. Bir yılın sonunda elde edilen bu 

sonuçlara göre; Karacabey populasyonun dikkate alınması gerektiğine karar verilmiştir. 
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Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi 
 

Bilal KESKİN    Hakkı AKDENİZ    Süleyman TEMEL   Barış EREN 

 

Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü,  7600, IĞDIR 

: hakki_akdeniz@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırmada,  Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanlarında 10 adet RX-9292,  SHEMALL, 

OSSK-602, 71 MAY 69, OSSK-596, OSSK-644, TK-6063, 72-MAY-80, HİDO ve TK-6060 mısır çeşidi 

kullanılarak tesadüf  blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Elde edilen 

sonuçlara göre en yüksek ham protein oranları RX-9292, SHEMALL, OSSK-602, ve 71 MAY 69 

çeşitlerinden elde edilmiştir. En düşük NDF (Neutral Detergent Fiber) ve ADF (Acid Detergent Fiber) 

oranları sırasıyla % 26.8 ve % 2.72 olarak 71 MAY 69 çeşidinden elde edilmiştir. Bunun birlikte en 

yüksek sindirilebilir kuru madde oranı % 86.8, sindirilebilir enerji değeri 3.98 Mcal/kg, metabolik enerji 

değeri 3.27 Mcal/kg  ve  en yüksek KMTO (Kuru madde tüketim oranı), % 4.54 ve nispi yem değeri en 

yüksek 305.5 olan 71 MAY 69 genotipi hayvan besleme için önerilebilir. 

Anahtar Kelimler:  Mısır, çeşit, besin içerikleri 
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Yoğun Otlatma Baskısında Kalan ve Türkiye (Iğdır İli) İçin Endemik Bir Tür Ebu 

Cehil (Calligonum Polygonoides L. Ssp. Comosum (L’Her). Çalısı 
 

Süleyman TEMEL 

 

Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 

: stemel33@hotmail.com 

 

ÖZET 

Yeryüzünde biomların oluşmasında en önemli çevre faktörü iklimdir. İklim faktörleri içerisinde ise 

yağış ve sıcaklık bitki çeşitliliğinin oluşumunda önemli bir role sahiptir. Yine uygulanan yanlış tarım 

sistemleri ve mera kulanım teknikleri tür çeşitliliğinin azalmasında, arazi ve toprak bozulumu üzerine 

etkili olan temel faktörlerdir. Diğer taraftan bir bitkinin yayılış alanına o bitkinin “areali” denir. Yayılış 

alanı geniş olan bitkiye Kozmopolit; dar olana yani yeryüzünün sadece belirli ve dar bir bölgesinde 

yetişen bitkiye de Endemik tür denir. Türkiye’de sadece Iğdır ili Aralık ilçesi rüzgar erozyon sahasında 

doğal olarak yetişen Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L, ssp, comosum(L’Hér,)) çalısı, hem otsu 

türlerin dormant olduğu dönemde otlayan hayvanların yem gereksinimini karşılamakta hem de rüzgar 

erozyonu ile oluşan kumulların tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bölge halkı Ebu Cehil 

çalısının önemini yeterince kavrayamamıştır. Başta erken ve aşırı otlatma olmak üzere farklı şekillerde 

tahribata maruz bırakılmıştır.  Yine bölgede hüküm süren ekstrem iklim ve toprak koşulları sonucu Ebu 

cehil çalısının bölgede yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Mevcut bu çalışma ile 

yoğun otlatma baskısında kalan Ebu Cehil çalısının bölge için ne kadar önemli olduğu, bu türün 

korunması ve yaygınlaştırılması gerektiği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ebu Cehil çalısı, Endemik, Yoğun otlatma baskısı, Iğdır 
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İskenderiye Üçgülü  + İtalyan Çimi Karışımında Karışım Oranı ve Hasat 

Zamanının Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi 
 

Celal Yücel1 Mustafa Avcı2 Hatice Yücel1, M.R. Akkaya3 Rüştü Hatipoğlu4 

 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü  Müd., Adana 

Ömer Halis Demir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak., Adana 

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü-Adana 

: celalyucel1@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Çukurova koşullarında kışlık ara ürün yetiştirme döneminde İskenderiye üçgülünün 

(Trifolium alexandrinum) (İÜ) İtalyan çimi (Lolium italicum) (Ç) ile karışımında karışım oranı (saf üçgül 

ve İtalyan çimi, %80 İÜ + % 20 Ç, %60 İÜ + % 40 Ç, % 40 İÜ + % 60 Ç ve %20 İÜ + % 80 Ç) ve biçim 

döneminin (İskenderiye üçgülünün çiçeklenme başlangıcı, %50 çiçeklenme ve tam çiçeklenme (%100)) 

ot verimi ve ot kalitesine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Tarla denemesi, bölünmüş 

parseller deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Deneme 

Alanında 2010-2011 ve 2011-12 yıllarında 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Denemede, karışım oranları ana 

parselleri, biçim dönemleri ise alt parselleri oluşturmuştur. Araştırmada, İskenderiye üçgülü populasyon 

ve Gordion İtalyan çimi çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada yaş ot ve kuru madde verimi 

ile bazı ot kalite özellikleri (HP, NDF, ADF ve mg, Ca, P ve K ) incelenmiştir. Araştırma sonuçları, 

İskenderiye üçgülünün İtalyan çimi ile yapılan karışımlarının ot verimi ve kalitesi bakımından, Çukurova 

koşullarında en uygun ve uygulanabilir karışım oranının % 60 İskenderiye üçgülü + % 40 İtalyan çimi 

olduğu ve en uygun biçim zamanının ise İskenderiye üçgülünün %50 çiçeklenme dönemi olduğunu 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: İskenderiye üçgülü, İtalyan çimi karışım oranı, biçim dönemi, verim ve kalite 

 

Effects of Mixing Ratios and Harvest Stages on Forage Yield and Quality of Intercropped 

Berseem Clover and Ialian Ryegrass 

 

ABSTRACT 

Experiment was conducted during winter seasons of 2011-12 and 2012-13 years in order to determine 

the effects of different mixture ratios and harvest stages of intercropped berseem clover (Trifolium 

alexandrinum)  with Italian ryegrass  (Lolium italicum)  on dry matter yield and forage quality under East 

Mediterranean (Cukurova) conditions. The mixture ratios were sole crops of berseem (B) and Italian 

ryegrass (IG), B (80%) + IG (20%),  berseem (60%) + triticale (% 40), berseem (40%)+ triticale % 60 and 

berseem (20%)+ triticale (80%). Forage harvest stages were beginning of flowering, 50% flowering and 

full flowering stages of berseem clover. In addition to dry matter yield, DM samples were evaluated for 

crude protein, acid detergent fiber, neutral detergent fiber concentrations and minerals. The results of the 

study showed that the ratio 60-40% of berseem clover-triticale mixture and the 100% flowering harvest 

stage of berseem clover was superior based on yield and selected quality parameters.  

Key words: Berseem clover, forage yield, harvest stage, mixture ratio, silage quality, triticale 

 

GİRİŞ 

İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) tek yıllık, yarı kurak koşullara iyi uyum sağlayan, tek 

biçimden birçok biçime kadar değişen çeşitlere sahip bir baklagil yem bitkisidir. İskenderiye üçgülü 

kuvvetli bir köke sahip, yan kökleri ince olup, bol miktarda nodoziteleri kapsamaktadır. Yıllık yağışı 400 

mm den fazla olan yerlerde iyi gelişen, soğuğa hassas, sıcak iklimleri seven, nötr ve hafif alkali 

topraklarda iyi gelişen, hafif tuzluluğa dayanıklı, ilk biçimin ota, diğer biçimlerin otlatma amacı ile de 

değerlendirildiği bildirilmektedir (Gençkan, 1983). Bölgemizde yem bitkileri üretimi yaygın olarak ara 

ürün yetiştirme döneminde tek yıllık baklagil-buğdaygil karışım seklinde yapılmaktadır. Karışımda 

kullanılan buğdaygillerin sadece verimi artırmadığı, aynı zamanda fiziksel destek sağladığı ve bunun 

sonucunda hasadı kolaylaştırdığı, ışıktan ve topraktan daha fazla yararlandığı,  yabancı ot kontrolü 

http://www.ohu.edu.tr/tarimbilimlerifakultesi
mailto:celalyucel1@gmail.com
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sağladığı ve toprağı daha fazla koruduğu bildirilmektedir. Ayrıca, karışımlarda yer alan baklagillerin, 

havanın serbest azotunu toprağa fiske ederek toprağın verimliliğini artırdığı ve bunun sonucunda hastalık, 

zararlı ve yabancı ot zararını en aza indirdiği ve böylece kimyasal girdi kullanımını azalttığı, daha sağlıklı 

ve kaliteli yem elde edilmesinin yanı sıra söz konusu alanların sürdürülebilir kullanımı açısından da 

önemli olduğu bir çok araştırıcı tarafından da bildirilmektedir (Osman ve Osman, 1982; Javanmard ve 

ark., 2009). Birlikte ekimde, karışımdaki uygun türlerin saptanmasının yanı sıra ekimde karışımdaki 

türlerin oranının ve karışımların biçimdeki olgunlaşma dönemlerinin belirlenmesi kuru ot ve silaj 

kalitesini etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Bundan dolayıdır ki karışım oranlarının iyi 

hazırlanması gerekmektedir. Karşımdaki baklagil oranın artması ile birlikte yaş ve kuru ot verimleri 

genellikle azaldığı bildirilmektedir (Roberts ve ark., 1989; Yücel ve Avcı, 2009). Bazı araştırıcılar 

baklagil ve buğdaygil karışımlarında arzu edilen kaliteli yem elde edilmesi bakımından buğdaygillerin 

oranının %20 den fazla olmaması gerektiğini bildirmektedirler  (Caballero ve ark., 1995; Yücel ve Avcı, 

2009).  

Araştırma, İskenderiye üçgülünün İtalyan çimi ile yapılan karışımlarının ot verimi ve kalitesi 

bakımından, Çukurova koşullarında en uygun ve uygulanabilir karışım oranıın ve biçim döneminin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL ve METOT 

Materyal: Araştırmada, İskenderiye üçgülünde (Trifolium alexandrinum L.) Populasyon, İtalyan 

çiminde (Lolium multiflorum) Goardion çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. 

 Metot 

Kışlık ara ürün yetiştirme döneminde, İskenderiye üçgülü + İtalyan çimi denemeleri bölünmüş 

parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Deneme Alanında, 2011-12 ve 2012-13 yıllarında kışlık dönemde (Kasım-Nisan) yürütümüştür. Ana 

parselleri karışım oranları, alt parselleri biçim dönemleri oluşturmaktadır. Dekara atılacak tohumluk 

miktarı, saf ekimlerin yanı sıra, karışım da yer alacak türlerin karışımdaki miktarları, karışımdaki % 

oranların saf ekimlerle çarpımından elde edilmiştir. 

        Karışım Oranları 

   Uygulamalar      İskenderiye üçgülü + Tritikale               Tohumluk miktarları (kg/da) 

  üçgül  -    çim 

% 100 (Saf) 0 2.5         --  

% 80 % 20 2.0 0.5   

% 60 % 40 1.5 1.0  

% 40 % 60 1.0 1.5 

% 20 % 80 0.5 2.0 

0 100 (saf) --- 2.5 

 

İskenderiye üçgülü çim karışımlarında sıra arası 25 cm, parsel uzunluğu 5 m ve parsel sıra sayısı 14 ve 

toplam parsel alanı 17.5 m2 olarak planlanmaktadır. Hasatta, 1’er sıra kenar tesiri atıldıktan sonra geriye 

kalan 12 sıranın (15 m2) her biçim dönemi için 4 sırası (5.0 m2) biçilecektir. Ekimden önce dekara saf 5 

kg azot ve 5 kg fosfor gelecek şekilde 20:20 gübresi kullanılmıştır. Karışımda biçim dönemleri; 

İskenderiye üçgülünün çiçeklenme başlangıcı, %50 çiçeklenme ve %100 (tam) çiçeklenme dönemleri 

olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. Yaş ot olarak biçilen her parseldeki türler, elle ayırt edilerek ve 

karışımdaki % baklagil ve buğdaygil oranları saptanmıştır. Her parseldeki karışımda hem baklagil ve hem 

de buğdaygil türü için ayrı ayrı 500 g yaş ot örneği alınmıştır. Alınan yaş ot örnekleri kurutma dolabında 

70 ºC de 48 saat kurutulup ağırlıkları sabitleşince tartıldıktan sonra kuru ot oranları saptanmıştır. Her 

parselde alınan kuru ot örneklerindeki % oran ile karışımdaki her türün yaş ot verimi ile çarpılıp, 

karışımdaki baklagil ve buğdaygil kuru ot verimi saptanmıştır. Kuru ot oranları belirlendikten sonra kuru 

otta botanik komposizyon saptanmıştır. Parselde alınan 500 g yaş ot örnekleri kurutulduktan sonra kuru 

otta saptanacak kalite analizleri için öğütülmüştür. Ot kalite analizleri Enstitümüz bünyesinde yer alan 

kalite laboratuvarında NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) analiz cihazıyla kıyaslamalı olarak 

(Shenk ve Westerhaus, 1994) The FOS XDS C0904FE-Hay and Fresh Forage kalibrasyonunda 

yapılmıştır.  
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İstatistik Analizler: Araştırma sonucunda elde edilen verilere tesadüf bloklarında bölünmüş parseller 

deneme desenine göre JUMP istatistikî paket programında varyans analizleri uygulanacak, istatistiksel 

olarak önemli çıkan faktör ortalamaları, EGF çoklu karşılaştırma testine göre karşılaştırılacaktır 

(Yurtsever, 1984). 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 

Toplam Yaş Ot Verimi (kg da-1): İskenderiye üçgülü-çim karışım denemelerinin yıllara göre 

değişmekle birlikte toplam yaş ot veriminin 1828- 4711 kg da-1 arasında değiştiği, birinci yılda en yüksek 

değerin 4711 kg da-1 ile 40U-60Ç (4)  karışımının ikinci biçim döneminde, en düşük toplam yaş ot 

veriminin ise araştırmanın ikinci yılında 3 biçim döneminde saf üçgülde saptanmıştır. Üçüncü hasat 

dönemdeki yaş ot veriminin yüksek olması beklenirken düştüğü görülmektedir. Bunun tamamen o 

dönemdeki bitkilerin su içeriğinin, olgunlaşma ile birlikte azalmasından kaynaklanmış olabilir. 

İskenderiye üçgülü + İtalyan çimi karşımlarında yaş ot veriminin Ege koşullarında (4131 kg da-1) ve % 50 

İskenderiye üçgülü + %50 İtalyan çimi karışımında, (Çelen ve ark. 1989; Çelen ve ark., 1991). Tansı ve 

ark. (1993), Çukurova koşullarında üçgülünün tek yıllık çim ile yaptığı karışımlardan; 2000-3000 kg da-1 

yaş ot verimi alınabileceğini bildirmiştir. Aynı araştırıcılar, karışımlarda yüksek verim alınabilmesi için, 

tek yıllık çimin karışımdaki oranın %75’den daha az olmaması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Toplam Kuru Madde Verimi (kg da-1): Yıllara göre değişmekle birlikte üçgül-çim karışımlarının 

toplam kuru madde veriminin 781-1236 kg da-1 arasında değiştiği, en yüksek toplam KM veriminin, 

araştırmanın ikinci yılında 20U-80Ç (5) uygulamasının ikinci biçiminde elde edilmiştir. Biçim dönemleri 

artarken KM verimlerinde de artışlar saptanmıştır (Çizelge 1). Ege koşullarında İskenderiye üçgülü + 

İtalyan çimin farklı karışımında kuru madde veriminin (859 kg da-1) %50 İskenderiye üçgülü + %50 

İtalyan çimi karışımında elde edildiğini bildirilmektedirler (Çelen ve ark. 1989; Çelen ve ark., 1991). 

Tansı ve ark. (1993), Çukurova koşullarında yürütmüş oldukları araştırmada, İskenderiye üçgülünün tek 

yıllık çim ile yaptığı karışımlardan; 500-800 kg da-1 arasında kuru ot verimi alınabileceğini bildirmiştir.   

 

Çizelge 1. Üçgül -Çim Karışımının 2012 ve 2013 Yılı Verimi ve Kalite Özellikleri 
  Yaş Ot Verimi  

(kg da-1) 
Kuru Madde Ver. 
(kg da-1) 

Ham Protein Oranı 
(%) 

NDF 
 (%) 

ADF 
 (%) 

Biçim Karışım 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1
. 
B

iç
im

 

1 3920 def 3528 cd 843 903 hı 16.9 a 13.2 a 51.02 j 59.33 38.99 ef 47.60 

2 3710 efg 3187 fg 938 874 hı 16.6 ab 12.7 a 56.26 hı 62.26 39.15 ef 46.03 

3 4241 bcd 3659 a-d 871 1007 efg 14.6 cd 12.2 ab 60.51 fg 63.08 40.75 c-f 42.32 

4 3720 efg 3217 ef 935 905 hı 14.8 bcd 11.4 bc 59.46 gh 53.13 39.86 def 34.64 

5 3713 efg 3819 a 781 1032 ef 13.3 de 10.3 cd 60.96 efg 66.89 38.31 f 41.66 

6 3510 gh 3785 ab 788 955 fgh 11.5 ef g 8.68 ef 64.30 def 70.30 38.46 f 42.22 

2
. 
B

iç
im

 

1 4520 ab 2961 g 1046 926 ghı 16.4 abc 12.7 a 54.50 ıj 60.74  42.37 cde 48.72 

2 4338 abc 2563 hı 1087 890 hı 13.2 de 12.7 a 60.70 efg 62.06 43.70 c 45.01 

3 4058 cde 2465 hı 1014 846 ı 11.5 efg 10.8 c 64.58 de 69.27 43.01 cd 46.12 

4 4711 a 3237 ef 1199 1063 cde 12.4 ef 9.4 de 63.11d-g 70.84 42.83 cd 45.19 

5 4068 cde 3555 bcd 1038 1236 a 10.8 fg 8.7 ef 66.35 cd 72.34 44.10 c 45.01 

6 3850 efg 3440 de 969 1130 bc 9.86 gh 8.0 f 69.22 bc 73.95 42.54 cde 43.56 

3
.B

iç
im

 

1 3163 h 1828 k 987 886 hı 10.8 fg 8.7 ef 69.44 bc 71.88 56.94 a 59.67 

2 2698 j 2149 j 1034 1034 def 10.4 gh 8.7 ef 69.48 bc 76.22 51.47 b 53.89 

3 3666 fg 2380 ıj 1350 1013 efg 10.1 gh 8.9 ef 69.52 bc 78.20 48.31 b 51.57 

4 3228 h 2688 h 1106 1037 def 10.4 gh 7.8 f 72.20 ab 78.91 49.71 b 50.72 

5 2568 ı 2948 g 918 1122 bcd 8.50 h 7.7 f 73.47 a 78.18 48.30 b 50.13 

6 2590 ı 3695 abc 1016 1202 ab 10.3 gh 6.1 g 70.79 ab 81.07 43.94 c 50.25 

Biçim 

Ort. 

1B 3802 b 3532 a 859 946 b 14.6 a 11.4 a    58.75 c 62.50 c 39.25 c 42.41 c 

2B 4257 a 3037 b 1059 1015 a 12.4 b 10.4 b 63.09 b 68.20 b 43.10 b  45.60 b 

3B 2985 c 2615 c 1068 1049 a 10.1 c 8.0 c 70.82 a 77.41 a 47.98 a 52.70 a 

K
ar

ış
ım

 O
ra

n
la

rı
 

O
rt

al
am

a 

1 3868 a 2772 d 959 b 905 c 14.7 a 11.5 a 58.32 d 63.98 d 46.10 a 52.00 a 

2 3582 b 2633 e 1020 a 933 c 13.4 b 11.4 a 62.16 c 66.84 cd 47.78 ab 48.31 b 

3 3988 a 2835 d 1078 a 955 bc 12.1 c 10.6 b 64.87 b 70.18 abc 44.03 ab 46.67 bc 

4 3886 a 3047 c 1080 a 1002 b 12.5 bc 9.5 c 64.92 b 67.63 bcd 44.13 ab 43.52 c 

5 3449 bc 3441 b 912 b 1130 a 10.9 d 8.9 c 66.93 ab 72.47 ab 43.60 bc 45.60 bc 

6 3317 c 3640 a 924 b 1096 a 10.5 d 7.6 d 68.10 a 75.11 a 41.65 c 45.34 bc 

DK (%) 7.22 5.51 7.46 6.24 10.9 8.65 4.25 9.42 5.86 9.18 

 

EGF 

(%5) 

B 154.5 97.8 43.1 36.3 0.78 0.5 1.59 3.79 1.96 2.51 

KxB İnt 338.4 239.5 Ö.D 88.9 1.91 1.22 3.88 Ö.D 3.67 Ö.D. 

K.O 18.5 138.3 60.9 51.3 1.102 0.71 2.24 5.36 2.12 3.53 
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Ham Protein Oranı (%): Yıllara göre değişmekle birlikte HP oranlarının % 6.1-16.9 arasında 

değiştiği, araştırmanın her iki yılında en yüksek HP oranları saf üçgülün birinci ve ikinci biçim 

dönemlerinde, en düşük değerlerin saf çimin üçüncü biçim döneminde saptanmıştır. Ayrıca biçim 

dönemleri geciktikçe de HP değerlerinde düşüşler saptanmıştır. Birinci biçimlerde en yüksek HP 

değerlerine ulaşılmasının temel sebebi birinci biçimde bitkilerin gelişme döneminde olduğu ve bitkiler 

fazla olgunlaşmadığı içinde selülozca düşük olmakta ve buda HP değerlerini artırmaktadır (Çizelge 1). 

Karakurt ve Ekiz (1996), Araştırma, Ankara koşullarında İskenderiye üçgülü ile İtalyan çimi ile 

karışımında HP oranı (%14.84) %80 İskenderiye üçgülü ile %20 İtalyan çimi karışımlarında elde 

edildiğini bildirmişlerdir.  

 

Çizelge 2. Üçgül -Çim Karışımının 2012 ve 2013 yıllarına Ait Mineral Element Ortalamaları 

  Ca (%) K (%) Mg (%) P (%) 

Biçim Karışı

m 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1
. 

B
iç

im
 

1 1.095 0.815abc 3.60 c 3.67 0.160 0.175 0.323 0.275 

2 0.654 0.740 a-f 3.04 d 3.83 0.109 0.156 0.293 0.293 

3 0.661 0.841 ab 3.89 abc 3.98 0.111 0.138 0.361 0.309 

4 0.657 0.624 ef 3.90 abc 4.06 0.105 0.098 0.361 0.317 

5 0.530 0.711 b-f 4.11 ab 4.10 0.090 0.107 0.390 0.325 

6 0.285 0.635 def 4.23 a 4.06 0.075 0.083 0.410 0.328 

2
. 

B
iç

im
 

1 0.935 0.843 ab 3.57 c 4.02 0.165 0.158 0.313 0.278 

2 0.631 0.865 a 3.64 c 4.08 0.109 0.148 0.329 0.284 

3 0.468 0.794 abc 3.85 abc 4.13 0.081 0.090 0.340 0.294 

4 0.524 0.750 a-e 3.72 bc 4.05 0.088 0.083 0.336 0.305 

5 0.382 0.762 a-e 3.88 abc 4.20 0.043 0.076 0.354 0.308 

6 0.148 0.703 b-f 3.84 abc 3.91 0.018 0.068 0.383 0.308 

3
.B

iç
im

 

1 0.565 0.588 f 4.15 ab 4.16 0.115 0.123 0.293 0.240 

2 0.510 0.665 c-f 3.85 abc 3.92 0.115 0.060 0.296 0.251 

3 0.439 0.798 abc 3.73 bc 4.16 0.099 0.045 0.313 0.273 

4 0.337 0.781 a-d 3.79 abc 4.12 0.084 0.028 0.309 0.265 

5 0.370 0.740 a-f 3.91 abc 4.15 0.066 0.026 0.322 0.271 

6 0.150 0.728 a-f 3.51 c 3.93 0.060 0.010 0.328 0.273 

Biçim 

Ort. 

1B 0.647 a 0.728 3.79 3.95 0.108 a 0.126 a 0.356 a 0.308 a 

2B 0.515 b 0.786 3.75 4.06 0.084 b 0.103 b 0.342 a 0.296 b 

3B 0.373 c 0.716 3.82 4.07 0.090 0.049 c 0.310 b 0.262 c 

K
ar

ış
ım

 O
ra

n
la

rı
 

O
rt

al
am

a 

1 0.865 a 0.748 3.77 ab 3.95 0.147 a 0.152 a 0.309 c 0.264 b 

2 0.598 b 0.757 3.51 b 3.94 0.111 b 0.121 b 0.306 c 0.276 b 

3 0.523 b 0.811 3.82 a 4.09 0.097 b 0.091 c 0.338 b 0.292a 

4 0.506 b 0.718 3.81 a 4.08 0.092 b 0.070 d 0.335 b 0.295 a 

5 0.383 c 0.738 3.97 a 4.15 0.067 c 0.070 d 0.335 ab 0.301 a 

6 0.194 d 0.688 3.86 a 3.97 0.051 c 0.053 d 0.373 a 0.303 a 

DK (%) 27.11 14.5 8.49 6.42 30.9 16.3 8.92 6.24 

 

EGF 

(%5) 

B 0.08 Ö.D. Ö.D Ö.D. 0.017 0.014 0.018 0.010 

KxB 

İnt 

Ö.D 0.153 0.46 Ö.D Ö.D Ö.D. Ö.D Ö.D 

K.O 0.114 Ö.D. 0.264 Ö.D 0.024 0.020 0.025 0.015 

 

NDF ve ADF (%): Yıllara göre değişmekle birlikte NDF değerlerinin %51.02-81.07 arasında değiştiği, 

en düşük NDF değerlerinin araştırmanın birinci yılında ki saf üçgülün birinci biçiminde, en yüksek NDF 

değerinin ise saf çimin üçüncü biçiminde elde edilmiştir. Biçim dönemleri geciktikçe NDF değerlerinde 

de artışlar görülmüştür (Çizelge 1). Yıllara göre değişmekle birlikte ADF değerlerinin %38.31-53.89 

arasında değiştiği, en düşük ADF değerlerinin araştırmanın birinci yılındaki 20U-80Ç karışımın birinci 

biçiminde, en yüksek ADF değerinin ise araştırmanın ikinci yılında saf üçgülün üçüncü biçiminde elde 
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edilmiştir. Biçim dönemleri geciktikçe NDF değerlerinde de artışlar görülmüştür (Çizelge 1).Biçim 

dönemlerinin gecikmesi ile birlikte bitkiler daha fazla büyümekte ve daha fazla selüloz birikmesi 

nedeniyle NDF ve ADF değerleri yüksek çıkmaktadır.  

 

Karışımlara Ait Kuru Otta Mineral Element Değeri (Ca, Mg, P ve K): Yıllara göre değişmekle birlikte 

Ca değerlerinin %0.148-1.095 arasında değiştiği, araştırmanın her iki yılında da en yüksek Ca 

değerlerinin saf üçgülde elde edildiğini, en düşük değerlerin ise saf çimin veya çimin yoğun olduğu 

karışımlardan elde edilmiştir. Araştırmanın birinci yılında biçim dönemleri arttıkça Ca değerlerinin 

azaldığı, araştırmanın ikinci yılında ise en yüksek Ca değerinin ikinci biçim döneminde görülmüştür 

(Çizelge 2). Paulson ve ark. (2008), baklagillerin makro ve mikro element içerikleri, buğdaygillere göre 

daha yüksek olduğunu, baklagillerin Ca bakımından buğdaygillere göre 2-3 kat daha fazla olduğunu 

bildirmektedir.  

Yıllara göre değişmekle birlikte potasyum değerlerinin %3.04-4.23 arasında değiştiği, en yüksek K 

değerlerinin, araştırmanın birinci yılında saf çimin birinci biçiminde, en düşük K değerlerinin ise 80U-

20Ç karışımının birinci biçiminde elde edilmiştir. Biçim döneleri arasında çok belirgin bir farklılığın 

oluşmadığı görülmektedir (Çizelge 2). 

Yıllara göre değişmekle birlikte magnezyum değerlerinin % 0.175-0.010 arasında değiştiği, 

araştırmanın her iki yılında da en yüksek Mg değerlerinin saf üçgülde, en düşük değerlerin ise saf çim 

veya çimin yoğun olduğu karışımlardan elde edilmiştir. Biçim dönemleri geciktikçe de Mg değerlerinin 

düştüğü görülmektedir (Çizelge 48). Baklagillerin makro ve mikro elementlerce buğdaygillere göre daha 

yüksek olduğu bilinmektedir. Benzer sonuçlar, Paulson ve ark. (2008) tarafından da bildirilmektedir.  

Yıllara göre değişmekle birlikte fosfor değerlerinin % 0.240-0.410-arasında değiştiği, en yüksek P 

değerinin birinci yıldaki saf çimin birinci biçiminde, en düşük değerin ise ikinci yıldaki saf üçgülün 

üçüncü biçiminde, diğer değerlerin ise bu değerler arsında değiştiği saptanmıştır. Biçim dönemleri 

geciktikçe P değerlerinin de buna paralel olarak azalma gösterdiği saptanmıştır (Çizelge 2). 

 
*) Bu çalışma, TAGEM tarafından desteklenmiş olan TAGEM/TA/11/01/005 nolu projenin bir kısmıdır. 
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İskenderiye Üçgülü + Triticale Karışımında Karışım Oranı ve Hasat Zamanının 

Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi 
 

Celal Yücel1, İlker İnal, Arif Aktaş1, Derya Yücel, C. Aylin Oluk1 

 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü  Müd., Adana 

: celalyucel1@gmail.com 

 

ÖZET 

Araştırma, Çukurova koşullarında kışlık ara ürün yetiştirme döneminde İskenderiye üçgülünün 

(Trifolium alexandrinum)  (İÜ) Tritikale (Tritikale (X Triticosecale Wittmack)  (T) ile karışımında 

karışım oranı (saf üçgül ve tritikale, %80 İÜ + % 20 T, % 60 İÜ + % 40 T, % 40 İÜ + % 60 T ve % 20 İÜ 

+ % 80 T) ve biçim döneminin (İskenderiye üçgülünün çiçeklenme başlangıcı, % 50 çiçeklenme ve tam 

çiçeklenme) ot verimi ve ot kalitesine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Tarla denemesi, 

bölünmüş parseller deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Deneme Alanında 2011 ve 2012 yıllarında 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Denemede, karışım oranları ana 

parselleri, biçim dönemleri ise alt parselleri oluşturmuştur. Araştırmada, İskenderiye üçgülü populasyon 

ve Tacettinbey Tritikale çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada yaş ve kuru madde 

verimlerinin yanısıra ve bazı ot kalite özellikleri (HP, NDF, ADF ve Mg, Ca, P ve K ) incelenmiştir. 

Araştırma sonuçları, İskenderiye üçgülünün Tritikale ile yapılan karışımlarının ot verimi ve kalitesi 

bakımından, Çukurova koşullarında en uygun ve uygulanabilir karışım oranının %  60 İskenderiye üçgülü 

+ % 40 Tritikale olduğu ve en uygun biçim zamanının ise İskenderiye üçgülünün % 100 çiçeklenme 

dönemi olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: İskenderiye üçgülü, Triticale, karışım oranı, biçim dönemi, verim ve kalite 

 

Effects of Mixing Ratios and Harvest Stages on Forage Yield and Quality of Intercropped 

Berseem Clover and Triticale 

 

ABSTRACT 

Experiment was conducted during winter seasons of 2011-12 and 2012-13 years in order to determine 

the effects of different mixture ratios and harvest stages of intercropped berseem clover (Trifolium 

alexandrinum)  with triticale  (Triticosecale) on dry matter yield and quality under East Mediterranean 

(Cukurova) conditions. The mixture ratios were sole crops of berseem and triticale, berseem (80%) + 

triticale (20 %),  berseem (60%) + triticale (% 40), berseem (40 %)+ triticale % 60 and berseem (20 %)+ 

triticale (80%). Forage harvest stages were beginning of flowering, 50% flowering and full flowering 

stages of berseem clover. In addition to dry matter yield, DM samples were evaluated for crude protein, 

acid detergent fiber, neutral detergent fiber concentrations, and minerals. The results of the study showed 

that the ratio 60-40 % of berseem clover-triticale mixture and the 100% flowering harvest stage of 

berseem clover was superior based on yield and selected quality parameters.  

Key words: Berseem clover, forage yield, harvest stage, mixture ratio, silage quality, triticale 

 

GİRİŞ 

Tüm Akdeniz ülkelerinde çok eski yıllardan beri yetiştirilmekte olan İskenderiye üçgülü (Trifolium 

alexandrinum L.) tek yıllık, yarı kurak koşullara iyi uyum sağlayan, tek biçimden bir çok biçime kadar 

değişen çeşitlere bir baklagil yem bitkisidir (Tansı ve ark., 1989; Iannucci ve ark., 1996; Çelen ve ark., 

1991; Ranjbar, 2008 ). İskenderiye üçgülü kuvvetli bir köke sahip, yan kökleri ince olup, bol miktarda 

nodoziteleri kapsamaktadır. Yıllık yağışı 400 mm den fazla olan yerlerde iyi gelişen, soğuğa hassas, sıcak 

iklimleri seven, nötr ve hafif alkali topraklarda iyi gelişen, hafif tuzluluğa dayanıklı, ilk biçimin ota, diğer 

biçimlerin otlatma amacı ile de değerlendirildiği bildirilmektedir (Gençkan, 1983; Açıkgöz, 2001). 

Ülkemizde üretilen kaba yem kaynaklarının temel özellikleri, ham selüloz ve lignin içerikleri yüksek, 

enerji içerikleri, ham protein ve sindirilebilir organik madde oranlarının düşük olmasıdır. Oysa 

hayvancılığı gelişmiş ülkelerde hayvan beslemede en çok kullanılan yem bitkileri içerisinde baklagil kuru 

otu ve mısır silajı gelmektedir. Çukurova bölgesinde kışlık ara ürün yetiştirme döneminde tek yıllık 

baklagil yem bitkilerin saf veya buğdaygillerle karışım şeklinde yetiştirilerek, hayvancılığın ihtiyacı olan 
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kaliteli kaba yemin temin edilmesinin yanı sıra, baklagillerin ekim nöbeti sistemine girmesi sağlanmış 

olacaktır. Karışımda kullanılan buğdaygillerin sadece verimi artırmadığı, aynı zamanda fiziksel destek 

sağladığı ve bunun sonucunda hasadı kolaylaştırdığı, ışıktan ve topraktan daha fazla yararlandığı,  

yabancı ot kontrolü sağladığı ve toprağı daha fazla koruduğu bildirilmektedir.  

Araştırma, İskenderiye üçgülünün Tritikale ile yapılan farklı karışım oranları ve biçim dönemlerinini 

ot verimi ve kalitesine etkilerini belirlemek amcıyla yürütülmüştür. 

Materyal ve Metot 
Materyal: Araştırmada, İskenderiye üçgülünde (Trifolium alexandrinum L.) populasyon, 

Tritikalede (X Triticosecale Wittmack) Tacettinbey çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. 
Deneme Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri 

Denemelerin kurulduğu alandaki toprak örneğinde yapılan analizler sonucunda; toplam tuz % 0.026, 

pH değeri 7.72, ortalama kireç içeriği % 20, organik madde % 2, kum % 27.8, kil % 31.2, silt ise % 41 

olarak saptanmıştır. Ekolojik koşullar Akdeniz iklimine sahip, yazları sıcak, nemli ve kurak, kışları ılık ve 

yağışlı geçmektedir. Bölgede yağışın çoğu, denemelerin yürütüldüğü Kasım-Nisan döneminde 

düşmektedir. Bu dönemde düşen yağışlar, kışlık ara ürün ekimleri için yeterli olmaktadır. 

Metot: Kışlık ara ürün yetiştirme döneminde (Kasım-Nisan), İskenderiye üçgülü + tritikale karışım 

denemeleri bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak, Doğu Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Deneme Alanında, Kasım 2011-12 ve Kasım 2012-13 yıllarında kurulmuştur. Ana 

parselleri karışım oranları, alt parselleri biçim dönemleri oluşturmaktadır. Dekara atılacak tohumluk 

miktarı, saf ekimlerin yanı sıra, karışım da yer alacak türlerin karışımdaki miktarları, karışımdaki % 

oranların saf ekimlerle çarpımından elde edilmiştir. 

 

                        Karışım Oranları 

Uygulamalar         İskenderiye üçgülü + Tritikale        Tohumluk miktarları (kg/da) 

     üçgül  -  tritikale 

                   % 100 (Saf)  0 2.5    --   

                   % 80  % 20 2.0  4.0   

                   % 60                         % 40 1.5  8.0   

                   % 40 % 60 1.0 12.0  

                    % 20  % 80 0.5 16.0  

                                 % 0 % 100 (saf) --- 20.0  

 

İskenderiye üçgülü tritikale karışımlarında sıra arası 25 cm, parsel uzunluğu 5 m ve parsel sıra sayısı 

14 ve toplam parsel alanı 17.5 m2 olarak planlanmışyır. Hasatta, 1’er sıra kenar tesiri atıldıktan sonra 

geriye kalan 12 sıranın (15 m2) her biçim dönemi için 4 sırası (5.0 m2) biçilmiştir. Ekimden önce dekara 

saf 5 kg azot ve 5 kg fosfor gelecek şekilde 20:20 gübresi kullanılmıştır. Karışımda biçim dönemleri; 

İskenderiye üçgülünün çiçeklenme başlangıcı, % 50 çiçeklenme ve % 100 (tam) çiçeklenme dönemleri 

olmak üzere 3 farklı dönemde yapılmıştır. Yaş ot olarak biçilen her parseldeki türler, elle ayırt edildi ve 

karışımdaki % baklagil ve buğdaygil oranları saptanmıştır. Her parseldeki karışımda hem baklagil ve hem 

de buğdaygil türü için ayrı ayrı 500 g yaş ot örneği alınmıştır. Alınan yaş ot örnekleri kurutma dolabında 

70 ºC de 48 saat kurutulup ağırlıkları sabitleşince tartıldıktan sonra kuru ot oranları saptanmıştır. Her 

parselde alınan kuru ot örneklerindeki % oran ile karışımdaki her türün yaş ot verimi ile çarpılıp, 

karışımdaki baklagil ve buğdaygil kuru ot verimi saptanmıştır. Kuru ot oranları belirlendikten sonra kuru 

otta botanik komposizyon saptanmıştır. Parselde alınan 500 g yaş ot örnekleri kurutulduktan sonra kuru 

otta saptanacak kalite analizleri için öğütülmüştür.  Ot kalite analizleri Enstitümüz bünyesinde yer alan 

kalite laboratuvarında NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) analiz cihazıyla kıyaslamalı olarak 

(Shenk ve Westerhaus 1994) The FOS XDS C0904FE-Hay and Fresh Forage kalibrasyonunda 

yapılmıştır.  

İstatistik Analizler: Araştırma sonucunda elde edilen verilere tesadüf bloklarında bölünmüş parseller 

deneme desenine göre JUMP istatistikî paket programında varyans analizleri uygulanmış, istatistiksel 

olarak önemli çıkan faktör ortalamaları, EGF çoklu karşılaştırma testine göre karşılaştırılmıştır 

(Yurtsever, 1984). 
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BULGULARI ve TARTIŞMA 

Toplam Yaş Ot Verimi (kg da-1): İskenderiye üçgülü tiritikale karışım denemelerinin 2012 ve 2013 

yıllarında elde edilen toplam yaş ot verimleri, Çizelge 1’de verilmektedir. Araştırmanın birinci yılında 

karışım oranları ve biçim dönemleri, araştırmanın ikinci yılında karışım oranları, biçim dönemleri ve 

karışım oranları x biçim dönemi interaksiyonları istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Toplam yaş ot 

verimi ortalamaları, birinci yılda 1805-5227 kg da-1 arasında, ikinci yılında ise 1994-3088 kg da-1 arasında 

değiştiği görülmektedir. Araştırmanın birinci yılında 2. biçim, ikinci yılında ise 2. ve 3. biçimler en 

yüksek ot verimine sahip olmuşlardır. Karışım oranlarına göre ise en yüksek verimler birinci yılda % 80 

üçgül-20 tritikale karışımında, araştırmanın 2. yılında ise % 20 üçgül-80 tritikale (5) ve saf tritikale (6) 

karışımlarında elde edilmiştir. Tükel ve ark. (1991), Adana koşullarında İskenderiye üçgülü + yulaf 

karışımlarının 3943 kg da-1 yeşil ot verimi alındığını bildirmişlerdir. Kızılşimşek (1997), İskenderiye 

üçgülü ile farklı buğdaygil (tritikale, buğday, yulaf, arpa ve İtalyan çimi) türleri ile farklı karışım 

oranlarında yaptığı araştırmada, en düşük yeşil ot verimin saf çimde, en yüksek tritikale + üçgül verimini 

3338 kg da-1 ile % 50 karışım oranlarında, saf İskenderiye üçgülünde 2974 kg da-1 yaş ot alındığını 

belirtmiştir. 

Çizelge 1. Üçgül -Tritikale Karışımının 2012-13 Yıllarında Elde eDilen Ot Verimi ve Kalite Özellikleri 
 

 

 Yaş Ot Verimi 

(kg da) 

Kuru Made Verimi 

(kg da) 

Ham Protein  

Oranı (%) 

NDF  

(%) 

ADF 

(%) 

Biçim Karışı

m 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1
. 

B
iç

im
 

1 4657 3091 a 732 ıj 702 16.83 18.61 47.71 51.49 g 36.08 37.37 cd 

2 4790 2625 de 955 fg 753 16.15 15.51 58.35 61.19 ef 39.04 37.60 cd 

3 4084 2271 f 896 gh 702 15.52 13.36 58.93 64.96 b-f 38.47 38.24 cd 

4 3650 2758 bcd 861 ghı 874 15.48 12.50 59.21 67.20 a-d 38.24 38.65 cd 

5 3203 3088 a 816 hı 1055 14.40 12.17 62.92 68.71 ab 38.84 39.04 cd 

6 1805 2793 bcd 567 k 921 11.02 10.91 67.46 69.73 ab 40.21 39.30 bcd 

2
. 

B
iç

im
 

1 4860 2626 de 1056 ef 586 14.85 17.70 54.84 60.44 f 42.74 45.78 a 

2 5227 2465 ef 1235 cd 728 12.95 15.07 62.40 64.34 b-f 42.98 40.67 bc 

3 4632 2566 de 1189 de 783 13.22 14.11 62.99 65.72 a-f 41.81 39.70 bcd 

4 4027 2982 abc 1134 de 964 11.38 12.45 66.24 67.85 abc 43.64 40.51 bcd 

5 3280 2909 abc 971 fg 949 12.05 12.21 64.82 66.27 a-e 41.88 38.75 cd 

6 1835 2729 cde 638 jk 909 9.10 11.39 72.89  70.65 a 44.00 40.44 bcd 

3
.B

iç
im

 

1 4252 2764 bcd 1172 de 713 15.21 15.51 52.70 62.59 c-f 40.67 48.08 a 

2 4965 1994 g 1715 a 595 11.65 15.07 62.31 61.66 def 43.84 43.73 ab 

3 4040 2284 f 1491 b 878 10.16 13.49 67.33 62.13 def 44.68 39.34 bcd 

4 3816 2556 de 1475 b 995 9.88 11.75 68.58 66.09 a-f 45.07 40.43 bcd 

5 3562 3024 ab 1365 bc 1218 11.25 11.87 66.26 64.08 b-f 42.91 36.64 cd 

6 2080 3071 a 942 fgh 1274 7.34 11.43 76.13 62.99 c-f 47.14 36.04 d 

Biçim 

Ort. 

1B 3698 b 2271 b 805 c 834 b 14.90 a 13.84 59.09 c   63.86 38.48 c 38.37 b 

2B 3977 a 2713 a 1037 b 820 b 12.58 b 13.82 64.03 b   65.88   42.84 b 40.97 a 

3B 3786 b 2615 ab 1360 a 945a 10.91 c 13.19 65.55 a    63.25   44.05 a 40.71 a 

K
ar

ış
ım

 O
ra

n
la

rı
 

O
rt

al
am

a 

1 4590 b 2827 b 987 c 667 d 15.63 a 17.28 a 51.75 d 58.14 d 39.83 c 43.74 a 

2 4994 a 2361 c 1301 a 692 d 13.59 b 15.22 b 61.02 c 62.40 c 41.95 b 40.66 b 

3 4252 c 2373 c 1192 b 787 c 12.97 bc 13.65 c 63.08 b 64.27 bc 41.65 b 39.09 b 

4 3831 d 2765 b 1157 b 944 b 12.25 bc 12.23 d 64.68 b 67.05 ab 42.32 ab 39.86 b 

5 3348 e 3007 a 1050 c 1074 a 12.57 c 12.08 d 64.66 b 66.35 ab 41.21 bc 38.14 b 

6 1907 f 2864 ab 716 d 1034 a 9.15 d 11.24 d 72.16 a 67.79 a 43.78 a 38.59 b 

DK (%) 7.9 7.3 7.03 9.11 9.67 11.58 10.27 3.31 6.2 7.99 

 

EGF 

(%5) 

B 174.6 1102 56.3 48.6 0.85 Ö.D. 1.21 Ö.D. 1.08 1.85 

KxB 

İnt 

Ö.D 270 13 119 Ö.D Ö.D Ö.D 5.67 Ö.D. 4.54 

K.O 247.4 156 79.7 68.7 1.204 1.15 1.209 3.27 1.53 2.62 

 

Toplam Kuru Madde Verimleri (kg da-1): Çizelge 1’de görüleceği üzere, KM verimi bakımından 2012 

yılındaki karışım oranları ve biçim dönemleri interaksiyounu ve her iki yıldaki karışım oranları 

ortalamaları ve biçim dönemleri istatistikî olarak önemli bulunmuştur. Toplam kuru madde verimi 

ortalamaları araştırmanın birinci yılında 567-1715 kg da-1, araştırmanın ikinci yılında 586-1274 kg da-1 

arasında değiştiği görülmektedir. Üçgül-tritikale karışımının en yüksek toplam KM verimleri, 

araştırmanın birinci yılında  % 80 üçgül-20 Tritikale, ikinci yılında % 20 üçgül-80 Tritikale ile saf 

tritikale uygulamalarında elde edilmiştir. Her iki yılda da biçim dönemleri artarken KM verimlerinde de 

artışlar saptanmıştır.  
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Ham Protein Oranı (%): Çizelge 1’de görüleceği üzere, araştırmanın her iki yılında da karışım 

oranları ve biçim dönemleri istatistikî olarak önemli bulunmuştur. Araştırmanın birinci yılında HP 

değerleri % 7.34-16.83 arasında, araştırmanın ikinci yılında ise % 10.91-18.61 arasında değiştiği 

saptanmıştır.  Her iki yılda da en yüksek HP oranaları saf üçgül ve karışımdaki üçgül oranına paralel 

olarak artmıştır. Kızılşimşek (1997), iskenderiye üçgülü ile farklı buğdaygil (tritikale, buğday, yulaf, arpa 

ve İtalyan çimi) türleri ile farklı karışım oranlarında yaptığı araştırmada, buğdaygillerin protein oranın 

%12, üçgülün ise %22 civarlarında olduğunu saptamıştır.  

Nötr Deterjanda Çözünmeyen Lif (NDF) : Araştırmanın birinci yılında biçim dönemleri ve karışım 

oranları ortalamaları, araştırmanın ikinci yılında ise karışım oranları ve karışım oranları x biçim 

dönemleri interaksiyanları istatistikî olarak önemli bulunmuştur. NDF oranları araştırmanın birinci yılında 

% 47.71-76.13, ikinci yılında ise %51.49-70.65 arasında değiştiği saptanmıştır. Araştırmanın her iki 

yılında da NDF değerleri, karışımdaki üçgülün oranın azalmasına paralel olarak artış göstermiştir. 

Asit Deterjanda Çözünmeyen Lif (ADF): ADF değerleri bakımından araştırmanın birinci yılında biçim 

dönemleri ve karışım oranları ortalamaları; araştırmanın 2. yılında ise karışım oranları, biçim dönemleri 

ve karışım oranları x biçim dönemleri interaksiyanları istatistikî olarak önemli bulunmuştur. Araştırmanın 

birinci yılında ADF oranlarının % 36.08-48.08 arasında, araştırmanın ikinci yılında % 36.04-48.08 

arasında değiştiği saptanmıştır.  Araştırmanın her iki yılında en düşük % NDF ve ADF değerlerin ise saf 

üçgülün birinci biçiminde saptanmıştır. Bu dönemde bitkiler çok taze olması nedeniyle selüloz içeriği 

düşük olmaktadır. Biçim dönemleri uzadıkça NDF değerlerinde artış olmaktadır. Biçim dönemlerinin 

gecikmesi ile birlikte bitkiler daha fazla büyümekte ve daha fazla selüloz birikmesi nedeniyle NDF 

değerleri de yüksek çıkmaktadır.  
 

Çizelge 2. Üçgül -Tritikale Karışımının 2012-2013 Yıllarına Ait Kuru Otta Mineral Elemetler 
  Kalsiyum, Ca (%) Potasyum, K  (%) Magnezyum, Mg,  (%) Fosfor, P (%) 

Biçim Karışım 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1
. 

B
iç

im
 

1 1.035 a 1.063 a 3.88 a 4.04 0.183 ab 0.220 0.353 0.308 

2 0.653 c 0.589 d 3.75 ab 3.58 0.104 cd 0.135 0.358 0.325 

3 0.535 de 0.447 e 3.71 ab 3.09 0.084 def 0.105 0.365 0.318 

4 0.555 de 0.295 gh 3.53 bc 3.12 0.088 de 0.085 0.358 0.323 

5 0.430 fg 0.240 hı 3.17 def 3.118 0.056 g 0.078 0.360 0.328 

6 0.180 h 0.230 hı 2.95 fg 2.88 0.025 h 0.075 0.353 0.315 

2
. 

B
iç

im
 

1 0.833 b 0.903 b 3.41 ab 4.09 0.160 0.215 0.308 0.318 

2 0.553 de 0.391 ef 3.53 bc 3.71 0.094 de 0.133 0.330 0.348 

3 0.503 ef 0.282gh 3.50bc 3.73 0.082 def 0.103 0.338 0.340 

4 0.395 g 0.164 ıj 3.09 ef 3.58 0.054 g 0.080 0.323 0.335 

5 0.405 g 0.136 j 3.10 ef 3.41 0.062 fg 0.070 0.328 0.335 

6 0.075 ı 0.010 k 2.70 g 3.62 0.018 ı 0.038 0.343 0.340 

3
.B

iç
im

 

1 0.973 a 0.940 b 3.50 ab 4.12 0.200 a 0.203 0.298 0.283 

2 0.610 cd 0.701 c 3.30 cde 3.86 0.126 c 0.160 0.283 0.298 

3 0.420 fg 0.326 fg 3.23 de 3.60 0.070 efg 0.115 0.305 0.258 

4 0.418 fg 0.197 ıj 3.31 cde 3.41 0.087 def 0.070 0.290 0.308 

5 0.413 g 0.051 k 3.24 de 3.30 0.075 efg 0.060 0.313 0.313 

6 0.058 ı 0.014 k 2.79 g 3.40 0.018 ı 0.048 0.310 0.320 

Biçim 

Ort. 

1B 0.565 A 0.477 A 3.50 3.31 B 0.090 0.116 0.358 A 0.319 B 

2B 0.460 B 0.314 C 3.22 3.69 A 0.072 0.106 0.328 B 0.336 A 

3B 0.482 B 0.369 B 3.23 3.61 A 0.091 0.109 0.299 C 0.296 C 

K
ar

ış
ım

 O
ra

n
la

rı
 

O
rt

al
am

a 

1 0.947 a 0.968 a 3.60 a 4.08 a 0.180 a 0.213 a 0.319 c 0.303 

2 0.605 b 0.560 b 3.53 a 3.72 b 0.108 b 0.143 b 0.323 bc 0.323 

3 0.486 c 0.352 c 3.48 a 3.47 c 0.079 c 0.108 c 0.336 a 0.305 

4 0.456 cd 0.218 d 3.31 b 3.37 c 0.076 c 0.078 d 0.323 bc 0.322 

5 0.416 d 0.142 e 3.17 b 3.29 c 0.064 c 0.069 de 0.333 ab 0.325 

6 0.104 e 0.080 f 2.81 c 3.30 c 0.020 d 0.053 e 0.335 a 0.325 

DK (%) 12.0 13.8 5.41 6.89 21.3 20.09 3.81 8.51 

 

EGF 

(%5) 

B 0.036 0.03 0.105 0.14 0.01 Ö.D 0.072 0016 

KxB İnt 0.087 0.076 0.257 Ö.D 0.025 Ö.D Ö.D Ö.D 

K.O 0.050 0.044 0.149 0.20 0.015 0.019 0.010 Ö.D 

 

Karışımlara Ait Kuru Ot Mineral Element Değerleri (%) 
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Kalsiyım (Ca): Araştırmanın her iki yılında da en yüksek Ca değerlerinin saf üçgülde elde edildiğini, 

en düşük değerlerin ise saf tritikale veya tritikalenin yoğun olduğu karışımlardan elde edilmiştir. Biçim 

dönemleri arttıkça Ca değerlerinin genelde azaldığı görülmüştür (Çizelge 2). Paulson ve ark. (2008), 

baklagillerin makro ve mikro element içerikleri, buğdaygillere göre daha yüksek olduğunu, baklagillerin 

Ca bakımından buğdaygillere göre 2-3 kat daha fazla olduğunu bildirmektedir.  

Potasyum (K): Araştırmanın her iki yılında da en yüksek K değerlerinin saf üçgülde, en düşük 

değerlerin ise saf tritikale veya tritikalenin yoğun olduğu karışımlardan elde edilmiştir. Biçim dönemleri 

arasında çok belirgin bir farklılığın oluşmadığı görülmektedir (Çizelge 2). Magnezyum (mg): 

Araştırmanın her iki yılında da en yüksek Mg değerlerinin saf üçgülde, en düşük değerlerin ise saf 

tritikale veya tritikalenin yoğun olduğu karışımlardan elde edilmiştir. Süt olum dönemlerinde elde edilen 

Mg değerlerinin, hamur olum dönemine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Çizelge 2). Baklagillerin 

makro ve mikro elementlerce buğdaygillere göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Benzer sonuçlar, 

Paulson ve ark. (2008) tarafından da bildirilmektedir.  

Fosfor (P): Araştırmanın her iki yılında da P değerleri bakımından türler ve uygulamalar arasında 

önemli bir farklılık saptanmazken, P değerleri % 290-365 arasında değiştiği saptanmıştır . 

 

SONUÇ 

Araştırma sonuçları, İskenderiye üçgülünün Tritikale ile yapılan karışımlarının ot verimi ve kalitesi 

bakımından, Çukurova koşullarında en uygun ve uygulanabilir karışım oranının % 60 İskenderiye üçgülü 

+ % 40 Tritikale veya karışımdaki üçgül oranın % 40’ın altına düşmemesi ve en uygun biçim zamanının 

ise İskenderiye üçgülünün %100 çiçeklenme dönemi olduğunu göstermiştir. 

*) Bu çalışma, TAGEM tarafından desteklenmiş olan TAGEM/TA/11/01/005 nolu projenin bir 

kısmıdır. 
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Tohum Kaplama Tekniğinin Yem Bitkilerinde Kullanım Olanakları 
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ÖZET 

Başarılı bir tarımsal üretimde, istenilen bitki sıklığının ve yüksek verimin elde edilmesi her şeyden 

önce ekilen tohumun hızlı, üniform ve eksiksiz bir şekilde çimlenip çıkış yapmasına bağlıdır. Ancak, bir 

taraftan çimlenmenin sıcaklık, nem, toprak tuzluluğu gibi çevresel faktörlerden etkilenmesi, diğer taraftan 

ekilen tohumluğun çoğu kere genetik yapı, tohum olgunluğu ve tohum büyüklüğü bakımından üniform 

olmaması eşzamanlı çimlenme ve çıkışa engel olmakta, çimlenme ve çıkış oranı azalmakta ve bunun 

sonucunda istenilen bitki sıklığı sağlanamamaktadır. Özellikle ilkbahar ekimlerinde hüküm süren düşük 

toprak sıcaklıkları düşük yağış miktarı çoğu kere hızlı çimlenme ve çıkış için uygun değildir. Bu şartlar 

altında çıkış yapan fideler yavaş büyümekte, tohum ve toprak kökenli patojenlere karşı daha fazla 

hassasiyet göstermektedirler. İyi bir çimlenme ve erken fide gelişimi sağlayabilmek için tohumlar uygun 

şekilde kaplanabilmekte ve kaliteleri arttırılabilmektedir. Tohum kaplama ilk olarak 1930’lu yıllarda 

Almanlar tarafında buğdaygillerin tohumları için kullanılmaya başlanmıştır. Tohum kaplamanın temel 

amacı tohumun orijinal haline göre daha büyük, yuvarlak, yumuşak, ağır ve uniform bir hale gelmesini 

sağlamaktır. Kaplanmış tohum birçok ekim makinesi ile istenilen sıra arası mesafe ile derinliğe ekilebilir. 

Tarlalardaki pnömatik ekimler, tohumlar arasında yeterli mesafe bırakmayı sağladıkları için çimlenen 

fideler gelişmeleri için yeterli bireysel alan bulurlar ve kültürel işlemler daha rahat yapılabilir. Üreticiler, 

pinomatik ekim yöntemi ile ekim yapabilmek için çok küçük, hafif ve farklılık gösteren ham tohumların 

kaplanmasını mevcut aletlerle uyum sağlaması açısından arzu ederler. Bu sayede tohumlar istenilen sıra 

arası mesafe ile istenilen derinliğe ekilebilirler. Bunun yanında kaplama yöntemi ile tohumun çimlenme 

performansını arttıracak veya çimlenme ve fide döneminde hastalık ve zararlılarla mücadele 

materyallerinin taşınmasına olanak sağlanmaktadır. 

Tohum kaplama teknikleri günümüzde, yem bitkileri içerisinde en fazla yonca tohumlarına 

uygulanmaktadır. Birinci derecede pnömatik yöntemle ekim yapabilme olanaklarını geliştirmek için 

kullanılan tohum kaplama tekniği, kaplanmış yonca tohumlarının meralarda yüzeysel ekimlerde başarı 

oranını arttırarak iyi bir çimlenme ve fide gelişimi sağlamaktadır. Günümüzde yoğun şekilde yonca 

tohumlarında uygulanan kaplama teknikleri zamanla diğer küçük tohumlu yem bitkileri içinde 

önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tohum kaplama, çimlenme, yem bitkileri, yonca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mehmetarslan@akdeniz.edu.tr


 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

204 
 

İkinci Ürün Olarak Ekilen Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 
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ÖZET 

Bu çalışma Yozgat ilinde ikinci ürün olarak yetiştirilen 17 adet silajlık mısırın (Hido, Katone, 

Kerbanıs, Kayras, Kolosseus, Karımbes, KWS6565, Cadız, Colonia, SY Lucrosa, Truva, BC 682, OSSK 

596, DS 0224, Sagunto, Arifiye ve Sakarya) bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2014 yılında 

yürütülmüştür. Çalışma Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. 

Hamur olum döneminde hasat edilen silajlık mısır çeşitlerinde ham protein oranı, ADF, NDF, K, Ca, P ve 

Mg içerikleri incelenmiştir. Çalışmada en yüksek ham protein oranı istatistiksel olarak aynı grupta yer 

alan Kayras (% 9.75), Hido (% 9.33) ve Katone (% 9.26) çeşitlerinde belirlenirken, en düşük % 6.56 ile 

DS 0224 çeşidinde belirlenmiştir. ADF ve NDF oranları sırasıyla % 32.12–39.32 ve % 48.23–64.77 

arasında değişmiştir. Makro besin elementlerinden K, P, Ca ve Mg içerikleri ise sırasıyla              % 1.35-

2.384, % 0.175-0.310, % 0.528-0.967 ve % 0.320-0.423 arasında değişmiş ve çoğu silajlık mısırlarda 

belirlenen makro besin elementleri kaba yemlerde bulunması gereken değerler arasında olmuştur.  

Çalışma sonucunda, Yozgat ekolojik koşullarında Hido, Katone ve Kerbans silajlık mısır çeşitlerinin 

ikinci ürün olarak yetiştirilmesinin uygun olacağı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelime: Yozgat, ikinci ürün, kalite, silajlık mısır 

 

Determination on quality traits different silage maize cultivars which can be cultivated as second 

crop 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine some quality characteristics of 17 silage corn (Hido, Katone, 

Kerbanıs, Kayras, Kolosseus, Korimbos, KWS 6565, Cadız, Colonia, SY Lucrosa, Truva, BC 682, OSSK 

596, DS 0224, Sagunto, Arifiye ve Sakarya) in second crop season of Yozgat province during 2014 

growing season. The experiment was arranged in randomized blocks design with three replications. Crude 

protein, ADF, NDF, Ca, P, K, Mg content were investigated. The highest crude protein yield was 

determined Kayras (9.75%), Hido (9.33%) ve Katone (9.26%), while the lowest was determined in 

varieties DS 0224 with  6.56%. ADF and NDF rates were ranged between 32.12-48.23% (Hido) and 

39.32-64.77% (DS 0224) respectively. Mineral nutrients were ranged between 1.35-2.384%,  0.175-

0.310%,  0.528-0.967 % and 0.320-0.423% respectively (K, P, Ca and Mg) and they in most treatments 

were found within the livestock requirement limits. 

According to the results, Hido, Katone ve Kerbans variety was suggested as second crop under Yozgat  

ecological conditions. 

Key words: Yozgat, second crop, quality, silage maize 

 

GİRİŞ 

Kışlık olarak yetiştirilen tahılların hasadı genellikle yaz ayları içerisinde yapılmaktadır. Hasat tarihleri 

bölgelere göre farklılık göstermekle beraber, bir sonraki kışlık ekime kadar tarım alanları 4-5 ay boş 

kalmaktadır. Bu süre özellikle de sulama sıkıntısı olmayan alanlarda, vejetasyon süresi kısa olan bir ara 

ürün ile değerlendirilebilir. Türkiye bu anlamda çok şanslı olup, bu dönemde yetiştirilebilecek çok sayıda 

bitki türüne sahiptir. Bu konuda yapılan bir çalışmada, buğday-buğday hasadını takiben 4-5 ay boş kalan 

tarım alanlarında silajlık mısır, sorgum, sudanotu ve sorgum-sudanotu melezlerinin yetiştirilmesi 

sonucunda ülkemizde yaklaşık olarak 9.000.000 ton kuru ot sağlanabileceği bildirilmektedir (Çelen ve 

ark., 1998; Budak ve Soya, 2003). 

Mısır kuru ota oranla silaj olarak daha fazla değerlendirilmektedir. Bunun nedeni mısırın kuru madde 

içeriğinin ve laktik asit fermantasyonu için gerekli olan suda eriyebilir karbonhidratlarca zengin 
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olmasıdır. Silaj, kaba yeme oranla daha rahat depolanabilmesi, hazır yeşil yem olarak tüketilebilmesi ve 

depolanırken de besin madde kayıplarının daha az olması gibi sebeplerden ötürü daha avantajlıdır. Ot 

verimi bakımından hiç de küçümsenmeyecek düzeyde bulunan mısırın verimi arpanın yaklaşık olarak 2.5 

katına eşittir (Yaylak ve Alçiçek 2003). 

Vejetasyon süresi 70-140 gün arasında değişen mısır bitkisi, olgunlaşma gün sayılarına göre, FAO 

sisteminde 8 ayrı gruba ayrılmış olup, bölgemiz ekolojik koşullarında da hem ana, hem de ara ürün olarak 

değerlendirilmesi mümkündür.   

Bu çalışma, Yozgat ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen 17 farklı silajlık mısır 

çeşidinin bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.  

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma 2014 yılında Yozgat ili merkeze bağlı Baltasarılar köyü çiftçi arazisinde yürütülmüştür. 

Araştırmada Tablo 1’de özellikleri verilen silajlık mısır çeşitleri kullanılmıştır. 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan mısır çeşitlerine ait bilgiler 

No Çeşit adı Çeşit sahibi FAO olum grubu 

1 Cadız Fito Tohumculuk Ticaret Ltd. Şti. 700 

2 Sagunto  Fito Tohumculuk Ticaret Ltd. Şti. 700 

3 DS 0224 Agromar San. ve Tic. A. Ş. 600 

4 Colonia Agromar San. ve Tic. A. Ş. 650 

5 Arifiye Sakarya Mısır Araştırma Enstitütüsü 650-700 

6 Sakarya Sakarya Mısır Araştırma Enstitütüsü 700 

7 SY Lucrosa Sygenta Tohumculuk Ticaret Ltd. Şti. 600 

8 OSSK 596 Tareks Tohumculuk Tic. A.Ş. 550-600 

9 BC 678 BC Institut 600 

10 Truva Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. A.Ş 700 

11 Hido May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş. 700 

12 Kerbanıs KWS Türk Tarım Ticaret AŞ. 450-500 

13 Korımbos KWS Türk Tarım Ticaret AŞ. 500-550 

14 KWS 6565 KWS Türk Tarım Ticaret AŞ. 570 

15 Kayras KWS Türk Tarım Ticaret AŞ. 630 

16 Katone  KWS Türk Tarım Ticaret AŞ. 650 

17 Kolosseus KWS Türk Tarım Ticaret AŞ. 680 

 

Çalışmanın yapıldığı alana ait toprak özellikleri ve meteorolojik verileri Tablo 2 ve 3’de verilmiştir. 

Deneme alanının toprak özellikleri incelendiğinde, tınlı bünyeye sahip, pH bakımından hafif alkali (8.21), 

fazla kireçli (16.03) ve tuzsuz (0.012) olduğu belirlenmiştir. Deneme toprağının fosfor içeriği çok az 

(1.77 kg/da), potasyum içeriği çok fazla (168.71 kg/da) ve organik maddesi ise orta seviyede (% 2.90) 

olarak belirlenmiştir (Tablo 2).  

Tablo 2. Deneme alanı toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

Özellikler 

                       Deneme Alanı 

Tahlil Değeri Derecesi 

%  Doygunluk 45.10 Tınlı 

Ph 8.21 Hafif Alkali 

% Kireç (CaCO3) 16.03 Fazla Kireçli 

% Toplam Tuz 0.012 Tuzsuz 

P2O5 (kg/da) 1.77 Çok az 

K2O (kg/da) 168.71 Yüksek 

% Organik Madde 2.90 Orta 

*Toprak analizleri Yozgat Ziraat Odası tarafından yapılmıştır 

Denemenin yürütüldüğü lokasyona ait uzun yıllar ile 2014 yetiştirme dönemine ait yağış toplamı 

sırasıyla 119.2-249.8 mm olmuştur. Uzun yıllar sıcaklık ortalaması 16.38 oC iken,  2014 yılında ise 17.64 
oC olmuştur (Tablo 3). Uzun yıllar ile 2014 yetiştirme döneminde ortalama nispi nem ise sırasıyla % 

58.04-53.28 olarak tespit edilmiştir (Tablo 3).  
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Tablo 3. Deneme alanı meteorolojik verileri 

 Uzun Yıllar 2014 Yılı 

Aylar Sıcaklık (OC) Nem 

(%) 

Yağış 

(mm) 

Sıcaklık 

(OC) 

Nem 

(%) 

Yağış 

(mm) 

Haziran 16.8 60.5 43.5 16.8 56.0 79.8 

Temmuz 19.7 56.8 12.3 21.8 43.2 3.7 

Ağustos 19.6 55.7 8.90 22.4 43.5 27.1 

Eylül 15.5 58.1 18.0 16.4 54.4 66.6 

Ekim 10.3 59.4 36.5 10.8 69.3 72.6 

Ortalama 16.38 58.04  17.64 53.28  

Toplam   119.2   249.8 

*İklim verileri Yozgat Meteoroloji Müdürlüğünden alınmıştır. 

Ekim işlemi ekolojik koşullar dikkate alınarak 18.07.2014 tarihinde ve Tesadüf Blokları Deneme 

Desenine göre 3 tekrarlı yürütülmüştür. Sıra arası 70 cm, sıra üzeri 17 cm, parsel uzunluğu 5 m ve 4 sıra 

ve tohum dekara 12.000 adet olacak şekilde elle yapılmıştır.  Denemede ekim ile birlikte dekara 8 kg 

P2O5 gelecek şekilde DAP gübresi ve yarısı ekimle diğer yarısı da bitkilerin 40-50 cm boylandıklarında, 

dekara toplam 20 kg N gelecek şekilde Amonyum Nitrat (% 33N) gübresi uygulanmıştır. Vejetasyon 

süresi boyunca toplamda 5 kez sulama ve 1 kez yabancı ot mücadelesi yapılmıştır. Hasat hamur olum 

döneminde yapılmıştır.  

Hasat edilen yaş örnekler kurutma dolabında 60 oC de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur. 

Daha sonra bu örnekler öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Öğütülen örneklerde; ham protein, 

ADF, NDF oranları ile Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Fosfor (P) ve Magnezyum (Mg) içerikleri Near 

Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) (Foss 6500) cihazı ile IC-0904FE paket programı kullanılarak 

belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılarak Tesadüf Blokları Deneme 

Desenine göre analiz edilmiştir. İşlemler arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile ortaya 

konulmuştur.  

Bulgular, Tartışma ve Sonuç 

Yozgat ekolojik koşullarda ikinci ürün olarak ekilen farklı mısır çeşitlerine ait ham protein, ADF, 

NDF, potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) oranları Tablo 4 ve 5’te verilmiştir. 

Buna göre incelenen tüm özellikler bakımından mısır çeşitleri arasında fark istatistiksel olarak çok önemli  

(p<0.01) olmuştur. 

En yüksek ham protein Kayras (% 9.75), Hido (% 9.33) ve Kerbanıs (% 9.26) çeşitlerinden elde 

edilirken, en düşük ham protein oranı ise  % 6.88 (Sagunto) - 7.28 (Cadız) arasında değişmiştir (Tablo 4). 

Silajlık mısır ile yapılmış önceki çalışmalarda belirlenen ham protein oranı % 7.97 - 11.13 (Çiğdem ve 

Uzun, 2006), % 5.11 - 11.16 (Balmuk, 2012) ve % 3.94 -4.74 (Güneş ve Acar, 2006) arasında değişmiştir. 

Önceki araştırmalarda belirlenen ham protein oranlarının düşük ya da yüksek olması, kullanılan çeşit, 

ekolojik koşullar ve uygulanan kültürel işlemlerin farklı olmasından kaynaklanmış olabilir.  

ADF ve NDF otun sindirilebilirliğini ve kimyasal kalitesini yansıtmaktadır (Çarpıcı, 2016). Dolaysıyla 

kaba yemlerde ADF ve NDF içeriğinin yüksek olması yemin hayvan tarafından tüketimini azaltmaktadır 

(Yavuz, 2005). Çalışmada çeşitlerin ADF ve NDF oranları % 32.12 ile 39.32 ve % 48.23 – 64.77 arasında 

değişirken, en düşük ADF ve NDF oranı Hido, en yüksek ise DS 0224 çeşidinde belirlenmiştir (Tablo 4). 

Bulgularımız farklı araştırıcılar tarafından yürütülen çalışmalarda belirlenen ADF ve NDF oranları % 

24.22 – 43.29 ve  % 48.11 – 73.85 arasında değişmiştir (Balmuk, 2012; Çarpıcı, 2016). Bu çalışmada 

belirlenen ADF ve NDF oranları diğer araştırıcıların bulguları arasında yer almıştır. Farklılıklar ise, 

ekoloji, hasat zamanı ve kullanılan türlerinin farklı olmasından kaynaklanmış olabilir.  

K oranı 1.305 – 2.384 arasında değişirken, en yüksek K oranı Arifiye, en düşük ise Cadız çeşidinde 

belirlenmiştir. Farklı araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda K oranı % 1.33-2.97 arasında 

değişmiştir (Erdem, 2011; Özata ve ark., 2012). Elde edilen değerler diğer araştırıcıların bildirdiği 

bulgular ile uyum içerisindedir. 
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Tablo 4. Farklı mısır çeşitlerinde belirlenen ham protein, ADF ve NDF oranları (%) 

Çeşitler Ham protein oranı** ADF oranı** NDF oranı** 

Cadız 7.28 e 38.45 ab 63.19 a 

Sagunto  6.88 e 36.36 b-f 56.15 c 

DS 0224 6.56 e 39.32 a 64.77 a 

Colonia 7.14 e 36.94 a-e 56.14 c 

Arifiye 8.22 cd 37.83 abc 58.14 ab 

Sakarya 7.05 e 35.60 c-g 53.68 cd 

SY Lucrosa 7.10 e 37.06 a-d 57.71 ab 

OSSK 596 7.01 e 35.55 c-g 55.65 c 

BC 678 6.97 e 34.58 e-h 54.10 cd 

Truva 7.05 e 37.06 a-d 55.93 c 

Hido 9.33 ab 32.12 ı 48.23 d 

Kerbanıs 8.45 bc 33.64 ghı 53.91 cd 

Korımbos 7.28 de 37.38 abc 57.73 ab 

KWS 6565 7.15 e 34.87 d-h 56.27 c 

Kayras 9.75 a 33.00 hı 56.47 b 

Katone  9.26 ab 33.17 hı 48.75 d 

Kolosseus 7.44 de 34.17 f-ı 53.75 cd 

Ortalama 7.64 35.71 55.92 

(*) 0.05 düzeyinde, (**) 0.01 düzeyinde önemli  

 

En yüksek P oranı istatistiksel olarak aynı grupta yer alan Kayras (% 0.310), Hido (% 0.283), Katone 

(% 0.278) ve Kerbanıs (% 0.267), en düşük ise % 0.175 ile OSSK 596 çeşidinden elde edilmiştir (Tablo 

5). Hayvanların P ihtiyaçlarının karşılanması için yemlerde P oranının % 0.2 olması istenir (Anon, 1971). 

Çalışmada Korimbos, Colonia, Truva, OSSK 596 ve DS 0224 çeşitleri dışında kalan tüm çeşitlerde 

belirlenen P oranları istenen düzeyin üzerinde olmuştur (Tablo 5). 

Çeşitlerin Ca içeriği 0.528 (Arifiye) – 0.967 (BC 682) arasında değişmiştir. Tüm işlemlerde belirlenen 

Ca oranları kaba yemlerde bulunması gereken değerin (% 0.3) (Kidambi ve ark., 1989) üzerinde olmuştur 

(Tablo 5). 

Tablo 5. Farklı mısır çeşitlerinde belirlenen K, P, Ca ve Mg oranları (%) 

Çeşitler K** P** Ca** Mg* 

Cadız 1.305 ı 0.229 bcd 0.568 de 0.344 cde 

Sagunto  1.778 c-g 0.209 cde 0.838 abc 0.358 b-e 

DS 0224 1.545 f-ı 0.188 de 0.564 de 0.365 a-e 

Colonia 1.604 e-ı 0.196 de 0.700 b-e 0.364 a-e 

Arifiye 2.384 a 0.228 bcd 0.528 e 0.353 b-e 

Sakarya 1.942 b-e 0.207 cde 0.799 abc 0.377 a-e 

SY Lucrosa 1.815 c-f 0.214 cde 0.838 abc 0.337 de 

OSSK 596 2.191 ab 0.175 e 0.690 b-e 0.414 ab 

BC 678 1.349 hgı 0.200 cde 0.967 a 0.379 a-e 

Truva 2.120 abc 0.192 de 0.882 ab 0.320 e 

Hido 2.015 bcd 0.283 a 0.845 abc 0.423 a 

Kerbanıs 2.048 abc 0.267 ab 0.670 cde 0.366 a-e 

Korımbos 1.435 ghı 0.195 de 0.793 abc 0.386 a-d 

KWS 6565 1.883 b-f 0.204 cde 0.743 bcd 0.405 abc 

Kayras 1.540 f-ı 0.310 a 0.589 de 0.383 a-e 

Katone  2.145 abc 0.278 a 0.746 bcd 0.392 a-d 

Kolosseus 1.670 dg 0.244 abc 0.748 bcd 0.349 cde 

Ortalama 1.810 0.225 0.736 0.372 

(*) 0.05 düzeyinde, (**) 0.01 düzeyinde önemli  

 

En yüksek Mg oranı istatistiksel olarak aynı grupta yer alan Hido (% 0.423), Katone (% 0.392) Kayras 

(% 0.383) ve Kerbanıs (% 0.366), en düşük ise % 0.320 ile Truva’dan elde edilmiştir (Tablo 5). Araştırma 
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sonucunda elde edilen ortalama Mg oranı (% 0.20), Özata ve diğ, (2012)’nin farklı silajlık mısır çeşitleri 

üzerinde yaptığı çalışmadan elde ettiği değerlerin (% 0.17-0.28) üzerinde olmuştur. Farklılıklar ekoloji, 

hasat zamanı ve kullanılan türlerinin farklı olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Çalışma sonucunda, Yozgat ekolojik koşullarında Hido, Katone ve Kerbans silajlık mısır çeşitlerinin 

ikinci ürün olarak yetiştirilmesinin uygun olacağı tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışma Yozgat ekolojik koşulları altında 2014 ve 2015 yetiştirme döneminde macar fiği (MF) ile 

arpa (A), buğday (B) ve tritikalenin (T) 5 farklı karışım oranında (% 100:0 70:30, 60:40, 50:50 ve 40:60) 

ekilmesi ve 2 farklı olum döneminde (çiçeklenme ve süt olum dönemi) hasat edilmesinin peşine ekilen 

silajlık mısırın kalitesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bölünmüş parseller deneme desenine 

göre 4 tekrarlamalı olarak kurulan bu çalışmada ana parselleri ekim zamanı alt parselleri ise ön bitki 

karışım oranları oluşturmuştur. Çalışmada belirlenen özellikler; ham protein oranı, ham kül oranı, ADF, 

NDF, oranı ile K, P, Ca ve Mg içerikleridir.  Protein oranı % 5.90 -  7.75, ham kül oranı ise % 6.18 – 7.38 

arasında değişmiştir. En düşük ADF ve NDF oranı yalın arpa (%34.19 – 61.18), en yüksek ise              % 

60MF+40T (% 36.88 – 65.99) işlemlerinin peşine ekilen parsellerden elde edilmiştir. K, P, Ca ve Mg 

içerikleri ise % 1.96 – 2.12, 0.271 – 0.289, 0.23 – 0.30 ve % 0.18 – 0.22 arasında değişmiştir. 

İki yıllık sonuçlara göre Yozgat ekolojik koşullarında silajlık mısırda ekim zamanının ilerlemesi ile 

kalitenin düştüğü ve ön bitkinin peşine ekilen bazı mısır parsellerinin anız parsellerine oranla kalite 

özellikleri bakımından daha yüksek değerlere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelime: Ön bitki, ekim zamanı, kalite, silajlık mısır.  

 

Determination of Some Quality Parameters in Silage Corn After Different Hungarian Vetch + 

Cereal Mixtures 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine some yield and quality characteristics of silage corn after 

Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) intercropping with barley (Hordeum vulgare L.), wheat 

(Triticum aestivum L.) and triticale (Triticosecale Wittmack) sown at different mixture rates (100:0 

70:30, 60:40, 50:50 and 40:60) and cut at the flowering and milk dough stages in the ecological condition 

of Yozgat during 2014 and 2015 growing seasons. The experiment was planned in split plot-design with 

four replications, main plots were sowing time and sub plots (mixture ratio) were previous plant. Crude 

protein and crude ash ratio, ADF, NDF, K, P, Ca and Mg contents were determined. Crude protein and 

ash ratio were ranged between 5.90-7.75% and 6.18-7.38% respectively. The lowest ADF and NDF ratios 

were determined sole barley ((34.19 – 61.18%), while the highest were determined 60HV+40T% (36.88 – 

65.99%). . K, P, Ca ve Mg contents were ranged between 1.96- 2.12%, 0.271-0.289%, 0.23-0.30% and 

0.18-0.22% respectively. 

Acording to two years results, it has been conluced that it is decreases yield when delayed silage maize 

sowing time in yozgat ecological conditions. Also, some corn plots that were planted after the pre-plant 

had higher than values quality traits than stubble plots  

Key words: Pre-plant, sowing time, quality, silage corn 

 

GİRİŞ 

Ekim nöbetinde ard arda gelen bitkilerden bir diğerinden önce ekilen bitkiye ön bitki ismi 

verilmektedir. Ön bitkinin kendisini izleyen bitkilere olan etkisine ön bitki etkisi denir. Her izleyen 

bitkinin ön bitkiden ekim zamanı ve yetiştirme koşulları gibi istekleri bulunmaktadır. Bitkilerin ön bitki 

etkisini iklim, toprak ve çevresel faktörler etkilemektedir. Bitki türüne göre değişmekle birlikte 

vejetasyon süresinin uzun veya kısa olması ön bitki değerini etkilemektedir. Vejetasyon süresinin uzun 

olması baklagiller için önemlidir. Çünkü baklagiller toprağa bol miktarda azot ve organik madde 

bırakarak toprağı ıslah ederler. Baklagiller kendisinden sonra ekilen ürünlerin verim ve kalitesini de 

mailto:erdem.gulumser@bozok.edu.tr
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etkilemektedir. Nitekim bu bitkiler mısır için çok iyi bir ön bitki olmakta ve mısırın kuru madde verimini 

artırırken, azot ihtiyacını da azaltmaktadırlar (Kavut ve Geren., 2005).  

Mısır, süt ve et sığırları başta olmak üzere, özellikle geviş getiren hayvanların beslenmesinde büyük 

önem teşkil etmektedir. Dengeli ve yeterli beslenme açısından önemi büyük olan silaj yapımında yoğun 

bir şekilde kullanılan bitki, ülkemiz silaj yapımının yaklaşık olarak % 80’lik kısmını oluşturmaktadır 

(Dumlu ve Tan, 2009). 

Bu çalışma Yozgat ekolojik koşulları altında 2014 ve 2015 yetiştirme döneminde macar fiği (MF) ile 

arpa (A), buğday (B) ve tritikalenin (T) 5 farklı karışım oranında (100:0 70:30, 60:40, 50:50 ve 40:60) 

ekilmesi ve 2 farklı olum döneminde (çiçeklenme ve süt olum dönemi) hasat edilmesinin peşine ekilen 

silajlık mısırın verim ve kalitesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.  

Materyal ve metot 

Çalışma 2014 ve 2015 yıllarında Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma 

Arazisinde macar fiği (MF) ile arpa (A) buğday (B) ve tritikalenin (T) 5 farklı karışım oranında (% 100:0 

70:30, 60:40, 50:50 ve 40:60) ekilmesi ve 2 farklı olum döneminde (çiçeklenme ve süt olum dönemi) 

hasat edilmesinin peşine ekilen silajlık mısırın kalitesinin belirlenmesi amacıyla 2 yıl süreyle 

yürütülmüştür. 

Tablo 1. Deneme alanı toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Özellik 2014 2015 

 Tahlil Değeri Derecesi Tahlil Değeri Derecesi 

%  Doygunluk 54.78 Killi Tınlı 52.12 Killi Tınlı 

Ph 8.20 Hafif Alkali 8.12 Hafif Alkali 

% Kireç (CaCO3) 7.93 Orta 7.99 Orta 

% Toplam Tuz 0.018 Hafifi Tuzlu 0.020 Hafifi Tuzlu 

P2O5 (kg/da) 8.62 Orta 8.21 Orta 

K2O (kg/da) 48.47 Yüksek 45.47 Yüksek 

% Organik Madde 1.91 Az 1.78 Az 

*Toprak analizleri Yozgat Ziraat Odası tarafından yapılmıştır 

Denemenin bulunduğu alana ait toprak özelliklerini belirlemek amacıyla 0-30 cm derinlikten alınan 

toprak örneklerinin her iki yılda da; killi tınlı bünyeye sahip, pH bakımından hafif alkali (8.20-8.12), orta 

seviyede kireçli (7.93-7.99)  ve organik maddesi ise yetersiz (% 1.91-1.78) olarak belirlenmiştir (Tablo 1) 

Denemenin yürütüldüğü lokasyonda uzun yıllar ortalaması olarak yağış toplamı 147.7 mm, 2014 

yılında 260.1 mm ve 2015 vejetasyon süresinde ise 264.1 mm olmuştur. Uzun yıllar sıcaklık ortalaması 

16.92 OC iken, 2014 ve 2015 vejetasyon dönemlerinde ise sırasıyla 17.66 OC ve 18.26 OC olmuştur (Tablo 

2).  

Tablo 2. Deneme alanı meteorolojik verileri 

 

Aylar 

Uzun yıllar 2014 2015  

Sıcaklık 

(OC) 

Nem 

(%) 

Yağış 

(mm) 

Sıcaklık 

(OC) 

Nem 

(%) 

Yağış 

(mm) 

Sıcaklık 

(OC) 

Nem 

(%) 

Yağış 

(mm) 

Mayıs 13.0 64.2 65.0 13.3 60.4 121.3 14.1 59.9 131.6 

Haziran  16.8 60.5 43.5 16.6 56.0 79.8 16.0 71.5 95.3 

Temmuz  19.7 56.8 12.3 21.5 43.2 3.7 19.8 54.7 7.1 

Ağustos  19.6 55.7 8.90 22.4 43.5 27.1 21.3 56.7 5.4 

Eylül 15.5 58.1 18.0 14.5 58.1 28.2 20.1 49.4 24.7 

Ortalama  16.92 59.06  17.66 52.24  18.26 58.44  

Toplam    147.7   260.1   264.1 

*İklim verileri Yozgat Meteoroloji Müdürlüğünden alınmıştır. 

Çalışma Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş olup, ana 

parselleri ekim zamanı, alt parselleri ise ön bitki karışım oranları oluşturmuştur. Ekim işlemi, macar fiği + 

tahıl karışımlarının her iki biçim zamanında hasat edilmesinin ardından çapa yardımı ile açılan sıralara el 

ile yapılmıştır. Silajlık mısırın ekiminde, macar fiği + tahıl karışımlarının peşine ilaveten kontrol parseli 

olarak anıza ekim işlemi de yapılmıştır. Ekim işlemi sıra arası 50 cm, sıra üzeri ise 17 cm olarak 

belirlenmiştir. Tohumluk miktarı dekara 12.000 adet olarak hesaplanmıştır. Macar fiği +  tahıl 

karışımlarının hasadını takiben ekilen silajlık mısır parsellerine ekim ile birlikte her iki yılda da tüm 
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parsellere dekara 8 kg P2O5 gelecek şekilde DAP gübresi ve yarısı ekimle diğer yarısı da bitkilerin 40-50 

cm boylandıklarında, dekara toplam10 kg N gelecek şekilde Amonyum Nitrat (% 33N) gübresi 

verilmiştir.  Bitkilere vejetasyon süresi boyunca toplamda 5 kez sulama ve 1 kez el çapası yapılmıştır. 

Hasat işlemi hamur olum döneminde yapılmıştır.  

Hasat edilen yaş örnekler kurutma dolabında 60 oC de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur. 

Daha sonra bu örnekler öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Öğütülen örneklerde; ham protein, 

ADF, NDF oranları ile K, Ca, P ve Mg içerikleri Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) (Foss 

6500) cihazı ile IC-0904FE paket programı kullanılarak belirlenmiştir. Ham kül analizi ise, öğütülen 

örneklerden 2 g tartılarak yakma fırınında 550 oC’de 4 saat süreyle yakılarak belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar MSTAT-C istatistik paket programı kullanılarak,  Bölünmüş Parseller Deneme 

Desenine göre analiz edilmiştir. İşlemler arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile ortaya 

konulmuştur.  

 

BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ 

Birleştirilmiş yıllara göre yapılan değerlendirmelerde ham protein oranı bakımından ekim zamanları 

ve ön bitki karışım oranları arasındaki fark çok önemli (p<0.01) iken, ekim zamanı x ön bitki 

interaksiyonu ve yıllar arasındaki fark ise önemsiz olmuştur (Tablo 3). Birleştirilmiş yıllarda ham protein 

oranı % 5.90 (ön bitki % 50MF+50B) - 7.75 (ön bitki Anız)  arasında değişmiştir. Parlak ve Sevimay 

(2007) arpa ve buğday hasadından sonra ekilen silajlık mısırda ham protein oranının % 7.23 olarak 

belirlemiştir. 

En düşük ham kül oranı % 6.29 (ön bitki % 70MF+30A), en yüksek ise % 7.38 (ön bitki % 

70MF+30B) olmuştur (Tablo 3). Denemede bazı ön bitkilerden sonra ekilen mısırda ham kül oranlarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). Bunun nedeni, bazı ön bitki karışımlarının mısır için daha 

elverişli bir toprak yapısı ve toprağa bıraktıkları organik maddenin parçalanması sonucu oluşan besin 

elementlerinden mısırın yararlanması olabilir. 

 

Tablo 3. Silajlık mısıra ait ham protein ve ham kül oranları 

 

Ön Bitki 

Ham protein oranı Ham kül oranı 

1. ekim 2. ekim Ortalama 1. ekim 2. ekim Ortalama 

% 100 MF 7.58 5.90 6.74 b-d 6.78 a-h 6.69 a-h 6.74 

 % 100 A 7.66 6.69 7.18 a-c 6.81 a-g 5.82 h-ı 6.32 

% 70MF + % 30A 7.59 7.33 7.46 ab 5.52 ı 7.05 a-e 6.29 

% 60MF + % 40A 8.07 6.09 7.08 bc 6.07 f-ı 7.02 a-f 6.55 

% 50MF + % 50A 7.20 6.04 6.62 b-d 6.27 d-ı 6.29 d-ı 6.28 

% 40MF + % 60A 6.73 6.05 6.39 cd 6.54 b-h 6.24 d-ı 6.39 

% 100 B 6.47 5.69 6.08 d 6.49 c-h 7.12 a-d 6.81 

% 70MF + % 30B 7.32 5.75 6.54 cd 7.27 a-c 7.49 ab 7.38 

% 60MF + % 40B 6.66 5.52 6.09 d 7.64 a 6.71 a-h 7.18 

% 50MF + % 50B 6.50 5.29 5.90 d 6.18 d-ı 6.73 a-h 6.46 

% 40MF + % 60B 7.43 5.91 6.67 b-d 6.99 a-f 5.95 g-ı 6.47 

% 100 T 6.90 5.94 6.42 cd 6.79 a-h 6.28 d-ı 6.54 

% 70MF + % 30T 7.41 5.63 6.52 cd 6.75 a-h 6.61 b-h 6.68 

% 60MF + % 40T 6.50 6.48 6.49 cd 6.34 c-ı 6.64 b-h 6.49 

% 50MF + % 50T 6.56 6.08 6.32 cd 7.48 ab 6.05 f-ı 6.77 

% 40MF + % 60T 7.36 6.01 6.69 b-d 6.22 d-ı 6.13 e-ı 6.18 

ANIZ 8.03 7.46 7.75 a 6.46 c-ı 6.43 c-ı 6.45 

Ekim Zamanı Ort.  7.18 A** 6.11 B**  6.62 6.54  

Yıllar 
1. yıl 6.88  6.79 A**   

2. yıl 6.42  6.38 B**   

(*) 0.05 düzeyinde, (**) 0.01 düzeyinde önemli  

 

En düşük ADF oranı % 34.19 ile % 100A, en yüksek ise % 36.88 ile % 50MF+50T işlemleri üzerine 

ekilen silajlık mısır parsellerinden elde edilmiştir. NDF oranı ise  % 61.38 ile % ( ön bitki % 100A) ile % 

66.18 (ön bitki % 60MF+40B) arasında değişmiştir (Tablo 4). ).  Farklı araştırıcılar tarafından yürütülen 
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çalışmalarda belirlenen ADF ve NDF oranları % 24.22 – 43.29 ve % 48.11 – 73.85 arasında değişmiştir 

(Balmuk, 2012; Çarpıcı, 2016). Mevcut çalışmadan elde edilen ortalama NDF oranları farklı 

araştırıcıların bulguları ile uyumludur. 

Tablo 4. Silajlık mısıra ait ADF ve NDF oranları 

 

Ön Bitki 

ADF oranı NDF oranı 

1. ekim 2. ekim Ortalama 1. ekim 2. ekim Ortalama 

% 100 MF 33.04 36.94 34.99 61.57 66.92 64.25 

 % 100 A 33.43 34.94 34.19 59.42 63.34 61.38 

% 70MF + % 30A 32.66 35.82 34.24 60.36 65.40 62.88 

% 60MF + % 40A 32.46 37.66 35.06 60.79 66.68 63.74 

% 50MF + % 50A 33.60 36.51 35.06 61.80 65.44 63.62 

% 40MF + % 60A 33.43 36.65 35.04 61.38 66.75 64.07 

% 100 B 34.10 38.13 36.12 62.18 67.00 64.59 

% 70MF + % 30B 34.71 37.62 36.17 61.81 67.46 64.64 

% 60MF + % 40B 35.22 36.93 36.08 64.83 67.52 66.18 

% 50MF + % 50B 35.17 37.15 36.16 63.47 66.50 64.99 

% 40MF + % 60B 33.64 36.56 35.10 60.06 65.59 62.83 

% 100 T 33.28 37.07 35.18 62.94 67.28 65.11 

% 70MF + % 30T 33.61 37.13 35.37 61.12 67.38 64.25 

% 60MF + % 40T 34.41 37.19 35.80 63.21 68.25 65.73 

% 50MF + % 50T 36.53 37.22 36.88 65.43 66.55 65.99 

% 40MF + % 60T 34.00 35.64 34.82 62.94 64.83 63.89 

ANIZ 33.95 35.41 34.68 63.16 64.42 63.79 

Ekim Zamanı Ort.** 33.95 B 36.74 A  62.25 B 66.31 A  

Yıllar** 
1. yıl 37.57 A  67.87 A   

2. yıl 33.13B  60.59 B   

 (*) 0.05 düzeyinde, (**) 0.01 düzeyinde önemli  

 

Tablo 5. Silajlık mısıra ait K ve P oranları 

 

Ön Bitki 

K oranı P oranı 

1. ekim 2. ekim Ortalama 1. ekim 2. ekim Ortalama 

% 100 MF 2.12 1.91 2.02 0.298 0.259 0.279 

 % 100 A 2.04 1.92 1.98 0.283 0.295 0.289 

% 70MF + % 30A 2.06 2.06 2.06 0.284 0.285 0.285 

% 60MF + % 40A 2.17 2.06 2.12 0.288 0.274 0.281 

% 50MF + % 50A 2.05 2.05 2.05 0.275 0.291 0.283 

% 40MF + % 60A 2.04 2.00 2.02 0.268 0.288 0.278 

% 100 B 2.19 1.98 2.09 0.285 0.270 0.278 

% 70MF + % 30B 2.19 1.93 2.06 0.290 0.264 0.277 

% 60MF + % 40B 2.06 1.90 1.98 0.268 0.274 0.271 

% 50MF + % 50B 2.04 1.87 1.96 0.269 0.278 0.274 

% 40MF + % 60B 2.15 1.97 2.06 0.301 0.274 0.288 

% 100 T 2.23 2.11 2.17 0.277 0.298 0.288 

% 70MF + % 30T 2.08 1.90 1.99 0.293 0.275 0.284 

% 60MF + % 40T 2.16 2.12 2.14 0.287 0.259 0.273 

% 50MF + % 50T 2.07 1.93 2.00 0.274 0.271 0.273 

% 40MF + % 60T 2.02 2.14 2.08 0.287 0.278 0.283 

ANIZ 2.08 2.10 2.09 0.264 0.281 0.273 

Ekim Zamanı Ort. 2.10 A** 1.99 B**  0.282 0.277  

Yıllar 
1. yıl 2.00 B**  0.275    

2. yıl 2.09 A**  0.285   

(*) 0.05 düzeyinde, (**) 0.01 düzeyinde önemli  
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Tablo 6. Silajlık mısıra ait Ca ve Mg oranları 

 

Ön Bitki 

Ca oranı Mg oranı 

1. ekim 2. ekim Ortalama 1. ekim 2. ekim Ortalama 

% 100 MF 0.31 0.25 0.28 0.20 0.21 0.21 

 % 100 A 0.28 0.29 0.29 0.22 0.21 0.22 

% 70MF + % 30A 0.30 0.28 0.29 0.19 0.23 0.21 

% 60MF + % 40A 0.23 0.24 0.24 0.16 0.24 0.20 

% 50MF + % 50A 0.23 0.22 0.23 0.16 0.20 0.18 

% 40MF + % 60A 0.24 0.28 0.26 0.18 0.19 0.19 

% 100 B 0.25 0.32 0.29 0.18 0.20 0.19 

% 70MF + % 30B 0.27 0.32 0.30 0.19 0.21 0.20 

% 60MF + % 40B 0.28 0.21 0.25 0.21 0.20 0.21 

% 50MF + % 50B 0.25 0.30 0.28 0.19 0.22 0.21 

% 40MF + % 60B 0.29 0.23 0.26 0.18 0.20 0.19 

% 100 T 0.24 0.21 0.23 0.19 0.19 0.19 

% 70MF + % 30T 0.27 0.27 0.27 0.19 0.20 0.20 

% 60MF + % 40T 0.27 0.21 0.24 0.18 0.19 0.19 

% 50MF + % 50T 0.29 0.26 0.28 0.20 0.21 0.21 

% 40MF + % 60T 0.27 0.23 0.25 0.21 0.17 0.19 

ANIZ 0.32 0.23 0.28 0.20 0.19 0.20 

Ekim Zamanı Ort.** 0.27 A 0.25 B  0.19 0.20  

Yıllar** 
1. yıl 0.24 A  0.18 B   

2. yıl 0.28 B  0.21 A   

(*) 0.05 düzeyinde, (**) 0.01 düzeyinde önemli  

 

İkinci ekim zamanı vejetasyon süresinin daha kısa olması ve bu dönemde sıcaklıkların yüksek olması, 

bitkilerde yaprak/gövde oranını azaltırken, liglinleşme oranını arttırmaktadır (Tan ve Menteşe, 2003). 

Artan sıcaklıklar olgunlaşmayı teşvik ederken, çözünebilir karbonhidratların hızla yapısal polisakkaritlere 

dönüşmesini sağlayarak hücre duvarı maddelerinin oranını arttırmaktadır (Buxton ve Casler, 1993). Be 

nedenle çalışmada ikinci ekim zamanı ham protein, ham kül, ADF ve NDF oranı birinci ekim zamanına 

oranla daha yüksek olmuştur (Tablo 3 ve 4). 

En düşük K oranı % 1.96 ile % 50MF+50B – 2.17 ile % 100T işlemlerinin peşine ekilen silajlık mısır 

parsellerinden elde edilmiştir  (Tablo 5). Farklı araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda K oranı % 

1.33-2.97 arasında değişmiştir (Erdem, 2011; Özata ve ark., 2012).  

Birleştirilmiş yıllara göre P oranı % 0.271 ile % 0.289 arasında değişmiştir (Tablo 6).  Farklı 

araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda P oranı % 0.120-0.260 arasında değişmiştir (Erdem, 2011; 

Özata ve ark., 2012).  

Silajlık mısırda Ca oranı  % 0.23 (ön bitki  % 50MF+50A) ve % 0.30 (% 70MF+30B) arasında 

değişmiştir (Tablo 6). Araştırma sonucunda belirlenen Ca oranı, Özata ve ark, (2012)’nin belirlemiş 

olduğu bulgular (% 0.17-0.37) ile uyum içerisindedir. 

En düşük Mg oranı % 0.18 (ön bitki % 50MF+50A), en yüksek ise  % 0.22 ( ön bitki % 100A) olarak 

tespit edilmiştir (Tablo 6). Araştırma sonucunda elde edilen ortalama Mg oranı (% 0.20), Özata ve ark, 

(2012)’nin farklı silajlık mısır çeşitleri üzerinde yaptığı çalışmadan elde ettiği değerler (% 0.17-0.28) ile 

uyum göstermektedir. 

İki yıllık sonuçlara göre Yozgat ekolojik koşullarında silajlık mısırda ekim zamanının ilerlemesi ile 

kalitenin düştüğü ve ön bitkinin peşine ekilen bazı mısır parsellerinin anız parsellerine oranla kalite 

özellikleri bakımından daha yüksek değerlere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Bu araştırma, 2016 yılında Kahramanmaraş bölgesi çim alanlarında karşılaşılan ve yabancı ot türlerini, 

yoğunluğunu ve rastlama sıklığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çim bitkileri genellikle orta refüjörde, 

kaldırım kenarlarında, parklarda, futbolda ve golf sahalarında yetiştirilir. Çim bitkilerinin önemi bugün 

kent hayatımızda daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü insanlar metropol şehirlerin sosyal yaşamında bir 

çok olumsuz faktörlere maruz kaldığı için büyük sosyal çöküntü yaşayabilmektedir. Gelişen modern kent 

anlayışında artık Belediye başkanları ve şehir planlamacıları bu hususu dikkate alarak daha yeşil daha 

güzel yaşanabilir kent yaşamı planlanmaktadır. Eğer yabancı otlar, hastalıklar ve zararlılar ile mücadele 

edilmez ise, çim bitkilerinin yetiştirilmesinde başarısız olunur. Çim bitkilerinin yetiştirilmesinde yabancı 

otlardan kaynaklanan büyük miktarda zarar söz konusudur. Özellikle yabancı otların çim bitkilerine 

kıyasla 3-4 kat daha fazla su, organik ve inorganik besin tüketebileceği göz önüne alındığında, çim 

alanlarında yabancı ot sorunun çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu survey sonuçlarına göre, 

Kahramanmaraş bölgesinde 76 adet yabancı ot türü tesbit edilmiştir. Bunların, 14’ü Monokotiledon ve 

62’si dikotiledondur. Bölgede metre kare başına ortalama 57.86 adet yabancı ot türü tespit edilmiştir. 

Yabancı ot yoğunluğu en yüksek (99,78 number/m2) Onikişubat ilçesinde bulunurken, bunu sırası ile  

Dulkadiroglu (90,47), Elbistan (56,31),  Pazarcık (52,39), Afsin (52,22), Göksun (51,37), Türkoglu 

(50,56), Ekinözü (46,89), Nurhak (46,16) ve Caglayancerit (45,58) izlemiştir. 

Kahramanmaraş çim alanlarında çok yoğun (yabancı ot ortalaması>10) bulunan dar yapraklı yabancı 

ot türü Lolium temulentum L. 10.28 adetr/m2 iken Agropyron repens (L.)P.Beauv. 2.35 ve Cynodon 

dactylon (L.)Pers. 1.32 yoğun olarak bulunmuştur. Geniş yapraklı yabancı ot türlerinden ise Trifolium 

repens L. 10.66 adet/m2 ve Taraxacum officinale (L.) Weber F.H.Wigg. 10.14 çok yoğun bulunurken 

Medicago sativa L. (3.12), Plantago lanceolata L. (2.45), Medicago minima (L.) Bart. (1.78), Taraxacum 

scaturiginosum G.Hagl. (1.70), Trifolium pratense L. (1.64) ve Taraxacum aleppicum Dahlst. (1.28) 

yoğun bulunmuştur. 

Bölgedeki yabancı otların görülme sıklığı ise; T. repens, T. officinale, L. temulentum, M. sativa ve P. 

lanceolata %50’den fazla oranda görülürken A. repens, C. dactylon, Setaria viridis, Galium aparine ve 

diğer türler %50’den daha az oranda görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Çim alanları, yabancı ot türleri, yoğunluk, rastlama sıklığı. 
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ÖZET 

Dünya nüfusunun hızla artması et ve süt ürünlerine olan ihtiyacı da beraberinde artırmaktadır. Bu 

ihtiyacın karşılanabilmesi yeterli ve kaliteli yem ihtiyacının karşılanmasına büyük oranda bağımlıdır. 

Yapılan çalışmalar bitkilerde daha fazla ihtiyaç duyulan makrobesin elementlerinin yetersizliğinde, 

istenen kalite ve verimin alınamayacağı tespit etmiştir. Bitkilerin verim ve kaliteleri üzerine önemli 

etkileri olan çinko (Zn) ve demir (Fe) gibi mikrobesin elementlerinin de eksikliği durumunda, bitki 

gelişiminde önemli sorunlar meydana gelebilmektedir.  Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 

Türkiyeʼde de çinko ve demir eksikliğine çok sık rastlanmak mümkündür.  Çinko eksikliği sıralamasında 

Türkiye ilk sırada yer almaktadır. Günümüzde dünya tarım alanlarının yaklaşik  % 30’unda ve Türkiyeʼde 

ise % 50 ‘sinde çinko (Zn) mikro besin element eksikliğinin bulunduğu araştırmacılar tarafından ortaya 

konulmuştur. Toprakların yarayışlı çinko ve demir miktarlarının arttırılması verim ve kalite açısından 

önemlidir. Yapılan çeşitli araştırmalar çinko ve demir gübrelerinin ot verimi ve ot kalitesi üzerine olumlu 

etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Bu derlemenin amacı yapılan araştırmalar ışığında çinko ve demir 

gübrelerin farklı yem bitkilerinin verim ve kalitesi üzerine etkilerini vurgulamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yembitkileri, çinko, demir, ot verimi, ot kalitesi 
 

Effects Of Zinc And İron Fertilizers On Yield And Quality Of Forage Crops 
 

ABSTRACT 

The Rapid increase in world population, also increases the need for meat and dairy products. In order 

to meet this requirement, the production of  enough and high quality forage, is absolutely necessary. 

Studies have shown that, in the absence of supply of macro elements, the production of plants with 

desired quality and yield will not be achieved. In case of lack of micronutrient elements such as zinc (Zn) 

and iron (Fe) which have important effects on yield and quality of forage crops, may cause important 

problems in plant growth. As in many countries of the world, lack of zinc and iron is also common in 

Turkey. Turkey is the first rank in zinc deficiency ranking. Researchers have found that there is zinc (Zn) 

deficiency in about 30% of agricultural lands  of the world and 50% of Turkey. Increasing the amount of 

available zinc (Zn) and iron (Fe) in soils, is important for the yield and quality of forage crops. Different 

researches have found that zinc and iron fertilizers have a positive effect on forge yield and forage 

quality. The purpose of this review is to emphasize the effects of zinc and iron fertilizers on the yield and 

quality of different forage crops, based on research results. 

Key words: Forage crops, zinc, iron, forage yield, forage quality 
 

GİRİŞ 

Tarımsal üretimin esas amacı, hızla artan insan nüfusunun verimli, daha kaliteli ve güvenilir ürün elde 

etmek olarak bilinmektedir. Yem bitkileri yetiştiriciliği sektörü hayvansal ürün üretimine destek 

vermektedir. Ayrıca öte yandan toprak kullanma sınıfları bakımından da yem bitkileri, kültür bitkileri için 

de daha az elverişli, hatta tamamen elverişsiz olan arazilerde bitki örtüsü yetişebilme özelliklerinden 

problemli alanlarda erozyonu önlemeye karşı büyük önem taşımaktadırlar. Bu tıp bitkiler iyi bir ekim 

nöbeti bitkisi olmalarından dolayı kendilerinden sonra ekimleri yapılan bitkilerin verimlerinin artışını 

sağlamaktadırlar. Baklagil yem bitkileri, toprağa bıraktığı azot (N) ile kendilerinden sonra gelen kültür 

bitkileri için ticari gübre ihtiyacını karşılamakta veya en azından azaltmaktadırlar. Yapılan farklı 

araştırma sonuçlarına bağlı olarak, yem bitkileri kök sistemleri yardımıyla ve hasat artıklarıyla toprağın 

yapısını iyileştirmelerinin yanında, yeşil yem üretiminin gerçekleşmediği kış dönemlerinde hayvan 

besleme yönünden de çok önemlidirler (Alay 2009). 
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Toprakların mikrobesin eksikliği genel olarak; toprağın tuzluluğu, pH’nın yüksekliği, kurak ve yarı 

kurak iklimlerde, toprağın kireçli olması gibi durumlarda görülmektedir. Bu nedenle tarımda mikrobesin 

elementlerin kullanımlarının esas amacı, birim alandan yüksek verim elde etmek ve ayrıca tarla 

ürünlerinin kalitesini arttırmaktır. Düşük çinko konsantrasyonlarına sahip olan tahıl taneleri, çinko 

eksikliği bulunan topraklarda yetiştirilirken, daha az çinko konsantrasyonlarına sahip olabilmektedirler. 

Topraklarında elverişli çinko açısından düşük olan Hindistan, Çin, Pakistan, İran ve Türkiye gibi 

ülkelerde yaşayan insanların tahıllar gurubu ana kalori kaynağını oluşturmakta, çinko eksikliği sorunu 

bulunmaktadır. Çinko (Zn) önemli bir mikrobesin elementtir. Çinko bütün canlı sistemlerde önemli bir 

role sahiptir. Özelliklede yapısal ve fonksiyonel biyolojik membranların bütünlüğünün muhafaza 

edilmesi, proteinlerin sentezi ve gen ekspresyonunun kolaylaştırılmasında özel bir fizyolojik rol 

üstlenmektedir. Tüm metaller arasında, proteinlerin oluşumu için en çok çinko elementine ihtiyaç 

duyulmaktadır (Malakoti and Tehrani 1999, Whitty and Cham 2005, Neamatollahi et al 2013). 

FAO tarafından yürütülen çalışma sonucunda 30 değişik ülkede tarım topraklarının yaklaşık 

%30’unda çinko noksanlığı olduğu tespit edilmiştir (Sillanpaa 1982). Türkiye tarım alanlarını büyük bir 

bölümünde pH 7.0’nin ve CaCO3 miktarı ise ortalama % 20’nin üzerinde olması nedeniyle yarayışlı Zn 

yönünden dünya çapında özel bir konuma sahip olduğu belirlenmiştir (Kacar 1998).  

Çinko ve Demirin Bitkilerde Fizyolojik Olaylardaki Fonksiyonları 

Yapılan araştırmalar mikrobesin gübrelerin, tarla bitkileri üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve verim 

ile kalitenin artmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Çinko eksikliği dünya çapında en fazla eksikliği 

görülen mikro besin elementlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu eksiklik verim ve besin kalitesi 

açısından ciddi kayıplara neden olmaktadır. Bu durum özellikle tahıl üretimi alanlarında yaygındır. Çinko 

eksikliğinin tahıl yetiştirilen alanların en az yarısında görüldüğü tahmin edilmektedir. Çinko (Zn) 

bitkilerde gerçekleşen metabolik aktiviteyi düzenleyen enzim sisteminde gerekli unsurlardan birisidir. 

Ayrıca bu mikrobesin elementi sürgünlerin gelişimini sağlayan hormonların oluşmasında da önemli role 

sahiptir. Demir (Fe) bir mikro element olarak, protein sentezinde önemli bir role sahiptir. Bu mikro 

element bitkide ferrodoksin maddesini artırarak, nitratin (NO3) indirgenmesini gerçekleştirmekte ve 

bunun sonucunda karbonhidratların proteine dönüşümü gerçekleşmektedir (Taban ve Alpaslan 1996,  

Whitty and Cham 2005,  Panjtandoust et al 2011 ve Neamatollahi et al 2013). 

Çinko noksanlığında bitkinin klorofil kapsamı azalmaktadır. Bu klorofil kapsamının azalmasına bağlı 

olarak da fotosentez miktarı düşerek bitkilerde yeşil aksamın azalması durumu ortaya çıkmaktadır. Çinko 

RNA polimeraz enziminin molekülünde bulunmaktadır. Çinkonun noksanlığı durumda, RNA polimeraz 

enziminin aktivitesi oldukça gerilemekte ve sonuçta RNA ve protein oluşumu da azalırken, glikoz ve 

protein yapısında olmayan azot bileşikleri de artmaktadır (Taban ve Alpaslan 1996, Price 1962).   

Çinko, yapısal bileşenilerde anahtar  bir rol oynamaktadır. Bu mikro besin düzenleyici bir yardımcı 

faktör olarak birçok enzim ve proteinlerin biyokimyasal sentezlerinde geniş bir role sahiptir. Genel olarak 

çinko çoğunlukla karbonhidrat metabolizması, fotosentez ve şekerlerin nişastaya dönüştürülmesinde, 

proteinlerin metabolizması, oksin (büyüme regülatörü) metabolizması, polen oluşumu, biyolojik zarların 

bütünlüğünün muhafaza edilmesi ve bazı patojenler tarafından meydana gelen enfeksiyonların 

önlemesinde önemli rol oynamaktadır. Çinko (Zn) biyokimyasal süreçlerde aktif bir elementtir. Bu 

element bitkide azot, fosfor ve demir gibi elementler arasında kimyasal ve biyolojik etkileşimi 

sağlamaktadır. Bakır ve fosfor çinko üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir (Alloway 2008; Mohan et al. 

2015). 

Demir elementi de fotosentezde önemli rol üstlenmektedir. Bu mikro element yeni oluşan yapraklarda 

klorofilin sentezlenmesini ve artmasın sağlamaktadır, ayrıca demir (Fe) buyume ve gelişmede etkili olan 

hormonların, sentezi ve artmasında da önemli rol taşımaktadır (Malakoti and Tehrani 1999). Demir (Fe) 

azot (N) metabolizmasında en önemli role sahip olan elementlerden biridir. Bu nedenle demirin eksikliği 

bulunan bitkilerde uygulanan demir mikrobesin gübresinin olumlu etkisi, protein sentezinin artmasında da 

etkili olabilmektedir. (Panjtandoust et al 2011). 

Soyada demir klorozunun giderilmesi üzerine yapıldığı bir çalışmada, demir (Fe) klorozunun kalkerli 

ve kireçli topraklarda daha sık bulunduğunu ve bu sebep ile soya veriminde ortalama %20 azalma 

meydana geldiği kaydedilmiştir (Froehlich and Fehr 1981). 

Mısır bitkisinde uygulanan 3 Kg ZnSO4 da-1, 1,5 Kg çinko uygulamasına göre, protein oranı ve bitki 

verimi üzerine daha etkili olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca tarla şartlarında yapılan diğer bir çalışmada, 

yapraktan uygulanan çinko gübresinin yaprak Zn içeriği üzerinde önemli bir etkisi olduğu rapor 
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edilmiştir. Denemede yapraktan uygulanan bu mikro besin elementi, yaprağın çinko konsantrasyonunu 

32.8 mg’den, 45.2 mg’a yükselttiği belirtilmiştir ( Jaliya et al. 2008; Farshid  2010).  

Yonca çeşitleri üzerinde yapılan bir saksı çalışmasında 2 çinko dozu (düşük Zn, 0.05 mg kg-1 toprak, 

yeterli Zn, 2.0 mg kg-1 toprak) ve 3 toprak nemi seviyesine sahip, çinko yönünden fakir, kumlu toprakta 

incelenmiştir. Araştırmada 3 yonca çeşidi (Sceptre, Pioneer L 69 ve Hunterfield) materyal olarak 

kullanılmıştır. Düşük çinko verilen bitkilerde çinko eksikliği ve yapraklardan şiddetli erimiş madde 

sızıntısı rapor edilmişken yeterli miktarda çinko verilen bitkilerde, yaprak alanı indeksi yükselmiş, 

yaprak/sap oranı artmış, bitki sürgün ve köklerinin yeşil aksam ve ayrıca taze sürgün üretimi ile 

yaprakların Zn içeriklerinin arttığı tespit edilmiştir. (Grewal ve Williams 2000 a).   

Adnan Menderes üniversitesi ziraat fakültesinde yapılan bir araştırmada mısır bitkisi üzerinde farklı 

dozlarda çinko sülfat (ZnSO4) gübresi yapraktan uygulanmıştır. Tarla şartlarında yürütülen bu çalışmada 

çinko sülfat gübre uygulamalarının kalite parametrelerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Denemede en yüksek ham protein oranı  1000 ppm çinko sülfat dozundan elde edilmiştir. Ancak 

yapraktan uygulan çinkonun verim parametreleri üzerinde olumlu etkisinin olmadığı belirtilmiştir (Hilal 

2015). 

Ören ve Başal (2006) tarafından yürütülen bir tarla çalışmasında, Zn dozlarının pamukta verim, verim 

unsurları ve lif özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda çinko uygulamasının bitki 

boyu ve erkencilik üzerine farklılıklar oluştuğu tespit edilmiştir. Ancak pH ve fosfor içeriği yüksek olan 

topraklarda çinko uygulamasının verim üzerinde etkili olmadığı ifade edilmiştir. 

Çinko ve Demirin Bitkilerde ve Verim ve Kalite Üzerine Etkileri 

Sera şartlarında yürütülen bir çalışmada toprağa artan miktarlarda uygulanan çinkonun mısır bitkisinin 

verim ve çinko alımı üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada topraklara çinko 0, 2.5, 5 ve 10 ppm 

düzeylerinde uygulanan çinkonun bitki kuru madde miktarı, çinko içeriği ve topraktan kaldırılan çinko 

miktarında istatistiki açısından önemli artışlar bulunduğu kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 10 

ppm Zn uygulaması mısır bitkisinin kuru madde veriminin kontrole göre ortalama % 37, çinko içeriğinin 

% 51 ve topraktan kaldırılan çinko miktarını da % 110 oranında artışına neden olmuştur (Özgüven ve 

Katkat 2001). 

Çinko (Zn) eksikliği yoncanın başarılı bir şekilde yetiştirilmesini ve özellikle de üretimini 

sınırlamaktadır.  Yapılan araştırma sonuçlarına bağlı olarak çinko uygulaması ile yeşil ot verimi ve nodül 

oluşumunun belirgin bir şekilde arttığı, ayrıca çinko uygulamasının Phytophthora kök ur hastalığına karşı 

tolere edilmeside  ifade edilmiştir. Çinko  uygulamasının yaygın yaprak lekelenmesi hastalığını ve yaprak 

dökümünü engellediği de araştımacılar tarafından rapor edilmiştir (Grewal ve Williams 2000 b). 

Mut ve Gülümser (2005) yürüttükleri bir denemede nohut bitkisinde bakteri aşılaması ile birlikte Zn 

ve Mo mikrobesin elementlerinin etkisini bazı kalite özellikleri üzerine incelemişlerdir. Çalışmada çinko 

(0, 0.28, 0.70 ppm ) ve molibdenin (0, 0.025, 0.050 ppm) 3 farklı dozu karşılaştırılmış, çinko ve molibden 

gübreleri yapraktan, 10-20 cm boyundaki bitkilere uygulanmıştır. Çalışma sonucunda bakteri aşılaması, 

çinko ve molibden uygulamasının tanedeki P, Zn, Fe, Mn ve fosfor konsantrasyonlarına etkili olduğu 

tespit edilmiştir. 

El-Sawi ve Mohamed (2002) yaptıkları bir denemede yapraktan çinko sülfat gübresinin bitki dal 

sayısı, tane verimi ve biyolojik verim üzerinde olumlu olduğunu ifade temişlerdir. Mousa ve ark (2003) 

Mısırʼda yaptıkları bir çalışmada yapraktan uygulanan demir ile çinkolu gübrelerin bitkinin yaprak ve 

tanelerinin çinko ve demir içerikleri üzerine olumlu etkilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bu araştırma 

sonucuna göre demir ve çinkonun birlikte uygulanmasının yaprak ve tanelerin çinko ve demir içeriğinin 

artışına neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Said ve Omer (2009) yaptıkları bir denemede en yüksek 

yaş ve kuru gövde ağırlığı ve tane verimini demir ve çinko gübrelerini birlikte uygulamasında 

belirlediklerini rapor etmişlerdir. 

Iran’da yapılan bir çalışmada yapraktan uygulanan çinko ve demir gübresi tarla ve sera koşullarında 

yaprak alan indeksi (LAI), WSC, NDF, bitkinin kalsiyum içeriği, manganez ve çinko yoğunluğu, bitkinin 

katalaz ve peroksıdaz enzim dozları, bitki başına kuru ağırlık ve bitki başına gövde ağırlığı ile yaş ot 

verimi üzerine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir (Soudani 2013). 

Yemlik mısır bitkisinde en yüksek ot verimi ve ot kalitesi elde etmek için, en uygun ve ekonomık 

demir ve manganez gübre miktarlarının sırasıyla 6 ve 2 Kg/da olduğu ifade edilmiştir. Çalışma 

sonuclarına göre demir sülfat gübresinin bitki boyu, kuru ot verimi, protein oranı, NDF, ADF ve bitki 

başına yaprak sayısı özellikleri üzerine önemli etkisinin olduğu ifade edilmiştir (Moghaddam et al. 2013).  
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Khalili and Rushdi (2009) tarafindan yapılan bir denemede yapraktan uygulanan demir (Fe), çinko 

(Zn) ve manganez (Mn) mikrobesin gübrelerinin yemlik mısır bitkisinde kontrole göre, en yüksek yaş ot 

verimi, kuru madde verimi ve en yüksek bitki hızı gelişimi kaydedilmiştir. Ayrıca uygulanan bu 

mikrobesin elementler yemlik mısır bitkisinde ot kalite özellikreinin artmasına neden olduğu ifade 

edilmiştir. Araştırmacılara göre demir (Fe) mikrobesin elementinin eksikliği durumda ot kalitesinin 

düşmesi ve otun ham protein oranının da azalması durumunun ortaya çıkabileceği ifade edilmiştir.  

Alay (2009) yonca (Medicago sativa L.)ʼda farklı düzeylerde çinko mikrobesin elementinin bitkinin ot 

verimi ve ot kalite üzerine etkisini incelemiştir.  Araştırma sonucuna göre uygulanan Zn’nin yoncanın 

yeşil ot verimi, kuru ot verimi, kuru madde verimi, yaprakların ham protein oranı, ham protein verimi,  

yaprak/sap oranı, yapraklarda ve saplarda klorofil a ve b miktarı, yapraklarda ve saplarda bulunan N, Mg, 

Ca, K, miktarı ve ayrıca yapraklarda bulunan çinko ve fosfor miktarıları üzerine istatistiksel açıdan 

önemli etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Tarla şartlarlarında yapılan bir denemede topraktan demir sülfat ve manganez sülfat mikrobesin 

gübrelerinin etkisini yemlik mısır bitkisinin ot verimi ve ot kalitesi üzerinde incelenmiş ve toprağa 

uygulanan demir sülfat ve manganez sülfat gübrelerin bitki boyu, yaprak sayısı ve kuru ot verimi üzerine 

olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Toprağa artan miktarda demir sülfat ve manganez sülfat 

uygulamalarının, ham protein oranının yükselmesinde ve NDF ile ADF oranlarının azalmasında olumlu 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. Denemede uygulanan demir sülfat gübresi kontrole göre ve istatistiki 

olarak, bitki boyunda %11, yaprak sayısında % 6.4, kuru ot veriminde %31.6, ham protein oranında % 

45.6, NDF oranında %15.4 artışa ve ADF oranındada %14,9 azalmaya neden olmuştur (Moghaddam et al. 

2013). 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tarımsal üretimin en önemli amaçlarının başında, daha verimli, kaliteli ve özelliklede güvenilir 

ürünlerin elde edilmesi gelmektedir. 

Toprakların mikrobesin eksikliği; toprağın tuzluluğu, pH’nın yüksekliği, kurak ve yarı kurak 

iklimlerde, toprağın kireçliliği gibi durumlardan kaynaklanabilmektedir. 

FAO tarafından sunulan raporlara göre değişik ülkede ve özelliklede Türkiye tarım topraklarında 

çinko ve demir noksanlığı bulunmaktadır. 

Türkiye tarım alanlarının büyük bir bölümünde pH 7.0’nin ve CaCO3 miktarının ise ortalama %20’nin 

üzerinde olması nedeniyle yarayışlı Zn yönünden büyük bir sorunla karşı karşıyadır. 

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara göre mikro besin gübrelerin ot verimi ve ot kalitesi 

parametrelerinin üzerine olumlu etkisi tespit edilmiştir. 

Değişik çalışma sonuçlarına bağlı olarak, tarımda uygulanan demir ve çinko gübreleri farklı yem 

bitkilerinde, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, kuru madde verimi, yaprakların ham protein oranı, ham 

protein verimi,  yaprak/sap oranı, yapraklarda ve saplarda klorofil a ve b miktarı, yapraklarda ve saplarda 

bulunan N, Mg, Ca, K, miktarı ve yapraklarda bulunan çinko ve fosfor miktarılarında olumlu etkileri 

olduğu ve ayrıca da NDF ile ADF oranlarının azalmasında ve bu nedenle de nesbi yem değerlerinin 

(NYD) artmasında önemli rol oynamaktadırlar. 

Toprak analizlerini dikkate alınarak yem bitkilerinde hem topraktan hem de yapraktan demir ve çinko 

gübreleri uygulaması verim ve kalite artışı için tavsiye edilmektedir. 
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Adi Fiğde Alttürler Arası Melezlerin 

Sitogenetik Özellikleri 
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ÖZET 

Bu araştırma, adi fiğde (Vicia sativa L.) alttürler ve bunların melezlerinin kromozom sayısı ve 

morfolojilerini belirlemek amacı ile 2015-2016 yılları arasında yapılmıştır. Araştırmada adi fiğ kompleksi 

içerisinde yer alan V. sativa subsp. sativa L.,V. sativa subsp. macrocarpa,V. sativa subsp. nigra, V. sativa 

subsp. cordata ,V. sativa subsp. amphicarpa ,V. sativa subsp. segetalis ,V. sativa subsp. angustifolia 

alttürleri ve bu alttürler arası bazı melez kombinasyonları kullanılmıştır. Hazırlanan örneklerde 

kromozom sayımları gerçekleştirilmiş ve kromozom boyları ölçülmüştür. 

Yaptığımız çalışmalarda, subsp. sativa, subsp. macrocarpa ve subsp. segetalis'in 2n=12, subsp. 

cordata ve subsp. nigra'nın 2n=10, subsp. angustifolia ve subsp. amphicarpa'nın 2n=14 somatik 

kromozoma sahip oldukları belirlenmiştir. Ebeveyn alttürlerde polen canlılığı çok yüksek bulunurken, 

melezlerde polen canlılığı çok düşük bulunmuştur.  

*: Bu araştırma TUBİTAK_Tovag 214O224 no’lu proje kapsamında yapılmıştır 
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Doğal Vejetasyondan Toplanan Yüksek Otlak Ayrığı (Thinopyrum Ponticum) 

Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkinin Moleküler Yöntemler Kullanılarak 

Belirlenmesi 
 

Gülhan Baytekin1, İskender Tiryaki2 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Biyoteknoloji, Çanakkale 
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ÖZET 

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması ve küresel ısınma sonucu meydana gelen iklimsel 

değişiklikler, bitkilerin yetiştikleri bölgelere daha iyi adapte olabilen, farklı biyotik ve abiyotik stres 

şartlarında yüksek performans gösterebilen yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 

amaçla yapılacak ıslah çalışmalarında başvurulacak etkili yöntemlerden birisi de doğal vejetasyonda var 

olan genetik çeşitliliği kullanarak yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı, 

Çanakkale merkez ve yakın civarı doğal florasında bulunan yüksek otlak ayrığı [Thinopyrum ponticum 

(Podp.) Barkworth & D. R. Dewey] bitkileri arasındaki genetik ilişkinin URP DNA markörleri 

kullanılarak belirlenmesidir. 2015 yılında 24 farklı lokasyondan elde edilen tohumlar ÇOMÜ, Ziraat 

Fakültesi, Dardanos yerleşkesinde yer alan tarla deneme alanına 2015 sonbahar döneminde elle ekilmiştir. 

Fidelerden elde edilen dokularda genomik DNA ekstraksiyonları DNA ekstraksiyon kiti kullanılarak, 

üretici firmanın direktifleri doğrultusunda gerekleştirilmiştir. Elde edilen DNA’nın safiyet ve 

konsantrasyonları %1’lik agarose jelde belirlenmiş olup PCR öncesinde konsantrasyon eşitlemesi 

yapılmıştır. PCR koşulları literatürde belirtildiği şekilde, optimize edilen primerlere uygun bağlanma 

sıcaklıkları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. PCR ürünleri agarose jelde koşularak polimorfik bant 

oluşumları tespit edilmiş, bu bantlar skorlanarak binary matriks oluşturulmuş, oluşturulan matriks yardımı 

ile çalışmada kullanılan genotipler arasında tuza tolerantlık bakımından genetik ilişki belirlenmiştir. 

Genetik ilişkiyi gösteren dendrogram Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Average 

kullanılarak oluşturulmuştur.  Çalışma sonuçları, Çanakkale ve yakın civarında yer alan yüksek otlak 

ayrığı genotipleri arasında genetik varyasyonun var olduğunu ve bu varyasyonun ıslah amaçlı 

çalışmalarda kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Buğdaygil, yem bitkisi, ayrık otu, genetik ilişki, DNA, URP. 
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ÖZET 

Geviş getiren evcil hayvanların performansları, büyük oranda çayır ve mera alanlarının miktarına ve 

kalitesine bağlıdır. Kaba yem üretim alanlarının miktar ve kalitesini iyileştirmek, hem sürdürülebilir bir 

hayvancılık, hem de ucuz ve güvenli hayvansal ürünlere olan talebi karşılamak için çok önemlidir. Bu 

derlemede, ülkemizin kaba yem üretimi ve kaynakları, hayvansal üretim için yeterlilik durumu, sorunları 

ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Sonuçta, Türkiye’de, evcil geviş getiren hayvanlar için en önemli ve 

ucuz yem kaynaklarını, doğal çayır mera alanlarının oluşturduğu, ancak, bu alanların verim ve kalitesinin 

özellikle erken ve ağır otlatmaya bağlı olarak önemli ölçüde düştüğü söylenebilir. Hayvanların yetersiz ve 

dengesiz beslenmesine ve buna bağlı olarak verimlerindeki ve ürün kalitesindeki azalışın önlenebilmesi 

için meraların botanik kompozisyonunu düzenlemek ve böylece mera verimliliği ve kalitesini arttırmak 

ana hedeflerden birisi olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: çayır ve mera vejetasyonu, hayvansal üretim, kalite, karlılık, verim 

 

Relationship Between Roughage and Meat Production in Turkey 

 

ABSTRACT 

The performance of domestic ruminants depends largely on the quantity and quality of grassland and 

rangeland areas. Improving the quantity and quality of roughage production areas is crucial to meet the 

demand for both sustainable animal husbandry and cheap and safe animal products. In this review, 

roughage production and resources of Turkey, sufficiency status for animal production, problems and 

suggestions for solutions are discussed. As a result, it can be said that the most important and cheapest 

feed sources for domestic ruminant animals in Turkey are natural rangeland and meadow areas, but the 

yield and quality of these areas have decreased considerably due to particularly early and heavy grazing. 

To avoid  insufficiently and unbalanced nutrition of the animals and, as a result, to maintain in the yield 

and product quality, one of the main objectives should be to organize the botanical composition of the 

natural rangeland and meadow areas and thus improving the yield and quality of the natural rangeland 

and meadow areas. 

Key Words: pasture vegetation, animal production, quality, profitability, yield 

 

1. GİRİŞ 

Hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki önemi tartışılmazdır. Bu nedenle hayvanların düzenli ve 

rasyonel bir şekilde beslenmeleri için, yemlerin yapısında bulunan besin maddelerinin ve enerji 

değerlerinin bilinmesi gereklidir. Hayvansal üretimin artması iki koşula bağlıdır. Bunlardan birincisi, 

hayvanların genetik bakımından yüksek verim gücüne sahip olmaları, ikinci ve en önemli koşul ise 

verimlerine uygun bir şekilde hazırlanmış dengeli bir rasyon ile beslenmeleridir (Güngör ve ark., 2008).  

Hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılandığı kaynaklar, doğal çayır ve meralar, yem bitkileri (yonca, 

korunga, fiğ, bakla, bezelye, sorgum, sudan otu ve hasıl mısır), harman kalıntıları (buğdaygil ve baklagil 

samanları, kavuzlar) ile yeşil ve su bakımından zengin (posa ve cibre) yemlerdir (Ergün ve ark., 2002). 

Hayvan beslemede kaliteli kaba yemler, ucuz bir kaynak olması yanı sıra, geviş getiren hayvanların 

rumen mikro flora ve faunasının gelişimi için gerekli protein, yağ, selüloz içermesi, mineral ve 

vitaminlerce zengin olması, hayvanların performansını iyileştirmesi, beslemeye bağlı pek çok metabolik 

hastalığın önlenmesi ve yüksek kalitede hayvansal ürün sağlaması bakımından da önemlidir (Alçiçek, 

2001; Alçiçek ve Karaayvaz, 2003).  

Esas itibariyle, hayvanlarımızda verim düşüklüğünün temel nedenlerinden biri olan ve buna bağlı 

olarak da insanlarımızın yeterli düzeyde hayvansal proteinle beslenememesi ile sonuçlanan kaliteli kaba 

yem yetersizliği, ülke tarımımızda hayvancılığımıza kaliteli yem sağlayan sektörlerin sorunlarından 

kaynaklanmaktadır (Avcıoglu ve ark., 2000; Alçiçek, 2001). Bu nedenle, hayvancılığımızın yem 

mailto:duygu.algan@omu.edu.tr
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/profitability
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sorunlarının çözümü sadece yoğun/kesif yem kaynaklarında değil, kaliteli kaba yem kaynaklarımızın 

yetersizliğinde aranmalı ve yem bitkileri tarımımızın yapısal ve ekonomik özellikleri incelenerek 

çözümler oluşturulmalıdır.   Tarımsal üretim içerisinde çok önemli bir yere sahip olan yem bitkileri 

tarımı, bitkisel ve hayvansal üretimin de sigortası konumunda olup sürekli ve güvenli kaba yem 

üretiminin en önemli yoludur (Açıkgöz, 2001; Açıkgöz ve ark., 2005). Son yıllarda, ülkemizde Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yem bitkileri ekimi, üretimi ve suca zengin kaba yemlerden silaj 

yapımı önemli düzeyde artmıştır (Eker, 2006). Bu artışa paralel olarak, yem değeri yüksek, besin madde 

kayıplarının az olduğu kaliteli kaba yem üretimine de önem vermek gerekmektedir.  

Bu bildiride; kaba yem ile kırmızı et üretimi arasındaki ilişkiler ve sorunlar tartışılmış ve çözüm 

önerileri hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

 

2. Etin İnsan Beslenmesindeki Önemi 

"Tarihte et tüketen milletler ot tüketenleri daima mağlup etmişlerdir" diye bir söz vardır. Gerçekten de 

insanların, sadece bedensel değil, zihinsel faaliyetlerini normal düzeyde sürdürebilmek açısından ete 

ihtiyaçları vardır. Vücudun sentezleyemediği amino asitler, mutlak suretle dışarıdan alınmak zorundadır. 

Et, beslenme açısından her şeyden önce bir protein kaynağıdır. 

Unutulmamalıdır ki, yeterli beslenme açısından hayvansal proteinlerin yerine bitkisel proteinler 

konulamaz. Hayvansal proteinleri, bitkisel proteinlere üstün kılan en önemli unsur, insan organizması 

tarafından sentezlenemeyen ve dışarıdan besinlerle alınması zorunlu olan esansiyel aminoasitleri yeterli 

ve dengeli bir biçimde ihtiva etmesidir (Çizelge 1). Hayvansal kaynaklı gıdalarda temel amino asitlerin 

hepsi bulunmaktadır. Bitkisel kaynaklı gıdaların da çoğu, bazı amino asitleri içermektedir. Etin insan 

beslenmesindeki önemi aşağıdaki gibi özetlenmiştir; 

Et; lipitleri, mineral maddeleri ve bazı vitaminleri de içerir.  

Vücudun büyümesi, gelişmesi ve hastalıklardan korunması için gerekli olan en önemli besin 

maddelerinden birisidir.  

Organizmaların su ve asit-baz dengesini kontrol ederken, hormonların oluşumunda ve hemoglobinin 

yapımında da etkilidir.  

 

Çizelge 1. Sığır ve kuzu etinin esansiyel aminoasit bileşimi 

Esansiyel amino asitler Bileşimi (% protein olarak) 

 Sığır eti Kuzu eti 

Arginine 6.6 6.9 

Histidine 2.9 2.7 

Isolecine 5.0 4.8 

Leucine 8.1 7.4 

Lycine 7.6 7.6 

Methionine 2.7 2.3 

Phenylalanine 4.3 3.9 

Threonine 4.8 4.9 

Triptophon 2.0 1.3 

 

2.1. Ülkemizde Et Fiyatları 

Türkiye’de kırmızı et fiyatlarının oluşumunu; besi materyali, yem, işçilik vb. girdi maliyetlerinin yanı 

sıra, hayvan türlerine göre hayvan varlığındaki değişim, ikame ürünlerin (koyun-keçi eti, sığır eti) 

fiyatları, ithalat ya da ihracat durumu, devlet müdahalesinin varlığı, hayvancılık destekleri, faiz oranları, 

süt fiyatlarındaki istikrarsızlık, tüketici talebi, tüketici tercihleri ve alım gücü gibi faktörler doğrudan ya 

da dolaylı olarak farklı düzeylerde etkileyebilmektedir (Cevger ve Sakarya, 2006). Büyükbaş karkas eti 

fiyatı 30 TL kg-1 iken küçükbaş fiyatı 40 TL kg-1 dır. Ülkemizde Et ve Süt Kurumu’nun kendi 

mağazalarında 2017 yılı et ürünleri için belirlediği  satış fiyatı ile piyasa araştırması sonucunda belirlenen, 

satış fiyatları Çizelge 2’de yer almaktadır. 

 

Çizelge 2. Et ürünlerinin piyasa satış fiyatları 

Ürün adı *ESK satış fiyatı (TL) Piyasa satış fiyatı (TL) 

Dana kıyma 28.75 44.00 
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Dana kuşbaşı 31.00 46.00 

Dana biftek 36.00 50.00 

Dana pirzola 50.00 48.00 

Dana bonfile 50.00 55.00 

Kuzu pirzola 50.00 48.00 

Kuzu gerdan 29.00 48.00 

Koyun gerdan 19.50 47.00 

Koyun pirzola 28.50 68.00 

Koyun güveç (kaburga) 18.00 47.00 

*Et ve Süt Kurumu (ESK, 2017) 

2.2. Hayvan Varlığımız ve Kaba Yem İhtiyacı 

Türkiye’de 500 kg canlı ağırlık üzerinden hayvan varlığımız yaklaşık 14 milyon hayvan birimidir 

(HB). Bunun 4 milyon HB küçükbaş, 10 milyon HB’ye ise büyükbaş hayvanlara aittir. Yeterli beslenme 

açısından, hayvanların günlük kaliteli kaba yem ihtiyaçları ağırlıklarının kırkta biridir. Diğer bir ifadeyle 

1 BBHB için günde 12.5 kg kuru otun sağlanması gerekir. Hayvan varlığımız dikkate alındığında, 

ülkemizde yıllık 59-63 milyon ton kaba yeme ihtiyaç duyulmaktadır. 

    

3. Türkiye’ de Kaba Yem Üretimi ve Hayvancılığın Genel Sorunları  

 

3.1. Kaba Yem Üretimimiz  

Ülkemizin en önemli kaba yem kaynaklarını oluşturan çayır ve mera arazisi 14.6 milyon hektar 

civarındadır (TÜİK, 2016). Bu duruma göre 1 HB ortalama 1.0 hektar mera alanı düşmektedir. Esas 

itibariyle, hayvancılığımızın ana kaba yem kaynağını doğal çayır ve meralar oluşturmaktadır. İyimser bir 

bakışla Türkiye'de meralarının yıllık ortalama kuru ot veriminin 100 kg civarında olduğu söylenebilir. 

Böylece ülkemizde, çayır meraların kuru ot üretiminin toplam bir otlama mevsimi boyunca 14.5 milyon 

ton olduğu hesaplanmaktadır. Ülkemizde yem bitkileri tarımından 6.4 milyon ton kaba yem 

üretilmektedir. Silajlık mısır üretiminin ise 20 milyon ton olduğu 2016 TÜİK verilerinde saptanmıştır. 

Dolayısıyla ülkemizde çayır mera ve yem bitkilerinden üretilen toplam kaba yem miktarı yaklaşık 21 

milyon ton civarındadır. Kaba yem ihtiyacı dikkate alındığında karşımıza çıkan tablo, yaklaşık 19 milyon 

ton kaba yem açığımız olduğunu göstermektedir.  

Ülkemizde en önemli kaba yem kaynaklarından biri de bitkisel sanayi artıklarıdır. Ülkemizde kaba 

yem üretiminin karşılanmadığı noktada sap ve saman devreye girmektedir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 25-

30 milyon ton sap ve saman üretilmekte, bunun hemen hemen tamamı hayvan beslemede 

kullanılmaktadır. Saman bir dolgu maddesidir. Ancak hayvanların selüloz ihtiyacını karşılamak üzere az 

miktarda rasyonda kullanılabilir. Ancak, kimi zaman ülkemizde hayvanların beslenmesi tamamen 

samanla karşılanmaktadır. Hayvanlarımızın beslenmelerinde kaliteli kuru otlardan daha fazla 

yararlanılması yönünde atılan her adım, samana olan bağımlılığı azaltacaktır. 

3.2. Türkiye’de Hayvancılığın Genel Sorunları 

Türkiye'deki meraların genel durumu dikkate alındığında, çeşitli bakım ve ıslah tedbirleri ile bu 

alanların verimliliğini fazla arttırmak mümkün değildir. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin 1000 m 

olduğu dikkate alınırsa, bu ekolojik şartlarda çayır meraların verimliliğini sınırlayan bir çok faktörün 

olduğu görülür. Bu nedenle Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde 10 ay olan “otlatma mevsimi süresi”, 

ülkemizde 3-5 ayla sınırlı kalmaktadır. Özellikle yıllık yağışın yetersizliği, ülkemiz meralarında ot üretim 

potansiyelini sınırlayan en önemli faktördür. 

Son yıllarda, ülkemizde, özellikle batı bölgelerimizde, büyük kapasitede entansif hayvancılık 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak bu işletmelerin yıl boyunca düzenli olarak kaliteli kaba yem 

gereksinimlerinin rasyonel bir şekilde karşılanamaması, işletmecileri çok zor durumda bırakmıştır. 

Hayvan beslemede yüksek düzeyde yoğun yem kullanımı durumunda,  hayvansal üretimde maliyet son 

derecede artmaktadır. Aslında hayvansal üretimde kaliteli kaba yem yerine yoğun yem kullanımı, 

besleme fizyolojisi açısından fazla uygun değildir.  

Son yıllarda ülkemizde hava şartlarına bağımlı olarak değişen kaba yem üretimindeki değişikliklere 

paralel olarak kaba yem fiyatlarında da anormallikler oluşmuştur. Kaba yem fiyatlarındaki bu 

dalgalanmalar birçok problemi de beraberinde getirmiştir ve ilk defa Türkiye’ deki hayvancılık işletmeleri 

2012 yılında saman ithal eder duruma gelmiştir. 
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Bu olumsuzluğun temel nedenlerine bakacak olursak; 

Hayvancılığı teşvik adına sıfır faizli kredi ile kurulan binlerce işletmeye hayvan ithal edilmiştir. 

Ancak, hayvan sayısındaki artışa rağmen kaba yem üretiminin sınırlı kalması sonucu kaba yem açısından 

talebin karşılanamaması,  

Yem bitkilerine verilen desteklerin sınırlı kalması,  

İşletme sahiplerinin önemli bir kısmının arazi sahibi olmaması ve bu nedenle kuru ot, silaj ve saman 

ihtiyacının dışarıdan tedarik edilmesi,  

Daha önce hayvancılık yapmamış ve sıfır faizli kredinin cazibesi ile sektöre girenlerin bilinçsiz 

davranışları, hayvancılık sektöründe bir kararsızlığın oluşması,  

Diğer taraftan, hayvancılık işletmelerinin küçük aile işletmeleri olması sonucunda, kaba yem 

üretiminde kayıt ve kontrol sistemlerinin kurulmasını engelleyen sebepler olarak özetlenebilir. 

Bu durumun pek çok sebebi olmakla birlikte, kaba yem sorununun tarımın diğer dallarının sorunları 

ile iç içe olduğunu bilmek ve çözümü için birlikte çareler aramak gerekmektedir. Ülkemizde “kaliteli 

kaba yem kavramı” konusunda belirgin bir anlayış olmadığından, fiyatlandırma konusu anlaşılır bir 

durumda değildir. Bu nedenledir ki, %2.5 ham protein içeren buğday samanı ile %15 ham protein içeren 

yonca kuru otu arasında ciddi bir fiyat farkı (buğday samanı fiyatı 0.25 TL kg-1, yonca kuru otu fiyatı 0.65 

TL kg-1) bulunmamaktadır.  

Kaba yem üretimindeki yetersizliklerin önüne geçmek adına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

uzun süredir yem bitkileri yetiştiriciliğine dekar başına destekleme uygulamaktadır (Çizelge 3). Ancak 

desteklemelerde 10 dekar baremi uygulandığı için, özellikle küçük üreticilerimiz bu desteklemelerden 

yararlanamamaktadır. Ancak bununla birlikte desteklemelerle yem bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir 

mesafe alındığı söylenebilir.  

 

Çizelge 3. Bitkisel üretim destekleme birim fiyatları 

Ürünler                                    Yem Bitkileri Üretimi Desteği 

Yonca (Sulu)  50 TL da-1/4 yıl  

Yonca (Kuru)  30 TL da-1/4 yıl  

Korunga  40 TL da-1/3 yıl  

Fiğ (Tek yıllıklar)  35 TL da-1/ yıl  

Silajlık tek yıllıklar  50 TL da-1/ yıl  

Silajlık mısır (Sulu)  75 TL da-1/ yıl  

Silajlık mısır (Kuru)  35 TL da-1/ yıl  

Yapay Çayır-Mera  100 TL da-1/ yıl  

Patates siğili görülen alanlarda yem bitkileri 

üretimi yapan çiftçiler  

Aldığı desteğe %50 ilave teşvik 

almaktadırlar.  

*Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017. 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu derlemede sonuç olarak, en önemli ve ucuz kaba yem kaynaklarımızı oluşturan doğal çayır-mera 

alanlarımızın verim ve kalitesinin iyileştirilmesi, kaba yem üretimi ve hayvancılığımızın sorunlarının 

çözümündeki temel adımı oluşturmaktadır. Kırmızı et üretimi ve kaba yem arasındaki ilişkilerin 

tartışıldığı bu derlemenin bilgileri ışığında, aşağıdaki öneriler sunulmuştur; 

İzlenen tarımsal politikalar ile ülkemizde çok yıllık yem bitkileri tohumculuğu 30 yıl öncesinden çok 

daha geri duruma düşürülmüştür. Bu konuda sektör tamamen dışa bağımlıdır. Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı öncülüğünde bu konunun öncelikle ele alınması ve konunun çözümü şarttır. 

Üreticilerimize, hayvan besleme, kaba yem kalitesi ve önemi, yem bitkileri tarımı ve teknikleri, yem 

konserve teknikleri konularında eğitim verilmelidir. Bu konuda, her türlü tarımsal yayım araçlarından 

yararlanılmalı ve üniversitelerle işbirliğine gidilmelidir. 

Suca zengin kaba yemlerin silolanarak saklanması ve yemin olmadığı dönemlerde hayvanların 

beslenmesinde kullanılmasıyla yem girdi maliyetleri azaltılabilir. Bu nedenle silajlık yem bitkisi 

yetiştirme ve silaj yapımı konusunda teşvikler artırılmalıdır. 

Çayır ve meralarımızın zamansız, aşırı ve düzensiz otlatılması ve kullanılması engellenmeli, mera 

alanlarının ıslahı konusunda çalışmalara yoğunluk verilmelidir. 
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Hayvancılığın karlı bir şekilde yapılabilmesi için, kaliteli kaba yem üretimine önem verilmesi 

gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. 

Ülkemizde kaba yem ve hayvancılık sorununun çözümü için Avrupa Birliği (AB) ülkeleri örnek 

alınabilir. Yetiştirme tekniği, üretim biçim ve fiyatlandırma göz önüne alındığında tarımın sanayi ile 

rekabet etmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde tarıma pozitif 

ayırımcılık yapılmaktadır. AB ülkelerinde, çiftçi birlikleri veya kooperatifler yoluyla doğrudan çiftçiye 

yapılan sübvansiyonlar maliyetin %50’sini bulmaktadır. Türkiye’de ise tarımdan para kazanmak isteyen 

ve tarımla hiç ilgisi olmayan müteşebbisler tarımla ilgili kredi ve teşviklerin önemli bir kısmını 

almaktadırlar. Açıkçası devlet desteği olmadan ülkemizde çayır mera ve yem bitkileri sorunun çözümü 

mümkün görülmemektedir. 
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ÖZET 

Kaliteli yem ve yem bitkileri üretimi, bir ülkenin hem bitkisel hem de hayvansal üretiminin gelişimi 

için önemli bir rol oynamaktadır. Yem bitkileri için yüksek yem değeri ve/veya kalitesi, besleyici, 

tüketilebilir ve bol yem üreten bitkileri belirtir. Yem bitkilerinin besin değeri ve kalite kriterleri, yıl 

boyunca ilgili hayvanın beslenme gereksinimlerini karşılama yeteneğine bağlıdır. Dolayısıyla, yem 

bitkilerinde kalite kriterleri, besin değeri (enerji, protein, sindirilebilirlik, lif, mineraller, vitaminler) ve 

sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde tüketimi (KMT), göreceli yem değeri (GYD) ve göreceli 

yem kalitesi (GYK) gibi yem kalitesinin öngörücüleri ve bazen de hayvan üretimi ile de ilişkilidir. Yem 

bitkilerinde kalite öngörücüsü olarak SKM, KMT ve GYD için, nötral çözücülerde çözünmeyen lif (NDF) 

ve asit çözücülerde çözünmeyen lifi (ADF)  kullanırken, GYK, ham protein, NDF, ADF, yağ, kül ve 

sindirilebilir NDF değerlerine dayanmaktadır. Bu derlemede, bu kriterleri etkileyen faktörler (verim hariç) 

incelenmiştir. Sonuç olarak, yem kalitesi üzerindeki etkilerine göre sıralandığında, yem bitkilerinin kalite 

kriterlerini etkileyen altı ana faktör olduğu ve sıralamada bazı istisnalar olsa da, bu faktörler, göreceli 

önemlerine göre otun sindirilebilirliği ve besin değeri, iklim, gübreleme, genotip, biçim çağı ve zamanı, ot 

kurutma ve depolama şekilde tanımlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: yem hammaddeleri, ekoloji, yem değeri, yem kalitesi, besin maddeleri 

 

Ingredients Affecting the Quality Factors of Forage Plants 

 

ABSTRACT 

Quality forage production and forage plants play a key role for the development of both vegetable and 

animal production of a country. High forage value designates plants that are nutritious, palatable, and 

produce abundant forage.The nutrient value and quality of forage plants depends upon their ability to 

meet the corresponding animal's nutritional requirements throughout the year.  Forage quality criteria are 

associated with nutritive values (energy, protein, digestibility, fiber, minerals, vitamins) and predictors of 

forage quality such as digestible dry matter (DDM), dry matter intake (DMI), relative feed value (RFV) 

and relative forage quality (RFQ) and also occasionally animal production.The DDM, DMI RFV as a 

predictor of forage quality uses neutral detergent fibre (NDF) and acid detergent fibre (ADF), whereas the 

RFQ is based on the values of crude protein, NDF, ADF, fat, ash, and digestible NDF. In this rewiev, 

factors affecting these  criteria (not yield) were studied. In conlusion, when ranked according to their 

impact on forage quality, there were six major factors that affect the quality criteria of forage plants, and 

the relative importance of these factors, and some exceptions to the ranking, are described as follows: 

digestibility and nutritional value of herbage, climate, fertilization, genotype, harvest, grass drying and 

storage. 

Key Words: feed raw materials, ecology, feed value, feed quality, nutrients 

 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde hayvansal üretimde karşılaşılan sorunların gittikçe ağırlaştığı bilinmektedir. Ancak bu 

olumsuzluğun nedenlerinden sadece kaba yem üretiminde karşılaşılan sorunlar tartışılmakta, buna karşın 

mera koşulları (kalite, botanik kompozisyon, bileşenlerinin yoğunluğu) ve yem bitkileri yetiştiriciliği ile 

hayvansal performans arasındaki ilişkiler üzerinde fazla durulmamaktadır. 

Yem bitkilerinde hayvansal ürüne dönüşüm etkinliği ile besin içeriği arasında bir paralellik vardır. Bu 

nedenle hayvanlarda canlı ağırlık artışına en etkili parametre yemin kalitesidir (Gudmundsson, 1993; 

Stevens ve Turner, 1994). Hayvanların kaba yem tüketimi, yemlerin sindirilebilirliği ve hayvansal ürüne 

(canlı ağırlık artışı, süt, et, yün vb.) dönüşüm oranı, öncelikle yemin kalitesi ile ilişkilidir. Kaliteli yem, 

bitki türü, iklim ve toprak özellikleri, yetiştirme koşulları, hasat zamanı, depolama koşulları, hayvan ırk 
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ve türü gibi birçok faktörün etkisi ile ortaya çıkan bir kavramdır. Yem kalitesi denildiğinde; besin 

maddesi, enerji değeri, protein oranı ve kalitesi, hazmedilebilirlik oranı, lif oranı, vitaminler ve oranları, 

mineral maddelerin miktarı ve bazen de hayvanların verimleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Budak ve 

Budak, 2014). Yemin kalitesini oluşturan en önemli faktörlerden biri de hayvanın yapmış olduğu tercihtir. 

Şüphesiz ki yemin hayvan organizmasında meydana getirdiği etki çok önemlidir (Ball ve ark., 1996). Bu 

etki hayvanın verim ve sağlık verileri ile tespit edilmektedir.  

Bu bildiride; yem bitkilerinde kalite faktörleri ve bu faktörleri etkileyen unsurlar hakkında bilgiler 

sunulmuştur. 

 

2. Yem Bitkilerinde Kalite Unsurları 

 

2.1. Ham Protein 

Organik maddeler (kuru maddenin yanan kısmı) içerisinde nitrojen içeren tüm maddelere ham protein 

(HP) adı verilmektedir. HP, kimyasal analiz sonucunda saptanan azot (N) değerinin 6.25 (proteinlerin 

%16’sı N; 100 ∕16) katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır. Bu şekilde bir işlemle gerçek 

protein özelliğinde olmayan maddeler de hesaba alındığından yemin gerçek protein değeri elde edilemez. 

Gerçek protein değerinin bulunabilmesi için toplam amino asit tayini gerekmektedir (Kutlu, 2008; Budak 

ve Budak, 2014). 

Yemin kalitesi açısından en önemli komponent, HP içeriğidir (Gillen ve Berg, 1998). Nitekim kaba 

yemlerin sindirilebilirliliği, dolayısıyla yem değeri HP içeriğine bağlı olarak artmaktadır (Van Soest, 

1973). Hayvanlara sağlanan 1.8 kg HP 1 kg kemikli ete dönüştüğü bildirilmektedir (NRC, 2007). 

 

2.2. Sindirilebilirlik 

 

2.2.1. Asit Çözücülerde Çözünmeyen Lifli Bileşikler  

ADF; NDF içerisinden hemiselülozun çıkartılması sonucu kalan kısmı oluşturmaktadır. ADF genel 

anlamda hayvanlar tarafından metabolize edilemeyen (sindirilemeyen) yem bileşenlerinden (lignin, 

selüloz ve mineraller) biridir. Bu nedenle bu fraksiyon, yemin sindirilebilirliği hakkında ve hayvanın 

enerji alımı hakkında bilgi vermektedir (Van Soest ve ark., 1991; Rayburn, 2004; Budak ve Budak, 

2014).  

 

2.2.2. Nötral Çözücülerde Çözünmeyen Lifli Bileşikler  

Hücre duvarının lifli karbonhidratlarını (selüloz ve hemiselüloz), lignin, ligninleşmiş ve sıcaklıkla 

zarar görmüş bir kısım proteinleri ve silisyum içermektedir. Bu fraksiyon, yemin özgül ağırlığı hakkında 

da fikir veren önemli bir göstergedir. Diğer bir ifade ile NDF bileşenleri ADF bileşenlerine 

“hemiselülozun” ilave edilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Sindirim sisteminin hacimsel kapasitesi dikkate 

alındığında, NDF değeri hayvanın yem tüketimi hakkında da bilgi vermektedir (Van Soest ve ark., 1991; 

Rayburn, 2004; Budak ve Budak, 2014). 

 

2.3. Ham Yağ  

Yemlerde bulunan lipitin daha çok eterde çözünebilen kısmına ham yağ (HY) adı verilmektedir. Bu 

nedenle HY yerine çoğunlukla eter ekstrakt maddeler ifadesi de kullanılmaktadır. HY değeri sadece 

yemin yağ içeriğini değil, eter içinde çözünebilen klorofil, yağda eriyen vitaminler, reçine, mumlar ve 

organik asitler gibi diğer maddeleri de içermektedir. Bu nedenle yemin gerçek yağ içeriği değil, toplam 

lipit içeriği hakkında bilgi vermektedir (Kutlu, 2008). 

 

2.4. Kuru Madde ve Ham Kül  

Yemlerdeki su usulüne uygun olarak uçurulduktan sonra geriye kalan kısma “kuru madde (KM)” adı 

verilir. KM, o yeme ait tüm besin maddelerini içeren kısımdır. Herhangi bir yemin KM’si ne kadar çok 

ise besin maddelerince zengin olma olasılığı o oranda yüksek olacaktır. Öte yandan, KM analizi, yemdeki 

organik yapıda uçucu özellikte besin maddelerini içermez. Bu nedenle bu analiz sonucuna bakılarak 

yemin besleme değeri hakkında kesin fikir sahibi olunamaz. Yem içindeki organik ve inorganik 

maddelerin toplamı olan KM’nin belirlenmesi, hiçbir şekilde yemin besin madde içeriği açısından 

yapısını ortaya koymaz.  
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KM usulüne uygun yakıldığında geriye kalan yanmamış maddelerin tümüne “ham kül (HK)” adı 

verilir. HK içerisinde yemdeki doğal inorganik maddeler (makro ve iz mineraller) bulunabileceği gibi 

yeme sonradan karışmış toz, toprak, kum gibi maddelerde bulunabilir. Yeme sonradan karışmış bu 

materyaller hayvanlar için zararlıdır. Zaten büyük bir kısmı da organizmada hiç sindirime uğramadan 

gübre ile dışarı atılır. Yemin yapısındaki gerçek kül (makro ve iz mineraller) yanında yemdeki kum 

miktarını da veren HK tayini, bu özelliği nedeniyle yemdeki gerçek kül miktarı açısından fikir vermez. 

 

2.5. Metabolik Enerji 

Yemlerdeki enerji değerlerinin belirlenmesinde etkili olan faktör, hayvan tarafından mevcut enerjinin 

kullanılabilirliğidir. Yemleri enerji içeriklerine göre değerlendirirken enerjiyi tüm kademeleri ile ele 

almak gerekmektedir. Yemler için brüt enerji başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Fakat yemin 

hayvan tarafından verime dönüşen enerji gücünü belirlemek amacıyla, net enerji (NE) ele alınmaktadır. 

Ancak bazı ülkelerde ruminant hayvanlar için NE kullanılmakta, ülkemizde ise ruminant ve kümes 

hayvanları için kullanılan sistem metabolik enerji (ME) sistemidir. Yemin içerdiği toplam (brüt) enerjinin 

bir miktarı gübreyle dışarı atılmaktadır. Dışarı atılan bu bölümün toplam enerjiden çıkarılmasıyla geriye 

kalan bölüme sindirilebilir enerji (SE) denilmektedir. Sindirilebilir enerji de brüt enerji gibi enerjinin 

hayvan için yarayışlılığı hakkında bilgi vermemektedir. Sindirilebilen enerjinin bir miktarı idrar ve metan 

gazı ile dışarı atılmaktadır. Dışarıya atılan bu enerjinin sindirilebilir enerjiden çıkarılmasıyla geriye kalan 

enerjiye ME adı verilmektedir (Kutlu ve ark., 2005). 

 

2.6. Göreceli Yem Değeri ve Göreceli Kaba Yem Kalitesi  

GYD terimi, kaba yemin tüm değerini tanımlamada kullanılan bir indekstir (Henning ve ark., 2000). 

GYD değerleri ile yemlerin protein içeriği arasında pozitif bir korelasyon vardır. GYD değeri bir kıyas 

esasına dayanır ve yoncada tam çiçekte bu değer 100 olarak kabul edilir. Bu değerin altına düşüldükçe 

yem kalitesi düşmekte, yükselmesi durumunda ise yemin kalitesi artmaktadır (Moore ve Undersander, 

2002). Yakın zamanlarda kimi araştırıcılar kaba yemlerin besleme değerine ilişkin GYK kriteri 

kullanmaktadırlar. Buğdaygil bitkilerindeki selüloz, tipik olarak baklagillerden daha fazla hazmolunma 

oranına sahiptir. Çünkü baklagil bitkileri hücre duvarında buğdaygil bitkilerine göre daha fazla lignin 

içerirler. Bu nedenle buğdaygil ve buğdaygil + baklagil karışımlarında GYK değeri GYD değerinden 

daha yüksek çıkmaktadır. Kaba yemlerin GYD ve GYK değerleri arasında pozitif bir korelasyon vardır. 

Yemlerin GYK değerlerinin hesaplanması GYD değerinden farklı olarak yemin toplam sindirilebilir besin 

maddesi (TDN), yağ asitleri ve NDF'nin sindirilebilirliğini de dikkate almaktadır. Bu nedenle kaba yemin 

hayvansal ürüne dönüşüm potansiyelinin tanımlanmasında GYK değerleri daha gerçekçidir (Ward ve 

Ondarza, 2008).   

 

3. Yem Bitkilerinde Kaliteyi Etkileyen Unsurlar 

 

3.1. Sindirilebilirlik ve Otun Besin Değeri 

Yem bitkilerinin hayvanları besleyebilme değeri, doğrudan doğruya tüketilen yemin sindirilebilirliği 

ile ilgilidir. Çayır ve mera amenajmanında temel amaçlardan birisi de, ot verimi ile birlikte sindirilebilir 

besin maddesi miktarının arttırılmasıdır. Yem bitkilerinde otun besin değeri hakkında genel bir bilgiye 

sahip olabilmek için, bitkilerde hücre duvarını oluşturan maddelerle, hücre içi madde miktarının 

kıyaslanması gerekir.  

Hücre duvarını oluşturan maddelerin en önemlileri selüloz, hemiselüloz ve lignindir. Bitki hücrelerinin 

sindirilemeyen kısmının %90’ını, hücre çeperi içinde yer alan maddeler oluşturmaktadır (Van Soest, 

1973). Yem bitkilerinde gelişmenin erken döneminde ⅓ olan hücre duvarı oranı, olgunluk ilerledikçe 

artmaktadır. Hücre duvarını oluşturan maddelerin oranındaki artış, doğrudan doğruya “hücrenin 

sindirilme oranını” azaltmaktadır.  

 

3.2. İklim 

Yem bitkilerinde otun besin değeri; sıcaklık, ışık ve nem gibi iklim faktörleri tarafından etkilenir. 

Sıcaklık artışıyla birlikte, özellikle buğdaygil yem bitkilerinin hazmolunma oranları azalır. Zira 

sıcaklık, bitkilerdeki lignin oranını artırmaktadır (Deinum, 1984). Sıcaklık artışına paralel olarak yem 

bitkilerindeki yapısal olmayan karbonhidratların miktarı ise azalmaktadır. Serin iklimlerde yetişen 
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yem bitkileri, soğuğa dayanıklılığı arttıran karbonhidratları ve proteinleri özellikle yapraklarında depo 

etmeleri nedeniyle yem değerleri de daha yüksektir (Van Soest, 1973).  

Işık şiddetindeki artışa paralel olarak sıcaklığın da artması sonucu, yem bitkilerinde suda eriyebilir 

karbonhidrat miktarları da artmaktadır (Holmes, 1994). Işıklanma süresinin ve şiddetinin optimum 

düzeyde olması, bitki hücrelerinin sindirilme oranını olumlu yönde etkilemektedir. Çok yüksek ışık 

şiddeti altında yetişen yem bitkilerinde ise, otun sindirilme oranları azalmaktadır.  

Yemin besin değeri, ortamdaki nem miktarı tarafından da etkilenir. Yüksek neme sahip topraklarda 

yetişen yem bitkilerinde HP oranı azalır. Yetersiz neme sahip topraklarda yetişen bitkilerde ise, gövde ∕ 

yaprak oranı artmaktadır.  

Genellikle, yem bitkilerinin alkaloid konsantrasyonu ile lezzetlilikleri arasında yakın ve olumsuz bir 

ilişki vardır. Su stresi, bitkilerdeki alkaloid konsantrasyonunu ve nitrat içeriğini artıran en önemli 

faktörlerden birisidir (Sulak ve Aydın, 2005). 

 

3.3. Gübreleme 

Yem bitkilerinde otun HP oranını artıran en önemli faktör, azotlu gübrelemedir. Bitkilerde HP oranı 

arttıkça, HP’nin hazmolunma oranı da artmaktadır. Azotlu gübreleme ile yem bitkilerinin amino asit 

miktarı ve ligninin hazmolunma oranı da artar.  

Rasyonel bir gübreleme ile yemin mineral madde içeriği dengelenebilir. Esasen, kaliteli bir yem 

bitkisi, hayvanların mineral madde ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde besin maddesi içermelidir (Aydın 

ve Uzun, 2002). 

 

 

 3.4. Genotip 

Aynı olgunluk döneminde hasat edildiği taktirde baklagiller, buğdaygil bitkilerine göre daha fazla 

mineral madde ve HP içerirler (Aydin ve Uzun, 2005). Buna bağlı olarak, geviş getiren hayvanlarda 

baklagil yem bitkileri buğdaygil yem bitkilerine göre daha fazla canlı ağırlık kazancı meydana getirirler 

(Clark ve Ulyatt, 1985). Bu durum, baklagil yem bitkilerinin özel besin maddelerince daha zengin 

olmaları yanında, hazmedilme düzeylerinin de daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır (Burns ve 

Standaert, 1985). Baklagillerin hücre duvarı miktarı daha az olduğundan, rumende hazmolunma süreleri 

de buğdaygillere göre daha kısa sürede gerçekleşmektedir. 

 

3.5. Biçim Çağı ve Zamanı 

Otların besleme değerleri, doğrudan doğruya sindirilebilirlilik ile ilgilidir. Sindirilebilirlik, KM içinde 

bulunan hazmolunabilir organik maddelerin oranları olarak ifade edilebilir.  

Genel olarak, yem bitkilerinde olgunlaşma çağı ilerledikçe otun HP oranı azalırken, lignin ve selüloz 

düzeyleri ise artmaktadır. Yemin kimyasal kompozisyonlarında görülen bu değişim, hazmolunma 

oranlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Olgunluk dönemi ilerledikçe, özellikle de gövdelerin olmak 

üzere, bütün yem bitkilerinde hazmolunma oranları azalmaktadır (Buxton ve ark.,1985). Ancak, bu azalış, 

baklagil ve buğdaygil familyalarına göre farklılık arz eder. Buğdaygil yem bitkilerinde, biçim zamanı 

geciktikçe otun besin değerinde meydana gelen azalış baklagil bitkilerine göre çok daha keskin bir trend 

izler (Aydın ve Uzun, 2002). 

 

3.6. Ot Kurutma ve Depolama 

Yüksek nem içeriğine sahip kuru otların muhafazasında önemli problemlerle karşılaşılır. Özellikle, 

uygun olmayan depolama şartları altında yüksek nem içeriğine sahip olan otlarda kızışma ve çürümeler 

görülür. Buna karşın, kuru otun nem içeriği çok düşük olduğu takdirde, otun besin maddelerince en 

zengin kısımları olan yapraklar kurutma, taşınma ve depolama esnasında kolayca kırılır ve dökülürler. 

Yeşil otların kurutulması sırasında meydana gelen kayıplar; havaların elverişsizliği, yaprakların 

dökülmesi, ferment faaliyeti, mikroorganizma faaliyetleri ve solunum ile meydana gelen kayıplardır 

(Aydın ve Uzun, 2002). 
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sonuç olarak; yem bitkilerinin kalitesi üzerine etkili olan tüm unsurların çok iyi bilinmesi ve 

yetiştiricilikte bu hususların dikkate alınması başarının temelini oluşturmaktadır. Yem bitkilerinde kalite 

unsurlarını etkileyen faktörlerin tartışıldığı bu derlemenin bilgileri ışığında aşağıdaki öneriler 

sunulmuştur; 

Üreticilerimize, hayvan besleme, kaba yem kalitesi ve önemi, yem bitkileri tarımı ve teknikleri, yem 

konserve teknikleri konularında eğitim verilmelidir. Bu konuda, her türlü tarımsal yayım araçlarından 

yararlanılmalı ve üniversitelerle işbirliğine gidilmelidir.  

Her hangi bir bölgede yem bitkileri yetiştiriciliği yapılacaksa o bölgenin ekolojik yapısıyla bitkinin 

ekolojik isteklerinin uyumluluğu dikkate alınmalıdır. 

Yüksek kalitede kaba yem elde edebilmenin yolu, çiftçinin yem bitkisini, en fazla HP bulundurduğu 

ve en düşük NDF ve ADF seviyelerinde olduğu dönemde doğru zamanda hasat edebilmesi ile ilişkilidir. 

Bu yüzden, kaliteli bir kaba yem elde etmek için hasat zamanın iyi tespit edilmesi gerekmektedir. 

Yeşil otların kurutma ve depolanması esnasında meydana gelen kayıpları göz önünde bulundurularak, 

bu koşulların tekniğine en uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. 
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Gelemen Üçgülü (Trifolium Meneghinianum Clementi) ve Çayır Üçgülünde 

(Trifolium Pratense L.) Çimlenmeye Çinko ve Bakırın Etkileri 
 

Emel DEMİR           Necda ÇANKAYA 

 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tekkeköy, Samsun 

: dr.emel.demir@gthb.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 2017 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde laboratuar koşullarında 

Gelemen üçgülü ve çayır üçgülünün çimlenme döneminde çinko (Zn) ve bakır (Cu) stresine tepkilerinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Uygulama sonucunda doza bağlı olarak genotipler arasındaki 

farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. 

İki farklı genotipin yer aldığı çalışma, Tesadüf Parselleri Deneme Deseni’ne göre 4 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Denemede genotiplere ait tohumlara Zn ve Cu metalleri üç farklı konsantrasyonda (100, 

200 ve 400 µM) uygulanmıştır. 

Tek yıllık bir bitki olan gelemen üçgülüne çinko ve bakır uygulamaları sonucunda, tohumların 

çimlenmesinde kontrole göre belirgin bir fark olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, yüksek 

konsantrasyonda çimlenmenin azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca, uygulanan tüm konsantrasyonlarda kök 

büyümesi kontrole göre engellenmiştir. 

Çinko ve bakır uygulamaları, çok yıllık bir bitki olan çayır üçgülünde gelemen üçgülünden farklı 

olarak tohumların çimlenmesine önemli oranda etkilememiştir. Bununla birlikte, 400 µM Zn 

konsantrasyonunda kontrole göre çimlenmede azalma gözlenmiştir.  

Sonuç olarak, genotipler arasında çimlenme bakımından çinko ve bakır uygulamalarında önemli 

farklılık görülmüştür. Uygulanan metallerin çayır üçgülünün çimlenmesi üzerinde önemli bir etkisi 

olmadığı, ancak gelemen üçgülünde önemli olduğu belirlenmiştir. 
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Bilecik Koşullarında Bazı Sorgum ve Sorgum Sudanotu Melezi Çeşitlerinin 

Bitkisel Özellikleri, Yem Verimi ve Kalite Kriterleri Arasındaki İlişkiler 
 

Serap Kızıl Aydemir1 Nurgül Ergin1 

 
1 Bilecik Şeyh Edebali Üniv. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bilecik, 

Türkiye 

: serap.kizil@bilecik.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma bazı sorgum, sudan out melez ve çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi 

amacı ile 2015 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Uygulama 

alanın da tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada 

Akdeniz tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait Gözde 80, Leoti, Nes, Rox, Early Sumac FitoTohumculuğa 

ait Aneto ve Teide, çeşitleri material olarak kullanılmıştır. 

Araştırmada sorgum, sudanotu melez ve çeşitlerinin bitki boyu, salkım boyu, yaprak oranı, sap oranı, 

salkım oranı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi ve ham protein verimleri ADF oranı, NDF oranı, RFV, ME 

değerleri ve karakterler arası ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Teide çeşidi kuru ot verimleri, 

ham protein verimleri, ADF, NDF, RFV ve ME yönünden en yüksek performansı göstermiş, en düşük 

verimler ise Rox ve Early Sumac’tan elde edilmiştir. Ham protein verimi ile yaprak oranı, ADF, NDF, 

RFV, ME arasındaki ilişki, yaprak oranı ile ADF, NDF değerleri arasındaki ilişki, ADF değerleri ile NDF 

değerleri arasındaki ilişki,  RFV değerleri ile yaprak oranı, ADF, NDF değerleri arasındaki ilişki, ME 

değerleri ile yaprak oranı, ADF, NDF, RFV değerleri arasındaki ilişki önemli bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sorgum, verim, kalite, korelasyon 

 

Relations Between Plant Characteristics,  Yield and Quality Characteristics of Some Sorghum, 

Sudangrass Hybrid And Cultivars In Bilecik Ecological Conditions 

 

ABSTRACT 

This study was carried out with the aim of determining the yield and quality characteristics of some 

sorghum, sudangrass hybrid sand varieties and with 4 replications in 2015 according to randomized block 

strial design in the application field of Bilecik Seyh Edebali University Faculty of Agriculture and Natural 

Sciences. In the study, Aneto and Teide varieties belonging to Fito Seed Company and Gözde 80, Leoti, 

Nes, Rox, Early Sumac varieties belonging to Mediterranean Agricultural Research Institute were used as 

Relationships between ADF ratio, NDF ratio, RFV, ME values and characters were investigated in the 

study, plant height, panicula height, leaf ratio, stem ratio, panicula ratio, gren grass yield, hay yield and 

crude protein yields of sorghum, sudan grass hybrid sand varieties. As a result of there search, Teide 

variety showed the highest performance in terms of hay yield, crude protein yield, ADF, NDF, RFV and 

ME, while the lowest yields were obtained from Rox and Early Sumac. Relationship between leaf protein 

and raw leaf protein ratio, ADF, NDF, RFV, ME, relationship between leaf ratio and ADF, NDF values, 

relationship between ADF values and NDF values, relationship between RFV values and leaves ratio, 

ADF, NDF values, Leaf ratio, ADF, NDF, 

Key Word: Sorghum, yield, quality, correlation 
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Farklı Meşe Palamudu Türlerinin (Quercus Sp.) Hayvan Besleme Özellikleri 
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Yusuf Murat Kardeş2      Halit Tutar1     Ersel Tal2 

 
1Bingöl Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bingöl 
2Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Kayseri 

3Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Bingöl 
4Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bingöl 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı farklı palamut türlerinin (Quercus patreae, Quercus libani, Quercus infectoria, 

Quercus cercis, Quercus macrolepis, Quercus vulcanica ve Quercus coccifera) bazı besinsel 

özelliklerinin belirlenmesidir. Çalışmada kullanılan örnekler 2016 yılında Kahramanmaraş, Bingöl ve 

Isparta’dan toplanmış ve analizleri yapılmıştır. Çalışmada incelen tüm özellikler yönünden meşe 

palamudu türleri arasındaki fark istatistiksel olarak çok önemli (p≤0.01) çıkmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre ADF oranı %4.71-18.27, NDF oranı %16.50-36.18, ham kül içeriği 

%1.43-2.83, ham protein içeriği %6.46-7.69, kondense tanen oranı %0.21-1.45, sindirilebilir kuru madde 

%74.67-85.23, kuru madde tüketimi %3.32-7.27 ve nispi yem değeri ise 205.14-480.47 arasında 

değişmiştir. Meşe palamutlarının çinko içerikleri 57.67-305.42 ppm, demir içerikleri 160.58-452.83 ppm, 

kobalt içerikleri 28.58-44.33 ppm, mangan içerikleri 84.33-135.25 ppm, bakır içerikleri 44.67-84.25 ppm, 

nikel içerikleri 92.17-206.00 ppm ve kadmiyum içerikleri 8.00-21.75 ppm arasında değişmiştir. Çalışma 

sonuçlarına göre araştırmada incelenen tüm meşe palamudu türleri koyun ve keçi gibi hayvanlar için yem 

kaynağı olarak kullanılma özelliklerine sahiptirler. Mineral madde içeriği yönünden Quercus libani çok 

zengin bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: meşe palamudu, mineral madde içeriği, ham protein, nispi yem değeri, kondense tanen 

 

GİRİŞ 

Küçükbaş hayvanların protein, enerji ve mineral içeriğini karşılamak için dünyanın birçok bölgesinde 

meşe palamutları kullanılmaktadır (Elahi and Rouzbehan 2008). Türkiye'de 18 türü bulunan meşe 

ağacının (Özer ve Bul, 1998), yaklaşık 7 milyon ha ormanı bulunmaktadır (Kayacık 1996). Meşe 

palamudunun bazı türleri %56.60-59.90 arasında nişasta (Saffarzadeh ve ark. 1999) 3.7-7.9 arasında ham 

protein (Moujahed ve ark. 2007; Gasmi-Boubaker ve ark. 2007), %5-8’e kadar tanen ve sitrik asit 

(Sarıçiçek ve Kılıç, 2002) ve %3-7 arasında şeker içermektedir (Ergül, 1997). Ülkemizde meşe türlerine 

ait palamutlar hayvan beslemede yaygın kullanılmasına rağmen besleme değerleri hakkında yapılan 

çalışma sayısı oldukça azdır. 

Birçok araştırmacı yemlerin potansiyel besleme değerinin belirlenmesinde kimyasal kompozisyon 

(ADF, NDF, ham protein, kondense tanen, ham kül), mineral madde içeriği, sindirilebilir kuru madde, 

kuru madde tüketimi ve nispi yem değerini kullanmıştır (Kökten ve ark. 2012; Kaplan, 2013; Ülger ve 

Kaplan, 20016). 

Bu çalışmanın amacı farklı meşe türlerinin palamutlarının besleme değerleri biyo-kimyasal analizler 

ve mineral madde içeriğini kullanarak belirlemektir. 

 

MATERYAL YÖNTEM 

Çalışmada materyal olarak Kahramanmaraş, Bingöl ve Isparta illerinde toplanan 7 meşe palamut türü 

(Quercus patreae, Quercus libani, Quercus infectoria, Quercus cercis, Quercus macrolepis, Quercus 

vulcanica ve Quercus coccifera) kullanılmıştır. Örnekler 2016 yılında toplanmıştır. Toplanan örnekler üç 

tekrarlamalı olarak 70 °C’de 48 saat kurutulmuş, kurutulan örnekler 1 mm elek çapına sahip değirmende 

öğütülerek kimyasal analizler için hazırlanmıştır. 

Ham kül içeriği 1 g kuru örneğin 550 oC’de 8 saat kül fırınında yakılarak, kondense tanen içeriği 

Makkar ve ark. (1995)’e göre, azot (N) içeriği ise Kjeldahl metodu kullanılarak saptanmış, ham protein 

ise Nx6.25 formülü ile hesaplanmıştır (AOAC, 1990). Hücre duvarı bileşenlerini oluşturan nötr 

deterjanda çözünmeyen lif (NDF) (Van Soest ve Wine, 1967) ve asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) 
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ANKOM 200 Fiber Analyzer (ANKOM Technology Corp. Fairport, NY, USA) cihazı kullanılarak 

belirlenmiştir (Van Soest, 1963).  

Meşe palamutlarının mineral madde içerikleri nitrik asit-hidrojen peroksit (2:3) asit ile 3 farklı adımda 

(1. adım; 145 ºC’de %75 mikrodalga gücün de 5 dakika, 2. adım; 180 ºCde %90 mikrodalga gücün de 10 

dakika ve 3. adım 100 ºC’de %40 mikrodalga gücün de 10 dakika) 40 bar basınca dayanıklı mikrowave 

yaş yakma ünitesinde (speedwave MWS-2 Berghof products + Instruments Harresstr.1. 72800 Enien 

Germany) tabi tutulduktan sonra ICP OES spektrofotometresinde (Inductively Couple Plasma 

spectrophotometer) (Perkin-Elmer, Optima 2100 DV, ICP/OES, Shelton, CT 06484-4794, USA) 

okunmak suretiyle belirlenmiştir (Mertens 2005). 

Sindirilebilir kuru madde, kuru madde tüketimi ve nispi yem değerleri aşağıdaki formüllerle 

hesaplanmıştır (Morrison, 2003). 

Sindirilebilir kuru madde (SKM) = 88.9 – (0.779 x ADF) 

Kuru madde tüketimi (KMT) = 120 / NDF 

Nispi yem değeri (NYD) = (SKM x KMT) / 1.29 

Meşe palamudundan elde edilen bulgular, tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak SAS (SAS 

Inst., 1999) paket programından yararlanılarak varyans analizine tabi tutulmuştur. Bulunan ortalamalar 

arasındaki farkın önemli olup olmadığı Duncan testi ile belirlenmiştir. 

Bulgular  

Meşe palamutlarının biyo-kimyasal analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. İncelenen biyo-kimyasal 

analizler yönünden meşe türleri arasındaki fark çok önemli (P≤0.01) bulunmuştur. En düşük ADF oranı 

%4.71 ile Quercus cercis türünden, en yüksek ADF oranı ise %18.27 ile Quercus coccifera türünden elde 

edilmiştir. NDF oranı %16.50-36.18 arasında değişmiş, en düşük değer Quercus cercis türünden, en 

yüksek değer ise Quercus coccifera türünden elde edilmiştir. En düşük ham kül oranı Quercus coccifera 

(%1.43) türünden, en yüksek ham kül oranı ise Quercus patreae  (%2.83) meşe türünden elde edilmiştir. 

Meşe palamutlarının ham protein içeriği %6.46 ile %7.69 arasında değişmiştir. En düşük ham protein 

içeriği Quercus macrolepis meşe türünden, en yüksek ham protein içeriği ise Quercus libani meşe 

türünden elde edilmiştir. 

Çizelge 1. Farklı meşe türlerinin kimyasal kompozisyonu 

Türler ADF NDF HK HP KT SKM KMT NYD 

Quercus patreae  5.21 f 24.64 d 2.83 a 6.99 b 0.74 c 84.84 b 4.87 d 320.28 d 

Quercus libani  8.82 d 29.77 c 2.34 b 7.69 a 1.08 b 82.03 d 4.03 e 256.31 e 

Quercus infectoria 13.91 b 19.67 f 1.99 c 6.90 bc 1.43 a 78.07 f 6.10 b 369.28 b 

Quercus cercis  4.71 g 16.50 g 1.68 d 6.64 cd 1.45 a 85.23 a 7.27 a 480.47 a 

Quercus macrolepis 13.50 c 35.54 b 1.56 de 6.46 d 0.49 e 78.38 e 3.38 f 205.14 g 

Quercus vulcanica  7.87 e 20.10 e 1.55 de 7.15 b 0.57 d 82.77 c 3.32 f 212.84 f 

Quercus coccifera 18.27 a 36.18 a 1.43 e 6.95 b 0.21 f 74.67 g 5.97 c 345.50 c 

Önem Derecesi ** ** ** ** ** ** ** ** 

ADF: asit deterjanda çözünmeyen lif (%); NDF: nötr deterjanda çözünmeyen lif (%); HK: ham kül 

(%); HP: ham protein (%); KT: kondense tanen; SKM: sindirilebilir kuru madde (%); KMT: kuru madde 

tüketimi (%); NYD: nispi yem değeri; **: P≤0.01 

Kondense tanen oranları %0.21 ile %1.45 arasında değişmiş, en düşük tanen oranı Quercus coccifera 

meşe türünden, en yüksek tanen oranı ise Quercus cercis meşe türünden elde edilmiştir. Sindirilebilir 

kuru madde %74.67 ile %85.23 arasında, kuru madde tüketimi %3.32 ile %7.27 ve nispi yem değeri ise 

205.14 ile 480.47 arasında değişmiştir. En yüksek SKM, KMT ve NYD değerleri Quercus cercis meşe 

türünden elde edilmiş, en düşük SKM Quercus coccifera meşe türünden, KMT Quercus vulcanica meşe 

türünden ve NYD ise Quercus vulcanica meşe türünden elde edilmiştir. 

Meşe türlerinin mineral madde içerikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Mineral madde içeriğinde Co içeriği 

yönünden meşe türleri arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz (P≥0.05), Mn içeriği yönünden önemli 

(P≤0.05), Zn, Fe, Cu, Ni ve Cd içeriği yönünden ise çok önemli (P≤0.01) çıkmıştır. En yüksek Zn (305.42 

ppm) ve Fe (452.83 ppm) içeriği Quercus libani meşe türünden elde edilirken, en düşük Zn (57.67 ppm) 

içeriği Quercus macrolepis meşe türünden, Fe içeriği (160.58 ppm) ise Quercus macrolepis meşe 

türünden elde edilmiştir. En yüksek Co (44.33 ppm) ve Mn (135.25 ppm) içeriği Quercus libani meşe 

türünden elde edilmiş, en düşük Co (28.58 ppm) içeriği Quercus patreae türünden, Mn (84.33 ppm) 
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içeriği ise Quercus coccifera türünden elde edilmiştir. Cu içerikleri 44.67 ppm ile 84.25 ppm arasında 

değişmiş, en düşük içerik Quercus patreae türünden, en yüksek içerik ise Quercus libani türünden elde 

edilmiştir. En düşük Ni içeriği Quercus macrolepis meşe türünden (92.17 ppm), en yüksek Ni içeriği ise 

Quercus libani türünden (206.00 ppm) elde edilmiştir. En düşük Cd oranı 8.00 ppm ile Quercus 

macrolepis meşe türünden, en yüksek Cd oranı ise 21.75 ppm ile Quercus libani meşe türünden elde 

edilmiştir.  

Çizelge 2. Farklı meşe türlerinin mineral madde içerikleri 

Türler Zn Fe Co Mn Cu Ni Cd 

 ppm 

Quercus patreae 210.58 b 223.50 bc 28.58 c 88.92 c 44.67 c 131.75 c 14.58 c 

Quercus libani  305.42 a 452.83 a 44.33 a 135.25 a 84.25 a 206.00 a 21.75 a 

Quercus infectoria 57.67 d 161.92 d 31.25 abc 99.58 bc 56.92 bc 111.33 e 11.75 d 

Quercus cercis 97.42 c 160.58 d 38.00 abc 108.00 abc 59.17 bc 104.08 f 8.00 f 

Quercus macrolepis 58.17 d 166.17 d 42.50 ab 121.08 ab 60.00 bc 92.17 g 10.25 e 

Quercus vulcanica  59.00 d 205.50 c 40.67 abc 108.08 abc 66.17 b 124.25 d 14.17 c 

Quercus coccifera 272.50 a 246.42 b 30.08 bc 84.33 c 50.92 bc 177.75 b 20.17 b 

Önem Derecesi ** ** ÖD * ** ** ** 

**: P≤0.01; *: P≤0.05; ÖD: istatistiki olarak önemli değil 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Gasmi-Baubaker ve ark. (2007) meşe palamutlarında meşe türü ve yetiştirildiği bölgenin ekolojik 

özelliklerinin palamutların kimyasal kompozisyonu çok değiştirdiğini bildirmektedir. Bununla birlikte 

Maujahed ve ark. (2005) olgunlaşma dönemindeki farklılıkların başta hücre duvarı bileşenlerini oluşturan 

ADF ve NDF olmak üzere palamutların kimyasal yapısında önemli değişikliklerin olduğunu 

bildirmektedir. Q. coccifera için NDF içeriğimiz Kaya ve Kamalak, (2012) ve Maujahed ve ark. (2005)’in 

bulduğu değerlerden düşük olurken ADF içeriğimiz benzer olmuştur. ADF ve NDF değerlerimiz 

Kamalak ve ark. (2015)’in değerlerinden yüksek olmuştur. Q. infectoria için ham kül ve kondense 

tanende elde edilen bulgular Kaya ve Kamalak, (2012) bulguları ile benzer, ham protein içeriği yüksek, 

ADF ve NDF içeriği ise düşük olmuştur. Quercus cercis için ham kül, kondense tanen, ADF ve NDF 

değerlerimiz Kaya ve Kamalak, (2012) bulgularından düşük, ham protein değerimiz ise yüksek olmuştur.  

Koyunların bakımı için günlük %7 ile %9 arasında proteine, emzirmeleri için ise  %10 ile %12 

arasında proteine ihtiyaç duymaktadırlar (El-Shatnawi ve Mohawesh, 2000). Çalışmada kullanılan hiçbir 

palamut türü emzirme için yeterli proteini sağlamazken Quercus libani (%7.69) ve Quercus vulcanica 

(%7.15) günlük bakım için yeterli proteine sahiptir. Diğer meşe türlerinin ham protein içerikleri de %7 ye 

oldukça yakın olmuştur. Ruminant beslemede %2-3 gibi düşük tanen seviyesi, rumendeki protein 

bozulmasının azalmasını sağladığı için yararlı bir etkiye sahip olurken (Barry, 1987), yüksek miktardaki 

tanen seviyesi protein sindirimi, mikrobiyal ve enzim faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemektedir 

(Kumar and Singh, 1984). Çalışmada kullanıla meşe türlerinin tamamının tanen içeriği %2’nin altında 

kalmıştır.  

Canlı ağırlığı 50 kg olan bir koyunun günlük 30-50 ppm Fe, 7-11 ppm Cu, 20-40 ppm Mn, 20-33 Zn 

ppm ihtiyaç duymaktadır (NRC, 1985). Meşe türlerinin hepsi ihtiyaç duyulan bu mineral maddelerin 

ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Co ve Cd içerikleri meşe türlerinde toksik eşiğin altında olmuş 

(ARC 1980; NRC 2005). Düşük miktarda hayvanlarda canlı ağırlık artışı sağlayan nikel (Adeloye and 

Yousouf 2001) tüm meşe türlerinde de çok yüksek çıkmıştır.  

Çalışmada kullanılan meşe türleri içerdikleri düşük orandaki tanen protein kayıplarını azaltması 

yanında meşe palamutları hayvanların günlük bakımları için gerekli proteini bünyelerinde 

bulundurmaktadırlar. Zengin mineral madde içerikleri de dışarıdan rasyona ilave edilen mineral madde 

içerikli besinlerin kullanımını da azaltmaktadır. Sonuç olarak tüm meşe türlerinin palamutları kaliteli 

yemlerin düşük olduğu dönemlerde koyun ve keçi gibi hayvanların beslemesinde kullanılabilecek 

niteliktedir. 
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ÖZET 

Uzaktan algılama sistemleri günümüzde tarım, çevre, jeoloji, orman, arkeoloji, şehir ve bölge 

planlaması gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu sistemler, klasik yöntemlere göre daha hızlı sonuç 

vermeleri ve daha ucuza mal olmaları nedeniyle oldukça avantajlıdırlar. Bu çalışmada, yonca ( Medicago 

sativa L.) bitkisinde uzaktan algılama yöntemi ile spektral yansıma değerlerinin elde edilmesi ve bu 

değerlerin kullanılmasıyla azot düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmalar hem tarla hem de 

sera koşullarında yürütülmüştür. Tarla koşullarında parsellere ve sera koşullarında saksılara 0, 10 ve 20 

kg/da dozlarında azot uygulanmış ve gübre olarak Amonyum nitrat (% 33’lük) kullanılmıştır. Parsellere 

ayrıca fosfor ve potasyum uygulaması da yapılmıştır. Spektral yansıma ölçümleri bitkilerin çiçeklenmeye 

başladığı dönemde hem kanopi (genel) düzeyinde hem de tek yaprak düzeyinde yapılmış ve ölçümler için 

elektromanyetik spektrumun 325-1075 nm dalga boyları arasında yansıma ölçümleri yapabilen taşınabilir 

bir spektroradyometre kullanılmıştır. Yapraktan yapılan ölçümler için ise yapay ışık kaynağı bulunan 

yaprak ölçüm cihazı (plant probe) ve yaprak tutucu (leaf clip) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin 

analizleri için MINITAB 13 istatistik programında stepwise (değişken ekleme-çıkarma) regresyon 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, azot seviyelerindeki değişimlerin spektrumun 

görünür bölgesindeki (400-700 nm) yansımaları etkilediğini göstermiştir. İstatistik analizler sonucu 

oluşturulan eşitliklerin regresyon katsayıları tarla-genel ölçümleri için 0,94, tarla-yaprak için 0,23, sera-

genel için 0,55 ve sera-yaprak için ise 0,92 olarak belirlenmiştir. Görünür bölge dalga boyları ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde ise özellikle fotosentez için önemli olan mavi ve kırmızı bölgelere ait dalga 

boylarının azot seviyelerinin tahmininde kullanılabileceği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Azot, spektral yansıma, uzaktan algılama, yonca 
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ÖZET 

Yem bitkileri üretimi mevsimsel olup, ülkemizde özellikle yaz sonu ve kış boyunca yaklaşık 120-180 

gün üretim yapılamamaktadır. Üretim yapılamayan zamanlarda hayvanları besleyebilmek için kaba yem 

üretiminin bol olduğu dönemlerde üretilen otun, çeşitli yollarla içeriklerinin korunarak kısa ya da uzun 

süre depolanması gerekmektedir. Bu amaçla, elde edilen otun kurutulup balya yapılarak saklanması 

ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Ot kurutmada temel 

amaç yeşil yemlerin biçim döneminde yaklaşık %75-80 olan nem içeriğini %20-25’lere kadar 

düşürülmesidir. Yeşil otlarda biçimden sonra nem oranı %35’in altına düşünceye kadar solunum kayıpları 

devam eder ve %10-12’ye indiğinde ot içerisindeki tüm biyokimyasal ve mikrobiyal aktivite durur. 

Ancak, uygulamada nemi bu düzeylere kadar düşürmek oldukça güçtür. Normal koşullarda kurutmayla 

nem %15-25’lere kadar indirilmektedir. Nemli bölgelerde veya mevsimlerde otun nem oranı istenen 

düzeye kadar indirilemez. Nemli bölgelerde ya da mevsimlerde %20’nin üzerinde nemle balyalanan 

otlarda kızışma, küflenme, çürüme gibi istenmeyen olaylar gerçekleşmekte ve bunlar otun kalitesini ve 

hayvanlar tarafından kullanımını negatif yönde etkilemektedir. Özellikle %25’in üzerinde nem içeren 

otlarda bu tür faaliyetlerin önlenmesi için balyalama sırasında değişik koruyucu maddeler 

kullanılmaktadır. Bu amaçla en yaygın kullanılan koruyucu maddelerden birisi propiyonik asittir. Söz 

konusu madde uygun oranlarda kullanıldığında hayvanlarda bir sorun yaratmadığı gibi, balya içerisinde 

küflenme, kızışma ve mantar oluşumu gibi olayları engellemekte ve %30-35 nem içeren otların dahi en az 

kayıpla güvenli şekilde depolanabilmesine olanak sağlamaktadır. Sunulan bu çalışmada koruyucu madde 

olarak prepiyonik asit kullanılan araştırma sonuçları üzerinden kuru ot üretiminde balyalama esnasında 

koruyucu madde kullanımını irdelemek amaçlanmıştır. 
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Ankara İli Doğal Alanlarından Toplanan Yonca(Medicago Sativa L.) 

Populasyonlarının Morfolojik Özellikleri İle Ot ve Tohum Verimlerinin 

Belirlenmesi 
 

Esra Somay Akçelik1 Prof. Dr. Suzan Altınok2 

 

1 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 
2 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara 

: esra.akcelik@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2010-2012 yılları 

arasında, Ankara iline ait 24 ilçeden dalları ve tohumları toplanan 56 yonca populasyonunda bazı 

morfolojik özelliklerin, ot ve tohum verimlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 56 yonca 

populasyonuna ait bitkilerin 38 tanesi yonca tohumlarından, 20 tanesi ise yonca dallarından elde 

edilmiştir. Tüm bu fideler 2010 yılında, her bir populasyon bir sırada olacak şekilde 80x80 cm aralıkla 

tarlaya dikilmiştir. 2012 yılına kadar 3 yıl süreyle yetiştirme mevsimi boyunca birçok gözlem ölçüm ve 

tartım yapılmış, bu makalede sadece 2012 yılı sonuçları verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yonca 

populasyonlarının büyük bir çoğunluğu yapılan gözlemlerden önemli derecede etkilenmiştir. 

Populasyonlar arasında Akyurt 1, 2, 3, Kızılcahamam 2, Güdül 1, Kazan 2, Sincan 2, Çubuk 1, Pursaklar 

1, Şereflikoçhisar 1, 2, 3 ve Nallıhan 1 dik gelişme göstermiş ve doğal bitki boyu, ana sap uzunluğu, 

yıllık toplam kuru madde verimi ve tohum verimi en fazla bu populasyonlardan elde edilmiştir. Bu 

nedenle, gelecekte bu populasyonlar ot tipi yonca ıslahında materyal olarak kullanılabilecektir. Bunun 

dışında toplanan diğer tüm populasyonlar yatık ve yarı yatık bir gelişme göstermişlerdir. Bunlardan, 

Gölbaşı 1,2,3, Çamlıdere 1,2,3, Bala 1, 3, Mamak 1, Beypazarı 3, ve Kalecik 1 populasyonları mera tipi 

ya da otlatma tipi seleksiyon kriterlerine ve en fazla yıllık toplam kuru madde verimine sahip olmuş, bu 

nedenle çalışmada özellikleri tespit edilen bu populasyonlar, yapılacak olan mera tipi ya da otlatma tipi 

yonca ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere seçilebilirler.  

Anahtar Kelimeler: Yonca, Medicago sativa L., Morfolojik Karakterler, Yem Verimleri, Tohum 

Verimleri. 
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Tekirdağ Koşullarında Bazı Parlak Brom (Bromus Catharticus Vahl.) Hatlarının 

Ot Verimlerinin Belirlenmesi 
 

İlker NİZAM1 Eyüp Erdem TEYKİN2 Metin TUNA1 

 
1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
2 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü 

 

ÖZET 

Araştırmada, Tekirdağ koşullarında yetiştirilen bazı parlak brom (Bromus catharticus Vahl.) hatlarının 

yeşil ve kuru ot verimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Deneme, 2013 yılında Namık Kemal 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme ve uygulama arazisinde, Tesadüf Blokları 

deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada parlak brom materyali olarak 

kullanılan 62 hat ve 1 çeşidin yeşil ve kuru ot verimleri belirlenmiştir. Parlak brom hatları ot üretimi için 

yetiştirme mevsimi süresince 2 defa biçilmiştir. Biçimler çiçeklenme başlangıcında yapılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, parlak brom genotiplerinin 2 biçimi ve biçimlerin toplamında elde edilen 

yeşil ve kuru ot verimleri arasında istatistiki olarak önemli farklar (P≤0.01) saptanmıştır. Parlak brom 

hatlarının en yüksek yeşil ot verimi 1. biçimde 4380.00 kg/da ile 284788 nolu hatta, 2. biçiminde 606.00 

kg/da ile ARBR01 nolu hatta belirlenmiştir. Yıllık toplam yeşil ot verimde ise, 4793.00 kg/da ile 284788 

nolu hat yine en yüksek verimlere ulaşmıştır. En yüksek kuru ot verimi bakımından 1. biçimde 1614.67 

kg/da ile 284788 nolu hat, 2. biçiminde 237.00 kg/da ile 462243 nolu hat, toplam kuru ot verimi 

bakımından ise 1761.67 kg/da ile 284788 nolu hat saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bromus catharticus Vahl., Parlak Brom, Ot Verimi 

 

Determination of Forage Yield of Some Rescuegrass (Bromus catharticus Vahl.) Genotypes on 

Tekirdağ Conditions 

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to determine herbage and hay yield of some rescuegrass (Bromus 

catharticus Vahl.) genotypes on Tekirdağ conditions. The experiment were carried out as randomised 

complete block design with three replications at Namik Kemal University Agricultural Faculty Field 

Crops Department experimental area in 2013 year. In this research wasdetermined herbage and hay yield 

of 62 genotypes and 1 variety of rescuegrass. Rescuegrass genotypes were cut on two times during 

growing period  

According to the results, herbage and hay yields were found to be statistically significant differences 

between rescuegrass genotypes. The highest yield of herbage was obtained from genotype 284788 with 

4380.00 kg/da on first cutting. On second cutting, the highest yield of herbage was obtained from 

genoype ARBR01 with 606.00 kg/da. The highest total herbage yield was obtained from genotype 

284788 with 4793.00 kg/da. The highest yield of hay was obtained from genotype 284788 with 1614.67 

kg/da on first cutting. On second cutting, the highest yield of hay was obtained from genoype ARBR01 

with 237.00 kg/da. The highest total hay yield was obtained from genotypes 284788 with 1761.67 kg/da. 

Key words: Bromus catharticus Vahl., Rescuegrass, Forage Yield 

 

*Bu araştırma TÜBİTAK 111O654 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 

 

GİRİŞ 

Ülkemizin önemli istihdam kaynaklarından biri olan hayvancılık sektörünün bir süredir sahip olduğu 

kaba yem probleminin kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi ve ülkemiz insanlarına daha ucuz 

hayvansal gıda sağlanabilmesi için yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi ve çayır-meraların 

mevcut durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu da ülkemizin farklı bölge ve şartlarına adapte 

olabilecek yeni yem bitkisi tür ve çeşitlerinin artırılmasını gerektirmektedir.  

Parlak brom Güney Amerika orijinli bir tür olup, ülkemizin iklimine sahip birçok ülkede yaygın olarak 

yetiştirilen önemli bir tek veya iki yıllık serin mevsim buğdaygil yem bitkisidir. Şili’nin orta kuzey 

bölgesi ve Brezilya’nın güneyinden Uruguay’a kadar uzanan bozkırların nemli bölgelerinden köken alır 
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(Rosso ve ark., 2009). Avusturalya, Arjantin, Fransa ve Yeni Zellanda gibi ülkelerde hem otlatma 

amacıyla meralarda, hemde kuru ot üretimi amacıyla tarım alanlarında yetiştirilmektedir. Japonya’da ve 

Güneydoğu Avusturalya’da yaygın olarak dağılmış türlerden biri olarak kaydedilmiştir. Toprağın eğimli 

olduğu alanlarda ve yol kenarlarındaki açık alanlarda hızlı yayıldığı bildirilmiştir (Muzafar ve ark. 2016). 

Parlak brom ülkemizde yem bitkisi ekim alanlarının genişletilmesi ve meraların ıslahında kullanılabilecek 

ümitvar bir türdür.  

Tür ayrıca Bromus uniloides  H. B. K., Bromus schraderi Kunth ve Bromus willdenowii Kunth gibi 

botanik adlarla da bilinmektedir. Parlak brom uzun boylu, dik gelişen, yumak oluşturan ve geniş 

yapraklar taşıyan az sayıda kalın sapa sahip bir bitkidir (Hume, 1991a). Bromus catharticus Vahl. 

hekzaploid (2n= 42) yapıda olup kendine döllenen bir bitkidir (Rosso ve ark., 2009; Puecher ve ark., 

2001). Teykin (2011) 83 parlak brom aksesyonunun çekirdek DNA içeriklerinin 11.79 ile 13.72 pg 

arasında değiştiğini saptanmıştır. Bitki generatif gelişme için soğuklamaya (vernelizasyon) ihtiyaç 

duymayıp, uzun gün şartlarında bahar ortalarından sonbahar ortalarına kadar sürekli generatif saplar 

oluşturabilme yeteneğine sahiptir (Hume, 1991b). Parlak brom kışın soğuk, ve yazın sıcak ve kurak 

aylarında diğer çok yıllık serin mevsim buğdaygil türlerine göre daha iyi bir performans göstermektedir 

(Belesky ve ark., 2006). Parlak brom yem bitkisi olarak yüksek veriminin yanı sıra, soğuğa ve kuraklığa 

da dayanıklı olmasından dolayı ülkemizin birçok bölgesinde başarı ile yetiştirilebilecek bir türdür. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal: Araştırmada materyal olarak, farklı kaynaklardan temin edilmiş (Yeni Zellanda, Arjantin, 

Şili, ve Amerikan Ulusal Gen Bankası) 62 parlak brom hattı ve 1 çeşit (Bareno) kullanılmıştır. Parlak 

brom hatları 2011 ve 2012 yıllarında tek bitki olarak yetiştirilmiş ve içlerinden en iyi tek bitkiler hat 

olarak geliştirilmiştir. 

Deneme alanının toprak özellikleri: Araştırma alanın toprak yapısı killi-tınlı bir bünyeye sahiptir. 

Toprak asitliği nötr (pH=7.02), tuzluluk (% 0.052), kireç (% 0.4) ve organik madde (% 1.53) düşük 

düzeydedir. Potasyum (K2O=85.3 kg/da) ve fosfor (P2O5= 10.7 kg/da) ise yüksek seviyeyedir.  

Tekirdağ ilinin iklim özellikleri: Tekirdağ ili, uzun yıllar iklim verilerine göre 601.9 mm yıllık yağış 

miktarına, % 76.6 nem oranına ve 14.0 oC ortalama sıcaklığa sahiptir.  Denemenin yürütüldüğü yetiştirme 

döneminde yıllık toplam yağış miktarı (715.5 mm) uzun yıllar ortalamasının üzerindedir. Aynı dönemin 

ortalama sıcaklığı 15.9 oC, oransal nemi % 81.66 olarak ölçülmüştür. 

Yöntem: Deneme, Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak Namık Kemal 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanlarında kurulmuştur. Parlak brom hatları 

5 m uzunluğunda 50 cm sıra aralığında birer sıra olacak şekilde 2012 yılının ekim ayında ekilmiştir. Yeşil 

ve kuru ot verimleri 2013 yılının bahar ve yaz aylarında belirlenmiştir. Yeşil ot verimi bitkilerin 

çiçeklenme başlangıcında 5 m uzunluğundaki sıra tamamen 10 cm yükseklikten biçilerek tespit edilmiştir. 

Kuru ot verimi için yeşil ottan alınan 1 kg’lık örnek bitkiler 78 0C sıcaklıktaki kurutma dolabında 48 saat 

süre ile kurutulduktan sonra bir gün dışarıda bekletilmiş ve hassas terazide tartılarak belirlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayarda TARİST paket programında (Açıkgöz ve ark., 1994) 

Tesadüf Blokları deneme desenine göre analiz edilmiştir. Önemli farkların ortalamaları LSD (% 5) çoklu 

karşılaştırma testi ile kontrol edilmiştir (Düzgüneş ve ark. 1987).  

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 

Ot üretimi için yetiştirilen parlak brom hatlarının yeşil ve kuru ot verimlerine ait sonuçları aşağıda 

sunulmuştur. 

Yeşil ot verimi: 

Parlak brom hatlarının yeşil ot verimlerine ait veriler Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Parlak brom hatlarına ait ortalama yeşil ot verimleri (kg/da) ve önemlilik gurupları 
 

 

Klon No 

Yeşil Ot Verimi (kg/da)  

 

Klon No 

Yeşil Ot Verimi (kg/da) 

1. Biçim 

 

2. Biçim 

 

Toplam 

verim 

1. Biçim 

 

2. Biçim 

 

Toplam 

verim 

10432 2048.67   r-v 263.00   r-v 2311.67ö-s 366016 2313.00   l-t 300.00  o-u 2613.00 j-p 

13521 2145.67  ö-u 497.00  b-g 2642.67 j-p 368027 374.00   C 83.00    A 457.00    y 

168564 2517.00   j-ş 332.67 m-ş 2849.67 ı-ö 371968 745.67   BC 191.67  ü-z 937.33 üvy 

187000 2798.67  g-o 369.67   j-p 3201.67 f-l 377533 3122.67 d-k 484.00  b-h 3606.67c-h 

193144 2476.00  k-ş 353.00  l-r 2829.00 ı-ö 413792 2767.00 g-ö 363.00  k-p 3129.33 g-l 

195476 2774.67  g-ö 357.67  k-p 3132.33 g-l 442077 740.00   BC 244.00  ş-y 984.00 üvy 

197845 3760.00   bc 422.67 e-m 4182.67a-d 442078 2754.00 h-p 371.00   j-p 3125.00 g-l 

197848 2779.00  g-o 376.00   i-ö 2821.67 ı-ö 442081 3829.00 abc 450.00  c-k 4279.00abc 

202693 3107.00 d-k 449.00  d-k 3556.00d-h 442083 2038.67 s-v 336.00 m-ş 2374.67n-s 

203160 2863.00 e-m 407.00  g-n 3270.00 e-j 462243 2807.00 f-o 550.00   ab 3357.00 e-ı 

217583 3021.67   d-l 390.00   ı-o 3411.67 e-ı 469233 2997.00 e-l 387.00   ı-ö 3384.00 e-ı 

217593 2244.67 m-u 431.67   e-l 2676.33 i-ö 595111 1495.67 v-A 237.67   t-z 1733.33s-u 

219802 971.67 ABC 144.67   zA 1116.33u-y 595114 2054.00 r-v 345.67   l-r   2399.67m-s 

219804 2750.00  h-p 263.00   r-v 3013.00h-o 595117 1354.00 y-B 248.67  ş-v 1602.67ş-ü 

283202 3324.00 b-h 331.67 m-ş 3655.67c-h 595118 1720.00   t-z 212.67  u-z 1932.67 r-t 

283203 2630.00   i-s 403.00  h-n 3033.00h-n 595119 373.00   C  175.67 v-A 548.67   y 

283204 2754.00 h-p 501.67   b-f 3255.67 e-j 595125 3028.67  d-l 342.67   l-s 3371.33 e-ı 

284108 3478.67  b-e 410.00   f-n 3888.67b-e 618750 2831.67   f-o 400.00  h-n 3231.67e-k 

284109 2549.67  j-ş 484.00  b-h 3033.67h-n 634279 2278.67   l-u 294.00  ö-u 2572.67 k-r 

284110 2101.67  p-v 337.00 m-ş 2438.67m-r 634280 2142.67 ö-u 282.67  p-ü   2425.33m-r 

284111 2251.67   l-u 306.00   o-t 2557.67 k-r 634281 3418.67   b-f 466.00   b-i 3884.67b-e 

284788 4380.00  a    413.00 f-m 4793.00   a  1442082 2216.00  n-u 383.00   ı-ö 2599.00 j-r 

292258 2485.67  k-ş 377.00   i-ö 2862.67 ı-ö 57202693 1664.67  u-z 318.67   n-t 1983.33 p-t 

304864 2859.33  f-n 461.67   b-j 3321.00 e-i 63309957 2658.67   ı-s 510.00  b-e 3168.67 f-l 

309955 2683.00  ı-r 383.00   ı-ö 3066.00h-m ARBR01 3926.00  ab  606.00  a 4532.00 ab  

316173 3213.33  c-j 406.00  g-n 3619.33c-h ARBR06 2290.00   l-t 367.00  k-p 2657.00 i-p 

316174 3635.67  bcd 468.67   b-i 4104.33b-d ARBR12 3226.67   c-i 533.00  a-d 3759.67c-g 

316777 868.67    BC 154.00 yzA 1022.67üvy ARBR14 2160.00 o-u 377.00   i-ö 2537.00 l-r 

331172 3372.67  b-g 471.67   b-ı 3844.33 c-f ARBR19 2071.00  p-v 347.00   l-r   2418.00m-r  

338633 3253.00  c-ı 543.00  abc  3796.00c-g ARBR37 1951.67  ş-y 387.00   ı-ö 2338.67o-s 

365772 763.00   BC 148.67   Za 911.67   vy BARENO 1817.67   t-z 380.00   ı-ö 2197.67ö-ş 

366015 1260.00 Zab 250.00  s-v 1510.00 t-v  616.473 93.138 677.559 

LSD % 5                    1.Biçim:616.473           2.Biçim:93.138         Toplam Verim:677.559 

 

Ot üretimi amacıyla yetiştirilen parlak brom hatlarının 1. ve 2. biçimi ve biçimlerin toplamında elde 

edilen yeşil ot verimleri arasında istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli farklar saptanmıştır. 

Hatların 1. biçiminde en yüksek yeşil ot verimi 4380.00 kg/da ile 284788 nolu hatta belirlenmiştir. Bu 

hattı ARBR01 ve 442081 nolu hatlar takip etmiştir. En düşük yeşil ot verimi ise 595119 nolu hatta 

belirlenmiştir. 

Parlak brom hatlarının 2. biçiminde en yüksek yeşil ot verimi 606.00 kg/da ile ARBR01 nolu hatta 

belirlenmiştir. Bu hattı 462243, 338633 ve ARBR12 nolu hatlar takip etmiştir. En düşük yeşil ot verimi 

ise 368027  nolu hatta belirlenmiştir. 

Toplam yeşil ot verimi bakımından ise 4793.00 kg/da ile 284788 nolu hat yine en yüksek verimlere 

ulaşmıştır. Bu hattı ARBR01, 442081 ve 197845 nolu hatlar takip etmiştir. Toplam yeşil ot verimi 

bakımından en düşük verimler 368027  nolu hatta belirlenmiştir. 

 

Kuru ot verimi: 

Parlak brom hatlarının kuru ot verimlerine ait veriler Çizelge 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Parlak brom hatlarına ait ortalama kuru ot verimleri (kg/da) ve önemlilik gurupları 
 

 

Klon No 

Kuru Ot Verimi (kg/da)  

 

Klon No 

Kuru Ot Verimi (kg/da) 

1. Biçim 

 

2. Biçim 

 

Toplam 

verim 

1. Biçim 

 

2. Biçim 

 

Toplam 

verim 

10432 738.00  o-s 107.00   t-y 845.00   s-ü 366016 850.67  k-p 112.67   s-v 963.33   n-ş 

13521 791.00 m-r 201.67   a-f 992.67   m-ş 368027 140.00   ü 46.00   A 186.00   A  

168564 885.67   j-p   133.00   ö-t 1018.67   l-ş 371968 234.00   uü 66.00   Za 300.00   A  

187000 1101.67 f-j 176.00   d-m 1277.7    f-k 377533 1156.67 c-ı 207.00   a-e 1363.67   c-i 

193144 917.67   i-o 124.67   p-ü 1042.33  k-s 413792 1000.67 g-m 135.67   o-t 1136.33   ı-o 

195476 939.67   ı-o 148.67   j-ş 1088.33   j-r 442077 230.33   uü 94.67   u-z 325.00   A 

197845 1347.67bcd 184.67    c-j 1532.33  a-d 442078 794.00   l-r 144.00   l-t 938.00   o-t 

197848 1028.67g-k 166.00   f-ö 1194.67  h-n 442081 1334.67b-e 187.00   c-i 1521.67  b-e 

202693 1126.00 d-i 162.67   g-p 1298.33   d-j 442083 673.67  ö-s 144.00   l-t 817.67   s-v 

203160 1088.00  f-j 162.67   g-p 1250.67   g-l 462243 1040.00g-k 237.00   a  1277.00   f-k 

217583 1170.67c-h 144.00   l-t 1314.67   c-j 469233 1107.67e-j 151.00   i-s 1258.67  g-k 

217593 788.00  m-r 173.00   e-o 961.00   n-ş 595111 604.67   r-ş 94.67   u-z 699.33   t-v 

219802 348.67  tuü 60.00    Za 408.67   yzA 595114 736.00  o-s 145.67   k-ş 881.67   ö-u 

219804 1023.67 g-l 124.67   p-ü 1148.33   ı-o 595117 529.00   s-t 89.00    ü-z 618.00   üvy 

283202 1191.33c-g 127.00   p-ü 1318.33  c-j 595118 597.67   r-ş 91.67   ü-z 689.33   uüv 

283203 947.67  h-o 182.67    c-k 1130.33   i-o 595119 123.67   ü 74.67   v-A 198.33   A 

283204 996.00 g-m 190.00   c-ı 1186.00  h-n 595125 1085.00 f-j 137.67   n-t 1222.67 g-m 

284108 1357.67  bc 156.00   ı-r 1513.67  b-f 618750 1041.67g-k 175.33   d-n 1218.00 g-m 

284109 895.67 i-ö 220.00   abc 1115.67   j-ö 634279 817.00   k-r 123.00   r-ü 940.00   o-ş 

284110 718.67  o-s 132.67   ö-u 851.33   r-ü 634280 753.00  n-s 114.67   s-ü 867.67   p-u 

284111 788.00  m-r 123.00    r-ü 911.00   o-u 634281 1363.67 bc 187.00    c-i 1550.67  abc 

284788 1614.67  a  147.00    j-ş 1761.67  a  1442082 818.00   k-r 154.00   ı-r 972.00   n-ş 

292258 947.67  h-o 145.67   k-ş 1093.33   j-p 57202693 660.33  p-ş 130.00   ö-u 790.33   ş-v 

304864 1094.00 f-j 197.00   c-h 1291.00  e-j 63309957 1040.33g-k 198.67   b-g 1239.00   g-l 

309955 971.00  g-n 156.00   ı-r 1127.00   i-o ARBR01 1509.67 ab  235.67   ab 1745.33  ab  

316173 1159.00 c-ı 167.67   f-ö 1326.67   c-j ARBR06 891.67   j-ö 157.00   ı-r 1048.67  k-s 

316174 1191.00c-g 180.00   d-l 1371.00   c-ı ARBR12 1181.67c-g 218.67   abc 1400.33  c-h 

316777 261.00   uü 69.00   yzA 330.00   A ARBR14 779.67 m-r 151.00   i-s 930.67   o-t 

331172 1276.67 c-f 174.67   e-n 1451.33  c-g ARBR19 845.00  k-p 141.00   m-t 986.00   m-ş 

338633 1102.00  f-j 213.00   a-d 1317.33   c-j ARBR37 752.00  n-s 161.67   g-p 870.67   p-u 

365772 280.67   uü 62.67   Za 343.33   Za BARENO 525.00   s-t 160.00 h-r 685.00   uüv 

366015 435.33  ş-u 113.00    s-ü 581.67    vyz  230.986 38.229 239.162 

LSD % 5                    1.Biçim:230.986           2.Biçim:38.229         Toplam Verim:239.162 

 

Parlak brom hatlarının 1. ve 2. biçimi ve biçimlerin toplamında elde edilen kuru ot verimleri arasında 

istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli farklar saptanmıştır. 

Hatların 1. biçiminde en yüksek kuru ot verimi 1614.67 kg/da ile 284788 nolu hatta belirlenmiştir. Bu 

hattı ARBR01, 634281 ve 284108  nolu hatlar takip etmiştir. En düşük kuru ot verimi ise 595119 nolu 

hatta belirlenmiştir. 

Parlak brom hatlarının 2. biçiminde en yüksek kuru ot verimi 237.00 kg/da 462243 nolu hatta 

belirlenmiştir. Bu hattı ARBR01, ARBR12, 284109, 338633, 377533 ve 13521 nolu hatlar takip etmiştir. 

En düşük kuru ot verimi ise 368027 nolu hatta belirlenmiştir. 

Toplam kuru ot verimi bakımından ise 1761.67 kg/da ile 284788 nolu hatta yine en yüksek verimlere 

ulaşmıştır. Bu hattı ARBR01, 634281 ve 197845 nolu hatlar takip etmiştir. Toplam kuru ot verimi 

bakımından en düşük verimler ise 368027 nolu hatta belirlenmiştir. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak; Tekirdağ koşullarında geliştirilen parlak brom hatları arasında yeşil ve kuru ot verimleri 

bakımından yüksek ot verimleriyle 284788, ARBR01, 197845, 442081 ve 634281 nolu hatlar çeşit adayı 

olabilirler ve yeni parlak brom çeşitleri geliştirmek için yürütülecek ıslah programlarında materyal olarak 

kullanılabilirler.  
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TAVUK GÜBRESİ, FOSFORLU GÜBRE ve BACILLUS MEGATERIUM M-3 

UYGULAMALARININ ADİ FİĞDE OT KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
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Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum 
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ÖZET 

Araştırma 2009 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Yayım 

Merkezi Müdürlüğüne ait deneme alanında sulu şartlarda yürütülmüştür. Bu çalışma fosfat çözücü bakteri 

(Bacillus megaterium M-3), 2 farklı dozda (0,3 t/ha) tavuk gübresi ve 3 farklı dozda (0, 50, 100 kg P2O5 

kg/ha) uygulanan fosforlu gübrenin Adi fiğde ham protein, ADF ve NDF oranları üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Bir yıllık sonuçlara göre, adi fiğde bakteri uygulaması ham protein oranını önemli seviyede (p<0.05) 

artırmıştır. Tavuk gübresi uygulamasının ham protein oranı üzerine etkisi %1 seviyesinde önemli ve 

olumsuz olmuştur. Fosforlu gübre uygulamasının ham protein oranı üzerine etkisi %1 seviyesinde önemli 

ve olumlu olmuştur. Nitekim en yüksek ham protein oranı bakteri ve ikinci doz fosforlu gübre uygulanan 

parsellerde bulunmuştur (%18,85). Uygulamaların Adi fiğ otunun NDF ve ADF oranı üzerine etkisi 

istatistiksel olarak önemli olmamış olup otun NDF ve ADF oranları sırasıyla %39,4-41,0 ile %29,6-30,8 

arasında belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuca göre Erzurum sulu şartlarında bakteri aşılaması ve 

fosforlu gübre uygulamasının adi fiğde yem kalitesi üzerine olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bakteri uygulaması, ADF, NDF, Fosforlu gübreleme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

250 
 

FARKLI FOSFOR DOZLARININ TEKİRDAĞ KOŞULLARINDA BAZI AK 

ACIBAKLA (LUPİNUS ALBUS L.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM 

UNSURLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 
 

Hazım Serkan Tenikecier1, Adnan Orak1, Hülya Orak2, Levent Özdüven3 
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ÖZET 

Bu araştırma, 1 farklı çeşit ve 1 ekotipin Tekirdağ koşullarında verim ve verim unsurları 

performanslarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.  

Araştırmada, 1 ak acıbakla çeşidi (Lolita) ve 1 ak acıbakla genotipi (Konya Seydişehir) materyal 

olarak kullanılmıştır. Araştırmada fosfor kaynağı olarak DAP gübresi (18-46-0) ve Timac Eurocereal Plus 

MPPADUO gübresi (10-20-0+(2 MgO)+(20 SO3)+ME) kullanılmıştır. Çalışmada 3,45kg/da, 6,9 kg/da, 

10,35 kg/da, 13,8 kg/da saf fosfor olacak şekilde gübreleme yapılmıştır. Çalışma 2015 – 2016 ve 2016 – 

2017 yetiştirme dönemlerinde Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme 

alanında tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. 

Ele alınan çeşitler 5 m uzunluğundaki parsellere 25 cm sıra arası olacak şekilde 20 sıra olarak ekilmiştir. 

Çalışmada, bitki boyu, meyve boyu, meyve eni, yan dal sayısı, meyve sayısı, meyvede tane sayısı, 

meyvede tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, tane verimi özellikleri 

incelenmiştir.  

1 çeşit ve 1 ekotipin bitki boyları 66,50 – 98,90 cm arasında, meyve boyları 7,07-8,39 cm arasında, 

meyve enleri 1,15 – 1,36 cm arasında, yan dal sayıları 3,07 – 2,45 adet arasında, meyve sayıları 16,50 – 

28,25 adet arasında, meyvede tane sayıları 4 – 4,76 adet arasında, meyvede tane ağırlıkları 1,28 – 1,71 

gram arasında, bin tane ağırlıkları 259,47 – 323 gram arasında, yeşit ot verimleri 0,84 – 2,65 ton/da 

arasında, kuru ot verimleri 0,21 – 0,66 ton/da arasında, tane verimleri 189,33 – 548 kg/da arasında 

değişmiştir. Sonuçlar birinci yıl verileridir, İkinci yıl verileri kongrede ilave edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ak Acıbakla, Verim, Yeşil ot, Kuru Ot, Fosfor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hstenikecier@nku.edu.tr


 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

251 
 

Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği ve Yem Bezelyesinin Gelişimine Etkileri 
 

Sema Deniz ÖZELa, Ahmet GÖKKUŞb, Fırat ALATÜRKb 

 
a Ziraat Yüksek Mühendisi, ÇANAKKALE 

b ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 17100 ÇANAKKALE 

: agokkus@yahoo.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, kışlık yem bitkisi olarak yaygın şekilde üretilen Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) ve 

yem bezelyesi (Pisum arvense L.)’nin farklı sulama seviyelerinin (%100, 75, 50 ve 25 tarla kapasitesi) 

toprak üstü ve toprak altı organik kütle üretimleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Her saksıya 5 tohum 

ekilmiş, çıkış sonrasında 3 bitki kalacak şekilde seyreltilmiştir. Bütün ölçümler bu 3 bitki üzerinde 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, sulama seviyeleri Macar fiği ve yem bezelyesinde özgül yaprak 

ağırlığı, klorofil-a, klorofil-b ve toplam klorofil miktarını önemli düzeyde etkilemiştir. Buna karşılık 

yaprak oransal nemi, yaprak sıcaklığı ve hücre zarı zararlanma indeksi üzerine etkisi önemli 

bulunmamıştır. Her iki yem bitkisinde de en yüksek klorofil miktarı %75 sulama seviyesinde 

belirlenmiştir. Özgül yaprak ağırlığı hariç, incelenen bütün özelliklerde en düşük değerler %25 tarla 

kapasitesinde kaydedilmiştir. Özgül yaprak ağırlığı ise en az sulamada en yüksek değere sahip olmuştur. 

Kurağa dayanıklılık indeksi %75 ve %50 tarla kapasitelerinde sulanan bitkilerde daha yüksek 

bulunmuştur. Buna göre, Macar fiği ve yem bezelyesi yetiştiriciliğinde topraktaki yararlı su %75 tarla 

kapasitesine indiğinde sulama yapılması ve kuraklık stresi olasılığının varlığında yem bezelyesi 

yetiştiriciliğinin tercih edilmesi uygun görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Macar fiği, yem bezelyesi, sulama seviyesi, yaprak sıcaklığı, klorofil 

 

The Effects of Different Irrigation Levels on the Development of Hungarian Vetch and Field Pea 

 

ABSTRACT 

The effects of different irrigation levels (100, 75, 50 and 25% field capacities) on surface and sub soil 

organic mass production of commonly used winter fodder crops; Hungarian vetch (Vicia pannonica 

Crantz) and Field pea (Pisum arvense L.) were examined in this study. A total of 5 seeds were sown in 

each flowerpot. Thinning was done after emergence by leaving 3 plants in each flowerpot. All 

measurements were done on these 3 plants. According to the obtained results, irrigation levels 

significantly affected the specific leaf weight, chlorophyll-a, chlorophyll-b and total amount of 

chlorophyll in Hungarian vetch and Field pea. On the other hand, its significant effect was not found on 

leaf relative humidity, leaf temperature and cell membrane deterioration index. The highest amount of 

chlorophyll was determined at 75% irrigation level in case of both fodder crops. The lowest values were 

recorded in 25% field capacity in all examined characteristics, except specific leaf weight. While the 

specific leaf weight had the highest value at lowest level of irrigation. Drought resistance index was found 

higher in plants those irrigated in 75 and 50% field capacities. According to this, irrigation should be done 

when soil beneficial water reaches to 75% field capacity in Hungarian vetch and Field pea cultivation, 

and the cultivation of Field pea is preferred suitable in case of the presence of the possibility of drought 

stress. 

Keywords: Hungarian vetch, field pea, irrigation level, leaf temperature, chlorophyll 

 

?Bu çalışma Ahmet Gökkuş yöneticiliğinde Sema Deniz Özel tarafından yürütülen Yüksek Lisans 

Tezinden hazırlanmıştır. 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde Macar fiği ve yem bezelyesi kışlık olarak yaygın biçimde yetiştirilmektedir. Bitkilerin 

yetiştirildiği dönem normal olarak yağışlı olmakla birlikte, zaman zaman sonbahar başı ve ilkbahar 

ortalarından sonra kuraklık sorunları ile kış ve ilkbahar başında su basmaları bitkilerin gelişimini 

sınırlayan önemli stres faktörleri olabilmektedir. Bitkisel üretimde stres, bitkinin yaşadığı ortamda bir 

veya birden fazla etkenin büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyerek verim düşüklüğü ile 
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sonuçlanmasıdır. Stres kaynaklarının başında kuraklık gelmektedir. Kuraklık bitkide cansız faktörlere 

dayanan bir sorundur. Genel anlamda meteorolojik bir olgu olup, toprağın sahip olduğu suyun bitki 

gelişimini olumsuz yönde etkilediği yağışsız dönemdir. Yağışsız dönemin kuraklık etkisi toprağın su 

tutma kapasitesine ve buharlaşma hızına bağlıdır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). Dünya üzerindeki 

ekilebilir alanlarda görülen stres faktörleri içinde kuraklık stresi %26’lık oran ile en büyük paya sahiptir. 

Bitkiler, stresin yoğunluğu ve süresi kadar bitki çeşidine ve gelişim aşamasına bağlı olarak farklı 

şekillerde tepkiler gösterirler. Bitkilerin gösterdikleri bu tepkiler, strese toleransın ortaya çıkmasında 

büyük bir öneme sahiptir. Kuraklık stresi bitkilerde birçok fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler olaylara 

yol açmaktadır (Blum, 1986). Bitkiler kuraklığa karşı su kaybını azaltmak için buharlaşma yüzeylerini en 

aza indirirler. Yaprak alanının ve büyümesinin azalması sonucu gözeneklerin açılıp-kapanması sekteye 

uğrar ve buna bağlı olarak da fotosentez pigmentlerinde hasara yol açarak klorofil miktarında azalmalar 

meydana gelir. Gözeneklerin kapanması terleme katsayısını düşürür. Bununla beraber ABA miktarını 

artırarak sitokinin ve giberellik asit miktarındaki azalmayla tepe organlarının gelişememesi ve kökün 

uzamasına neden olur. Fotosentezin azalmasıyla birlikte verim düşüklüğü yanında meyvelerin 

olgunlaşması da gecikir. Strese giren bitki büyüyemezse hücre çeperi sentezinde gerileme meydana gelir. 

Bitki dokularında protein oranın azalmasıyla çeperde mekanik bozulmalar ortaya çıkar. Su basmalarında 

ise bitkiler topraktan yeterli besin elementi alamazlar ve yüksek CO2 sebebiyle zar yapıları ve işlevleri 

bozulur (Taiz ve Zeiger, 2008). Bu durum başlangıçta verim azalmasına, daha sonra da bitkilerin ölümüne 

yol açar. 

Bu çalışmayla, bitkiler için en önemli stres faktörü olan kuraklık ya da su basmasının yem bezelyesi 

ve Macar fiği üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bir yıllık baklagil yem 

bitkilerinin farklı su seviyelerine karşı gösterdikleri tepkiler, kıt ve aşırı suyun bitki büyümesi üzerine 

etkileri ile bitkinin verimi ve morfolojik özellikleri belirlenmiştir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma 15 Kasım 2014 ile 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri laboratuvarında yürütülmüştür. Denemede bitki materyali olarak Macar 

fiğinin (Vicia pannonica Crantz) Anadolu Pembesi ve yem bezelyesinin (Pisum arvense L.) Töre çeşidi 

kullanılmıştır. Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü (her tekerrürde iki saksı 

olacak şekilde) ve 4 sulama seviyesinde (%100, 75, 50 ve 25 tarla kapasitesi) kurulmuştur. Tarla 

kapasitesinin belirlenmesi için 20 x 20 x 18 cm ölçülerde, hacmi 3,7 litre olan saksılara %20 kum ve %80 

toprak karışımı (toplam 4 kg olacak şekilde) doldurulmuştur. Toprak su ile doygun hale getirilip 24 saat 

askıda bekletilmiş ve toprak zerrelerinin yerçekimine karşı tuttuğu su miktarı tartılarak belirlenmiştir. 

Araştırmada bu su miktarı esas alınarak, bunun %100, 75, 50 ve 25 tarla kapasitesi seviyeleri tespit 

edilmiştir. Periyodik olarak, eksilen miktar kadar su saksılara eklenerek hasat zamanına kadar saksılar 

belirlenen tarla kapasitelerinde tutulmuşlardır. Ekim işlemi her saksıda 5 bitki olacak şekilde, 3-5 cm 

derinliğe yapılmıştır. Çıkışlar tamamlandıktan sonra her saksıda 3 bitki kalacak şekilde seyreltme 

uygulanmıştır. Araştırmada özgül yaprak ağırlığı Çarpıcı Budaklı (2009), klorofil tayini Hiscox ve 

Israelstam (1979), yaprak oransal nem içeriği Aydın ve ark. (1999) tarafından belirtilen yöntemlere göre 

belirlenirken, yaprak sıcaklığı kızılötesi termometre ile tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra hücre zarı 

zararlanma indeksi Gadallah (1995) ve kurağa duyarlılık indeksi Fischer ve Maruer (1978)’in metotlarına 

göre yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre SAS V9.0 

paket programıyla varyans analizine tabii tutulmuş (Turan, 1995) ve ortalamalar LSD ile %1 önem 

seviyesinde karşılaştırılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yaprak oransal nem içeriği: Farklı sulama seviyelerine göre yaprak oransal nem içeriği istatistikî 

olarak önemli farklılık göstermemiştir. En yüksek yaprak oransal nem içeriği %75 sulama seviyesinde 

tespit edilmiştir (Çizelge 1). Yaprak oransal nem içeriği hasat esnasında yaprağın taşıdığı su miktarını 

ifade etmektedir. Bu özellik bitkinin kütiküle tabakası kalınlığı ile ilgili olduğu gibi, terleme ve su alım 

miktarları ile de bağlantılı olup, yüksek oransal nem miktarı terlemeyi azaltmaktadır (Cseuz ve ark., 

2002). Bu çalışmada iç ve dış faktörlerin birbirlerini dengeleyecek etkileri, yaprak oransal nem içeriği 

yönünden farklılığın doğmamasına yol açmış olabilir.  
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Özgül yaprak ağırlığı: Macar fiği ve yem bezelyesine ait özgül yaprak ağırlığı (ÖYA) ortalamaları 

farklı sulama seviyelerine göre istatistiki olarak önemli olmuştur. Macar fiğinin ortalama ÖYA içeriği 

0.00079 mg cm-2 iken, yem bezelyesinde bu sayı 0.00107 mg cm-2 olarak belirlenmiştir. En fazla değişim 

her iki bitkide de %25 sulama seviyesinde ortaya çıkmıştır (Çizelge 1). Bu durum bitki yaşına, sıcaklığa 

ve gün uzunluğu gibi faktörlere bağlı olmakta ve bu faktörlerin seyrine göre değişmektedir (Uzun, 1977). 

Yaprak sıcaklığı: Farklı sulama seviyelerine göre yaprak sıcaklıkları istatistiki olarak önemli fark 

göstermemiştir. Yapılan ölçümlerde Macar fiğinde ortalama yaprak sıcaklıkları 19,49-21,88oC arasında 

değişirken, yem bezelyesinde yapraklar biraz daha sıcak (20,02-23,79oC) olmuştur (Çizelge 1). Yaprak 

sıcaklıkları hava sıcaklıklarına bağlı olduğu gibi, bitkilerin terleme oranı tarafından da etkilenmektedir. 

Zira terleme ile buharlaşan su ortamın ısısını alarak (1 g su buharlaşırken ortamdan 539-597 kalori ısı 

almaktadır) (Bayazıt, 1999), ortamın serinlemesine neden olmaktadır. Bitkilerde terleme normal devam 

ettiği zaman yaprak sıcaklığı düşmekte ve yapraklar aynı zamanda kendilerini sıcaklık stresinden 

korumaktadır (Pallas ve ark., 1967; Taiz ve Zeiger, 2008). Topraktan su alımının azalması ile bitkiler 

kuraklık stresinden kaçınmak için terleme düzeylerini azaltmaya başlar ve bu durum da yaprakların 

ısınmasına sebep olur (Hatfield, 1979). Dolayısıyla bu denemede de en yüksek yaprak sıcaklıkları 

kuraklık stresinin yaşandığı %25 tarla kapasitesinde ölçülmüştür. Sulama seviyelerine göre yaprak 

sıcaklıkları arasında farklılığın görülmemesi, yaprakların oransal nem içerikleri arasında farklılıkların 

olmamasına bağlı olarak bitkilerin kuraklık stresi karşısında terleme mekanizmalarını yeterince devreye 

sokmamalarından kaynaklanmış olabilir. 

 

Çizelge 1. Farklı sulama seviyelerine göre Macar fiği ve yem bezelyesindeki fizyolojik değişimler 

TK 

YONİ 

(%) 

TKGD 

(%) 

ÖYA 

(mg 

cm-2) 

TKGD 

(%) 

YS  

(°C) 

TKGD 

(%) 

KA  

(g l-1) 

TKGD 

(%) 

KB  

(g l-1) 

TKGD 

(%) 

TOK  

(g l-1) 

TKGD 

(%) 

HZZİ 

(%) 

TKGD 

(%) 

Macar fiği 

25 34.97 68.6 
0.0011

3 a 
150.7 21.88 109.4 1.198 b 70.5 0.240 71.0 1.464 b 80.0 17.94 115.7 

50 35.92 70.5 
0.0005

1b 
68.0 19.49 97.4 1.735 a 102.1 0.300 88.8 1.935 a 93.8 14.68 94.7 

75 50.98 100.0 
0.0007

5 b 
100.0 20.01 100.0 1.700 a 100.0 0.338 100.0 2.063 a 100.0 15.50 100.0 

100 45.53 89.3 
0.0007

8 ab 
104.0 20.40 102.0 1.053 b 61.9 0.288 85.2 1.357 b 65.8 15.53 100.2 

Ort. 41.85 - 
0.0007

9 
- 20.45 - 1.422 - 0.292 - 1.705 - 15.91 - 

Öne

m. 
0.0738 - 0.0309 - 0.0627 - 0.0002 - 0.4845 - 0.0013 - 0.5045 - 

 Yem bezelyesi 

25 50.74 82.8 
0.0019

9 a 
221.1 23.79 102.2 1.023 c 65.9 0.200 c 52.8 1.238 c 63.3 11.64 114.9 

50 50.78 82.9 
0.0009

0 b 
169.8 23.05 99.0 1.850 a 119.2 0.411 a 108.4 2.287 a 117.0 10.93 107.9 

75 61.28 100.0 
0.0005

3 b 
100.0 23.28 100.0 1.552 b 100.0 0.379 b 100.0 1.955 b 100.0 10.13 100.0 

100 48.52 79.2 
0.0008

6 b 
162.3 20.02 98.9 1.491 b 96.1 0.359 b 94.7 1.872 b 95.8 11.08 109.4 

Ort. 52.83 - 
0.0010

7 
- 22.53 - 1.479 - 0.337 - 1.838 - 10.95 - 

Öne

m. 
0.5167 - 0.0004 - 0.0707 - 0.0001 - 0.0001 - 0.0001 - 0.3217 - 

TK: Tarla kapasitesi, YONİ: Yaprak oransal nem içeriği, TKGD: %75 tarla kapasitesine göre değişim, OYA: Özgül yaprak 

ağırlığı, YS: Yaprak sıcaklığı, KA: Klorofil-a, KB: Klorofil-b, TOK: Toplam klorofil, HZZİ: Hücre zarı zararlanma indeksi, Ort.: 

Ortalama, Önem.: Önemlilik 

 

Klorofil-a, klorofil-b ve toplam klorofil: Farklı sulama seviyelerine göre klorofil-a içerikleri istatistiki 

olarak önemli olmuştur. Macar fiği ve yem bezelyesinde en yüksek klorofil-a değerleri %50 (Macar fiği 

1.735 g l-1, yem bezelyesi 1.850 g l-1) ve %75 (Macar fiği 1.700 g l-1, yem bezelyesi 1.850 g l-1) sulama 

seviyelerinde belirlenmiştir. En az klorofil miktarı ise %100 (Macar fiği 1.053 g l-1, yem bezelyesi 1.491 

g l-1) ve %25 (Macar fiği 1.198 g l-1, yem bezelyesi 1.023 g l-1) sulama seviyelerinde ölçülmüştür (Çizelge 
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1). Farklı sulama seviyelerine göre klorofil-b ortalamaları Macar fiğinde önemsiz, yem bezelyesinde 

önemli olmuştur. Yem bezelyesinde 0.411 g l-1 ile  %50 ve 0.379 g l-1 ile %75 sulama seviyesinde en 

yüksek klorofil-b seviyesi belirlenmiştir. En az klorofil-b miktarı ise 0.359 g l-1 ile %100 ve 0.200 g l-1 ile 

%25 sulama seviyesinde belirlenmiştir (Çizelge 1). Farklı sulama seviyelerine göre toplam klorofil içeriği 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek toplam klorofil  

Macar fiğinde %75 ve 50 (2.063 ve 1.935 g l-1), yem bezelyesinde ise %50 (2.287 g l-1) sulama 

seviyelerinde ölçülmüştür (Çizelge 1). Suyun az veya fazla olması durumunda bitkilerin besin üretmeye 

ve depolamaya yardımcı başta klorofil olmak üzere fotosentez pigmentleri olumsuz etkilenmekte ve net 

özümleme düşmektedir (Tanzarella ve ark., 1984). Örneğin, yetersiz ya da aşırı su seviyelerinde bitkilerde 

sararma (kloroz, klorofil parçalanması) meydana gelmesi, kuraklığın uzun süreçte devam etmesiyle doku 

ölümü (nekroz) gerçekleşmesi su seviyesi ile klorofil miktarı arasındaki ilişkiyi de göstermektedir 

(Munns ve Termatt, 1986). 

Hücre zarı zararlanma indeksi: Macar fiği ve yem bezelyesine ait hücre zarı zararlanma indeksi 

ortalamaları farklı sulama seviyelerine göre istatistiki olarak önemli olmamıştır (Çizelge 1). Hücre içi ve 

hücre dışı ozmos dengesizlikleri, hücre bütünlüğünü ve zar seçiciliğini etkileyerek hücre zarının zarar 

görmesine sebep olurlar (Ghoulam ve ark., 2002; Munns, 2002). Her bir bitki için farklı sulama 

seviyelerinde önemli bir fark çıkmasa da, Macar fiği hücre zarı zararlanma yüzdesi, yem bezelyesi 

yüzdesine oranla daha fazla çıkmıştır. Bu durum hücrede meydana gelen yoğun su kaybının hücre zarına 

zarar vermesinden kaynaklanmaktadır (Kocheva ve ark., 2004).  

Kurağa duyarlılık indeksi: Macar fiğine ait ortalama kuraklığa duyarlılık indeksi (KDİ) değerleri 0,87 

ile 1,08 ve yem bezelyesinde ise 0.79 ile 1.16 aralığında değişmiştir (Şekil 1). Farklı buğday çeşitlerinde 

yapılan çalışmalarda, Öztürk (1999) KDİ’ni 0,59-1,59 ve Aydın ve ark. (1999) da 0.676-1.244 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. Kurağa duyarlılık indeksinin 1’in altında olması, bitkinin kurağa dayanıklı 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla %75 sulama seviyesinde Macar fiğinin KDİ 0.90, yem bezelyesinin 

KDİ 0,99 olarak hesaplanmıştır. Yüzde 50 sulama seviyesinde Macar fiği ve yem bezelyesi 0.87 ve 0.79 

KDİ değerlerine sahip olmuşlardır. Bu durum bu sulama seviyelerinde bitkilerin kurağa dayanıklı 

olmadıklarını göstermektedir. Bitkiler uygun şartlarda yetiştirildiklerinde, stres koşullarına alışmada 

zorlanmaları bu durumu doğurmuştur. 

 
Şekil 1. Macar fiği ve yem bezelyesine ait kurağa duyarlılık indeksi değerleri 

SONUÇ 

Kışlık ana veya ara ürün şeklinde ekilen Macar fiği ve yem bezelyesinde güzlük ekimlerde ve ilkbahar 

sonuna doğru zaman zaman kuraklıklarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca erken ilkbaharda aşırı yağışlara bağlı 

zarar da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle bu araştırma, elverişsiz iklim şartlarından Macar fiği ve 

yem bezelyesinin nasıl etkilenebileceğini ve sulama gerektiğinde hangi sulama seviyesinin en iyi sonucu 

verdiğini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Sonuç olarak, gerek topraktaki suyun tarla kapasitesinin 

%25’ine düşmesine sebep olan kuraklıklar gerekse toprağın uzun süre suya doygun halde tutulması, her 

iki yem bitkisine de ciddi zarar vererek önemli verim kayıplarına yol açmıştır. Yem bezelyesi kuraklıktan 

Macar fiğine göre biraz daha az etkilenmiştir. Bu nedenle kuraklık ihtimali durumunda yem bezelyesinin 

tercih edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kurak dönemlerde sulama gerektiğinde ise %75 tarla 

kapasitesinde sulama yapılması uygun olacaktır. 
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ÖZET 

Araştırma 2014–2015 üretim döneminde Çanakkale koşullarında yetiştirilebilecek en uygun bakla 

genotipini belirlemek amacıyla tarla denemesi olarak yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak 23 farklı 

yerel bakla (Vicia faba L.) genotipi ile Histal tescilli çeşidi kullanılmıştır. Tesadüf parselleri deneme 

desenine göre kurulan denemede, tohumlar sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm ve sıra boyu 15 m olacak 

şekilde tek sıra halinde ekilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda incelenen özellikler bakımından 

genotiplere arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. En yüksek ilk bakla yüksekliği 

(15.11 cm) Edirne (G2), en düşük (6.85 cm) ise Kastamonu (G6) genotiplerinde belirlenmiştir. 

Genotiplere göre en fazla bakla (14.00 adet/bitki) Kütahya (G23), en az bakla sayısı (3.35 adet/bitki) ise 

Histal’da sayılmıştır. Bitki başına en yüksek tane verimleri Kütahya (G23) ve Balıkesir (G12) 

genotiplerinde 38.55 ve 38.10 g/bitki olarak tespit edilmiştir. En az tane verimi (9.66 g/bitki) ise Histal 

tescilli çeşidinde kaydedilmiştir. Bakla tanelerindeki en yüksek ham protein oranı (%25.36) 

Çanakkale’den (G15) toplanan yerel genotipte bulunmuştur. Sonuç olarak; Edirne (G2), Bursa (G3) ve 

Kırklareli (G5) yerel genotiplerinin hem verim bileşenleri hem de yöreye uyumu bakımından en iyi 

sonuçları verdiği, bu genotiplerin ileride yapılacak ıslah çalışmalarında materyal olarak kullanılabileceği 

öngörülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Bakla, Vicia faba, bakla verimi, bakla özellikleri, ham protein oranı 

 

Identification of Different Local Broad Bean Populations in Terms of Yield and Characteristics 

 

ABSTRACT 

The research has been carried out as a field experiment aim to determine the most suitable genotype of 

broad bean in Çanakkale conditions during the sowing period of 2014–2015. A total of 23 different local 

Vicia faba (L.) genotypes along with Histal registered variety were used as the materials in the research. 

The seeds were sown in the form of single row with 70 cm row to row distance, 20 cm within row 

distance and 15 m row length in the experiments conducted according to the randomized complete block 

design. As a result of this research work, there were statistically significant differences observed between 

genotypes in terms of examined characteristics. The highest first pod height (15.11 cm) was determined in 

Edirne (G2), while the lowest (6.85 cm) observed in Kastamonu (G6) genotypes. The highest number of 

pods (14.00 number/plant) were counted in Kütahya (G23), while the least number of pods (3.35 

number/plant) in Histal according to genotypes. The maximum pod yield per plant was determined in 

Kütahya (G23) and Balıkesir (G12) genotypes as 38.55 and 38.10 g/plant; respectively. While the 

minimum pod yield (9.66 g/plant) was recorded in the registered variety of Histal. The highest crude 

protein ratio (25.36%) in pods was found in the local genotype collected from Çanakkale (G15). On the 

basis of results, the local genotypes of Edirne (G2), Bursa (G3) and Kırklareli (G5) were found very 

suitable in terms of both of the region adaptability and yield components that is why, it is envisaged that 

these genotypes could be used as materials of plant breeding related studies in future.      

Keywords: Broad bean, Vicia faba, pod yield, pod characteristics, pure protein ratio 
*Bu çalışma, Ahmet Gökkuş yönetiminde Ceyhan Düzgün tarafından yürütülen Yüksek Lisans Tezinin bir kısmını içermektedir 

 

GİRİŞ 

Dünya ve ülkemiz için büyük önem arz eden yemeklik tane baklagiller, insan ve hayvan 

beslenmesinde bitkisel proteinin ana kaynağını teşkil etmektedir. Ekim alanı ve üretim miktarı 

bakımından tahıllardan sonra gelmektedirler. Yemeklik tane baklagiller dünyada yaklaşık olarak 60 

milyon ton üretime ve 40 milyar dolarlık bir piyasaya sahiptir. Ayrıca dünyada 63 milyon ha tarım 
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alanında 58.7 milyon ton baklagil üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üretimin %60’ını kuru fasulye, nohut 

ve mercimek kapsamaktadır. Yemeklik baklagiller içerisinde dünyada üretim bakımından ilk sırayı 

fasulye alırken, bunu sırasıyla nohut, bezelye, börülce ve baklanın üretimi izlemektedir. Türkiye’de ise ilk 

sırada nohut yer alırken, kuru fasulye ve mercimek daha sonraki sıralarda yer almaktadır. Yemeklik tane 

baklagil üretiminde Marmara Bölgesinin güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu Bölgeleri en 

yoğun üretim yapılan bölgelerdir (Anonim, 2014).  

Bakla ılıman iklim bitkisi olup soğuklara karşı, bezelye ve nohuda göre daha dirençlidir. Baklanın 

uzun bir büyüme süresi olsa da sıcaklık isteği düşüktür. Deniz havasına iyi uyum sağlayan bakla, rutubetli 

ve yağışlı iklimlerde daha iyi gelişmektedir. Tane olgunluğuna kadar olan devrede toplam 1600ºC 

sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır (Dekhuijzen ve ark., 1981). Organik madde miktarı yüksek, su tutma 

kapasitesi iyi, derin, geçirgen, killi-tınlı topraklarda verimli bir şekilde yetişmektedir (Özdemir, 2002). 

Toprak verimliğinin ve fiziksel yapısının iyileştirilmesinde, insan ve hayvan beslenmesinde birçok 

faydası bulunan bakladan ülkemizde yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Bakla yetiştiriciliğindeki temel 

sorunlar, verimin yıllar veya dönemler içerisinde büyük değişkenlik göstermesi ve sertifikalı tohumluk 

kullanımının az olmasıdır (Pekşen ve ark., 2006). Birim alandan elde edilen verimi artırmak için, kültürel 

uygulamalarla beraber, bölgesel ekolojiye uyumlu yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve kullanılması son derece 

önemlidir.  

Bu araştırmada, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanan yerel bakla genotiplerinin Çanakkale 

koşullarında denemeye alınarak bitkisel ve tarımsal karakterlerinin ortaya konulması planlanmıştır. 

Bunun sonucunda ortaya çıkan verilere göre, karakter olarak farklılık gösteren genotipler tespit edilerek 

bölgeye uygun bakla çeşitlerinin geliştirilmesinde gen kaynağı olarak kullanılması amaçlanmaktadır. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Deneme 2014-2015 üretim sezonu içerisinde ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde kurulmuş ve 

yürütülmüştür. Deneme yılının Ocak, Nisan ve Haziran aylarındaki toplam yağışlar uzun yıllar 

ortalamasından yüksek olurken, diğer aylarda ortalamaya yakın veya daha düşük olmuştur.  
 

Çizelge 1. Denemede kullanılan bakla genotiplerinin üretim yılları, yerel adları ve temin edildiği yerler 

Genotip No Üretim Yılı Yerel Adı Temin Edildiği Yerler 

G1 2008 Mor Bakla Tahal Köyü, Havsa, Edirne 

G2 2014 Bakla Tahal Köyü, Havsa, Edirne 

G3 2014 Bakla Çördük Köyü, Mustafakemalpaşa, Bursa 

G4 2013 Yerli Bakla Beyobası Köyü, Köyceğiz, Muğla 

G5 2014 Ak Bakla Hıdırca Köyü, Pehlivanköy, Kırklareli 

G6 2014 Dana Baklası Beşeren Köyü, İnebolu, Kastamonu 

G7 2014 Eşek Baklası Belence Köyü, İnebolu, Kastamonu 

G8 2014 Dana Baklası Güllüce Köyü, İnebolu, Kastamonu 

G9 - Bakla Oba Köyü, Alanya, Antalya 

G10 2009 Koca Bakla Hacıobası Köyü, Manavgat, Antalya 

G11 2007 Sultan Baklası Yeniköy, Merkez, Balıkesir 

G12 2009 Sultan Baklası Gazellidere Köyü, Dursunbey, Balıkesir 

G13 2014 Yerli Bakla Gökçalı Köyü, Merkez, Çanakkale 

G14 2014 Yerli Bakla Kumburun Köyü, Geyikli, Çanakkale 

G15 2014 Bakla Üvecik Köyü, Ezine, Çanakkale 

G16 2014 Yerli Bakla Tartışık Köyü, Ayvacık, Çanakkale 

G17 2010 Yerli Bakla Beşyol Köyü, Eceabat, Çanakkale 

G18 2014 Yerli Bakla Beşyol Köyü, Eceabat, Çanakkale 

G19 2014 Kara Bakla Göltepe Köyü, Alaçam, Samsun 

G20 - Kara Bakla Eldavut Köyü, Bafra, Samsun 

G21 2014 Bakla Beyler Köyü, Gölmarmara, Manisa 

G22 2014 Makaron var.1 Sadubat kalatuk, Kech, Pakistan 

G23 2013 Bakla Göveçci Mahallasi, Merkez, Kütahya 

G24 2014 Histal Fito Tohumculuk Firmasının tescilli çeşidi 
(-) Üretim tarihi bilinmiyor 
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Buna karşılık araştırma yılında aylık sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretmiştir. 2014-

2015 üretim sezonu içerisinde Çanakkale’de kış mevsimi ağır geçmiştir. 30 Aralık 2014 ile 03 Ocak 2015 

tarihleri arasında hava sıcaklıklarının -7.9oC’ye kadar düşmesi ve kırağı meydana gelmesi baklada kış 

zararına yol açmıştır. Bununla birlikte Çanakkale yöresinde yıllık yağış miktarı bakla üretimi için yeterli 

düzeyde olup, kuru şartlarda bakla üretimi yapılabilmektedir. Deneme alanının toprakları fosfor, 

potasyum, demir, çinko, bakır, mangan bakımından yeterli, azot oranı az, kireç ve tuz oranı düşük, 

organik madde miktarı az, hafif alkali ve kumlu killi bir bünyeye sahiptir. Topraklar bakla yetiştiriciliği 

açısından uygundur.  

Bitki materyali olarak 23 farklı yerel bakla (Vicia faba L.) genotipi ile Histal tescilli çeşidi 

kullanılmıştır. Toplanan yerel genotiplerin 22 tanesi ülkemizden, 1 tanesi ise Pakistan’dan temin 

edilmiştir. Yerel genotipler özellikle tescilli çeşitlerin karışık olmadığı kendi tohumu ile üretimin 

yapıldığı yerlerden toplanmıştır. Toplanan tohum örneklerinin alındığı her üretici ayrı bir örnekleme 

noktası olarak kabul edilerek, örneklerin alındığı her il, ilçe, köy adları, tohumluğun üretim tarihi, yöresel 

ismi ve genotip numarası ve ekim sıraları aşağıda belirtilmiştir (Çizelge 1). Tohumlar 07.11.2014 

tarihinde sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm ve sıra boyu 15 m olacak şekilde tek sıra halinde elle 

ekilmiştir. Yabancı ot mücadelesi de elle yapılmıştır. Araştırmada 100 tane ağırlığı, ilk bakla yüksekliği, 

bitkide bakla sayısı, bakla eni, boyu ve kalınlığı, baklada tane sayısı, bitkinin bakla verimi ve protein 

oranı incelenmiştir. Denemeden elde edilen veriler tesadüf parselleri deneme desenine göre SAS istatistik 

paket programı kullanılarak istatistik analize tabi tutulmuştur. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

100 tane ağırlığı: 100 tane ağırlığı en yüksek G2 (Edirne) (122.26 g) genotipinde görülürken, G22 

(Pakistan) (43.37 g) genotipi en küçük tohumlara sahip olmuştur (Çizelge 2). Baydemir (2008) 

Kahramanmaraş koşullarında yaptığı çalışmada, yüz tane ağırlığının ortalama 114-150.56 g, Köseoğlu 

(2006) 142.1-183 g, Pekşen ve Artık (2006) ise 118.55-190.12 g arasında değiştiğini belirtmişlerdir. 

 

Çizelge 2. Genotiplere göre bakla özelliklerindeki değişim 

Genotip YTA (g) İBY (cm) BBS (adet) BB (mm) BE (mm) BK (mm) BTS (adet) BTV HPO 

G1 92.9 12.89 bc 5.40 ghı 8.08 hı 15.02 d-h 7.58 d-ı 2.45 h-k 16.85 b-e 22.34 ef 

G2 122.3 15.11 b 11.00 abc 8.11 hı 15.77 cde 7.58 d-ı 2.02 l 32.51 abc 23.25 def 

G3 106.8 13.19 bc 9.99 b-e 10.08 cd 16.07 bc 7.36 g-k 2.85 b-f 35.01 ab 22.38 ef 

G4 95.4 11.68 b-e 9.08 b-f 8.79 fg 15.57 c-g 7.74 c-h 2.63 e-ı 26.20 a-e 24.60 bcd 

G5 91.9 12.00 bcd 10.22 bcd 8.56 gh 14.86 e-ı 7.13 jkl 2.41 ıjk 31.07 abc 24.04 b-e 

G6 103.8 6.85 g 9.79 b-e 7.08 j 14.26 hıj 7.60 d-ı 2.02 l 27.15a-e 24.53 bcd 

G7 104.3 8.00 e-g 7.43 d-h 11.12 a 16.71 ab 8.37 ab 3.07 abc 28.50 a-e 25.31 abc 

G8 113.2 10.28 c-g 7.63 c-h 8.90 efg 16.16 abc 8.03 bc 2.57 f-j 27.51 a-e 24.14 b-e 

G9 107.0 10.51 c-g 4.35 hı 11.47 a 16.21 abc 7.51 e-j 3.30 a 18.15 b-e 25.30 abc 

G10 96.3 10.36 c-g 6.43 e-ı 10.44 bc 16.07 bc 7.95 cd 2.96 bcd 24.31 a-e 23.22 def 

G11 112.3 8.95 d-g 10.23 bcd 9.47 ed 14.86 f-ı 7.33 h-k 2.80 c-g 35.06 ab 23.92 b-e 

G12 113.0 14.08 bc 7.94 c-g 9.34 ef 16.94 a 7.89 cde 2.81 c-g 38.10 a 21.56 f 

G13 92.0 7.14 fg 12.46 ab 7.22 j 14.44 hıj 6.98 kl 2.28 jkl 30.41 a-d 23.34 c-f 

G14 92.0 11.13 c-e 8.37 c-g 6.94 j 13.69 j 6.90 lm 2.22 kl 30.23 a-d 23.22 def 

G15 115.3 12.30 bcd 5.87 f-ı 11.00 ab 14.22 hıj 7.45 e-j 3.10 ab 25.52 a-e 25.36 ab 

G16 107.3 11.46 b-e 9.00 b-f 8.96 efg 15.54 c-g 7.77 c-f 2.53 g-j 33.54 ab 24.29 b-e 

G17 102.7 10.74 c-f 9.08 b-f 8.95 efg 14.63 hı 7.22 ı-l 2.74 d-h 31.94 abc 24.20 b-e 

G18 106.6 11.17 c-e 8.96 b-f 10.39 bc 15.79 cd 7.83 c-f 2.92 b-e 32.11 abc 22.38 ef 

G19 79.5 12.34 bcd 4.11 hı 7.52 ıj 14.82 ghı 7.76 c-g 2.20 kl 17.23 b-e 23.78 b-e 

G20 58.3 7.08 fg 9.00 b-f 7.04 j 14.19 ıj 8.58 a 2.89 b-e 11.47 cde 22.71def 

G21 103.2 13.95 bc 8.31 c-g 7.23 ıj 15.67 c-f 7.75 c-g 2.19 kl 21.90 a-e 23.81b-e 

G22 43.4 21.33 a 5.00 ghı 4.78 k 15.57 c-g 6.52 m 1.00 m 13.40 cde 27.01 a 

G23 91.4 7.00 fg 14.00 a 8.02 hı 14.55 hı 7.87 cde 2.72 d-h 38.55 a 23.93 b-e 

G24 86.4 12.35 bcd 3.35 ı 10.09 cd 16.22 abc 8.43 ab 2.34 ıjk 9.66 e 23.81 b-e 

Önemlilik - PİBY=0.0001 PBBS=0.0001 PBB=0.0001 PBE=0.0001 PBK=0.0001 PBTS=0.0001 PBTV=0.0001 PHPO=0.0001 

 

YTA: Yüz tane ağırlığı, İBY: İlk bakla yüksekliği, BBS: Bitkide bakla sayısı, BB: Bakla boyu, BE: 

Bakla eni, BK: Bakla kalınlığı, BTS: Baklada tane sayısı, BTV: Bitkide tane verimi, HPO: Ham protein 

oranı. 
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İlk bakla yüksekliği: İlk bakla yüksekliği bakımından G22 (Pakistan) (21.33 cm) genotipi öne 

çıkarken, en düşük G6 (Kastamonu) (6.85 cm) genotipinde kaydedilmiştir (Çizelge 2). İlk bakla 

yüksekliği bakla hasadının biçerdöver ile hasada uygunluğu açısından önemlidir. Pekşen ve Artık (2006) 

Samsun’da 15 bakla genotipi ile yaptıkları çalışmada baklalara ait ortalama ilk bakla yüksekliğinin 13.75-

21.67 cm arasında değiştiğini vurgulamışlardır. 

Bitkide bakla sayısı: Bitkide en fazla bakla G23 (Kütahya) (14.00 adet/bitki) genotipinde sayılırken, en 

az bakla G24 (Histal) (3.35 adet/bitki) tescilli çeşidinde tespit edilmiştir (Çizelge 2). Pekşen ve Artık 

(2006) Samsun’da 15 bakla genotipi ile yürüttükleri çalışmada baklalara ait ortalama bitki başına bakla 

sayısının 15.98-26.82 adet arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Alan ve Geren (2006), Ödemiş-İzmir 

koşullarında yürüttükleri bir çalışmada, bitkide ortalama bakla sayısının 9.8-13.8 bakla/bitki arasında 

değiştiğini ifade etmişlerdir. 

Bakla boyu: En uzun bakla boyları G9 (Antalya) (11.47 cm) ve G7 (Kastamonu) (11.12 cm) 

genotiplerinde, en kısa baklalar G22 (Pakistan) (4.78 cm) genotipinde belirlenmiştir (Çizelge 2). Hatay’da 

Amik ovasının 5 farklı yöresinden temin edilen bakla genotipleri ile yürütülen bir çalışmada ise bakla 

boyu verilerinin 8.10-13.80 cm arasında değiştiği vurgulanmıştır (Karadavut ve ark., 1998). 

Bakla eni: Bakla eni en fazla G12 (Balıkesir) (16.94 mm) genotipinde, en az bakla eni 13.69 mm ile 

G14 (Çanakkale) genotipinde belirlenmiştir (Çizelge 2). Bunun yanında Karadavut ve ark. (1998) Amik 

ovasının 5 farklı yöresinden temin edilen bakla genotipleri ile yaptıkları bir çalışmada, bakla eninin 17.6-

21.6 mm arasında değiştiğini vurgulamışlardır. Akçin (1988) ise yazmış olduğu kitabında bakla eninin 

10-20 mm arasında değiştiğini belirtmiştir. 

Bakla kalınlığı: En kalın baklalar G20 (Samsun) (8.58 mm), en ince baklalar ise G22 (Pakistan) (6.52 

mm) genotipinde ölçülmüştür (Çizelge 2). Baydemir (2008) Kahramanmaraş koşullarında yaptığı bir 

çalışmada, benzer şekilde bakla kalınlıklarının 5.91-5.97 mm arasında değiştiğini ifade etmiştir.  

Baklada tane sayısı: En fazla tane sayısı G9 (Antalya) (3.30 adet/bakla), en az tane ise G22 (Pakistan) 

(1.00 adet/bakla) genotipinde tespit edilmiştir (Çizelge 2). Pekşen ve Artık (2006) Samsun’da 15 bakla 

genotipi ile yürüttükleri benzer bir çalışmada bakla başına ortalama tane sayılarının 2.11-3.60 adet 

arasında değiştiğini belirtirken, Karadavut ve ark. (1998) 2.80-3.86 adet/bakla arasında değiştiğini 

kaydetmişlerdir. 

Bitki tane verimi: Bitki başına en yüksek tane verimi G23 (Kütahya) (38.55 g) ve G12 (Balıkesir) 

(38.10 g) genotiplerinde ölçülürken, en az tane verimine G24 (Histal) (9.66 g/bitki) tescilli çeşidi sahip 

olmuştur (Çizelge 2). Bunun yanında Düzdemir ve Ece (2011) tane verimini 24.53-33.17 g/bitki arasında 

tespit etmişlerdir. 

Protein oranı: En yüksek tane protein oranı G22 (Pakistan) (%27.01), en az ise G12 (Balıkesir) 

(%21.56) genotipinde tespit edilmiştir (Çizelge 2). Akçin (1988) baklada protein oranının %25-36 

arasında değiştiğini ifade ederken, Robertson ve ark. (1985) yaptıkları araştırmada, saf hatların %18.6-

37.8 arasında protein içerdiğini vurgulamışlardır. 

 

SONUÇ  

Çanakkale koşullarında adaptasyonu en yüksek genotipleri belirlemek amacıyla 23 yerel genotip ve 1 

tescilli çeşit ile yürütülen araştırmada, genotiplere göre ortalama ilk bakla yüksekliği 6.85-21.33 cm, 

bitkide bakla sayısı 3.35-14.00 adet, bakla boyu 4.78-11.47 cm, bakla eni 13.69-16.94 mm, bakla kalınlığı 

6.52-8.58 mm, baklada tane sayısı 1.00-3.30 adet, bitkide tane verimi 9.66-38.55 g ve protein oranı 

%21.56-27.01 arasında değişmiştir. Sonuç olarak; Çanakkale ve benzer koşullarında G2 (Edirne), G3 

(Bursa) ve G5 (Kırklareli) yerel genotiplerinin hem verim bileşenleri hem de yöreye uyumu bakımından 

en iyi sonuçları verdiği, bu genotiplerin ileride yapılacak ıslah çalışmalarında materyal olarak 

kullanılabileceği öngörülmüştür. 
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ÖZET 

Akdeniz kuşağı meralarında tohum ve yumruları ile çoğalan Hıdırellez kamçısı (Asphodelus aestivus 

Brot.) yaygın olarak bulunmaktadır. Bitki içerdiği C-glikozit sebebiyle zehirli olduğundan hayvanlar 

tarafından otlanmamaktadır. Bu yüzden bu araştırmada otlatma alanlarında sorun yaratan bu yabancı ot 

ile mücadele amaçlanmıştır. Deneme Çanakkale’nin Biga ilçesi Gerlengeç köyünde 2016 yılında 

yürütülmüştür. Araştırmada bitki ile mücadele amacıyla 5 farklı etken maddeye sahip ot öldürücü 

kullanılmıştır. Bunlardan klorosulfuron (Hammer), dikamba+triasulfuron (Lintur) ve tribenuron 

metil+thifensulfuron metil (Granstar) herbisitleri geniş yapraklılara, metsulfuron metil+lodosulfuron 

metil (Atlantis) dar yapraklılara etkili olup, glifosat (Roundup) ise tüm bitkilere etkili herbisittir. Ayrıca 

bu ot öldürücülerin normal ve iki katı olmak üzere iki farklı dozu uygulanmıştır. Herbisitler Nisan 2015 

tarihinde atılmıştır. Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Araştırma sonucunda, kontrol parsellerinde ortalama 28.44 adet m-2 olan hıdırellez kamçısı sayısının 

herbisit atılan parsellerde 13.45 adet m-2’ye indiği, bitki boyunun %19.2 azaldığı, bitki başına yaprak 

sayısının kontrol parselinde 21.11 adet bitki-1 iken, ilaçlanan parsellerde 16.83 adet bitki-1’ye düştüğü ve 

yaprakların eni ve boyunun önemli oranda azaldığı belirlenmiştir. İncelenen özellikler üzerinde genel 

olarak herbisitlerin dozlarının önemli bir etkisi görülmemiştir. Hıdırellez kamçısı mücadelesinde en iyi 

sonucu metsulfuron metil+lodosulfuron metil etken maddesine sahip herbisit vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hıdırellez kamçısı, ot öldürücü, bitki sayısı, yaprak özellikleri 

 

The Effects of Different Herbicides and Their Doses on the Control of Summer Asphodel 

(Asphodelus aestivus Brot.) 

 

ABSTRACT 

Summer asphodel, which grows with seeds and tubers, is widely found in the rangelands of 

Mediterranean belt. The plant contains poisonous due to its C-glycoside and is not grazed by animals. 

That is why, this research aimed to control this weed which creates problem in grazing areas. The 

experiment was carried out in 2016 in the Gerlengeç village of Biga District at Çanakkale. In this study, 5 

herbicides having different active ingredients were used for controlling the weed. From those: 

chlorosulfuron (Hammer), dicamba+triasulfuron (Lintur) and tribenuron methyl + thifensulfuron methyl 

(Granstar) herbicides are effective on broad-leaf plants, metsulfuron methyl + lodosulfuron methyl 

(Atlantis) is on narrow-leaf plants and glyphosate (Roundup) is effective on all plants. In addition, two 

different doses (application and double doses) of these herbicides were applied for controlling the 

summer asphodel. Herbicides have been applied in April, 2015. Experiment was conducted according to 

the split block design using three replications. As a result of the research, it was determined that the 

number of summer asphodel noted with an average of 28.44 m-2 in control plots while dropped to 13.45 

m-2 in herbicide applied plots, plant height decreased by 19.2% and the number of leaf per plant was 

recorded as an average of 21.11 in control plot. It was also determined that the number of plants reached 

to an average of 16.83 in treated plots, and the width and height of the leaves decreased significantly. In 

general, no significant effect of doses of herbicides has been observed on examined characteristics. The 

best result was obtained from the herbicide having the active ingredient of metsulfuron methyl + 

lodosulfuron methyl (Atlantis) in the control of summer asphodel. 

Keywords: Summer asphodel, herbicide, number of plant, leaf characteristics 
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GİRİŞ 

Yönetim ilkelerine uygun olmayacak şekilde değerlendirilen meraların kuru madde üretiminin 

azalmasının yanında, tür bileşimi de arzulanmayan şekilde değişikliklere neden olmaktadır. Çok iyi 

meralarda pek rastlanmayan yabancı bitkiler, değişen olumsuz şartlar altında bitki örtüsünde görülmeye 

başlamaktadır. Dünyada 1990’lı yıllardan önce her yıl tarımsal üretimin %13.8’i böceklerle, %11.6’sı 

bitki hastalıklarıyla ve %9.5’i de yabancı otlar nedeniyle yok olurken (Cramer, 1967; Güncan, 2009), 

yabancı otlarla mücadele yapılmadığı takdirde bu oranın %24’e kadar varabilmektedir (Oerke ve Steiner, 

1996). Çayır ve meralarda ise yabancı otların zararı yaklaşık olarak %1 kaplama alanına ve %1 de ürün 

kaybına neden olmaktadır (Anonim, 2014).  

Araştırmada ele alınan Hıdırellez kamçısı (çiriş otu) (Asphodelus spp.) zambakgiller (Liliaceae) 

familyasına ait çok yıllık yumrulu bir bitkidir. Türkiye’de Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Ege, 

Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayılmıştır. Bu türler özellikle Ege ve Doğu 

Akdeniz meralarında %10-50 gibi büyük oranlara kadar ulaşmaktadır (Bilgir, 1961; Önder ve 

Karsavuran, 1986; Uygun ve ark., 1994). Hatta Ege bölgesinde meralardaki Asphodelus oranı 10 adet m-

2’ye kadar vardığı belirtilmiştir (Eltez, 1995). Dünyada da çoğunlukla Akdeniz ülkelerinde yaygındır 

(Polunin ve Huxley, 1987; Diaz Lifante, 1996).  

Genellikle meraların kireçli toprakları ile yol kenarları ve terkedilmiş alanlarda yoğunlaşmış istilacı bir 

bitkidir. Kurak ve yarı kurak Akdeniz ekosistemlerine sahip alanlar ile Kuzey Afrika’nın bazı bölgelerine 

oldukça iyi uyum sağlamıştır (Naveh, 1973). Asfodel Çöller olarak nitelendirilen bu ekosistemler 

Akdeniz bölgesi otsu vejetasyonların bozulma aşaması olarak tanımlanmaktadır (Ayyad ve Hilmy, 1974). 

Bitki Akdeniz ekosistemine egemen olmasının yanı sıra, bu ekosistemlerdeki bozulmuş alanlara direnç 

göstermesi ile öne çıkmıştır. Yangınlar ve ağır otlatma hıdırellez kamçısının yayılmasına sebep 

olmaktadır (Pantis ve Mardiris, 1992; Rhizopoulou ve ark., 1997). Bitkinin hayat döngüsünde iki önemli 

devre mevcuttur. Bunlardan ilki fotosentez dokularını oluşturduğu sonbahar sonu ve ilkbahar başı, diğeri 

ise aktif olmayan yaz dönemidir (Pantis ve ark., 1994). Bitki hem generatif hem de vejetatif olarak 

çoğalmaktadır. Bu özelliği bitkinin elverişsiz koşullara dayanımını kolaylaştırmaktadır (Sawidis ve ark., 

2005). Bitkinin güçlü gelişebilmesi, oluşturduğu çiçek sayısına, çiçek sayısı ise toprakta bulunan elverişli 

besin elementi kapsamına bağlıdır (Stephenson, 1981; Sutherland, 1986; Ehrlen, 1991; Pantis, 1993). 

Bitki boyu 50-170 cm olup, 12 cm uzunluğunda ve 4 cm çapında yumrulara sahiptir. Ortamın elverişli ve 

bitkinin sağlıklı olması durumunda yumru sürekli olarak büyümektedir. Bitkinin etli yaprakları 

hayvanların otlanmasını engelleyen steroid saponin gibi glikozit yapıdaki maddeleri içermektedir. 

Yaprakların kurumasıyla azalan glikozit oranına bağlı olarak otlanmaktadır (Dahlgren ve ark., 1985). 

Bitkinin yaprakları mayıs ayında meyvelerin olgunlaşmasından önce kurumaya başlamaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, herbisit uygulamasına bağlı olarak Akdeniz kuşağı meralarının yaygın zehirli 

yabancı otu olan hıdrellez kamçısının bitki örtüsü üzerindeki oranını azaltarak veya bitkiyi ortadan 

kaldırarak mera ve hayvan üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve meranın ve hayvansal ürünlerin 

verim ve kalitelerini artırmaktır.  

 

MATERYAL VE METOT 

Deneme 2016 yılında Çanakkale ili Biga ilçesi Gerlengeç köyü merasında yürütülmüştür. Araştırma 

alanı yoğun olarak Hıdırellez kamçısı (Asphodelus aestivus Brot.) ile kaplıdır. Deneme öncesinde yapılan 

sayımda, parsellerdeki yoğunluğunun 20-30 bitki/m2 arasında değiştiği görülmüştür. Araştırma bölünmüş 

parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ana parsellere herbisitler, alt parsellere 

ise dozlar yerleştirilmiştir. Araştırmada 5 adet herbisit ve bunun iki farklı dozu (önerilen ve iki katı) 

uygulanmıştır. Her parsel 3 m2 olup, toplam parsel sayısı 30 adet (5 herbisit x 2 doz x 3 tekerrür) olacak 

şekilde düzenlenmiştir. Herbisit uygulaması Hıdırellez kamçısının yeniden sürgün verdiği ilkbaharda 15 

Nisan 2015 tarihinde yapılmıştır. Araştırmada etkili maddesi klorosulfuron (Hammer), glifosat 

(Roundup), dicamba+triasulfurun (Lintur), metsulfuron metil+lodosulfuron metil (Atlantis) ve tribenuron 

metil+thifensulfuron metil (Granstar) etken maddelerine sahip yabancı ot ilaçları kullanılmıştır. 

Denemede bitki sayısı, bitki boyu, yaprak sayısı ile yaprak eni ve boyu incelenmiştir. Elde edilen veriler 

SAS istatistik paket programıyla analiz edilmiştir (SAS, 1999).  
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

Birim alandaki bitki sayısı: Yapılan uygulamalara göre birim alandaki bitki sayısındaki değişim ot 

öldürücülere göre önemli olurken, dozlara göre ve ilaç*doz etkileşiminde önemli olmamıştır. Yapılan 

bitki sayımlarında en az Hıdırellez kamçısına (7.72 adet m-2) Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil 

atılan parsellerde rastlanmıştır. Bunu 12.56 adet m-2 ile Dicamba+Triasulfuron ve 14.33 adet m-2 ile 

Tribenuron Metil+Thifensulfuron Metil ot ilaçları izlemiştir. En fazla Hıdırellez kamçısı (33.44 adet m-2) 

kontrol parsellerinde sayılmıştır (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Farklı ot öldürücü ve dozlarına göre hıdrellez kamçısı sayıları (adet m-2) 

Ot öldürücü 
Doz 

Ortalama 
Normal İki katı 

Klorosulfuron 10.33 17.44 13.89 BC 

Glifosat 19.67 15.56 17.61 B 

Dicamba+Triasulfuron 10.22 14.89 12.56 C 

Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil 8.56 6.89 7.72 D 

Tribenuron Metil+Thifensulfuron Metil 14.56 14.11 14.33 BC 

Kontrol 33.44 33.44 33.44 A 

Ortalama 16.13 17.06  

Pilaç: <.0001, Pdoz: 0.4346, Pilaç*doz: 0.0740   

 

Bitki boyu: Bitki boyundaki değişim sadece ilaç uygulamaların göre istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. En uzun bitkiler (ortalama 97.48 cm) ilaç atılmayan (kontrol) parsellerde tespit edilmiştir. 

En kısa boylu bitkiler ise Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil (61.97 cm), Klorosulfuron (70.92 cm) 

ve Tribenuron Metil+Thifensulfuron Metil (73.24 cm) ilaçlarının uygulandığı parsellerde belirlenmiştir 

(Çizelge 2). 

Çizelge 2. Farklı ot öldürücü ve dozlarına göre hıdırellez kamçısına ait bitki boyları (cm) 

Ot öldürücü 
Doz 

Ortalama 
Normal İki katı 

Klorosulfuron 71.20 70.64 70.92 CD 

Glifosat 77.99 70.60 74.29 BC 

Dicamba+Triasulfuron 92.32 72.41 82.37 B 

Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil 65.31 58.63 61.97 D 

Tribenuron Metil+Thifensulfuron Metil 72.06 74.43 73.24 BCD 

Kontrol 97.48 97.48 97.48 A 

Ortalama 79.39 74.03  

Pilaç: <.0001, Pdoz: 0.1060, Pilaç*doz: 0.4116   

Bitki başına yaprak sayısı: Bitki başına yaprak sayısı sadece ilaç uygulamalarına göre istatistiki olarak 

önemli olurken, doz ve ilaç*doz etkileşimine göre önemsiz düzeyde kalmıştır. Ortalama en fazla yaprak 

sayısı 23.78 adet bitki-1 ile kontrol parsellerinde, en az yaprak sayıları ise 16.28 adet bitki-1 ile 

Klorosulfuron ve 16.39 adet bitki-1 ile Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil herbisitlerinin uygulandığı 

parsellerde belirlenmiştir (Çizelge 3).  

 

Çizelge 3. Farklı ot öldürücü ve dozlarına göre Hıdırellez kamçısının yaprak sayısı (adet bitki-1) 

Ot öldürücü 
Doz 

Ortalama 
Normal İki katı 

Klorosulfuron 17.00 15.56 16.28 C 

Glifosat 18.00 19.33 18.67 B 

Dicamba+Triasulfuron 18.33 16.89 17.61 BC 

Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil 16.56 16.22 16.39 C 

Tribenuron Metil+Thifensulfuron Metil 17.00 19.22 18.11 BC 

Kontrol 23.78 23.78 23.78 A 

Ortalama 18.50 18.44  

Pilaç: 0.0001, Pdoz: 0.9302, Pilaç*doz: 

0.4750 
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Yaprak eni: Yaprak eni değerleri ilaç, doz ve ilaç*doz etkileşimlerine göre istatistiki olarak önemsiz 

bulunmuştur. Ortalama yaprak eni 1.17-1.38 mm, doz ortalamalarına göre ise 1.26-1.30 arasında 

değişmiştir (Çizelge 4).  
 

Çizelge 4. Farklı ot öldürücü uygulanan hıdırellez kamçısına ait yaprak eni değerleri (cm) 

Uygulama 
Doz 

Ortalama 
Normal İki katı 

Klorosulfuron 1.23 1.31 1.27 

Glifosat 1.20 1.13 1.17 

Dikamba+Triasulfuron 1.35 1.40 1.38 

Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil 1.34 1.10 1.22 

Tribenuron Metil+Thifensulfuron Metil 1.36 1.29 1.32 

Kontrol 1.33 1.33 1.33 

Ortalama 1.30 1.26  

Pilaç: 0.7639, Pdoz: 0.6353, Pilaç*doz: 

0.9199 
   

Yaprak boyu:  Yaprak boyu değerleri ilaç ve ilaç*doz etkileşimlerine göre istatistiki olarak önemli 

olurken, dozlara göre önemsiz bulunmuştur. En uzun yaprak boyu 47.09 cm ile kontrol parselindeki 

bitkilerde ölçülmüştür. En kısa yapraklar ise Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil (35.93 cm), Glifosat 

(38.20 cm) ve Klorosulfuron (39.18 cm) uygulanan parsellerin bitkilerinde tespit edilmiştir (Çizelge 5).  

Çizelge 5. Farklı ot öldürücü uygulanan Hıdırellez kamçısının yaprak boyu değerleri (cm) 

Uygulama 
Doz 

Ortalama 
Normal İki katı 

Klorosulfuron 33.77 d 44.59 a 39.18 BC 

Glifosat 40.59 a-d 35.82 cd 38.20 C 

Dicamba+Triasulfuron 42.93 ab 45.22 a 44.08 AB 

Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil 35.17 cd 36.69 bcd 35.93 C 

Tribenuron Metil+Thifensulfuron Metil 47.50 a 41.31 abc 44.40 A 

Kontrol 47.09 a 47.09 a 47.09 A 

Ortalama 41.17 41.79  

Pilaç: <.0001, Pdoz: 0.6719, Pilaç*doz: 

0.0133 
   

 

Hıdırellez kamçısını kontrol altına almak amacıyla yapılan çalışmada uygulanan yabancı ot ilaçlarının 

bitkinin vejetatif özellikleri üzerine olan olumsuz etkileri ilaç atılmayan parsellere göre istatistiki olarak 

önemli olmuştur. Özellikle metsulfuron metil+lodosulfuron metil enken maddesine sahip ot ilacı en iyi 

sonuçları vermiştir. Bu bitkiye karşı uygulanabilecek seçici ot ilacı mevcut değildir. Hıdırellez kamçısına 

yönelik yapılmış olan kimyasal mücadele çalışması sınırlı sayıdadır. Yurtdışında ise genellikle tarım 

alanlarında bulunan A. fistifolius türüne özgün çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde ise A. microcarpus 

türünde İzmir Koyundere köyünde 1959 yılında yürütülen çalışmada 2.2-dichloroprofionic asidin sodyum 

tuzu %85 (Dowpon) ot ilacının dekara 2.4, 3.6 ve 4.8 kg olmak üzere 3 farklı dozu uygulanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda kullanılan ot ilacının uygulanan 3 farklı dozunun da bitkiye %90’nın üzerinde etki 

ettiği sonucuna varılmıştır (Bilgir, 1961). Yapılan diğer bir çalışmada ise A. aestivus bitkisine karşı 

mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Çanakkale’nin Biga ilçesi Gerlengeç köyünde 2015 

yılında yürütülmüştür. Bu çalışmada sökme, biçme, gübreleme ve herbisit (metsulfuron metil 60 WG + 

tribenuron metil 75 WG) uygulamaları ile tohumlama yapılmıştır. Yürütülen çalışmanın 1 yıllık 

sonuçlarına göre en etkili yöntemin herbisit uygulaması olduğu sonucuna varılmıştır (Gökkuş ve Alatürk, 

2016). 
 

SONUÇ 

Hıdırellez kamçısı tohum ve yumrularıyla çoğalan ve zehirli olduğu için de hayvanlar tarafından 

otlanmayan Akdeniz kuşağı meralarının yaygın ve sorunlu bir yabancı otudur. Bu bitkinin vejetasyondan 

uzaklaştırılması ya da azaltılması amacıyla farklı herbisitler ve bunların farklı dozları kullanılmıştır. 

Herbisit uygulamasına bağlı olarak kontrol uygulamasına göre bitki sayısında %111.5 ve bitki boyunda 

ise %19.8 oranında azalmalar kaydedilmiştir. Bununla beraber yaprak sayısında %25.4 oranında azalma 
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olurken, yaprak eni %6.4 artmıştır. Herbisit uygulaması ile beraber yaprak boyunda ise %11.0 oranında 

azalma kaydedilmiştir. Uygulanan ot ilaçlarının dozlarının incelenen özelliklere etkileri Aralık ayındaki 

bitki boyu hariç, diğer özellikler üzerinde önemli olmamıştır. Sonuç olarak uygulanan ot ilaçları 

Hıdırellez kamçısının vejetatif gelişimini önemli oranda düşürmüştür. Bu bitkiye karşı kullanılabilecek en 

uygun ot ilacının Metsulfuron Metil+Lodosulfuron Metil etken maddesine sahip herbisitin olduğu 

sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Bu araştırma, mera tesisine uygun, ot verimi ve kalitesi yüksek adi yalancıdarı (Paspalum dilatatum 

Poir.) çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla 2014-2016 yılları arasında iki yıl süre ile Adana Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında yürütülmüştür. Araştırma, değişik kaynaklardan 

toplanan materyal ve toplu seleksiyon yöntemi ile ıslah programına alınan, seçilen materyallerin son iki 

yılını kapsamaktadır. Araştırmada seçilen tek bitkilerin bitki boyu, yaş ot ağırlığı, kuru ot ağırlığı, ADF, 

NDF ve ham protein oranları belirlenmiştir.  

Araştırmada iki yıllık ortalamalara göre en yüksek bitki boyu (134,2 cm), yaş ot ağırlığı (5833,5 

gr/bitki), kuru ot ağırlığı (762,5 gr/bitki), kuru madde oranı (%91.21) ile 1 nolu, en düşük ADF oranı (% 

41,83) ve NDF oranı (%75,34)  78 nolu, en yüksek ham protein oranı (% 13.88) 61 nolu genotiplerde 

saptanmıştır. 

Araştırma sonucuna göre, ümitvar görülen tek bitkilerin tohumları alınarak izole bir alanda tohum 

üretimi amacıyla ekilecek, geliştirilen çeşit adayı kontrol çeşitleriyle birlikte  bölge verim denemelerine 

alınacaktır. 
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Yeşil Alan Tesisinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Farklı Tuz 

Konsantrasyonlarındaki Çimlenme Performansları 

 
Eylül Nezahat Süren1 Mustafa KIZILŞİMŞEK2 

 
1:KSU Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, Kahramanmaraş. 

2:KSU Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş. 

: mkizil@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma bazı çim tür ve çeşitlerinin farklı tuz konsantrasyonlarındaki performanslarının 

saptanması amacıyla laboratuar şartlarında yürütülmüştür. Denemede bitki materyali olarak kamışsı 

yumak türüne ait 3 çeşit (Festuca arundinaceae Starlet, Festuca arundinaceae Filippo, Festuca 

arundinaceae Greenfronk) ve çok yıllık çim türüne ait 3 çeşit ( Lolium perenne Esquire, Lolium perenne 

Troya, Lolium perenne Belida) kullanılmıştır. Araştırmada farklı tuzluluk konsantrasyonu için 0.1 M KCl,  

NaCl, MgCl2 ve CaCl2’den stok çözeltiler hazırlandı.  Denemede stok çözeltilerden elde edilen 15 farklı 

elektriksel iletkenliğe (EC) sahip  tuzluluk dozları: Kontrol (safsu), 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 

12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000, 22.000, 24.000, 26.000 ve  28.000 µScm-1 kullanılmıştır. 

Araştırmada fide boyu, fide sap boyu, fide kök boyu, fide yaş ağırlığı, fide yaş sap ağırlığı, fide yaş kök 

ağırlığı, fide kuru ağırlığı, fide kuru sap ağırlığı, fide kuru kök ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. Elde 

edilen sonuçlardan Festuca türüne ait çeşitlerin hafif ve orta derecede tuzluluk seviyelerine tolerans 

gösterdiği, Lolium türüne ait çeşitlerin ise daha yüksek tuzluluk derecelerinde bile çimlenme ve fide 

gelişimini başardığı belirlenmiştir. Türlerin tuzluluğa tepkilerinin farklı olduğu, bununla birlikte çeşitlerin 

de tuzluluk derecelerine farklı tepkiler verdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çim Bitkileri, Tuzluluk, Çimlenme, Fide gelişimi 
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Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Nohut Islah Materyali İleri Hatları 

ve Bazı Tescilli Çeşitlerin Ascochyta Yanıklığı ve Kök Çürüklüğü/Solgunluk 

Etmenlerine Karşı Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi 
 

Gürkan Başbağcı¹     Evren Atmaca¹     Abdullah Taner Kılınç¹     Ramazan Akın¹     Sabri Çakır¹ 

 
1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tepebaşı, Eskişehir, Türkiye 

: gurkan.basbagci@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü nohut ıslahı çalışmaları ile elde edilen ileri 

hatların ve 25 adet tescilli nohut çeşidinin Ascochyta yanıklığına [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] ve kök 

çürüklüğü/solgunluğa neden olan etmenlere karşı reaksiyonlarını değerlendirmek amacıyla 2016 yılında 

Enstitü arazisinde yapılmıştır. Çalışmada 38 adet gözlem bahçesi, 32 adet ön verim denemesi, 7 adet 

verim denemesi ve 14 adet bölge verim denemesi kademelerinde bulunan toplam 91 hat yer almıştır. 

Hastalık reaksiyonlarının değerlendirilmesinde farklı skalalar kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 

Ascochyta yanıklığına 1 hat çok dayanıklı, 6 hat dayanıklı, 25 hat orta dayanıklı, 51 hat toleranslı, 7 hat 

orta hassas ve 1 hat hassas olarak bulunmuştur. Tescilli çeşitler arasından ise 2 tanesi orta dayanıklı, 7 

tanesi toleranslı, 6 tanesi orta hassas, 5 tanesi hassas, 2 tanesi çok hassas ve 3 tanesi ölü olarak 

değerlendirilmiştir.  Kök çürüklüğüne ise, 3 hat orta dayanıklı, 71 hat hassas ve 17 hat çok hassas olarak 

gözlemlenmiştir. Tescilli çeşitler arasından ise 1 tanesi orta dayanıklı, 10 tanesi hassas ve 14 tanesi çok 

hassas olarak değerlendirilmiştir. Gözlem bahçesinde yer alan 2 hat, hem Ascochyta yanıklığı hem de kök 

çürüklüğüne karşı ümitvar olarak göze çarpmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerden bir sonraki 

ıslah aşamalarında yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, Ascochyta, kök çürüklüğü, hastalık reaksiyonu, dayanıklılık 
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Türkiye’ Nin Farklı Yörelerinden Toplanmış Yerel Bezelye (Pisumsativuml.) 

Genotiplerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi 
 

Meltem TÜRKERİ1      DürdaneMART1            Derya Yücel 1 

 

1Doğu AkdenizTarımsalAraştırmaEnstitüsü, Adana/Türkiye 

: irmakturk@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, ülkemizin farklı yörelerinden toplanmış olan yerel bezelye 

verimveverimkomponentlerininbelirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Denemeler Doğu Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında 2014-2015 yılları arasında kurulmuştur.   Denemede 

materyal olarak ICARDA ve Menemen Gen Bankasından temin edilen 18 adet yerel bezelye genotipi ve 2 

adet kontrol bezelye çeşidi kullanılmıştır. Ekimler Kasım ayı içerisinde, hasat ise Mayıs ayı içerisinde 

tamamlanmıştır. Yetiştirme sezonu boyunca çiçeklenme gün sayısı, bakla bağlama gün sayısı, bitki boyu, 

100 tane ağırlığı ve verim gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan 

istatistiki analizler sonucunda çiçeklenme gün sayısı (gün) bakımından en yüksek değer 93 gün ile Afyon-

150 genotipinden elde edilirken; en düşük değer 79 gün ile Carina çeşidinden elde edilmiştir. Bakla 

bağlama gün sayısı bakımından ise en yüksek değer 65 gün ile TR-Tekirdağ-61431 yerel genotipinden, en 

düşük değer ise 47 gün ile Tekirdağ-54594 yerel genotipi ve Jof kontrol çeşidinden elde edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre bitki boyu değerleri 161.6-54.9 cm arasında değişirken; 100 tane ağırlığı bakımından en 

yüksek değer 29.3 g ile TB-2012 (3-7) 8 yerel genotipinden, en düşük değer ise 13.8 g ile Afyon 150 

yerel genotipinden elde edilmiştir. Verim değerleri bakımından en yüksek ve en düşük değerler sırasıyla 

278.7-93.5 kg/da ile Konya 155 ve Afyon 150 yerel bezelye genotiplerinden elde edilmişir. Elde edilen 

sonuçlar, ileride bölgede yapılacak olan ıslah çalışmaları için seleksiyon ve melezlemede kullanılacak 

olan genotip ve çeşit seçimlerine yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bezelye, Genotip, Morfolojik Özellik 
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Nohut (Cicer Arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Eskişehir ve Uşak Koşullarında Bazı 

Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Evren ATMACA     Ramazan AKIN       Gürkan BAŞBAĞCI       A. Taner KILINÇ       Sabri ÇAKIR 

 

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 

: evren.atmaca@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, nohut hat ve çeşitlerinin Eskişehir ve Uşak ekolojik koşullarında bazı tarımsal ve kalite 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmada materyal olarak Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen 15 hat 

ve 4 adet nohut çeşidi kullanılmıştır. Denemeler, Tesadüf Blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı 

olarak, Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanı 

ve Uşak İli Ulubey ilçesinde çiftçi tarlalarında, 2016 yıllında yürütülmüştür. Çalışmada tarımsal 

özelliklerden; tane verimi, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla ve tane sayısı ile 100 tane 

ağırlığı, su alma indeksi ve şişme kapasitesi gibi kalite özellikleri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda; en yüksek tane verimi (152,6 kg/da) ESNBVD-5 ve  (151,3 kg/da) ESNBVD-1 

numaralı hatlardan, en düşük tane verimi ise (117,5 kg/da) Seçkin çeşidinden elde edilmiştir. Bitki boyu 

38,4-51,4 cm, ilk bakla yüksekliği 23,3-35,6 cm, bitkide tane sayısı 13,9-23,6 adet, 100 tane ağırlığı 33,0-

44,0 g, su alma indeksi % 0,97-1,19 ve şişme kapasitesi 0,38-0,51 ml/tane arasında değişmiştir. Çalışma 

neticesinde 5 hat umutvar olarak görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, Verim ve Kalite 
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Kuru Fasulye ve Nohutta Pişme Süresinin Belirlenmesinde Geliştirilen Bilgisayar 

Tabanlı Pişirme Sistemi 
 

Yaşar KARADUMAN1 Evren ATMACA1     Ramazan AKIN1         Erkan KARAMAN2 

 
1 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2 Biotron Biyolojik ve Medikal Ürünler İth.  İhr. Tic. Ltd Şti. 

: yasar.karaduman@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Baklagillerde pişmiş tanenin yapısı, görünüşü, aroması yanında pişme süresi en önemli kalite 

kriterleinden birisidir. Diğer kalite kriterlerinin yanında pişme süresi ıslah çalışmalarında seleksiyon 

üzerinde etkili bir parametredir. İnce kabuk yapısı ile birlikte tüketici iyi görünüm, tat ve lezzet sağlayan 

kısa pişme süresine sahip  çeşitleri istemektedir. Uzun pişme süresi ise besin değerini ve kabul 

edilebilirliği düşürürken fazla miktarda da enerji kaybına neden olmaktadır. Baklagillerde pişme süresinin 

belirlenmesinde farklı sistemler kullanılmaktadır. Pişme süresinin sonu subjektif olarak duyusal testlerle 

belirlenebilirken kullanılan objektif testler Mattson Pişme Cihazının modifikasyonları olmaktadır. Bu 

modifikasyonlar ülkelerin tüketici tercihlerine göre değişmektedir ve buna uygun olarak Mattson Pişme 

Cihazında modifikasyonlar yapılırak pişme süreleri ortaya koyulmaktadır. Bu modifikasyonlarda farklı 

oranlarda pişmiş tane göz önüne alınarak sistemler geliştirmektedir. Bu yüzden Ülkemizde de özellikle 

kuru fasulye ve nohutta tüketici isteklerine ve ıslah çalışmalarına uygun sistemlerin geliştirilme 

zorunluluğu vardır. 

Bu amaçla Enstitümüzde yürütülen ıslah çalışmalarında kullanılabilecek hedef kuru fasulye ve nohut 

tane tiplerine uygun Modifiye Mattson Pişme Cihazı geliştirilmiştir. Çalışmada nohut çeşitlerinden 

Azkan; kuru fasulye çeşitlerinden ise 4 farklı tane tipinde Yunus, Akman, Göynük ve Güngör çeşitleri 

kullanılmıştır. Özellikle kuru fasulyede seçilen çeşitler ıslah çalışmalarında hedeflenen farklı tane 

tiplerine sahiptirler. Öncelikle klasik metodlarla ve duyusal olarak pişme süreleri belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar geliştirilen sistemin temelini oluşturmuştur. Geliştirilen sistemde bu çeşitlerin pişme sürelerine 

uygun olarak yapılan çalışmalar sonucunda en uygun çubuk uzunlukları, ağırlıkları, iğne uç uzunlukları 

ve iğne uç açıları geliştirilmiştir. Sistem 19 adet örnek alacak şekilde tasarlanmıştır ve taneler içinde 

çubuk uçlarının geçebileceği delikler olan haznelere yerleştirilmektedir. Çubuklar şişmiş tanelerin 

ortasına getirilerek  pişme kazanına konulmaktadır. Kapalı bir sistemde kaynar suda pişirme 

yapılmaktadır. Buharlaşma ile su kaybı soğutma sistemi ile minimize edilmiştir. Tamamen bilgisayar 

kontrollü sistemde her bir bölmede yer alan taneler görülebilmekte ve nişasta çirişlenmesi tamamlanıp 

tane yumuşaması ile aşağı doğru batan çubuklardaki sensörler vasıtası ile otomatik olarak bilgisayarın 

sensör kartına pişme süresi aktarılmaktadır ve sonuçlar Excell formatında kaydedilebilmektedir. Ekrandan 

hangi örneklerin pişmelerinin devam ettiği veya sona erdiği gözlemlenebilmektedir. Çalışmalarda özellike 

kuru fasulye için sistemde pişmiş tane oranına göre kullanılabilecek en uygun pişme süreleri ortaya 

koyulmuştur. Tane ve kabuk yapılarındaki farklıktan dolayı nohut taneleri için uygun çubuk ağırlıkları 

kuru fasulyeden farklı olmuştur. 

Sistem kişiye bağlı duyusal değerlendirmelerde ortaya çıkan yanılgıları ve zorlukları ortadan 

kaldıracak olup kuru fasulye ve nohutta pişme süresinin daha doğru bir şekilde ortaya konulmasını 

sağlayacaktır. Geliştirilen sistem ile objektif olarak belirlenen pişme süresi tüketici taleplerine uygun yeni 

kuru fasulye ve nohut çeşitlerinin geliştirilmesinde ıslah programlarına yardımcı olacak özelliktedir. 
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Nohutta Bazı Kalite Özelliklerinin Nır Spektroskopisi İle Belirlenmesi Amacıyla 

Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi 
 

Arzu AKIN1      Yaşar KARADUMAN      Ramazan AKIN1         Evren ATMACA1 
 

1 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 

: arzu.akin@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

NIR spektroskopisi, ıslah programlarında materyalin kalite özelliklerini belirlemesinde ülkemizde ve 

dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Klasik yöntemlere göre hızlı olması ve kimyasal sarfiyatının 

olmaması özellikle erken generasyonda bazı analizlerde büyük avantaj sağlamaktadır. Sistem belli 

boyutlardaki materyalden hedef özellik içeren yüksek soğurmanın olduğu  dalga boyunda alınan 

spektrumların referans metodları ile elde edilen sonuçlar ile çakıştırılması ve kalibrasyon denklemlerinin 

elde edilmesi esasına dayanmaktadır. Kalibrasyon denklemlerinin doğruluğu ve tekrar edilebilirliği 

(accuracy and repetability) standart test metotları ile elde edilen sonuçlara göre elde edilen regresyon 

katsayısı (R2) değerlerinin yüksekliğine ve çalışılan numune sayısının fazlalığına (n) bağlıdır. Baklagiller 

ve özellikle yağmura bağımlı tarım alanlarında yetiştirilebilme imkanı olan nohut ülke insanımızın 

sağlıklı beslenmesinde oldukça büyük öneme sahiptir. Nohutta protein miktarı, yağ miktarı ve rutubet 

miktarı temel kalite parametreleri olup ıslah programlarında seleksiyonda kullanılmaktadırlar. Bu 

analizlerin materyal sayısının fazla ve miktarın az olduğu ön aşamalarda kullanılmaları oldukça zaman 

alıcı standart metotların yerine NIR spektroskopisi ile belirlenmesi büyük avantajlar sağlayacaktır. 

Bu çalışmada da Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne ait nohut ıslah materyalinin referans 

analizlerinden elde edilen sonuçlara göre Modifiye Kısmi En Küçük Kareler (MPLS) yöntemi 

kullanılarak tahmin modelleri oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerde en yüksek kalibrasyon belirleme 

katsayısı (R2) yağ oranında (R2=0.97), daha sonra ise protein miktarı (R2= 0,95) ve rutubet miktarında 

(R2=0.87) tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, NIR spektroskopisinin  nohutta kalite parametrelerinin 

belirlenmesinde hızlı ve etkili bir yöntem olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, NIR, protein, ıslah, kalite, MPLS 
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Yerli Ve Yabancı Orijinli Fasülye (Phaseolus Vulgaris L.) Genetik Kaynaklarının 

Tekirdağ Koşullarındaki Bazı Fenolojik Ve Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi 
 

Gülsemin Savaş Tuna1    Berker Yüce2     Merve Coşkun2     Nuri Can Özkan2       Buket Şahin2      

Belgin Ümmü Ünkaya2      Metin Tuna2 
 

1Tekirdağ  İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, Tekirdağ 
2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ 

: glsvs@yahoo.com 

 

ÖZET 

Baklagiller familyasının önemli üyelerinden biri olan fasulye bitkisi, insan beslenmesinde çok önemli 

bir protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral kaynağıdır. Ülkemiz fasulye üretimi bakımından Çin ve 

Endonezya’dan sonra dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde Phaseolus cinsine ait tek 

yetiştirilen tür P. vulgaris’tir. Bu çalışmada; 2015 yılında ülkemiz ve dünyanın farklı coğrafi 

bölgelerinden temin edilen 154 P. vulgaris aksesyonunun Tekirdağ koşullarında bazı fenolojik ve tarımsal 

özellikleri incelenmiştir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; sırık fasulyelerde bitki boylarının 107 – 327 cm, oturaklarda 

28.8 – 87.6 cm arasında değiştiği; ilk çiçeklenme sürelerinin sırıklarda 37.8 – 54.8 gün, oturaklarda 36.8 – 

55.6 gün olduğu; sırık fasülyelerin 44.6 – 63.8 günde ilk baklaları oluşturduğu oturaklarda ise bu sürenin 

44.8 – 61.6 gün arasında değiştiği; ilk hasat zamanlarının sırıklarda 59.8 – 80.6 gün, oturaklarda 58.6 – 

79.4 gün olduğu; vejetasyon sürelerinin  sırık fasülyelerde 82.4 – 100.2 gün oturaklarda 81.4 – 96.4 gün 

arasında değiştiği belirlenmiştir.  Ayrıca; bitki başına bakla sayısının sırık fasulyelerde 10.4 – 109 

adet/bitki, oturaklarda ise 9.2 – 54.8 adet/ bitki olduğu; baklada tohum sayısının sırıklarda 1.66 – 6.58  

adet, oturaklarda 1.68 – 7.34 adet arasında değiştiği; yüz tane ağırlıklarının sırık fasulyelerde 12.62 – 

140.25g, oturaklarda 7.64 - 47.91g olduğu; bitki başına tane veriminin sırık fasulyelerde 7.04 – 80.64 

g/bitki, oturaklarda ise 6.74 – 57.69 g/bitki arasında değiştiği saptanmıştır.  

Sonuç olarak, oturak fasulyelerin sırık fasulyelere göre daha önce çiçek açtığı ve bakla oluşturduğu; 

bitki başına tane sayısının, 100 tane ağırlığı ve bitki başına tane veriminin sırık fasulyelerde daha fazla 

olduğu görülmüştür. Yapılan korelasyon analizinde; çekirdek DNA içeriğinin ilk çiçeklenme tarihi, bakla 

oluşum tarihi ve vejetasyon süresi ile pozitif korelasyona sahip olduğu belirlenmiş, fenolojik özellikler 

arasındaki ilişkilerde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: P. vulgaris, fenolojik özellikler, çekirdek DNA içeriği, Tekirdağ, korelasyon 

 

Not: Bu çalışma TUBİTAK tarafından 116O057 numaralı proje ile desteklenmiştir.  
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Farklı Yıllara Ait Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin Çimlenme Ve Çıkış 

Özellikleri Üzerine Etkisi 
 

Negar Ebrahim Pour Mokhtari1     Mustafa Çölkesen2      M. Özgür Gidergelmez2 

 
1Gaziantep Üniversitesi, İslahiye Meslek Yüksekokulu, İslahiye-Gaziantep 

2KSÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş 

: n_mokhtary@yahoo.com 

 

ÖZET 

Yapılan çalışma 2015 yılında, Kahramanmaraş Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün sera ve 

laboratuar koşullarında yürütülmüştür. Yapılan çalışmada nohut tohumları kontrolsuz şartlarda depolanıp 

ve farklı yıllara ait (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) düşük vigor, orta vigor ve yüksek vigorlu nohut (Cicer 

arietinum L.) çeşitlerinin (Işık 05, Seçkin ve AKN) çimlenme ve çıkış özelikleri açısından incelenmiştir. 

Çalışmada, çimlenme hızı, çimlenme gücü (%), normal fide oranı (%), çıkış hızı, çıkış gücü (%), fide sap 

uzunluğu (cm), fide kök uzunluğu (cm), fide yaş ağırlığı (g) ve fide kuru ağırlığı (g) özellikleri 

incelenmiştir. İncelenen özelliklerdesera fide yaş ağırlığı haricindeki diğer özellikler yönünden yıllar 

arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tohum, nohut, yıl, çimlenme, çıkış, 
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Farklı Bakteri Aşılama Yöntemlerinin Mercimek (Lens Culinaris Medik)’Te 

Tane Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkileri 
 

Muharrem KAYA1Aykut ŞENER1            Furkan  DEMİR1           Nazmi ÇELİK1 

 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta 

: muharremkaya@sdu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma; Isparta koşullarında farklı bakteri aşılama yöntemlerinin mercimek çeşitlerinde verim ve 

bazı bitki özelliklerine etkilerini belirleyebilmek amacıyla 2010-2011 yıllarında 2 yıl süreyle 

yürütülmüştür. Çalışmada; bitki materyali olarak Kafkas, Fırat 87, Seyran 96, Özbek, Meyveci 2001 ve 

Çiftçi çeşitleri; aşılama materyali olarak ta Rhizobium leguminosarum bakteri suşu ile Azotobacter 

chroococcum ve A. vinelandii (cfu1.0 x 107 ml-1) bakterilerini içeren preparatlar kullanılmıştır.  

Denemede 6 farklı aşılama yöntemi (kontrol, tohuma Rhizobium, toprağa Rhizobium, tohuma 

Azotobacter, tohuma Rhizobium + Azotobacter ve toprağa Rhizobium + Azotobacter aşılama yöntemleri) 

ele alınmıştır. Deneme, Tesadüf Blokları deneme deseninde faktöriyel düzende 3 tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur.  

Denemede ele alınan çıkış oranı, ortalama çıkış süresi, çiçeklenme süresi, nodozite sayısı, bitki boyu 

ve tane verimi özelliklerine ilişkin elde edilen verilerle yapılan varyan analizi sonuçlarına göre tüm 

özelliklerde çeşit × aşılama yöntemi interaksiyonu önemli bulunmuştur. Çıkış oranı % 43.3-100.0, 

ortalama çıkış süresi 1.53-3.54 gün, çiçeklenme süresi 13.7-17.0 gün, nodozite sayısı 6.0-33.0 adet/bitki, 

bitki boyu 30.0-42.4 cm ve tane verimi 117.8-190.3 kg da-1 arasında değişmiştir. Tane verimi yönünden 

Meyveci 2001 ve Çiftçi çeşitlerinde uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiki yönden önemsiz 

bulunurken; Seyran 96 çeşidinde toprağa Rhizobium + Azotobacter aşılama kombinasyonundan, Kafkas, 

Fırat 87 ve Özbek çeşitlerinde ise tohuma ve toprağa Rhizobium aşılama uygulamalarından en yüksek 

tane verimleri elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mercimek, Bakteri Aşılama, Azotobacter, Verim 

 

Effects of Different Bacterial İnoculation Methods on Lentil (Lens culinaris Medik) Grain Yield 

and Some Plant Characteristics 

 

ABSTRACT 

This work; In order to determine the effects of different bacterial inoculation methods on the yield and 

some plant characteristics of lentil cultivars in Isparta conditions, it was carried out in 2010-2011 for 2 

years. İn this study; Kafkas, Fırat 87, Seyran 96, Özbek, Meyveci 2001 and Çiftçi cultivars; Rhizobium 

leguminosarum bacterial strains and Azotobacter chroococcum and A. vinelandii (cfu1.0 x 107 ml-1) were 

used. Six different inoculation methods (Control, on seed Rhizobium, soil Rhizobium, on seed 

Azotobacter, on seed Rhizobium + Azotobacter and soil Rhizobium + Azotobacter inoculation methods) 

were studied in the experiment. The experiment was conducted factorial randomized complete block 

design with three replication. 

According to the variance analysis results; cultivar × inoculation method interaction was found to be 

important in all specifications (emergence rate, mean time germination, flowering time, number of 

nodosities, plant height and grain yields). Emergence rate ranged from 43.3-100.0%, the mean time 

emergence was 1.53-3.54 days, flowering time was 13.7-17.0 days, the number of nodosities was 6.0-33.0 

/ plant, plant height was 30.0-42.4 cm and grain yield was 117.8-190.3 kg da-1. While the statistical 

differences were found to be insignificant at grain yield of Meyveci 2001 and Çiftçi cultivars. The highest 

grain yields were obtained from Rhizobium + Azotobacter soil inoculation on Seyran 96 cultivar and seed 

and soil Rhizobium inoculation method on Kafkas, Fırat 87 and Özbek cultivars. 

Key words: Lentil, Bacterial İnoculation, Azotobacter, Yield 

 

GİRİŞ 

Yemeklik tane baklagillerin kuru taneleri; bileşiminde % 18-36 protein içermekte olup, aynı zamanda 

vitamin ve mineral maddelerce de zengindirler. Yemeklik tane baklagilllerden birisi olan mercimek; besin 
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değeri bakımından çok değerli özelliklere sahip olup %23-31 dolayında protein, A, B, C ve K 

vitaminlerini içermekte ve kalori yönünden soya fasulyesine eşdeğer özellik göstermektedir. Mercimek 

proteininde bulunan threonine ve lycineamino asitleri miktarı sığır etine yakındır (Akçin, 1988; Aydoğan, 

2001; Çokkızgın, 2007; Biçer ve Şakar, 2011; Öktem, 2016). Yemeklik tane baklagiller, köklerinde ortak 

yasayan Rhizobium bakterileri sayesinde toprak havasında serbest halde bulunan azotu, simbiyotik 

yollarla fikse ederek, toprak katlarını organik azotça zenginleştirirler ve kendi ihtiyaçlarının büyük bir 

kısmını (yaklaşık % 70) bu azottan sağlarlar. Yemeklik tane baklagillerin toprağa bağladıkları azot 

miktarı; çeşide ve çevre koşullarına göre değişmekle beraber, yıllık yaklaşık 5-20 kg da-1 arasında 

değişmektedir (Önder, 2014). 

Bütün bu olumlu özelliklerine karşın, ülkemiz toplam yemeklik baklagil ekim alanı ve üretimi yıldan 

yıla azalmakta olup, özellikle mercimek ve nohutta dış alım miktarımızın artması düşündürücüdür. 1989 

yılında toplam 997.000 ha olan mercimek ekim alanlarımız 2015 yılında yaklaşık (kırmızı ve yeşil 

toplamı) 224.000 ha’a kadar gerilemiştir. Toplam mercimek üretimimiz de buna paralel olarak azalmıştır. 

Son yıllarda birim alan verimlerinde bir miktar artışlar görülmekle birlikte, bu artışlar sınırlı düzeydedir. 

Artan nüfusumuz ve sağlıklı beslenme ilkeleri göz önüne alındığında mercimek başta olmak üzere 

bakliyat üretimini arttırmamız gerekmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak birim alan tane verimlerinin 

arttırılması akla gelen ilk çözümdür. Birçok bitki ıslah programında olduğu gibi mercimek ıslahında amaç 

yüksek verim elde etmektir. Ancak yüksek verimin yanında bu özelliği ortaya çıkaracak diğer unsurlar da 

en az verim kadar önemlidir (Biçer ve Şakar, 2011). 

Azot ve azotlu gübreler, genellikle bitki verimini belirleyen en önemli tarımsal girdilerdir. Ancak 

azotlu gübre sektöründe birim azot üretimi için yüksek enerji ve basınç kullanımı ile yanlış azotlu 

gübrelemenin çevre sağlığına olumsuz etkileri sürdürülebilir bitkisel üretimi sınırlandırmaktadır. 

Kimyasal gübreler, özellikle az gelişmiş ülkelerde olmak üzere, yüksek verim alabilme odaklı, uygun 

olmayan doz ve zamanlarda bilimsel olmayan yöntemlerle toprağa verilmektedir. Bu şekilde bilinçsizce 

kullanılan gübrelerin %50’si bitkilere yararlı olabilmekte geri kalan kısmı ise toprak sisteminden 

yıkanma, yüzey akışları ve buharlaşama ile uzaklaşmaktadır. Bu şekilde topraktan uzaklaşan gübreler 

toprak, hava ve su ortamlarında çeşitli olumsuz etkilere neden olabilmektedir (Anonim, 2016). Bu yönden 

incelendiğinde; biyolojik azot fiksasyonunun önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Dünyada, 

biyolojik yöntemlerle fikse edilen azot miktarının yaklaşık % 50’sinin Rhizobium × Baklagil 

simbiyozundan elde edildiği bilinmektedir. Bu yolla elde edilen azot, hem ucuz hem de doğal olduğu için 

çiftçi dostu ve çevre dostu olarak ta değerlendirilebilir. Yemeklik baklagillerden mercimek, simbiyotik 

yollarla yaklaşık dekara 12 kg/yıl azot fikse edebilmektedir. Ancak bu miktar, biyotik ve abiyotik stres 

faktörleri, topraktaki mikro besin elementlerinin durumu ile bitki ve bakteri ırklarına göre 

değişebilmektedir (Elkoca ve Kantar, 2001). 

Acer ve ark. (1998), mercimekte bakteri aşılama ve herbisit uygulamalarının verim ve verim öğelerine 

etkilerini belirleyebilmek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, bakteri aşılama yapılan parsellerde bakteri 

aşılaması yapılmayan parsellere göre bitki özelliklerinden daha yüksek değerler elde ettiklerini ve bakteri 

aşılamanın verimi önemli düzeyde arttırdığını bildirmişlerdir. Yemeklik baklagillerde baklagil-Rhizobium 

birlikteliği önemli miktarda azot kazancı sağlamakta ve verimde % 10-15 oranında artışlar sağlamaktadır. 

Ancak, bu artışların gerçekleşmesi için tarımsal girdilerden özellikle kimyasal ilaç ve gübrelerin 

Rhizobium bakterilerine olumsuz etkileri dikkate alınarak uygulanması gerekmektedir (Çiftçi ve Ünver, 

1995).  

Çokkızgın (2007), Kafkas, Seyran-96, Yerli Kırmızı çeşitlerini kullanarak yürüttüğü çalışmasında; 

çıkış süresini 24.8-26.8 gün, çiçeklenme süresini 142.3-156.3 gün, olgunlaşma süresini 173.5-183.2 gün, 

bitki boyunu 31.3-44.0 cm, ilk bakla yüksekliğini 18.4-27.1 cm, ana dal sayısını 2.12-2.66 adet/bitki, yan 

dal sayısını 0.90-1.86 adet/bitki, metrekaredeki bitki sayısını 163.8-252.1 bitki/m2, dolu bakla sayısını 

22.6-28.8 adet/bitki, boş bakla sayısını 3.4-9.9 adet/bitki, bitkideki tane sayısını 26.8-50.6 adet/bitki, tek 

bitki verimini 0.682-1.645 g/bitki, 100 tane ağırlığını 2.485-3.940 g, tane verimini 117.0-323.1 kg da-1, 

hasat indeksini % 24.6-% 47.7 arasında değişim gösterdiğini belirlemiştir. 

Şanlıurfa koşullarına uygun yüksek verimli mercimek çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen 

çalışmada; İki yıl ve birleşik varyans analizine göre çeşitler arasında çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, 

bin tane ağırlığı ve tane verimi bakımından istatistiki olarak önemli farklılık gözlendiği, iki yılın 

ortalamasına göre; çiçeklenme süresi 117.6-127.9 gün, bitki boyu 37.3-45.1 cm, 1000 tane ağırlığı 33.55-

46.10 g, tane verimi 72.82-186.16 kg da-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırıcı tohum 
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verimindeki varyasyonun % 80’inin çevre koşullarından (özellikle iklim) kaynaklanabileceğini 

açıklamıştır (Öktem, 2016). 

Bu çalışmada, tescilli mercimek çeşitlerinde farklı bakteri aşılama yöntemlerinin bazı verim ve verim 

özelliklerine etkilerini belirleyebilmek amacıyla yürütülmüştür. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışma; Isparta koşullarında farklı bakteri aşılama yöntemlerinin mercimek çeşitlerinde verim ve 

bazı bitki özelliklerine etkilerini belirleyebilmek amacıyla 2010-2011 yıllarında 2 yıl süreyle 

yürütülmüştür. Çalışmada; bitki materyali olarak Kafkas, Fırat 87, Seyran 96, Özbek, Meyveci 2001 ve 

Çiftçi çeşitleri; aşılama materyali olarak ta Rhizobium leguminosarum bakteri suşu ile Azotobacter 

chroococcum ve A. vinelandii (cfu1.0 x 107 ml-1) bakterilerini içeren Bioplin isimli ticari preparat 

kullanılmıştır.  Denemede 6 farklı aşılama yöntemi (kontrol, tohuma Rhizobium, toprağa Rhizobium, 

tohuma Azotobacter, tohuma Rhizobium + Azotobacter ve toprağa Rhizobium+ Azotobacter aşılama 

yöntemleri) ele alınmıştır. Tohuma Azotobacter uygulaması için 15 ml Bioplin 1 litre su ile karıştırılmış 

ve bu çözeltide tohumlar 20 dakika bekletilmiş ve yüzey kurulamasından sonra hemen ekimler 

yapılmıştır. Toprağa Azotobacter uygulamasında ise 100 cc da-1 dozuna göre hesaplanan çözelti şarjlı sırt 

pülverizatörü ile parsellere yüzey ilaçlaması şeklinde verilmiş ve hemen tohum ekimleri yapılmıştır. 

Deneme, Tesadüf Blokları deneme deseninde faktöriyel düzende 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Her 

iki yılda da ekimler Ekim ayının ortalarında elle yapılmıştır. Ekimden önce parsellere 2 kg N da-1 ve 6 kg 

P2O5 da-1 hesabıyla gübreleme yapılmıştır. Her parsel 4 x 1.2 m boyutlarında ve 4 sıra olacak şekilde 

ayarlanmıştır. Ekim normu metrekareye 200 tohum gelecek şekilde hesaplanmıştır.  

Denemede, çıkış oranı, ortalama çıkış süresi, çiçeklenme süresi, nodozite sayısı, bitki boyu ve tane 

verimi özellikleri ele alınmış olup, iki yıllık elde edilen verilerin ortalaması alınmış ve varyans analizi 

yapılmıştır. Varyans analiz sonuçlarına göre önemlilik belirlenen özelliklerde Duncantesi ile çoklu 

karşılaştırmalar (p≤0.05) yapılmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA  

Farklı bakteri aşılama yöntemleri uygulanan mercimekte; çıkış oranı, ortalama çıkış süresi, çiçeklenme 

süresi, nodozite sayısı, bitki boyu ve tane verimi özelliklerine ilişkin elde edilen verilerle yapılan varyans 

analizi sonuçlarına göre,  denemede incelenen tüm özelliklerde çeşitler ve bakteri aşılama yöntemleri 

arasındaki farklılıklar ile çeşit × aşılama yöntemi interaksiyonu istatistiki yönden önemli (p≤0.01) 

bulunmuştur. İncelenen özelliklere ilişkin ortalamalar ile farklılık gruplandırmaları Çizelge 1’de 

özetlenmiştir. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, çeşitlere göre bakteri aşılama yöntemleri arasında önemli farklılıklar 

oluşmuştur. Özbek, Meyveci 2001 ve Çiftçi çeşitlerinde en yüksek çıkış oranları genellikle toprağa 

Rhizobium aşılama yöntemlerinden elde edilmiştir. Ancak, Meyveci 2001 ve çiftçi çeşitlerinde toprağa 

Rhizobium aşılama yöntemleri ile kontrol parselleri aynı grup içerisinde değerlendirilmiştir. Kafkas 

çeşidinde tohuma Rhizobium, Fırat 87 çeşidinde tohuma bioplin ve Seyran 96 çeşidinde ise toprağa 

Rhizobium + Bioplin uygulaması en yüksek çıkış oranlarına sahip olmuştur. Çeşitlerin ortalaması olarak 

genellikle en yüksek çıkış oranları toprağa Rhizobium aşılanan parsellerde gözlenmiştir. Seyran 96 çeşidi 

dışındaki çeşitlerde Rhizobium aşılaması ile bioplin uygulamaları çıkış oranlarının azalmasına neden 

olmuştur. Bu azalış Özbek çeşidinde son derece belirgin olmuştur. 

Ortalama çıkış süresi bakımından da çeşitlerin bakteri aşılama yöntemlerine tepkileri farklı olup, 

Meyveci 2001 dışındaki mercimek çeşitlerinde, bakteri aşılama yöntemlerinde kontrol uygulamasına göre 

ortalama çıkış süresi önemli düzeyde kısalmıştır. Kafkas çeşidinde toprağa ve tohuma Rhizobium aşılanan 

parsellerde, Fırat 87 çeşidinde toprağa Rhizobium ve tohuma bioplin uygulamalarında; Seyran 96 ve 

Özbek çeşitlerinde toprağa Rhizobium aşılamasında ve Çiftçi çeşidinde ise toprağa Rhizobium + Bioplin 

uygulamasından en hızlı çıkışlar sağlanmıştır. Meyveci 2001 çeşidinde ise en hızlı çıkışlar hiçbir 

uygulama yapılmayan kontrol parsellerinde belirlenmiştir (Çizelge1). Çeşitlerin ortalaması bakımından en 

hızlı çıkışlar genellikle toprağa Rhizobium aşılaması yapılan parsellerde saptanmıştır. 

Çiçeklenme süresi çeşitlere göre 14.7-16.1 gün arasında değişmiştir. Farklı bakteri aşılama yöntemleri 

uygulanan mercimekte; Kafkas, Fırat 87, Seyran 96 ve Çiftçi çeşitlerinde çiçeklenme süresi yönünden 

bakteri aşılama yöntemleri arasındaki farklılıklar istatistiki yönden önemsiz bulunmuş olup, uygulamalar 

aynı grupta değerlendirilmiştir. Özbek mercimek çeşidinde tohuma bioplin uygulamasında, Meyveci 2001 
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çeşidinde ise tohuma Rhizobium aşılaması, tohuma bioplin uygulaması ile toprağa Rhizobium + bioplin 

uygulamalarında bitkilerin çiçeklenme süreleri önemli düzeyde azalmıştır (Çizelge 1). 

 
Çizelge 1. Farklı bakteri aşılama yöntemleri uygulanan mercimekte; çıkış oranı, ortalama çıkış süresi, çiçeklenme 

süresi, nodozite sayısı, bitki boyu ve tane verimi özelliklerine ilişkin ortalamalar ve farklılık 

gruplandırmaları* 
 Çıkış Oranı (%) Ortalama Çıkış Süresi  (gün) 

Çeşit Kont. Th. R. Tp.R. Th. B. Th.R+B Tp.R+B Ort. Kont. Th. R. Tp.R. Th. B. Th.R+B Tp.R+B Ort. 

Kafkas 87.1b 91.7a 88.3b 84.0c 69.5e 73.3d 82.3 2.98b 1.84d 1.83d 3.00b 2.71c 3.36a 2.6 

Fırat 87 76.7e 81.7cd 83.3bc 92.2a 85.0b 80.0d 83.2 2.53a 2.00b 1.64d 1.64d 1.65d 1.79c 1.9 

Seyran 96 81.7c 85.0b 86.7b 80.8c 70.0d 93.3a 82.9 2.41b 1.90c 1.60d 3.04a 1.98c 1.66d 2.1 

Özbek 76.7b 76.7b 90.0a 60.0c 43.3d 75.0b 70.3 3.27c 3.04d 1.94f 3.39b 3.54a 2.36e 2.9 

Myvc2001 100.0a 95.43b 100.0a 90.0c 93.3b 90.0c 94.8 1.53b 1.63a 1.55ab 1.61ab 1.61ab 1.63a 1.6 

Çiftçi 98.3a 94.2b 98.3a 95.5b 81.7c 96.1ab 94.0 2.00a 1.89b 1.85bc 1.88bc 1.88bc 1.79c 1.9 

Ort. 86.8 87.5 91.1 83.8 73.8 84.6  2.5 2.1 1.7 2.4 2.2 2.1  

 Çiçeklenme Süresi (gün) Nodozite Sayısı (adet/bitki) 

Kafkas 16.0a 16.0a 16.0a 16.0a 16.0a 16.3a 16.1 22.3bcd 23.3abc 28.3a 27.3ab 18.0d 19.0cd 23.0 

Fırat 87 15.0a 16.0a 16.0a 15.0a 16.0a 16.0a 15.7 6.7c 10.3bc 17.0a 13.7ab 13.3ab 8.0c 11.5 

Seyran 96 16.0a 16.0a 16.0a 16.0a 14.7b 16.0a 15.8 22.3a 21.7a 20.3a 14.0b 22.0a 23.0a 20.6 

Özbek 17.0a 16.3a 17.0a 13.7b 16.0a 16.3a 16.1 15.7b 19.3ab 22.0a 23.0a 20.7ab 22.3a 20.5 

Myvc2001 16.0a 14.0b 15.0ab 14.0b 15.3a 14.0b 14.7 13.3a 15.3a 14.7a 14.0a 15.7a 6.0b 13.2 

Çiftçi 16.0a 16.0a 16.0a 15.3a 15.0a 15.0a 15.6 20.7b 19.3b 23.0b 23.3b 33.0a 21.0b 23.4 

Ort. 16.0 15.7 16.0 15.0 15.5 15.6  16.8 18.2 20.9 19.2 20.5 16.6  

 Bitki Boyu (cm) Birim Alan Tane Verimi (kg/da) 

Kafkas 34.7cd 39.9ab 32.5d 35.2bcd 39.4abc 41.1a 37.1 136.0ab 122.5cd 146.9a 120.6cd 132.4bc 117.8d 129.4 

Fırat 87 37.4abc 42.0a 31.8d 35.1cd 36.1bcd 40.6ab 37.2 143.2bc 157.7a 151.0ab 138.6bc 143.5bc 137.5c 145.3 

Seyran 96 34.7ab 39.6a 39.6a 34.2b 34.9ab 39.5a 37.1 138.2c 154.0ab 136.6c 140.2c 145.9bc 162.9a 146.3 

Özbek 32.9c 35.0bc 41.3a 36.4bc 35.7bc 39.3ab 36.8 156.0cd 150.4d 190.3a 164.3c 185.0b 162.8cd 168.1 

Myvc2001 36.1ab 35.0b 40.3a 32.9b 37.6ab 33.1b 35.8 160.8a 158.6a 159.0a 157.0a 160.5a 157.4a 158.9 

Çiftçi 37.7ab 30.0c 42.4a 34.9bc 33.8bc 33.7bc 35.4 144.3a 145.4a 153.9a 149.0a 150.3a 149.3a 148.7 

Ort. 35.6 36.9 38.0 34.8 36.3 37.9  146.4 148.1 156.3 145.0 152.9 148.0  

*: Kont.: Kontrol; Th.R.:TohumaRhizobium aşılama; Tp.R.:ToprağaRhizobium aşılama; Th.B: Tohuma 

Azotobacter aşılama; Th.R+B.: Tohuma Rhizobium + Azotobacter aşılama; Tp.R+B.: Toprağa 

Rhizobium+ Azotobacter aşılama 

 

Bitkide nodozite sayısı yönünden de çeşitlere göre bakteri aşılama yöntemleri arasında önemli 

varyasyonlar ortaya çıkmıştır. Kafkas ve Fırat 87 mercimek çeşitlerinde en yüksek bitkide nodül sayısı 

toprağa Rhizobium bakterisi aşılanan parsellerden elde edilmiştir. Özbek mercimek çeşidinde tohuma 

bioplin uygulamasından, Meyveci 2001 ve Çiftçi çeşitlerinde tohuma Rhizobium aşılaması + bioplin 

uygulanan parsellerde en yüksek ortalama nodül sayıları belirlenmiştir. Seyran 96 çeşidinde ise en fazla 

nodülasyon kontrol parsellerinde gözlenmiştir. Fırat 87 mercimek çeşidi dışındaki diğer çeşitlerde aşılama 

yapılmayan kontrol parsellerinde de önemli sayıda nodül oluştuğu; Meyveci çeşidinde ise toprağa 

Rhizobium aşılaması + bioplin uygulamasında nodül oluşumunun gerilediği görülmektedir. Bu durum her 

ne kadar deneme alanında uzun süredir mercimek ekilmemiş olsa da bakteri bulaşığının olabileceğini ya 

da topraklarda doğal Rhizobium ırklarının olabileceğini ve kültür suşu ile rekabete girebileceğini 

göstermektedir. Ayrıca, topraklarda bakteri faaliyetini olumsuz etkileyebilecek biyotik ya da abiyotik 

stres ajanlarının da var olabileceğini söyleyebiliriz. 

Çeşitlere göre bakteri aşılama yöntemlerinde bitki boyu önemli düzeylerde değişmiştir. Kafkas 

mercimek çeşidinde toprağa Rhizobium aşılaması + bioplin uygulanan parsellerde, Fırat 87 çeşidinde 

tohuma Rhizobium aşılaması yapılan parsellerde, Seyran 96 çeşidinde tohuma ve toprağa Rhizobium 

aşılaması yapılan parsellerde, Özbek, Meyveci 2001 ve Çiftçi çeşitlerinde ise toprağa Rhizobium aşılanan 

parsellerde en yüksek bitki ortalamaları belirlenmiştir. Genellikle bakteri aşılama yöntemleri kontrole 

göre bitki boyunun artmasına neden olmuş olup, çeşitlerin ortalaması olarak toprağa Rhizobium 

aşılamasından en iyi sonuçlar saptanmıştır (Çizelge 1). 

Birim alan tane verimi bakımından, Meyveci 2001 ve Çiftçi mercimek çeşitleri hariç, diğer çeşitlere 

göre bakteri aşılama yöntemleri arasında önemli varyasyonlar belirlenmiştir. Kafkas mercimek çeşidinde 

toprağa Rhizobium aşılama yapılan uygulamalardan; Fırat 87 çeşidinde tohuma Rhizobium aşılanan 

parsellerden en yüksek tane verimleri elde edilmiştir. Kafkas çeşidinde toprağa aşılama yöntemi ile 

kontrol parselleri aynı ve üst grupta yer almıştır. Seyran 96 mercimek çeşidinde toprağa Rhizobium 
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aşılaması + bioplin uygulamasından, Özbek çeşidinde ise toprağa Rhizobium aşılanan parsellerden en 

yüksek birim alan verimleri ölçülmüştür. Kafkas, Fırat 87, Seyran 96 ve Özbek çeşitlerinde en yüksek 

tane verimi elde edilen uygulamalar kontrole göre sırasıyla yaklaşık % 7.35, % 10.50, % 18.00 ve % 

22.00 oranında verim artışına neden olmuştur. Bakteri aşılama yöntemlerine göre Meyveci 2001 

çeşidinde tane verimi 157.4-160.8 kg da-1 arasında; Çiftçi çeşidinde ise 144.3-153.9 kg da-1 arasında 

değişmekle birlikte; tüm uygulamalar arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuş olup, aynı grupta 

değerlendirilmişlerdir (Çizelge1). Bulgularımız; mercimekte bakteri aşılamanın verim ve verim 

özelliklerini olumlu yönde etkilediğini bildiren Acer ve ark. (1998), verimin çevre koşullarından ve 

genotipten çok etkilendiğini bildiren Aydoğan (2001), Çokkızgın (2007) ve Öktem (2016)’nın bildirdiği 

sonuçlarla uyum içerisinde bulunmuştur. 

 

SONUÇ 

Araştırmada elde ettiğimiz sonuçlar topluca değerlendirildiğinde; mercimekte bakteri aşılama 

yöntemlerinin tarla çıkış süresini kontrole göre kısalttığını, bitkisel özelliklerde olumlu etkilerde 

bulunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tane verimi yönünden ele aldığımızda Meyveci 2001 ve Çiftçi 

çeşitleri dışındaki mercimek çeşitlerinde toprağa Rhizobium aşılamasının tane verimini önemli düzeyde 

arttırabileceğini söyleyebiliriz.  
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Nohut Ekim Alanlarında Azalmaya Bir Örnek: Göynücek 
 

Nurcan ÇETİN1                 Hatice BOZOĞLU2 

 
1Göynücek Tarım İlçe Md, OMÜ Fen Bilimleri Enst. YLÖ 

2OMÜ Ziraat Fak, TBB 

: nurcan.cetin41@hotmail.com 

 

ÖZET 

Göynücek Orta Karadeniz Bölgesi illerinden Amasya’nın güney batısında bulunan bir ilçesidir. 

Toplam tarım arazisinin (22.408 ha) % 64’ lük kısmında  (14.300 ha) tarla tarımı yapılmaktadır. Tarım 

Bilgi Sistemi (TBS) ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre tarla tarımı içindeki nohut ekiliş alanı 

2016 yılında 15 ha iken, 2003 yılı verileri bu değerin 132 ha olduğunu göstermektedir. Göynücek ilçe 

nüfusu 10.659 olup, 2016 yılı verilerine göre TBS’ ye kayıtlı 1800 çiftçisi bulunmakta, bu çiftçilerden 

20’si 15 ha alanda nohut tarımı yapmaktadır. Bu 13 yıl zarfında nohut ekiliş alanlarındaki azalmanın 

sebeplerini belirlemek, çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları, nohut tarımını bırakma gerekçelerini öğrenmek 

amacıyla 2017 bahar döneminde,  50 soruluk bir anket çalışması yürütülmüştür. Çalışmada nohut tarımı 

yapan 20 ve ekiminden vazgeçen 25 olmak üzere toplam 45 kişi ile yürütülmüştür. Anket sonuçlarına 

göre çiftçilerin nohut ekilişinden vazgeçme sebepleri; domuz zararı, nohut hastalıları ve buna bağlı verim 

düşüklüğü, tohum, gübre, ilaç vs. girdilerin maliyetinin yüksek olması olarak gösterilmektedir. Nohut 

tarımına devam edenler ise suyu olmayan kıraç tarlalarını boş bırakmak istemediklerini, nohudun bu 

alanlar için uygun olduğu ve nohut ekiminin dededen babadan kalma geleneksel bir alışkanlık olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bazı çiftçiler ise bu yılki nohut fiyat artışına bağlı olarak nohut ekimi yaptıklarını 

bildirmişlerdir.  Göynücek nohut ekim alanındaki azalmaya küçük bir örnek gibi görünmekle birlikte 

nohut çiftçisinin genel problemlerini yansıttığı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Anket, Göynücek, Nohut Tarımı 
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Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kuru Fasulye Islah Materyali İleri 

Hatlarının ve Bazı Tescilli Çeşitlerin Bakteriyel Yaprak Hastalıklarına Karşı 

Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi 
 

Abdullah Taner Kılınç¹      Evren Atmaca¹      Gürkan Başbağcı¹      Ramazan Akın¹      Sabri Çakır¹ 

 
1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tepebaşı, Eskişehir, Türkiye 

: abdullahtaner.kilinc@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü kuru fasulye ıslahı çalışmaları ile elde edilen 

ileri hatların ve standart olarak kullanılan 13 adet kuru fasulye  hat ve çeşidinin Adi Yaprak Yanıklığına ( 

Xanthomonas campestris pv. phaseoli) ve Yaprak Hale Lekesine (Pseudomonas syringae pv 

phaseolicola) karşı reaksiyonlarını değerlendirmek amacıyla 2016 yılında Enstitü arazisinde yapılmıştır. 

Çalışmada 52 adet verim denemesi ve 43 adet bölge verim denemesi kademelerinde bulunan toplam 95 

hat yer almıştır. Hastalık reaksiyonlarının değerlendirilmesinde 1-9 skalası kullanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre, Bakteriyel yaprak hastalıklarına  14 hat orta toleranslı, 51 hat orta hassas, 28 hat hassas, 2 

hat çok hassas olarak bulunmuştur. Standartlar arasından ise 1 tanesi orta toleranslı,  5 tanesi orta hassas, 

7 tanesi hassas olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilerden sonraki ıslah 

aşamalarında yararlanılmaktatır. 

Anahtar Kelimeler: Kuru fasulye, Bakteriyel, hastalık reaksiyonu, dayanıklılık 
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Farklı Nohut Çeşitlerinin Verim ve Verim Ögeleri Bakımından 

Performanslarının Değelendirilmesi 
 

Hakan BAYRAK1       Ramazan KELEŞ2     

 
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü , Konya 

: khanbayrak@gmail.com 

 

ÖZET 

2015  ve 2016 yıllarında yürütülen bu çalışmada Konya ekolojik şartlarında tarımı yapılabilme imkanı 

bulunan bazı tescilli nohut çeşitleri verim ve verim unsurları bakımından değerlendirilmiştir.  Ayrıca 

bölgedeki nohut tarımının en büyük sorunu olan kuraklık ve hastalık (antraknoz) baskısı altında çeşitlerin 

birbirleriyle kıyaslamalı olarak verim potansiyelleri değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonucunda;  iki yıllık sonuçların ortalamasına göre en erkenci çeşit 98 gün ile Akça, 

çiçeklenme süresi en yüksek çeşit 45,25 gün ile İnci çeşidi olmuştur. Bitki boyu bakımından  40,51 cm ile 

Akçin 91 , ilk bakla yüksekliği bakımından ise 21,52 cm ile Azkan çeşidi  ilk sırada yer almıştır.  Yüz 

tane ağırlığı en yüksek çeşit ise Çağatay olmuştur. Verim bakımından değerlendirdiğimizde 129.02 kg/da 

ile Sezenbey ilk sırada yer alırken bu çeşidi Akça (108,59 kg/da) ve Azkan  (104,43 kg/da) çeşitleri 

izlemiştir. Verim ile ilk bakla yüksekliği (0,8273) , çiçeklenme gün sayısı (0,7509) , bitki boyu (0,7395) 

ve vejetasyon süresi (0,7214) arasında % 1 hata seviyesinde önemli pozitif korelasyonlar belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda iki yıllık bir çalışma sonucunda çeşitlerin verim potansiyelleri hakkında bir bilgi 

edilmiş verim, erkencilik ve tane iriliği gibi kerterler göz ününe alınarak bölge için uygun olabilecek 

çeşitler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Nohut (Cicer Arietinum L.), Çeşit , Yerel Popülasyon, Genetik Varyasyon 
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Şeker Tipi Fasulye Genotiplerinde Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler 

 
Mustafa ÖNDER1        Süleyman KUYUCUOĞLU2 

 
1Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 

2İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Beyşehir, Konya 

: monder@selcuk.edu.tr 

 

ÖZET 

Konya ekolojisinde 2014 yılı vejetasyon döneminde Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme 

Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulan bu araştırmada, 5 farklı zamanda (20 Nisan, 30 Nisan, 10 

Mayıs, 20 Mayıs ve 30 Mayıs) ekilen 5 şeker tipi fasulye (Akçabelen, Arda, Bulduk, Erzincan ve İspir) 

genotipinde tespit edilen bazı özellikler arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 

istatistiksel olarak protein oranı ile; çıkış süresi arasında önemli-negatif (-0.3953**) bir ilişki tespit 

edilmiştir. Ayrıca protein oranı ile; bitki boyu (0.2820*), baklada tane sayısı (0.2519*), m2'deki bitki 

sayısı (0.3229**) ve tane verimi (0.2530) arasında önemli-pozitif ilişkiler olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, sağlıklı insan beslenmesi için haftada en az iki 

kez tüketilmesi tavsiye edilen kuru fasulyede, bu araştırma kapsamında belirlenen özelliklerin ıslahçılar 

tarafından dikkate alınarak kalitenin yükseltilmesine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Sürdürülebilir 

fonksiyonel gıda üretimi için besinsel kaliteyi ve baklagillerde önemli bir kalite unsuru olan protein 

miktarını artırabilmek amacıyla, arzu edilen nitelikleri taşıyan yüksek kaliteye sahip fasulye üretimi ve 

tüketiminin de artırılması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Konya, korelasyon, Phaseolus vulgaris, şeker fasulye, yemeklik tane baklagiller.     
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Çukurova Ekolojik Koşullarında Bazı Yerel Bezelye (Pisum Sativum L.) 

Genotiplerinin Değerlendirilmesi 
 

Dürdane MART1     Meltem TÜRKERI1       Derya YÜCEL1 

 
1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ADANA 

: durdanemart@yahoo.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, bazı bezelye (pisum sativum L.) genotiplerinin Çukurova ekolojik koşullarında, verim ve 

verim komponentlerini belirlemek ve yapılacak ıslah çalışmalarında amacımız doğrultusunda 2015-2016 

yıllarında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırma Alanında Doğankent lokasyonunda 

yürütülmüştür. Denemede materyal olarak, ICARDA'dan ve Menemen gen bankasından alınan yerel 

bezelye genotipleri ve üretimi yapılan tescilli çeşitler kontrol olarak kullanılmıştır. Denemeler kışlık 

olarak ekilmiş ve materyallerden kışlık ekime yönelik seleksiyon ve değerlendirmeler yapılmıştır.  

Araştırmanın yürütüldüğü yılda elde edilen ortalama en yüksek ve en düşük tane verim değerleri 

298,3-132,9 kg/da, çiçeklenme süresi 60,6-38,3 gün, bitki boyu 133,8-58,3 cm, ilk bakla yüksekliği 80,5-

29,9cm ve 100 tane ağırlığı 29,3-15,1 gr.,  arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Bu değerler 

bezelyede yapılan ıslah çalışmalarında çeşit geliştirmede önemli olmaktadır. 

Anahtar kelimeler:Bezelye, Verim, Adaptasyon 

 

Evaluatıon of Some Local Pea Genotypes (pisum sativum l.) In the Cukurova Ecologıcal 

Condıtıons 

 

ABSTRACT 

This study was conducted at Doğankent location in the study area of Eastern Mediterranean 

Agricultural Research Institute in 2015-2016 in order to determine the yield and yield components of 

some peas (pisum sativum L.) genotypes in Cukurova ecological conditions and in our breeding studies. 

As a material in the trial, the local pea genotypes from ICARDA and the Menemen gene bank and the 

registered varieties produced were used as controls. The experiments were carried out in winter and the 

selection and evaluation of wintering crops were carried out.  

At the year of the study,  the highest, the lowest grain yield results were 298,3-132,9 kg / da, flowering 

time 60,6-38,3 days, plant height 133,8-58,3 cm, first pod height 80.5-29.9 cm, and the weight of 100 

grain varies between 29.3-15.1 gr. These values are important to improve variety in pea breeding studies. 
Keywords: Pea, yield, adaptation 

 

GİRİŞ 

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.  

Bezelye hem taze hem de kuru olarak tüketilmektedir. Türkiye’de bezelye daha çok taze 

tüketime yönelik olarak yetiştirilmektedir. Bu ürünlerin asıl dünya ticaretine konu olan kısımları kuru 

taneleridir. Bezelye kuru bakliyat üretimleri gerek hayvancılığımızın gelişmesi gerekse dış satıma yönelik 

tarımsal katma değer oluşturmak açısından son derece önemlidir. Bu bakliyat türü için  taze üretimleri iç 

tüketimi karşılayacak oranlarda olsa da kuru formlarını dışarıdan satın almaktayız. Yem sanayisinde ham 

madde temininde önemli bir açık vardır. Bu ürünlerin kuru tanelerinin üretiminin arttırılması ile bu 

açık kapatılabilir.Türkiye’de baklagiller küçük aile işletmeleri tarafından tarımı yapılan ve bilinen bir 

üründür.  Ayrıca Ülkemiz yemeklik tane baklagil genetik kaynakları bakımından zengin olup önemli bir 

biyoçeşitliliğe sahiptir. Yerel çeşitler stres faktörlerine dayanıklılık ve kalitenin iyileştirilesinde bitki 

ıslahçıları için değerli kaynaklardır ve bu genetik kaynaklarının korunması son derece önemlidir 

(Tan,2009).  Bezelye geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olup Ülkemizin çok değişik coğrafik 

bölgelerinde yetiştirilme imkânına sahiptir. 

İçerdiği zengin besin maddeleri ile insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan bezelye, 

Türkiye’de ekim alanı ve üretim bakımından nohut, mercimek ve fasulyeden sonra dördüncü sırada yer 

almaktadır (TÜİK, 2017). Türkiye bezelye üretimi insan gıdasına yönelik olarak toplam 115 bin ton 
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civarındadır. Bu üretimin 3 bin tonu yemeklik tane ve 112 bin tonu taze tüketime yöneliktir. Ayrıca 

yemlik olarak 121 bin ton bezelye üretimi vardır (TÜİK,2016).Ülkemizde bezelye tarımı daha çok 

özellikle kıyı bölgelerimizde (Marmara,Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere) taze bezelye üretimi 

şeklinde yürütülmektedir.  

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.   

Bezelye konserve ve doldurulmuş sebze üretimi konularında da önde gelen bitkilerden birisidir. 

Konservelik bezelye yetiştiriciliği ülkemizde iklimin ılıman olduğu bölgelerde hem ilkbahar, hem de 

sonbahar aylarında ekim yapılarak konserve fabrikalarının ürün isleme sezonu uzatılmaya çalışılmaktadır 

(Ekinci, 1972). 

Bezelyede üretim amacının kaliteli ve yüksek tane ürünü olması nedeniyle, bezelye yetiştiriciliğinde 

bölgeye uygun çeşitlerin geliştirilmesi, üretimin ve kalitenin arttırılmasında önemli bir faktördür. Ülkemiz 

birçok kültür bitkisi yönünden zengin genetik kaynaklara sahip olup, bunlardan birisi de bezelyedir. 

Türkiye orijinli bezelye gen kaynaklarının farklı araştırmalar ile agronomik ve kalite özellikleri açısından 

incelenmesi ve ıslah programlarında değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye orijinli yeni çeşitlerin 

geliştirilmesi açısından oldukça önemli olacaktır. 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 METOD 

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-Doğankent), araştırma-deneme  

alanında taban arazi koşullarında, 2015-2016 yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Ekimler, sıra arası 45 

cm, sıra üzeri 10 cm olacak şekilde, 5 m uzunluğundaki 4 sıraya (9 m2'lik parsellere) yapılmıştır. Ekim 

öncesi dekara 3.0 kg N, 6 kg P2O5 gelecek şekilde gübreleme yapılmıştır. Her parselden yapılması 

gereken morfolojik gözlemler alınmıştır.  

 

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, Aralık, aylarında yağışın olmadığı görülmektedir. Ocak, Şubat ve diğer yetiştirme aylarında da 

uzun yıllar ortalamasına göre düşük ve dağılım düzensiz olmuştur. Çizelge 1' görüldüğü gibi gelişme 

dönemlerinde uzun yıllar ortalamasına göre düşük ve düzensiz yağış aldığı görülmektedir. Bu dengesiz 

yağış dağılımı bitkilerin gelişimi üzerinde olumsuz etkide bulunmuştur. 
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Çizelge 1. Adana ilinin 2015-16 yetiştirme yıllarında iklim verileri 

Aylar 

Yağış (mm) Ortalama  Sıcaklık  C
o

 Nisbi nem (%) 

Uz.Yıl 2013-2014 Uz.Yıl 2013-2014 Uz.Yıl 2013-2014 

Kasım  67,2  ---  15.3  13.1  63  71.6  

Aralık 118,1  ---  11.1  9.1  66  65.5  

Ocak 111,7  105  9.7  7.3  66  72.4  

Şubat 92,8  64  10.4  12.3  66  79.2  

Mart 67,9  97.5  13.3  14.0  66  70.0  

Nisan 51,4  5  17.5  18.5  69  73.4  

Mayıs 46,7  71  21.7  19.8  67  70.3  

Haz. 22,4  …  25.6  23.0  66  83.1  

Tem. 5,4  5  27,7   68   

 

TARTIŞMA ve BULGULAR 

2013-2014 yetiştirme sezonunda Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Doğankent deneme 

alanında kışlık olarak yetiştirilen bezelye çeşitlerinin verim değerleri Çizelge 2'de verilmiştir. Yağış 

miktarındaki yetersiz ve düzensiz dağlım nedeniyle verimlerde olumsuz etkilenmeler  tespit edilmiştir.  

Çizelge 2’de Tane verimi bakımından en yüksek değerler 17 nolu hattından 298,3 kg/da ve 16 nolu 

hattından 286,1 kg/da (Türkiye-3 ((3-7)8); Tr-30760 Adana) saptanmıştır; En düşük değer 18 nolu hattan 

(Carina) 132,9 kg/da elde edilmiştir.  
 

Çizelge.2. 2015-2016 Yılı Bezelye Genotiplerinden  Elde Edilen Çiçeklenme Gün Sayısı,    Bitki Boyu, 

100 Tane Ağırlığı, Tane Verim Değerleri  
Hat ve Çeşitler Sıra 

No 

Çiçeklenme 

Gün Sayısı 

(gün) 

 

Bakla Bağlama 

gün sayısı(gün) 

Bitki Boyu 

(cm) 

İlk bakla 

Yüksekliği 

(cm) 

100 Tane 

Ağırlığı 

(gr) 

Verim 

(Kg/da) Antakya (56-1)  1 60,6a  73,6a  118,8a-d  78,3a-c  17,7g-ı  225,2d-g  

Türkiye-16 (45-2)  2 60,6a  74,3a  120,5a-d  78,8a-c  17,4hı  220,3d-h  

Afyon 146  3 57,0ab  66,3b-f  112,2b-d  80,5a  18,1f-h  188,9g-ı  

Konya 153  4 57,0ab  71,0ab  120,5a-d  80,0ab  20,9c-e  235,2c-f  

Türkiye-3 (8-1)  5 56,6a-c  70,0a-c  102,2d  65,5cd  20,7c-f  197,0f-h  

Tr-49598 Hatay  6 55,3a-d  69,3a-c  122,7a-d  76,0a-d  21,6cd  185,7hı  

Antakya 100  7 54,0b-e  68,6a-d  117,7a-d  66,6b-d  19,0d-h  244,6c-e  

Tr-61284 Tekirdağ  8 53,0b-e  68,0a-e  133,8a  73,3a-d  18,7e-h  211,7e-h  

Tr-61301 Giresun  9 51,6b-e  66,6b-f  123,8a-c  72,7a-d  15,1ı  253,4b-d  

Türkiye-16 (45-1)  10 51,6b-e  65,6b-f  107,0cd  74,9a-d  22,2c  238,6c-e  

Tr-64147 Çanakkale  11 51,3b-e  66,6b-f  112,7b-d  72,7a-d  20,5c-f  215,7d-h  

İzmir 108  12 50,3c-e  65,3b-f  121,6a-d  64,4d  19,2d-h  219,8d-h  

Tr-49596 Antalya  13 50,0de  64,0c-f  106,0cd  73,3a-d  20,1c-g  247,0b-e  

Jof  14 49,0de  61,0f  103,3cd  65,5cd  19,2d-h  150,1ıj  

Tr-77732 Mugla  15 49,0de  62,0d-f  130,5ab  74,9a-d  26,1b  251,2b-d  

Tr-30760 Adana  16 48,6ef  60,6f  121,6a-d  70,5a-d  28,8ab  286,1ab  

Türkiye-3 ((3-7)8)  17 47,6ef  61,3ef  119,9a-d  70,5a-d  29,3a  298,3a  

Carina  18 42,3fg  53,3g  58,3e  29,9e  18,4e-h  132,9j  

Rondo  19 38,3g  50,0g  78,8e  37,7e  20,6c-f  222,4d-h  

Bolero  20 38,3g  50,0g  70,5e  37,7e  17,6g-ı  266,5a-c  

F   ÖD ** ** ** ** ** 

VK   7,82 6,50 11,45 12,06 8,03 10,58 
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Çiçeklenme gün sayısı bakımından değerler 60,6 – 38,3 gün sayısı arasında; bakla bağlama gün 

sayısı bakımından 74,3-50,0 gün gün sayısı arasında değişim göstermiştir. Bitki boyu değerleri ise 133,8 

– 70,5 cm;  ilk bakla yüksekliği 80,5-29,9 cm; 100 tane ağırlığı 29,3-15,1 gr;   değerleri arasında değişim 

gösterdiği tespit edilmiş geniş bir varyasyon gözlenmiştir. 2015-2016 yetiştirme yılında yağış miktarının 

ve dağılımın düzensiz olması verimde kayıplara neden olmuştur. Bitki boyu ve ilk bakla yüksekliği 

değerlerindeki geniş varyasyon ise materyalimizin temelinin populasyon olması nedeniyle bodur ve sırık 

bitki tiplerinin mevcut olmasından seleksiyonda da farklı bitki tiplerine şans verilmesi nedeniyle de 

kaynaklanmaktadır. Yerel bezelye populasyonları erkenci, kaliteli, yüksek verimli, düşük sıcaklık ve 

kurağa dayanıklı yeni bezelye çeşitlerinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır.  

Yerel bezelye populasyonları kullanılarak farklı bölgelere adapte olabilen, erkenci, kaliteli, yüksek 

verimli, düşük sıcaklık ve kurağa dayanıklı yeni bezelye çeşitlerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Yerel çeşitlerin kıyı bölgelerinde kışlık ara ürün olarak tarımının yaygınlaştırılmasının, ülkemiz bezelye 

üretim ve tüketimine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı, bezelye gen kaynakları 

bakımından oldukça zengin olan ülkemizdeki bu gen kaynaklarının farklı ekolojilere uyabilme yetenekleri 

ile agronomik ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi ve bu materyalin bezelye ıslahı programlarına 

entegre edilmesi, farklı ekolojik bölgelere uygun yerel çeşitlerin geliştirilmesi açısından oldukça önemli 

olacaktır.  

 

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 ümit var olarak tespit edilen hatlar 

üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
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Nohut Çeşit ve Hatlarında Ascochayta  Yanıklığı Hastalığına (Ascochaytarabiei) 

Karşı Markör Destekli Seleksiyonun Kullanılması 
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Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir P.K. 17 26002 
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ÖZET 

Bu çalışma 2012-2016 yıllarında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü  biyoteknoloji biriminde 

yürütülmüştür. Çalışmanın amacı Ascochayta  yanıklığı hastalığına bağlı olduğu belirlenen moleküler 

markör yöntemi kullanılarak yapılacak seleksiyonun etkinliğini artırmak, erken generasyonda markör 

yardımıyla seleksiyonu rutin olarak yapabilmektir. Ascochayta Yanıklığı Hastalığına bağlılığı belli olan 

moleküler markör yöntemlerinden RAPD, ISSR, STMS kullanılmıştır. Bu yöntemlerden STMS 

markörüne ait TA-2 primeri  dayanıklılık-hassaslığı ayırt etmede en iyi sonucu vermiştir. Bu markör, 

nohut ıslah çalışmalarında hassas ve dayanıklı genotiplerde yüksek oranda ayırıcı reaksiyon vermesi 

yapılacak seleksiyonlarda kullanılacağını göstermektedir. Bitki gen haritaları ve bu haritalar üzerinde 

önemli agronomik karakterlere bağlı bulunan moleküler markörler, bu agronomik karakterlerin istenen 

genotiplere kısa sürede aktarılmasında önemli katkılarda bulunmaktadır. Özellikle seleksiyonu zor ve 

uzun zaman alan karakterler ile çok genle idare edilen karakterlerin ıslahında markör yardımı ile 

yapılacak seleksiyonun önemi daha da artmaktadır. Ülkemizde yürütülmekte olan nohut ıslah 

programlarının birinci hedefi Ascochayta  yanıklığı hastalığına dayanıklı çeşit geliştirmektir. Çalışmada, 

Ülkesel Nohut Islah Programındaki ileri kademedeki 440 adet   nohut hat ve çeşitler test edilmiştir. 

Ulusal nohut ıslah programındaki 440 adet ileri çıkmış nohut hat ve çeşitlerinin genomik DNA’sının 

izolasyonu yapılmıştır.  Ascochayta  yanıklığı  hastalığı STMS markörüne ait 21 bazlık TA-2 primeri 

kullanılarak , PCR yapılmış, elde edilen ürünler agaroz jelde koşturulduktan sonra ethidium bromide ile 

boyanmış ve çıkan bantlar jel dökümantasyon sisteminde görüntülenerek değerlendirilmiştir. Sonuç 

olarak 440 nohut hattından 248 tanesi Ascochayta  yanıklığı hastalığı karşı dayanıklı bulunurken, 190 

tanesi hassas olarak  belirlenmiştir. 

Anahtar kelime: Nohut, Moleküler Markörler, Ascochayta rabiei 
 

The Use Of Marker Assisted Selection Against Ascochayta Blight Disease (Ascochaytarabiei) İn 

Chickpea Varieties And Lines 
 

ABSTARCT 

This study was conducted in the biotechnology unit of the Crossing Belt Agricultural Research 

Institute in 2012-2016. The aim of the study is to increase the efficiency of selection by using the 

molecular marker method that is determined to be dependent on Ascochayta burn illness and to be able to 

perform the selection with the help of a marker in early generations. RAPD, ISSR, STMS were used as 

the molecular marker methods that have a certain dependence on the Ascochayta Flammability Disease. 

The TA-2 primer of the STMS marker from these methods was the best predictor of distinguishing 

resistance-sensitivity. This marker demonstrates that the sensitive and tolerant genotypes in chickpea 

breeding trials can be used in high-selectivity, selective reactions. Molecular markers, linked to plant gene 

maps and important agronomic characters on these maps, are important contributors to the rapid transfer 

of these agronomic characters to the desired genotypes. In particular, the choice of marker-assisted 

characterization of difficult-to-select characters and characters that are very largely manipulated is further 

heightened. The primary objective of the chickpea breeding programs being carried out in our country is 

to develop a variety resistant to Ascochayta illness. In the study, 440 chickpea lines and varieties in the 

advanced stage of the National Chickpea Breeding Program were tested. 

Genomic DNA of 440 chickpea chickpea lines and varieties in the national chickpea breeding program 

was isolated. PCR was carried out using 21 bases TA-2 primers of Ascochayta illnesses STMS markers. 

The obtained products were stained with ethidium bromide after running on agarose gel, and the bands 

were visualized and evaluated in the gel documentation system. As a result, 248 of the 440 chickpeas 

were found to be resistant to Ascochayta illness, while 190 were sensitive. 

Key Words: Chickpea, Molecular Markers, Ascochayta rabiei 
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12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

290 
 

GİRİŞ 

Nohut antraknozu Ascochyta rabiei adlı mantar tarafından meydana getirilen, bitkinin toprak üstünde 

kalan bütün yeşil aksamlarında etkili olan bir hastalıktır. Mantar, hem tohumla hem de bitki artıklarıyla 

taşınmaktadır. Enfeksiyonun ilk kaynağı toprağa ekilen nohut tohumunun kendisi olabileceği gibi, tarlada 

kalmış hastalıklı bitki artıkları da olmaktadır. Bu mantar, özellikle ağır epidemi yıllarında nohut 

üretiminde % 100’e varan zarara neden olabilmektedir (Açıkgöz ve ark. 1994). Dayanıklı çeşit kullanmak 

hastalıkla mücadelede en etkin yol olmakla birlikte, klasik yöntemlerle geliştirilen çeşitlerin uzun zaman 

alması ve bu sürede patojenin yeni ırklarının ortaya çıkması sonucu, dayanıklı olarak tescil edilen çeşitler 

kısa süre sonra hassas hale gelmektedir. Ayrıca hastalığın yapay epidemi koşullarında çıkarılıp, ıslah 

materyalinin dayanıklılık bakımından test edilmesi de oldukça zaman almakta ve hatlara verilen 

dayanıklılık değerleri araştırmacılar arasında farklı yorumlara neden olabilmektedir. Tarla gözlemlerinin 

bir diğer sakıncası da, patojenin farklı ırklarının varlığı nedeniyle bir yörede dayanıklı bilinen bir çeşidin 

başka bir bölgede hassas olabilmesidir. 

Bu markörlerin nohut ıslah çalışmalarında hassas ve dayanıklı genotiplerde yüksek oranda ayırıcı 

reaksiyon vermesi yapılacak seleksiyonlarda kullanılacağını göstermektedir. Bitki gen haritaları ve bu 

haritalar üzerinde önemli agronomik karakterlere bağlı bulunan moleküler markörler, bu agronomik 

karakterlerin istenen genotiplere kısa sürede aktarılmasında önemli katkılarda bulunmaktadır. Özellikle 

seleksiyonu zor ve uzun zaman alan karakterler ile çok genle idare edilen karakterlerin ıslahında markör 

yardımı ile yapılacak seleksiyonun önemi daha da artmaktadır ( Tanksley 1993). Tekeoğlu ve ark. (2000) 

ile Santra ve ark. (2000) tarafından yapılan çalışmada antraknoza dayanıklılığın birden fazla gen 

tarafından kontrol edildiği ve kantitatif karakter özelliği taşıdığı belirlenmiştir. Santra ve ark.(2000) 

yaptıkları QTL analizi sonucu 3 tane Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), 2 tane Inter Simple 

Sequence Repeat (ISSR) markörünün antraknoza dayanıklılık ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Tekeoğlu 

ve ark. (2001) bu markörlere ek olarak 6 tane Sequence Tagged Microsatellite Site (STMS) markörünün 

dayanıklılığa bağlı olduğunu belirlemiştir.   

Bugün için ülkemizde yürütülmekte olan nohut ıslah programlarının birinci hedefi antraknoza 

dayanıklı çeşit geliştirmektir. Yukarıda sözü edilen markörlerde Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nde  nohut hastalık bahçesinde test edilmiş, UBC-733 ve TA-2 antraknoza dayanıklılığı 

belirlemede ümitvar markörler olarak tespit edilmiştir (Tekeoğlu ve ark., 2004, Yorgancılar ve ark., 

2009). Yapılan testlerde özelliklede TA-2 isimli STMS markörü çalışmada kullanmış olduğumuz hat ve 

çeşitlerde antraknoza dayanıklılığı % 82 oranında ayırıcı reaksiyon vermiştir (Yorgancılar ve ark. 2009). 

Bu çalışmaların sonucu olarak da bu markörleri ulusal hastalık bahçesinde yapılacak seleksiyonlarda 

güvenle kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. 

 

MATERYAL VE METHOT 

Materyal 

Ulusal Nohut Islah Programındaki ileri çıkmış nohut hatları ile çeşitler materyal olarak kullanılmıştır. 

Metod 

 Bitkilerin Yetiştirilmesi ve DNA İzalosyonu 

Ulusal Nohut Islah Programındaki ileri çıkmış nohut hatları ile çeşitlerin tohumları ekildikten sonra 

bitkiler 10-15 cm boyuna gelince bitkilerin genç sürgünleri alınarak genomik DNA izalosyonunda 

kullanılmıştır (Simon ve Muehlbauer 1997).  

      
      Şekil 1. Nohut Yaprak Örneklerinde Sıvı Azot Kullanılarak DNA İzalosyonu 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)  

Genomik DNA ‘ların amplifikasyonunda RAPD ve STMS protokolleri Tekeoğlu ve ark. (2002) ile 

Santra ve ark. (2000)’de açıklandığı şekilde uygulanmıştır. RAPD yönteminde 10 bazlık UBC 733 
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primeri kullanılırken STMS’de ise 23 bazlık TA-2 primeri kullanılmıştır. PCR da 50 ng genomik DNA, 

(100 µM dATP, dGTP, dCTP, dTTP) dNTP, , 2.5 mM Mg Cl2, 2.5 pmol primer 5u/ul Tag polimeraz 

karışımı kullanılmıştır. PCR programı RAPD’de 940C 20 sn, 360C 1dk, 720C 1 dk toplam 40 döngü ve 

son aşamada örnekler 72 0C 8 dk kaldı. STMS’de ise 960C 2 dk ve 1 döngü sonra 96 0C 20 sn, 55 0C 50 

sn, 60 0C 50 sn ve 35 döngü ve son olarak da 60 0C 5 dk 1 döngü yapılmıştır. 

                      
           Şekil 2.  DNA Örneklerinin PCR’da Çoğaltılması 

 PCR Sonucu Elde Edilen Ürünlerin Agaroz Elektroforezde Koşturulması 

Her örneğe ait PCR ‘da elde edilen ürünler 2-3 saat süreyle agaroz jel elektroforezinde koşturulmuştur.   

         
            Şekil 3. Örneklerin Agaroz Jele Yüklenmesi ve Elektroforezde Koşturulması  

 Jellerin Boyanması 

Agaroz sonucu elde edilen jeller ethidium bromide ile boyanmıştır. 

                         
                       Şekil 4. Jellerin Boyanması 

Görüntüleme 

 Boyamadan çıkan jeller sonra jel dokümantasyon cihazında görüntülenip fotoğraflanacaktır. 
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                            Şekil 5. Jellerin Görüntülenmesi 

Değerlendirme 

Elde edilen değerler ile arazide yapılan hastalık okumaları da karşılaştırılarak seleksiyon ile ilgili 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bulgular 

Ulusal Nohut Islah Programındaki ileri kademedeki nohut materyalinde moleküler markör 

yöntemlerini kullanarak seleksiyon yapılmıştır. Proje amaçları doğrultusunda son beş yıllık dönemde 

gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. 

Çizelge 1:  2012-2016 Yılları Arasında STMS Yöntemi Kullanılarak TA-2 Primerine Göre       

Hastalık  Reaksiyon Sonuçları 

Hastalık Şiddeti 2012 2013 2014 2015 2016 

(Dayanıklı) 65 62 43 42 36 

(Hassas) 47 54 30 25 34 

TOPLAM 112 116 73 67 72 

 

Tartışma-Sonuç 

Ascochyta rabiei adlı fungusun neden olduğu antraknoz, özellikle ağır epidemi yıllarında nohut 

üretiminde % 100’e varan zarara neden olabilmektedir. Dayanıklı çeşit kullanmak hastalıkla mücadelede 

en etkin yol olmakla birlikte, klasik yöntemlerle geliştirilen çeşitlerin uzun zaman alması ve bu sürede 

patojenin yeni ırklarının ortaya çıkması sonucu, dayanıklı olarak tescil edilen çeşitler kısa süre sonra 

hassas hale gelmektedir. Ayrıca hastalığın yapay epidemi koşullarında çıkarılıp, ıslah materyalinin 

dayanıklılık bakımından test edilmesi de oldukça zaman almakta ve hatlara verilen dayanıklılık değerleri 

araştırmacılar arasında farklı yorumlara neden olabilmektedir. Tarla gözlemlerinin bir diğer sakıncası da, 

patojenin farklı ırklarının varlığı nedeniyle bir yörede dayanıklı bilinen bir çeşidin başka bir bölgede 

hassas olabilmesidir. Bu çalışmada, daha önce belirlenen moleküler yöntemlerden RAPD ve STMS  ‘e ait 

primerler kullanılmıştır. RAPD yönteminde 10 bazlık UBC 733 primeri kullanılırken STMS’ de ise 21 

bazlık TA-2 primeri kullanılmıştır. UBC733 primeri çalışmamıştır. STMS yöntemine ait TA-2 primeri 

hastalık ayırt etmede en iyi sonucu vermiştir.  TA-2 primerine göre Azkan, Seçkin, Hasanbey, İnci, Aksu, 

Diyar, Yaşa, Sarı 98 ve Gökçe çeşitleri dayanıklı olarak belirlenmiştir. Çakır, Işık ve Gökçe çeşitleri 

hassas olarak belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre; melez çalışmalarında çeşitlerin dayanıklılık ve toleranslığı göz önüne 

alınmalıdır. 
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ÖZET 

Bitki hormonları; bitki gelişimi ile diğer fizyolojik fonksiyonları kontrol eden, doğal olarak bitki 

içerisinde üretilen organik maddelerdir. Bu maddeler yüksek bitkilerin çeşitli organlarından ve bir kısım 

mantarlardan elde edilmektedirler. Bitki fizyolojisi konularında yapılan çalışmalar Bitki Büyüme 

Düzenleyicileri (BBD)’nin bitki büyüme ve gelişmesindeki rollerini ortaya koymuş ve zamanla bitki 

bünyesinde sadece büyümeyi teşvik eden maddelerin değil aynı zamanda büyümeyi engelleyen 

maddelerin de sentezlendiği anlaşılmıştır. Günümüzde çimlenmeden hasada ve hasat sonrası muhafazaya 

kadar bitkinin büyüme oranını ve gelişmesini etkilemek amacıyla yaygın olarak kullanılan BBD’lerinin 

verim üzerine olan etkileri genelde dolaylı yoldan olmaktadır. Bitki büyümesini teşvik edici 

düzenleyicilerden biri olan gibberellinler bitkilerde genellikle çiçeklenme ve meyvelerde daha iyi bir 

büyüme sağlamak için kullanılan doğal bileşiklerdir. Hücrenin hacim olarak büyümesi ve sonuçta 

bölünmesinde (meristem oluşumu) etkili maddelerdir. Bu sebeple büyüme ve gelişmede etkilidirler. 

Ayrıca bazı bitkilerde dormansinin sona ermesinde kullanılır. Tarla bitkileri içerisinde özellikle tahıllarda 

yatma ve yatmayla bağlantılı verim ve kalite düşüklüğüne çözüm bulabilmek amacıyla kullanılan yapay 

bitki büyüme düzenleyicileri, baklagillerde de verim ve verim unsurları ile tane kalitesine olan etkileri 

nedeniyle araştırılmaya başlanmıştır. Özellikle yemeklik tane baklagillerde tane verimine doğrudan etkide 

bulunan bazı morfolojik ve agronomik özellikler ile tane kalitesi üzerinde giberellik asit ve benzeri bitki 

büyüme düzenleyicilerinin etkileri dikkate değer bulunmaktadır. Bu çalışmada giberellik asidin 

baklagiller üzerine etkileri araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bitki Büyüme Düzenleyicileri, Giberellik Asit, GA3, Baklagiller. 
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ÖZET 

Bu çalışma 2016 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi, Ziraat Fakültesi araştırma alanında 

Aksu ve Azkan nohut (Cicer arietinum L.) çeşidi ile yapılmıştır. Nohut deneme alanında 26 farklı 

familyaya ait toplam 70 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu türlerin 17 tanesi tek çenekli, 53 tanesi ise 

çift çeneklidir. Deneme parsellerinde metrekareye ortalama olarak 96.8 adet yabancı ot düştüğü tespit 

edilmiştir. Kontrol parsellerinde yabancı otlarla mücadele yöntemlerinden hiçbiri uygulanmamıştır. 

Kontrol parsellerinde birim alandaki ortalama yoğunluğu belirlenen yabancı ot türleri sırasıyla; Galium 

tricornutum Dany 13.2 adet/m2, Sinapis arvensis L. 12.3, Cynodon dactylon (L.) Pers. 11.8, Elymus 

repens (L.) Gould 11.3, Papaver rhoeas 10.9, Lolium temulentum L. 10.5, Matricaria chamomilla L. 

10.3, Phalaris canariensis L. 10.2 ve Convolvulus arvensis L. 10.1 çok yoğun (yabancı ot ortalaması 

>10) bulunduğu belirlenmiştir. Yabancı otların çok yoğun olduğu parsellerde Aksu nohut çeşitte %201.2, 

Azkan çeşitte %180.5 oranında verim kaybına neden olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, yabancı ot, yoğunluk, verim kaybı 
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ÖZET 

Sıcaklık, yemeklik tane baklagillerde verimi ve kaliteyi etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Bitkiler 

yüksek gündüz ya da yüksek gece sıcaklıklarından veya yüksek hava ya da yüksek toprak sıcaklığından 

farklı şekillerde zarar görebilirler. Yüksek sıcaklık stresi önemli bir sınırlamadır ve küresel iklim 

değişikliğinden dolayı fasulyede verim üzerinde önemi artarak hissedilen stres faktörlerinden birisidir. 

Yüksek sıcaklık stresi, ılıman iklimlere adapte olmuş çok önemli bir yemeklik baklagil bitkisi olan 

fasulyede önemli verim azalmalarına neden olmaktadır. Fasulyede üreme döneminin farklı evreleri 

üzerine yüksek sıcaklığın etkilerinin incelendiği çalışmalar bu dönemde fasulye bitkilerinin yüksek 

sıcaklığa karşı çok hassas olduğunu, özellikle çiçeklenme süresince bitkilerin yüksek sıcaklık stresine 

duyarlılığının arttığını, yüksek sıcaklıkların meyve tutumunu, meyve dökülmesini ve tane bağlama 

oranını önemli derecede azaltarak tane veriminde önemli kayıplara neden olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

çalışmada yüksek sıcaklığın fasulyenin üreme dönemi olan generatif gelişme dönemindeki başlıca etkileri 

hakkında bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek sıcaklık, fasulye, stres, generatif gelişme 

 

Effects of High-Temperature Stress During the Reproductive Stage of Common Bean (Phaseolus 

vulgaris L.) 

 

ABSTRACT 

Temperature is one of the major factors affecting the yield and quality of legumes. Plants can be 

damaged in different ways by either high day or high night temperatures, and by either high air or high 

soil temperatures. Heat stress is an important constraint and will play an increasing role in common bean 

yields due to global climate change. In common bean (Phaseolus vulgaris L.), a very important food 

legume adapted to moderate climates, drought and heat stres result in significant yield reductions. Studies 

shows that common bean reproductive development phase is very sensitive to high temperature especially 

flowering stage, high temperature effect fertilization, reduce seed setting, cause fruit abortion leads to 

seed yield loss. In this review information’s regarding high temperature effects during reproductive 

period of common bean are provided. 

Key Words: Heat temperature, common bean, stress, reproductive stage 

 

GİRİŞ 

Sürekli değişen çevre bileşenleri arasında, devamlı olarak yükselen ortam sıcaklığı en zararlı 

streslerden biri olarak kabul edilmektedir. Yüksek sıcaklık stresi, bitki büyümesi, metabolizması ve dünya 

genelindeki verimliliği sınırlayan önemli bir çevresel strestir (Hasanuzzaman ve ark., 2013b). Sıcaklık 

stresi, belirli bir maruz kalma süresinden sonra bitki fonksiyonlarında veya gelişiminde geri 

döndürülemez bir hasara neden olan yüksek sıcaklıklar olarak tanımlanır (Bhattacharya ve Vijaylaxmi 

2010; Hasanuzzaman ve ark., 2013a). Bitkiler ya yüksek gün ya da yüksek gece sıcaklıklarından ya da 

yüksek hava ya da yüksek toprak sıcaklığından farklı şekillerde zarar görebilirler (Abdel Latef ve Ahmad, 

2015). Bitkilerin yüksek sıcaklığa tepkileri yüksek sıcaklığın derecesine, süresine ve bitki türüne göre 

değişir. Bitkiler, yüksek sıcaklık durumlarıyla baş edebilmek için çeşitli uyarlanabilir, kaçınma veya 

uyum mekanizmalarına sahiptir. Bunlara ek olarak, iyon taşıyıcıları, proteinler, ozmoprotektanlar, 

antioksidanlar ve kaskadların ve transkripsiyonel kontrolün sinyal vermesinde rol oynayan diğer faktörleri 

kullanan büyük tolerans mekanizmaları, stres kaynaklı biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikleri 

dengelemek için harekete geçirilir. Sıcaklık stresine verilen fizyolojik ve biyokimyasal tepkiler 

günümüzün aktif araştırma alanlarıdır.  Yüksek sıcaklık, günümüzde bitkisel üretimde büyük bir endişe 

kaynağı durumundadır ve yüksek sıcaklık stresi altında bitki yetiştiriciliğindeki yüksek verimin 
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sürdürülmesine yönelik yaklaşımlar önemli tarımsal hedefler haline gelmişlerdir (Hasanuzzaman ve ark., 

2013b). 

Sıcaklık Stresine Bitki Tepkisi 

YS'ye bitki yanıtları sıcaklık derecesi, süre ve bitki türüne göre değişir. Aşırı YS derecelerinde, birkaç 

dakika içinde hücresel organizasyonun felaket bir şekilde çökmesine neden olan hücresel hasar veya 

hücre ölümleri meydana gelebilir (Ahuja ve ark., 2010). Sıcaklık stresi, çimlenme, büyüme, gelişme, 

üreme ve verim gibi tüm bitki süreçlerini etkiler (Hasanuzzaman ve ark., 2013a; Mittler ve Blumwald, 

2010; McClung ve Davis, 2010). Sıcaklık stresleri, çeşitli proteinlerin, zarların, RNA türlerinin ve hücre 

iskeleti yapılarının kararlılığını farklı şekillerde etkiler ve ana fizyolojik süreçleri engellediği ve 

metabolik dengesizlik oluşturduğu hücrelerdeki enzimatik reaksiyonların etkinliğini değiştirir (Ruelland 

ve Zachowski, 2010; Pagamas ve Nawata, 2008). 

Büyüme 

Bitkinin gelişme aşamaları arasında çimlenme öncelikle etkilenir. Sıcaklık aralıkları, büyük ölçüde 

ürün türlerine bağlı olsa da, sıcaklık stresi tohum çimlenmesi sırasında çeşitli mahsuller üzerinde olumsuz 

etkiler yaratmaktadır (Johkan ve ark., 2011; Kumar ve ark.,2011). Azalan çimlenme yüzdesi, bitki çıkışı, 

anormal fideler, yetersiz fide gücü, çimlenen tohumların azalan kök ve plumula büyümesi değişik kültür 

bitki türlerinde yüksek sıcaklık stresinden kaynaklanan önemli etkilerdir (Kumar ve ark., 2011; Toh ve 

ark., 2008). Yüksek sıcaklıkta sıklıkla ABA'nın indüksiyonu ile meydana gelen tohum çimlenmesinin 

engellendiği de bilinmektedir (Essemine ve ark., 2010).  

Yüksek sıcaklık, hücre su içeriğinin kaybına neden olur ve sonunda büyüme azalır (Rodríguez ve ark., 

2005; Ashraf ve Hafeez, 2004). Yüksek sıcaklık stresinin morfolojik belirtileri, yaprak, ince sürgünlerde, 

dallarda ve gövdede kavrulma ve güneş yanıkları, yaprakların yaşlanma ve kopması, sürgün ve kök 

gelişiminin engellenmesi, meyve renk değişikliği ve hasarları içerir (Rodríguez ve ark., 2005). Fasulye 

(Phaseolus vulgaris L.)’de  fenoloji, besin maddelerinin dağılımı, bitki-su ilişkileri, sürgün büyümesi ve 

yayılımı gibi morfofizyolojik özellikler yüksek sıcaklık stresi tarafından çok önemli bir şekilde engellenir 

(Koini ve ark., 2009). Yüksek sıcaklıklar yaşam süresini azaltarak toplam fenolojik süreyi değiştirebilir 

(Hasanuzzaman ve ark., 2013b).  

Fotosentez 

Fotosentez bitkilerde yüksek sıcaklığa en duyarlı fizyolojik süreçlerden birisidir (Crafts-Brandner ve 

Salvucci, 2002). Yüksek sıcaklık, C4 bitkilerinden ziyade özellikle C3 bitkilerinin fotosentetik kapasitesi 

üzerinde daha fazla etkiye sahiptir (Yang ve ark., 2006). Kloroplastta, stromanın karbon metabolizması ve 

tilakoid lamellerde fotokimyasal reaksiyonlar, YS'lerde primer hasarlanma yeri olarak düşünülmektedir 

(Wang ve ark., 2009; Marchand ve ark., 2005). Fotosistem II (PSII) aktivitesi YS altında büyük ölçüde 

azaltılır hatta durur (Morales ve ark., 2003). Sıcaklık şoku, fotosentetik pigmentlerin miktarını azaltır 

(Marchand ve ark., 2005). 

Sıcaklık stresi altında bitkinin yaprak gaz alışverişi ve CO2 asimilasyon oranlarını sürdürebilme 

yeteneği doğrudan sıcaklık toleransı ile ilişkilidir (Yang ve ark., 2006; Kumar ve ark., 2005). Sıcaklık, 

yaprak suyunun durumu, yaprak stoma iletkenliği (gs) ve hücre içi CO2 konsantrasyonunu belirgin 

şekilde etkiler (Greer ve Weedon, 2012). YS altında stomaların kapanması, hücre içi CO2 

konsantrasyonunu etkileyen bozulmuş fotosentez için bir başka neden oluşturmaktadır (Ashraf ve Hafeez, 

2004). 

Yüksek sıcaklık, aynı zamanda fosfat sentezi, ADP-glikoz pirofosforilaz ve invertaz aktivitesinin 

azalması nedeniyle nişasta ve sükroz sentezini de büyük ölçüde etkiler (Rodríguez ve ark., 2005; 

Djanaguiraman ve ark., 2009). Sıcaklık, azalan yaprak su potansiyeli, azalan yaprak alanı ve bitkinin 

toplam fotosentez performansı üzerinde olumsuz etkilere sahip vakitsiz yaprak yaşlanması gibi bitki 

yaprağı üzerinde olumsuz etkiler oluşturur (Greer ve Weedon, 2012; Young ve ark., 2004). Uzun süreli 

sıcaklık stresi altında karbonhidrat rezervlerinin tükenmesi ve bitki açlığı da gözlenmektedir 

(Djanaguiraman ve ark.,2009). 

Çiçeklenme, Tohum Bağlama ve Tane Dolum Dönemi 

Tüm bitki dokuları neredeyse tüm büyüme ve gelişme evrelerinde sıcaklık stresine maruz kalsa da, 

üreme dokuları en hassas olanlardır ve çiçeklenme sırasında sıcaklıkta birkaç derece yükselme bu döngü 

içerisinde tane ürününün tümden kaybedilmesi ile sonuçlanabilir (Lobell ve ark., 2011). 

Bitki türleri ve çeşitler arasında ve içerisinde hassasiyet dereceleri bakımından büyük farklılıklar 

olmasına rağmen, üreme sırasında kısa süreli bir sıcaklık stresi çiçek tomurcuklarında önemli azalmaya 
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ve çiçek dökmeye neden olabilir (Sato ve ark., 2006). Hatta üreme organlarının gelişim dönemlerindeki 

yüksek sıcaklıklarda, bitkiler çiçek oluşturmayabilir veya çiçekler meyve veya tohum bağlamayabilir 

(Maheswari ve ark., 2012; Foolad, 2005). YS’de dahil olmak üzere abiyotik stres koşulları altında 

sterilitenin artmasının nedenleri hem dişi hem de erkek organlardaki sekteye uğrayan mayoz bölünme, 

polen çimlenmesindeki ve polen tüpü büyümesindeki aksaklıklar, yumurta canlılığındaki azalma, tepecik 

ve dişicik borusunun durumlarındaki anormallikler, stigma üzerinde kalan polen tanesi sayısındaki 

azalma, bozulan döllenme süreçleri ile endosperm, proembriyo ve döllenmemiş embriyo büyümesindeki 

engellerdir (Cao ve ark., 2008). 

Yüksek sıcaklık stresinin tipik tarla koşulları altında üreme gelişimi üzerindeki fizyolojik etkileri, 

birçok bitki türünde vejetatif gelişim üzerindeki etkilerinden daha belirgindir (Hall, 1992). Fasulye 

üzerinde yapılan çalışmaların çoğu tam çiçeklenme (anthesis) veya hemen öncesi ve sonrası dönemler 

üzerinde odaklanmıştır ve genellikle erkek üreme gelişim döneminin dişiye göre zararlanmaya karşı daha 

savunmasız olduğunu göstermektedir (Dickson ve Boettger, 1984; Monterroso ve Wien, 1990). Bu 

çalışmalar, tozlanma ya da hemen öncesindeki sıcaklık stresinin, bakla ve tohum tutmayı azalttığını 

(Dickson ve Petzoldt, 1989; Monterroso ve Wien, 1990; Konsens ve ark., 1991; Li ve ark., 1991; Ofir ve 

ark., 1993; Gross ve Kigel, 1994) ve polen canlılığını düşürdüğünü göstermiştir (Weaver ve ark., 1985). 

Ayrıca,  döllenme öncesi safhalar, döllenme sonrası safhalara kıyasla yüksek sıcaklık stresine daha 

duyarlıdırlar (Gross ve Kigel, 1994). Döllenme öncesi üreme gelişim dönemi sporogenesis (anthesis'den 

12-7 gün önce), polen ve embriyo kesesi gelişimi (7-2 DBA) ve anthesis (2-0 DBA) olmak üzere ardışık 

üç döneme ayrılabilir. İlk aşama olan sporogenesis sürecinde yüksek gece/gündüz sıcaklık uygulaması 

(32/27 °C) yüksek oranda parthenocarpik bakla oluşumunun eşlik ettiği az sayıda bakla ve tohum tutumu, 

yetersiz anter açılması ve polen sterilitesi ile sonuçlanmıştır (Gross ve Kigel, 1994). 

Polen ve embriyo kesesi gelişimi (7-2 DBA) sırasında yüksek sıcaklık uygulaması çiçek dökülmesini 

(Monterroso ve Wien, 1990) artırmış, bakla ve tohum tutmayı azaltmış (Dickson ve Petzoldt, 1989; Li ve 

ark., 1991; Gross ve Kigel, 1994) ve stigma içerisine nüfuz eden polen tüplerinin sayısını arttırmıştır 

(Gross ve Kigel, 1994). Tam çiçeklenme döneminde (2-0 anthesisten gün önce) artan dökülme ve azalan 

bakla ve tohum tutmaya stigma içerisine nüfuz eden polen sayısındaki azalma eşlik etmiştir (Gross ve 

Kigel, 1994). Çoğu P. Vulgaris genotipi yüksek sıcaklık stresine yukarıda açıklandığı gibi tepki 

vermelerine rağmen, bazı sıcağa tolerant genotipler, belirli gelişim dönemleri sırasında yüksek sıcaklık 

streslerine maruz kaldıklarında daha az etkilenmişlerdir (Porch ve Jahn, 2001). 

Verim 

Yükselen sıcaklıklar ürün verimliliği ve gıda güvenliği konusunda endişe yaratmaktadır. Yüksek 

sıcaklığın etkisi o kadar korkunçtur ki sıcaklıkta 1.5 ° C’lik küçük bir artış bile ürün verimi üzerinde 

önemli negatif etkilere sahiptir (Warland ve ark., 2006). Daha yüksek sıcaklıklar tane verimini çoğunlukla 

fenolojik gelişme süreçlerini etkilemek suretiyle etkiler. Tahıllar (örneğin, pirinç, buğday, arpa, sorgum, 

mısır) dahil olmak üzere baklagiller (örneğin, nohut, börülce), yağ bitkileri (hardal, kanola) gibi pek çok 

yetiştirilen mahsul yüksek sıcaklık ile indüklenen verim azalması gösterdiği belgelenmiştir (Zhang ve 

ark., 2013; Foolad, 2005; Ahamed ve ark., 2010; Tubiello ve ark., 2007; Kalra ve ark., 2008; Hatfield ve 

ark., 2011). 

 

SONUÇ 

Fasulye genotiplerinin çoğu yüksek sıcaklığı fazlaca hassasiyet gösterirlerken tolerant genotipler 

belirli gelişim dönemlerinde ortaya çıkan yüksek sıcaklığın olumsuz etkilerinden daha az zarar görürler. 

Bu durum birçok araştırmalarla ortaya konulmuş olmakla birlikte, yüksek sıcaklığa tolerant bitkilerde 

görülen morfolojik değişiklikler ve bunların genetik kontrol mekanizmaları hakkında çok az şey 

bilinmektedir. Yüksek sıcaklık toleranslı genotipler, sıcaklığa duyarlı genotiplere oranla yüksek sıcaklık 

stresi koşulları altında verimlerinde önemli derecede daha az azalma gösterirler (Morales ve ark., 2003). 

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin tarımsal üretim ve gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri 

her geçen gün hızla artmaktadır. Bu nedenle yüksek sıcaklıklara tolerant fasulye genotiplerinin elde 

edilmesine yönelik ıslah çalışmalarının hızlandırılması ve artırılması büyük önem taşımaktadır. 
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Ülkemizde Organik Yemeklik Baklagil Üretiminin Bölgesel Dağılımı 
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ÖZET 

Ekolojik ve biyolojik tarım olarak da adlandırılan organik tarım, toprak yapısının bozulmadan 

sürdürülebilirliğinin sağlandığı, hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengenin yeniden 

oluşturmasını hedefleyen, ekim nöbeti sitemini benimseten, üretim aşamasında hiçbir kimyasal girdi 

kullanmadan üretimden tüketime kadar her bir aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak yürütülen, 

gönüllülük esasına dayanan tarımsal üretim modelidir. Bu kapsamda ülkemizde ilk organik tarım 

faaliyetleri, Avrupalı ithalatçıların özellikle kuru üzüm ve kuru incir talepleri üzerine 1984-85 yıllarında 

Ege Bölgesinde başlamış olup, Manisa İli Tekelioğlu Köyü Muhtarının belirlemiş olduğu arazide örnek 

organik tarım faaliyetleri yürütülmüştür. Proje düzeyinde ise, ilk olarak 1986 yılında organik üzüm üretim 

projesi arkasından da 1987 yılında organik incir üretim projesi ile ülkemizde organik üretim faaliyetlerine 

adım atılmıştır. Şuanda ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Organik Tarım Bilgi 

Sistemi(OTBİS) portalından elde edilen 2016 yılı verilerine göre, ülke genelinde organik statüde 45.992 

kişi kayıtlı olup, 379.042 ha alanda 1.627.106 ton üretim sağlanmıştır.  Geçiş sürecinde ise 21.887 adet 

çiftçi ile  toplamda 846.494 ton üretim gerçekleşmiştir. Geçiş sürecindeki üreticiler de dahil edildiğinde 

toplam 67.879 adet çiftçi ve 208 farklı ürün yelpazesi ile ülkemizde organik tarım faaliyetleri 

yürütülmektedir. Bu araştırmada TÜİK’in 2012-2016 yılları arasındaki 5 yıllık organik statüdedeki 

yemeklik baklagillerin bölgelere göre üretim değerleri irdelenmiştir. Yemeklik baklagiller, bitkisel 

üretimde; kuru tanelerinde % 18-36 oranında protein içermeleri ve hazmolabilirlik derecelerinin (% 78) 

oldukça yüksek olmasıyla beslenmede, köklerinde bulunan Rhizobium bakterilerinden dolayı ekim 

nöbetinde ve hayvansal kaynaklı proteinlerin yerine protein kaynağı olarak kullanılmasıyla ekonomik 

yönden önemli bir yere sahiptir. OTBİS’in 2016 yılı verilerine göre organik statüde toplam 20.058,8 ton 

yemeklik baklagil üretimi gerçekleşmiş olup, 9.844,8 ton üretim ile Doğu Anadolu Bölgesi birinci sırada 

yer almıştır. Ayrıca 2016 yılında toplam 1.627.106 ton organik statüde üretim gerçekleştirilmiştir ve bu 

üretim değerinin %1.23’lük payına (20.058,8 ton) organik statüde yemeklik baklagillerin üretimi sahip 

olmuştur. Bölgeler bazında organik statüdeki yemeklik baklagillerin üretimi değerlendirildiğinde Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sıraları almaktadır. Fakat her bölgede olduğu gibi organik 

statüdeki yemeklik baklagillerin üretim miktarının organik statüdeki toplam üretimdeki payı oldukça 

düşüktür. 
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ÖZET 

Nohut, genellikle üretimi sırasında büyük oranda etkilerini hissettiren iklim değişikliğine bağlı olarak 

sıcaklık değişimlerinin görüldüğü yarı kurak bölgelerde yetiştirilmektedir. Bu derleme çalışmasında 

nohutun üşüme şartları altında fizyolojisi, büyüme ve verimliliği hakkındaki güncel bilgiler gözden 

geçirilmiştir. Üşüme stresinin etkileri biyokimyasal değişimler, fotosentez mekanizması, besin alımı ve su 

ilişkisi başlıkları altında verilmiştir.  

Üşüme stresi, bozulan elektron nakil zinciri nedeniyle farklı seviyelerde hücre hasarına bağlı olarak 

oksidatif stres oluşumunu başlatır. Düşük sıcaklıklar hücremembranının yapısını akışkan fazdan jel faza 

çevirir. Membranzarının enzim aktivitesi jel fazda büyük ölçüde engellenir. Bitki flavonoid, prolin ve 

bazı antioksidan enzimler üreterek üşüme etkisini gidermek için belli koruyucu yollar bulur.Üşüme 

dokular boyunca su hareketini kısıtlarve bu durum besinlerin hedeflenenbitki kısımlarına az veya yetersiz 

taşınması ile sonuçlanır. Üreme döneminde 10 ºC altındaki üşüme sıcaklıkları, polen canlılığını baskılar 

ve yumurtalara ulaşmak için oluşan polen tüplerinin yetersiz gelişimini sonucu döllenmede yetersizliğe 

neden olur. Üşüme çiçeklerin dökülmesini ve meyvelerin bitkiden atılmasını hızlandırır. Işık kullanım 

etkinliği ve kuru madde birikimi bakımından bitki analizleri de bu derlemede incelenmiştir. Farklı nohut 

genotiplerininvejetatif ve üreme dönemlerinde üşüme stresine tepkileri tartışılmıştır. Çalışmada üşüme 

stresi zararının üstesinden gelmede etkili olan bazı stratejiler ve bu konuda yapılan çalışmalara yer 

verilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Üşüme stresi, nohut, cansız stresler, biyokimyasal değişiklikler, büyüme, verim, iklim 

değişikliği 
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ÖZET 

Bu araştırma, Eskişehir koşullarında beyaz tohumlu bazı haşhaş (Papaver somniferum)  hatlarında 

verim, verim unsurları ve morfin veriminin belirlenmesi amacıyla  2015 yılında,  2 lokasyonda (enstitü 

arazisinde ve topraksu yerleşkesi arazisinde ) yürütülmüştür. Tesadüf  blokları deneme deseninde üç 

tekrarlamalı olarak kurulan denemelerde, enstitü tarafından geliştirilen 5 hat ve 2 standart 

çeşit(Hüseyinbey, Ofis-8) test edilmiştir. 

136-173 kg/da arasında değişen tohum veriminin genotipler bazında ortalaması 158 kg/da’dır. 1 (173 

kg/da)nolu hat ve Hüseyinbey (170 kg/da) çeşidi en yüksek tohum verimi vermiştir. Kapsül verimi 

bakımından en yüksek 4 (137 kg/da)  ve 6 nolu hat ( 136 kg/da), en düşükte 3 nolu hat(120 kg/da) kapsül 

verimi vermiştir. Morfin oranı ve morfin verimi bakımından 6 nolu hat(1.04-1412) en yüksek değer 

verirken, 3 nolu hat (0,69-826) en düşük değerler vermiştir. 

Anahtar kelimeler: Haşhaş, Morfin, Tohum, Kapsül, Tebain 
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Pamuk (Gossypiumssp) Bitkisinin İnsan Sağlığına Etkisi 
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ÖZET  

Endüstri bitkilerinin lif bitkileri sınıfında bulunan pamuk bitkisi, aynı zamanda yağ bitkileri ile tıbbi 

ve aromatik bitkiler sınıfına da girebilmektedir. Sahip olduğu lifi ile tekstil ve selüloz, tohumu ile yağ ve 

yem sektörlerine hammadde sağlayan pamuk, diğer bazı özellikleri ile de tıbbi yönden önem arz 

etmektedir. Bu çalışma, lifin dışında, pamuk bitkisine ait çiçek, yaprak, kök ve gossypol gibi kimi 

özelliklerinin insan sağlığına etkisi tartışmak üzere literatür düzeyinde yürütülmüştür. 

Çalışma sonucunda, incelenen özelliklerin insan sağlığı yönünden doğum kontrolü, kanser tedavisi, 

afrodizyak etki, kadınlarda süt arttırıcı ve yara iyileştirici gibi olumlu kullanımlarının yanı sıra, 

polifenolik bir pigment olan gossypol’ün kısırlık yapıcı, tahriş edici ve zehirleyici etkilere sahip olduğu 

çok sayıda makale ile tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Pamuk, gossypol, insan sağlığı 
 

Effect of Cotton Plant to Human Healthy 
 

ABSTRACT:  

Cotton is in the classes of fiber plants and also included in the class of oil plant and medical and 

aromatic plants. Cotton have fiber and seeds that is raw material for a lot sectors like to textile, pulp, seed 

and oil and feed sectors, is also important for human life. In this study, the effects of the flower, leaf, root 

and gossypol characteristics of cotton plant on human health are discussed. 

Result of study, a number of articles have been suggest that these properties of cotton are favorably 

used in birth control, cancer treatment, aphrodisiac, milk enhancer and wound healing in women, 

Although gossypol, a polyphenolic pigment, has infertility, irritant and toxic effects. 

Key words: Cotton, gossypol, human healthy 

 

GİRİŞ 

Pamuk bitkisi Malvaceae (ebegümecigiller) familyasına ait bir bitkidir (Gadelha at al. 2014). 

Günümüzde daha çok lifi için yetiştirilen pamuk,tekstil ve selüloz sektörüne hizmet ederken, tohumu ile 

yağ ve yem sektörlerine hammadde sağlamaktadır. Oysa pamuk bitkisi, bu özelliklerine ilaveten sahip 

olduğu çok sayıda (kök, yaprak, çiçek ve gossypiol) özellik ile tıbbi yönden de önemli bir bitkidir. 

Gelişmiş bir pamuk bitkisi kök, ana gövde (sap), dallar, yapraklar, çiçek ve koza gibi organlara 

sahiptir. Bu organlardan şekil itibari ile en değişken olanları dal (tip ve sayı), yapraklar (palmiye, okra, 

mızrak), çiçekler (renk, büyüklük, sayı) ile kozadır (şekil, sayı ve büyüklük). Kazık kök yapısına sahip 

olan pamukta polen, dış bezeler, iç bezeler (gossypiol), çiçek taç yaprakları, yapraklar ve kök kabuğutıbbi 

amaçlar için kullanılan diğer kısımlardır.  

Pamuk bitkisi, tohumda (çiğit) bulunan  protein (% 16-22) ve yağ (%17-24) nedeniyle önemli bir 

bitkidir (Salunkhe ve ark.,1992). Son 5 yıllık (2012-2016)  istatistikler, Türkiye lif üretiminin 815.180 

ton, tohum üretiminin ise 1.305.048 ton olduğunu bildirirken, yağ üretiminin 221858 ton ile 313212 ton 

arasında, yüksek proteinli küspe üreminin ise 991836 ile 1083190 ton arasında değiştiğini bildirmektedir 

(Anonim, 2017 a). Diğer kısımların ekonomik değeri ise bilinmemektedir. 

Bu çalışma, pamuk bitkisinin lif ve tohum dışında sahip olduğu diğer özellikler yönünden insan sağlığı 

üzerine etkisini tartışmak amacıyla literatür düzeyinde yürütülmüştür. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışma internet, kitap, dergi ve makale düzeyinde irdelenmiştir. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

Pamuk bitkisinin lifi dışındaki diğer organları tıbbi amaçlı kullanılabilmektedir. Bu organlardan biri 

kök kabuğudur. Kök kabuğu afrodizyak etkiye sahip olup, yalın olarak çiğneme veya diğer bitkilerle 

birlikte kullanılmaktadır. Ayrıca, hamile kadınlarda doğumu kolaylaştırarak,depresyonu azaltmaktadır. 

Tıbbi amaç için kullanılan diğer bir organ ise yapraklardır. Yaprak özütü, bulundurduğu saponinler, 

flavonoidler ve taninler gibi çok sayıda fitokimyasallar nedeniyle yara tedavisinde kullanılırken, 

kurutulan yapraklar kanamayı durdurmak ve morlukları gidermek amacıyla pudra şeklinde 

kullanılmaktadır. Yapraklar sıtma tedavisi ve sıtma parazitlerinin yok edilmesi (Anonim, 2017 b) ve sahip 

oldukları dış bezeler yönünden de önemlidir. Pamuk bezeleri iç ve dış bezeler olarak iki sınıfa ayrılır. 

Tarak yaprakların altında 3 adet, normal yaprakların orta damar altında ise bir adet bulunan dış bezeler 

şekerli bir sıvı üretmektedir. Bu sıvı, bal arıları tarafından,insan beslenmesinde kullanılan ve vücut 

direncini arttırıcı bal şurubuna dönüştürülmektedir. 

Tohumlar tıbbi amaç için kullanılan diğer bir organdır. Pamuk tohumları içerdikleri tanenler, 

glikozitler, proteinler, saponinler, steroidler, fenolik bileşikler, amino asitler, karbonhidratlar, 

flavonoidler, sülfhidril bileşikler, alüminyum, potasyum, kükürt, sodyum, fosfor, iyot, kalsiyum, demir, 

laktik asit, florür, stronsiyum, magnezyum, klor, manganez, baryum, bakır, çinko, bor ve nikel yönünden 

zengin bir kaynaktır. Dahası, pamuk tohumu vitamin A, vitamin D ve vitamin E yönünden de zengin bir 

kaynaktır (Anonim, 2017 c). Özellikle deri yanıklarının tedavisi için kullanılan tohumların toz hali sütle 

karıştırılarak içilirde müshil ilacı özelliği göstermektedir.  

Dahası, bu organların birlikte kullanımı da mümkün olduğundantohum ve yapraklar, dizanteri ve 

hazımsızlık tedavisinde birlikte vekarıştırılarak kullanılabilmektedir (Anonim, 2017 b). Bu organlar ve 

karışımlar, yukarıda verilen faydalara ek olarak, mide bulantısı, ateş, baş ağrısı, diyare ve sinir ağrısı gibi 

rahatsızlıkları tedavi edici özelliğinin yanı sıra kadınlarda anne sütünün üretimini de iyileştirmektedir. 

Çiçekler tıbbi amaçla kullanılan diğer organlar olup, gossypiolsuz polenlere sahip olmaları nedeniyle 

bal arıları içindoğrudan, insanlar için ise dolaylı bir polen ve bal kaynağıdır. Ayrıca, tozlanma ve 

döllenme aşamasını tamamlamış ve kuruma dönemine girmiş pamukçiçeğinin taç yaprakları, kolayca 

toplanabildiğinden çay olarak da tüketilebilmektedir. 

Pamuk bitkisinin tıbbi amaçla kullanılan en önemli kısmı iç bezelerde bulunan gossypiol bileşiğidir. 

Gossypiol, insan yaşamında hem olumlu ve hem de olumsuz amaçlar için kullanılabilen zehirli bir 

bileşiktir. Bitki tarafından böceklere karşı savunma amaçlı üretilen bu bileşik, insan üzerindeki etkisini 

akut olarak değil, daha uzun sürede göstermektedir.Gossypiol (C3OH30O8)’un yapısı ilk defa 1938 yılında 

ortaya konulmuştur (Adams ve ark.,1938).Bitkinin kök, gövde, yaprak, koza ve tohum gibi farklı 

organlarında serbest veya bağlı olarak bulunan gossypiol, suda çözünmeyen bir polifenol bileşiktir. 

Gossypiol bileşiğinin insan sağlığına en büyük etkisi hem erkek hem de dişi bireylerde fertiliteyi 

(üremeyi) etkilemesidir (Ridley ve Blasco, 1981; Anonim, 2008). Kadınlarda östrojen dengesini, üreme 

organlarını ve embriyo gelişimini etkileyen bu bileşik, varikoseli erkeklerde spermatogenez’i (sperm 

üretim)etkileyerek, hem sperm sayısını hem de sperm hareketini azaltmaktadır. Bu durum bir doğum 

kontrol yöntemi olmakla birlikte, bir yılı aşan gossypiol içerikli tablet alımları, erkek fertilitesini geri 

dönüşümsüz yapmakta, diğer bir anlatımla erkekler kısırlaşmaktadır. İnsanlarda spermatogenezi azaltan 

en düşük oral doz 0.1 mg / kg b.w olarak belirlenirken (Anonim, 2008), Gossypiol katkılı kremler, 

kadınlar tarafından da doğum kontrol amaçlı kullanılmaktadır. 

Gossypiol’ün kadınlarda görülen anormal kanama, uterus rahatsızlıkları ve yumurtalık kanserinin yanı 

sıra HIV (AIDS) tedavisi ve tümör hücreleri üzerinde farklı fragmentasyonlar oluşturmak (Aydemir ve 

Fışkın, 2006; Chandrashekar ve ark.,2013) amacıyla kullanımı olumlu yönünü oluştururken, insan 

kanında potasyum düzeyini yükseltmesi ve üriner sistemi bozmasının yanı sıraanormal kalp atımları, 

bozuk tat hissi, iştahsızlık, nefes darlığı, yanma hissi, diyare, yorgunluk, saç renginin bozulması, bazı 

hormonların seviyesinde yükselme, karaciğer hasarı, bulantı, tükenme, iştah azalması, büyüme hızının 

azalması, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ve doku şişmesi gibi olumsuzluklara neden olması negatif 

yönünü oluşturmaktadır. 

 

SONUÇ 

Çalışma sonucunda, lif ve tohum yönüyle önemli olan pamuk bitkisinin, sahip olduğu diğer yapılar 

(kök, yaprak, çiçek ve gossypiol vb) yönünden de önemli olduğu tespit edilmiştir. Kök kabukları ile elde 

edilen afrodizyak ve doğum kolaylaştırıcı etkinin yanı sıra gossypiol ile elde edilen kısırlık etkisinin 
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nüfus planlaması yapacak aile ve ülkeler için önemli olduğu tespit edilmiştir. Gossypiol’un erkek kısırlığı 

üzerindeki kalıcı etkisi, özellikle pamuk yağı tüketen toplumlarda yağdaki gossypiol kontaminasyonunun 

önemine dikkat çekmiştir. Bununla birlikte, pamuk tohumunun sahip olduğu içerik, gossypiolün ise bitki 

savunması ve insan sağlığı açısından taşıdığı önem, yalnız tohumda gossypiol taşımayan çeşitlerin 

önemine işaret ederken, bitkiye ait çiçek taç yapraklarının yanı sıra dış bezelerin ve diğer organların çay, 

bal üretimi ve gossypiol fiksasyonu yönünden önemli olduğu saptanmıştır. 
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Kebere (Capparis sp.) Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Toprak Kökenli 

Hastalıkların Kimyasal Mücadelesinde Ön Çalışmalar 
 

Durmuşali SÖYLER1

 
1Gaziantep Üniversitesi Araban Meslek Yüksek Okulu 

: durmusalisoyler@gmail.com 

 

 

ÖZET 

Ülkemizde doğal olarak yetişen Capparis sp. Tıbbi ve aaromatik bitkilerimizdendir.Bitkinin 

tomurcukları, çiçeğimeyvesi ve yaprakları ve kök kabuklarınındeğişik hastalıklara etki eden kimyasal 

maddeler içermesi sebebi ile ilaç sanayiinde de önemli bir potansiyele sahiptir. Bitki kozmatik sanayiinde 

değerlendirildiği gibi,bazı türleri erozyon kontrol bitkisi ve bazı türleri ise süs bitkisi olarak 

kullanılabilmektedir. Bol miktarda mineral ve vitamin içermektedir. Tomurcukları, meyvesi ve sürgün 

uçları gıda olarak değerlendirilmektedir. Bitkinin tomurcuklarından yapılan konservenin uluslar arası 

pazarda önemli bir yeri vardır. Bitkinin elverişsiz çevre koşullarına karşı adaptasyon yeteneği son derece 

yüksektir. Kebere; kültürü yapılan bitkilerin kolaylıkla yetiştirilemiyeceği kadar kıraç, kurak, yarı kurak, 

meyilli, taşlik ve verimsiz topraklarda kolaykıkla yetişebilen bir bitkidir. 1990 yılından itibaren 

ülkemizde bitkinin önemi gittikçe artmaya başlamıştır. Kebere tohumunun çimlenme oranı çok düşüktür. 

Tohum çimlendirilip fide haline geldikten sonra toprağa şaşırtıldıktan sonra glişme sırasında büyük 

oranda kurumalar görülmektedir. Kurulan denemede, kuumalara karşı etkin olabilecek, toprak kökenli 

hastalık etmenlerine karşı 4 farklı fungisit (fosetyl-al, hymexazol, metalaxy,l+mancoze, promocarb) 

denenmiş ve kontrole göre ümitvar sonuçlar elde edilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Kebere, Capparis sp. , toprak kökenli hastalık, kimyasal mücadele 
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FARKLI KİŞNİŞ (Coriandrum sativum L.) ÇEŞİT VE POPÜLASYONLARININ 

ANYON VE KATYON İÇERİKLERİ 
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: g_yaldiz@hotmail.com 

 

ÖZET  

Coriandrum sativum L. (Kişniş), Umbelliferae/Apiaceae familyasına ait baharat ve uçucu yağ 

bitkisidir. Bitkinin yaprakları ve tohumları mevsimsel yiyecek hazırlanması yanısıra, geleneksel tıpta da 

yoğun bir şekilde kullanılır. Kişniş tohumlarının uçucu yağı ve ekstraktları antioksidan, kan şekeri 

düşürücü, ateş düşürücü, yağ düşürücü, ağrı kesici, kanser önleyici, mikrop öldürücü etkilere sahiptir. 

Çalışmada Erzurum, Antalya, Artvin, Rize, Burdur, Kırşehir, Ankara ve Karaman illerinden tedarik 

edilen ve Ankara’da (Hindistan) ticari olarak kullanılan popülasyon ve Arslan, Gürbüz, Kudret-K, Pel-

mus, Erbaa, Gamze tescilli çeşitleri olmak üzere toplam 20 tohum materyali kullanılmıştır. Materyallerin 

anyon ve katyon içeriklerini belirlemek amacıyla; 0.5 gr tohumlar 50 mL su ile ultrasonik banyoda 30 

dakika boyunca ekstrat edilmiş ve 0.22 µm selüloz asetat filtre kullanılarak süzüldükten sonra Dionex 

ICS 1100 Serisi iyon kromatografi kullanılmıştır. Analizlerden önce Dionex marka katyon ve anyon 

standardı kullanılmıştır. Sonuçlara göre; K+(7.79-26.47 mg g-1), Ca+2(5.77-27.79 mg g-1), PO4
-3(0.23-9.23 

mg g-1), Cl- (0.85-12.09 mg g-1), SO4
-2(0.54-13.39 mg g-1), Mg+2 (1.94-8.61 mg g-1), Na+ (1.38-7.35 mg g-

1), NH4
+(0.003-0.4 mg g-1) arasında değişmiştir. En yüksek Na+, Mg+2 ve Ca+2 içeriği Rize-Fındıklı kişniş 

tohumlarında elde edilirken, en yüksek K+ içeriği Ankara’dan tedarik edilen büyük tohumlu 

popülasyondan, SO4
-2  Erbaa çeşidinden, PO4

-3 Kerkük popülasyonundan, Cl- ise Kırşehir 

popülasyonundan elde edilmiştir. En düşük Mg+2, K+ ve Ca+2 içeriği Erzurum makro popülasyonundan 

elde edilirken, en düşük Na+ içeriği Ankara’dan tedarik edilen büyük tohumlu popülasyondan, SO4
-2 

Hindistan popülasyonundan, PO4
-3Ankara’dan tedarik edilen küçük tohumlu popülasyondan, Cl- ise 

Erzurum makro popülasyonundan elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, kişniş çeşit ve 

popülasyonlarının insan sağlığında oldukça önemli olan  K+, Ca+2 SO4
-2 ve Cl-  elementleri bakımından 

zengin olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kişniş, Coriandrum sativum, anyon, katyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

310 
 

DEREOTU (Anethum graveolans) BİTKİSİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 
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ÖZET 

Dereotu (Anethum graveolens), maydanozgiller (Apiaceae veya Umbelliferae) familyasından tek yıllık 

veya iki yıllık bir bitkidir. Anavatanı Güneybatı Asya ve Güneydoğu Avrupa olmasının yanı sıra 

ülkemizde de Akdeniz havzasında doğal olarak yetişmektedir. Bu araştırma, farklı gübre uygulamalarının 

dereotu bitkisinin verim değerlerine olan etkisini belirlemek amacıyla, 2016 yılında Mudurnu Süreyya 

Astarcı Meslek Yüksekokulu araştırma ve uygulama alanında yürütülmüştür. Bu kapsamda, çiftlik 

gübresinin 4 farklı dozu (750, 1000, 1250 ve 1500 kg/da) ile 4 farklı azotlu gübre (N) (3, 6, 9, 12 kg/da) 

kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Dereotu bitkisine ait bitki 

boyu, bitki başına düşen dal sayısı, yaş herba ve kuru herba verimine ilişkin değerlerin değişimi 

incelenmiştir. Sonuçlara göre; çiftlik gübresinde toplam yaş herba verimi 1347.78-1448.89 kg/da, kuru 

herba verimi 253.23-304.62 kg/da arasında belirlenmiştir. En yüksek toplam yaş ağırlığı kontrol 

uygulamasından (1487.22 kg/da) elde edilirken, bunu 1448.89 kg/da ile 1500 kg/da çiftlik gübresi takip 

etmiştir. En yüksek kuru herba değerine ise 1000 kg/da (152.31 kg/da) çiftlik gübrelerinde gözlenmiştir.  

Azotlu gübrelemede ise en yüksek yaş ve kuru herba ağırlıkları, 3 kg/da N (1662.22 ve 371.55 kg/da) 

uygulamasından elde edilmiştir. Çiftlik gübresinde dereotunun bitki boyu 44.45-47.23 cm arasında 

değişirken, kontrole göre düşük değerler elde edilmiştir. Dal sayısı bakımından en fazla dazla sayısı (4.8 

adet/bitki) 1250 kg/da çiftlik gübresinden elde edilmiştir. Sonuç olarak, incelenen dozlar arasından 1500 

kg/da çiftlik  gübresi ve 3 kg/da N’lu gübre dozunun dereotu verimi üzerine olumlu etkileri olduğu 

belirlenmiştir. Dereotu yetiştiriciliğinde çiftlik ve azotlu gübre karşılaştırıldığında  3 kg/da N gübresinden 

daha fazla verim elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dereotu, Verim, Çiftlik Gübresi, Azotlu Gübre 
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Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Yetiştiği 

Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Besin Maddesi İçerikleri 
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ÖZET 

Ülkemizde 24 cinse ait 49 adeti hibrit olmak üzere toplam 204 orkide türünün yetiştiği ve bunlardan 

%13’ünün endemik olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde salep orkidelerinin yumrularından elde edilen 

salep, gıda ve ilaç hammaddesi olarak oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Özellikle dondurma 

sektöründe kullanılmak üzere her yıl gıda sanayinde yaklaşık 15 ton salep doğadan sökülerek tahrip 

edilmektedir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş yöresinde doğal olarak yetişen Orchis anatolica salep 

orkide türünün bitki besin maddesi içerikleri ile yetiştiği toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bitki analizleri yumru, gövde ve yaprak analizleri olarak 3 ayrı şekilde 

yapılarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarında, P (%), K (%), Ca (%), Mg (%), Fe (mg kg-1), Mn (mg kg-

1),Cu (mg kg-1), Zn (mg kg-1) ve B (mg kg-1) kapsamları, sırasıyla yumruda; 0.152, 1.337, 0.520, 0.127, 

259.94, 7.37, 13.66, 10.37 ve 42.71 olarak, gövde de; 0.135, 1.493, 2.993, 0.196, 1143.55, 27.30, 16.11, 

15.45 ve 21.93 olarak, yaprak da; 0.142, 1.338, 1.109, 0.200, 1601.61, 35.35, 11.07, 18.75 ve 23.82 

olarak bulunmuştur. Toprak özellikleri ise, kumlu tın tekstürlü, nötr reaksiyonlu, tuzsuz, organik maddece 

yüksek, kireç miktarı düşük, bitkiye yarayışlı fosfor ve kalsiyumca fakir, potasyumca yüksek, 

magnezyumca iyi, bakır ve çinkoca yeterli, demir ve manganca yüksek düzeylerde olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, salep orkidesi, bitki besin maddesi, toprak 
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Kahramanmaraş Doğal Florasında Bulunan Salep Orkidelerinin Gıda Sanayinde 

Kullanımı ve Ekonomik Önemi 
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ÖZET 

Ülkemizde bulunan karasal orkidelerin birçoğu salep yapımında kullanıldığı için bu bitkiler kullanım 

amacına uygun olarak “Salep orkideri” olarak adlandırılmıştır. Salep orkidelerinin yumrularından elde 

edilen salep, gıda ve ilaç hammaddesi olarak oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Ülkemizde doğal 

olarak yetişen 23 cinse ait 49 adeti hibrit olmak üzere toplam 204 orkide türünün yetiştiği bilinmektedir. 

Doğu Akdeniz bölgesinde, ülkemizde bulunan toplam 24 orkide cinsinin 13 cinsine ait 75 takson 

yetişmektedir. Bu miktar toplam 204 taksonun % 36.8’ine karşılık gelmektedir. Kahramanmaraş 

florasında Orchidaceae familyasına ait yaklaşık 45 takson bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık 15 türü 

salep elde etmek amacıyla toplanmaktadır. Özellikle dondurma sektöründe kullanımı, dondurma 

sektörünün Kahramanmaraş’ta gelişmiş olması salep orkidelerinin bu bölge için önemini artırmaktadır. 

Salebin bileşiminde nişasta (%8-19), şekerler (%2-3), glukomannanlar (%11-44) ve protein (%1) 

yapısında maddeler vardır. Salep yumrularının içerdiği glukomannan’dan dolayı adeta bir harç maddesi 

gibi stabilizatör etkiye sahiptir ve dondurmaya arzulanan kıvamı verir. 1kg salep üretmek için yaklaşık 

1000-4000 yumruya ihtiyaç duyulmaktadır. Salep toplama orman köylüleri tarafından geçim sıkıntısını 

hafifletmede yararlanılacak bir doğal kaynak olarak görülmektedir. Orman köylüleri 1 kg taze salep 

yumrusunu 2016- 2017 yılları arasında 80-100 TL bir fiyat arasında satmaktadır. Bu veri bize üretimi 

olmayan bu bitkilerin yumruları için doğadan toplanarak nasıl tahrip edildiğini göstermektedir ve 

bilinçsiz yapılan bu sökümler yüzünden nesli tehlike altına girmektedir. 

Anahtar Kelimeler; Salep orkideleri, Kahramanmaraş, dondurma 
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Kahramanmaraş Doğal Florasında Bulunan Anacamptis pyramidalis ve Orchis 

punctulata Türlerinin Morfolojik ve Fenolojik Özelliklerinin İncelenmesi 
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ÖZET 

Türkiye bulunduğu coğrafyadan dolayı bitki gen kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemiz 

doğal florasında Orchidaceae familyasına ait şimdiye kadar 204 tür tanımlanmıştır ve bu türlerin %23’ü 

Türkiye’ye endemiktir. Ülkemizde 204 tür ile temsil edilen salep orkideleri bu eşsiz çeşit ve 

zenginliklerden birisidir. Karasal orkidelerin toprakaltı organları; yumru (tuber), kök ve rizom olarak 

farklılık göstermektedir. Karasal orkidelerin yumruları salep içeceğinin yapımında kullanılmasının yanı 

sıra, yumruları gıda ve ilaç sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Doğadan toplanan örneklerin 

fenolojik ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi, hem ıslah çalışmaları hem de gen bankaları açısından 

büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda Kahramanmaraş ilinin birçok lokasyonunda bulunan 

Anacamptis pyramidalis ve Orchis punctulata türleri toplanmış, bireyler etiketlenmiş ve herbaryum 

tekniklerine uygun olarak arşivlenmiş, bazı fenolojik ve morfolojik özellikler incelenmiştir. Toplanan 

bireylerin fenolojik özellikleri bakımından yetişme ortamları, ortalama çiçeklenme tarihleri (gün), 

morfolojik özellikleri bakımından yumru, çiçek ve yaprak özellikleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler; Sahlep orkideleri, Kahramanmaraş, fenolojik ve morfolojik özellikler 
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Harran Ovası Koşullarında Birim Alandaki Tohum Sayısının Çörekotu (Nigella 

sativa L.)’nun Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi 
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ÖZET 

Harran Ovası koşullarında birim alandaki tohum sayısının çörek otu (Nigella sativa L.)’nun verim ve 

bazı bitkisel özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma 2013-2014 yetiştirme 

döneminde, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında, Tesadüf 

Blokları Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada, bazı fenolojik 

gözlemler çıkış tarihi, sapa kalkma tarihi, çiçeklenme tarihi, hasat tarihi incelenmiştir. Bitki boyu (63.87-

70.37 cm), dal sayısı (6.70-8.17 adet bitki-1), kapsül sayısı (25.10-15.23 adet bitki-1), kapsülde tohum 

sayısı (81.65-90.80 adet kapsül-1), bin tane ağırlığı (2.40-2.90 g), tohum verimi (71.90-118.77 kg da-1),  

uçucu yağ oranı (% 0.08-0.20),  sabit yağ oranı (% 27.90-41.20) olarak saptanmıştır. En yüksek tohum 

verimi 250 tohum (m2) -1 uygulamasından elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler; Çörekotu, Tohum sayısı, Uçucu yağ, Sabit yağ, Tohum verimi 

 

Effect of Seed Numbers on Yield and Some Plant Characters of Black Cumin  (Nigella Sativa L.) 

Under The Harran Plain Conditions 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effect of seed number on yield and some plant character of 

black cumin (Nigella sativa L.) under the Harran Plain conditions, during 2013-2014 winter growing 

season. The trail was designed the randomized block design with tree replicated. In the study, some 

phenological observations (emergence date, stem elongation date, flowering date, harvest date) and  plant  

heights  (63.87-70.37 cm),  number of branches (6.70-8.17 number plant-1), number  of capsules (25.10-

15.23 number plant-1), number of seeds  in capsules  (81.65-90.80 number capsule-1),  thousand seed 

weight (2.40-2.90 g), seed yield (71.90-118.77 kg da-1),  essential oil ratios (0.08-0.20 %), fatty oil ratios 

(27.90-41.20 %) were examined. The highest seed yield was observed in 250 seed (m2)-1 application. 

Key Words; Black cumin, Seed number, Essential oil ratio, Fatty oil ratio, Seed yield. 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda bitkisel kökenli ilaçların tedavi amacıyla rağbet görmesi,  gıda ve kozmetik sanayinin 

esas hammaddesini oluşturması, yeni kullanım alanlarının ortaya çıkması, tıbbi ve aromatik bitkilere olan 

talebi arttırmıştır. Son zamanlarda doğaya dönüş olarak adlandırılan doğal beslenme ve doğal tedavi 

yöntemleri, ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde, bu bitkilere olan ilgiyi artırmıştır. Bunun sonucunda 

da, tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı ve ticareti önemli bir artış göstermiştir (Kan ve ark. 2006). Bu 

bitkilerden biri de çörekotudur. Çörekotu bölgemiz koşullarında yetişebilecek önemli bir baharat 

bitkisidir (Özel ve Demirbilek 2000; Özel ve ark. 2001). 

Nigella sativa L., halk arasında çörekotu, kara tohum, siyah kimyon veya bereket tanesi olarak da 

isimlendirilmektedir. Bitki Avrupa, Kuzey Afrika ve Anadolu’da yabani tür olarak bulunur. Nigella 

sativa’nın eski Mısır ve Yunan hekimler tarafından baş ağrısı, burun tıkanıklığı, diş ağrısı ve bağırsak 

kurtlarını tedavi etmek için ve ayrıca, menstürasyonu düzenlemek ve süt artırıcı olarak reçetelendiği 

kaydedilmiştir (Salem 2005). Ayrıca, baharat olarak, özellikle Ortadoğu ve Hindistan’da mutfak ve gıda 

sanayinde tüm olarak; sabit yağı ve uçucu yağı eczacılık ve kozmetikte kullanılan bir bitkidir (Akgül 

1993). 

Baharat bitkilerinde, gerçek verim ve kalite, uygulanan bitki yetiştirme tekniğine bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Baharat bitkilerinin verimliliği uygulanan kültürel yöntemlerle (ekim-dikim zamanı, birim 

alandaki bitki sayısı, biçim zamanı vb.) arttırılabilir (Özel ve ark. 2002). 
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Çörekotunda verim, kalite kriterleri ve bitkisel özelliklerini, çevre faktörlerinin ve yetiştirme 

tekniklerinin önemli düzeyde etkilediği bazı araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Das ve ark. 1992; 

Hajar ve ark. 1996; Geren ve ark. 1997; Özel ve Demirbilek 2000; Özel ve ark. 2001). Ayrıca, Ceylan 

(1997), tıbbi ve aromatik bitkilerde verim ve içeriğin ekolojik koşullara bağlı olarak büyük değişim 

gösterdiğini ve bu nedenle bitkilerin yetiştirme tekniklerinin bölgelere göre belirlenmesinin zorunlu 

olduğunu bildirmektedir. Bunun yanında, çörek otunun, sıcak bölgelerde besin maddelerince zengin ve 

çok ağır olmayan topraklarda yetişebileceği bildirilmektedir (Ceylan 1997; Özgüven ve Tansı 1989).  

Çörek otu bitkisinin, dallanmaya meyilli bir bitki olması, verim ve kalitenin bitki sıklığından önemli 

derecede etkilenmesine sebep olmaktadır. Nitekim yapılan bitki sıklığı çalışmalarında, bu durum dile 

getirilmiş ve farklı ekolojik koşullar için, farklı sıklıklar önerilmiştir (Ghosh ve ark. 1981; Das ve ark. 

1992; El Deen ve Ahmed 1997; Karaman 1999; Tonçer ve Kızıl 2004; Tunçtürk ve ark. 2005; Özel ve 

ark. 2009; Abdolrahimi ve ark. 2012).  

Bu çalışma Harran Ovası koşullarında, birim alana ekilen tohum sayısının, çörek otu verim ve kalitesi 

üzerine etkisini belirlemek için yürütülmüştür. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Harran üniversitesi ziraat fakültesi araştırma alanında 2013-2014 kışlık ürün yetiştirme sezonunda 

yürütülen çalışmada, materyal olarak  GAPEYAM (Güneydoğu Anadolu Projesi Eğitim Yayım ve 

Araştırma Merkezi)’dan temin edilen çörekotu, Samsun populasyonu, tohumları kullanılmıştır.  

Deneme yeri Harran I serisinde yer alıp düz ve düze yakın, genelde derin kil tekstürlü, kuru koşullarda 

yaz aylarında çatlayan bir özelliğe sahiptir. Ana materyal alüvyal, kırmızı profilleri kil tekstürlüdür. 

Katyon değişme kapasitesi yüksektir (Dinç ve ark. 1988).  

Bölgenin tipik karasal iklim özelliklerinin belirgin olduğu Şanlıurfa ilinde uzun yıllar verilerine göre, 

yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçmektedir. En düşük sıcaklık Aralık ayında (-2.5 °C) en 

yüksek sıcaklık ise Haziran ayında (40.1 °C) gerçekleşmiş ve uzun yıllar ortalamasından bir miktar 

yüksek olmakla beraber, benzer seyir takip etmiştir. Nispi nem oranı değerleri ise 2013 Ekim ayı hariç 

uzun yıllar ortalamasından daha düşük olmuştur. 2013-2014 kışlık ürün yetiştirme döneminde 

Şanlıurfa’da toplam 348 mm yağış düşmüştür.  

Çalışma, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, 9 

farklı bitki sıklığı (metrekarede 100 tohum,  150 tohum,  200 tohum,  250 tohum,  300 tohum,  350 

tohum, 400 tohum 450 tohum ve 500 tohum) uygulanmıştır. Tohumluk miktarı belirlemede çimlenme 

gücü %80 olarak hesaplanmıştır. 

Ekimden önce pullukla derin sürüm, ardından kültivatörle işlenen deneme alanı, daha sonra tapan 

çekilerek ekime hazır hale getirilmiştir. Toprak işleme sırasında, dekara 5 kg da-1 N2 ve P205 gelecek 

şekilde 20.20.0 kompoze gübresi uygulanmıştır. Deneme, her parsel 5 m uzunluğunda, sıra arası 15 cm ve 

6 sıradan oluşacak şekilde hazırlanmıştır. Parseller arasında 0.5 m ve bloklar arasında 3 m yol 

bırakılmıştır.  Ekimden önce, deneme planına uygun olarak parselasyon yapılmıştır. Tohumluk miktarı 

hesaplanırken, çimlenme gücü değerleri belirlenmiş ve buna göre tohumluk miktarları hesaplanmıştır. 

Ekimler, her sıraya gelecek tohumluk miktarı hesaplanarak, tek sıra ekim mibzeriyle, 02.11.2013 

tarihinde yapılmış ve 6 saat yağmurlama sulama yapılmıştır. 

Deneme dönemi boyunca, yabancı ot mücadelesi elle yapılmıştır. Üst gübre olarak 07.03.2014 

tarihinde 5 kg da-1 saf azot gelecek şekilde Amonyum Nitrat uygulanmıştır. Nisan ve Mayıs ayı 

başlarında birer kez tava usulü sulama yapılmıştır. 

Bütün parsellerde kapsüller kahverengileştiğinde ve bitkilerin sarardığı dönemde (11.06.2014), kenar 

tesirler atılarak her parsel elle hasat edilmiş ve daha sonra harmanlanmıştır. 

Çalışmada, çıkış süresi (gün), sapa kalkma süresi (gün), çiçeklenme süresi (gün), vejetasyon süresi 

(gün), bitki boyu (cm), dal sayısı (adet bitki-1), kapsül sayısı (adet bitki-1), kapsülde tohum sayısı (adet 

kapsül-1), bin tane ağırlığı (g), uçucu yağ oranı (%), sabit yağ oranı (%) ve tohum verimi (kg da-1) Tektaş 

(2015)’ın bildirdiği yönteme göre belirlenmiştir. 

Denemeden elde edilen veriler, MSTAT-C Paket Programı kullanılarak Tesadüf Blokları Deneme 

Desenine göre, varyans analizine tabi tutulmuştur. Önemli çıkan (P≥05) uygulamalar LDS (%5)’e göre 

gruplandırılmıştır. 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Poster Bildiriler 

 

316 
 

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA  

Fenolojik Gözlemler 

Uygulamalara göre, 2.11.2013 tarihinde ekilen çörek otları; 18.11.2013 tarihinde %70 çıkış yapmış, 

07.03.2014 tarihinde sapa kalkmış (109 gün), 08.04.2014 tarihinde çiçeklenmiş (139 gün) ve 11.06.2014 

tarihinde hasat edilmiştir (203 gün).  

Tarımsal Karakterler ve Verim 

Varyans analizi sonuçlarına göre, bitki boyu, bitki başına dal sayısı ve kapsülde tohum sayısı 

yönünden uygulamalar arasında istatistiksel olarak önemsiz olduğu, bitkide kapsül sayısının ise 

istatistiksel olarak, önemli derecede farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.01). 

Uygulamalara göre çörekotu bitkisinde saptanan bitki boyu, bitki başına dal sayısı, kapsül sayısı ve 

kapsülde tohum sayısına ilişkin ortalama değerler ve oluşan gruplar Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. 2014 Yılında m2’deki farklı tohum sayılarından, elde edilen ortalama bitki boyu, dal sayısı, 

kapsül sayısı ve kapsülde tohum sayısı değerleri ve oluşan gruplar. 

m2’deTohum 

Sayısı 

Bitki  

Boyu (cm) 

Dal Sayısı (adet 

bitki-1) 

Kapsül Sayısı 

(adet bitki-1) 

Kapsülde Tohum 

Sayısı (adet 

kapsül-1) 

100 tohum  66.86 8.17 25.10 a 90.82 

150 tohum 66.40 8.13 22.67 ab 89.55 

200 tohum 63.87 7.70 22.23 ab 84.94 

250 tohum 70.20 8.03 22.10 ab 84.40 

300 tohum 69.80 7.27 21.43 bc 85.79 

350 tohum 67.93 7.33 21.03 bc 82.20 

400 tohum 68.37 7.13 18.87 c 85.14 

450 tohum 63.97 7.40 18.90 c 82.79 

500 tohum 70.37 6.70 15.23 d 81.65 

Ortalama 67.52 7.54 20.84 85.31 

Lsd (%5) ÖD ÖD 3.125 ÖD 

ÖD: Önemli Değil 

 

Çizelge 1’de gözlendiği gibi, m2’deki farklı tohum sayıları arasında, bitki boyu değerlerinin 63.87-

70.37 cm arasında değişim göstermiş ve en yüksek bitki boyu 500 tohum uygulamasından elde edilmiştir.  

Çalışmada, m2’deki farklı tohum sayıları arasında, dal sayısı değerleri 6.70-8.17 adet bitki-1 arasında 

değişim göstermiştir. En yüksek dal sayısı değeri 100 tohum uygulamasından elde edilmiştir. Genel 

olarak artan tohum sayısına bağlı olarak dal sayısında azalma gözlenmiştir (Çizelge 1). 

Denemede, m2’deki farklı tohum sayıları arasında, bitkide ortalama kapsül sayısı değerleri 15.23-25.10 

adet bitki-1 arasında değişim göstermiştir. Bitkide Kapsül sayısı en fazla 100 tohum uygulamasından, en 

düşük ise 500 tohum uygulamasından saptanmıştır (Çizelge 1).  

Birim alandaki farklı tohum sayılarına göre, kapsülde tohum sayısı değerleri 81.65-90.82 adet kapsül-1 

arasında değişim göstermiştir. En yüksek tohum sayısı değeri 100 tohum uygulamasından elde edilmiştir 

(Çizelge 1). 

Bitki boyu, dal sayısı gibi özelliklerin birbirine yakın çıkmasının nedeni, mart ayında gerçekleşen 

dondurucu soğukların etkisiyle, bitkinin vejetatif büyümesini normal olarak tamamlayamamasından 

kaynaklanmış olabilir. Bu da bitkilerin büyüme evresini bırakıp çiçeklenmeye geçmesini sağlamış 

olabilir.   

Genel olarak artan tohum sayısına bağlı olarak bitkide kapsül sayısı belirgin bir şekilde düşmüştür. Bu 

durum artan bitki popülasyona bağlı olarak, bitkiler arasında olumsuz bir rekabetin oluşması ve bitkilerin 

daha az dallanarak daha az kapsül oluşturmasından kaynaklanabilir 

Uygulamalara göre çörekotu bitkisinde saptanan bin tane ağırlığı, tohum verimi, uçucu yağ oranı ve 

sabit yağ oranına ilişkin ortalama değerler ve oluşan gruplar Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2’de gözlendiği gibi, m2’deki farklı tohum sayılarına göre, bin tane ağırlığı değerleri 2.40-2.90 

g arasında değişim göstermiştir. En yüksek bin tane ağırlığı 400 tohum uygulamasından elde edilmiştir. 

Genel olarak, 100 ve 200 adet uygulamaları hariç diğer uygulamalar aynı grupta yer almıştır. Ayrıca çok 

seyrek ve çok sık ekimlerde, 1000 tane ağırlıkları düşmüştür. Çok seyrek ekimlerde aşırı dallanma, buna 
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bağlı olarak kapsül sayısının artışına neden olmuştur. Bu durumda bitkilerin oluşturduğu taneleri tam 

olarak doldurmasının engellenmesine neden olabilir. 

 

Çizelge 2. 2014 yılında m2’deki farklı tohum sayılarından, elde edilen ortalama bin tane ağırlığı, tohum 

verimi, uçucu yağ oranı ve sabit yağ oranı değerleri ve oluşan gruplar 

m2’deTohum 

Sayısı 

Bin Tane Ağırlığı 

(g) 

Tohum Verimi (kg 

da-1) 

Uçucu Yağ Oranı 

(%) 

Sabit Yağ Oranı 

(%) 

100 tohum  2.43 c   71.91 e 0.16 ab 30.57 de 

150 tohum 2.64 abc   83.76 de 0.08 d 27.93 e 

200 tohum 2.48 bc   92.89 cde 0.09 cd 34.13 cd 

250 tohum 2.82 a 118.77 a 0.15 abc 35.80 bc 

300 tohum 2.83 a   95.18 bcd 0.11 bcd 35.31 bc 

350 tohum 2.67 abc 109.44 abcd 0.15 abc 35.82 bc 

400 tohum 2.90 a 113.33 abc 0.16 ab 41.19 a 

450 tohum 2.73 ab 117.53 ab 0.20 a 38.53 ab 

500 tohum 2.68 abc 108.21 abc 0.16 ab 37.02 bc 

Ortalama 2.69 101.23 0.14 35.14 

Lsd (%5) 0.28   23.05 0.055 3.613 

 

Varyans analizi sonuçlarına göre, bin tane ağırlığı, tohum verimi, uçucu yağ oranı ve sabit yağ oranına 

ilişkin ortalama değerler arasında istatistiksel olarak, önemli derecede farklılık olduğu saptanmıştır 

(p<0.01). 

Ayrıca çok sık ekimlerde ise kapsül sayısı az olmasına rağmen, aşırı rekabetten dolayı, tohumların 

cılız kalmasına neden olmuştur. Benzer bulgular (Özel ve ark. 2001; Tunçtürk ve ark. 2005; Özel ve ark. 

2009)  tarafından da bildirilmiştir. 

Denemede, tane verimi değerleri 71.90-118.77 kg da-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek tane 

verimi 250 tohum uygulamasından elde edilmiştir. Farklı tohum miktarlarına bağlı olarak 350-500 tohum 

arası uygulamaların tohum verimi değerleri birbirine yakın çıkmıştır (Çizelge 2). 

Tane veriminde dalgalanma olmasının nedeni, mart ayında gerçekleşen dondurucu soğukların 

etkisiyle, bitkilerin vejetatif büyümesini normal olarak tamamlayamaması, ana çiçeklerin zarar görmesi 

ve bitkilerin yere yatmasından kaynaklanmış olabilir. Bu da bitkilerin fazla kapsül oluşturamaması oluşan 

kapsüllerdeki tanelerin zayıf kalmasına neden olmuştur.  

Çalışmada, m2’deki farklı tohum sayılarına bağlı olarak, uçucu yağ değerleri  % 0.08-0.20 arasında 

değişim göstermiştir. En yüksek uçucu yağ oranı 450 tohum uygulamasından elde edilmiştir (Çizelge 2). 

Denemede, m2’deki farklı tohum sayılarına göre, sabit yağ değerleri  % 27.93-41.20 arasında değişim 

göstermiştir. En yüksek sabit yağ oranı 400 tohum uygulamasından elde edilmiştir (Çizelge 2). 

Sabit yağa ait değerlerimiz (% 27.93-41.20) Koşar ve ark. (2013)’nın (% 31.7-37.6) bildirdiği değere 

yakın bulunmuştur.  

 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Harran ovası koşullarında birim alandaki farklı tohumluk miktarlarının verim ve bazı bitkisel 

özelliklere etkisini belirlemek amacıyla 2013-2014 kışlık yetiştirme periyodunda yürütülen çalışmada, 

sonuç olarak, Harran ovası koşullarında en yüksek verimin alındığı metrekarede 250 tohum uygulaması 

önerilebilir. 

Çörekotu bitkilerinin geç donlara dayanıklılığı ve yatmaya dayanıklılığı konularında yeni çalışmalar 

yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Harran Ovası koşullarında, iki türde 7 farklı lavanta çeşidinin [L. angustifolia (Grosso Tina, İngiliz, 

Little Lady) ve L. x intermedia (Grosso, Süper A, Dutch, Abriel)] verim ve bazı bitkisel özelliklerini 

belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışma; 2012 yılında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye 

Yerleşkesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Alanında, Tesadüf Blokları Deneme Deseninde, 3 tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Araştırmada, L. angustifolia ve L. x intermedia’da sırasıyla bitki boyunun (29.30-

31.15 ve 25.47-30.10 cm), ana dal sayısının (114.37-163.25 ve 98.62-143.58 adet bitki-1), kanopi çapının 

(47.72-56.86 ve 44.33-47.60 cm), taze herba veriminin  (383.24-585.55 ve 421.45-525.56 g bitki-1), kuru 

herba veriminin (91.32-111.80 ve 66.17-103.31g/bitki), yaprak oranının (%73.52-76.07 ve 75.63-78.06), 

taze yaprak veriminin (273.25-512.18 ve 274.96-334 g bitki-1), kuru yaprak veriminin (68.52-83.11 ve 

53.36-78.99 g bitki-1) ve uçucu yağ oranının (% 0.92-0.99 ve 0.87-0.99) arasında değiştiği saptanmıştır. 

Ayrıca Harran Ovası için L. angustifolia  türünün Grosso Tina çeşidi ve L. x intermedia türünde ise, 

Grosso çeşidini önerebiliriz. 

Anahtar Kelimeler; Lavanta, Herba verimi, Uçucu yağ oranı, L. angustifolia, L. x intermedia 

 

Determining Yield and Some Plant Characters of Different Types of Lavender (Lavandula spp.)  

Under The Harran Plain Conditions 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine of yield and some plant characters on different types of 

lavender (Lavandula spp.) at Harran University, Faculty of Agriculture, Eyyubiye Campus, Agricultural 

Research and Application Station, in 2012, in the Randomized Complete Block Designee with three 

replications. In the trail, 7 different types of lavender [L. angustifolia (Grosso Tina, English, Little Lady) 

and L. x intermedia (Grosso, Super A, Dutch, Abriel)] were  used as plant material. At this research, it 

were determined that plant height (29.30-31.15 and 25.47-30.10 cm), number of main branch (114.37-

163.25 and 98.62-143.58 number plant-1), canopy diameter (47.72-56.86 and 44.33-47.60 cm), fresh herb 

yield (383.24-585.55 and 421.45-525.56 g plant-1), dry herb yield (91.32-111.80 and 66.17-103.31 g 

plant-1), leaf ratio (73.52-76.07 % and 75.63-78.06%), fresh leaf yield (273.25-512.18 and 274.96-334 g 

plant-1), dry leaf yield (68.52-83.11 and 53.36-78.99 g plant-1) and essential oil ratio (0.92-0.99% and 

0.87-0.99%) at the L. angustifolia and L. x intermedia respectively. In addition, we can be offered suitable 

cultivars for the Harran Plain conditions, the Grosso Tina of L. angustifolia and Grosso of L. intermedia. 

Key words; Lavender, Lavandin, Herb yields, Essential oil ratio, L. angustifolia, L. x intermedia. 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda, tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı ve ticareti önemli bir artış göstermiştir (Kan ve ark. 

2006). Bu durum, bu bitkileri iç ve dış pazarlarda aranır hale getirmiştir (Yılmaz ve Telci 1996). 

Ülkemizin bu biyolojik zenginlikleri içerisinde uçucu yağ içeren bitkiler, uçucu yağ içeren bitkiler 

içerisinde de, lavanta önemli bir yere sahiptir. Lavandula cinsi, Lamiaceae (Labiateae) familyasına ait 

olup, aromatik çiçek ve yapraklar içeren çok yıllık türlere sahiptir. Çoğu Akdeniz orjinli olan 39 kadar 

lavanta türü (Lavandula sp.) bulunmaktadır. Dünyada ticari değeri yüksek olan üç önemli lavanta türü 

vardır. Bunlar, Lavander (Lavandula angustifolia Mill), Lavandin (Lavandula x intermedia Emeric ex 

Loisel) ve Spike lavander (Lavandula spica Medik.)’dir. İngiliz lavantası olarak adlandırılan lavanderin 

uçucu yağ kalitesi, lavandin çeşitlerinin ise uçucu yağ verimi daha yüksektir (Beetham ve Entwistle 

1982). Lavanta, çok yıllık, yarı çalımsı görünümlü bir Akdeniz bitkisidir. Dikotil bir bitki olup, güçlü bir 
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kazık köke sahiptir. Türkiye’de L. stoechas L. türü doğal florada İstanbul, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde 

yayılış göstermektedir.  

Lavanta birçok özelliğinden dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptir. Güzel kokusu nedeni ile 

parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı sıra, sinir yatıştırıcı ve ağrı giderici özelliklerinden dolayı ilaç 

sanayinde de geniş ölçüde kullanılmaktadır (Yaniv ve Palevitch 1982; Baytop 1994). Lavanta çiçeklerinin 

içerdikleri luteolin tipi flavanoidler, bakteriostatik ve spazmolitik etkiye sahiptirler (Nakipoğlu ve Otan 

1994).  

Dünyada en fazla, lavander (L. angustifolia) ve lavandin (L.x intermedia) türlerine giren çeşitlerin 

tarımı yapılmakta, Türkiye’de ise ekonomik anlamda sadece Isparta ilinde lavandin (L. x intermedia) 

kültürü yapılmaktadır (Baydar 2010). Ülkemiz doğal florasında ise sadece L. stoechas türü bulunur ve 

halk arasında karabaş otu, gargan otu ya da keşiş otu olarak bilinir.  

Kurağa, sıcağa dayanıklı ve verimsiz topraklarda gelişebilen lavanta, bölgemiz koşullarında özellikle, 

küçük tarım işletmelerine alternatif bir ürün ve kıraç alanları değerlendirme kapasitesi olabilecek, bir 

bitkidir. Bu nedenle, özellikle aile iş gücüne sahip küçük toprak sahibi çiftçiler için birim alandan getirisi 

yüksek alternatif bir bitki olarak değerlendirilebilir.   

Bu nedenle, lavanta için yeni bir alan olan Harran Ovası Koşulları’na uygun tür ve çeşitlerin ve bu 

çeşitlerin verim ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. Böylece, bölgede yapılacak lavanta ile 

ilgili diğer araştırmalara zemin hazırlanacak ve bölge küçük tarım işletmelerine alternatif yeni ürünler 

önerilebilecektir.  

Bu çalışma, bölgemiz koşullarına uygun olabileceği düşünülen bazı lavanta tür ve çeşitlerinin verim ve 

bazı bitkisel özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmada, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünden temin edilen L. 

angustifolia (Grosso Tina, İngiliz, Little Lady) ve L. x intermedia Emeric ex Loisel. (Grosso, Süper A, 

Dutch, Abriel) türleründen, 7 farklı lavanta çeşidine ait tüplü fideler materyal olarak kullanılmıştır.  

Deneme, 2012 yılı yaz döneminde, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Eyyübiye Yerleşkesi, 

Tarımsal Araştırma ve Uygulama Alanında yürütülmüştür. 

Bölgenin tipik karasal iklim özeliklerinin hüküm sürdüğü Şanlıurfa ilinde uzun yıllar verilerine göre 

yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir.  

Denemenin kurulduğu topraklar aluviyal ana materyali düz ve düze yakın eğimli derin topraklardır. 

Tipik kırmızı profilleri, killi tekstürlüdür. Tüm profil çok kireçli olup, organik madde içeriği düşük, 

katyon değişim kapasitesi yüksektir (Dinç ve ark. 1988).  

Deneme yeri dikimden önce pullukla derin olarak sürülmüş daha sonra, kültivatörle işlenmiş ve tapan 

çekilerek dikime hazır hale getirilmiştir. Kültivatörden önce 150 cc da-1 trifluralin etken maddeli herbisit 

uygulanarak ve 10 kg da-1 N, 10 kg da-1 P205 ve 10 kg da-1 K2O gelecek şekilde taban gübresi (15.15.15) 

uygulanmıştır. Her parselde, sıra arası 70 cm sıra üzeri 50 cm olacak şekilde açılan ocaklara, 16.05.2012 

tarihinde, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak elle dikimler yapılmıştır. Dikimden 

hemen sonra fidelere can suyu verilip, gerekli bakım işlemleri yerine getirilmiştir. Dikimi yapılan iki 

türde 7 farklı lavanta çeşidinden L. Angustifolia’da Little Lady ve L. x intermedia’da Süper A çeşitleri, 

aşırı sıcaklardan dolayı kurumuştur. 

Dikimden sonra bitkinin ihtiyacına göre sulama ve yabancı ot durumuna göre çapa işlemi yapılmıştır. 

Araştırma herhangi bir zararlıya rastlanılmamış olup, bitkiler 16 Kasım 2012 tarihinde her bitki yerden 15 

cm yüksekten budama makasıyla hasat edilmiş ve ilgili gözlemler alınmıştır (Balyemez 2014). 

Denemede hasattan önce ve sonra, her parselden rastgele seçilen 10 bitkide, bitki boyu, ana dal sayısı, 

kanopi çapı, taze herba verimi, kuru herba verimi, yaprak oranı, taze yaprak verimi, kuru yaprak verimi 

ve kuru yaprakta uçucu yağ oranı gözlem ve ölçümler Balyemez (2014)’de açıklandığı üzere yapılmıştır. 

Deneme yılında çeşitler çiçeklenmediği için çiçekle ilgili gözlemler alınamamıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler, MSTATC paket programında, türlere ayrı ayrı, Tesadüf Blokları 

Deneme Desenine göre, varyans analizine tabi tutulmuş ve istatistiksel olarak önemli çıkan uygulamalar, 

LSD (%5)’e göre gruplandırılmıştır.  
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Deneme yılında, tüm çeşitler çiçeklenmediği için çiçekle ilgili gözlemler (çiçeklenme tarihi, çiçekte 

kalma süresi, çiçek boyu uzunluğu, çiçek oranı, çiçekte uçucu yağ oranı) alınamamıştır.  

Bitki boyu, ana dal sayısı, kanopi çapı ve taze herba verimi ortalama değerleri ve oluşan gruplar 

Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. 2012 Yılında Farklı Lavanta Türlerine Ait Çeşitlerde Saptanan Ortalama Bitki Boyu, Ana Dal 

Sayısı, Kanopi Çapı ve Taze Herba Verimi Değerleri ve Oluşan Gruplar. 

Çeşitler Bitki Boyu  

(cm) 

Ana Dal Sayısı 

(adet bitki-1) 

Kanopi Çapı  

(cm) 

Taze Herba Verimi  

(g bitki-1) 

L. angustifolia 

Grosso 

Tina 

31.15 163.25 56.86 a 585.55 a 

İngiliz 29.30 114.37 47.72 b 383.24 b 

Ortalama 30.23 139.11 52.29 484.39 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. 4.99 37.47 

L. x intermedia 

Abriel  29.17 a 108.46 b 46.25 467.21 

Dutch 25.47 b 98.62 b 44.33 525.56 

Grosso 30.10 a 143.58 a 47.60 421.45 

Ortalama 28.25 116.89 46.06 471.41 

LSD (%5) 3.61 24.46 Ö.D. Ö.D. 

Ö.D. Önemli değil 

 

Bitki Boyu: Çizelge 1’de izlendiği gibi, L. angustifolia türü çeşitleri arasında bitki boyu ortalama 

değerleri 29.30-31.15 cm arasında değişim göstermiştir. En yüksek bitki boyu değeri Grosso Tina 

çeşidinde saptanmıştır. L. x intermedia türüne dahil çeşitlerde ise bitki boyu ortalama değerleri 25.47-

30.10 cm arasında değişim göstermiştir. En yüksek bitki boyu değeri Grosso çeşidinde saptanmıştır. Bunu 

Grosso ile aynı grupta yer alan Abriel çeşidi takip etmiştir. Genel olarak L. angustifolia türü, L. x 

intermedia türüne göre daha yüksek bitki boyu değerine ulaşmıştır. Bu farklılık genotipik farklılıktan ve 

sıcaklık başta olmak üzere ekolojik koşullara daha iyi uyum sağlamalarından kaynaklanabilir. 

Bitki boyuna ait ortalama değerlerimiz, Baytop (1984), Ceylan ve ark. (1996),  Arabacı ve Bayram 

(2005), Atalay (2008) ve Tınmaz ve ark. (2012)‘nın bildirdiği değerlerden düşük bulunmuştur. Bu durum, 

bitkilerin yaşından, genotipik farklılıktan ve ekolojik koşulların farklılığından kaynaklanmış olabilir. 

Dal sayısı: Çizelge 1’de görüldüğü gibi, L. angustifolia türü çeşitleri arasında ana dal sayısı ortalama 

değerleri 114.37-163.25 adet bitki-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek ana dal sayısı değeri Grosso 

Tina çeşidinden saptanmıştır. L. x intermedia türüne dahil çeşitlerde ise ana dal sayısı ortalama değerleri 

98.62-143.58 adet bitki-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek ana dal sayısı değeri Grosso 

çeşidinden saptanmıştır. Genel olarak L. angustifolia türü, L. x intermedia türüne göre daha yüksek ana 

dal sayısı değerine ulaşılmıştır.  

Ana dal sayısı değerleri arasındaki bu farklılık, farklı genotipe sahip lavanta çeşitlerinin, ekolojik 

koşullara göstermiş olduğu tepkilerin farklılığından kaynaklanabilir. Nitekim, Munoz ve ark. (2007) aynı 

ekolojik koşullarda yetişen farklı çeşitlerin bitkisel özelliklerinin farklılık gösterdiğini bildirmektedir. 

Kanopi Çapı: Çizelge 1’de izlendiği gibi, L. x intermedia çeşitleri kanopi çapı ortalama değerleri 

44.33-47.60 cm arasında değişim göstermiştir. En yüksek kanopi çapı değeri Grosso çeşidinden 

saptanmıştır. L. angustifolia türüne dahil çeşitlerde ise kanopi çapı ortalama değerleri 47.72-56.86 cm 

arasında değişim göstermiş. En yüksek kanopi çapı değeri Grosso Tina çeşidinde saptanmıştır. Genel 

olarak L. angustifolia türü, L. x intermedia türüne göre daha yüksek kanopi çapı değerine ulaşmıştır.  

Kanopi çapına ait ortalama değerlerimiz, Tınmaz ve ark. (2012)’nın bildirdiği değerlerin (33.10-82.33) 

arasında yer almıştır ve üst sınırdan oldukça düşük bulunmuştur. Kanopi çapı değerleri arasındaki bu 

farklılık, genotipik farklılıktan ve ekolojik koşulların farklılığından kaynaklanmış olabilir.  
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Taze Herba Verimi: Çizelge 1’de izlendiği gibi, L. x intermedia türü çeşitleri taze herba verimi 

ortalama değerleri, 421.45-525.56 g bitki-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek taze herba verimi 

değeri Dutch çeşidinde saptanmıştır. L. angustifolia türüne dahil çeşitlerde ise, taze herba verimi ortalama 

değerleri, 383.24-585.55 g bitki-1 arasında değişim göstermiş ve en yüksek taze herba verimi değeri 

Grosso Tina çeşidinde saptanmıştır. Genel olarak L. angustifolia türü, L. x intermedia türüne göre daha 

yüksek taze herba verimi değerine ulaşmıştır.  

Bitki başına taze herba verimi değerleri arasındaki bu farklılık, genotiplerin ekolojik koşullara farklı 

tepki vermesinden kaynaklanmış olabilir. 

Kuru herba verimi, yaprak oranı, taze yaprak verimi, kuru yaprak verimi ve uçucu yağ oranı ortalama 

değerleri ve oluşan gruplar Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. 2012 Yılında Farklı Lavanta Türlerine Ait Çeşitlerde Saptanan Ortalama Kuru Herba Verimi, 

Yaprak Oranı, Taze Yaprak Verimi, Kuru Yaprak Verimi ve Uçucu Yağ Oranı Ortalama 

Değerleri ve Oluşan Gruplar. 

Çeşitler Kuru Herba 

Verimi  

(g bitki-1) 

Yaprak  

Oranı  

(%) 

Taze Yaprak 

Verimi  

(g bitki-1) 

Kuru Yaprak 

Verimi  

(g bitki-1) 

Uçucu Yağ 

Oranı  

(%) 

L. angustifolia 

Grosso 

Tina 

111.80 73.52 512.18 a 83.11 0.99 

İngiliz 91.32 76.07 273.25 b 68.52 0.92 

Ortalama 101.56 74.79 392.71 75.82 0.95 

LSD (%5) Ö.D Ö.D 109.20 Ö.D. Ö.D. 

L. x intermedia 

Abriel  89.63 75.63 315.96 65.63 ab 0.87 b 

Dutch 66.17 78.06 274.96 53.36 b 0.99 a 

Grosso 103.31 76.63 334.00 78.99 a 0.98 a 

Ortalama 86.37 76.77 308.30 65.99 0.95 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. 13.80 0.07 

Ö.D. Önemli değil 

Kuru Herba Verimi: Çizelge 2’de izlendiği gibi, L. angustifolia Mill. kuru herba verimi ortalama 

değerleri 91.32-111.80 g bitki-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek kuru herba verimi değeri Grosso 

Tina çeşidinden saptanmıştır. L. x intermedia türü çeşitlerinde ise, kuru herba verimi ortalama değerleri 

66.17-103.31 g bitki-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek kuru herba verimi değeri Grosso 

çeşidinde saptanmıştır. Genel olarak L. angustifolia türü, L. x intermedia türüne göre daha yüksek kuru 

herba verimi değerine ulaşmıştır.  

Bitki başına kuru herba verimi değerleri arasındaki bu farklılık, genotipik farklılıktan kaynaklanmış 

olabilir. 

Yaprak Oranı: Çizelge 2‘de görüldüğü gibi, L. angustifolia türü çeşitleri, yaprak oranı ortalama 

değerleri % 73.52-76.07 arasında değişim göstermiştir. En yüksek yaprak oranı değeri İngiliz çeşidinde 

saptanmıştır. L. x intermedia türüne dahil çeşitlerde ise, yaprak oranı ortalama değerleri % 75.63-78.06 

arasında değişim göstermiştir. En yüksek yaprak oranı değeri Dutch çeşidinden saptanmıştır. Genel olarak 

L. x intermedia türü, L. angustifolia türüne göre daha yüksek yaprak oranı değerine ulaşmıştır.  

Yaprak oranı değerleri arasındaki bu farklılık, genotipik farklılıktan kaynaklanmış olabilir. 

Taze Yaprak Verimi: Çizelge 2’de izlendiği gibi, L. x intermedia türü çeşitleri arasında taze yaprak 

verimi ortalama değerleri 274.96-334.00 g bitki-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek taze yaprak 

verimi değeri Grosso çeşidinden saptanmıştır. L. angustifolia türüne dahil çeşitlerde ise taze yaprak 

verimi ortalama değerleri 273.25-512.18 g bitki-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek taze yaprak 

verimi değeri Grosso Tina çeşidinde saptanmıştır. Genel olarak, L. angustifolia türü L. x intermedia 

türüne göre daha yüksek taze yaprak verimi değerine ulaşmıştır.  

Bitki başına taze yaprak verimi değerleri arasındaki bu farklılık, genotipik farklılıktan kaynaklanmış 

olabilir.  
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Kuru Yaprak Verimi: Çizelge 2‘de izlendiği gibi, L. angustifolia türü çeşitleri arasında kuru yaprak 

verimi ortalama değerleri, 68.52-83.11 g bitki-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek kuru yaprak 

verimi değeri Grosso Tina çeşidinden saptanmıştır. L. x intermedia türüne dahil çeşitlerde ise, kuru 

yaprak verimi ortalama değerleri 53.36-78.99 g bitki-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek kuru 

yaprak verimi değeri Grosso çeşidinden saptanmıştır. Genel olarak L. angustifolia türü, L. x intermedia 

türüne göre daha yüksek kuru yaprak verimi değerine ulaşmıştır.  

Bitki başına kuru yaprak verimi değerleri arasındaki bu farklılık, genotipik farklılıktan kaynaklanmış 

olabilir.  

Uçucu Yağ Oranı: Çizelge 2’de izlendiği gibi, L. angustifolia türü çeşitleri arasında, uçucu yağ oranı 

ortalama değerleri % 0.92-0.99 arasında değişim göstermiştir. En yüksek uçucu yağ oranı değeri Grosso 

Tina çeşidinden saptanmıştır. L. x intermedia türüne dahil çeşitlerde ise uçucu yağ oranı ortalama 

değerleri % 0.87-0.99 arasında değişim göstermiştir. En yüksek uçucu yağ oranı değeri Dutch ve Grosso 

çeşitlerinden saptanmıştır. Genel olarak L. angustifolia ve L. x intermedia türleri kuru yapraklarında 

benzer oranda uçucu yağ oranı saptanmıştır. 

 

Sonuç olarak, en yüksek bitki başına kuru herba verimi değerinin saptandığı L. angustifolia türüne 

dahil çeşitlerden Grosso Tina çeşidi ve L. x intermedia türüne dahil Grosso çeşidi bölgeye uygun çeşitler 

olduğu söylenebilir. Ayrıca, incelenen özellikler yönünden daha yüksek değerler saptanana L. 

angustifolia türü üzerinde yetiştirme tekniği ile ilgili araştırmaların yapılması gereklidir. 
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ÖZET 

Chia (Salvia hispanica L.), Lamiaceae familyasına ait, tek yıllık otsu, yazlık bir bitkidir. Eskiden beri 

gıda maddesi olarak kullanılmaktadır. Bugün birçok ülkede, modern gıda diyetlerinde, çok popüler hale 

gelmiştir. Tohumları, yüksek oranda omega-3 (α-linolenik asit), yüksek diyet lifi, protein ve diğer önemli 

beslenme bileşenleri; vitaminler, mineraller, antioksidan içerir. Yapraklarında ise uçucu yağ, fenolik 

bileşikler ve flavonoidler bulunmaktadır. Bu makalede, Türkiye’de yeni yeni adı duyulmaya başlanılan 

chia bitkisinin özellikleri, önemi, kullanım alanları, beslenme değeri ve yetiştiriciliği incelenmeye 

çalışılmaktadır. 

Anahtar kelimler: Chia, Salvia hispanica, beslenme değeri, yetiştiriciliği 

 

A New Plant for Turkey: Chia (Salvia hispanica L.) 

ABSTRACT 

Chia (Salvia hispanica L.), belonging to Lamiaceae family, a annual herbaceous is a summer plants. 

Since ancient times been used as a food ingredient.  Today, chia has been very popular in many countries' 

modern food diet. Seeds have included high omega-3 (α-linolenic acid), high dietary fiber, protein and 

other important nutritional components such as, vitamins, minerals, antioxidants. Chia plant leaves 

contain essential oils, phenolic compounds and flavonoids. In this article, the characteristics, importance, 

usage areas, nutritional value and growing of chia plant which is being started to be heard newly in 

Turkey are being studied.     

Key words: Chia, Salvia hispanica L.,   Nutritional value, Growing  

 

GİRİŞ 

Chia, olarak bilinen Salvia hispanica L., Lamiaceae (Nanegiller) familyasına ait, tek yıllık otsu, yazlık 

bir bitkidir. Chia tohumları, eskiden beri bir beslenme ve yağ bitkisi olarak kullanılır (Munoz ve ark. 

2013). 

Kuzey Guatemala ve Orta Meksika orijinli olan Chia tohumları, Aztek ve Mayalar tarafından gıda 

maddesi, boya, tıbbi ilaç ve dinsel törenlerinde, tanrılara armağan olarak kullanırlardı. Ayrıca, enerji 

verdiğinden ve dayanıklılığı arttırdığından, Aztekler, savaş zamanlarında yanlarında taşırlardı (Hentry ve 

ark. 1990; Beltrán-Orozco ve Romeo, 2003; Cahill, 2003; Armstrong, 2004; Ayerza ve Coates, 2005). 

İlk medeniyetlerin günlük beslenmesini oluşturan bu bitki, İspanyollar Orta Amerika’yı fethettiğinde, 

din ile yakından ilişkili olduğunu görünce, imha edilmeye çalışılmış ve yerine o zamanlar büyük rağbet 

gören buğday, arpa havuç gibi, yabancı türleri getirerek dünyaya yayılması engellenmişti (Armstrong, 

2004; Ayerza ve Coates, 2005). Ülkemizde henüz adı yeni yeni duyulmaya başlanılan bitkinin, son 

yıllarda üzerinde yapılan yoğun çalışmalarda, insan sağlığı ve beslenmesine büyük katkı sağladığı 

görülmüş ve dünyada tekrar rağbet görmeye başlamıştır. Hatta 2009 yılında, Avrupa Parlamentosu 

tarafından “fonksiyonel bir gıda” olarak açıklanmış, Meksika, Arjantin, Şili, Yeni Zelanda, Japonya, 

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde diyetlerin bir parçası olarak kullanılmaya başlanmıştır 

(Ayerza Scheer, 2001; Ayerza ve Coates, 2005a, b; Munoz ve ark, 2013). Böylece chia tohumu 2016 

yılında, 359.38 milyon USD’lık bir pazar payına ulaşmış ve 2022 yılında, 1824.6 milyon USD ulaşacağı 

tahmin edilmiştir (Anonim, 2017).  

Chia tohumlarının dünyada bu kadar hızlı yayılması, tohumlarında yüksek miktarda omega-3 (ALA, 

alfa-linolenik asit ), protein (%20 ), yüksek oranda diyet lifi (%30), doğal antioksidan ve önemli beslenme 

bileşeni olan vitamin ve mineral içermesinden kaynaklanmıştır (Ayerza ve Coates, 2005a, b; Munoz ve 

ark, 2013).  

Beslenme şeklimizle, sağlığımız arasında yakın bir ilişki olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Chia 

insan beslenmesine katkıda bulunurken, insan fizyolojisi ve metobolik fonksiyonları üzerine ek faydalar 
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sağladığı ve örneğin, tokluk indeksini (isteğini) artırdığı, kardiyovasküler, inflamatuar, şeker hastalığı ve 

sinir sistemi rahatsızlıklarını önlediği  bildirilmektedir (Munoz ve ark. 2013). 

Chia tohumlarının, yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içermesi, yeni bir doğal kaynaklı omega-3 

nutrasötiğinin kaynağı oluşmasını sağlar (Scheer, 2001; Ayerza ve Coates, 2005a, b). 

Türkiye’de birçok kullanım alanı olabilecek, Chia bitkisinin özellikleri, önemi, kullanım alanları, 

beslenme değeri ve yetiştiriciliği bu makalede incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Bitkisel özellikleri ve yetiştiriciliği 

Tek yıllık,  otsu yazlık bir bitki olan chia,  60-180 cm boylanabilir. Bitki, kazık köklü olup, odunsu bir 

sapa sahiptir (Capitani ve ark. 2013). Yaprakları 4-8 cm uzunluğunda ve 3-5 cm genişliğinde olup 

karşılıklı dizilmiştir ve tüylü bir yapı gösterirler. Çiçekleri hermafrodit olup, uzun sivri uçlarıyla, küçük 

brakte tarafından korunun başakta, 4-8’li küme halinde bulunurlar. Çiçekleri beyaz ve mor renklidirler 

(Ayerza ve Coates, 2005a; Di Sapio ve ark. 2012; Munoz ve ark. 2012).  

Tohumları, küçük ve oval, açık kahverengi-fildişi beyazına yakın, odun kömürü ile açık gri 

beneklidirler (Capitani ve ark. 2013). Tohumların uzunluğu 2.11 mm, genişliği 1.32 mm, kalınlığı ise 

0.81 mm kadardır. Tohumlar higroskopiktir, ağırlıklarının 27 katı kadar su emer (Ixtaina ve ark. 2008). 

Chianın, kumlu bünyeli, orta tuzlulukta, pH 6-8.5 arasında değişen, üst tabaka yapıları iyi drene 

olmuş, çok ıslak olmayan, yarı-kurak topraklarda iyi geliştiği bildirilmektedir (Munoz ve ark. 2013; 

Yeboah ve ark. 2014; Baginsky ve ark. 2014).  

Bitkinin en iyi 16-26 oC sıcaklık arasında geliştiği (Ayerza ve Coates 2005a; 2009), kısa gün bitkisi 

olan chianın, soğuklara karşı duyarlı olduğu (Coates, 2011; Jamboonsri ve ark. 2012), yetişme sezonu 

boyunca 300-1000 mm yağış istediği (Coates ve Ayerza, 1996; Yeboah ve ark. 2014), vejetatif gelişme 

dönemiyle, tohum bağlama döneminde alacağı yağışın iyi bir verim için gerekli olduğu (Yeboeh ve ark. 

2014) ve kuru ve sulu tarım sistemlerinde yetiştirilebileceği bildirilmektedir (Coates ve Ayerza, 1996). 

Chianın vejetasyon süresi genellikle 140-180 gün arasındadır (Coates ve Ayerza 1996).  Chianın 

topraktaki besin elementlerini çok fazla kullanmadığı ve dolayısıyla Arjantin ve Bolivya’da tütün 

bitkisiyle rotasyona girdiği bildirilmektedir (Beltran-Orozco ve Romero, 2003). Hasat genel olarak, 

tohumların başaktan dökülmeye başlamadan, başakçığın kahverengileşmesi, sapının kolayca kırılabildiği 

dönemde yapılmalıdır. Ortalama verimin, 50-60 kg da-1 arasında olduğu, uygun yetiştirme tekniğiyle 250 

kg da-1 kadar çıkabileceği bildirilmiştir (Ayerza ve Coates  2005).  

 

Beslenme değeri  

Chia tohumlarının, %15-25 arasında protein, %30-33 yağ, %41 karbonhidrat, % 18-30 diyet lifi, % 4-5 

kül ve % 90-93 kuru madde içerdiği bildirilmektedir (Taga ve ark. 1984; Ixtaina ve ark. 2008). Chia 

toplam yağ içeriğinin, %75’ni  omega-3 oluşturur (Ixtaina ve ark. 2011). Ayrıca, yüksek miktarda 

esansiyel yağ asidi olan, -linolenik [ALA; 18:3(n-3)] içermektedir (Meester ve ark. 2008; Chicco ve ark. 

2009). Tohum, klorojenik asit, kafeik asit, miksetin, kuerçetin, kaempferol gibi önemli doğal 

antioksidanlar bulundurur. Kafeik ve klorojenik asit, DNA, protein, yağların peroksidasyonun 

engellenmesi ve serbest radikallere karşı insan vücudunun korunması ve birçok kronik hastalığın 

önlenmesine yardımcı olurken, Kuercetin, kardiyovasküler hastalıkların korunmasında etkilere sahip, 

güçlü bir antioksidandır. Bu antioksidanlar, diğer flavonoid bileşiklerden daha etkidir (Pandey ve Rizvi 

2009). Chia sindirim sisteminin hazmedemediği diğer meyve ve tohumlar ile kıyaslandığında daha 

yüksek lif oranına sahiptir (Vázquez-Ovando ve ark. 2009; Capitani ve ark. 2012). Tohum sulu bir ortama 

konulduğu zaman, tohumun etrafını saran zamklı bir polisakkarit oluştuğu (Munoz ve ark. 2012) ve bu 

zamkın tüketiminin sindirime yardımcı olduğu, tohum ile birlikte kullanıldığında besleyici bir gıda 

kaynağı olduğu bildirilmektedir (Salgado-Cruz ve ark. 2005). Chia tohumları, glüten ve toksik bileşen 

içermezler. Chia tohumlarının mineralce zengin olduğu bilinmektedir. Bakır, çinko, demir ve 

magnezyumca zengin olup, ayrıca 100 gramında sütten 4 kat fazla potasyum, 11 kat fosfor ve 6 kat daha 

fazla kalsiyum içerir (Beltran-Orozco ve Romero, 2003). Chia tohumunun 100 gr da buğday, çeltik, yulaf 

ve mısırdan 6-9 kat daha fazla potasyum; 12 kat daha fazla fosfor, 354 kat daha fazla kalsiyum içerir. 

Demir içeriği yüksek olan gıdalar ile karşılaştırıldığı zaman Chianın, karaciğerden 2-4 kat, mercimekten 

1-8 kat, ıspanaktan 6 kat,  daha zengin olduğu belirtilmektedir.  
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Çizelge1. Chia tohumunun besin değeri (Anonim 2016). 

İÇERİK BİRİM 100 g’da miktar 
Su 

 

 

g 5.80 

Enerji kcal 486 

Enerji kJ 2034 

Protein g 16.54 

Toplam yağ g 30.74 

Kül g 4.80 

Karbonhidrat g 42.12 

Toplam diyet lifi g 34.4 

Mineral 
Kalsiyum (Ca) mg 631 

Demir (Fe) mg 7.72 

Magnezyum (Mg) mg 335 

Fosfor (P) mg 860 

Potasyum (K) mg 407 

Sodyum  (Na) mg 16 

Çinko (Zn) mg 4.58 

Bakır (Cu) mg 0.924 

Manganez (Mn) mg 2.723 

Selenyum (Se) µg 55.2 

Vitamin 
Vitamin C, total ascorbic acid mg 1.6 

Tiamin (B1 vit) mg 0.620 

Riboflavin (B2 vit) mg 0.170 

Niasin (B3 vit) mg 8.830 

Folik asit (B9 vit) µg 49 

Vitamin B-12 µg 0.00 

Vitamin A IU 54 

Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.50 

Yağlar 
Doymuş yağ asit g 3.330 

14:0 g 0.030 

15:0 g 0.030 

16:0 g 2.70 

18:0 g 0.912 

17:0 g 0.000 

20:0 g 0.093 

22:0 g 0.032 

Tekli doymamış yağlar g 2.309 

14:1 g 0.030 

16:1  g 0.029 

17:1 g 0.000 

18:1  g 2.203 

20:1 g 0.046 

Çoklu doymamış yağ asidi g 23.665 

18:2  g 5.835 

18:2 n-6 c,c g 5.835 

18:3  g 17.830 

18:3 n-3 c,c,c (ALA) g 17.830 

Trans yağ g 0.140 

Kolestrol mg 0 

Aminoasitler 
Triptofan g 0.436 
Treonin g 0.709 
Isolösin g 0.801 
Lösin g 1.371 
Lizin g 0.970 

Metionin g 0.588 
Sistin g 0.407 

Fenilalanin g 1.016 
Tirozin g 0.563 
Valin g 0.950 

Arjinin g 2.143 
Histidin g 0.531 
Alanin g 1.044 

Aspartik asit g 1.689 
Glutamik asit g 3.500 

Glisin g 0.943 
Proline g 0.776 
Serin  g 1.049 
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Ayrıca Chia çeşitli mikro elementlere de bulundurur. Chia iyi bir B vitamin kaynağıdır. Mısır, soya ve 

çeltik ile kıyaslandığında daha fazla niacin içerir. Thiamine içerikleri ise, mısır ve çeltiğe yakın olarak 

bulunmuştur (Bushway ve ark. 1981; Beltran-Orozco ve Romero, 2003) 

 

Kullanım alanları ve önemi 

Chia Bitkisinin tohumlarından ve yaprakları faydalanılır. Tohum, doğal bir gıda olarak işlenmeden 

beslenmede tüketilebilirken, aynı zamanda, Orta Amerika’da eskiden beri hazırlanan “Chia fresca’’ 

denilen popüler içeceğin hazırlanmasında kullanır. Bugün Chia tohumları, Meksika, Arjantin, Şili, Yeni 

Zelanda, Japonya, ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Ülkemizde 

ise yeni yeni sosyal medyalarda zayıflamak amacıyla, gıda diyeti olarak dikkat çekmektedir. Chia 

tohumu, kahvaltılık ürünlere, bisküvi, ekmek, makarna, pasta, atıştırmalık ve yoğutta ek besin niyetiyle 

katılarak gıdadalar da kullanılmaktadır (Anonim 2009; Borneo ve ark. 2010). Chia yağı, ek besin 

kapsülleri yapımında ve alfa-linolenik asit ise kozmetik ve endüstri sektöründe kulanılmakatdır (Ahmed 

ve ark. 1994; Ayerza ve Coates 2005b). Chia yağı, vinterilize edilen yağlarda, raf ömrünün uzatılmasına 

yardımcı olabilir (Nadeem ve ark. 2015). Ayrıca yapraklardan çıkarılan yağ, baharat ve uçucu yağ 

sektörlerinde kullanılır (Ahmed ve ark. 2006). Protein içerikleri yüksek olması sebebiyle, veganların 

protein ihtiyaçlarını karşılayabilir. Gluten içermediğinden, glütensiz diyetlerde (çölyak hastaları için), 

yöresel içeceklerde ve halk tebabetinde kullanılır (Ayerza ve Coates 2005a; Rayes-Caudillo ve ark. 2008; 

Steffoloni ve ark. 2014). Doğal antioksidan kaynağı olarak büyük bir potansiyele sahip olan Chia, 

özellikle et, süt ve fırıncılık ürünleri gibi yağlı gıdalarda oksidasyonu önlemek amacıyla kullanımının 

giderek artmaktadır (Nadeem ve ark. 2015).  
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Sater (Satureja hortensis L.) Bitkisinde Farklı Gübre Uygulamalarının Tarımsal 

Özellikler ve Uçucu Yağ Oranı Üzerine Etkisi 
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ÖZET 

Bu çalışma, Bursa ekolojik koşullarında farklı gübre uygulamalarının sater bitkisinin tarımsal 

özellikleri ve uçucu yağ oranı üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile 2016 yılı vejetasyon döneminde 

Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi deneme alanlarında yürütülmüştür. Elde edilen 

fideler 02. 05. 2016 tarihinde tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak 3 tekrarlamalı tarlaya 

dikilmiştir. Çalışmada kontrol, azotlu gübre uygulaması, yaprak gübresi (silisyum içerikli) uygulaması ve 

azotlu gübre+yaprak gübresinin birlikte uygulamaları ele alınmıştır. Azotlu gübre olarak dikim ile birlikte 

2.5 kg/da saf N gelecek şekilde amonyum sülfat (% 21) kullanılmıştır. Yaprak gübresi uygulaması dikimi 

takiben yaklaşık 15 gün aralıklarla 2 kez gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 01.07.2016 tarihinde biçim 

yapılmış ve ele alınan uygulamalara göre bitki boyu 42.87-44.10 cm, bitki çapı 25.00-29.67 cm, dal sayısı 

18.50-21.50 adet, yaş herba verimi 489.80-544.37 kg/da, kuru herba verimi 130.69-133.31 kg/da, kuru 

yaprak verimi 78.94-84.90 kg/da, kuru sap verimi 48.39-52.53 kg/da, yaprakta uçucu yağ oranı % 3.25-

3.70 ve uçucu yağ verimi 2.56-2.87 l/da arasında değişim göstermiştir. Yapılan araştırma bu konu ile ilgili 

bir ön çalışma niteliğinde olup genel olarak azotlu gübre uygulamasına ek olarak verilen yaprak gübresi 

kombinasyonunun daha yüksek değerler verdiği ve bu kombinasyonu azalan sıra ile azotlu gübre, yaprak 

gübresi ve kontrol uygulamalarının izlediği belirlenmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışma; Osmanlı Saray mutfağının yiyeceklerle olduğu kadar,  içecekler yönüyle de ne denli 

zengin olduğunu ortaya koyan, Osmanlı şerbet çeşitlerinin, tarihçesini ve bunların yapımında kullanılan 

bazı tıbbi bitkilerin tanıtılmasını ve faydalarını incelemektedir. Osmanlı döneminde çeşitli bitki, bitki 

özleri ve sularıyla hazırlanan; gıda, şifa, serinletici, hazmı kolaylaştırıcı ve diğer amaçlarla üretilen 

şerbetlerin belli başlıları, bu çalışmada yer almaktadır. Gelincik şerbeti, kızılcık şerbeti, demirhindi 

şerbeti, harnup şerbeti, koruk şerbeti, loğusa şerbeti, sirkencübin şerbeti, meyankökü şerbeti, nar şerbeti, 

tarçın şerbeti, hibiskus şerbeti, gül şerbeti, dut şerbeti, safran şerbeti, reyhan şerbeti, helyun şerbeti, 

menekşe şerbeti gibi şerbetler bunlardan bazılarıdır. Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de 

içecekler olarak gruplandırılan; hoşaf, şurup, salep, boza, komposto, ayran ve şerbetler insan sağlığı ve 

lezzet açısından önemli yere sahiptirler. Ancak ne yazık ki günümüzde gazoz, soda, kola ve hazır meyve 

sularının yerini aldığı ve unutulmaya yüz tutmuş bu şerbetlerin ve hazırlandıkları bitki veya bitki 

karışımlarının hatırlatılması ve yaşatılması önem arz etmektedir. Türk mutfak kültüründe önemli bir yere 

sahip olan şerbetler çoğu zaman taze tüketilen birer içecek iken; uzun süre saklanabilen meyve suları, 

kola, soda ve gazoz gibi gazlı ve gazsız içeceklerle günümüzde rekabet edemez olmuştur. Çok farklı 

çeşitleri olan bu şerbetlerin iyi tanıtılması, kültürümüzün yaşatılması, turizm açısından değerlendirilmesi 

ve üretildikleri bitki ve tıbbi bitkilerin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi; ekonomik anlamda da ülke 

ekonomisine katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelime: Geleneksel İçecekler, demirhindi, sirkencübin, meyan şerbeti 

 

Forgotten Sherbets From Ottoman To Nowadays and Medicinal Plants In Their Contents 

 

ABSTRACT 

This study examines the introduction and benefits of Ottoman sherbets, that show that Ottoman palace 

cuisine was rich in terms of both food and beverages. The sherbets are commonly used as food, healing, 

refreshing, digestion-enhancing and other purposes which are prepared from various plants extracts. 

Some of the commonly used plants included poppy, cranberry, tamarind, carob, sirkencübin, liquorice, 

pomegranate, cinnamon, hibiscus, rose, mulberry, saffron, basil, helyun, violet etc. As in the Ottoman 

periods; today some beverages as compote, syrup, sahlep, boza, ayran and sherbets are important in terms 

of human health and taste. Unfortunately, most of the traditional beverages have been replaced by exotic 

beverages like soda, cola and fruit juices these days. For this reason; remembering  of the plants and plant 

mixtures of these sherbets and production is important and should be evaluated in terms of tourism. At the 

same time the cultivation of medicinal plants will contribute to the country economy.  

Key words: Traditional beverages, demirhindi, sirkencübin, liquorice 

 

GİRİŞ 

Osmanlı Mutfağı genel olarak tarımsal ve hayvansal ürünlere dayanan, geleneklerin ve göreneklerin, 

dini inanç ve yapıların, mutfak kültürünü şekillendirdiği bir mutfaktır. Türklerin Orta Asya kültürüne 

dayalı mutfağı, Anadolu ve İslam uygarlığıyla tanışmasıyla zenginleşmiştir. Batı kültürüne açılma 

gayretleri, sanayileşmenin ve kentleşmenin hızlanması, kadının çalışma hayatına atılması, eğitim 

düzeyinin yükselmesi, yemek alışkanlıklarının ve ona bağlı olarak lezzet alışkanlıklarının değişmesine 

neden olmuştur. Ayrıca ekonomik koşullar da Türk mutfağının değişimini hızlandırmıştır (Artun, 1998). 

Yemek çeşitlerimizin zenginliği kadar; geleneksel içeceklerimizin de oldukça zengin oluşu dikkati 

çekmektedir. Ayran, boza, salep, süt, komposto, hoşaf ve şerbet gibi içeceklerimiz en çok bilinen 

içeceklerdendir. Şerbetler; susuzluğu giderici, serinletici ve yemek yerken içilen birer içecekler olduğu 

gibi bazı hastalıkların tedavisi amacıyla da şifa verici olarak kullanılmışlardır. Türkiye’de meyve 
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sularının yapımının yaygınlaşmasından önce şerbet dediğimiz içecekler çok yaygın olarak tüketilmiştir. 

Eskiden; başta Osmanlı’da saray olmak üzere; köşk veya konak sofralarında çeşitli şerbetler; özel 

ibriklerin içerisinde bulundurulup, misafirlere ikram edilmiştir. (Akçiçek, 2002; Özdoğan ve Işık, 2008). 

Hazırlanmasından sunumuna değin bir kültür hazinesi olan şerbetlerin günümüzde üretimine devam 

edilmesi ve gelecek nesillere bu kültürün aktarılması gerekmektedir. Bu çalışmada; Osmanlı mutfağında 

yer alan ancak günümüzde üretimi yapılan meyve suları, gazlı ve gazsız soğuk ve sıcak içeceklerle 

rekabet şansını yitiren bu nedenle de unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetleri anlatılmaya çalışılmıştır. 

Bu şerbetlerin hazırlandıkları bitkiler ve bunların tıbbi özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. 

 

Şerbetin Tanımı 

Çeşitli bitkilerin, meyve, kök, kabuk, çiçek veya tohumları başta olmak üzere veya tüm bitki 

kısımlarından hazırlanan bitki öz sularına şeker veya bal ilave edilmesiyle ortaya çıkan şurupların 

sulandırılmış, sıvı haldeki içeceklere adı verilmektedir. Şerbet, İngilizce’de sorbet-sherbet, Fransızca’da 

sorbet Almanca’da scherbett, İtalyanca’da sorbetto olarak geçmektedir (Oğuz, 2002; Sarıoğlan ve 

Cevizkaya 2016). Geleneksel şerbetler iki basit yöntemle hazırlanırlar. Sıkılarak çıkartılan meyve 

sularının içerisine şeker ve su ilave edilerek hazırlanır. Diğer yöntemde ise meyvelerin şırası, şekerle 

birlikte kaynatılır daha sonra soğutulmaya bırakılır. Elde edilen koyu şurup kıvamındaki karışımın 

sulandırılmasıyla da şerbet hazırlanır. İkinci yöntemde birinci yönteme göre daha koyu, daha uzun süreye 

dayanabilen şerbetler elde edilir (Şavkay 2000). Türk mutfak kültüründe şerbetler önemli bir yer 

tutmaktadır. Serinletici, susuzluğu giderici özellikleri sebebiyle yemek yerken tüketilebildikleri gibi 

çeşitli hastalıkların tedavisinde de diğer zamanlarda da tüketilen bir içki grubudur (Sürücüoğlu 1997; 

Sarıoğlan ve Cevizkaya 2016; Şerbet her ne kadar bir içecek gibi düşünülse de aynı zamanda sosyolojik 

de bir olgudur (Avcıkurt, 2009).  

 

Şerbetlerin Tarihçesi 

Altın çağını Osmanlıda yaşayan şerbetin; Türkler tarafından geliştirildiği ve 11. yy da meyve 

sularından hazırladıkları ve günün çeşitli saatlerinde içilen geleneksel bir içecek olarak ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Özellikle Osmanlı imparatorluğu döneminde şerbetler batı medeniyetlerine kadar 

ulaşmıştır. Şerbet, Osmanlı’da günlük yaşantıyı, geleneksel davranış kalıplarını etkileyen; halk 

sofralarında da eksik olmayan, çeşit çeşit yapılan, her evde, her zaman ansızın gelen misafire sunulması 

gereken en önemli ve leziz ikramlardan biriydi. (Sürücüoğlu ve Çelik, 2003; Sarıoğlan ve Cevizkaya, 

2016). 11. yüzyılda, Türkler çeşitli meyvelerden şerbet yapmış ve bu meyvelerde meyve suyunu 

çıkartmışlardır. Türkler yemek yerken soğuk olarak içtikleri içeceklerine ‘soğukluk’ demişlerdir. Kış 

aylarında yemeğin dışında en çok sıcak olarak tarçın şerbeti, yaz aylarında ise bal ve koruk şerbetlerini 

içmişlerdir. Nar şerbetini ise misafirlere servis etmek ise kibarlık olarak sayılmıştır. Anadolu’da da 

doğumlardan sonra şerbet ikram edilmesi de bir gelenek hâlindedir (Akçiçek, 2002). 13. yüzyılda 

Türklerde misafirlere ikram edilen en özel besinlerin önünde bal gelmekteydi. Bal ve şeker şerbeti o 

zamanların en çok içilen içeceklerindendi. Kuşluk ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek yenilen o 

dönemlerde, öğle vakitlerinde acıkan insanlar ise şerbet, meyve ve ayran ile açlıklarını gidermişlerdir 

(Sarıoğlan ve Cevizkaya, 2016). Hz. Mevlana ‘hayatta en sevdiğim üç şey; sema, hamam ve şerbet’ 

demiştir. Hz. Mevlana’nın eserlerinde geçen şerbetlerin başında; gülsuyu şerbeti, bal şerbeti, nardenk 

şerbeti, lütuf şerbeti, tanı şerbeti ve saf şeker şerbetleri vardır (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2005; Sarıoğlan ve 

Cevizkaya, 2016). Eskiden saray, konak ve köşk sofralarında çeşitli şerbetler özel ibrikler içinde bulunur 

ve yemekte su yerine şerbet içilirdi (Akçiçek, 2002). Kahve ve çay pek yaygın olmadığından gelen 

konuklara şerbet ikram edilirdi (Sarıoğlan ve Cevizkaya, 2016).  

 

Şerbet Çeşitleri  

Çok eski dönemlerden günümüze değin çok çeşitli coğrafyalardan ve kültürlerden etkilenerek ortaya 

çıkan, gelişen ve yayılan; yüzlerce çeşidiyle sevilerek tüketilmiş olan şerbetlerin yapımında bal, gül 

yaprakları, meyveler, baharatlar, kuruyemişler ve bunların karışımları yaygın olarak kullanılmıştır. 

Şerbetlerin Osmanlı Saray Mutfağında sofranın en önemli tamamlayıcı öğesi olduğu vurgulanmıştır. 

Osmanlıda yapılan ve saray başta olmak üzere halk arasında da sevilerek tüketilen şerbetlere örnek olarak 

aşağıdaki şerbet çeşitleri verilebilir (Sarıoğlan ve Cevizkaya, 2016; Akkor 2014; Akkor 2013; Mary Işın, 
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2010., Samancı, 2007; Yerasimos, 2010; Özdoğan ve Işık, 2008; Efendi, 2005; Haydaroğlu, 2003; 

Şavkay, 2000).  

   

Demirhindi Şerbeti 

Yapılışı: Demirhindi bitkisinin meyvesi su ve şeker ile karıştırılır ve eriyene kadar bekletilir. 

Sonrasında süzgeçten geçirilerek. Soğuk servis yapılır. Osmanlıda bu şerbet 41 çeşit baharat karıştırılarak 

daha zengin içeriklerle hazırlanmıştır.  

Faydası: Demirhindi (Tamarindus indica L.) bitkisi baklagiller familyasının bir üyesi olup, Afrika ve 

bütün tropik bölgelerde yer alan ülkelerde, yetişen 20-25 m boyunda bir ağaçtır. Şerbetinin iştahı açıcı, 

bağırsak gazını sökücü, ağız kokusunu giderici, beden ve zihin gücünü artırıcı özellikleri olduğu 

bilinmektedir. Ateş düşürücü ve soğuk algınlığından koruyucudur. Susuzluğu giderir ve serinlik verir. 

İçeriğinde bulunan A, C ve E vitaminleri ve selenyumdan dolayı kanserle mücadele için iyi bir 

antioksidan kaynağıdır. Boğaz ağrılarında suyu gargara şeklinde kullanılabilir. Ayrıca demirhindi suyu 

iltihaplı göz hastalıklarında ve kuru göz tedavisinde kullanıldığı birçok faydası olduğu bilinmektedir. 

 

Nane Şerbeti 

Yapılışı: Taze nane yaprakları iyice ezilir ve limon suyuyla karıştırılır. Toz şeker ve su ilave edilip 

iyice karıştırılır. Bir süre bekletildikten sonra şerbet kaynatılır. Soğuyunca süzülür ve servis yapılır. 

Faydası: Nane (Mentha piperita L.) bitkisi Ballıbabagiller familyasındandır. Akdeniz'in doğal bitkisi 

olup, Anavatanı özellikle Anadolu ve Mısır’dır. Türkiye’de tüm bölgelerde doğal koşullarda rahatlıkla 

yetişebilen 25-30 farklı türü söz konusudur. İçerdiği uçucu yağları sebebiyle hoş kokulu, eflatun renkli 

çiçekleri olan çok yıllık otsu bir bitkidir. Nane tüketimi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Tamamlayıcı 

tıpta hastalıkların tedaisinde kullanılmıştır. Genelde solunum yolları için faydalarıyla tanınan bitkinin 

sahip olduğu uçucu yağının antiviral, antibateriyel ve anti fungal etkileri günümüzde bilimsel olarak da 

ortaya konulmuştur. Nane bitkisi içerdiği zengin miktardaki A vitamini özellikle göz sağlığı için çok 

önemlidir. 

 

Gül Şerbeti 

Yapılışı: Gül şerbeti, Osmanlı saraylarında çok kullanılan bir içecektir. Derin bir tencerenin içerisine 

gül yapraklarını konulur. İlave edilen su ile kısa süre (8-10 dakika) kaynatılır. Kaynama sırasında limon 

tuzu ve şeker ilave edilir ve bir süre daha kaynatılmaya devam edilir. Soğuduktan sonra servis edilebilir. 

Faydası: Gül (Rosa sp.) hoş kokusu ve güzel çiçekleriyle geçmişten günümüze çok değişik amaçlarla 

kullanılmış bir bitkidir. Sahip olduğu hoş kokusu çiçeklerindeki uçucu yağlardan kaynaklanmaktadır. Bu 

çiçeklerden hazırlanan şerbet yüksek ateşe iyi gelmektedir. Akla ve zekaya faydalıdır. Rahat uyku 

uyumaya yardımcı olur, ferahlık verir, baş ağrısına iyi gelir, mideyi rahatlatarak kusma, öğürme vb 

durumlarda sakinlik sağlamak gibi birçok faydası bulunmaktadır. 

 

Kızılcık Şerbeti 

Yapılışı: Kızılcık meyvelerinin şeker ile kaynatılmasıyla hazırlanan şerbetin suyu çıkartılır. Halk 

dilinde türkülere konu olmuş kızılcık, güzel Anadolu’muzun zengin meyve çeşidi içerisinde güzide bir 

meyvesidir. “Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur” diyen Lokman hekim bu meyve türünün 

önemini belirtmiştir. 

Faydası: Kızılcık (Cornus mas L.) Türkiye ile orta ve Güney Avrupa ve Kafkaslar doğal yayılış 

alanlarıdır. Kanser, idrar yolu enfeksiyonu, başta olmak üzere diğer enfeksiyonlara karşı da iyi gelir. Diş 

sağlığından, cilt sağlığına, hücrelerin yenilenmesinden, sindirim sistemi organlarının sağlığının 

korunmasına kadar birçok faydası vardır. 

 

Harnup Şerbeti (Keçiboynuzu) 

Yapılışı: Keçiboynuzları akşamdan suya konularak 10-12 saat suda bekletilirler. Sabah sudan çıkarılıp 

küçük küçük kesilirler. Tencereye alınarak su ve şekeri ilave edilerek kaynatılırlar. Sonrasında soğumaya 

bırakılır ve soğuduktan sonra servis edilir. 

Faydası: Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Akdeniz kökenli olup, Türkiye’nin Batı ve Güney 

bölgelerinde, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yayılım gösteren bir ağaçtır. Kalsiyum bakımından 

sütten 3 kat daha zengindir. Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimini destekler. Kemik erimesi ve 
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kansızlık tedavisine yardımcı olur. Astım, alerjik, ve bronşit tedavisine yardımcı olur. Gribe karşı vücut 

direncinin artmasına yardımcı olur. Sigara kullananlarda güçlü bir balgam söktürücü olarak faydaları 

vardır 

 

Koruk Şerbeti 

Yapılışı: Koruk şerbeti olgunlaşmamış üzümle (koruk halindeki) hazırlanan Osmanlı mutfağına özgü, 

günümüzde Ege bölgesinde halen yapılan bir içecektir. Sıcak yaz günleri için keyifle içeceğiniz 

ferahlatıcı bir şerbettir. Koruklar, iyice yıkanıp temizlenir sonrasında ezilerek suyu çıkartılır ve 

süzdürülür. Toz şeker ve su tencerede koyulaşana kadar kaynatılır. 

Faydası : Anavatanı Anadolu‘yu da içine alan Küçük Asya ve Kafkasya’yı da kapsayan bölgeler olan 

Üzüm (Vitis vinifera L.) bitkisinin koruklarından elde edilen şerbet iştahı açar. Göz ağrılarını dindirir. 

Kurdeşen hastalığının tedavisinde kullanılır. Deride oluşan kızarıkları giderir. Bağırsakları çalıştırır ve 

kabızlığı önler. Sıcak havalarda toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Vücudu serinletir ve rahatlatıcı etkisi 

vardır. 

 

Gelincik Şerbeti  

Yapılışı: Gelinciklerin diplerindeki siyah kısımları makasla kesilir. Bir kabın kaynar su dökülür ve 

gelincikler beyazlaşıncaya kadar karıştırılır. Elde edilen su süzülerek tencereye alınır. Kaynamaya 

başlayınca limon tuzu atılır ve soğutmaya bırakılır. Soğuyunca süzerek bir kaba veya şişeye alınır. 

İçileceği zaman 1 ölçek gelincik şerbeti 3 ölçek su ile inceltilerek servis edilir. İçeriğinde yer alan 

maddeler dolayısıyla kullanımında dikkatli olunmalıdır. 

Faydası: Papaver rhoeas L. Gelincikgiller familyasının (Papaveraceae) bir bitkisidir. Müsilaj, 

şekerler, alkaloidler ve zamk içerir. Nefes darlığı, astım, bronşit ve göğüs nezlesinde rahatlık sağlar. Kan 

tükürme ve kan kusmayı keser, uykusuzluğu giderir, yanıkları iyileştirme gibi birçok faydası 

bulunmaktadır. 

 

Kara Dut Şerbeti 

Yapılışı: Ayıklanıp temizlenen karadut meyveleri bir kap içerisinde su da koyularak kaynatılır.  Toz 

şeker ilave edilip on dakika kadar daha kısık ateşte pişirilir. 

Faydası: Karadut (Morus nigra L.), 10-13 metreye kadar boylanabilen dutgiller familyasından bir 

ağaçtır. Anavatanı Türkistan olan bitki; Çin’den İran ve Irak’a, Türkiye’den, Akdeniz ülkeleri ve 

Avrupa’ya kadar uzanan çok geniş bir alanda yayılış gösterir. Bu bitkinin meyvelerinden hazırlanan 

şerbet; halsizliği ve aşırı yoğunluğu giderir. Ülser gibi aşırı sindirim hastalıklarına iyi gelir. Mide 

salgılarını arttırır ve vücudun dengede olmasını sağlar. Dişlerin sağlam olması gibi birçok faydası 

bulunmaktadır. 

  

Tarçın Şerbeti 

Yapılışı: Tarçın çubukları kırılır ve iyice yıkanırlar.  Su ve şeker ilave edilerek yarım saat kadar 

kaynatılır. Soğuduktan, su ve buz eklenerek servis edilir. 

Faydası: Tarçın (Cinnamomum zeylanicum L.)  anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan, yaprak 

dökmeyen aromatik kokulu bir ağaçtır. Gövde kabuklarından elde edilen bir baharat olan tarçından 

hazırlanan şerbet; vücut ısısını arttırarak enerji ve zindelik kazandırır. Sindirim sistemini düzenler ve 

hazımsızlığı giderir. Aynı zamanda ishale de fayda sağlar. Kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıklara karşı 

koruma sağlar 

 

Sirkencübin Şerbeti 

Yapılışı: Eşit miktarda balı ve sirkeyi bal eriyene kadar karıştırın,üzerine soğuk suyu karıştırarak ilave 

edin.Hazırladığınız karışımı bir sürahiye boşaltın,üzerine nane yada fesleğenleri de ekleyip soğuması için 

buzdolabına kaldırılır.  

Faydası: Mevlânâ Celaleddin Rumi Mesnevi'de, "Bal ile sirke ölçüsü aynı olmaz ise sirkencübin güzel 

olmaz" demiş. Farsça 'sirke' ve 'encübin' (bal) kelimelerinden oluşmuş sirkencübin Mevlevi mutfağında 

ve halk mutfağında tüketilmiştir. Metabolizmayı hızlandırır, zayıflamaya da yardımcı olur, kabızlığı 

önler. Şişkinlik ve gaz gibi problemlerine iyi gelir. Ayrıca B grubu vitaminleri ve mineralleri içerir. Bu 

şerbetlerin haricinde daha nice meyvelerden, baharat ve tıbbi bitkilerden yapılan şerbetler mevcuttur. Bu 
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çalışmada yapılışı ve faydası hakkında bilgiye yer verilmese de önemli şerbet çeşitlerinden olan meyan 

şerbeti, nar şerbeti, safran şerbeti, reyhan şerbeti, gül hatmi şerbeti, helyun şerbeti menekşe şerbeti gibi 

şerbetlerin varlığının bilinmesinde fayda vardır.   

 

SONUÇ 

Kültürümüzde gerek yemeklerle birlikte, gerekse de yemeklerden önce veya sonra sunulan içecekler 

önemli bir yere sahiptir. Bu içeceklerin içerisinde yer alan şerbetler mutfak kültürümüzde içeceklerimizi 

zenginleştiren; kokusu, lezzeti, görselliği ve tıbbi olarak birçok faydası olan içeceklerimizdendir. 

Günümüzde şerbet kültürü yerini kola, gazoz, soda, fanta, meyve suları gibi çeşitli kimyasal işlemlere tabi 

tutulan içeceklere bırakmıştır. Ancak; Anadolu’nun kırsal yerlerinde otlar ve çeşitli meyveler toplanıp 

şerbetler yapılarak tüketilmektedir. Günümüzde neredeyse unutulmuş olan bu içecekler gerek görsel 

olarak, gerek sağlık açısından, gerek lezzet yönünden günümüz içeceklerinden çok üstündürler. Bu 

sebepten dolayı ülkemize özgü içeceklerden olan şerbet çeşitlerinin yaşatılması ve azalmış olan üretimin 

ve tüketimin arttırılması için Türk halkı olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

Tütün (Nicotiana tabacum L.), tek yıllık Patlıcangiller (Solanaceae) familyasına ait bir bitki olup 

anavatanı Orta Amerika olarak bilinmektedir. Tütünün Anadolu’ya girişinin 1600’lü yılların başları 

olduğu düşünülmektedir. Tütün, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de sigara üretimi başta olmak üzere 

değerlendirilen bir bitkidir. Bu amaçla bitkinin yaprakları kullanılmaktadır. Bitkinin diğer organları ve 

kısımlarının da değerlendirilmesi söz konusudur. Tohumlarında %6-42 oranında yağ bulunur. 

Tohumundan elde edilen yağı Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan gibi ülkelerde salata yağı olarak 

kullanılmaktadır. Yağı alındıktan sonraki tohumun küspesi hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. 

Tütün yapraklarında nişasta, zamk, tanen ve alkaloidler bulunmaktadır. Tütün, aynı zamanda kolonya ve 

kozmetik ürünlerin (şampuan, sabun vs.) üretilmesinde de kullanılmaktadır. Yapraklarında bulunan 

alkaloidler; ziraai mücadelede, nikotinin sülfat tuzları şeklinde böcek öldürücü olarak kullanılmaktadır. 

Tarlada kalan tütün sapları el yapımı kâğıt yapımında veya sunta tahta yapımında 

değerlendirilebilmektedir.  Meyve kasası, sepetler, yelpaze ve vazo gibi maddelerin yapımında da 

kullanılmaktadır. Tütün bitkisi aynı zamanda fitoremediasyon uygulamasında da kullanılabilmektedir. 

Tütün, toprağı ya da suyu belirli nedenlerle kirletmiş olan ağır metalleri bünyesine alarak, topraktan 

uzaklaştırılmasına yani ekstrakte edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada; tütünden biyodizel 

üretimine, insektisit etkisinin belirlenmesine ve toprak ağır metal kirlenmesine karşı fitoremediasyonda 

faydalanılmasına yönelik bazı çalışmalardan bahsedilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Tütün, Fitoremediasyon, Biodizel, Kozmetik  
 

Usage of Tobacco (Nicotiana sp.) Plant in Areas Outside from Cigarette 
 

ABSTRACT 

Tobacco (Nicotiana tabacum L.) is annual  plant of  Solanaceae family. It is believed that the origin of 

tobacco, known as Central America. It was brought to Anatolia at  the beginning of the 1600s. Tobacco   

leaves  evaluated in Turkey, especially in the production of cigarettes and hookahs.   There is 6-42% oil in 

the seeds. The oil obtained from the seed is used as salad oil in countries like  Bulgaria, Greece and India. 

The seeds after extraction of oil are used as   as animal feed/cake. Tobacco leaves contain starch, gum, 

tannins and alkaloids. Tobacco is also used in the production of cologne and cosmetic products (shampoo, 

soap, etc.). Alkaloids in leaves; are used as insecticide in the form of nicotine sulfate salts. Tobacco stalks 

remaining in the field that can be evaluated in the manufacture of  paper  or chipboard  . It is also used in 

making of fruit baskets, baskets, fans and vases. The tobacco plant can also be used for phytoremediation. 

Some plants take heavy metals from  contaminated soils or water for certain reasons, and help them to 

phytoremediate soil..   

Key words: Tobacco, Phytoremediation, Biodisel, Cosmetic.  
 

GİRİŞ 

Tütün, bitki sistematiğinde Solanaceae (Patlıcangiller) familyasının Nicotiana cinsine ait olan 

genellikle yıllık olarak yetişen bir bitkidir. Dünyada yaklaşık dört milyon hektardan fazla alanda ve 

125’in üzerinde ülkede yetiştirilmektedir (Mackay ve Eriksen, 2002; Güzel, 2016). Bitkinin adaptasyon 

kabiliyeti oldukça yüksektir. 100-110 günlük vejetasyon süresi boyunca sıcaklıkların 12°C’nin altına 

düşmeyecek şekilde, optimum sıcaklık 22-24°C civarında olmasını istemektedir. 1800-3500 °C sıcaklıkta 

iyi kalitede, düşük nikotin oranında ürün elde edilebilmektedir. Yıllık yağış oranının 500-700 mm 

civarında olduğu yerler, tütün yetiştiriciliği için uygundur. Tütün; derin toprak profilli, nemli ve geçirimli 

toprakları sevmekle birlikte, kırmızı renkli, nötr ve hafif asidik topraklarda iyi gelişim göstermektedir. 

(Bayrak 2013; Şahin ve Taşlıgil 2013; Güzel 2016). Anavatanı Orta Amerika olarak bilinen tütün 

bitkisinin, Anadolu’ya girişi 1600’lü yılların başlarında olmuştur. 1630’lu yıllarda Osmanlı 

İmparatorluğunun farklı sancaklarında yetiştirilmeye başlanmıştır (Bayrak 2013; Şahin ve Taşlıgil 2013; 

Güzel 2016). Türkiye’de Tütün ekimi ise ilk olarak Akhisar’da yapılmıştır. Son yıllarda Türkiye’deki 
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genç nüfusun kırsal kesimlerden şehirlere yapılan göçleri nedeniyle zirai faaliyetlerden uzaklaşmalarına 

rağmen tarımı Türkiye’ de hala büyük öneme sahiptir (Şahin ve Taşlıgil, 2013). Günümüzde yetiştiriciliği 

Ege, Doğu Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Trakya’nın bazı kesimlerinde yapılmaktadır. Tütün, 

üretiminin yapıldığı bölgelere göre Ege, Marmara-Trakya, Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu Anadolu 

bölgesi olmak üzere dört farklı gruba ayrılmaktadır. Tütün ihracatımızın %90-95’ini ise Ege bölgesi 

tütünleri oluşturmaktadır (Bayrak 2013; Şahin ve Taşlıgil 2013).  

Dünyadaki üretimine baktığımızda ise tütün üretiminin en çok olduğu ülkeler arasında Çin, Hindistan, 

Brezilya, ABD, Türkiye, Zimbabwe, Endonezya, İtalya, Yunanistan ve Malawi yer almaktadır (Azkan, 

2002; Güzel, 2016) Tütün günümüzde dünya ülkelerinin olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin de önemli bir 

endüstriyel ürünüdür. Tütünün dünya ihracat sıralamasında altıncı sırada olan ülkemiz, yaklaşık elli 

ülkeye ihracat yapmaktadır. Tütün bitkisinin üretimi ile elde edilen gelir ülkemiz tarımsal gelirinin ise % 

3’lük bir kısmını oluşturmaktadır (Köprülü ve ark. 2009; Çerçioğlu, 2011; Güzel, 2016). Ülkemizde 

yetiştirilen tütünün %98’i güneşte kurutulan “oryantal tütün” olarak da adlandırılan tütündür. Tütünler 

kurutma yöntemlerine göre güneşte kurutulan (sun-cured), ısı ile kurutulan (flue-cured), kapalı zaman 

zaman havalandırılabilen ortamlarda kurutulan (air-cured) ve ateşte kurutulan (fire-cured) tütünler olarak 

sınıflandırılırlar. Ayrıca, Türkiye’de %2 oranında yabancı kaynaklı tütün olarak nitelendirilen Virginia, 

Burley, puroluk, Tömbeki ve Hasankeyf olarak isimlendirilen tütünlerde yetiştirilmektedir. Özellikle 

nargile tütünü olarak kullanılan tömbeki tütününün nikotin oranı oldukça yüksektir (Şahin ve Taşlıgil, 

2013; Güzel, 2016). Tütün sigara üretimi haricinde çok değişik amaçlar için de kullanılabilecek bir 

bitkidir. Bu çalışmada tütünden biyodizel üretimi hakkında yapılan çalışmalardan, Fitoremediasyon 

uygulamalarında kullanılma imkânlarından ve insektisit olarak değerlendirilmesinden bahsedilmiştir.  

Biyodizel Üretimi Uygulamalarında Kullanımı  

Tütün yaprakları hasat edildikten sonra tarlada kalan sap ve tohum ise imha edilmektedir. Oysa 

tahmini rakamlara göre tütün alanlarında, dekarda 15-25 kg tohum bulunmaktadır. Bu miktar bazı 

alanlarda daha yüksek rakamlara da çıkabilmektedir. Denizli yöresinde dekardan 61.7 ± 14.2 kg/da tohum 

toplandığı bildirilmektedir (Usta, 2005). 145 bin hektar alanda ekimi yapılan bir ürün olan tütün için 

dekara 25 kg tohum verimi varsayımı ile kaba bir hesap yapacak olursak 36 bin ton tütün tohumunun 

alınabileceği görülmektedir. Tohumdaki yağ oranının ortalama %40 olduğu düşünüldüğünde; yaklaşık 

14.400 ton yağ alınabileceği anlaşılmaktadır (Çalışkan ve ark. 2009) 

Tütün yağının besleme kalitesinin yerfıstığı ve pamuk yağından daha iyi olduğu, aspir yağına ise 

benzer olduğu, raf ömrü bakımından da diğer yağlar kadar dayanıklı olduğu, ayrıca yağ 

ekstraksiyonundan sonra geriye kalan tohum posasının, azotça zengin bir hayvan yemi katkı maddesi 

olarak kullanılabileceği ortaya koymuştur (Patel ve ark. 1998). Tütün yetiştiriciliğinde tek amaç, kaliteli 

yaprak tütün elde edilmesi olduğundan, tohum verimi ve tohum üretimi dikkate alınmamaktadır. Oysa 

tütün tohumu, yağ içeriği bakımından ayçiçeği ve kolzaya benzer, soyadan ise yüksektir. Yağ üretimini 

artırmayı amaçlayan ve tütünün bir yağ bitkisi olarak da değerlendirilebileceğini düşünen bazı 

araştırıcılar, ana ürünü tohum olan, tütün çeşitlerinin ıslahına yönelmişlerdir. Bu amaçla araştırıcılar 

İtalya’da %39.4 yağ içeriği olan ve 5700 kg/ha tohum alınabilen hatlar geliştirmişlerdir. Bu miktar 

tohumdan 2000lt/ha üzerinde yağ alınabilmektedir (Wendy ve ark., 2007). Tütün tohum yağı, dizel yakıt 

için uygun bir alternatiftir. Tütün tohumu yağının 40 oC’de, kinetik vizkozitesi 27.7 mm3/s; setan sayısı 

38.7; enerji içeriği 39.6 Mj/kg olup bulutlanma noktası -7.8 oC, akma noktası -14 oC, parlama noktası 220 
oC, yoğunluk 0.9175, sülfür 0,0006, iyot sayısı 135 ve kül ise %0.008 olarak tespit edilmiştir (Giannelous 

ve ark. 2002). Velikovic ve ark. (2006) yaptıkları çalışmalarında elde edilen tütün biyodizelinin, en son 

American (ASTM D 6751-02) ve Avrupa (DIN EN 14214) standartlarında öngörülen sınırlar dahilinde 

olduğunu, ikinci standardın öngördüğünden daha yüksek bir asit değeri (<0.5) olan yakıt özelliklerine 

sahip olduğunu için tütün tohumlarının biyodizel üretimi için değerli bir tarımsal atık olarak yenilenebilir 

hammadde olduğunu belirtmişlerdir. Chinweuba (2013) yaptığı çalışmasında tütün tohumlarından 

extrakte ettikleri yağın %36.75 oranında olduğunu yağ kalitesi, yağ asitleri içeriği iyot içeriği, serbest yağ 

asitleri içeriği, yağın kuruma özelliği gibi özelliklerini incelemiştir. Bu yağın saç şampuanlarının, 

ayakkabı boyalarının üretiminde ticari olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. 

İnsektisit olarak kullanılmasına yönelik uygulamalar 

Tütün üretiminin temel amacı, nikotin olmakla birlikte tohumlarından yağ, selüloz ve pektin, 

saplarından selüloz, çiçeklerinden esans ve kolonya, küllerinden potasyum karbonat elde edilmektedir. 

Böcek ilacı olarak; kırık ve döküntü tütünden nikotin sülfat üretilmektedir. Vitamin B kompleksi ve 
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dehidrogenaz enzimi için önemli olan nikotin asidi bazı ilaçların yapımında da kullanılmaktadır (Örsel, 

2010; Taş, 2003; Güzel, 2016).Tütün yaprağında bulunan bu alkoloidlerin %95’ini nikotin meydana 

getirir. Tütünde nikotin dışında yer alan bir çok alkaloid de bulunmaktadır. Bunlar arasında nornikotin, 

nikotellin, nikotoin, isonikotin, nikotein, nikotemin, kotinin, nikotyrin, nikotin N-oksit, anabazin ve 

myosamin yer alır (Azkan 2002; Kesim, 2004). Iqbal ve ark. (2006) yaptıkları çalışmalarında; N. 

tabacum’un ham ve metanollü ekstraktlarının; koyunlarda parazit olarak bulunan, bağırsak solucanlarının 

gelişmesi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Pakistan’da geleneksel olarak yapılan bir uygulama olan bu 

uygulamanın; yaptıkları bu çalışmayla da doğruluğunu ortaya koymuşlardır. Tütünün bağırsak 

solucanlarının yumurta sayısını doza bağlı olarak düşürdüğünü tespit etmişlerdir. Tiwari ve ark. (1995) 

Yaptıkları çalışmada tütünden elde edile alkaloid içerikli ekstraktın Un biti (Tirbolium castaneum ) 

böceği üzerine insektisit etkisini araştırmışlardır. Bu böcek türüne karşı tütünün öldürücü etkisinin olduğu 

tespit edilmiştir. %3’lük konsantrasyonların ise reppellent etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  

Fitoremediasyon Uygulamalarında Kullanımı 

Kirlenmiş veya kirletilmiş toprakların iyileştirilmesi için değişik yöntemler söz konusudur. Bu 

yöntemlerin ekonomik aynı zamanda teknik bir yöntem olması gerekmektedir. Kirli topraklarda metal 

toplayıcı bitkileri kullanarak yapılan iyileştirme yöntemleri, fitoremediasyon olarak adlandırılmaktadır. 

Bitki kullanılarak, kirletilmiş alanların temizlenmesi; ucuz, doğaya uygun, halk tarafından benimsenebilir 

bir tekniktir (Yurdakul, 2015). Tek ve çok yıllık gelişim gösteren biriktirici özelliği olan 450 bitki çeşidi 

tespit edilmiştir.  Nikel biriktirici bitki olarak; Brassicaceae familyası, Euphorbiaceae ve Asterceae 

familyasının bazı cinsleri belirlenmiştir. Zn biriktirici bitki olarak, Brassicaceae familyasından; Cu ve Co 

biriktiren bitkiler incelendiğinde, Lamiaceae ve Scrophulariaceae’ familyasından bazı bitkilerin bu 

hususta ön plana çıktığı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir (Brooks, 1998). Fitoremediasyonda kimyasal 

kirleticiler bitkilerin kökleri yoluyla topraktan kirlenmiş suyun absorbe edilmesi sırasında alınırlar. 

Örneğin; Ukrayna’daki Çernobil nükleer enerji tesisi havuzlarındaki radyoaktif sezyum ve stronyumun 

etkin bir şekilde uzaklaştırmasında ayçiçeği bitkileri kullanılmıştır. Hindistan ve Bangladeş’te su 

kaynaklarından arseniğin uzaklaştırılması için su sümbülleri kullanılmaktadır. Arsenik 

konsantrasyonlarının Bangladeş’te yeraltı sularının % 60’ında sağlık standartlarını aştığı düşünüldüğünde, 

bu konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Fitoremediasyon işleminde kullanılan bitkiler; bulaşık 

bitkiler veya atık olarak düşünülürler. Bu yüzden yakılarak veya diğer yollarla bertaraf edilirler. 

Kirleticilerin yoğun konsantrasyonları çoğu bitkiyi öldürdüğü için, fitoremediyasyon; kirlilik 

konsantrasyonu düşük olduğunda-yüzey toprağı veya yeraltı sularında-bu yöntem iyi çalışır (Thieman ve 

Palladino, 2013). Boonyapookana ve ark. 2007; yaptıkları çalışmalarında; tütün ve bazı bitkilerin kurşun 

(Pb) ile kirlenmiş toprakların temizlenmesinde kullanılma potansiyelinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kurşunun bitkide yaprak bölümünde, yaprak ve kök bölgesindeki vasküler demetler bölgesinde daha çok 

biriktiğini belirtmişlerdir. Kurepa ve ark. (2007) tütün bitkisinin topraktan Cu alımıyla ilgili çalışma bir 

yapmıştır. Çinkonun (Zn) farklı miktarlardaki ZnSO
4
 şekliyle, yapay olarak kirletilmiş topraklarda 

yaptıkları temizleme çalışmasında mısır ve tütün bitkisini kullanmışlardır. Çinkonun uzaklaştırılma 

miktarı mısır bitkisiyle 13kg/ha yıl olurken; tütün bitkisiyle 11 kg/ha yıl olmuştur. Toprağın Çinko 

seviyesini 350 mg/kg‘dan 150 mg/kg’a düşürmek için Tütün bitkisi için hesaplanan sürenin yaklaşık 55 

yıl; mısır bitkisi için 63 yıl olduğunu tespit etmişlerdir. Kayser vd (2000) yaptıkları çalışmalarında Çinko 

(Zn), Kadmiyum (Cd) ve Bakır (Cu) gibi ağır metaller ile kirlenmiş toprağın temizlenmesinde tütün 

bitkisini kullanmışlardır.  Mench ve Martin (1991), yaptıkları çalışmalarında Cd, Cu ve Fe
+

2 

katyonlarının çözünür kök sızıntıları içerisindeki varlıklarını araştırmışlardır. Nicotiana türlerinin kök 

salgılarının kadmiyumuun (Cd) çözünürlüğünü arttırdığını belirlemişlerdir.  
 

SONUÇ 

Görüldüğü gibi tütün sadece sigara üretiminde değil daha birçok alanda değerlendirilebilecek bir 

üründür. Bunun için özellikle tohum verimi yüksek çeşitlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çeşitli 

araştırıcıların Avrupa’nın tütün tarımının umudu olarak gördüğü tütünden biyodizel üretiminin; önemli 

bir tütün üreticisi olan ülkemiz içinde öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.  
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ÖZET 

Bu çalışma; farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerin meryemana dikeni (Silybum marianum (L.) 

Gaertner) bitkisinin verimi ve bazı tarımsal özellikleri üzerine etkisini belirlemek üzere yapılmıştır. 

Çalışmada; 8 farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafeye (25x10; 25x20; 25x30; 25x40; 50x10; 50x20; 50x30 

ve 50x40 cm) ekimleri yapılmıştır. Dekara tohum verimi (kg/da), bitki boyu (cm); dal sayısı (adet/bitki); 

tabla sayısı (adet/bitki) gibi karakterlerde ölçümler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; dekara tohum 

verimi 70,2 ile 139,7 kg/da arasında değişmiştir.  Dal sayısı 3,53 ile 5,73 adet/bitki arasında değişmiştir. 

Tabla sayısı 6,47 ile 13,73 adet/bitki arasında değişmiştir. Bitki boyu değerleri ise 177,13 ile 195,73 cm 

arasında değişmiştir. Bu çalışmada; verim açısından en uygun ekim sıra aralık mesafelerinin 25x20 ve 

25x30 cm olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; Meryemana dikeni yetiştiriciliğinde; Hatay ili koşulları; sıcaklık, toprak, su ve nem 

bakımından çok uygun gibi olsa da özellikle yörede hasat zamanı, denizden esen hakim rüzgarlar 

nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çünkü meryemana dikeni; tablaları eş zamanlı 

olgunlaşmamakta ve olgunlaşan tablalar açılarak, tohumlarını etrafa kolayca saçmaktadır. Rüzgâr da 

özellikle buna çok yardım etmektedir. Bu durum ciddi verim kayıplarına yol açmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Meryemana Dikeni, Silybum marianum (L.) Gaertner, Hatay İli 

 

Determination of the Effect of Different Row and Row Spaces on the Yield and Some Agronomic 

Characteristics of Milk Thistle (Silybum marianum (L.) Gaertner) Plant 

 

ABSTRACT 

This Study was made to determine effects of different row spaces on the yield and some agronomic 

characteristics of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertner) plant. In this study; 8 different row spaces 

(25x10; 25x20; 25x30; 25x40; 50x10; 50x20; 50x30 and 50x40 cm) were evluated. Seed yield (kg/da), 

plant height (cm); number of branches (number/plant); the number of head (pieces/plants) were measured. 

According to the results obtained; yields ranged 70.20 to 139.70 kg/da. The number of branches varied 

from 3.53 to 5.73 per plant. The number of heads varied between 6.47 and 13.73 head /plant. Plant height 

values ranged from 177,13 to 195,73 cm. In this study; it was determined that the optimum sowing 

distance distances were 25×20 and 25×30 cm in terms of yield. 

Therefore; Hatay Province conditions is very suitable for cultivation of this plant, as temperature, soil, 

water and humidity in the cultivation of milk thistle are appropriate; However, strong winds from the 

Mediterranean sea at the time of harvest may cause problems. The plant has indeterminate habit of 

maturity and the heads do not mature at the same time. Therefore as soon as the seeds in the heads 

mature, there is every likelyhood of their shedding all around. The wind contributes to it largely  causing  

huge yield loses.  

Key words: Milk Thistle, Silybum marianum (L.) Gaertner), Hatay Province  

 

GİRİŞ 

Türkiye biyolojik çeşitliliği ile Avrupa’nın en zengin ülkelerindendir. 12000 bitki taksonun doğal 

yayılış göstediği Türkiye’de mevcut genetik kaynakların korunması ve değerlendirmesi çok büyük önem 

arz etmektedir. Bu bitkiler kozmetik, gıda, boya, ilaç vs. bir çok alanda değerlendirilebilmektedir. Ancak 

doğadan toplama şeklinde yapılan bu değerlendirme beraberinden bir çok sorunu da getirmektedir. Bu 

türlerin bir kısmının kültüre alınıp değerlendirilmesi önemlidir. Türkiye’de bazı türlerin yetiştiriciliği son 

yıllarda giderek artış göstermektedir. Ama bir çok üründe ise bu durum yetersizdir. Bir bitki türünün 
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doğadaki yabani formlarının incelenip kalite ve kullanım açısından önemli olanlarının ıslah edilerek veya 

kültüre alınması ve tarıma kazandırılması gerek ekonomik gerekse de bu türlerin neslinin korunması 

açısından çok önemlidir. Karaciğer rahatsızlıklarında kullanıldığı bilinen bir tür olan Silybum marianum 

(L.) Gaertner meryemana bitkisinin de külütürünün yapılması bu üründen elde edilecek Silimarin etken 

maddesinin ilaç hammaddesi olarak kullanılmasına katkı sağlayacaktır.  Meryemana dikeni (Silybum 

marianum) Astreceae familmasından olup, bitkinin kökleri ve rozet yaprakları sebze olarak tohumları ise 

karaciğer ve safra kesesi rahatsızlarının tedavisinde kullanılan tek yıllık bir bitkidir. Yüksek derece 

antioksidan etkiye sahip olan meryemana dikeni tohumu, içerdiği sabit yağlar ile kozmetik sektöründe 

kullanılmaktadır. Bitki dünyada 250 ile 2500 m rakımlar arasında geniş bir alanda yayılış göstermekle 

birlikte (Ram ve ark, 2005) Kuzey Afrika’dan, Batı Avrupa, Batı Asya ve  Hindistan'a kadar değişen 

geniş bir alanda yayılış göstermektedir. Türkiye’de Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın 

olarak bulunmaktadır (Meriçli,1984). 

Tıbbi olarak bitkinin tohumları kullanılmaktadır. Bitkinin tohumları % 1-5 oranında silimarin 

içermekte ve bu bileşik bitkinin çiçek, yaprak ve kökünde bulunmamaktadır (Baytop, 1984). 

Tohumlarında, % 20-30 sabit yağ, nişaşta, tanen ve içerisinde bulunan silimarinler (silybin, silydianin ve 

slychristin) adlı bileşikler karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. 

Meryemana dikeni ekstreleri % 70-80 silimarin içermesinden dolayı yüksek derecede antioksidan etkiye 

sahip olduğu kanıtlanmıştır (Tanker ve Tanker, 2003). Silybum marianum  tohumunda yaklaşık % 50-60 

oranında linoleik asit ve % 20-30 oranında oleik asit olduğu, doymamış yağ asitlerinden en yüksek değere 

sahip olanları ise % 9 palmitik asit ve% 6,6 stearik asit bulunmaktadır (Wanger ve ark., 1986, El-Mallah 

ve ark., 2003). Bu bitkinini çeşitli bitkisel preparatları da Avrupa’da  eczanelerde satılmaktadır 

(Demirezer ve ark, 2007). Meryemana dikeni tohum sabit yağları kozmatik sektöründe bebek kremleri ve 

bakım ürünü olarak kullanılmaktadır (Çelik ve Kan, 2013). 

Bu çalışma; farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerin meryemana dikeni (Silybum marianum (L.) 

Gaertner) bitkisinin verimi ve bazı tarımsal özellikleri üzerine etkisini belirlemek üzere yapılmıştır. 

 

MATERYAL ve METOD:  

Bu çalışma; farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerin meryemana dikeni (Silybum marianum (L.) 

Gaertner) bitkisinin verimi ve bazı tarımsal özellikleri üzerine etkisini belirlemek üzere yapılmıştır. 

Çalışma, Kasım 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında; tarla denemesi şeklinde Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Reyhanlı-Telkaliş araştırma ve deneme tarlasında 

kurulup yürütülmüştür.  

Çalışmada; 8 farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafeye (25x10; 25x20; 25x30; 25x40; 50x10; 50x20; 

50x30 ve 50x40 cm) meryemana dikeni bitkisinin ekimleri yapılmıştır. Parsellerde sıra uzunluğu 3 metre 

olacak şekilde 5 sıra halinde ekimler yapılmıştır. Ekimler ocak usulü yapılmış olup her ocağa 3’er tohum 

olacak şekilde ekimler geçekleştirilmiş ve sonrasında çıkış yapan tohumlar her ocakta tekleme işlemiyle 

1’e düşürülmüştür. Denemede parsellerin yabancı ot kontrolleri düzenli olarak yapılmıştır. Deneme 

boyunca parsellerde herhangi bir sulama yapılmamış mevcut yağışlar ile deneme yürütülmüştür. Deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulup yürütülmüştür. Dekara tohum verimi 

(kg/da), bitki boyu (cm); dal sayısı (adet/bitki); tabla sayısı (adet/bitki) gibi karakterlerde ölçümler 

yapılmıştır. Tüm karakterler ait varyans analizleri yapılmış olup, ortalamalar arasındaki farklar Duncan 

testi ile belirlenmiştir. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA:  

Hatay Meteroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan deneme dönemine ait iklim verileri göre çalışmanın 

yürütüldüğü yıllarına ait aylık sıcaklık (°C), nispi nem (%) ve yağış (mm) değerleri  şöyledir. Toplam 

yağış miktarı Kasım 2008 ve Mayıs 2009 yılında 1199.2 mm olmuştur. Sıcaklık değerleri uzun yıllar 

sıcaklık ortalamalarına benzer sıcaklık yaşanmış ve ortalama 5.6 ile 28.6 arasında sıcaklık 

gerçekleşmiştir. Nispi nem ortalamaları %55-81 arasında seyreden bir nispi nem görülmüştür (Anonim 

2010). 

Bu çalışmada farklı sıra arası ve üzeri mesafenin Meryemana (Sylibum marianum L. Gaertner) 

bikisinde verim ve verim öğelerinin üzerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda Çizelge 

1’de verilmiştir. Çalışmada farklı sıra ve üzeri mesafenin meryemana bitkisinin parsel verimine dekar 

verimine etkisi belirlenmiş; bitki boyu, dal sayısı, tabla sayısı gibi özellikler tespit edilmiştir. Ölçülen tüm 
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krakterlere ilişkin elde edilen sıra arası ve sıra üzeri ortalama değerleri ile sıra arası x sıra üzeri 

interaksiyonlarına ait ortalama değerler arasındaki farklar istatistiki olarak 0.01 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. En yüksek parsel tohum verimi 50x40 cm aralık mesafeye ekim yapılan parsellerden elde 

edilmiştir (559,7 gr/parsel). En düşük ise 277 gr/parsel ile 25x10 cm aralık mesafeye ekilen parsellerden 

elde edilmiştir (Çizelge 1).  

En yüksek dekara verim ise 25x30 cm ve 25x20 cm aralık mesafeli parsellerden sırasıyla 139.7 kg/da 

ve 134,5 kg/da; en düşük ise 50x20 cm aralık mesafeden 70.2 kg/da olarak elde edilmiştir (Çizelge 1). 

Ankara'da yapılan çalışmada dekara tohum verimini 65,7 ile 93,9 kg/da arasında gerçekleştiği bildirmiştir 

(Gürbüz ve ark., 1998). Tokat koşullarında kışlık meryemana dikeni ilgili çalışmalarında dekara en 

yüksek tohum verimini sıra arası 25x20 cm ve 25x10 cm aralık esafeli parsellerden sırasıyla 454,17 kg/da 

ve 420,53 kg/da  olarak elde etmiştir (Yılmaz ve ark., 2013). Konya koşullarında meryemana dikeni ile 

ilgili çalışmada dekara tohum verimi 72,3-148,7 kg/da arasında elde edilmiştir (Çelik ve Kan, 2013).   

Bitki boyu ise en yüksek 50x10 cm aralık mesafeli parsellerden, 195,7 cm olarak; en düşük ise 25x10 

cm aralık mesafeli parsellerden 177,1 cm olarak tespit edilmiştir. Tokat koşullarında kışlık meryemana 

dikeni ile ilgili çalışmalarında en yüksek bitki boyuna 50x20 cm  aralık mesafeli parsellerden 143,78 cm 

olarak elde etmiş en düşük bitki boyu ise 122,92 cm ile 50x40 cm aralık mesafeli parselden 

gerçekleşmiştir (Yılmaz ve ark., 2013). Ankara'da yapılan çalışmada bitki boyunun 175,7 ile 207,1 

arasında gerçekleştiği bildirmiştir (Gürbüz ve ark., 1998). Konya koşullarında meryemana dikeni ile ilgili 

çalışmada bitki boynun 75,7-118,6 cm arasında elde edilmiştir (Çelik ve Kan, 2013).   

Dal sayısı en fazla 50x40 cm aralık mesafeli prasellerden 5,73 adet/bitki; en düşük ise 25x10 cm aralık 

mesafeli parsellerden 3,53 olrak tespit edilmiştir. Tokat koşullarında kışlık meryemana dikeni 

çalışmalarında dal sayısı en fazla 50x40 aralık mesafeli parselden 5,77 adet/bitki ve en düşük ise 4,48 ile 

25x10 aralık mesafeli parsellerde gerçekleşmiştir (Yılmaz ve ark., 2013). Konya koşullarında meryemana 

dikeni ile ilgili çalışmada bitki dal sayısının 5,06-21,3 adet/bitki arasında elde edilmiştir (Çelik ve Kan, 

2013).  Hatay koşulları ile Tokat koşulları incelendiğinde na dal sayısı bakımından benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Tabla sayısı en fazla 13,73 adet/bitki ile 50x40 cm aralık mesafeli parselden elde edilirken en düşük 

ise 25x10 cm aralık mesafeli parsellerden 6.47 olarak belirlenmiştir (Çizelge 1) 

 

Çizelge 1. Denemede ölçülen tüm karakterlere ilişkin ortalama değerler ve Duncan grupları 

Ölçülen 

Karakterler 

Sıra arası 

mesafe 

(cm) 

Sıra üzeri mesafe (cm) 

10 20 30 40 ortalama 

Parsel 

verim 

gr/parsel 

25 277.0d 403,7c 419,0c 247,0d 336,7 

50 428,7c 421,0c 516,3b 559,7a 481,4 

ortalama 352,9 412,4 467,7 403,4  

Dekara 

verim kg/da 

25 92,3bc 134,5a 139,7a 82,3c 112,2 

50 71,4d 70,2d 86,1bc 93,3b 80,3 

ortalama 81,9 102,4 112,9 87,8  

Bitki boyu 

cm/bitki 

25 177,1b 182,5b 181,3b 186,5ab 181,9 

50 195,7a 182,1b 178,9b 187,9ab 186,2 

ortalama 186,4 182,3 180,1 187,2  

Dal Sayısı 

adet/bitki 

25 3,53e 4,0de 4,7bc 4,3cd 4,13 

50 5,6a 4,0de 5,2ab 5,73a 5,12 

ortalama 4,55 4,0 4,95 5,0  

Tabla 

Sayısı 

adet/bitki 

25 6,47e 8,3d 8,4cd 8,9cd 8,03 

50 9,3c 8,0d 11,9b 13,73a 10,73 

ortalama 7,9 8,15 10,15 11,3  

** Ortalama değerler arasındaki farklar istatistiki olarak 0.01 seviyesinde önemli bulunmuştur ve 

Duncan gruplandırması yapılmıştır. 

Sonuç olarak; Meryemana dikeni yetiştiriciliğinde; Hatay ili koşulları; sıcaklık, toprak, su ve nem 

bakımından çok uygun gibi olsa da özellikle yörede hasat zamanı, denizden esen hakim rüzgarlar 

nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çünkü meryemana dikeni; tablaları eş zamanlı 

olgunlaşmamakta ve olgunlaşan tablalar açılarak, tohumlarını etrafa kolayca saçmaktadır. Rüzgâr da 
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özellikle buna çok yardım etmektedir. Bu durum ciddi verim kayıplarına yol açmaktadır. Bu çalışmada; 

verim açısından en uyun ekim sıra aralık mesafelerinin 25x20 ve 25x30 cm olduğu tespit edilmiştir.  
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ORDU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN MENTHA PİPERİTA VE MENTHA 

SPİCATA TÜRLERİNİN VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Meryem YEŞİL1      Emel KARACA ÖNER1        M. Muharrem ÖZCAN2 

 
1 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Ordu 

2 Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ordu 

:meryemyesil@hotmail.com 

 

ÖZET 

Büyük bir ekonomik öneme sahip olan M. piperita ve M. spicata türlerinin Ordu ekolojik şartlarında 

verim kriterlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma 2016 yılında Ordu Ziraat Fakültesi deneme 

alanında tarla denemesi olarak yürütülmüştür. Materyali oluşturan M. piperita ve M. spicata türleri Tokat 

Gazi Osman Paşa Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden temin edilmiş, ve deneme “Şansa Bağlı 

Tam Bloklar Deneme Planına” göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; 

yetişme periyodu süresince iki biçim alınan M. piperita ve M. spicata (15 Temmuz 2016, 4 Kasım 2016) 

türlerinde biçimlerin incelenen karakterler üzerine etkisi önemli olmuştur (p<0,01). Denemede bitki boyu, 

taze herba verimi, drog herba verimi, taze yaprak verimi, drog yaprak verimi incelenmiştir. Her iki türün 

biçim ortalamalarına göre bitki boyu M. piperita’da 72,33 cm, M. spicata’da 60,61 cm olmuştur. Her iki 

türde de birinci biçimlerde taze herba verimi (M. piperita: 1903,06 kg/da; M. spicata: 961,94 kg/da), drog 

herba verimi (M. piperita: 437,44 kg/da; M. spicata: 283,83 kg/da), taze yaprak verimi (M. piperita: 

897,43 kg/da, M spicata: 459,34 kg/da) ve drog yaprak verimi (M. piperita: 205,92 kg/da, M. spicata: 

126,59 kg/da) en yüksek olarak tespit edilmiş, ikinci biçimde ise taze herba verimi M. piperita’da 608,96 

kg/da, M. spicata’da 443,75 kg/da, drog herba verimi M. piperita’da 166,69 kg/da, M. spicata’da 125,81 

kg/da, taze yaprak verimi M. piperita’da 261,67 kg/da, M. spicata’da 217,45 kg/da, drog yaprak verimi 

ise M. piperita’da 66,52 kg/da, M. spicata’da 55,09 kg/da olarak belirlenmiştir. M. spicata’da tüm verim 

değerleri M. piperita’dan düşük olmuştur. Biçim ortalamalarına göre sırası ile M. piperita ve M. 

spicata’da yeşil herba verimi 1256,01-702,84 kg/da, drog herba verimi 302,06-204,82 kg/da, taze yaprak 

verimi 579,55-338,39 kg/da, drog yaprak verimi ise 136,22-90,84 kg/da olarak tespit edilmiştir. İncelenen 

özellikler dikkate alındığında dünyada menthol kaynağı olarak yetiştirilen M. piperita bitkisinin öne 

çıktığı görülmüştür.  
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Bazı Çörek Otu (Nigella sativa L., Nigella damascena) Genotiplerinde Tarımsal ve 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Zeynep ÜRÜŞAN1           Taşkın POLAT1 

1Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum 

: tpolat@atauni.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bu araştırma, bazı çörek otu genotiplerinin tarımsal ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 2015 

yılında Erzurum’da yürütülmüştür. Araştırmada, 10 farklı çörek otu (İzmir, Kerkük, Burdur, Denizli, 

Çameli, Afyon, Bursa, Aksaray, Tokat ve Diyarbakır) yer almıştır. Deneme “Tesadüf Bloklar” deneme 

planına göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Araştırmada olgunlaşma süresi, bitki boyu, dal sayısı, kapsül sayısı, kapsüldeki tohum sayısı, bin tane 

ağırlığı, tohum verimi, protein oranı ve sabit yağ oranı incelenmiştir. İncelenen bütün karakterler 

bakımından genotipler arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 

göre genotiplerin yetişme süresi 104,0-133,0 gün, bitki boyu 22,0-47,7 cm, dal sayısı 3,9-6,7 adet, kapsül 

sayısı 5,5-19,8 adet, kapsüldeki tohum sayısı 62,2-117,3 adet, bin tane ağırlığı 2,5-3,5 g, tohum verimi 

94,8-169,1 kg/da, protein oranı %15,4-24,4 ve sabit yağ oranı %36,1-41,6 arasında değişim göstermiştir. 

Çalışma sonucunda, Erzurum şartlarında tohum verimi bakımından çörek otu genotipleri arasında Denizli 

ve Çameli çeşidinin daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir. 
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Salvia Aethiopis L. Türünün Uçucu Yağ Bileşenleri İle Antioksidan Kapasitesinin 

İncelenmesi 
 

Belgin COŞGE ŞENKAL1       Cüneyt CESUR1     Hülya DOĞAN2        Cennet YAMAN1         

Tansu USKUTOĞLU1 

 

1Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü-Yozgat 
2Bozok Üniversitesi, MYO, Tohumculuk Programı-Yozgat 

:belgin.senkal@bozok.edu.tr 

 

ÖZET 

Genelde hoş kokulu bitkilerin bulunduğu ve 45 cins ile temsil edilen Salvia cinsinin de dahil olduğu 

Lamiacea (Ballıbabagiller) familyası üyeleri uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı farmakoloji ve 

parfümeri sanayinde önemli bir yer teşkil etmektedirler. Salvia cinsinin 97 türü Türkiye florasında doğal 

yayılış göstermektedir. Bunlardan 51 tanesi endemiktir. Yozgat florasında Salvia cinsinin 11 türü ve 2 alt 

türü olmak üzere 13 taksonu bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında söz konusu taksonlardan biri olan S. 

aethiopis türünün uçucu yağ oranı ve bileşenleri ile antioksidan aktivitesi incelenmiştir. Araştırma Bozok 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarlarında 2015 yılında yürütülmüştür. 

Çiçeklenme döneminde doğal ortamdan toplanan herbada Clevenger cihazı ile elde edilen uçucu yağın 

kimyasal bileşenleri GC/MS ile belirlenmiştir. Türün kurutulmuş toprak üstü aksamından hazırlanan 

ekstraktında antioksidan aktivitesi DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) radikal süpürücü aktivite, toplam 

fenolik ve flavonoid madde tayini olmak üzere üç farklı yöntemle değerlendirilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre; türün drog herbada uçucu yağ oranı %0.11 olup, isolongifolene (%16.12), caryophyllene 

oxide (%14.37) ve alpha-copaene (%13.26) ana bileşenler olarak kaydedilmiştir. Türün kurutulmuş 

herbasından hazırlanan ekstraktının ve standart olarak kullanılan AA (Askorbik asit) ile BHT 

(Bütilhidroksi Toluen)’nin IC 50 değerleri sırasıyla 463.980±8.190 µg, 296.640±0.320 µg ve 75±0.070 µg; 

toplam fenolik ve flavonoid madde miktarları ise sırasıyla 119.992±3.397 mg GAE/g ekstrakt ve 

16.157±0.214 mg QE/g ekstrakt olarak tespit edilmiştir. S. aetiopis türünün toprak üstü aksamı orta 

düzeyde bir antioksidan aktivite sergilemiştir. 

NOT: Bu çalışma 2015ZF/A171 nolu proje olarak Bozok Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Salvia sp. , GC/MS, DPPH, Flavonoid, Fenolik madde 
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Konya İlinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Durumu ve Ekonomik Analizi 
 

Şeyma Selin ALPTEKİN 

 

ÖZET 

Dağ kekiği, derici sumağı, toros kardeleni ve Anadolu siklameni Konya’da doğadan toplanan tıbbi ve 

aromatik bitkilerden olup, ekonomik potansiyeli bakımından öne çıkan bitkilerdir. Son yıllarda tıbbi ve 

aromatik bitkilere olan ilginin artmasıyla birlikte bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımı yapılmaya 

başlanmış, kimyon, haşhaş, çörekotu, aspir ve çemen gibi yetiştiriciliği yapılanların da üretim alanları 

artmıştır. Son yıllarda Konya ilinde lavanta yetiştiriciliği yapılmaya başlanmış bununla birlikte üretim 

henüz yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Üreticiler genel anlamda öncelikle kar getirebileceğini düşündüğü 

ürünlerin tarımını yapmaya yönelmektedir. Üreticiler aynı zamanda üretim planlaması yaparken 

yetiştirmeyi düşündüğü ürünlerle ilgili maliyetleri ve pazarlama imkanlarını dikkate almaktadır. Bu 

nedenle tıbbi ve aromatik bitkilerin üreticilerin üretim planlarına dahil olabilmesi, karlılığı olumsuz 

etkileyen maliyet unsurlarını en aza indirilmesi bu ürünlerin iç ve dış pazarlardaki taleplerinin artmasıyla 

mümkün olabilecektir. Bu çalışmanın amacı Konya ilinde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim durumunu 

ve maliyetlerini belirlemek ve sektörün geliştirilebilme imkanlarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada 

Konya ilinde hangi tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği, ilçelere göre üretim miktarları, Konya’daki 

tıbbi ve aromatik bitki sektörünün ve pazarda (halk pazarları, dükkanlar, marketler, vs) işlem gören 

önemli tıbbi aromatik bitkiler bakımından piyasanın mevcut durumu ve belli başlı ürünlerin üretim 

maliyetleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konya, maliyet, tıbbi aromatik bitki, üretim  

 

Existing State and Economıc Analysıs of  Medıcal and  Aromatıc Plants in Konya 

 

ABSTRACT 

Mountain climbing, skinning sum, taurus sister and Anatolian siklameni are medical and aromatic 

plants collected from nature in Konya and are prominent in economic potential.In recent years, with the 

increasing interest in medicinal and aromatic plants, some medicinal and aromatic plants have started to 

be cultivated and production areas such as cumin, poppy, ciconia, aspir and cemen have also been 

increased. In recent years, lavender growing in Konya province has been started with the production of 

this level has not yet reached. In general terms, producers tend to cultivate products that they think can 

bring profit first. The producers also take into consideration the costs and marketing possibilities related 

to the products they are planning to produce while planning their production. For this reason, the 

inclusion of medicinal and aromatic plants in the production plans of producers and the minimization of 

the cost elements which adversely affect the profitability can be possible by increasing the demands of the 

domestic and foreign markets of these products. The aim of this study is to determine the production 

status and costs of medical and aromatic plants in Konya province and to reveal the possibilities of 

developing the industry. In this study, the current state of the market and the production of certain 

medicinal and aromatic crops in terms of important medicinal aromatic plants which are cultivated in 

Konya province, production quantities according to the provinces, medical and aromatic plant sector in 

Konya and bazaar (public markets, shops, markets, Production costs have been determined. 

Key Words: cost, medical and aromatic plants, produce,  Konya 

 

1.GİRİŞ 

Türkiye çok zengin doğasına rağmen, hala işlenmemiş bir bitki ihracatçısı olmaya devam etmektedir. 

Türkiye’de bitkisel ilaç sanayinin gelişmemesi, bunun yanında parfümeride kullanılan sentetik ürünlerin 

daha ucuz olması gibi nedenlerle, doğal uçucu yağların ikinci planda kalması, aromatik bitkilerin üretim 

olanaklarını kısıtlamıştır. Bunun yanında Türkiye’de ne yazık ki hala doğadan toplanan bitkilerle ilgili 

yasal düzenlemeler olmaması, kültüre alma çalışmalarını engellemiş, bunun sonucu olarak da standart ve 

kaliteli ürün elde etme imkânları çok yavaş gelişme göstermiştir. Aynı zamanda çok değerli olan bazı 

drogların doğadan toplanarak yok pahasına yurt dışına satılması neticesinde oluşan floradaki baskı, bazı 

türlerin azalmasına neden olmuş, nesli tehlike altında olan türler için söküm ve toplama kotaları ile 

toplama yasakları getirilmiştir. Türkiye’nin dünya pazarlarında söz sahibi olabilmesi için bu tür bitkilerin 
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kültüre alınarak geliştirilmesi, yeterli çeşitlilik ve üretim ölçeğinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir 

(Öztürk ve ark., 2012). 

Tıbbi ve aromatik bitkiler tarımında önemli potansiyel ve imkanlara sahip olan Konya, kimyon, 

lavanta, çörekotu, kişniş, anason ve haşhaş, çemen gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin yetişmesi için toprak, 

iklim ve ekolojik yapı yönünden oldukça uygun şartlara sahiptir. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitki tarımı 

konusunda sözleşmeli üretim ve yatırım yapmayı hedefleyenlere de imkan sağlamaktadır. Konya’nın 

Beyşehir, Seydişehir, Bozkır gibi ilçelerinde bulunan tarım arazileri bölgenin getirdiği bir avantajla bir 

çok ilaç,  kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılabilecek tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirmeye uygun 

alanlardır. Bölgede hali hazırda doğal olarak da yetişebilen kekik, adaçayı, nane gibi tıbbi ve aromatik 

bulunmaktadır. Bu ürünlerin birçoğu ihraç ürünleri oldukları için katma değerleri oldukça yüksek 

ürünlerdir. 

Bu çalışmanın amacı Konya ilinde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim ve maliyetlerini belirlemek ve 

sektörün geliştirilme imkanlarını ortaya koymaktır. Bunun için çalışmanın kapsamında Konya‘da 

yetiştirilmekte olan tıbbi ve aromatik bitkilerin neler oldukları ve ildeki üretim miktarlarının ilçeler 

itibariyle ortaya konulması, Konya’daki tıbbi ve aromatik bitki işleme sanayisi ve Konya’nın pazarlarında 

(halk pazarları, dükkanlar, marketler, vs) işlem gören önemli aromatik bitkilerde piyasanın mevcut 

durumu ve belli başlı ürünlerin üretim maliyetleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

2. MATERYAL ve METOT 

Bu çalışmada kullanılan ikincil veriler tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili istatistiki çalışmalar yapan 

değişik kaynaklar; Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman 

Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Food 

and Agriculture Organization (FAO), Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü (BATEM), Konya Ticaret 

Borsası (KTB) olup, bu kurum ve kuruluşlardan elde edilen ikincil veriler çalışmanın materyalini 

oluşturmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitki üreticileri ve işletmelerle yüz yüze görüşme yapılarak, mevcut 

durumda Konya ilinde ilçeler düzeyinde faaliyet gösteren tıbbi ve aromatik bitki üreticisi olan işletmelerle 

yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Konya ili sahip olduğu geniş tarım alanları, farklı agro ekolojik alt bölgeler, sulama imkanları, coğrafi 

konumu ile Türkiye’nin tarım başkenti olarak kabul edilmektedir. Konya sahip olduğu potansiyelleri tam 

olarak değerlendirmemekle birlikte başta buğday, arpa, şeker pancarı, kuru fasülye, patates, ayçiçeği, 

haşhaş, kimyon, aspir gibi tarla bitkileri olmak üzere bir çok tarla bitkisi yanında, çok sayıda sebze ve 

meyve türlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tarım bölgesidir. Bölgemizde özellikle son on yıldır çiftçi 

bilgi seviyesinin artması ve çeşitli tarımsal projelerin devreye girmesi ile ürün deseninde önemli 

değişimler yaşanmaktadır. Tarla bitkileri yanında son zamanlarda bölgede çok sayıda sebze ve meyve 

türünün üretimine olan talep artmış ve bölgede bitkisel üretim çeşitliliği artmıştır. Son birkaç yıldır 

özellikle tarla bitkileri içinde değerlendirilen tıbbi ve aromatik bitkilere olan talebin her geçen gün 

artmasıyla birlikte kimyon, çörekotu, nane, anason, lavanta ve susam gibi kültürü yapılmayan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin de üretimi yapılamaya başlanmıştır. Özellikle Konya’nın Hüyük ilçesinde lavanta 

yetiştiriciliği ile ilgili projeler ve çalışmalar yürütülmektedir. 

Konya ili sahip olduğu tarım arazisi varlığı ile önemli bir arazi potansiyeline sahiptir. Çizelge 1’de 

Konya’nın bitkisel üretimde kullanılan tarım alanları verilmiştir. 

Çizelge 1. Konya bitkisel üretim yapılan tarım alanları  

Yıl Tahıllar ve 

Diğer Bitkisel 

Ürünler Ekim 

Alanları (Da) 

Nadas 

Alanı (Da) 

Sebze 

Bahçeleri 

Alanı (Da) 

Meyve, İçecek 

ve Baharat 

Bitkileri Ekim 

Alanı (Da) 

Süs 

Bitkileri 

(Da) 

Toplam Alan 

(Da) 

2011 12.538.905 6.132.277 180.584 389.876 718 19.242.360 

2012 11.734.637 6.768.596 195.798 386.759 808 19.086.598 

2013 12.649.194 5.865.622 176.516 385.753 1.507 19.078.591 

2014 12.935.500 5.566.735 193.090 395.490 1.672 19.042.487 

2015 13.015.127 5.603.015 207.665 412.918 942 19.239.667 

2016 13.957.372 4.980.662 232.786 428.517 942,46 19.600.279 
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2017  

Çizelge 1’de görüldüğü Konya’da en fazla ekimi yapılan bitkisel ürün grupları (%67,64) tahıllar ve 

diğer bitkisel ürünleridir. Nadas alanları ise Konya’nın %29,12 sini oluşturmaktayken meyve, içecek ve 

baharat bitkileri % 2’lik bir alanda ekilmektedir. Süs bitkileri ekim alanı ise Konya’da en az ekimi yapılan 

ürün grupları arasındadır. Önceki yıllarda doğadan toplanarak elde edilen tıbbi ve aromatik bitkilerin 

Konya ilinde son yıllarda kültürü de yapılmaktadır. Özellikle çörek otu ve lavanta gibi bitkilerin kültüre 

alınması ve yetiştirilmesi için üniversiteler ve sanayi işbirliği ile çeşitli çalışma ve projeler 

yürütülmektedir. Çizelge 2’de Konya’da üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilere ait ekim alanları 

üretimleri ile verimlerine ait değerler verilmiştir. 

 

Çizelge 2 Konya ili ilçeler itibariyle tıbbi ve aromatik bitki ekiliş alanları, üretim, verim değerleri (2016) 

İlçeler Tıbbi aromatik 

bitkiler 

Ekilen alan Üretim 

(ton) 

Verim (kg) 

da Toplam 

meyvelik alanı 

(da) 

da Ağaç başı 

ortalama verim 

(kg) 

Cihanbeyli 

 

Anason      

Kimyon - 30.000 2.400 - 80 

Çörekotu - 5.000 350 - 70 

Aspir 8.000 - 1.019 127 - 

Ilgın Anason      

Haşhaş (Tohum) 13.285 - 967 73 - 

Haşhaş ( Kapsül) 13.285 - 879 66 - 

Sarımsak (Kuru) 20 - 30 - - 

Çörekotu - 500 30 - 60 

Kimyon - 2.500 113 - 45 

Maydanoz 25 - 6 - - 

Aspir 1.100 - 130 118 - 

Derebucak Aspir 1.100 - 154 140 - 

Emirgazi Aspir 500 - 34 68 - 

Çumra Aspir 350 - 37 106 - 

Çemen otu 

(Buy) 

50 - 8 160 - 

Susam 500 - 30 60 - 

Sarımsak (Taze) 100 - 30 - - 

Akören Aspir 550 - 76 138 - 

Susam 1.200 - 36 30 - 

Çörekotu - 150 6 - 40 

Sarımsak (Kuru) 30 - 30 - - 

Karapınar Aspir 165 - 30 182 - 

Sarımsak (Kuru) 550 - 1.980 - - 

Halkapınar Aspir 40 - 3 75 - 

Kulu Aspir 4.755 - 662 139 - 

Kimyon - 27.447 2.196 - 80 

Ereğli Aspir 2.000 - 179 90 - 

Kimyon - 350 21 - 60 

Maydanoz 900 - 810 - - 

Güneysınır Aspir      

Çörekotu - 781 62 - 79 

Sarayönü Aspir 5.500 - 629 114 - 

Sarımsak (Kuru) 4 - 4 - - 

Kimyon - 3.700 222 - 60 

Çemen otu 

(Buy) 

17 - 2 118 - 
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Çörekotu - 110 8 - 73 

Akşehir Haşhaş (Tohum) 24.769 - 2.181 88 - 

Haşhaş (Kapsül) 24.769 - 1.983 80 - 

Maydanoz 15 - 3 - - 

Sarımsak (Kuru) 600 - 690 - - 

Tere 20 - 4 - - 

Aspir 695 - 125 180 - 

Meram Aspir 150 - 14 93 - 

Sarımsak (Kuru) 500 - 325 - - 

Sarımsak (Taze) 50 - 69 - - 

Maydanoz 60 - 60 - - 

Tere 50 - 70 - - 

Nane 20 - 12 - - 

Susam 3.000 - 90 30 - 

Ahırlı Aspir 40 - 9 225 - 

Haşhaş (Tohum) 51 - 3 59 - 

Haşhaş ( Kapsül) 51 - 3 59 - 

Derbent Aspir 10 - 1 100 - 

Haşhaş (Tohum) 413 - 31 75 - 

Haşhaş ( Kapsül) 413 - 28 68 - 

Selçuklu Aspir 300 - 33 110 - 

Kimyon - 1.100 55 - 50 

Çemen otu 

(Buy) 

1.500 - 150 100 - 

Karatay Çemen otu 

(Buy) 

200 - 16 80 - 

Çörekotu - 85 7 - 82 

Kimyon  - 955 48 - 50 

Maydanoz 45 - 78 - - 

Aspir 1.050 - 60 57 - 

Hadim Sarımsak (Taze) 250 - 185 - - 

Yalıhüyük Aspir 46 - 9 196 - 

Beyşehir Haşhaş (Tohum) 1.474 - 85 58 - 

Haşhaş ( Kapsül) 1.474 - 77 52 - 

Aspir 3.000 - 618 206 - 

Doğanhisar Haşhaş (Tohum) 5.460 - 353 65 - 

Haşhaş ( Kapsül) 5.460 - 321 59 - 

Sarımsak (Taze) 75 - 148 - - 

Aspir 530 - 62 117 - 

Hüyük Haşhaş (Tohum) 3.164 - 279 88 - 

Haşhaş ( Kapsül) 3.164 - 254 80 - 

Hüyük Sarımsak (Kuru) 60 - 60 - - 

Aspir 180 - 23 128 - 

Lavanta 110 - 2 33 - 

Kadınhanı Haşhaş (Tohum) 1.724 - 130 75 - 

Haşhaş ( Kapsül) 1.724 - 118 68 - 

Kişniş - 98 13 133 - 

Çörekotu - 105 16 - 152 

Kimyon - 2.000 160 - 80 

Aspir 900 - 206 229 - 

Seydişehir Haşhaş (Tohum) 2.558 - 259 101 - 

Haşhaş ( Kapsül) 2.558 - 235 92 - 
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Sarımsak (Kuru) 40 - 68 - - 

Aspir 30 - 9 300 - 

Tuzlukçu Haşhaş (Tohum) 4.310 - 344 80 - 

Haşhaş ( Kapsül) 4.310 - 313 73 - 

Kimyon - 1.500 45 - 30 

Aspir 5.000 - 315 63 - 

Yunak Haşhaş (Tohum) 4.176 - 421 101 - 

Haşhaş ( Kapsül) 4.176 - 383 92 - 

Kimyon - 3.500 245 - 70 

Çörekotu - 3.000 479 - 160 

Kişniş - 400 28 - 70 

Aspir 2.800 - 386 138 - 

Altınekin Kimyon - 2.050 245 - 120 

Çemen otu 

(Buy) 

360 - 54 150 - 

Çörekotu - 360 72 - 200 

Aspir 800 - 147 184 - 

Çeltik Kimyon - 400 20 - 50 

Aspir 600 - 167 278 - 

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 

 

Konya ilinde tıbbi ve aromatik bitkiler içinde en yaygın tarımı yapılan tıbbi ve aromatik ürünler 

kimyon, haşhaş, aspir, çemen olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 2015 yılında üretimi önceki yıllara 

oranla kayda değer ölçüde artan maydanoz bitkisinin de üretimi göze çarpmaktadır. Konya’da kültürü 

yapılan başlıca tıbbi ve aromatik bitkilerin dekara fiziki girdi kullanımları ve maliyetleri çizelgelerde 

verilmiştir (Çizelge 3-4) 

 

Çizelge 3. Kimyon  üretiminde dekara fiziki girdi kullanımı ve maliyet 

1; Çiftçi eline geçen çiftlik avlusu fiyatı 

Toplam Gelir 1 Kullanım Miktarı Birim Fiyat (TL/Kg) Toplam (TL/Da) 

Kimyon 75 Kg/ Da 6  450  

Değişir Masraflar 

     Tohum 1,2 Kg 5  6 

     Gübreler (N+P2O5) 10 Kg 1,27 12,7 

     İlaçlar 2 0,2 lt 40 TL/Lt 8 

     Traktör ve Mazot   70 

     Yağ Masrafı   0,10 

     Tamir-Bakım   10 

     Çeşitli Diğer Giderler 3   7,5 

     Değişir Sermaye Faizi 4 6 ay %5,5 5,97 

     Kiralanan İşgücü 5   100 

Toplam Değişir Masraflar Dekar başına 223,34 

Kg başına 2,97 

Sabit Masraflar 

     Daimi İşgücü Karşılığı 6 8 saat 8,75 TL/Saat 70 

     Makine ve Ekipman 

Giderleri 

- - - 

     Arazi Kirası   50 

     Genel İdare Giderleri %3 Brüt üretim değeri 6,70 

Toplam Sabit Masraflar 126,7 

Toplam Masraflar Dekar başına 350,04 

Kg başına 4,66 
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2; Yabancı ot kontrolunde kullanılan ve bileşimleri değişik kimyasal ilaçlar   
3; Su ve elektrik 
4; Faiz, Ziraat Bankası kredi oranına göre nakliye hariç tüm değişir masrafların %5,5’u alınmıştır. 
5; Kiralanan part time işçiler 
6; Üretim miktarına bağlı olarak değişmeyen aile işgücü 

 

Kimyon üretiminde toplam gelir 450 TL, toplam masraflar 350,04 TL, kg maliyet 4,66 TL olarak 

hesaplanmaktadır. Sabit masrafları oluşturan maliyet unsurları göz ardı edildiğinde kg maliyet 2,97 TL 

hesaplanmaktadır. Bu değer çiftçinin üretime devam etme kararının sınırı olarak ifade edilmektedir. 

 

Çizelge 4. Haşhaş üretiminde dekara fiziki girdi kullanımı ve maliyet 

1; Çiftçi eline geçen çiftlik avlusu fiyatı 
2; Su ve çuval masrafı 
3; Faiz, Ziraat Bankası kredi oranına göre nakliye hariç tüm değişir masrafların %5,5’u alınmıştır. 
4; Kiralanan part time işçiler 
5; Üretim miktarına bağlı olarak değişmeyen aile işgücü 

Haşhaş üretiminde toplam gelir 1.400 TL, toplam masraflar 495,71 TL, kg maliyet 2,478 TL olarak 

hesaplanmaktadır. Sabit masrafları oluşturan maliyet unsurları dışında kg maliyet 1,88 TL olarak 

hesaplanmaktadır. Haşhaş yetiştiriciliğinde çeşitli diğer giderler arasında su maliyetinin yanı sıra hasat 

işleminde işçilerin kırma işleminde kullandığı çuvallama maliyeti yer almaktadır. Masraflar ve toplam 

gelir incelendiğinde üreticinin dekar başına kârı yaklaşık 904 TL olarak hesaplanmaktadır. 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Konya’da doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitkilerden üretim potansiyeli öne çıkan bitkiler 

arasında dağ kekiği, derici sumağı, toros kardeleni ve Anadolu siklameni yer almaktadır. Son yıllarda 

tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilginin artmasıyla paralel olarak bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımı 

yapılmaya başlanmaktadır. Kimyon, haşhaş, çörekotu, aspir, çemen (buy) bitkilerinin yanı sıra lavanta 

Toplam Gelir 1 Kullanım Miktarı Birim Fiyat (TL/Kg) Toplam (TL/Da) 

               Haşhaş 200 Kg/ Da 7TL 1400  

Değişir Masraflar 

      Tohum 1 Kg 8  8 

     Gübreler (DAP) 5 Kg 1,27 6,35 

     Gübreler (Üre) 40 Kg 0,9 36 

     Traktör Kirası   25 

      Mazot 3 lt 4,30 TL/Lt 12,9 

     Yağ Masrafı   0,10 

     Tamir-Bakım   10 

     Çeşitli Diğer Giderler 
2 

  108 

     Değişir Sermaye Faizi 
3 

6 ay %5,5 10,07 

     Kiralanan İşgücü 4   160 

Toplam Değişir Masraflar Dekar başına 376,42 

Kg başına 1,88 

Sabit Masraflar 

     Daimi İşgücü Karşılığı 
5 

  20 

     Makine ve Ekipman 

Giderleri 

  8 

     Arazi Kirası   80 

     Genel İdare Giderleri %3 Brüt üretim değeri 11,29 

Toplam Sabit Masraflar 119,29 

Toplam Masraflar Dekar başına 495,71 

Kg başına 2,478 
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yetiştiriciliği de artış göstermekte olup üretim henüz yeterli seviyeye ulaşamamaktadır. Üreticiler genel 

anlamda kar getirebileceğini düşündüğü ürünlerin tarımını yapmaya yönelmektedir. Üretici üretim 

planlaması yaparken yetiştirmeyi düşündüğü ürünlerle alakalı maliyetleri ve pazar durumlarını dikkate 

almaktadır. Bu nedenle tıbbi ve aromatik bitkilerin üreticilerin üretim planlarına dahil olabilmesi karlılığı 

olumsuz etkileyen maliyet unsurlarını en aza indirerek bu ürünlerin iç ve dış pazarlardaki taleplerinin 

artmasıyla mümkün olabilecektir. Üreticileri tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirmeye yönelik teşvik 

çalışmaları sonunda 2015 yılında ilk defa tıbbi ve aromatik bitkiler destek kapsamına alınmıştır. GTHB 

iyi tarım uygulamaları kapsamında tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan üreticilere dekara 100 TL, 

organik tarım uygulamaları kapsamında tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan üreticilere de dekara 70 TL 

destekleme yapmaktadır. Aynı zamanda GTHB demonstrasyon projeleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi 

için fide desteği yapmaktadır. Yerel idareler, kalkınma ajansları tarafından da tıbbi ve aromatik bitkilerin 

desteklenmesi üretim artışını sağlayacaktır.  
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Anason (Pimpinella anisum L.) Bitkisinin Farmakolojik Özellikleri ve Tedavi 

Amaçlı Kullanımı 
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ÖZET 

Anason (Pimpinella anisum L.) Umbelliferae familyasından olup meyvelerinde % 1.5-3 oranında 

uçucu yağ içeren tek yıllık otsu bir bitkidir. Uçucu yağının esas etken maddesi Trans-anethol’dur. 

Anasonun karakteristik kokusu bu maddeden ileri gelmektedir. Bundan başka uçucu yağın diğer önemli 

bileşikleri esrtagole, γ-hymachalen, paraanisaldehyde ve methyl cavicol’dür. Anason meyvelerinden elde 

edilen uçucu yağ başta ilaç sanayi olmak üzere, gıda ve kozmetik sanayisinde de kullanılmaktadır. 

Yapılan çok sayıdaki araştırmalar sonucunda, anasonun antibakteriyel, antifungal, antiviral, antioksidan, 

antikonvulsant, analjezik, midevi, karminatif, ekspektoran, spazmolitik, iştah açıcı ve koku verici etkilere 

sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, kadınlarda adet sancısı ve menapoza bağlı ateş basmalarına karşı 

kullanıldığı bilinmektedir. Bazı araştırmalarda anason tohumunun diyabet hastalarında hipoglisemik ve 

hipolipidemik etkiye sahip olduğu ve lipid peroksidasyonunu azalttığı bildirilmiştir.        

Anahtar Kelimeler: Anason, Pimpinella anisum L., farmakolojik özellikler, tıbbi kullanım 
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Adaçayı’nda (Salvia officinalis L.) Farklı Iba Dozları ve Muamele Sürelerinin 

Çelikle Çoğaltmada Etkileri 
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ÖZET 

Bu çalışmada, boyu 9-13 cm arasında, boğum sayısı en az 3 olan kış (şubat) çeliklerine perlit 

köklendirme ortamında farklı sürelerde ve dozlarda hormonla muamelenin çelikle çoğaltmaya etkileri 

araştırılmıştır. Araştırma, 2017 yılında Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri bölümüne ait 

serada perlit ortamında Indol-3-Bütrik Asit (IBA)’in 4 farklı dozunda (1000, 2000, 3000 ve 4000 ppm), 4 

farklı muamele süresinde (daldır çıkart, 5sn, 10 sn, 15sn) ve kontrol çelikleri (IBA uygulanmamış) 

üzerinde yapılmıştır. Araştırma, 5 tekrarlamalı olarak tesadüf parselleri deneme deseninde faktöriyel 

düzenlemelere göre kurulmuştur. Araştırmada sürgün sayısı (adet), sürgün uzunluğu (mm), yaprak sayısı 

(adet/çelik), kök sayısı (adet), en uzun ve en kısa kök uzunluğu (cm), kök dallanması, canlılık oranı, kök 

oranı ve en gelişmiş kök çapı gibi özellikler incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler JMP-10.0 

paket programında analiz edilmiş, çoklu karşılaştırma testlerinden ise LSD testi kullanılmıştır. 

Araştırmada sürgün sayısı 1000 ppm IBA dozunda ortalama 1.24 adet arasında değişirken; 4000 ppm 

dozuna çıkınca bu oran yaklaşık olarak % 100 artarak 2.57 adede yükselmiştir. Araştırmadan elde edilen 

verilerin değişimleri; sürgün sayısı 0.7-3.1 adet, sürgün uzunluğu 7,4-36.8 mm, yaprak sayısı 1.4-14.8 

adet, kök sayısı 0-12.1 adet, en uzun kök uzunluğu 71 mm, en kısa kök uzunluğu 1.2 mm, kök dallanması 

oranı % 0-73, canlılık oranı %  33-100, kök oranı % 6-86 ve en gelişmiş kökün çapı 0-0.82 mm arasında 

değişim göstermiştir. Araştırmada incelenen özelliklerin çoğunda IBA dozlarının ve bekletme sürelerinin 

etkileri istatistiki olarak önemli bulunmuştur.  
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Determination of Performance of Yield and Quality in Different Lemon Balm 

(Melissa officinalis L.) Populations at Ecological Conditions of Eskişehir 
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ABSTRACT 

This study was carried out at the experimental field of Field Crops Department, Faculty of 

Agriculture, in University of Eskişehir Osmangazi during 2015 vegetation period. The aim of this study 

was to determine the performance of yield and quality of lemon balm (Melissa officinalis L.) populations 

obtained from the natural vegetations of different provinces of Turkey at ecological conditions of 

Eskişehir. The study was designed in the Randomized Complete Block Design with three replications. As 

plant materials, eleven populations gathered from Tokat, Burdur, Bilecik, Ankara, Malatya, Kütahya 

(ABD), Bursa, Ankara (Almanya), Tokat (Erbaa), Tokat (Reşadiye) and Kütahya were used in the study. 

The values of plant height, fresh herb yield, drug herb yield, fresh leaf yield, drug leaf yield, fresh leaf 

rate, essential oil content and essential oil yield ranged between 27.20-46.45 cm, 1026.24-1765.30 kg da-

1, 90.52-159.11 kg da-1, 711.30-1347.61 kg da-1, 60.24-114.65 kg da-1, 59.53-73.40%, 0.047-0.243% and 

0.056-0.221 L da-1, respectively.  

Key Words: Melissa officinalis L., lemon balm, different plant populations, yield and quality and 

essential oil content. 
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Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yapılmış Olan In vitro Çalışmalarda Bitki Büyüme 

Düzenleyici (BBD)’lerin Bitkiye Olan Etkileri 
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¹İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü/Çevre Laboratuvarı-İstanbul 

².Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Iğdır 
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ÖZET 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tüm dünya çapında önemi bilinmektedir. Bu bitkilerin çeşitli 

organlarından faydalanıldığı gibi, etken maddelerinden de yararlanılmaktadır. Bilindiği üzere, bu gurup 

bitkiler gıda, ilaç ve tıbbi kullanımlarının dışında farklı alanlarda da önemli yer almaktadır. Doğal olarak 

yetişen bu bitkilerin günümüzde sadece bir kısmı kültüre alınabilmiştir. Yok olma tehlikesinden 

kurtarmak, üretimde ve ihracatta yeknesaklığı ve kaliteyi yakalayabilmek amacıyla, Tıbbi ve aromatik 

bitkiler kültüre alınmaktadır ve kültüre alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, dünya nüfusunun hızla 

artmasıyla bu bitkilere duyulan ihtiyaç arttığından bitki bilimcilere çok büyük görevler düşmektedir. Bu 

sebeplerle, bitkilerin üretilmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan hücre doku ve organ 

kültürleri bitki biyoteknolojisinin önemli çoğaltım araçlarıdır. Bu bitkiler, doku kültürü tekniğinde in 

vitro şartlarda, hızla gelişerek rejenere olduklarından vejetasyon sürelerini çok kısa bir sürede 

tamamlayabilmektedir. Bundan dolayı tıbbi bitkilerin çoğaltımında bu yöntemin kullanılması, kültüre 

alma yönteminin kullanılmasıyla birlikte avantaja dönüşmektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında; bu 

incelemede, tıbbi ve aromatik bitkilerde bugüne kadar uygulanmış olan in vitro çalışmalar ve özellikle bu 

araştırmalarda kullanılan Bitki Büyüme Düzenleyici’lerinin (BBD) bitki gelişimine olan etkileri 

incelenmiştir. Genel anlamda şimdiye kadar yapılmış olan bu çalışmalar incelendiğinde, kesin 

genellemelere varılamadığı gibi IBA, KİN ve NAA gibi bazı BBD’lerin çimlenme ve gelişmede etkili 

olabileceği ancak net bir sonuca varabilmek için bu tür araştırmaların daha detaylı ve çok sayıda 

yapılması gerekliliği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Doku Kültürü, In vitro, BBD. 

 

The Effects of Plant Growth Regulators on Plantlet Growth of Medicinal and Aromatic Plant 

under In vitro Conditions 

 

ABSTRACT 

The importance of medicinal plants has been known worldwide. Different parts and essential contents 

of these plants used for different purposes. In addition to food, drug and medicinal purposes, they have 

been used in many areas. A little part of these naturally growing plant has been cultivated. For prevention 

of destruction of medicinal plants, for improvement of quality and homogeneity in production and export, 

cultivation of medicinal and aromatic plants is vital. Depending on increasing World population, the 

attention of plant scientists concentrated on these plants. In this context, different methods have been 

employed in the production and propagation of these plants, nowadays. Among these techniques cell, 

tissue and organ micropropagation methods are commonly employed in plant biotechnology areas. Since 

plants in these in vitro techniques regenerate fast, and shorten vegetation period, it is strongly advised to 

utilize these methods on the micropropagation of medicinal and aromatic plants. The employment of 

these methods in the propagation of medicinal plants will be provided new avenues and advantages. In 

this study, plant growth regulators on in vitro micropropagation of medicinal plants have been reviewed. 

As a result of the research, it has been revealed that the main plant growth regulators used in the 

micropropagation of medicinal plants are BAP, KIN, NAA, IAA and IBA. However, more new research 

is needed for different plant species, for various plant parts or for dirrenet environmental conditions.    

Key Words: Medicinal and Aromatic plants, Tissue culture, In vitro, Plant Growth regulators.  
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre yaklaşık 20.000 bitki tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. 

Bunlardan 4000’i bitkisel ilaç olarak yaygın bir şekilde kullanılırken, yaklaşık %10'unun ticareti 

yapılmaktadır (Sarı ve Oğuz, 2000).  Dünyada bitkisel droglar için başlıca ticaret merkezleri Almanya 

(Hamburg), ABD (New York) ve Hong Kong’dur (Baser, 1997; Lange, 2006). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

asırlardan beri gıda, çeşni, ilaç ve şifa vermek amacıyla kullanılmaktadır. 20. yüzyılın başlarında 

listelenen ilaçların %40’ından fazlası bitkisel orijinli olmasına rağmen 1970’li yılların ortasında bu oran 

%5’ten daha aşağıya düşmüştür. Ancak özellikle 1990’lı yıllardan sonra, Tıbbi ve Aromatik Bitki’lerin 

yeni kullanım alanlarının bulunması, doğal ürünlere olan talebin artması; bu bitkilerin kullanım hacmini 

her geçen gün arttırmaktadır. Günümüzde tıbbi bitkiler piyasasının yıllık yaklaşık 60 milyar dolarlık bir 

rakama sahip olduğu tahmin edilmektedir (Kumar, 2009). Ülkemizin bulunduğu konum itibariyle bitki 

çeşitliliği bakımında zengin bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir (Ceylan, 1995; Baytop, 2000; 

Beyzi ve ark., 2010; Özyılmaz ve Yarılan, 2012; Yücer ve Altıntaş, 2012). Yurdumuzun üç floristik 

bölgenin birleştiği bir yerde bulunması bitki tür sayısının fazla olmasına neden olmuştur. Bu nedenle 

ülkemiz florası çok eski yıllardan günümüze kadar birçok yerli ve yabancı bitki toplayıcılarının ilgisini 

çekmektedir (Ceylan, 1995; Baytop, 2000; Avcı, 2005). Ülkemiz, barındırdığı 12.000 civarında bitki 

taksonuyla dünya üzerinde zengin bir floraya ve önemli bir yere sahiptir (Erik ve Tarıkahya, 2004; Avcı, 

2005; Naghibi ve ark., 2005). Şifalı bitkiler olarak anılan birçok bitki, hastalıkların tedavisinde 

kullanılmaktadır (Baytop, 1999; Başer, 2001; Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). İlk çağlardan günümüze 

kadar geçen zaman içerisinde deneme yanılma yolu ile hangi bitkilerin yenilebileceği, hangilerinin zehirli 

veya şifa verici olduğu öğrenilmiştir (Baytop, 1999; Baydar, 2005). Türkiye tıbbi bitkiler ihraç eden 

önemli ülkeler arasındadır. Başta kekik olmak üzere bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ülkemizde ihraç 

edilmektedir. (Baytop, 1999; Sarı ve Oğuz, 2000). Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle tıbbi ve aromatik bitki 

ekiliş alanı 1004,863 dekar iken üretim miktarı 12.992 tondur. (ttp://www.tuik.gov.tr 2015). Artan nüfus 

ve gelişen endüstrileşme bu doğal bitki türlerinin büyüme ortamlarının bozulmasına ve hatta bazı türlerin 

bilinçsizce doğadan yoğun bir şekilde toplanması nedeniyle neslinin tehlikeye girmesine neden olmuştur. 

Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yabani türlerimizin kültüre alınması gerekmektedir. 

Seleksiyon aşamasından sonra, yabani türlerin kültüre alınmasının en önemli adımlarından birisi ise etkili 

bir vejetatif çoğaltma metodunun geliştirilmesi olacaktır. Üretimi zor olan bitkiler için hızlı bir teknik 

olarak görülen doku kültürü yönteminin uygulanması ile bitkinin vejetatif üretiminin yaygınlaşacağı, kısa 

sürede üretimin gerçekleştirilebileceği, aynı form ve özellikte binlerce bitki elde edilebileceği, ayrıca 

ticari üretim için uyumunun hızlı olduğu bilinmektedir (Galle, 1987). Bitki doku kültürü aseptik şartlarda 

yapay bir besin ortamında hücre, doku veya organ gibi bitki kısımlarından (eksplant) kontrollü çevre 

koşullarında yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin üretilmesidir. In vitro teknikler kullanılarak hastalık 

ve virüsten arındırılmış tek bir ana stok bitkiden, genetik olarak özdeş bitkilerin çok büyük miktarlarda 

üretimi sağlanabilmektedir (Shibli ve ark., 1997). Ayrıca çoğaltılması zor olan türlerin üretilmesi, 

kaybolmakta olan türlerin korunması, genetik iyileştirme çalışmaları ve bitki sekonder metabolitlerinin 

üretilmesi gibi pek çok alanda çeşitli doku kültürü teknikleri rutin olarak kullanılmaktadır (Babaoğlu ve 

ark., 2001). Bu derleme çalışmasının amacı, tıbbi ve aromatik bitkilerin mikroçoğaltımında kullanılan 

bitki büyüme düzenleyicilerinin ortaya konulmasıdır. 

 

1. Doku Kültürü ile Üretim Yöntemleri 

Doku kültürü; steril şartlarda, yapay bir besin ortamında, bütün bir bitki, hücre (meristematik hücreler, 

süspansiyon veya kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları=eksplant) veya organ (apikal meristem, 

kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin (metabolitler gibi) üretilmesidir 

(Baboğlu ve ark., 2001; Gönülşen, 1987). Doku kültürü ile ilgili çalışmalar, 1975 yılına kadar kallus 

kültürü ile indirekt bitki rejenerasyonu esasına dayandırılmıştır (Chalupa, 1987). In vitro tekniklerinin 

faydaları arasında; tipik genotiplerin hızlı üretimi, hastalıksız bitki elde edilmesi, dayanıklılık için in 

vitro’da erken seleksiyon, haploit bitkilerin üretilmesi, mutantların üretimi ve seçimi, genetik çeşitliliğin 

muhafazası, somatik embriyo oluşumu ve sentetik tohum üretimi, protoplast kültürü ile in vitro’da 

somatik hibridizasyon, DNA teknolojisi ile gen transferi vb. gibi olanaklar sayılabilmektedir (Üçler, 

1994). Ayrıca genetikçiler, doku kültürü tekniğini, seçilmiş genotiplerin değerlendirilmesinde, soğuğa, 

kuraklığa, hastalıklara, tuzluluğa ve herbisitlere dayanıklı bireylerin seçilmesinde, hızlı büyüyen fertlerin 

ortaya çıkarılmasında, doku kültüründen faydalanmaktadır (Kaya,1988). In vitro teknikleri ile nispeten 
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problemsiz ve hızlı üretim ihtimali, daha ileri ıslah adımlarında kullanılabilecek önemli avantajlar elde 

edilmektedir (Üçler, 1994). Doku kültürü ile üretim yöntemleri olarak; Kallus Kültürü, Organ Kültürü, 

Embriyo Kültürü,  Hücre Kültürü, Protoplast Kültürü olmak üzere beş farklı üretim yöntemi 

bulunmaktadır. Doku Kültürü Yöntemi ile bitki üretimi yapılırken çeşitli evreler bulunmaktadır; Hazırlık 

Aşaması’nda önce materyalin sterilizasyonu sağlanarak besi ortamına bırakılır. Besi ortamındaki 

materyaler, iklim odasında sabit sıcaklık ve ışık koşullarında bulundurulurlar. Burada tüm bitkilerin 

büyüme ve gelişmesi gözlemlenir. Bitki besi ortamında gelişen bitkiler çeşitli sayıda yeni sürgün 

meydana getirmektedir. Bu dönem sürgün aşaması dönemidir. Oluşan bu sürgünler daha sonra 

Köklendirme Aşaması’na geçmektedirler. Sürgünler köklendirme ortamında besi ortamının büyümeyi 

düzenleyici madde içeriği değiştirilerek kültüre alınırlar. Kullanılan materyale göre de besi ortamı kuvveti 

belirli oranlarda azaltılabilir. Köklenen bitkicikler toprağa aktarıldıktan sonra nem kaybını önlemek için 

belirli süre iklim dolabında bekletilir, daha sonra sera ortamına alınarak Toprağa Şaşırtma Evresi 

gerçekleşmiş olur (Dinçer ve ark,. 2016) 

2.Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yapılan Çalışmalar 

Daneshvar-Royandazagh ve ark. (2014), Lilium candidum L.’da in vitro mikroçoğaltım ile kozmetik 

sanayisine ham madde temini ile ilgili yaptıkları bu çalışmada, in vitro mikroçoğaltım yöntemi ile 

akzambak soğancık üretim suresi 1-1.5  yıldan, yılda 3 dönem soğan üretimine indirebilmişlerdir. Yapılan 

denemeler sonucunda L. candidum’un soğan pul yaprakları eksplant olarak kullanılmış ve en iyi sonuçlar 

yani en kısa soğancık üretim süresi 0.6 mg l-1 Thidiazuron (TDZ) 0.2 mg l-1 NAA ve 0.3 g l-1 aktif karbon 

içeren ortamdan elde etmişlerdir.  

Ekmekci (2013), Bazı fesleğen (Ocimum basilicum L.) çeşitlerinin, çeşitli eksplantlarını in vitro 

koşullarda farklı sitokinin (BAP, TDZ) ile oksin (NAA, IBA) içeren MS ortamında sürgün rejenerasyonu 

için kültüre almıştır. Sonuçta, sadece hipokotil eksplantından sürgün oluşumu elde etmiştir. En fazla 

sürgünü 1,0 mg/l BAP içeren MS ortamıyla, 2,0 mg/l TDZ içeren ortamda bulmuştur. En uzun sürgünler 

kotiledon boğum eksplantından 0,10 mg/l TDZ ve 0,20 mg/l TDZ+0,10 mg/l IBA içeren MS ortamlarında 

kaydetmiştir. 

Yıldız (2012), In vitro koşullarda Limonotu (Lippia citriodora Kunth) bitkisinde kallus oluşumu ve 

somatik embriyogenesis için uygun besi ortamlarını belirlemek için yaptığı bir çalışmasında, incelenen 

parametreler bakımından limon otunda en iyi kallus gelişimi 2,0 mg/L NAA + 0,5mg/l BA büyüme 

düzenleyici ilaveli MS besi ortamının olduğunu saptamıştır. 

Coelho ve ark. (2012) yaptıkları bir çalışmada, nadir bulunan ve tehlikede olan Thymus lotocephalus 

türü için bir in vitro çoğaltım protokolü geliştirmişler; farklı sitokinin tipleri ve konsantrasyonları ile 

değişik sitokinin/oksin kombinasyonlarını MS ortamına ilave etmek suretiyle eksplantların sürgün 

oluşturma kapasitelerini test etmişlerdir. En iyi sonuçların 6-BA hormonundan elde edilmesine rağmen, 

bu hormonlardan yüksek oranda hiperhidrik sürgünlerin oluştuğunu gözlemlemişlerdir. MS ortamına 

hiçbir BBD ilave edilmemiş besi ortamından yüksek oranda sağlıklı sürgünler elde ettiklerinden dolayı bu 

ortamın sürgün geliştirme çalışmaları için kullanabileceğini belirtmişlerdir. Köklenme oranı, sürgün 

başına kök sayısı ve en uzun kök sayısı dikkate alındığında en iyi sonuçlar ya ¼ MS ortamına oksin ilave 

edilmemiş ya da 0.5 mg/l indol-3-asetik asit ilave edilmiş ortamlarda elde edilmiştir. In vitro şartlarda 

elde edilen bitkicikler saksılara şaşırtıldığında %93.33 oranında başarı sağlamışlardır. 

Shabnum ve Wagay (2011) farklı Thymus türlerinin mikro çoğaltımı üzerine yaptıkları çalışmada, 

farklı bitki eksplantlarını kullanmışlardır. Thymus mostichina’nın in vitro çoğaltımı için tarlada 

yetiştirilen olgun bitkilerden alınan eksplantları kullanmışlardır. 0.1 mg/l BAP ilave edilmiş MS 

ortamında boğum kesimlerini kültüre almışlardır. En yüksek köklenme oranını (kök sayısı), en uzun kök 

uzunluğunu ve sürgün uzunluğunu 1 mg/l NAA ilave edilmiş ortamdan elde etmişlerdir. Thymus 

vulgaris’den alınan uç meristemler ise 4 mg/l BAP ilave edilmiş kültür ortamında bulmuşlardır. Thymus 

sipyleus bitkicikleri 0.4 mg/l NAA+ 3.0 mg/l BA ilave edilmiş MS ortamında kültüre almışlar ve bu 

ortamda rejenere edilen bitkicikler iki hafta içerisinde çoklu sürgün oluşturmuşlar ve dördüncü alt kültüre 

almadan sonra kök vermişlerdir. 

Karalija ve Paric (2011) Bosna Hersek’te yaptıkları bir çalışmada, Thymus vulgaris L. sürgün 

kültüründen sekonder metebolit üretiminde BA ve IBA etkisini incelemişlerdir. Araştırıcılar, MS 

ortamına 2 mg/l BA+IBA ile 4 mg/l BA +0,1 mg/l IBA ilave edilmiş ortamlardan en yüksek sürgün 

sayısını elde etmişlerdir. 
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Kaya (2011) üç farklı Thymus türüne ait (T. vulgaris, T. longicaulis, T. cariensis) bitkilerden alınan 

eksplantların mikroçoğaltımı için etkin bir protokol geliştirdiğini ifade etmiştir. In vitro sürgün gelişimi 

için farklı derişimlerde çeşitli sitokininler (6-benziladenin, kinetin, thidiazuron) denenmiş, en elverişli 

bulunan sitokinin çeşidi ve derişimi daha sonra oksinler ve/veya gibberelik asit ve gümüş nitrat ile 

kombine ederek kullanmıştır. En iyi sonucu 1 mg l-1 kinetin ve 0,3 mg l-1 gibberellik asit (GA) içeren yarı-

katı MS besiyerinde elde etmiştir. 

Affonso at al. (2009) in vitro’da Thymus vulgaris L. bitkisinde biomas üretiminde bitki büyüme 

düzenleyicisinin (BBD) etkisini inceledikleri çalışmalarında IAA, BA, Zeatin (ZEA) ve KIN, 

BBD’lerinin kök biomas üretimi ve uçucu bileşikler üzerine etkilerini incelemişlerdir. En yüksek biomas 

sürgün gelişimi 5.0 µM konsantrasyondaki BA’den buna karşın IAA’in test edilen bütün 

konsantrasyonlarında en yüksek köklendirme oranına, (%100) ulaştığını bildirmişlerdir. 

El-Makawy et al. (2008) bir çalışmalarında, Thymus capitatus L. bitkisinden alınan sürgün uçları ve 

boğum kesimlerinin in vitro çoğaltımlarını yapmışlardır. Alınan eksplantlar MS ortamında, sitokinin 

çeşitli konsantrasyonlarında ya tek olarak ya da farklı kombinasyonlarla kültüre almışlardır. Çoklu sürgün 

rejenarasyon yönünde en iyi sonuç, sürgün uçlarının altı hafta boyunca kültüre alındığı 1 mg/l BA+0.01 

Zeatin ilave edilmiş MS ortamından elde etmişlerdir. Araştırıcılar, sürgün rejenarasyon kültüründen elde 

ettikleri en yüksek köklendirme oranını (%100) 3mg/l IBA içeren ½ MS ortamından bulmuşlardır. 

Çoğaltılan bitkicikleri sera ortamındaki toprağa aktarmışlardır. 

Türkmen (2009) Doku kültürü yöntemiyle, Kazdağı’nda yetişen bitkilerden Adaçayı bitkisinde kallus 

gelişimi MS+0,5mg/l BA+0,5mg/l NAA’lı ortamda, kahverengi sert yapıdaki kalluslar ise 0,5mg/l 

BA+2,0mg/l NAA besi ortamından elde edilmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada incelenen bitki türleri 

(Sideritis trojana hariç) doku kültürüne başarı ile aktarılabilmiş ve çoğaltılabilmiştir. 
 

3.SONUÇ 

Gelişmiş ülkelerde bitki biyoteknolojisine hatırı sayılır bir önem verilmektedir. Bu alanda yatırımlar 

yapılmaktadır. Çünkü bitki biyoteknolojisinin bitkisel üretime katkısı çoktur. Tıbbi ve Aromatik 

Bitkilerin de dünyada değeri bilinmektedir. Türkiye’de de son yıllarda her geçen zamanda artan bir 

ivmeyle bu bitkilere ilgi artmaktadır. Ancak bitkilerin bilinçsiz bir şekilde doğadan toplanmasından, bu 

bitkilerin üretim zorlukları olmasından dolayı birtakım sorunlar bulunmaktadır. Bu bitkilerin kültüre 

alınma zorunluluğu olduğu gibi de, doku kültürü yöntemlerinin kullanılmasıyla uygun çoğaltma 

yönteminin geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Çünkü Doku Kültürü Yöntemi ile standart tipte ve seri 

üretim gerçekleşerek, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’in tüm kullanım alanlarına bu sayede hizmet edilmiş 

olunacaktır. Ancak Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle ilgili doku kültürü çalışmaları yeterince yapılamamıştır. 

Bu derleme sonucunda, bu grup bitkilerle yapılan bu çalışmaların arttırılması ihtiyacı ve uygun 

metotlarında geliştirilmesi gerekliliği olduğu gözlemlenmiştir. Uygun metotların geliştirilmesinde çeşitli 

faktörler önemli olduğu gibi de Doku Kültürü Yöntemi’nde önemli olan Bitki Büyüme 

Düzenleyici(BBD)’lerinin uygun bir şekilde kullanılması zarureti vardır. Tabi ki bu durum, kullanılan 

BBD’ye, bu BBD’nin hangi amaçla kullanıldığına ve dozuna bağlı olduğu gibi; kullanılan bitkinin türüne, 

çeşidine ve bitkinin eksplantına da bağlı olmaktadır. Ancak uygun metot geliştirilmesi çok zor 

olmaktadır. Ulaşılabilen tüm bu konu ile ilgili kaynaklarda aynı ya da farklı BBD’ler ile ilgili çeşitli 

sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçlar elde edilirken, hormonlar (BBD) “Oksinler” ya da 

“Sitokininler” gibi grupları altında sınırlandırılmamıştır. Buna göre elde edilen sonuçlar, incelenen 

karakterlere bağlı olarak BBD’lerinin tek başına kullanımından başarılı sonuçlar alınabileceği gibi, oksin 

ve sitokininlerin kombinasyonunun daha etkili sonuçlar verdiği görülmüştür. Şimdiye kadar tıbbi ve 

aromatik bitkilerin doku kültürü ile üretiminde en yaygın kullanılan BBD’ler ve kombinasyonlat şu 

şekilde özetlenebilir;  

Sürgün Sayısı    = TDZ, BAP, ZEATİN, IBA+BAP 

Sürgün Uzunluğu   = TDZ, IBA ve TDZ +IBA 

Sürgün Gelişimi   = BA + IAA, BA + IBA, TDZ + IAA + GA3 

Kallus Oluşumu   = NAA + BA 

Kallus Gelişimi   = NAA + BA, BAP + IAA 

Çimlenme Oranı   = Zeatin, IAA, GA3 

Radikula ve Hipokotil Uzunlukları  = IAA 

Yaş Ağırlık     = IAA 

Kök Oluşumu ve Sayısı  = IBA, IAA, NAA 
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Bu çıkarımın, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle ilgili yapılacak Doku kültürü Çalışmaları’nda özellikle 

metot geliştirmede kullanılabileceği düşüncesi oluşmuştur. Ancak, daha sonraki çalışmalarda çok fazla 

sayıda eksplant ve BBD kombinasyonu yapılması çalışmalarda başarı şansını artıracaktır.  
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ÖZET 

Zeytin bitkisi (Olea europea L.) Oleaceae familyasına ait, uzun ömürlü 1000-3000 yıl arasında 

yaşadığı düşünülen çok değerli bir bitkidir. Sümerliler zamanından beri Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen 

ve yararlanılan bir bitkidir, ağaç formundadır. Meyveleri, yaprakları, kabukları tıbbi yönden, gıda olarak 

ve çeşitli amaçlarla kullanılan çok değerli ve özel bir bitkidir. Meyvesi bilindiği gibi çok değerli sabit 

yağa sahiptir, sabit yağı doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Özellikle doymamış yağ asitlerinden 

olan oleik asit, yüksek miktarda bitkinin meyvesinde bulunduğundan yağın kalitesini ve sağlığa yararını 

çok daha fazla arttırmıştır. Sadece bu özellik bile zeytini ve zeytinyağını zirveye taşımak için yeterlidir. 

Ayrıca yağında, vitaminler de bulunmaktadır. Eski çağlarda özellikle zeytin ağacının kabuğundan 

faydalanıldığı, hatta odunundan zift bile elde edildiğinden bahsedilmektedir. Hatta zeytinin suda pişmiş 

tohumlarından bile yararlanılmıştır. Yapraklar ve gövde kabuğu, infusyon halinde (%5) iştah açıcı, ateş 

düşürücü etkilere sahip olduğu gibi şeker hastalığına karşı da kullanılmaktadır. Cerahatli yaranın 

temizlenmesi ve pansumanında haricen faydalanılmaktadır. Zeytinyağı dahilen müshil ve safra söktürücü, 

haricen ise yumuşatıcı ve yatıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Antimikrobial ve antioksidan etkiye sahiptir. 

Sadece zeytinde değil yaprak ve tomurcuklarda da mevsimlere göre değişkenlik gösteren fenolik 

bileşikler bulunmaktadır. Yapraklar tanen, rezin, organik asitler ve uçucu yağ taşır. Asırlardır zeytin 

yaprağı şurup şeklinde hazırlanarak ateş düşürücü olarak kullanılmıştır. Zeytin yaprağında 100’den fazla 

biyoaktif madde bulunmaktadır. Oleuropin, flavonoidler, fenolik bileşikler ve tanin bunlardan en önemli 

olanlarıdır. Oleuropin, başlıca polifenolik antioksidanlardan biri olup yaprağın en etken fenolik 

bileşiğidir. Zeytin yaprağının deney hayvanlarında kan basıncını düşürdüğü, kroner arterlerinde kan 

akışını hızlandırdığı, aritmiyi engellediği, bağırsak kasları spazmını önlediği gözlemlenmiştir. Yaprağın 

çay gibi kaynatılarak içilmesi suretiyle içindeki fenolik ve flavonait bileşikler, vücudun bağışıklık 

sistemini güçlendirip; hastalıklara karşı direncini arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca Amerikan Kanser 

Araştırma Enstitüsü 2013 yayınında zeytin yaprağını 21.yüzyılın en önemli doğal antimikrobiyal, 

antiviral etkiye sahip bitkisel ürünü olarak belirtmektedir. Bu derlemede amacımız zeytin bitkisinin 

sadece zeytinyağı ya da zeytin olarak kullanımın dışında bilinen, bilinmeyen tüm özelliklerini incelemek, 

gündeme getirmektir. Bu inceleme sonucunda, zeytinin tüm özellikleri ile birlikte her yönden 

multidisipliner olarak incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler :Zeytin bitkisi, Olea europea L., Tıbbi ve aromatik bitki, zeytin yağı zeytin yaprağı ve 

zeytin çiçeği 

 

ABSTRACT 

Olive plant (Olea europea L.) belonging to Oleaceae family is a valuable plant and has a long life (1000-

3000 years). The plant is in tree form and it has been grown and used since Sumerians at Mediterranean 

Countries. Fruits, leaves and barks of the plant used for medicinal purposes, as a food and the other 

purposes for centuries. The fruits of olive has a worth fixed oil and its fixed oil contains high level of 

unsaturated fatty accids. Because of oleic asid in the fruits, the quality of the olive oil and positive health 

effect increased significantly. Only this characteristics of the fruit is enough to carry the plant to the high 

level amoung the other plants. In addition the fatty acid, it is also rich in different vitamins. It has been 

mentioned in literatüre, the barks of olive tree used as pitch at antient times and seeds of the fruit used as 

boiled. Leaves and barks have been employed as a appetizing, antipyretic and diabets in infusion form. It 

is also used for cleaning of festering and dressing of wound externally. Olive oil is utilized as laxative and 

gall expectorant internally and as softener and sedative externally. It contains phenolics, antimicrobial and 

antioksidant effects of olive put the plant to a unique place among the other plants. Not only seeds of 

olive but also leaves and buds contains phenolics according to seasonal changes, leaves consists of tanin, 

resin, organic asids and volatile oils also has been used as antipyretic in syrup form for centruies. Leaves 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF37um2d7TAhWqbZoKHS9HBxIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Farastirma.tarim.gov.tr%2Fizmirzae&usg=AFQjCNHn4_h3vUdQ1LbuonOD71Ql8zyLpw&sig2=_abgzYMhxwDwLVSWPX0e0g
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of olive include more than 100 bioactive substances: oleuropin, flavonoids, phenolics and tannin are main 

components. Oleuropin is major poliphenolic antioxidant of leaves. It has been revealed that the leaves of 

oil plant lower blood pressure, increase blood flows in arters, inhibit arrhytmia and prevent myo-intestinal 

spasm in experimental animals. It is commonly known that by boiling leaves as a tea activate phenolics 

and flavonoids and these substances reinforce immunity system of body and increase resistance  to 

different diseases. American Cancer Research Institute announced leaves of oil plant as a significiant 

antimicrobial and  antiviral plant produce of 21st. Centruy, in a publiciation in 2013. The purpose of this 

study to reveal all properties of oil plant, not only oil characteristics but also known or unknown 

substances including it. As a result of this review, it is concluded that oil plant should be monitored as all 

multidicipliner areas. 

Key Words : Olive plant, Olea europea L., Medicinal and Aromatic Plant, olive oil, olive leaf and olive 

flower. 

 

GİRİŞ 

Zeytinin sofralık zeytin yada zeytinyağı olarak kullanımın dışında; içerdiği Oleuropin, flavonoidler ve 

fenolik bileşikleri nedeniyle yaprağıyla, çiçeğiyle ve gövde kabuğuyla tıbbi ve aromatik yönden de 

oldukça kıymetli bir ağaçtır. Bu derlemede amacımız zeytin bitkisinin bilinen, bilinmeyen tüm 

özelliklerini incelemek, gündeme getirmektir. Aynı zamanda zeytinin çok yönlü bir bitki olduğunu tüm 

özellikleriyle birlikte ülke ekonomisine kazanımlarının arttırılabileceği konusunu göz ardı etmemek 

gerektiğini hatırlatmaktır.  

 

ZEYTİNİN TARİHÇESİ: 

Zeytin tarih boyunca insanlık için dostluk, barış ve refahın simgesi olmuştur (Şekil,1). Yabani Zeytin 

(Olea europea oleaster L.)’in Anadolu’da on binlerce yıldır varlığı bilinmektedir. Ünlü botanikçi Casuro 

zeytinin Anadolu’da kültüre alındığını ve buradan diğer bölgelere yayıldığını savunmaktadır. Amerika 

kıtasının keşfinden sonra da zeytin Akdeniz havzası dışına çıkmış, İspanyollar zeytini Kuzey ve Güney 

Amerika, Meksika, Şili taraflarına taşımışlardır (Anonim 1997, Efe ve ark, 2011). Türkiye, tane ve 

sofralık zeytin üretiminde dünyada 4. sıradadır (FAO, 2016 ve IOC, 2016). Türkiye’de TUIK, 2015 

verilerine göre 171.992.000 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Son 10 yıl ortalamasına göre üretimin 

%29’usofralığa, %71’i ise yağlığa girmektedir (Özaltaş ve ark, 2016). 

     
Şekil 1. Antik çağda zeytincilikle ilgili arkeolojik buluntular (www.apelasyon.com ve www.yumuktepe.com). 

 

2 ZEYTİNİN BİTKİSİNİN BOTANİK ÖZELLİKLERİ :  

Zeytin, Oleaceae ailesinin (Family-Oleaceae); Olea cinsine (Genus-Olea) ait ağaç ya da ağaçcık 

formunda bir bitkidir. Bir fidan dikildiğinde bitkide ilk 4 yılda kazık kökler sonra etrafında gelişen saçak 

kökler gerçekleşir. Kökler 7 metreden daha derine de ulaşabilirler. Genç ağaçlarda gövde dik, yuvarlak ve 

pürüzsüz olmasına rağmen yaşlı ağaçlarda ise deformasyona uğramış, çatlaklar ve yumulmalar 

oluşmuştur (Şekil, 2). Zeytinin gövdesinden ana dallar, yan dallar, odun dalları ve meyve dalları gelişir 

(Anonim, 1997). 

         
Şekil 2. a-Zeytinin kök sistemi (depositphotos.com) b-yaşlı ağaçta kalın ve damarlı gövde (gemlik.gen.tr) c-genç ağaçta genç 

ve pürüzsüz gövde (tree-pictures.com)  d-Zeytin yapragı (zeytinagacı.org). 

 

b

   
c a d 

http://www.apelasyon.com/
http://www.yumuktepe.com/
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Türkiye’de iki varyetesi bulunmaktadır: Olea europaea L. var. europaea, kültür çeşidi meyvesi için 

yetişmektedir(Şekil 3). Diğer varyete Olea europaea L. var. sylvestris (Miller) Lehr. erkek zeytin, yabani 

zeytindir, yaprakları ve meyveleri kültür türünün aksine daha küçüktür, sürgünleri dikenli (Baytop, 2007), 

yapraklar daha etli, koyu renkli ve klorofilce daha yoğundur (Anonim, 1997; Anonim, 2009). Zeytin 

ağacı tam (erselik) ve erkek (dişi organı olmayan) çiçekler olmak üzere 2 tip çiçek yapısına sahiptir 

(Anonim, 1997) ve çiçeklenme için belli bir süre soğuklama (7 C0’nin altında) ihtiyacı duymaktadır. 

Çeşitlere göre, soğuklama süresi 50-1200 saat arasıdır, tam çiçeklenme15 Nisan-15 Mayıs arasındadır. 

Çiçekler iki yıllık dalcık ve sürgünler üzerindeki yaprakların koltuklarından çıkarlar. Çiçekler küçük, 

beyazımsı-sarı renkli ve kokuludur (Şekil 3). 

 
Şekil 3. Zeytinde a- somak oluşumu(uniprot.org/taxonomy/olive; b-çiçek 

oluşumu(gemlikzeytini.gen.tr) c-çiçeklerin yakından görünümü (selectree.calpoly.edu/tree-detail/olea-

europaea ) 

 

Zeytin, hem kendine hem de yabancı döllenme gösterir. Meyvelerin normal boyutuna ulaşması 

Ağustos sonunu bulur. Eylülden itibaren meyve yağ toplamaya başlar. Meyve rengi Ekim ayında yeşilden 

sarıya, sonra mora dönüşür ve Kasım ayında yağ oranı maksimuma ulaşır. Aralık ayında meyveler siyah 

olup hasata hazırdır (Şekil, 4) (Anonim, 2009). 

  
Şekil.4. : Zeytin dalında meyve tutumu ve farklı olgunlaşma dönemlerinde meyvedeki renk 

değişimleri (www.http://zeytindostu.org.tr.) 

 

3.  ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ: 

-Zeytinin İklim ve Toprak İstekleri: Zeytin Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü sıcaklık ortalaması 15-

20 C0 olan yerlerde yetişebilen tipik bir Akdeniz bitkisidir. Dayanabileceği sıcaklık minimum -7 C0 

maksimum 40 C0 dir.  

-Zeytinde Toprak Hazırlığı ile Dikim ve Bakım İşlemleri: Dikim öncesi sonbaharda toprak derin 

işlenmelidir. Arazinin tesviyesi ve drenajı iyi yapılmalı, meyilli arazilerde teraslama yapılmalıdır. Dikim 

öncesi mutlaka toprak numunesi alınarak toprak analizi yapılmalıdır. Fidan dikimi Kasım-Mart ayının 

15’ine kadardır. Dikimde yapılacak temel gübreleme toprak analizi sonucuna göre yapılmalı daha sonraki 

yıllarda yaprak örneği de alınarak gübreleme programı oluşturulmalıdır  (Anonim, 2009). Yeni tesis 

edilen bahçelerde üçüncü yılda şekil budaması ağacın 3 ana dal üzerinde gelişeceği şekilde yapılmalıdır. 

Zeytin ağacının ilk gençlik yıllarında hafif uç alma şeklinde budamalar yapılmalıdır. Esas budamalara 

mahsul döneminde ağacın yükünü ve periyodisiteyi (bir yıl verim yılı, bir yıl yok yılı) azaltmak için 2 

yılda bir Aralık- Mart ayları arası yapılmalıdır. Zeytinin vejetasyon döneminde ihtiyacı olan suyun 

%50’sinin meyve büyüme döneminde (Haziran-Temmuz); %20’sinin ise meyve olgunlaşma döneminde 

(Ağustos-Eylül), toplam 750-800 mm suya ihtiyacı vardır. Önce el, sonra da ara çapa mekanizasyonuyla 

çapa yapılmalıdır (Anonim,2006 ve Anonim, 2016).  

a b c 

http://www.http/zeytindostu.org.tr
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-Hasat: Zeytin sofralık olarak değerlendirilecekse yeşil ya da siyah olgunluk dönemlerinde Eylül, 

Ekim aylarında ideali merdivenle elle hasat edilmesidir. Yağlık zeytinler meyvede yağ oranı maksimuma 

çıktığı pembe olumda Kasım-Aralık aylarında yapılır. Hasat sırasında sürgünlerin zarar görmesi 

periyodisitenin şiddeti arttıracağından, sırıkla hasat yerine hasat ekipmanları kullanılmalıdır 

(Anonim,2006 ve Anonim, 2016). 

 

ZEYTİN BİTKİSİNİN ETKEN MADDELERİ VE KULLANIM ALANLARI: 

Bilinen en eski zeytin yaprağının tıbbi amaçlı kullanımı eski Mısırlılardan geldiği düşünülmektedir. 

Onların kültürlerinde zeytin yaprağı cennetsi gücün bir sembolü olarak kabul görürdü, kralların 

mumyalama rituellerinin bir parçası olarak yaprağın ekstrakte edilmiş yağları kullanılırdı. (Ritchason, 

1999).. 11. Yüzyılda yaşamış ve özellikle eczacılıkta ünlü bir düşünür olan Ebu’r–Reyhan El Beyruni’nin 

ifadelerine göre; yaş zeytinin yağına “Zeyt el-anafak” denir ve o bütün zeytinyağlarının en iyisidir ve 

serinletir. Olgun ve siyah zeytinden elde edilen yağın da ısıtıcı etkisi vardır. En iyi yağın ham meyvenin 

sıkılmasıyla elde edilen yağ olduğunu buna “anafak” dendiğini, lezzetinin keskin olduğunu, mideyi 

sertleştirdiğini ancak cüzzam için yararlıdır (Kahya, 2011). Ritchason (1999), Kültürlerin pek çoğunda 

zeytinin yaprağı, ağacı ve meyvesi besinsel ve tıbbi amaçlar için kullanıldığını bildirmiştir. Theoprastus- 

zeytin odunundan elde edilen ziftin ısıtıldıktan sonra donduğunu iddia eder. Zeytun zeytin (Olea oleaster), 

zeytin ağacının yağıdır. Zeytinin zamkının “Astarak” ve ya “Istarak” olarak anıldığı ve yabani çeşidin 

zamkı olduğu düşünülmektedir. Razi’ye göre o Gummi olivarum’dur. Dioskorides, zeytin zamkının iyi 

çeşidinin kırmızı, siyah yağlı olan ve çam zamkına benzeyen çeşidi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca içinde 

beyazımsı bir sıvı olduğunu, elle ovulduğunda dışarı çıkan bal gibi bir özsuyunun bulunduğunu, saydam, 

çekici, sıcak ve temizleyici olduğunu, kokusunun da mersin ağacına benzediğini, az miktarda 

bulunduğunu ancak baş ağırlığı ve ağrısına neden olurken, soğuk algınlığı, nezle, ses kısıklığı ve ses 

kaybına da yararlı olduğu, zeytin odunundan çıkan sıvının da kaşıntı ve barsak kurtlarına iyi geldiği 

belirtilmiştir (Kahya, 2011). Özellikle Akdeniz Bölgesi kültürleri zeytin yaprağını enfeksiyonu, ateşi ve 

ağrıyı da içine alan çeşitli sağlık durumlarında kullanırdı. 19. Yüzyılın sonlarında bilim adamları zeytin 

yaprağının tıbbi özelliklerinin adı “oleuropein” olan izole edilmiş bir fenolik bileşikten kaynaklandığını 

saptadılar. 1962’de İtalyan bir araştırmacı oleuropein bileşeninin hayvanlarda kan basıncını düşürdüğünü 

rapor etmiştir. Avrupalı araştırmacılar da bu sonuçları doğrulamıştır. Buna ilaveten, bağırsak kası 

spazmını önlediğini, kan akışını pozitif olarak etkilediğini, kalp aritmisini hafiflettiğini göstermiştir 

(Ritchason, 1999). Bu sebeplerle zeytin yaprağı, fenolik antioksidanların önemli bir kaynağıdır. En 

yüksek madde polifenik antioksidan olan oleuropein ile rutin maddeleridir.Oleuropein hücre 

yenilenmesinde rol alır ve ağacı dış etkenlerden korur. Antifungal, antibakteriyel ve antiviral etkilere 

sahiptir. Antioksidatif, Kan basıncını düşürücü, kan şekerini düşürücü etkilidir. Diğer bir fenolik olan 

hidroksitirosol maddesi tümör hücrelerinin gelişimini durdurucu etkiye sahiptir. Rutin (P1 Vitamini) 

damarlardan kaynaklanan kanamaların durdurulmasında, damarların güçlenmesinde, astım ve allerjik 

rahatsızlıklara karşı etkisi vardır. Üstelik zeytin yaprağı ekstraktı çeşitli kanser türlerini tedavide rol 

oynamaktadır (Tokuşoğlu, 2016). Zeytinyağında ise kendi has kokusunu ve lezzetini yağa katan (Anonim, 

2009 ve Efe ve ark., 2011). fenolik bileşikler dışında fenolik asitler (tek bir fenolik halkaya sahip basit 

fenollerden kafeinik, vanilik, gallik ve kumarik asit), tirosol ve hidroksitirosol ve diğer daha kompleks 

Secoiridoids (oleuropein ve ligstroside) gibi maddeler, lignanlar (1-asetoksipinoizinol ve pinoresinol) 

bulunmaktadır. Fenollerin önemli oranları zeytinyağının rafineri işlemi sırasında bozulmaktadır. Zeytin 

çeşitliliği, iklim faktörü gibi faktörlere bağlı olarak hasat edildiğinde meyvelerin olgunlaşması ve 

yetişmesine bağlı olarak içerisinde bulunan fenol miktarları değişim göstermektedir. Örneğin önemli bir 

fenol olan “Oleuropein” olgunlaşmamış zeytinlerde bulunur, meyveler olgunlaştığında ise oleuropein 

oranı çok daha düşük konsantrasyonlarda bulunur. Ayrıca B-sitosterol, tokoferoller ve triterpenoidlerin 

vardır (Lopez-Miranda and et al., 2007). Zeytin yağının tekli doymamış yağ asiti yönünden (%70) zengin 

olması dengeli bir beslenme için oldukça önemlidir. (Anonim, 2009 ve Efe ve ark., 2011). Özellikle de 

Zeytinyağında 18 atomlu oleik asit bulunmaktadır (Cseke, 2006). Zeytinyağı’nda bulunan oleik asitin 

varlığı, Zeytinyağı’nı diğer yağlara göre daha değerli kılmıştır. Susam yağı ile ya da çemenle karışımları 

da yiyecek yapımlarında kullanılmaktadır. Zeytinyağının sabunda kullanımı ile cilde iyi gelen bir 

kozmetik elde edilmiş olmaktadır (Duke et al., 2002 and 2003). Nitekim 11. Yüzyılda zeytinyağlı sabun 

yapıldığını, yine çeşitli terkip ve preperatların hazırlanmasında zeytinyağının kullanıldığını Beyruni, 

“Kitabüs’ü Saydana Fi’T-Tıp kitabında açıklamıştır. Oleuropin maddesi zeytin meyvesine acımsı bir tad 
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getirir ve işlemden geçirilmeden yenmesi mümkün olmaz.. Sofralık tüketilecek zeytinin salamura 

edilmesi bu nedenledir. Olgunlaşmış bir zeytin tanesinde %20 yağ bulunur. Zeytin meyvesindeki 

kalsiyum, magnezyum, demir, aminoasitler, A, B1, B2, C, D, E ve K vitaminleri oldukça kıymetlidir 

(Anonim, 1997; Anonim, 2009 ve Efe ve ark., 2011). Fenolik bileşikler, serbest radikallerin 

engellenmesinde çok önemli rol alırlar. Fenolikler ayrıca iltihap kurutucu, kanamayı önleyici özelliğe 

sahiptirler. (Anonim, 2009 ve Efe ve ark., 2011) Ayrıca Preedy and Watson (2010) tarafından 

zeytinyağının antienflamatuar (şişlik giderici) etkisinin olduğu ve kemik sağlığına da iyi geldiği 

bildirilmektedir. 

SONUÇ  

Zeytinin binlerce yıllık geçmişinden itibaren zeytinle ilgili her özellik, her bilgi değerlendirilebilmeli, 

bu yapılırken de konuyla ilgili tüm bilim alanları hem ayrı ayrı hem de koordineli bir işbirliği içerisinde 

araştırmalar yapılmalıdır. Zeytin yetiştirmek cazip hale getirilmeli boş topraklar değerlendirilmeli, zeytin 

bitkisi ve yağ kalitesini arttırmak için çeşitli ıslah çalışmaları yapılmalı, tıbbi değeri her zaman göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeplerledir ki multidisipliner çalışma olmalıdır. Zeytin bitkisinin 

yetiştirilmesinin ve kullanım alanlarının daha iyi bilinmesi, hatta daha elverişli ve bilinçli yetiştirme ve 

faydalanma yöntemlerinin bulunması beklenmektedir.  
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Kişniş’te (Coriandrum sativum L.) bazı morfolojik özellikler arasındaki İlişkiler 

ve path analizi 
 

Emel Karaca Öner1                    Arslan Uzun2 

 

1Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler M.Y.O. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Ordu 
2Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun 

:emelkar55@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma 2 yıl süreyle, dört farklı ekim zamanında, farklı kişniş çeşitlerinde (Gamze ve Erbaa) tane 

verimi ve bazı tarımsal özelliklerin arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada; 

bitki boyu (cm), sap kalınlığı (mm), Dal sayısı (adet), Şemsiye sayısı (adet), Şemsiyecik yada sayvan 

sayısı (adet), Sayvanda tohum sayısı (adet), biyolojik ağırlık (g/bitki), bitki başına tohum verimi (g/bitki), 

tohum çapı (mm), bintane ağırlığı (g) ve verim (kg/da) gibi özellikler incelenmiştir. Bitki boyu ile şapka 

sayısı, bitkide tohum verimi ve tane verimi arasında pozitif ve çok önemli ilişki bulunmuştur. Dal sayısı 

ile tohum çapı arasında negatif ve çok önemli ilişki vardır.  

Anahtar kelimeler: Kişniş, korelasyon analizi, path analizi 
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Üzümsü Meyvelerin İnsan Sağlığı Açısından Önemi 
 

Mürüvvet Ilgın1       Rafet Toman2       Melike Yüce2        Aynur Aydın3        Emine Betül Yaşar4 

 

1KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, K.Maraş, ilgin@.edu.tr 
2KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, K.Maraş 

: ilgin@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Üzümsü meyveler tüm dünyada çok sevilerek tüketilen meyve türleridir. Bu grup içerisinde, üzüm 

(Vitis vinifera L.), çilek (Fragaria X ananassa), ahududu (Rubus idaeus L.), böğürtlen (Rubus fructicosus 

L.), Frenk üzümü (Ribes rubrum, Ribes nigrum L.), Bektaşi üzümü (Ribes uva-crispa), mavi yemiş 

(Vaccinium corymbosum) turna yemişi (Vaccinium macrocarpon), kuşburnu (Rosa canina) gibi temel 

türlerle birlikte çok sayıda doğada bulunan ve yeni yeni kültüre alınan yeni cins ve bunlara bağlı türler 

bulunmaktadır. 

Bu grupta yer alan meyve türleri canlı renkleri ile içerdikleri tat (koku ve aroma) ve tekstür bileşenleri 

tarafından çekiciliği fazla olan meyveler olup, her yaştaki insanlar tarafından sevilerek tüketilmektedir. 

Bu özellikler yanında, insan sağlığı bakımından son derece önemli olan antosiyanin, fenolik bileşikler ve 

antioksidantlar gibi birçok fitokimyasallar bakımından da zengindirler. Yapılan bilimsel çalışmalar 

göstermiştir ki bu meyve türlerinin düzenli tüketimi birçok kanser türünün önlenmesi veya ilerlemesinin 

durdurulmasında, yaşlanmanın geciktirilmesinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, nörolojik 

bozuklukların önlenmesinde olumlu etkilere sahiptir. Bu etkilerinden dolayı tüketicilerin bu ürünlere olan 

talepleri artmış ve dolayısıyla pazara değerleri de yükselmiştir. 

Anahtar kelimeler: Üzümsü meyveler, fitokimyasal maddeler, insan sağlığı 
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Türkiye’de Kimyon Tarımı 
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ÖZET: 

Kimyon (Cuminum cyminum L.) Apiaceae familyasına ait tek yıllık bir bitkidir. Dünya’da İran, 

Hindistan, Fas, Çin, Endonezya, Japonya ve Türkiye'de yetiştirilmektedir. M.Ö. 1550 yıllarında Mısır'da 

kullanılan tıbbi bitkiler listesinde, kimyon adına rastlanmıştır. Ülkemizin değişik yörelerinde; “Acem”, 

“Frenk” ve “Kefe” kimyonu olarak adlandırılır. Kimyon Türkiye’de nadas alanlarının bol olduğu Orta 

Anadolu Bölgesi'nde nadas alanlarında ve kurak şartlarda yetiştirilmektedir. Vejetasyon süresi 

yetiştirildiği ekolojik şartlara bağlı olarak 120-150 gün arasında değişmektedir. Cuminum cyminum L. 

bitkisinin yetişme süresinin kısalığı, su ve besin maddeleri isteğinin azlığı nedeniyle nadas alanların 

daraltılmasında başarıyla kullanılabilecek bir bitkidir. Kimyon (Cuminum cyminum L.) bitkisi ilaç sanayi, 

gıda sanayi, boya sanayi ve birçok sanayi alanında geniş kullanım alanları olan, ayrıca insanlar tarafından 

çeşitli hastalıklara karşı gerek tedavi edici gerekse koruyucu olarak binlerce yıldır kullanılmakta olan 

önemli bir tıbbi ve aromatik bitkidir. Kimyon meyveleri, % 15- 25 protein, % 2. 5- 6 uçucu yağ, % 10- 23 

sabit yağ, tanen, flavonoit, reçine ve zamk içermektedir. Geniş kullanım alanına sahip olan kimyon’nun 

Türkiye’de yetiştirilen miktarı ve yetiştirilme olanaklarına değinilerek kimyon tarımında yaşanılan 

güçlüklerden, kimyonun yetiştirilmesindeki bitki zararlılarından ve bunlarla mücadele hakkında bilgi 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cuminum cyminum, Kimyon, Kimyon yetiştiriciliği 
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Arpada (Hordeum vulgare L) Fizyolojik Parametrelerin Verim ve Agronomik 

Karakterlere Etkisi 
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Tuğba Hilal ÇİFTÇİGİL1 Adnan TÜLEK1 Bülent TUNA1  

 
1 Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne 

: irfan.ozturk@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 
Araştırma Trakya Bölgesinde 2014-2015 üretim yılında, 2 lokasyonda, 25 genotip ile tesadüf blokları 

deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada verim, bazı fizyolojik ve 

agronomik karakterler incelenmiştir. Araştırmada tane verimine göre lokasyonlar ve genotipler arasındaki 

fark çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. Araştırmada genel ortalama verim 713.5 kg/da olmuştur. 

Genotiplerde en yüksek verim 791.8 kg da ile TEA1971-16 ve 791.3 kg da ile TEA1619-4 hatlarında 

belirlenirken, Hasat ve Harman yüksek verim potansiyeline sahip çeşitler olmuştur. Kanopi sıcaklığı 

seleksiyonda kullanılabilecek önemli bir fizyolojik parametre olup GS41 döneminde ölçülen en düşük 

kanopi sıcaklığı 18.63 oC ile TEA2330-25, en yüksek 21.33 oC ile TEA1619-2 hattında ölçülmüştür. 

Genotiplerde biyomas iki farklı bitki gelişme döneminde ölçülmüş, GS41 döneminde en yüksek biyomas 

0.70 ile TEA2360-17 hattında, GS65 döneminde en yüksek biyomas (0.72) TEA2262-18 hattında 

ölçülmüştür. Tane veriminin üst boğum uzunluğu ile düşük oranda olumlu, bitki boyu ile düşük oranda 

olumsuz ilişki bulunması araştırmada yer alan uzun boylu çeşitlerin verim potansiyelinin daha düşük 

olduğunu, üst boğumun uzun olması verime olumlu yansıdığı yorumu yapılmıştır. Araştırmada tane 

veriminin başaklanma gün sayısı (r=-0.217) negatif ilişki saptanması erkenci çeşitlerin daha yüksek verim 

potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Araştırmada biyomas ölçümü iki farklı bitki gelişme 

döneminde yapılmış ve tane veriminin biyomas ile GS41 (r=0.344) ve GS65 (r=0.388) dönemlerinde 

olumlu ilişkili olduğu belirlenmiştir. Tane verimi ile biyomas arasında her iki dönemde de olumlu ilişki 

saptanması biyomasın tane veriminde önemli bir fizyolojik parametre olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar 

arpada fizyolojik parametrelerin verim açısından seleksiyonda kullanılabilecek özellikler olduğunu 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, genotip, verim, fizyolojik parametre, agronomik karakter 

 

Effect of the Physiological Parameters on Grain Yield and Agronomic  

Characters of Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes  

 

ABSTRACT 
This research was carried out in Trakya region in 2014-2015 growing years at two locations with 25 

genotypes in completely randomized blocks with four replications. Grain yield, some physiological and 

agronomic characters were investigated. The results showed that difference among the genotypes grain 

yield and some other investigated characters were significant. The mean grain yield of the genotypes was 

713.5 kg da-1, and the highest grain yield was obtained with 791.8 kg da-1 in TEA1971-16 and 791.3 kg 

da-1 in TEA1619-4 genotypes. Hasat and Harman were the highest yielding cultivars. The lowest canopy 

temperature (18.63 oC) in TEA2330-25, the highest (21.33 oC) in TEA1619-2 lines was measured at 

GS41 plant growth stage. Biomass was measured at GS41 and GS65 growth stage. The highest biomass 

(0.70) was determined in TEA2360-17 at GS41, and in TEA 2262-18 (0.72) at GS65 stage. It was found 

positively slightly relation between yield and peduncle length, negatively relation between yield and plant 

height. These result showed that short plant height and long peduncle have advantage for yield potential. 

The highest grain yield was determined in early maturating genotypes. Biomass was taken at two 

different growth stages. It was determined between yield and biomass a positive relation at GS41 

(r=0.344) and GS65 (r=0.388). These results showed that physiological parameters were useful in 

genotypes for yield potential in selection. 

Key Words: Barley, genotypes, yield, physiological parameters, agronomic characters   
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Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve 

Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma  
 

Soner YÜKSEL1  Saime ÜNVER İKİNCİKARAKAYA2  A.Cevat SÖNMEZ1  

Savaş BELEN1   Yılmaz YILDIRIM1 

1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir/Türkiye 
2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara/Türkiye 

:  soneryuksel@mynet.com 

 

ÖZET  
Bu araştırma, Eskişehir ekolojik koşullarında 2013-14 ve 2014-15 yıllarında, tesadüf blokları deneme 

desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. İki yıl süre ile yürütülen çalışmada, farklı arpa 

(Çıldır-02, İnce-04, Kalaycı-97, Özdemir-05 ve Tarm-92) çeşitleri ile ileri kademe 19 adet arpa hattının 

tane verimi ve verime etkili bazı özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İki yıllık sonuçlara göre; 

standart çeşitler içinde verim ve bazı kalite özellikleri yönünden İnce-04 çeşidi ön plana çıkarken, hatlar 

içinde ise 11 numaralı hat ümitvar olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, hat, çeşit, tane verimi, kalite 

 

Research on Yield and Yield  Components of Some Barley  (Hordeum vulgare L.) Lines and 

Cultivars In Eskişehir Ecological Conditions 

 

ABSTRACT 

This research was carried out as randomized block design with four replications in Eskişehir ecological 

conditions in growing seasons of 2013-14 and 2014-15. In this research, it was aimed to determine grain 

yield and yield components of different barley cultivars (Çıldır-02, İnce-04, Kalaycı-97, Özdemir-05, and 

Tarm-92) and 19 advanced stage  barley lines.According to results of two years; in terms of yield and 

yield components, İnce 04 and the line 11 proceeded and were recorded as promising among the cultivars 

and lines.   

Keywords: Barley, line, cultivar, grain yield, quality  
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Verimli Hilal Bölgesinde Makarnalık Buğday: Biyoçeşitlilik, Karakterizasyon ve 

Kullanım 
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ÖZET 

Verimli Hilal (Günümüzün Türkiye ve Suriye’si) orijinli makarnalık buğdayın coğrafik dağılımı ve 

genetik çeşitliliğinin değerlendirilmesine bugüne kadar çok fazla önem verilmemiştir.  Türkiye ve Suriye 

buğday’ın birincil çeşitlilik merkezi olarak bilinmektedir ve lokal olarak adapte olmuş binlerce yerel çeşit 

halen küçük çiftçi tarlalarında bulunmaktadır.   Bu çalışma DArT sekanslama tekniği ve SNP analizi ile 

verimli hilal orijinli yerel makarnalık buğday çeşitlerindeki genetik çeşitliliği saptamak amacıyla 

planlanmıştır.  91 makarnalık buğday yerel çeşidini genetik olarak karakterize etmek için toplam 39568 

DArT markörü ve 20 661 SNP markörü kullanılmıştır. Neighbor Joining analizi, principal koordiant 

analizi ve Bayesian model uygulaması sonuçları incelenen makarnalık buğday materyalinin 

gruplanmasının materyalin coğrafik analizi ile ilişkili olmadığını açıkça göstermiştir. Bu durumun 

nedeninin Türk ve Suriye orijinli makarnalık buğday çeşitlerinin karışması olabileceği sonucuna 

varılmıştır.  Mantel testinde DArT ve SNP markörleri arasında önemli korelasyon olduğu gözlenmiştir.  

Buna karşılık, coğrafik koordinatlar ile DArT (r= -0.085) ve SNP (-0.039) lokusları arasında önemli bir 

ilişki olmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlar, çiftçilerin yetiştireceği buğday çeşidini bilinçsiz bir şekilde 

seçmesi ve ticari çeşitlerin olmamasının genetik materyal değişimine neden olabileceğini ve bu durumun 

Türkiye ve Suriye orijinli makarnalık buğdayların genetik yapılarında açıkça ortaya çıktığını göstermiştir. 

Bu çalışma ile ortaya konulan genetik karakterizasyon mevcut makarnalık buğday genetik kaynaklarının 

gelecekte genomik ve ıslah programlarında kullanılmasına yönelik gerekli aşamalardan birisidir. Bu 

çalışmada elde edilen sonuçlar verimli hilal orijinli makarnalık buğday materyalinin genetik çeşitliliği 

hakkında açık bir fikir vermiştir.  

Anahtar kelemleri: GBS, Türkiye, Suriye, GWAS, genetik çeşitliği 
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Biplot Analiz Yöntemi ile Bazı Makarnalık Buğday Hatlarının Verim Ve Kalite 

Özelliklerinin Değerlendirilmesi 
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2Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu, Mardin  

: sertac79@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, yağışa dayalı olarak 2012-2013 ve 2013-2014 yetiştirme sezonlarında Diyarbakır’da 

yürütülmüş olup, verim ve kalite özellikleri üstün makarnalık buğday hatlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada 5 kontrol çeşit ve 20 hat materyal olarak kullanılmıştır. Deneme, tesadüf 

blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuş ve tane verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane 

ağırlığı, protein içeriği, irmik rengi ve SDS değeri incelenmiştir. Bileşik analiz sonucunda, genotip, yıl ve 

genotip x yıl interaksiyonlarında tüm özellikler yönünden önemli farklılıklar belirlenmiştir. Oluşturulan 

Biplot grafiğinde, hatların çoğu protein oranı, irmik rengi ve SDS değeri gibi kalite özellikleri yönünde 

yer alarak üstünlük göstermişlerdir. İki yıllık ortalamalara göre, gerek verim ve gerekse kalite yönünden 

üstünlük gösteren bazı hatlar, ilerde tescil aşamasında değerlendirilmek üzere bölge verim denemelerine 

alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biplot, Durum buğday, Kalite, Verim  

 

Evaluatıon of Yıeld And Quality Traits of Some Durum Wheat Lines With Biplot Analysis Method  

 

ABSTRACT 

This study was carried out to identify with superior properties durum wheat lines in 2012-2013 and 2013-

2014 growing season in Diyarbakir rainfed conditions. In the study, 5 standard varieties and 20 lines were 

uesd as material. The experiment established as a randomized complete block design experiment with 

four replications and grain yield, thousand grain weight, hectoliter weight, protein content, grain color 

and SDS value were evaluated. According to the analyses of compound variance was observed significant 

differences between genotypes, years and genotype x year interaction in point of whole parameters. In the 

Biplot graphics formed with obtained values, many lines showed superiority in point of protein ratio, 

semolina color and SDS values taking place in the direction of quality features. According to the two-year 

averages, promising genotypes in connection with both grain yield and quality characteristics were taken 

the region yield trials to be evaluated in the registration phase. 

Keywords: Biplot, Durum wheat, Quality, Yield  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 376 

Bisküvilik Kalitesi Yüksek Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesi; TUBİTAK 1003 

214O050 Nolu Proje Çalışmaları 
 

Yaşar KARADUMAN1Arzu AKIN1   Savaş BELEN1   Ali Cevat SÖNMEZ1   Ramis DAYIOĞLU1, 

Zafer Şaban TUNCA1, Serap TÜRKÖLMEZ1, Abdülvahit SAYASLAN2, Hasan Orhan 

BAYRAMOĞLU3 Nevzat AYDIN2 Hasgar DEMİR4 

 

1 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
2 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

3 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
4 ETİ Tam Gıda A.Ş. 

 

ÖZET 

Yüksek ihracat ve karlılık oranına sahip olan bisküvi sektörü ülkemizde son 10 yılda oldukça hızlı 

büyümüştür. İhracat ve iç pazardaki talep yanında bisküvi ürün çeşitliliğinin de artması bisküvi 

sanayinin ihtiyacı olan hammadde miktarını artırmakla kalmamış hammadde kalitesinin öneminin 

anlaşılmasını da sağlamıştır. Bisküvi sektörünün her geçen gün artmakta olan kaliteli hammadde 

ihtiyacının karşılanmasında ülkemizin çevre koşullarına uygun bisküvilik kalitesi yüksek buğday 

çeşitlerin geliştirmesi oldukça önemlidir. Yürütülen bu TUBİTAK Projesi kapsamında, üniversite, 

sanayi ve araştırma enstitüsü işbirliğiyle bisküvi üreticilerimizin en önemli ihtiyacı olan kaliteli 

hammadde temini için bisküvilik kalitesi yüksek buğday çeşitlerin geliştirmesi hedeflenmektedir. 

Halen devam eden projede bisküvilik kalitesi yüksek genotipler arasında yapılan melezlemeler sonucu 

geliştirilmiş kuru ve sulu koşullar için farklı olmak üzere 20’şer ümitvar homozigot buğday hattı 

kullanılmaktadır. Üç yıl süresince kuru koşullardaki denemeler 7 farklı lokasyonda; sulu koşullardaki 

denemeler ise 5 lokasyonda yürütülecektir. Lokasyonlarda tane verimi, bazı morfolojik özellikler ve 

hastalık özellikleri değerlendirilecektir. Her yıl fiziksel, kimyasal ve gluten ve hamur reolojik 

özelliklerini içeren kapsamlı kalite özellikleri incelenecektir. Zayıf gluten yapısı ile ilişkili olarak 

seleksiyonda kullanılabilecek yüksek molekül ağırlıklı (YMA) glutenin alt üniteleri ve çavdar 

translokasyonları belirlenecektir. Kalite analizleri sonucunda öne çıkan ümitvar hatlarda sanayiye 

uygunluğunun belirlenebilmesi amacıyla ETİ Gıda A.Ş.’ye gönderilecek ve son ürüne işleme 

konusunda denemeler yapılacaktır. Sonuçta geliştirilecek olan çeşit adaylarıyla özellikle un ve bisküvi 

sanayinin isteklerine çözüm sunulacak ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Bu çalışmada 

TUBİTAK 1003 214O050 Nolu Projenin 1. Alt İş Paketinde üç yıl süresince yapılacak yapılacak 

çalışmalar ile 2015-2016 yetiştirme sezonunda elde edilen bazı agronomik, hastalık ve kalite 

parametreleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, ıslah, çeşit, kalite, bisküvi 

 

ABSTRACT 

The biscuit sector, which has a high export and profitability ratio, has grown rapidly in our country in 

the last 10 years. The increase in the variety of biscuit products as well as the demand in the export 

and domestic market have not only increased the amount of raw materials required by the biscuit 

industry, but also made to understand the importance of raw material quality. It is very important to 

develop high biscuitmaking quality wheat varieties suitable for the environmental conditions of our 

country in meeting the increasing continuously quality raw material requirement of biscuit sector. 

Within the scope of this TUBITAK Project, with the cooperation of universities, industry and research 

institute, it is aimed to develop wheat varieties high biscuitmaking quality for the production of quality 

raw material which is the most important requirement of our biscuit producers. In this ongoing project, 

20 promising homozygous wheat lines, which are different for rainfed and irrigated conditions, 

resulted in improved crossbreeding between genotypes with high biscuitmaking quality are used. 

During three years, the trials in rainfed conditions are conducted on 7 locations and in irrigated 

conditions on 5 different locations. In the locations field yield, some morphological and diseases 

characteristics will be evaluated. Comprehensive quality properties including physical, chemical and 

gluten and dough rheological properties will be invesitgated every year.  High molecular weight 

(HMW) glutenin subunits and rye translocations available for selection in relation to the poor gluten 
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structure will be determined. The prominent lines as a result of the quality analyzes will be sent to ETİ 

Gıda A.Ş. for the purpose of determining the industrial suitability and final product trials will be done 

at there. As a result, with the variety candidates to be developed will be given solutions to the demands 

of the flour and biscuit industry and contribute to the economy of the country. In this study, it is aimed 

to inform about the studies will be done for three years in the 1st Sub Work Package of TUBITAK 

1003 214O050 and some agronomic, disease and quality parameters obtained during the 2015-2016 

growing season. 

Key Words: Wheat, breeding, variety, quality, biscuit 
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Kışlık Yulaf (Avena Sativa spp.) Genotiplerinin Verim ve Teknolojik Özellikleri 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Mehmet ŞAHİN1     Sait ÇERİ1          Aysun GÖÇMEN AKÇACIK1          Seydi AYDOĞAN1  

Sümeyra HAMZAOĞLU1 Berat DEMİR1 

 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya 

: mehmetsahin222@yahoo.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmada 2013-2016 yılları arasında Orta Anadolu şartlarında yetiştirilen toplamda 328 adet yulaf 

materyali kullanılmıştır. Yulaf genotiplerinin, verim(kg/da),  bin tane ağırlığı (g), hektolitre ağırlığı(kg), 

protein oranı(%), beta glukan(%), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) (% ), nötr deterjanda 

çözünmeyen lif (NDF)(%) ve selüloz(%) oranları tespit edilmiştir. Verim ve diğer özellikler arasındaki 

korelasyon JMP11 istatistik programı ile incelenmiştir. Verim ile önemlilik gösteren özellikler arasındaki 

regresyonlar incelenmiştir. Yulaf genotiplerinin ortalama veriminin 314.40 kg/da olduğu,  verim verme 

potansiyelinin 655 kg/da kadar çıktığı tespit edilmiştir. Verim ile teknolojik özellikler arasındaki 

ilişkilerin bin tane ağırlığı ve beta glukan hariç önemli olduğu belirlenmiştir. Verimdeki artışa paralel 

olarak bin tane ağırlığı ve beta glukan oranı etkilenmemiştir. Protein oranı, yağ oranı, hektolitre ağırlığı, 

ADF miktarı azaldığı,  NDF ve selüloz miktarının arttığı belirlenmiştir. Yulaf genotiplerinin ortalama 

protein oranı %15.92, yağ oranı %5.33, hektolitre ağırlığı 44.86 kg, bin tane ağırlığı29.93 g, beta glukan 

%2.84, ADF %16.84, NDF%31.91, selüloz % 12.82   olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf, verim, protein, korelasyon 

 

Investigation of Relationship between Yield and Technological Properties of Winter Oats (Avena 

Sativa spp.) Genotypes 

ABSTRACT 

In this study, a total of 328 oat grown in the conditions of Central Anatolia between 2012 and 2013 

were used. Yield(kg/da), thousand kernel weight(g), hectoliter(kg), protein content(%) Beta glucan (%), 

acid detergent fiber (ADF) (%), neutral detergent fiber (NDF) (%),  cellulose (%) of oat genotypes were 

determined. The correlation between yield and other traits were examined by the JMP11 statistical 

program. The regressions between yield and significant traits were examined. It was determined that the 

average yield of oat genotypes was 314.40 kg /da and the yield potential could be increased to 655 kg/da. 

The relationships between yield and technological traits were determined to be important except for 

thousand kernel weight and beta glucan. Parallel to the increase in the yield, thousand kernel weight and 

beta glucan ratio were not affected. It was determined that protein content, fat content, hectoliter weight, 

ADF amount decreased, NDF and cellulose content increased. The average protein content15.92%, fat 

content 5.33%,  test weight 44.86 kg, thousand kernel weight 29.93 g,  beta glucan 2.84%, ADF 16.84%, 

NDF31.91%, cellulose 12.82%, of oat genotypes were determined. 

Key Words: Oat, yield, protein, correlation 
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İleri Kademe Beyaz Taneli Ekmeklik Buğday Hatlarının Verim ve Bazı Kalite 

Özelliklerinin İncelenmesi 
 

Savaş BELEN1,           Soner YÜKSEL1,           Yılmaz YILDIRIM1,           Ali Cevat SÖNMEZ1, 

Mustafa ÇAKMAK1, Yaşar KARADUMAN1 

 
1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Eskişehir 

: savasbelen@gmail.com 

 

ÖZET 

Batı Geçit Bölgesi illerinden Eskişehir, Afyonkarahisar(Emirdağ), Kütahya(Altıntaş) ve Uşak 

(Ulubey)lokasyonlarında 2015-2016 yetiştirme yılında tarla koşullarında yürütülen bu araştırmada, bölge 

verim denemesinde yer alan ileri kademe hatların tane verimi ile bazı kalite özellikleri incelenmiştir. 

Çalışmada, 20 adet beyaz taneli ekmeklik buğday hattı ile birlikte kontrol olarak 4 adet tescilli çeşit 

kullanılmıştır. Bu araştırma Tesadüf Blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Denemelerin ortalama verimlerine göre Eskişehir lokasyonunun ortalama verimi (515 kg/da) en yüksek, 

Emirdağ lokasyonunda yürütülen denemenin verimi ise en düşük verim (218 kg/da) olduğu belirlenmiştir. 

Lokasyonlar ortalamalarına göre Bin tane ağırlığı 32.4 g ile 39.1 g, Hektolitre 76.9 ile 81.4 kg, mSDS 

sedimantasyon 20.3 ile 46.8 ml, protein oranı %12.5 ile %14.7 arasında değişim göstermiştir. Ayrıca 

denemede kullanılan hat ve çeşitlerin Yüksek molekül Ağırlığı alt birimleri incelenmiş, Glu A1 

genomunda 1, 2*, ve null, Glu B1 genomunda 7, 7+8, 17+18,   Glu D1 genomunda 5+10, 2+12, alt 

birimleri tespit edilmiştir. İncelenen özellikler bakımından kontrol çeşitlerden daha üstün özellik gösteren 

hatlar çeşit adayları verim denemelerinde kullanılmak üzere seçilmiştir. 
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Bazı Yulaf (Avene sativa L.)  Genotiplerin Tane Verimi, Kalite ve Tarımsal 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Turhan KAHRAMAN1, Remzi AVCI1, Cengiz KURT1 

1Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü – EDİRNE 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen yulaf 

genotiplerin tane verimi, bazı kalite ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2012-13 yılında 

Edirne ve 2013-2014 üretim sezonunda Edirne ve Kırklareli lokasyonlarında Tesadüf Blokları Deneme 

Desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 16 yulaf genopin kullanıldığı denemede, 5 standart 

çeşit (Checota, Kırklar, Kahraman, Sebat ve Y-330) yer almıştır. Genotiplerin tane verimi, bitki boyu, 

olgunlaşma süresi ile kalite özelliklerinden 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı, iç oranı, 

kavuz oranı ve elek analizi incelenmiştir. İncelenen özellikler yönünden genotipler ve lokasyonlar 

arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 2012-13 yılı Edirne, 2013-14 yılı Edirne ve 

Kırklareli lokasyonlarında genotiplerin tane verimi; 281.4-688.3, 349.1-828.0 ve 478.2-993.0 kg/da, bitki 

boyu; 110.8-156.0, 141.3-177.5 ve 126.3-171.3 cm, olgunlaşma süresi; 29-37, 33-39 ve 36-43 gün, 1000 

tane ağırlığı; 18.7-31.6, 19.6-38.7 ve 22.7-45.0 g, hektolitre ağırlığı; 43.9-55.5, 45.7-60.4 ve 44.0-60.7 

kg/hl, protein oranı; % 12.7-15.2, % 10.9-14.3 ve % 9.0-11.3, tane iç oranı % 56.1-75.5, 62.5-77.7 ve% 

61.5-78.4, kavuz oranı; % 24.5-43.6, % 20.0-37.3 ve % 21.6-38.2 ve 2.2 mm elek üstü % 25.1-81.9, % 

17.3-93.7 ve % 28.3-95.5 arasında değişim göstermiştir. Tane verimi yönünden lokasyon ortalamalarına 

göre 734,8 kg/da ile 10,  728,1 kg/da ile 7 ve 695,6 kg/da ile 15 nolu genotipler en yüksek tane verimine 

ulaşmıştır. Standart çeşitlerden 690,2 kg/da ile Kırklar ve 686,3 kg/da ile Kahraman en yüksek tane 

verimine ulaşırken, 372,1 kg/da ile Y-330 ve 397,0 kg/da ile Checota çeşitleri ise en düşük tane verimine 

ulaşmıştır. İncelenen özellikler yönünden öne çıkan kısa boylu ve yatmaya dayanıklı 15 nolu hat, 2014 

yılında tescile verilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Yulaf ( Avene sativa L. ), tane verimi, kalite, tarımsal özellik 

 

Determination of Grain Yield, Quality and Agronomic Traits of Some Oat Genotypes  

 

ABSTRACT 

This study was carried out at Edirne in 2012-13 and at Edirne and Kırklareli locations in 2013-14 with 11 

oat lines and 5 varieties commercials (Checota, Kırklar, Kahraman, Sebat ve Y-330). it was aimed to 

determine grain yield, quality and agronomic traits of some oat genotypes developed by Thrace 

Agricultural Research Institute. This study was conducted in a randomized complete block design with 

four replications.  

The traits such as grain yield, plant height, ripening period and thousand grain weight, test weight, protein 

ratio, groat percentage, husk rate and plumpness (P. sieved 2.2 mm slotted) quality parameter 

performances of genotypes were investigated. The variation among oat lines and locations for 

investigated properties was significant.The grain yield, plant height, ripering period, 1000 grain, weight, 

test weight, protein ratio, goat percent, husk rate and plumpness (P. sieved 2.2 mm slotted) of oat lines 

ranged between; 281.4-688.3, 349.1-828.0 and 478.2-993.0 kg/da, 110.8-156.0, 141.3-177.5 and  126.3-

171.3 cm, 29-37, 33-39 and 36-43 day , 18.7-31.6, 19.6-38.7 and 22.7-45.0 g, 43.9-55.5, 45.7-60.4 and 

44.0-60.7 kg/hl, 12.7-15.2, 10.9-14.3 and 9.0-11.3 %, 56.1-75.5, 62.5-77.7 and  61.5-78.4 %, 24.5-43.6 , 

20.0-37.3 and 21.6-38.2 %, 25.1-81.9,  17.3-93.7 % and  28.3-95.5 % at Edirne in 2012-13 and at Edirne 

and Kırklareli Locations in 2013-14 respectively.  

The oat line 10 had the highest grain yield with 734.8 kg/da and followed by oat line 7 with 728.1 kg/da 

and oat line 15 with 695.6 kg/da in terms of grain yield for mean of all locations.  İn the check varieties, 

Kırklar variety had the highest grain yield with 690.2 kg/da and followed by Kahraman variety with 686.3 

kg/da while the lowest grain yield was obtained from the Y-330 variety with 372,1 kg/da and Checota 

variety with 397.0 kg/da. For the purpose of observed characteristics, short height and lodging resistance 

oat line 15 was offered to registration in 2014.  

Key words: oat (Avena sativa L.), grain yield, quality, agronomic properties  

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 381 

Genotip x Çevre İnteraksiyonun Ekmeklik Buğdayda (T. aestivum L.) Bazı Kalite 

Özellikleri Üzerine Etkisi  
 

Turhan KAHRAMAN1 


,      İrfan ÖZTÜRK1,       Remzi AVCI 1,       Hüsnü AKTAŞ2 

 

1Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü – EDİRNE 
2Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Yüksek Okulu Kızıltepe/ MARDİN 

: turhankahraman@hotmail.com 

 

ÖZET 

 Bu araştırma, ekmeklik buğdayda bazı kalite kriterleri (1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein 

oranı, gluten miktarı, gluten indeksi ve zeleny sedimentasyon) üzerine genotip, çevre ve genotip x çevre 

interaksiyonun etkilerini belirlemek amacıyla 2015-2016 yılında Edirne1, Edirne2, Keşan, Lüleburgaz ve 

Tekirdağ lokasyonlarında yürütülmüştür. 25 genotipten oluşan deneme, (5 çeşit ve 20 hat) Tesadüf 

Blokları Deneme Desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada genotiplerin 5 farklı 

çevredeki 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı, gluten, gluten indeksi ve zeleny 

sedimentasyonu incelenmiştir. Genotip, çevre ve genotip x çevre interaksiyonun incelenen tüm özellikler 

üzerine etkileri istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Bu özellikler üzerine genotip ve çevre etkileri farklı 

düzeylerde olmuştur. Çevrenin sedimentasyona etkisi en az olurken, 1000 tane ve hektolitre ağırlığı 

üzerine etkisi en fazla olmuştur. Genotiplerin tüm lokasyonlardaki ortalama 1000 tane ağırlığı; 29.9-48.1 

(39.71) g, hektolitre ağırlığı; 78.3-85.7 (81.84) kg/hl, protein oranı; % 10.0-12.9 (11.09), gluten miktarı; 

% 25.4-39.5 (32.20), gluten indeksi; % 18.8-93.1 (66.88), sedimentasyon ise 18.9-59.7 (41.03) ml 

arasında değişmiştir. İncelenen kalite özelliklerinden protein, gluten ve 1000 tane ağırlığı arasında önemli 

bir ilişki belirlenirken, diğer yandan da zeleny sedimentasyon, gluten indeks ve hektolitre ağırlığı arasında 

da önemli ilişki tespit edilmiştir.  Protein, gluten ve 1000 tane ağırlığı yönünden 18, 25 ve 14 nolu 

genotipler ile Aldane çeşidi, zeleny sedimentasyon, gluten indeks ve hektolitre ağırlığı bakımından ise 7 

nolu genotip en kaliteli olarak belirlenmiştir. Tekirdağ ve Edirne2 lokasyonları en kaliteli çevre, Edirne1 

lokasyonu ise kalitesi en düşük çevre olarak belirlenmiştir. Tüm kalite özellikleri yönünden Aldane, 3, 7 

ve 25 nolu genotipler en kaliteli, 21, 19 ve 4 nolu genotipler ise kalitesi en düşük genotipler olarak 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ekmeklik buğday ( T. aestivum L. ), genotip, çevre, kalite 

 

The Effects of Genotype x Environment Interaction on Some Quality Traits in Bread Wheat ( T. 

aestivum L.)  

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effects of genotype, environment and variety x 

environment interaction on some quality traits of bread wheat varieties. This research was carried out at 

Edirne1, Edirne2, Keşan, Lüleburgaz and Tekirdağ locations in 2015-16. Setting up with 25 varieties (5 

check/control and 20 advanced lines), this study was conducted in a randomized complete block design 

with three replications. In the research, thousand kernel weight, test weight, protein content, wet gluten 

content, gluten index, and zeleny sedimentation of the varieties were investigated at five different 

environments. The effects of genotype, environment and variety x environment interaction on 

investigated properties were found statistically significant. These traits have been different levels by 

effects of varieties and environment. The environment has the lowest effect on test sedimentation, while 

the highest effect on 1000 grain and test weight of varieties. According to the average results of genotyes 

in all locations obtained to changed from thousand kernel weight 29,9-48,1 (39,7) g, test weight 78,3-85,7 

(81,84) kg/hl, protein content; 10,0-12,9 (11,09) %, wet gluten; 25,4-39,5 (32,20) %, gluten index; 18,8-

93,1 (66,88) %, and zeleny sedimentation 18,9-59,7 (41,03) ml. There was a significant correlation 

between protein content, wet gluten and grain weight, the zeleny sedimentation, gluten index and test 

weight were found to be significantly related to each other. Number lines 18, 25, 14 and Aldane variety 

had the highest value in terms of protein content, wet gluten and grain weight, number line 7 has the 

lowest value in terms of zeleny sedimentation, gluten index and test weight. Tekirdağ and Edirne2 

locations are obtained/determined as the best quality environment and Edirne1 location as the lowest 

mailto:turhankahraman@hotmail.com


 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 382 

quality. Aldane, number lines 3, 7 ve 25 had the highest, while number genotypes 21, 19 had the lowest 

value for observed characteristics.     

Keywords: Bread wheat, genotype, environment, quality  
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Trakya-Maramara Bölgesinde İnsan Beslenmesine Uygun Yulaf Genotiplerinin 

Belirlenmesi     
 

Turhan KAHRAMAN1 


,         Cengiz KURT1,           Asiye SEİS SUBAŞI2,         Tülin ÖZDEREN2, 

Özge YILDIZ3,         Ceylan BÜYÜKKİLECİ3.,          Turgay SANAL2 

 

1Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü – EDİRNE 
2Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü – ANKARA 

3Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü – İZMİR 

: turhankahraman@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 2014-2015 üretim sezonunda Kırklareli ve Edirne lokasyonlarında, 64 yulaf genotipin 

kullanıldığı denemede, 4 adet standart çeşit ( Kırklar, Kahraman, Yeniçeri ve Sebat) yer almıştır. Deneme 

Üçlü Alfa Latis Deneme Desenine (8x8=64) göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada, 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yulaf genotiplerinin tane verimi ve bazı kalite 

özellikleri incelenerek insan beslenmesi açısından bölgeye uygun genotiplerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda genotiplerin tane verimi ile kalite özelliklerinden 1000 tane ağırlığı, 

hektolitre ağırlığı, 2.2 mm elek üstü, kavuz oranı, tam tane yulafta protein, nişasta ve % β-glukan 

miktarları incelenmiştir. Araştırma sonucunda iki lokasyonda da tane verimi yönünden genotipler 

arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. İncelenen kalite özellikleri yönünden genotipler 

arasında farklılıklar belirlenmiştir. Kırklareli lokasyonunda genotiplerin tane verimi; 369.7-865.0 (682.1) 

kg/da, bin tane ağırlığı 22.2-41.4 (31.6) g, hektolitre ağırlığı 48.2-58.6 (52.5) kg/hl,  2.2 mm elek üstü % 

20.0-96.3 (71.8), kavuz oranı % 20.6-39.2 (29.9), protein % 14.5-20.2 (17.8), nişasta % 49.5-61.2 (56.1) 

ve β-glukan miktarı % 3.5-5.9 (4.6)  arasında belirlenmiştir. Edirne lokasyonunda ise tane verimi 116.4-

751.3 (630.9) kg/da, bin tane ağırlığı 23.1-39.4 (31.7) g, hektolitre ağırlığı 44.6-56.7 (52.0) kg/hl,  2.2 

mm elek üstü % 23.1-95.4 (68.5), kavuz oranı % 17.0-39.5 (26.3), protein % 17.3-22.4 (20.1),  nişasta % 

47.7-57.3 (52.9) ve β-glukan miktarı % 3.9-5.8 (4.8)  arasında değişim göstermiştir. Tane verimi ve 

incelenen kalite özellikleri yönünden Kırklareli lokasyonunda; 11, 14, 15, 16, 21 ve 22 nolu hatlar ile 

Kahraman çeşidi, Edirne lokasyonunda ise 11, 14, 15, 16 ve 38 nolu hatlar ile Kahraman çeşidi öne 

çıkmıştır. Trakya-Marmara Bölgesinde insan beslenmesine açısından 11, 14, 15 ve 16 nolu hatlar ile 

Kahraman çeşidinin uygun olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yulaf (Avene sativa L.), tane verimi, insan beslenmesi, kalite özellikleri 

 

Determination of Oat (Avena sativa L.)  Genotypes Suitable for Human Nutrition in Trakya-

Marmara Region 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in 2014-2015 cropping year in Edirne and Kırklareli locations with 60 

oat lines and 4 varieties commercials (Kırklar. Kahraman. Yeniçeri and Sebat). The experiment was 

arranged in an alpha lattice experiment design (8 x 8= 64) with three replications. In the research. it was 

aimed to determine genotypes suitable for the region of human nutrition by examining yield and some 

quality parameter performances of oat genotypes developed by Thrace Agricultural Research 

Institute.The traits such as grain yield (GY). thousand kernel weight (TKW). test weight (TW). 

plumpness (P. sieved 2.2 mm slotted). husk rate (HR). full grain oat protein (FGOP). starch (S) and β-

glucan (β-G) content of genotypes were investigated. The variation among oat lines for grain yield was 

significant and differences for TKW. TW. P. HR. FGOP. S and β-G were also determined. The GY. 

TKW. TW. P. HR. FGOP. S and β-G of oat lines ranged between 369.7-865.0 (682.1) kg/da. 22.2-41.4 

(31.6) g. 48.2-58.6 (52.5) kg/hl. 20.0-96.3 (71.8) %. 20.6-39.2 (29.9) %. 14.5-20.2 (17.8) %. 49.5-61.2 

(56.1) % and % 3.5-5.9 (4.6) in Kırklareli location and 116.4-751.3 (630.9) kg/da. 23.1-39.4 (31.7) g. 

44.6-56.7 (52.0) kg/hl. 23.1-95.4 (68.5) %. 17.0-39.5 (26.3) %. 17.3-22.4 (20.1) %. 47.7-57.3 (52.9) % 

and 3.9-5.8 (4.8) % in Edirne Location respectively. The oat lines 11. 14. 15. 16. 21. 22 and Kahraman 

variety were hopeful in Kırklareli and The oat lines 11. 14. 15. 16. 38 and Kahraman variety were hopeful 
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in Edirne location for grain yield and investigated quality parameters. The oat lines 11. 14. 15. 16 and 

Kahraman variety were suitable in terms of human nutrition in Trakya-Marmara region.   

Key words: oat (Avena sativa L.). grain yield. human nutrition. quality traits 
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İleri Kademe Kırmızı Taneli Ekmeklik Buğday Hatlarının Verim Ve Bazı Kalite 

Özelliklerinin İncelenmesi 
 

Savaş BELEN1,           Soner YÜKSEL1,            Yılmaz YILDIRIM1,            Ali Cevat SÖNMEZ1, 

Mustafa ÇAKMAK1,       Yaşar KARADUMAN1,       Özcan YORGANCILAR1 

 
1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Eskişehir 

: savasbelen@gmail.com 

 

ÖZET 

Batı Geçit Bölgesi illerinden Eskişehir, Afyonkarahisar (Emirdağ), Kütahya (Altıntaş) ve Uşak (Ulubey) 

lokasyonlarında 2015-2016 yetiştirme yılında tarla koşullarında yürütülen bu araştırmada, bölge verim 

denemesinde yer alan ileri kademe hatların tane verimi ile bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, 

20 adet kırmızı taneli ekmeklik buğday hattı ile birlikte kontrol olarak 4 adet tescilli çeşit (Bezostaja1, 

Sönmez01, Mesut ve Kate A1) kullanılmıştır. Bu araştırma Tesadüf Blokları deneme deseninde üç 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemelerin ortalama verimlerine göre Eskişehir lokasyonunun ortalama 

verimi (557 kg/da) en yüksek, Emirdağ lokasyonunda yürütülen denemenin verimi ise en düşük verim 

(200 kg/da) olduğu belirlenmiştir. Sönmez çeşidi standart çeşitler arasında en yüksek (610 kg/da) 

Eskişehir lokasyonunda, Mesut ise (205 kg/da) ile Emirdağ lokasyonunda en düşük verime sahip 

olmuşlardır. Lokasyonlar ortalamalarına göre bin tane ağırlığı 31.1 g ile 42.9 g, hektolitre ağırlığı 78.3 ile 

82.9 kg, makro SDS sedimantasyon değeri 19.8 ile 48.3 ml, protein oranı %11.9 ile %15.2 arasında 

değişim göstermiştir. Ayrıca denemede kullanılan hat ve çeşitlerin Yüksek Molekül Ağırlıklı (YMA) 

glutenin alt birimleri incelenmiş, Glu A1 genomunda 1, 2* ve null; Glu B1 genomunda 7, 6+8, 7+8, 7+9, 

17+18, 20;   Glu D1 genomunda 5+10, 2+12 alt birimleri tespit edilmiştir. İncelenen özellikler 

bakımından kontrol çeşitlerden daha üstün özellik gösteren hatlar çeşit adayları verim denemelerinde 

kullanılmak üzere seçilmiştir. 
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Kıraç Koşullarda Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin Geliştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) 

Hat ve Çeşitlerinin Tane Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının İncelenmesi 

 

Ali Cevat SÖNMEZ1   Soner YÜKSEL1   Savaş BELEN1   Mustafa 

ÇAKMAK1  Yılmaz YILDIRIM1  Yaşar KARADUMAN1  Arzu AKIN1 
1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir, 

: alicevat.sonmez@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırmada amaç, Orta Anadolu Bölgesinde kıraç koşullarda yüksek verimli, abiyotik ve biyotik 

streslere dayanıklı ve istenilen kalitede arpa çeşitlerinin ıslah edilmesi olup Geçit Kuşağı Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce (GKTAEM) yürütülen arpa ıslah projesi kapsamında 2012-2013 

sezonu bölge verim denemesi seviyesinde yer alan 19 ‘u hat ve 5 ’i standart çeşit (Erginel90, İnce04, 

Özdemir05, Keser ve Tarm92) olmak üzere 24 genotip kullanılmıştır. Denemeler 5 farklı çevrede tesadüf 

blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada incelenen unsurlar tane 

verim (TV), bin tane ağırlığı (BTA) ve tane protein oranı (TPO)’dır. Bu çalışmada incelenen her üç 

parametre açısından genotipler ve çevreler arası farklılıklar ile genotip x çevre interaksiyonu önemli 

bulunmuştur. Araştırmada TV için deneme ortalaması 3.91 ton ha-1 olurken, standart çeşitlerin ortalaması 

4.30 ton ha-1 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 3, 4, 8, 16 ve 21 nolu hatların standartlar ortalamasının 

üzerinde TV elde edilirken bu hatların aynı zamanda diğerlerinden daha stabil oldukları tespit edilmiştir. 

En yüksek BTA ortalama 53 g ile 3 nolu hattan alınırken, en yüksek TPO % 14.3 ortalama ile hat12’den 

elde edilmiştir. Çevrelere bakıldığında en yüksek TV ve BTA Eskişehir’den alınırken, en yüksek TPO 

Hamidiye çevresinden alınmıştır. 

Anahtar kelimeler : Arpa, tane verim, bin tane ağırlığı, tane protein oranı  

 

Evaluation of Grain Yield and Some Quality Traits of Advanced Barley (Hordeum vulgare L.) 

Genotypes and Cultivars Developed for Central Anatolia And Trasitional Zone Regions in Rainfed 

Condition 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to improve the barley varieties with high yield, resistant to abiotic and 

biotic stresses and has quality characteristics required in rainfed conditions in Central Anatolia and 

Trasitional Zone Regions. In this research, 19 lines and 5 standard cultivars were used which carried out 

by the Trasitional Zone Agricultural Research Institute in the period of 2012-2013. Trials were 

established with randomized block design in 4 replications in 5 different environments. The factors 

investigated in the research are grain yield (GY), thousand grain weight (TGW) and grain protein ratio 

(GPR). The differences between genotypes and environments and genotype x environment interaction 

were found significantly. For GY the average of the standard varieties was 4.30 tons ha-1  and the 

average of experiment was 3.91 tons ha-1. It was found that from lines 3, 4, 8, 16 and 21 were obtained 

above the average of the standards and these genotypes were more stable than others. The highest GPR 

was obtained from line 12 with 14.3% and the highest TGW was obtained from line 3 with 53 g. The 

highest GY and TGW are obtained from Eskişehir. 

Keywords : Barley, grain yields, thousand grain weight, grain protein ratio 
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CIMMYT Orjinli İleri Kademedeki Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite 

Parametreleri Yönünden Biplot Analiz Yöntemiyle İncelenmesi 

 

Mehmet KARAMAN1          Hüsnü AKTAŞ2             Mahir BAŞARAN1                 İrfan ERDEMCİ1   

Enver KENDAL2       Sertaç TEKDAL1     Sinan BAYRAM1      Hasan DOĞAN1       Belgizar AYANA1 
 

1GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Diyarbakır. Türkiye 
2Artuklu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meslek Yüksek Okulu 

: karaman2178@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 2014-2015 üretim sezonunda yağışa dayalı şartlarda tesadüf blokları deneme desenine göre 4 

tekerrürlü olarak 3 lokasyonda (Diyarbakır, Ceylanpınar ve Hazro ) yürütülmüştür. Çalışmada amaç bölge 

şartlarına uygun, adaptasyonu yüksek, verim ve kalitesi iyi olan genotipleri belirlemektir. CIMMYT 

orjinli ve ileri kademeye getirilmiş 20 yazlık ekmeklik buğday genotipi ve 5 standart çeşitten oluşan 

genotipler; tane verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, protein oranı ve zeleny sedimantasyon 

bakımından değerlendirilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre; genotipler arasında tane verimi, 

hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı ve zeleny sedimantasyon bakımından  %1 düzeyinde önemli 

farklılıklar tespit edilmiştir. Tane verimi 563.6-678.4 kg da-1, hektolitre ağırlığı 78.2-82.7 g, bin tane 

ağırlığı 30.0-41.4 g ve z.sedimantasyon 25.8-41.5 arasında değişmiştir. Özellikler arası ve genotip-özellik 

ilişkilerini değerlendirmek amacıyla Biplot analiz yöntemi uygulanmıştır. Biplot analiz sonuçlarına göre 

tane verimi ile hektolitre ağırlığı ve bin tane ağırlığı, protein oranı ile zeleny sedimantasyon arasında 

önemli bir ilişki olduğu görülmüştür. Varyans analiz ve Biplot analiz sonuçları bir arada 

değerlendirildiğinde tane veriminde Dinç çeşidi ve 16 numaralı hat, hektolitre ağırlığında 7, 9, 11 bin tane 

ağırlığında 11, 12, 16 ve z.sedimantasyonda18 numaralı hat öne çıkmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre; Dinç çeşidinin çiftçi şartlarında ekiminin yaygınlaştırılması ve mevcut 

özellikler bakımından öne çıkan 7, 9, 11, 12,  16 ve 18 numaralı hatların ıslah programlarında 

değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday,  tane verimi, kalite, GGE-biplot  

 

Evaluating Yield and Quality of Advensed Bread Wheat Genotypes (Triticum aestivum L.) 

Originated from CIMMYT 

 

ABSTRACT 
This study was conducted in randomized complete block design with 4 replications and 3 locations 

(Diyarbakır, Ceylanpınar and Hazro) under rainfall conditions during 2014-2015 growing season. The 

purpose of the study is to determine genotypes with high yield, large adaptation ability and high quality. 

Twenty advensed lines from CIMMYT and five check were evaluated in terms of zeleny sedimentation, 

protein content, test weight(TW), thousand grain weight (TGW) and grain yield. According to result of 

analysis of variance, significant differences were determined for zeleny sedimentation, test weight(TW), 

thousand grain weight(TGW) and grain yield at the level of 1% . Grain yields of genotypes ranged from 

563.3-678.4 kg da-1, zeleny sedimentation 25.8-41.5, thousand grain weight(TGW) 30.0-41.4 g, and test 

weight (TW) 78.2-82.7. Biplot analysis method was performed to evaluate relation between traits, 

genotyp-traits and environments-traits. According to GGE-biplot results high and significant correlations 

were determined between test weight and thousand grain weight and grain yield, also between protein 

content and  Zeleny sedimentation. According toGGE-biplot and variance analysis Dinç (check) showed 

the best performance for grain yield and test weight; G7, G9, G11, G12, G16 and G18 for quality traits 

such as Zeleny sedimentation, 1000- grain weight, and protein content.. 

According to the obtained results; Dinç varieties should be recommended for farm conditions. Also, 7, 9, 

11, 12, 16 and line 18 could be evaluated in breeding programs to improve new varieaties. 

Keywords: Bread wheat, grain yield, quality, GGE-biplot                   
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Arpa Küllemesi (Blumeria Graminis F. Sp.  Hordei )  Virülens Gen Spektrumu ve 

Triadimenol’e Karşı Dirençliliğin İncelenmesi 
 

Elif DALGIÇ1                  Ahmet ZEYBEK1 
1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı 

: ahmetzeybek@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmada; arpa ekim alanlarından 3 farklı dönemde elde edilen Blumeria graminis sp. hordei 

populasyonlarında virülens gen frekansı, virülens gen kompleksitesi ve patotip frekanslarının değişimi 

ayrıca seçilen tek spor izolatlarının bir kısmı ile Türk arpa çeşitlerinin dayanıklılıkları ve triadimenol’e 

karşı reaksiyonları test edilmiştir. En yüksek virülens gen frekansına; Va8 (%100) geninde, en düşük 

virülens gen frekansına; Vro, Vr1 (%0,00) virülens genlerinde saptanmıştır. Ortalama virülens gen 

kompleksite değerleri 11.88 ile 14.94 arasında bulunmuştur. İn vitro koşullarında en uygun triadimenol 

dozunun 1 ppm olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Blumeria graminis f. sp. hordei, Arpa, Külleme, Virülens Gen, Triadimenol 

Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir 
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Batı Asya ve Kuzey Afrika (WANA) OrijinliEkmekleik Buğdayda (Triticum 

aestivum L.) Bazı Önemli Tarımsal Karakterlerin QTL Haritalanması 
 

Faheem Shehzad BALOCH1,                Ahmad ALSALEH2,              Gönül CÖMERTPAY3, 

Rüştü HATİPOĞLU2                  Hakan ÖZKAN2 

 
1*Abant İzzet Baysal Univ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 14030 Bolu  

2 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 01380 Adana 
3 Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Adana 

: balochfaheem13@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, ekmeklik buğdayda başak ile ilgili kantitatif özellik gen lokuslarının genetik olarak ortaya 

çıkartılması ve bunların kalıtım şekillerinin anlaşılması amacıyla 2009-2011 yılları arasında 

sürdürülmüştür.  

Türk ekmeklik buğday çeşidi Gerek ile Fas ekmeklik buğday çeşidi Arrehane’nin melezlenmesi ve elde 

edilen melezlerden tek tohum yöntemiyle oluşturulan rekombinant kendilenmiş hatlarda SSR markörlerle 

desteklenmiş DArT markörleri kullanılarak genetik bağlantı haritası oluşturulmuştur. Bu harita 21 buğday 

kromozomu üzerinde toplam 935.629 cM uzunluğundaki 54 bağlantı grubundan oluşmuştur. Haritalanan 

marker sayısı kromozomlara bağlı olarak 5 ile 87 arasında değişmiştir. Farklı kromozomlarda daha önce 

kromozom üzerindeki yeri bilinmeyen 77 DArT markerı haritalanmıştır. 23 DArT markerının farklı 

kromozomlar üzerindeki yeri ise daha önce literatürde bildirilen yerlerinden farklı olarak saptanmıştır. 

Tarımsal ve başak özellikleri ile ilgili kantitatif özellik lokuslarını (QTL) saptamak amacıyla incelenen 

rekombinant kendilenmiş hatların dört farklı çevrede yetiştirilmesiyle elde edilen morfolojik ve fenolojik 

veriler ve bağlantı haritalarından yararlanılarak QTL haritalaması yapılmıştır.  QTL analizleri sonucu 120 

QTL belirlenmiştir. Başak morfolojisi ile ilgili çok sayıda yeni ve önemli genomik bölgeler saptanmıştır. 

Ayrıca, saptanan QTL’lerin bazıları farklı kalite özellikleri için pleiotropik etki göstermiştir. 1A, 1B, 2B, 

3D ve 6 B kromozomları üzerinde 1000 dane ağırlığı, başak uzunluğu, başak başına başakçık sayısı, 

başak başına dane sayısı, başak başına dane ağırlığı, başak sıklığı ve çiçeklenme zamanını etkileyen stabil 

QTL grupları tanımlanmıştır.  Araştırma sonuçlarına dayanarak, DNA markörlerinin başak ile ilgili 

özellikler için arzu edilen allelerin frakansını marköre dayalı seleksiyon yoluyla artırma olanağı 

sağlayabileceği sonucuna varılmıştır  

Anahtar kelemleri: QTL, Genetik Haritalama, agronomic özellikler, Türkiye, Fas 
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İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerinin 

İncelenmesi 
 

Savaş BELEN1,           Soner YÜKSEL1,             Yılmaz YILDIRIM1,             Ali Cevat SÖNMEZ1, 

Mustafa ÇAKMAK1,                          Yaşar KARADUMAN1 

 
1Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Eskişehir 

:savasbelen@gmail.com 

 

ÖZET 

Batı Geçit Bölgesi illerinden Eskişehir, Afyonkarahisar (Emirdağ), Kütahya (Altıntaş) ve Uşak (Ulubey) 

lokasyonlarında 2015-2016 yetiştirme yılında tarla koşullarında yürütülen bu araştırmada, bölge verim 

denemesinde yer alan ileri kademe hatların tane verimi ile bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, 

20 adet makarnalık buğday hattı ile birlikte kontrol olarak 4 adet tescilli çeşit (Kunduru1149, 

Dumlupınar,  Kızıltan91 ve Eminbey) kullanılmıştır. Bu araştırma Tesadüf Blokları deneme deseninde üç 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemelerin ortalama verimlerine göre Eskişehir lokasyonunun ortalama 

verimi (479 kg/da) en yüksek, Emirdağ lokasyonunda yürütülen denemenin verimi ise en düşük verim 

(200 kg/da) olduğu belirlenmiştir. Tüm lokasyon ortalamalarına göre Dumlupınar çeşidi standart çeşitler 

arasında en yüksek (384 kg/da), Kunduru1149 ise (267 kg/da) en düşük ortalama verime sahip 

olmuşlardır. Lokasyonlar ortalamalarına göre bin tane ağırlığı 34.2 g ile 44 g, hektolitre ağırlığı 75.8 ile 

80.9 kg, makro SDS sedimantasyon değeri 7.8 ile 35.8 ml, protein oranı %11.8 ile %14.2 arasında 

değişim göstermiştir. İncelenen özellikler bakımından kontrol çeşitlerden daha üstün özellik gösteren 

hatlar çeşit adayları verim denemelerinde kullanılmak üzere seçilmiştir. 
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Bazı Yulaf Çeşitlerinin (Avena sativa L.) Farklı Lokasyonlarda Verim ve Kalite 

Parametrelerinin Belirlenmesi 
 

İsmail NANELİ1            Mehmet Ali SAKİN1 

 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 

: ismail.naneli@gop.edu.tr 

 

ÖZET  
Bu çalışma, bazı yulaf çeşitlerinin Tokat-Kazova ve Samsun-Havza lokasyonlarında verim ve kalite 

unsurlarının belirlenmesi amacıyla 2015-2016 vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Araştırmada 

materyal olarak 15 yulaf (Avena sativa L.) çeşidi kullanılmıştır. Deneme, Tesadüf Blokları Deneme 

Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada incelenen; salkım çıkarma süresi, bin tane 

ağırlığı, bitki boyu, salkımda tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, metrekarede salkım sayısı, protein miktarı, 

tane verimi, hasat indeksi ve yatma gibi tüm özellikler bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar 

elde edilmiştir. Tokat-Kazova lokasyonunda en yüksek tane verimi Albatros (501.5 kg da-1) en düşük tane 

verimi BC Marta (211.3 kg da-1) çeşidinden elde edilirken, Samsun-Havza lokasyonunda en yüksek tane 

verimi Sarı (436.9 kg da-1) en düşük tane verimi Haskara (214.8 kg da-1) çeşidinden elde edilmiştir. Öte 

yandan, en yüksek tane protein oranı Tokat-Kazova lokasyonunda Kahraman (% 13.98), Samsun-Havza 

lokasyonunda Faikbey (% 14.12) çeşitlerinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; Tokat-

Kazova lokasyonunda Albatros, Samsun-Havza lokasyonunda Faikbey çeşitleri verim ve kalite 

bakımından öne çıkan çeşitler olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf, Çeşit, Kalite, Verim 

 

Determination of Yield and Quality Parameters of Some Oat Varieties (Avena sativa L.) In 

Different Locations 

 

ABSTRACT  
This study was carried out in the 2015-2016 vegetation period in order to determine the yield and quality 

parameters of Tokat-Kazova and Samsun-Havza locations of some oat varieties. A total of 15 oats (Avena 

sativa L.) cultivars were used as the material. The trial was set up in three replications according to the 

Randomized Blocks Experimental Design. In terms of the parameters examined in the study, significant 

differences were obtained between the varieties in terms of all characteristics such as days to heading, 

thousand grain weight, plant height, weight of grain per panicle, hectoliter weight, the number of panicles 

per square meter, protein content, grain yield, harvest index and lodging. The highest and the lowest grain 

yield were obtained from BC Marta (211.3 kg da-1) and Albatros (501.5 kg da-1) varieties in the Tokat-

Kazova location, respectively, whereas the highest grain yield and the lowest grain yield were obtained 

from Sarı (436.9 kg da-1) and Haskara (214.8 kg da-1) varieties in Samsun-Havza location, respectively. 

On the other hand, the highest grain protein content was obtained from Kahraman (13.98%) cultivar in 

Tokat-Kazova location and Faikbey (14.12%) cultivar in Samsun-Havza location. In the direction of 

obtained data; Albatros in Tokat-Kazova location, Faikbey variety in Samsun-Havza location became 

prominent in terms of yield and quality. 

Keywords: Oat, Variety, Quality, Yield 
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Yoklama Melezi Yöntemi ile Kendilenmiş Mısır (Zea Mays Indentata Sturt.) 

Hatlarının Genel Kombinasyon Yeteneklerinin ve Heterotik Gruplarının 

Belirlenmesi 
 

Mesut ESMERAY1,           Rahime CENGİZ1,           M. Cavit SEZER1,            Niyazi AKARKEN1, 

Ahmet DUMAN1,                            A.Eşref ÖZBEY1 

 
1Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya 

:mesut.esmeray@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma mısır ıslahında kendilenmiş hatların geliştirilme sürecinde hatların kombinasyon yetenekleri 

ve heterotik gruplarını belirlemek için erken dönemde test etmek amacıyla Mısır Araştırma Enstitüsünde 

yapılmıştır. 2015 yılında 50 adet S3 – S4 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 tane yapısındadır. Aday kendilenmiş hatlar iki sıralı ekilerek her bir sırası bir test edici ile 

kontrollü melezleme yapıldı. 

Elde edilen melezler 2016 yılında yoklama melezi gözlem bahçeleri verim denemelerine alınmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre FRMo17 test edici hattı ile yapılan melezlerde tane verimi 326-

1424 kg/da arasında, ADK-451 test edici hattı ile yapılan melezlerde tane verimi 659-1438 kg/da arasında 

değişmiştir. FRMo17 test edici hattı ile yapılan melezlerde değerlendirilen hatların genel kombinasyon 

yeteneği en yüksek 387 olarak belirlenirken, ADK-451 test edici hattı ile yapılan melezlerde 

değerlendirilen hatların genel kombinasyon yeteneği ise en yüksek 521 olarak belirlenmiştir. 

Test edici hatlarla yapılan melezlerinin verim performanslarına, genel kombinasyon yeteneklerine, bitki 

özelliklerine ve heterotik gruplarına göre yapılan değerlendirmeler sonucu toplam 28 adet hat adayı 

seçilerek kendilemelere devam etmek üzere bir üst programa aktarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: mısır, kendilenmiş hat, yoklama melezi, heterotik grup, genel kombinasyon yeteneği 
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Bazı Ticari ve Yerel Yulaf Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine  

Tuz Stresinin Etkileri 
  

Hüseyin GÜNGÖR1  Yakup ÇIKILI2   Ziya DUMLUPINAR3 

 
1Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Düzce 

2Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Düzce 
3KSÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kahramanmaraş 

: hgungor78@hotmail.com  

  

ÖZET: 
Bu çalışma, bazı ticari ve yerel yulaf genotiplerinin çimlenme ve erken fide gelişim dönemlerinde 

oluşturulan tuz stresine tepkilerini belirlemek amacıyla, Düzce Üniversitesi, Çilimli Meslek Yüksekokulu 

laboratuvarında 2016 yılında yürütülmüştür. Araştırmada, 10’u tescilli, 6 yerel olmak üzere 16 yulaf 

genotipine, 0 (kontrol), 50 ve 100 mM dozlarında tuz (NaCl) stresi uygulanmıştır. Araştırmada 

genotiplerin, 24. Saatteki su alım oranı (%), çimlenme yüzdeleri (%), kök uzunlukları (cm), sürgün 

uzunlukları (cm), kök yaş ağırlıkları (mg/bitki), sürgün yaş ağırlıkları (mg/bitki), kök kuru ağırlıkları 

(mg/bitki), sürgün kuru ağırlıkları (mg/bitki), tuz dayanıklılık indeksi (%) ve tohum güç indeksi değerleri 

incelenmiştir. İncelenen tüm özellikler yönüyle genotipler, tuz konsantrasyonu ve genotip x tuz 

konsantrasyonu interaksiyonları istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Genotiplerin incelenen özellikler 

bakımından tuzluluğa tepkileri farklı olmuştur. Artan tuz konsantrasyonları yulaf genotiplerinin hem 

çimlenmesini hem de fide gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Tuz dayanıklılık indeksi değerleri 

bakımından TL558, Arslanbey ve Faikbey genotipleri tuza dayanıklı olarak öne çıkmışlardır. 

Anahtar kelimeler: Yulaf, çimlenme, tuz stresi, fide gelişimi, NaCl 

 

The Effects of Salt Stress on Germination and Seedling Development of Some Commercial and 

Landraces of Oat Genotypes 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine salt stress response of some commercial and landraces of oat 

genotypes at Düzce University, Çilimli Vocational School Laboratories in 2016 year. In the research 

totally 16 genotypes as 10 commercials and 6 landraces were treated by 0 (control), 50 and 100 mM salt 

(NaCl) doses. In the study water uptake ratio (%), germination ratio (%), root length (cm), shoot length 

(cm), root fresh weight (mg/plant), shoot fresh weight (mg/plant), root dry weight (mg/plant), shoot dry 

weight (mg/plant), salt tolerance index (%) and seed vigor index traits of oat genotypes were investigated. 

The response of genotypes varied for salt stress. The increasing rates of salt concentrations negatively 

affected germination and seedling development of oat genotypes. According to the salt tolerance index, 

TL558, Arslanbey and Faikbey genotypes were found tolerant. 

Keywords: Oat, germination, salt stress, seedling development, NaCl 
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Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magnaportheoryzae) Dayanıklı  Çeşit Islahı Çalışmaları 
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: surekhalil55@gmail.com 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, yanıklık hastalığına dayanıklı çeşitler geliştirmek ve tarla koşullarında, yanıklık 

hastalığına dayanıklı genleri tespit etmektir. Çeltik yanıklık hastalığı son yıllarda, çeltik ekim alanlarında, 

önemli ürün kayıplarına sebep olmuştur. Bu nedenle, hastalığın kontrol edilmesinde kullanılmak üzere, 

hastalığa dayanıklı çeşitler geliştirmek için, IRRI ile Enstitümüz arasında bu konuda, ortak bir proje 

çalışması 2010 yılında başlatılmıştır. Bu çalışmada, Osmancık-97 ve Halilbey çeşitlerine, hastalığa uzun 

süre dayanıklılık sağlayan Pi40 genini aktarmak hedeflenmiştir. Bunun için IRRI'de, hastalığa hassas 

Osmancık-97 ve Halilbey çeşitleri, Pi40 geni vericisi IR83260-1-1-1-5-B-3-1-2-B hattı ile 

melezlenmiştir. Daha sonra, MAS seleksiyon yöntemi  uygulanması sonucu, elde edilen hatlar, hastalık 

testi ve agronomik denemeler için Enstitümüze gönderilmişlerdir. Çeşit ve hatların hatalığa olan 

reaksiyonları belirlemek amacıyla, hastalık gözlem bahçeleri, bölgede hastalık riski olan sahalarda 

gerçekleştirilmiştir. Verim denemeleri, tesadüf blokları deneme deseninde, 3 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Hastalık test ve verim denemesi sonuçlarını değerlendirildikten sonra, 2015 yılı sonunda, 

2 adet hastalığa dayanıklı Osmancık-97 (IR99586-3-7-14-B ve IR99598-2-8-10-1) geri melez hattı ile 2 

adet Halilbey (IR99599-1-12-B ve TR-7-3-2-1) geri melez  hattı tescile aday gösterilmişlerdir. Aynı 

zamanda, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde de çalışmalar yürütülmüştür. Monogenik hatlar 

kullanılarak farklılokasyonlardayürütülen hastalık test çalışmalarında, Pik-s, Piz-5, Pib, Pish, Pi1, Pi7, 

Pi12, Pi20, Pik, Pita-2 ve Pi40 dayanıklılık genlerinin, bölgemizde çeltik yanıklık hastalığına 

dayanıklılık sağladığı tespit edilmiştir. Bu dayanıklılık genlerini taşıyan hatlar ile ülkemizde üretimde 

kullanılan ticari çeşitler arasında yapılan melezlerden, bazı ileri seviyede açılan materyal ve ümit var 

hatlar  elde edilmiştir. Bu materyallerde seleksiyon ve değerlendirme işlemleri devam etmektedir.  Elde 

edilen hatlardan, Pi40 geni taşıyan birisi 2011020-TR2559-1-5- hattı, 2016 yılı sonunda tescile aday 

gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik (Oryzasativa L.), mogenik hat, dayanıklı gen, dayanıklı çeşit. 

 

Resistance Breeding Studies to Rice Blast (Magnaportheoryzae) 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to develop rice blast resistant varieties and to determine the blast resistance genes 

under field conditions in Turkey. The blast disease caused heavy infection and yield losses at the last 

decades in Turkey. Therefore, to develop disease resistant varieties, a Turkey-IRRI cooperative research 

project started to transfer Pi40 blast resistant gene into Osamcık-97 and Halilbeyelit  cultivars in 2010. 

These susceptible varieties to blast crossed with Pi40 gene donor in a japonica background (IR83260-1-1-

1-5-B-3-1-2-B), after then, marker-assisted backcross breeding (MAS) carried out at IRRI. After reaching 

to advanced backcross progenies or lines, they were sent to TARI (TrakyaAgricultural  Research 

Institute) for the blast nursery test and for agronomic trails. In order to determine the resistance level of 

the varieties or line to blast disease, the blast nursery tests were conducted in the hotspot locations in the 

region. The yield trials were carried out in a complete randomized block design with three replications.  

After evaluating the disease test and yield trial results, two Osmancık-97 and two Halilbey disease 

resistant backcross lines were nominated for registration in 2015. At the same time, breeding researches 

conducted at TARI, first of all, using monogenic lines, the resistant genes to blast disease, Pik-s, Piz-

5,Pib, Pish, Pi1, Pi7, Pi12, Pi20,Pik,Pita-2, and Pi40 determined as resistant genes at the different 

hotspot areas in the field conditions. And then,  some of them used in the breeding program and the lines 

mailto:surekhalil55@gmail.com
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carrying these resistance genes crossed with Turkish commercial varieties. Some advanced progenies and 

breeding  lines obtained. The selection and agronomic testing are being continued in these materials. 

Some promising blast resistant breeding lines were developed. One of them, carrying Pi40 resistant gene, 

2011020-TR2559-1-5-2 was nominated for registration in 2016.   

Key Worlds: Rice (Oryzasativa L.), monogenic line, resistance gene, resistant variety. 
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Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim Ve Fenolojik Özelliklerinin Tane 

Doldurma Dönemindeki Kuraklık Stresine Tepkileri 
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: ramazanayranci@ahievran.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Orta Anadolu Bölgesi’nde tane doldurma döneminde görülebilen kuraklık tipinin 

modellendiği kontrollü tarla şartlarında, ekmeklik buğday genotiplerinin verim ve bazı fenolojik 

özelliklerinin tepkilerinin belirlenmesidir. 

Çalışma, Konya’da 2009-2010 yetiştirme yıllarında yağmur korunakları altında, tesadüf bloklarında 

bölünmüş parseller deneme deseninde, dört tekerrürlü; ana parsellerde uygulamalar (S1: Tane doldurma 

dönemi kuraklığı, S2: Tam sulu koşullar) ve alt parsellerde 10 ekmeklik buğday genotipi kullanılarak 

yürütülmüştür. Çalışmada, genotiplerin verim ve fenolojik özelliklerinin tane doldurma dönemindeki 

kuraklığa tepkileri değerlendirilmiştir. 

Çalışmada tane verimi, uygulama ortalamaları olarak 579 kg da-1 (S1) ile 760 kg da-1 (S2) arasında ve stres 

uygulamaları üzerinden genotiplerde 595 kg da-1 (Göksu 99) ile 725 kg da-1 (BDME 09/1K) arasında 

değişmiştir. Stres uygulaması, sulu uygulama ile karşılaştırıldığında, tane dolum dönemi kuraklık 

uygulamasında tane verimi % 23.9 oranında azalmıştır. KHİ değerleri 0.58 (Bayraktar 2000) ile 1.73 

(Göksu 99) arasında değişmiştir. Bayraktar 2000 çeşidi tane dolum kuraklığına en toleranslı çeşit olarak 

belirlenmiştir. 

Fenolojik özelliklerin uygulama ortalamaları olarak, başaklanma süresi 168.6 gün ile 171.9 gün, 

çiçeklenme süresi 174.2 gün ile 178.1 gün, fizyolojik olum süresi 208.9 gün ile 218.1 gün ve tane dolum 

süresi 34.7 gün ile 39.9 gün arasında değişim göstermiştir. Stres uygulaması sulu koşullara göre, 

başaklanma süresinde % 1.9; çiçeklenme süresinde % 2.2; fizyolojik olum süresinde % 4.2; tane dolum 

süresinde % 13 kısalmaya sebep olmuştur. Tane dolum süresi uzun olan çeşitlerin verim değerlerinin 

yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Bu çalışmada tane doldurma dönemi kurak stresi altında ekmeklik buğday genotiplerinde kuraklığa 

adaptasyonu desteklediği belirlenen tane doldurma süresi parametresi, geç dönemde etkili olan kuraklık 

için, toleranslı genotip geliştirmek amacıyla, seleksiyon parametresi olarak kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, buğday, fenolojik özellikler, seleksiyon, parametre.  

 

The Response Of The Yield And Phenological Properties Of Bread Wheat Genotypes To Grain 

Filling Stage Drought Stress 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to determine the responses of the grain yield and some phonologic properties of 

bread wheat genotypes under controlled field conditions which resembled grain filling stage drought type 

exist in the Central Anatolia Region. 

This study was conducted using split-plot in randomized complate block design with four replicates, two 

treatments (S1: grain filling period, S2: full irrigation) as the main plots, and ten bread wheat genotypes as 

the subplots under rain shelter in 2009 – 2010 plant growing season in Konya. In this study, it was 

evaluated the responses to drought of the yield and phenologic characteristics in grain filling stages in 

bread wheat genotypes.  

Results showed that grain yield values varied from 579 (S1) to 760 kg da-1 (S2) under drought treatments, 

and from 595 (Göksu 99) to 725 kg da-1 (BDME 09/1K) among genotypes. If compared to the means of 

drought treatment with irrigated treatment, the grain yields of genotypes under grain filling stages drought 

treatment were reduced in proportion 23.9 %. DSI values which calculated for the grain yield of 

genotypes ranged between 0.58 (Bayraktar 2000) – 1.73 (Göksu 99).  Bayraktar 2000 was determined as a 

variety which has the most tolerant to grain filling stage drought type. 
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As the treatment average of phenological properties, heading duration was ranged from 168.6 to 171.9 

day, flowering duration from 174.2 to 178.1 day, physiological maturity duration from 208.9 to 218.0 day 

and grain filling duration from 34.7 to 39.9 day. The stress treatment compare to full watered conditions 

caused to shortening 1.9 % in heading duration, 2.2 % in flowering duration, 4.2 % in physiological 

maturity duration,  and 13 % in grain filling duration. It was determined that cultivars which were longer 

grain filling duration had to higher grain yield. 

In this study, grain filling duration parameter which was determined that it supported the adaptation to 

drought in bread wheat genotypes under grain filling stage drought stress can be used as a selection 

parameter to improvement the drought tolerant genotypes. 

Key words: Drought, wheat, phenological properties, selection, parameter. 
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Nitelikli Saf Hatlardan Elde Edilen Silajlık Hibrit Mısır Çeşit Adaylarının Verim ve 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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ÖZET 

Bazı tek melez çeşit adaylarının silajlık verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla;   2013 ve 

2014 yıllarında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemenin ilk 

yılında 19 çeşit adayı 4 standart, ikinci yılında birinci yıldan ümitvar olarak seçilen 9 çeşit adayı 4 

standart kullanılmıştır. Denemenin ilk yılında yaş ot verimleri 3512-6128 kg da-1 ikinci yılında 3241-7164 

kg da-1 arasında, kuru ot verimleri birinci yıl 1460-2528 kg da-1 , ikinci yıl 1083-2607 kg da-1 arasında 

değişim göstermiştir. Deneme de kullanılan çeşit ve çeşit adaylarının kalite özelliklerindeki değişim 

aralıkları ağırlık esasına göre % ADF, NDF ve ham protein oranı sırasıyla birinci yıl ortalama % 32.5, 

51.6 ve 6.08 ikinci yıl %30.2, 52.0 ve 6.08 olarak ölçülmüştür. Kuru madde içerisinde mineral madde 

içeriği ağırlık esasına göre % değişim  Ca,K, Mg, ve P oranları her iki yılda benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. Deneme sonucunda standartların ortalamasını geçen 3 çeşit adayı (Sasa-40, TTM2012-11  ve 

TTM2012-21)  çoklu lokasyonlarda denenmek üzere Ülkesel Silajlık mısır ıslah denemelerine 

gönderilmiştir. Ayrıca her iki yılda yaş ot, kuru ot ve kalite yönünden öne çıkan SASA-40 çeşit adayı 

tescile sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Mısır, silaj, verim, kalite, mineral madde 

 

Determination of Yield And Quality Characteristics of Silage Hybrid Maize Variety 

Candidates Obtained From Qualified Inbred Lines 

 

ABSTRACT 

This research was carried out with first year 19 candidate species and 4 standard varieties, second year 9 

candidates and 4 standart in 2013 and 2014 in order to determine silage yield and quality characteristics 

of some single hybrid variety candidates and it was carried out according to a randomized trial design of 

random blocks. Forage yields in the first year of the experiment 3512-6128 kg da-1 in the second year 

3241-7164 kg da-1, between dry matter  yields the first year 1460-2528 kg da-1 in the second year 1083-

2607 kg da-1 showed variation between. 

Variation ranges in the quality characteristics variety of candidates and variety used in the experiment % 

change by weight basis ADF, NDF and crude protein ratio varied between 24,6,1-30,9, 40,5-48,8 and 5,2-

9,06, respectively. The content of mineral matter in dry matter (% change by weight basis) % Ca, K, Mg 

and P ratio in both years, similar results were obtained. Also every two years age, that standart in terms of 

quality dry matter and forega yield  SASA-40 candidate registration has been submitted. 
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Silaj Kalite Değerlerine Göre Sentetik Mısır Kaynak Materyallerinin Geliştirilmesi 

 

Rahime CENGİZ1,      Ahmet DUMAN1,        Niyazi AKARKEN1,      Mesut ESMERAY1,  

M.Cavit SEZER1, A.Eşref ÖZBEY1 

 
1Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya 

: rahime.cengiz@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, melez mısır ıslah araştırmalarına kaynak materyal oluşturmak amacıyla kendilenmiş mısır 

hatlarında silaj kalite değerlerine göre seleksiyon yapılarak sentetik kaynak materyal geliştirmek için 

Mısır Araştırma Enstitüsünde 2009-2016 yılları arasında yürütülmüştür.  

Çalışmada başlangıç materyali olarak Marmara Mısır Islah Araştırmaları Projesi kapsamında geliştirilen 

17 adet kendilenmiş hattın 2009 yılında silaj denemesi kurulmuştur. Denemede yaprak/sap oranı, 

koçan/bitki oranı, sap/bitki oranı, yeşil bitki veriminin yanı sıra silaj kalite analizleri yapılmış NDF, ADF, 

ham selüloz, ham protein ve ham yağ değerlerine bakılmıştır. Yeşil bitki verimi ve kalite parametreleri 

dikkate alınarak 9 hat seçilmiştir. 2010 yılında bu hatlar ile yarım diallel melez yapılmıştır. 2011 yılında 

elde edilen 36 adet yarım diallel melez silaj verim denemesine alınmış ve silaj kalite değerlerine 

bakılmıştır. Yeşil bitki verimi ve kalite değerleri dikkate alınarak seçilen 15 adet melez kombinasyonu ile 

2012 yılında rekombinasyon bloğu oluşturulmuş bitki gözlemleri ve hasatta koçan seleksiyonu yapılarak 

ADASİLAJSYN sentetik popülasyonunun başlangıç materyali elde edilmiştir.  

2013 yılında popülasyon ıslahının bir döngüsü başlatılmıştır. 2013 yılında kendileme bloğu ekilerek 562 

adet kendileme yapılmış ve hasatta 150 adet koçan seçilmiştir. 2014 yılında Döl Kontrol Verim Denemesi 

kurulmuştur. Silaj verimi ve kalite değerlerine bakılmıştır. Döl kontrol verim denemesi sonuçları ve kalite 

değerlerine göre 32 adet aile seçilmiştir. Seçilen ailelerde yeşil bitki verimi 5380 kg/da ile 8030 kg/da 

arasında, NDF oranı 39,2 ile 45,2 arasında, ADF oranı 32,5 – 36,6 arasında ve ham selüloz oranı 18,8 ile 

23 arasında değişmektedir. 2016 yılında seçilen aileler ile Rekombinasyon Bloğu kurulmuştur. Hasatta 

ADASİLAJSYN sentetik kaynak materyali elde edilmiştir. Elde edilen sentetik popülasyon ıslah 

çalışmalarında kaynak materyal olarak kullanılacaktır.  

Anahtar kelimeler: mısır, silaj, kalite, sentetik popülasyon, NDF, ADF, ADL, ham selüloz 
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Buğday Çeşit Karışımlarının Sulu Koşullarda ve Nem Stresi Altında Dane Verimi 

ve Kalite Performansı Üzerine Etkisi 

 

İbrahim ÖZTÜRK1,           Beyhan AKIN1,           Savaş BELEN3,           Yaşar KARADUMAN3,   

Emrah KOÇ1,     Kemal SUBAŞI1,     Enes YAKIŞIR4,     Selami YAZAR2,      Alex MORGUNOV1 
1– CIMMYT, Ankara, Türkiye 

2– Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye 
3– Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye 

4– Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye 

:  I.OZTURK@cgiar.org 

 

ÖZET 

Denemeler, 2015-2016 yıllarında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (Ankara, Haymana), Geçit 

Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Eskişehir, Hamidiye) ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü (Konya)’da yürütülmüştür. Bu çalışma, farklı koşullarda buğday çeşit karışımlarının 

verimi ve kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Dört ekmeklik buğday çeşidi (Karahan, Gerek, 

Nacibey, Katea) ve iki yerel materyal (Kırik, Sarı Buğday) kullanılmıştır. 1:1 oranında mümkün olan tüm 

kombinasyonlarda karıştırılmış ve saf çeşitlere karşı test edilmiştir. Bezostaya, Kınacı, Sönmez ve 

Müfitbey kontrol amaçlı kullanılmıştır.  

İki yıl ve üç lokasyon arasındaki farklı karışım ortalamasını dikkate alarak, en yüksek verim kuru x sulu 

karışımlarda (3664 kg/ha) ve en düşük verim yerel materyal karışımlarında (2421 kg/ha) olmuştur. 

Karahan x Katea, Gerek x Katea ve Karahan x Gerek karışımları saf halde ekimlerinden biraz daha 

yüksek verim vermiştir. Ayrıca, yerel materyal x kuru koşul çeşitlerinin ortalaması (3136 kg/ha) yerel 

materyallerin ortalamasından (2421 kg/ha) daha iyi fakat kuru koşul çeşitlerinin ortalamasının (3415 

kg/ha) altında olduğu gözlemlenmiştir. Verim ortalamalarının daha düşük olduğu Haymana lokasyonu 

dikkate alındığında ise sonuçlar farklıdır. Saf ekildiğinde en yüksek verime sahip çeşit Gerek (2955 

kg/ha) en düşük ise yerel materyal ortalaması olmuştur. Gerek x Nacibey (3310 kg/ha), Gerek x Katea 

(3254 kg/ha), Karahan x Katea (3182 kg/ha), Nacibey x Katea (3126 kg/ha), Sarı Buğday x Nacibey 

(2824 kg/ha) karışımları saf verimi kadar iyi ya da biraz daha yüksek çıkmıştır. Yerel materyal ortalama 

verimi saf ve karışım olarak düşük fakat diğer verim ortalamalarına göre daha istikrarlı olmuştur. Yerel 

materyallerin performansı bazı kalite parametreleri (un içerisindeki protein içeriği, kuru gluten, SDS 

sedimantasyon ve hamurun su alma kapasitesi) yönünden daha iyi sonuçlar vermiştir. En yüksek kalite 

sonuçları yerel materyal karışımlarından elde edilmiştir. Sonuçta, çeşitlerin yerel materyalle karışımı veya 

kendi içlerinde karışımı, en yüksek verim karışımı bileşenine kıyasla verim açısından çok fazla bir 

gereksinim değildir. Ancak değişken ortamlarda daha iyi istikrar sunabilirler. 

Anahtar kelimeler:Buğday, Yerel çeşitler, Verim, Kalite 
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Kahramanmaraş Koşullarında Arpada Çiçeklenme-Olgunlaşma Döneminde Bazı 

Fizyolojik Özelliklerin İncelenmesi 
 

Ayşe KURT1,     Cengiz YÜRÜRDURMAZ1,     Muhammed Alim YILMAZ1,     Etem ŞEKER1, Rukiye 

KARA2,        Ziya DUMLUPINAR3,     Aydın AKKAYA1 

 

1.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 

2.Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 

3.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 

: rkara@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 2015-2016 üretim sezonunda, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada 10 adet arpa genotipi (Akhisar 98, Martı, Lord, 

G158P003, Kral 97, Kendal, Altıkat, Bürküt, Troya ve Zeus) kullanılmış ve deneme tesadüf blokları 

planına göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çiçekleneme döneminde bayrak yaprak alanı ve klorofil 

içeriği, çiçeklenmenin tamamlandığı dönemde bitki örtüsü sıcaklığı, tane doldurma döneminde net 

fotosentez hızı, stoma iletkenliği ve transpirasyon hızı ölçülmüş ve hasatta tane verimi belirlenmiştir. 

Bayrak yaprak alanı, bayarak yaprak klorofil içeriği, stoma iletkenliği ve transpirasyon hızı yönünden 

genotipler arasındaki farklar önemli olmamıştır. Lord (18.00C) ve Altıkat (18.60C) çeşitleri en düşük bitki 

örtüsü sıcaklığına, Kral-97 çeşidi 12.56 µmol CO2 m-2s1 ve G158P003 genotipi 12.37 µmol CO2 m-2s1 

değerleriyle en yüksek net fotosentez hızına sahip olmuşlardır. En yüksek tane verimi Troya (672 kg/da) 

ve Akhisar-98 (657 kg/da) çeşitlerinden elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler; arpa, genotip, tane verimi, fizyolojik özellikler 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in 2015-2016 growing season on the land of East Mediterranean 

Transitional Zone Agricultural Research of Institute. Ten barley genotypes (Akhisar 98, Martı, Lord, 

G158P003, Kral 97, Kendal, Altıkat, Bürküt, Troya ve Zeus) were used and experiment was established 

as randomized complete block design with four replications. The flag leaf area and chlorophyll content at 

anthesis, plant canopy temperature at the end of anthesis, net photosynthesis rate, stomatal conductance 

and transpiration rate at grain filling period and grain yield at harvest were determined. There were no 

significant differences among genotypes for the flag leaf area, chlorophyll content, stomatal conductance 

and transpiration rate. The cultivars Lord and Altıkat had the lowest canopy temperatures (18.00C and 

18.60C respectively), Kral-97 and G158P003 had the highest net photosynthesis rates (12.56 µmol CO2 m-

2s1 and 12.37 µmol CO2 m-2s1 respectively). The highst grain yields were obtained from cultivars Troya 

(6720 kg/ha) and Akhisar-98 (6570 kg/ha).  

Keywords; barley, genotype, grain yield, physiological traits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rkara@gmail.com


 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 402 

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim 

Karakterleri Üzerine Etkisi 

 

Abdullah ÖKTEM1 


  Abdurrahman ÇELİK2    Ayşe Gülgün ÖKTEM1 

 
1Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 

2Tarım İl Müdürlüğü, Şanlıurfa 

: aoktem@harran.edu.tr 

 

 

ÖZET: Bu araştırma, toprağa uygulanan farklı dozlardaki humik asitin, ikinci ürün olarak yetiştirilen 

mısır (Zea mays L. indendata) bitkisinin verim ve verim unsurları üzerine etkisini belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. Çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2012 yılında Harran 

Ovası, Şanlıurfa koşullarında yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak Motril hibrit mısır çeşidi 

kullanılmıştır. Humik asit dozları 0 (kontrol), 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ve 1200 

ml HA da-1 şeklinde oluşturulmuştur. Humik asit dozları ekim öncesi toprak yüzeyine pülverize edilerek 

toprağa karıştırılmıştır. Araştırma sonucunda; toprağa uygulanan farklı dozlardaki humik asidin bitki 

boyu ve sap kalınlığı dışında incelenen özelliklerde istatistiki farklılık oluşturduğu görülmüştür. Bitkideki 

yaprak sayısında artış olduğu; koçan kalınlığı, koçanda tane ağırlığı, bintane ağırlığı ve tane verimi 

değerlerinin kontrol uygulamasından itibaren arttığı, 700 ml HA da-1 uygulamasında en yüksek değere 

ulaşıldığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: mısır, humik asit, topraktan uygulama, Harran Ovası 

 

Effect of Humic Acid Soil Application to Yield and Yield Characteristic of Corn Plant (Zea mays L. 

indentata) 

 

ABSTRACT: This study was aimed to determination of soil treated humic acid effects to yield and yield 

characteristics of corn plant (Zea mays L. indendata) as grown second crop conditions. Study was set up 

according to randomized complete experimental design with 3 replicates under Harran Plain conditions in 

2012, Şanliurfa. Motril hybrid corn variety was used as a plant material. Humic acid dosages were 0 

(control), 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 and 1200 ml HA da-1 for soil applications. 

Humic acid dosages were pulverized to soil surface and mixed before sowing. As a result of research; 

statistical differences were seen among humic acid soil application dosages in tested characteristics 

except plant height and stem diameter. Leaf number in plant, ear diameter, kernel weight of ear, thousand 

weight and grain yield increased with humic acid application. The highest values were obtained from 700 

ml HA da-1 humic acid application.  

Keywords: Corn, Humic acid, Soil application, Harran Plain 
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Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Mısır Bitkisinde (Zea mays L. indentata)  

Farklı Ekim Sıklıklarının Silaj Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi 
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1GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 63040, Şanlıurfa, Türkiye 
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3Bingöl Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl.12000, Bingöl, Türkiye 

: aoktem@harran.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma ile farklı ekim sıklığı uygulamalarının, silajlık mısırın yeşil ot verimi ile silajlık yem kalite 

özelliklerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 3 yıl süre ile 

Harran Ovası koşullarında Şanlıurfa’da yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bitkisel materyal olarak Samada-07 silajlık mısır çeşidi kullanılmıştır. 

Araştırmada 5 adet ekim sıklığı kullanılmıştır. Ekim sıklıkları; 10 cm (14285 bitki/da), 14 cm (10204 

bitki/da), 18 cm (7937 bitki/da), 22 cm (6493 bitki/da) ve 26 cm (5494 bitki/da) şeklinde uygulanmıştır. 

Araştırmada yeşil ot verimi, NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF (Asit Deterjan Lif), ADL (Asit Deterjan 

Lignin), ham selüloz ve kül miktarları gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen araştırma sonuçlarına 

göre; incelenen özellikler bakımından ekim sıklıkları arasında istatistiki önemde farklılık belirlenmiştir. 

En yüksek silaj verimi (6884 kg/da) 14286 bitki/da ekim sıklığında (10 cm sıra üzeri) belirlenmiştir. Bitki 

sıklığı arttıkça yeşil ot verimi, NDF, ADF, ADL, ham selüloz ve kül miktarları değerleri artmış, ancak 

kalitede azalma gözlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: mısır, ekim sıklığı, NDF, ADF, ADL 

 

Effect of Different Plant Density on Silage Yield and Quality of Corn Plant (Zea mays L. indentata) 

under Harran Plain Conditions 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine the effects of different sowing density on green grass yield and 

forage quality characteristics of silage maize. The study was conducted in Şanlıurfa during the second 

crop corn growing season of 2010, 2011 and 2012. The study was conducted randomized block design 

with three replications. Samada-07 was used as plant material. Five sowing density was used in the study. 

Sowing densities were 10 cm (14285 plants/decares), 14 cm (10204 plants/decare), 18 cm (7937 

plants/decare), 22 cm (6493 plants/decare) and 26 cm (5494 plants/decare). In the study, green grass 

yield, NDF (Neutral Detergent Fiber, ADF (Acid Detergent Fiber), ADL (Acid Detergent Lignin), crude 

cellulose and ash contents were investigated. According to research results; plant densities were 

significant at examined characteristics. The highest green grass yield (6884 kg/da) was found at 14286 

plants/decare planting density (10 cm intra row spaces). Silage yield, NDF, ADF, ADL, crude cellulose 

and ash contents increased with increasing plant densities but quality decreased.  

Key words: Corn, plant density, NDF, ADF, ADL 
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Türkiye Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Tescil Yılı ile Bitki Boyu, Çim Kını 

Uzunluğu ve Tane Verimi Arasındaki İlişkiler 
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1GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Diyarbakır, TÜRKİYE 

2Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum, TÜRKİYE 

: sinan.bayram@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, 2009-2011 döneminde Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanı ve Tarla Bitkileri 

Bölümü bitki büyütme odalarında yürütülmüş, bitki materyali olarak 64 ekmeklik buğday genotipi 

kullanılmıştır. Genotipler tescil yıllarına göre gruplandırılmış (yerel genotipler, 1929-1968, 1970-1979, 

1988-1994, 1995-1999 ve 2000-2006 dönemleri); dört farklı test ortamındaki çim kını uzunlukları ile 

bitki boyu ve tane verimi arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tescil yılı ile bitki boyu, toprak-karanlık çim 

kını uzunluğu, toprak-aydınlık çim kını uzunluğu ve kâğıt-karanlık çim kını uzunluğu arasında olumsuz 

ve önemli, tescil yılı ile tane verimi arasında ise olumlu ve önemli ilişki olduğu belirlenmiştir. Grupların 

incelenen karakterler ile olan ilişkileri biplot analiz yöntemi ile incelenmiş, biplot grafiğinde yerel 

genotiplerin bitki boyu ve çim kını uzunluklarına çok yakın, tane verimine ise uzak olduğu, tescil yılı 

arttıkça grupların bitki boyu ve çim kını uzunluğundan uzaklaşıp tane verimine yaklaştığı görülmüştür. 

2000-2006 döneminde tescil edilen çeşitlerin oluşturduğu VI. grubun çim kını uzunluğu ve bitki boyuna 

en uzak, tane verimine ise en yakın olduğu belirlenmiştir. Islah çalışmalarının Türk ekmeklik buğday 

çeşitlerinde bitki boyu ile birlikte çim kınını da kısalttığı, tane verimini ise artırdığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Ekmeklik buğday, tescil yılı, bitki boyu, çim kını uzunluğu, verim 

 

Relationships between Plant Height, Coleoptile Length, Grain Yield with Registration Year in 

Bread Wheat Genotypes of Turkey 

 

ABSTRACT 

This research was carried out at plant growth chambers of Field Crops Department, at experimental area 

the Faculty of Agriculture at Ataturk University, between 2009 and 2011. A total of 64 bread wheat 

genotypes were used as plant material in the study. Genotypes were grouped according to registration 

years (local genotypes, 1929-1968, 1970-1979, 1988-1994, 1995-1999 and 2000-2006 periods); the 

relationships between coleoptile length in four different test environments and plant height and grain 

yield were investigated. There is a positive and significant relationship between the registration year and 

the grain yield. It was determined that there is a negative and significant between registration year and 

plant height, soil-dark coleoptile length, soil-light coleoptile length, paper-dark coleoptile length. The 

relationship between the groups and the features were examined by biplot analysis method. In the biplot 

graphic created with the average values of groups, it was observed that local genotypes were very close to 

plant length and coleoptile length and were far away to grain yield. As the registration year increases, the 

groups moved away from the plant height and coleoptile lengths and approached grain yield. It was 

determined that the 6th group formed by cultivars registered in 2000-2006 period was furthest to 

coleoptile length and plant height, was closest to grain yield. It was determined that breeding studies 

shortened the coleoptile length along with the plant height, increase grain yield in Turkish bread wheat 

cultivars. 

Key words: Bread wheat, registration year, plant height, coleoptile length, grain yield 
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Enzim Metabolizmasında Değişimler 
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ÖZET 

Bu çalışma ile ekmeklik buğday genotiplerinin kuraklık stresi altındaki verim bileşenlerinin ve enzim 

aktivitelerinin istikrarı ile bunlar arasındaki ilişkinin tanımlanması amaçlanmıştır. Deneme, Eskişehir 

şartlarında, 2013-2014 üretim sezonunda, 9 ekmeklik buğday çeşidi ve 7 doubled haploid buğday genotipi 

ile yürütülmüştür. Genotipler çiçeklenme süresi, başak boyu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin 

tane ağırlığı ve yaprak dokularındaki katalaz (CAT) ve glutatiyon redüktaz (GR) enzim aktivitelerindeki 

değişimler yönünden analiz edilmişlerdir. Bu özelliklere ait stres duyarlılık indeksi (SSI) hesaplanmış ve 

enzim aktiviteleri ile verim komponentleri arasındaki ikili ilişkiler belirlenmiştir. Kuraklık stresi altında, 

başak boyunda %57, başakta tane sayısında %86 ve başakta tane ağırlığında ise %88’e varan azalmalar 

belirlenmiş, ortalama CAT aktivitesi önemli ölçüde artarken, GR aktivitesi etkilenmemiştir. Kuru 

koşullarda CAT ve GR aktivitelerinde en fazla artışın Krasunia, Bezostaja-1 ve DH19 genotiplerinde 

olduğu belirlenmiştir. Glutatiyon redüktaz ile bin tane ağırlığı arasında negatif ve önemli korelasyon 

saptanırken, CAT enzim aktivitesi bin tane ağırlığı dışındaki tüm özelliklerle negatif ve önemli 

korelasyon göstermiştir. Bu sonuçlar, özellikle CAT aktivitesinin kuraklıkla değişiminin buğdayın kurak 

koşullardaki veriminin korunmasına ve dolayısıyla kuraklık toleransının geliştirilmesine katkıda 

bulunabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca tüm başak özelliklerinde SSI bakımından 1’den küçük değere 

sahip olan ve stres koşullarında antioksidan enzim aktivitelerini koruyabilen DH6 ve DH19 genotipleri ile 

Bezostaja-1 çeşidinin, kuraklığa toleransı geliştirmek için yapılacak ıslah programlarında ebeveyn olarak 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, glutatiyon redüktaz, katalaz, kuraklık, stres duyarlılık indeksi. 

 

Changes in Yield Components and Antioxidant Enzyme Metabolism of Wheat Genotypes in 

Drought Stress 

 

ABTRACT 

In this study, it is aimed to define the stability of yield component and enzyme activities of wheat 

genotypes under drought stress and their relationships with each other. The research was conducted with 

9 bread wheat cultivars and 7 doubled haploid wheat genotypes in 2013-2014 growing season in 

Eskişehir. Genotypes were analysed to variance of flowering time, spike length, grains per spike, grain 

weight, 100-kernel weight and catalase (CAT) and glutathione reductase (GR) enzyme activities. Stress 

susceptibility index (SSI) was calculated belong to these traits and determined relationships between 

enzyme activities and yield components. Under drought stress, spike length, grains per spike and grain 

weight were decreased approximately 57%, 86% and 88%, respectively. Mean CAT activity was 

significantly increased while GR activity was not affected. The most increasing of CAT and GR activity 

at dry condition was determined in Krasunia, Bezostaja-1 and DH19 genotypes.  Negative and significant 

correlation was found between GR and thousand kernel weight while there was negative and significant 

correlation between CAT and other yield components. These results suggest that, in particular, the change 

of CAT activity by drought may contribute to preservation of the wheat yield in dry conditions and thus 

to the improvement of drought tolerance. In addition, DH6, DH19 and Bezostaja-1, have SSI value of less 

than 1 in all of spike traits and maintain antioxidant enzyme activities under stress conditions, can be used 

as a parent in breeding programs to improve drought tolerance. 

Key Words:  Bread wheat, catalase, drought, glutathione reductase, stress susceptibility index. 

 

 

mailto:ikutlu@ogu.edu.tr


 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 406 

 

Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin 

Belirlenmesi 
 

Nedim ACAR1   Mehmet Fatih YILMAZ2  Dr. Rukiye KARA2 

 
1Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/İZMİR 

2Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Kahramanmaraş 

: mehmetfatih.yilmaz@tarim.gov.tr 
 

ÖZET 

Bu araştırma, Kahramanmaraş koşullarına uygun ve yüksek verimli tane mısır çeşitlerinin belirlenmesi 

amacıyla, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında, 2015-2016 

yıllarında 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen 8 adet F1 mısır 

genotipi ve 4 kontrol çeşidi ile tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak deneme 

kurulmuştur. Araştırmada incelenen özellikler; tepe püskülü gösterme süresi, bitki boyu, ilk koçan 

yüksekliği, koçan sayısı, hasatta tane nemi, tane/koçan oranı, tane verimidir. Tane verimi bakımından 

genotip ortalamaları arasındaki farklılık önemli bulunmuş ve iki yıllık sonuçlara göre sırasıyla P.31G98 

(1406 kg da-1), ADA 13.7 (1403 kg da-1), ADA 13.29 (1384 kg da-1), P.31A34 (1374 kg da-1), DKC6589 

(1360 kg da-1) en yüksek tane verimlerine sahip olmuşlardır. 

Anahtar kelimeler: Genotip, koçan, bitki boyu, tane/koçan oranı, tane verimi. 

 

Determine Corn (Zea mays L.) Varieties Suitable For Kahramanmaraş Conditions 

 

ABSTRACT 

This research was carried out for two years in 2015-2016 at the trial area of East Mediterranean 

Transitional Zone Agricultural Research Institute in order to determine and high yield corn varieties 

suitable for Kahramanmaraş conditions. Experiments were carried out with 3 repetitive randomized 

according to the complete block design of 8 F1 maize genotypes in the Sakarya Maize Research Institute 

and 4 control types developed. Features investigated in the research; tasseling time, plant height, ear 

height, crop height, number of cobs, grain moisture at harvest, grain/ear rate, grain yield, number of rustic 

plants and corn borer were determined. The difference between the genotype averages in terms of grain 

yield was found to be significant and according to the two year results P.31G98 (1406 kg da-1), ADA 13.7 

(1403 kg da-1), ADA 13.29 (1384 kg da-1), P.31A34 (1374 kg da-1), DKC6589 (1360 kg da-1) had the 

highest grain yields. 

Keywords: Cultivars, cob, plant height, grain/ear rate, grain yield. 
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Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Sakarya Koşullarında Doğal Epidemi 

Altında Sarı ve Kahverengi Pas Etmenlerine Karsı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 
 

Lütfü DEMİR1,        Şinasi ORHAN1,         İzzet ÖZSEVEN1,        Gamze CANIGENİŞ1 

 
1Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

: lutfu.demir@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Sakarya iklim özellikleri nedeniyle buğdayda pas hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü bir yerdir. Pas 

hastalıkları verim ve kalitede önemli kayıplara neden olan fungal hastalıklardandır. Bu hastalıkların 

kimyasal mücadelesi mümkün olsa da, hem çevre ve insan sağlığı açısından hem de ekonomik ürün elde 

etmek için dayanıklı çeşit geliştirmek önemlidir. Bölgede yetiştirilen yeni buğday çeşitleri genellikle pas 

hastalıklarına karşı dayanıklı olarak bilinmektedir. Ancak pas hastalık etmenlerindeki ırk değişimleri 

dayanıklılığın kırılmasına neden olmaktadır. 2014 yılında Avrupa’dan geldiği tahmin edilen “Warrior” 

sarı pas ırkı Sakarya’da tespit edilmiş ve dayanıklı olarak bilinen birçok çeşidin sarı pasa dayanıklılığının 

kırıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan 

“Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları” projesi kapsamında her yıl ekimi 

yapılan 136 tescilli ekmeklik buğday çeşidi 2014-2015 ve 2015-2016 ürün yıllarında doğal epidemi 

koşullarında sarı ve kahverengi pasa karşı test edilmiştir. 2014-2015 yılında sarı pasa karşı 91çeşit 

dayanıklı, 25 çeşit hassas olarak bulunmuştur. Kahverengi pas ise gelişmemiştir. 2015-2016 ürün yılında 

ise sarı pasa 93,  kahverengi pasa karşı ise 18 çeşit dayanıklı ve orta dayanıklı olarak tespit edilmiştir. Sarı 

ve kahverengi pasa karşı dayanıklı ve orta dayanıklı bulunan bu çeşitler ıslah projesi kapsamında 

dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Sarı pas, Kahverengi pas 

 

Determination of Reactions of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties Against Yellow 

and Leaf Rust Diseases Under the Natural Epidemic in Sakarya Ecological Conditions 

 

ABSTRACT 

Sakarya is a location where wheat rust diseases are seen intensively due to its climate characteristics. Rust 

diseases are fungal diseases that cause significant loss of yield and quality. Although the chemical 

struggle of these diseases is possible, it is important to develop a durable variety in order to obtain 

economic and environmental products as well as human health. The new wheat varieties grown in the 

region are generally known to be resistant to rust diseases. However, racial variations in rust disease 

agents are causing the endurance to break. The "Warrior" yellow rust, estimated to come from Europe in 

2014, has been found in Sakarya and has been observed to be resistant to many varieties of yellow rust 

resistance known as durable. For this reason, as part of the "Southern Marmara Region Bread Wheat 

Breeding Research" project carried out by the Maize Research Institute Directorate, 136 registered bread 

wheat varieties planted annually were tested against yellow and leaf rust under natural epidemic 

conditions in the years 2014-2015 and 2015-2016. 91 varieties of yellow rust resistant, 25 varieties of 

susceptible were found in 2014-2015. Leaf rust has not improved. 93 varieties for yellow rust, and 18 

varieties for leaf rust have been determined as resistant or medium resistant in the year of 2015-2016. 

These varieties resistant to yellow and leaf rust and moderately durable will be used as parent in the 

development of resistant varieties within the scope of the breeding project.  

Key words: Bread Wheat, Yellow Rust, Leaf Rust,  
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Mikoriza Aşılaması İle Farklı Dozlarda Azot ve Fosfor Uygulamalarının İkinci 

Ürün Mısır Bitkisinin Verim ve Besin Elementleri Alımına Etkileri 
 

Çağdaş AKPINAR1,                  Ahmet DEMİRBAŞ2 

 

1Osmaniye Korkut Ata Üniv., Kadirli Uyg. Bil. YO., Organik Tarım İşl. Böl. Osmaniye/Türkiye  
2Cumhuriyet Üniv., Sivas Meslek YO., Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü  Sivas/Türkiye 

: cagdasakpinar@osmaniye.edu.tr 

 

ÖZET 

Araştırmada fosfor uygulanmış ve uygulanmamış parsellerde yetiştirilen ikinci ürün mısır bitkisine 

mikoriza mantarı aşılamasının ve farklı dozlarda azot uygulamalarının bitkinin verim ve besin elementleri 

alımına olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne araştırma alanında 2012 yılında tarla koşullarında 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Araştırmada mısır tohumları sıra arası 70 cm, sıra üzeri 19 cm olacak şekilde ekim 

yapılmış ve her parsel 5.32 m2 olacak şekilde deneme kurulmuştur. Araştırma mikorizasız ve mikorizalı 

olarak yürütülmüş ve mikoriza türü olarak G. mossea 1000 spor/bitki olarak kullanılmıştır. Ayrıca gübre 

uygulaması toprak analizlerine göre 0 kg P2O5 da-1 ve 6 kg P2O5 da-1, N ise 15 kg N da-1,  20 kg N da-1, 25 

kg N da-1 olarak damla sulama yöntemi ile birlikte uygulanmıştır. Araştırmada verim ve bitkinin 

dokularında bulunan N, P, K, Fe, Zn, Mn ve Cu konsantrasyonları belirlenmiştir. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde en yüksek verim fosfor ve mikoriza uygulanmış parsellerde 20 

kg N da-1 uygulamasında 1260.7 kg da-1 olarak belirlenmiştir. İkinci ürün mısır bitkisinin N ve P 

konsantrasyonları ise sırasıyla % 2.27 N ve % 0.49 P olarak en yüksek fosfor uygulanmayan, mikoriza ile 

aşılanmış ve 20 kg N da-1 uygulanmış parsellerde belirlenmiştir. Araştırma sonuçları en etkin 

uygulamanın mikoriza aşılaması yapılan ve 20 kg N da-1 gübre uygulamasının olduğunu göstermektedir. 

Mısır gibi mikorizaya bağımlı bitkilere gübre uygulaması yapılırken uygulanan gübrenin miktarının 

optimum oranının belirlenmesi bitkinin beslenmesi, çevrenin korunması ve ülke ekonomisi açısından son 

derece büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mikoriza, Mısır, Fertigasyon, Azot, Fosfor 

 

Effects of Nitrogen and Phosphorus Fertilizers and Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculation 

on Maize Nutrient Uptake and Yield 

 

ABSTRACT 

This study was undertaken, under field conditions to evaluate the impact of mycorrhizal fungi inoculation 

and different amount of P and N fertilizer on the nutrient uptake and yield of maize plants. The study was 

conducted in three replication in the Research Farm of Soil Science and Plant Nutrition Department at 

Cukurova University in the eastern part of the Mediterranean region of Adana-Turkey during summer 

2012. The space of the rows which the maize seeds were planted was 70 cm.  The space between plants  

was considered as 15 cm. The area of each plot was 5.32 m2. According to the soil analysis, fertilizers 

were applied by drip irrigation with different levels. Two levels of phosphorus (P) fertilizer, as control 

and 6 kg P2O5 da-1 and three levels of Nitrogen (N) fertilizer as 15 kg N da-1, 20 kg N da-1, 25 kg N da-1 

were applied with and without mycorrhizae inoculation. As the Myccorhizal species Glomus mosseae was 

used and inoculated as 1000 spores plant-1. After harvesting the N, P, K, Fe, Zn, Mn ve Cu concentration 

of the leaves and shoots of maize, and crop yield were determined. The results of the experiment revealed 

that the highest yield (1260.7 kg da-1 ) was obtained in mycorrhizal inoculated plants with 6 kg P2O5 da-1 

and 20 kg N da-1 applications.  Similarly, the N and P concentrations of the maize plant were determined 

2.27 % and 0.49 %, respectively in mycorrhizal inoculated plants with 20 kg N da-1 application. The 

results shown that mycorrhizal inoculated plants with 20 kg N da-1 application treatment were the most 

effective application for maize plants growth and nutrient uptake. The fertilizer application in the 

optimum level to the mycorrhiza-dependent plants such as maize is extremely important factor in the 

terms of plant nutrition, the conservation of the environment and economy of the country. 

Keywords: Mycorrhizae, Maize, Fertigation, Nitrogen, Phosphorus 
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Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Erzurum Kuru Tarım Koşullarına Adaptasyonu 
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ÖZET 

Erzurum yöresinde buğday tarımını daha verimli kılmak için son yıllarda sayıları artan çeşitlerden yöreye 

uyumlu yüksek verimli olanlarının belirlenmesi ve ekiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu 

çalışma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi Müdürlüğü 4 

numaralı deneme alanında 2011-12 ve 2012-13 ürün yıllarında yürütülmüş, 25 ekmeklik buğday çeşidinin 

Erzurum kuru tarım koşullarına adaptasyonu araştırılmıştır. Araştırmada çeşitlerin vejetatif periyot, tane 

dolum süresi, bitki boyu, m2’deki başak sayısı, başaktaki tane sayısı, 1000 tane ağırlığı, tane verimi, hasat 

indeksi ve ham protein oranları incelenmiştir. Ürün yıllarının ortalamasına göre çeşitlerin vejetatif 

periyodu 12.5-19.0 gün, tane dolum süresi 27.0-36.6 gün, bitki boyu 72.9-110 cm, m2’deki başak sayısı 

445.8-709.2, başaktaki tane sayısı 21.3-47.4, 1000 tane ağırlığı 37.3-46.4 g, tane verimi 339.7-519.2 

kg/da, hasat indeksi % 30.6-40.4, ham protein oranı ise %11.80-14.68 arasında değişim göstermiştir. 

İncelenen karakterler yönünden çeşitler arasında önemli farklar bulunmuştur. En yüksek tane verimine 

Nacibey (519.2 kg/da) çeşidi sahip olmuş, bu çeşidi Atay 85 (501.1 kg/da) ve Aytın 98 (484.2 kg/da) 

çeşitleri takip etmiştir. En yüksek ham protein oranı Kırik (%14.68) çeşidinden elde edilmiş, bu çeşidi 

Aldane (%14.05) ve Tosunbey (%13.35) çeşitleri izlemiştir. Nispeten yüksek tane verimine ve protein 

oranına sahip Sönmez 2001, Tosunbey ve İzgi 2001 çeşitlerinin Erzurum yöresi için ümitvar çeşitler 

oldukları sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: buğday, adaptasyon, tane verimi, çeşit 

 

ABSTRACT: In order to make wheat farming more efficient in Erzurum region, it is necessary to 

identify and increase the number of locally grown high yielding cultivars. This study was carried out at 

resarch field #4 of Atatürk University Agricultural Research and Extension Center in 2011-12 and 2012-

13 years. Adaptability of 25 bread wheat cultivars under erzurum dryland farming condition was 

evaluated. In this experiment on average of cropping seasons, vegetative period, grain filling period, plant 

height, spike number per m2, grain number per spike, 1000 grain weight, grain yield, harvest index and 

crude protein ratios of the cultivars ranged between 12.5 and 19.0 days, 27.0 and 36.6 days, 72.9 and 

110.0 cm, 445.8 and 709.2, 21.3 and 47.4, 37.3 and 46.4 g, 339.7 and 519.2 kg/da, 30.6% and 40.4% and 

11.8% and 14.68% respectively. The results revealed that differences among the cultivars for all 

parameters were significant. The highest grain yield obtained from cv. Nacibey (519.2 kg/da) followed by 

the cv. Atay 85 (501.1 kg/da) and Aytın 98 (484.2 kg/da). The cv. Kırik (14.68%) had highest crude 

protein content followed by the cv. Aldane (%14.05) and the cv. Tosunbey (%13.35). The result of this 

research demonestreated that the cv. Sönmez 2001,  cv. Tosunbey and cv.  İzgi 2001 could be suggested 

for this region because of their higher yields and crude protein ratio. 

Key words: Wheat, adaptation, grain yield, cultivars. 
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ÖZET 

 Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında tarımsal üretimin çoğunluğunu geleneksel toprak işleme ile 

yürütülen buğday üretimi oluşturmaktadır. Buğday veriminde istikrarın sağlanması ve arttırılması için, 

nadas uygulaması önerilmekte ve tercihte görmektedir. Ancak nadasa bırakılan alanların yoğun işlenmesi 

üretim maliyetlerini artırmakta ve topraklarda olumsuz etkilere neden olmaktadır. Buna karşın dünyada 

doğal kaynakların korunup geliştirilmesi ve getirdiği ekonomik avantajlar nedeniyle doğrudan ekim (DE) 

giderek yaygınlaşmaktadır. Bölge koşullarında yürütülen farklı çalışmalara göre DE’min uygulanabilir bir 

yöntem olduğu belirlenmiştir. DE’de toprakların işlenmemesi, toprak yüzeyinin mümkün olduğunca bitki 

veya anızla kaplı tutulması yanında, ekim nöbeti de önerilmektedir. Değişik ekim nöbeti etkilerinin 

belirlenmesi için 2011-2014 yılları arasında Konya’da geleneksel ekim (GE) ve DE yöntemlerinde nadas, 

nohut, mercimek, macar fiği ve aspir sonrasında buğday verimlerine bakılmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre, buğday verimlerinin yıllara, ekim yöntemlerine ve ön bitkilere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği 

tespit edilmiştir. Çalışmanın ilk yılında 219 kg/da olarak belirlenen buğday verimi daha sonraki yıllarda 

sırasıyla 244 ve 237 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Ortalama olarak buğday verimi GE’de 226 kg/da ve 

DE’de 241 kg/da belirlenmiştir. Nadas sonrasında buğday verimleri 286 kg/da olarak belirlenirken, 

mercimek, nohut, macar fiği ve aspir sonrasında sırasıyla 249, 228, 223 ve 182 kg/da olarak elde 

edilmiştir. Uygulama yöntemlerinin her ikisinde de en düşük verimler aspir sonrasında en yüksek 

verimler nadas uygulamasından alınmıştır. DE yönteminden elde edilen verimler üzerinde uygulanan 

yetiştirme tekniğinin etkileri gözlenmiştir. Özellikle, ekim zamanının ve yabancı ot yoğunluğunun etkisi 

belirgin olmuştur. Sonuç olarak DE’in farklı bir üretim yöntemi olduğu ve kendi içeriğinde gerekli 

uygulamaların yapılması durumunda, geleneksel yöntemden daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kuru koşullar, buğday, toprak işleme, münavebe, doğrudan ekim, 
 

No-till Systems in Dry Contitions for Wheat-Based Production of Central Anatolian Region 
 

ABSTRACT 

In dry conditions of Central Anatolia Region, the majority of agricultural activity is wheat production 

which is carried out with traditional tillage. In order to ensure and increase the stability of wheat yield, 

fallow application is recommended and farmers also preferred. However, intensive tillage of the follow 

areas increases production costs and causes negative effects on the soil. On the other hand, No-till is 

becoming increasingly widespread in the world, due to the conservation and development of natural 

resources and the economic advantages it brings. It has been determined that No-till is a feasible method 

according to different studies carried out in the region. In No-till, eliminating soil tillage, keeping the 

surface of the soil covered with plants or stubble as much as possible, crop rotation are also suggested. In 

order to effects of different crop seasons, wheat yields were determined in Konya between 2011 and 2014 

for conventional systems (CS) and No-till methods after fallow, chickpea, lentil, hungarian vetch  and 

safflower. According to the results obtained, wheat yields were found to vary depending on years, 

methods and pre-planting.  Wheat yield, which was determined as 219 kg / da in the first year of study 

was realized as 244 and 237 kg / da respectively in following years. On average wheat yields are 226 kg / 

da in CS and 241 kg / da in No-till. Wheat yields were determined as 286 kg / da after fallow, 249, 228, 

223 and 182 kg / da respectively after lentil, chickpea, hungarian vetch and safflower. In both of the 

methods of application, the lowest yields were obtained after the safflower and the highest yields from the 

after fallow. The effects of agronomical practices on wheat yields obtained from No-till were observed. In 

particular, the time of sowing and the influence of weed density became evident. As a result, it is seen 

that No-till is a different production method and that if necessary applications are made in its own 

content, it gives better results than CS. 

Key Worlds: Dry conditions, wheat, tillage, crop rotation, no-till,   
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Farklı Ethephon Dozlarının Makarnalık Buğday Bitkisinin (Triticum durum L.) 

Bazı Başak Özellikleri Üzerine Etkisi 
 

Arzu Ağırmatlıoğlu Mutlu1 


  Abdullah ÖKTEM2 

 
1Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksek Okulu, Şanlıurfa, Türkiye  

2Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 2008-2009 ve 2009-2010 yetiştirme sezonlarında Harran Ovası ilave sulanan koşullarda 

yürütülmüştür. Bu çalışma ile farklı dozlardaki ethephon uygulamalarının makarnalık buğday çeşitlerinin 

bazı başak özellikleri üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada Aydın-93 ve Alibaba 

buğday çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma bölünmüş parseller deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Denemede 9 ethephon dozu (0, 240 g ha-1, 360 g ha-1, 480 g ha-1, 600 g ha-1, 720 g ha-1, 

840 ha-1, 960 g ha-1, 1080 g ha-1) uygulanmıştır. İki yılın birleşik analiz sonuçlarına göre; ethephon 

uygulamalarıyla birlikte buğday çeşitlerinde başak uzunluğu azalmış, başakta tane sayısı ve bin dane 

ağırlığı artmıştır. Başak uzunluğu Aydın-93 çeşidinde 6.675 cm (Kontrol) ile 5.206 cm (960 g ha-1) 

arasında, Alibaba çeşidinde ise 6.461 cm (kontrol) ile 5.005 cm (1080 g ha-1) arasında değişmiştir. En 

yüksek başakta tane ağırlığı, Aydın-93 çeşidinde 1080 g ha-1 ethephon uygulamasında (2.972 g) en düşük 

ise kontrol uygulamasında (1.2888 g); Alibaba çeşidinde ise en yüksek 1080 g ha-1 ethephon 

uygulamasında (2.868 g), en düşük ise kontrol uygulamasında (1.303 g)   görülmüştür. Bin dane ağırlığı 

değerleri Aydın-93 çeşidinde 38.244 g (kontrol) ile 49.768 g (960 g ha-1) arasında; Alibaba çeşidinde ise 

37.450 g (kontrol) ile 49.133 g (1080 g ha-1) arasında değişmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, ethephon, verim, başak 

 

Effect of different ethephon doses to some spike characteristics of 

durum wheat (Triticum durum L.) 

ABSTRACT 

This study was carried out under supplementary irrigated conditions in the Harran Plain conditions in 

2008-2009 and 2009-2010 growing seasons. The study was aimed to determine the effects of various 

ethephon doses on some spike characteristics of durum wheat varieties. Aydın-93 and Alibaba wheat 

cultivars were used as a crop material. Experimental design was split plots with 4 replicates. Nine 

ethephon dosages (0, 240 g ha-1, 360 g ha-1, 480 g ha-1, 600 g ha-1, 720 g ha-1, 840 g ha-1, 960 g ha-1, 1080 

g ha-1) were applied in the study. According to the results of the two-year combined analysis, spike length 

decreased but kernel weight of spike and thousand kernel weights increased with ethephon applications. 

Spike length varied from 6.675 cm (control) to 5.206 cm (960 g ha-1) in Aydın-93 variety and from 6.461 

cm (control) to 5.005 cm (1080 g ha-1) in Alibaba variety. The highest kernel weight of spike was found 

at 1080 g ha-1 ethephon application (2.972 g) whereas the lowest value was seen at control aplications 

(1.2888 g) in Aydın-93 variety. The highest kernel weight of spike was found at 1080 g ha-1 ethephon 

application (2.868 g) but the lowest value was seen at control application (1.303 g) in Alibaba variety. 

Thousand kernel weights were between 38.244 g (control) and 49.768 g (960 g ha-1) in Aydın-93 variety 

and between 37.450 g (control) and 49.133 g (1080 g ha-1) in Alibaba variety.  

Key Words:Wheat, ethephon, yield, spike 
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Isparta Koşullarında Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Şeker Mısırında (Zea 

mays saccharata Sturt.) Taze Koçan Ağırlığı ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi 
 

İlknur AKGÜN1 Yudum BURCU1 Ruziye KARAMAN1 Muharrem KAYA 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, farklı ekim zamanı ve bitki sıklığının Batem Tatlı şeker mısırında (Zea mays saccharata 

Sturt.) taze koçan verimi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma, Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme planına uygun olarak 3 tekerrürlü 

kurulmuştur. Ana parsellere ekim zamanı (15 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 1 Haziran ve 15 Haziran), alt 

parsellere ise sıra üzeri mesafeleri (15, 20, 25 cm) yerleştirilmiştir. Her parsele 20 kg/da azot ve 10 kg/da 

fosfor (P2O5) hesabıyla gübre uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ekim zamanı ve sıra üzeri 

mesafenin kardeş sayısına, koçan uzunluğuna, kavuzsuz taze koçan ağırlığına, koçanda tane sayısına, tepe 

püskülü ve koçan püskülü çıkarma süresine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca yılların 

etkisi koçan boyu hariç incelenen diğer özelliklerde önemli olmuştur. İncelenen birçok özellikte ekim 

zamanı ve sıra üzeri mesafe arasındaki interaksiyon önemli çıkmıştır. Sonuç olarak, taze koçan ağırlığı ve 

tane sayısı dikkate alındığında, Batem Tatlı şeker mısırı çeşidi, Isparta koşullarında Mayıs ayının ilk 

haftasından Haziran ayının ilk haftasına kadar 15 cm sıra üzeri mesafede ekilebileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şeker mısırı, bitki sıklığı, ekim zamanı, taze koçan ağırlığı 

 

Effects of Plant Density and Different Sowing Dates on Fresh Ear Weight and  Some Agricultural 

Characters of Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.) grown under Isparta Conditions 

 

ABSTRACT 

Purpose of this study was to investigate the effects of plant density and different sowing dates on fresh ear 

weight and quality characters of Batem Tatlı sweet corn cultivar. The research was established as 

randomized block split-plot design with 3 replications. The different sowing dates (15 April, 1 May, 15 

May, 1 June and 15 June) were the main plots whereas distances within rows were the sub-plots (15, 20, 

25 cm). Phosphorus and nitrogen fertilizers providing 10 kg/da of P2O5 and 20 kg/da of N were applied to 

the plots. 

Results showed that the effect of sowing time and distances within rows had significant effect on number 

of tiller, ear length, husked fresh ear weight, seed number in ear, days to tasseling and days to silking. In 

addition, year had significant effect on examined characters except for ear length. Moreover, in many 

characters examined, the interaction between sowing time and distance in the row was significant. As a 

result, when the fresh ear weight and seed number in ear was taken into consideration, it was found that in 

Isparta conditions, Batem Tatlı sweet corn cultivar should be sown between first week of May and first 

week of June at a distance of 15 cm.  

Keywords: Sweet corn, plant density, sowing date, fresh ear weight  
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Doğu Akdeniz Bölgesi Elit Mısır Hatlarının Genetik Çeşitliliğinin ve Heterotik 

Gruplarının Moleküler Olarak Belirlenmesi* 
 

Gönül CÖMERTPAY1,           İbrahim CERIT1,           Yıldız DOĞAN1,            Rüstem OYUCU1,  

Rüştü HATIPOĞLU2,                        Hakan ÖZKAN2 
 

1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri Bölümü, Adana 

: gonul.comertpay@gmail.com 

 

ÖZET 

Genetik çeşitliliğin ve heterotik grupların belirlenmesi, melez mısır ıslah programlarının başarısı için 

oldukça önemlidir.  Melezleme sürecinde, çeşitlilik gösteren ebeveynlerin kullanımı yüksek verimli hibrit 

çeşitlerin geliştirilmesinde büyük bir etkiye sahiptir.  Türkiye’nin bölgeler bazında mısır üretiminin en 

yüksek olduğu Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen elit mısır hatlarının genetik 

çeşitliliğini ve heterotik gruplarını belirleyen herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen elit kendilenmiş ve katlanmış haploit hatların 

moleküler açıdan çeşitliliğini saptamak ve heterotik gruplarını belirlemektir. Bu amaçla çalışmada, 

tarafımızdan geliştirilen 80 adet elit mısır hattı ile  heterotik grubu bilinen 16 adet hattı, 100 adet SSR 

primer çifti ile moleküler olarak karakterize edilmiştir.  96 mısır hattında 100 SSR primer çifti, 392 allel 

üretmiş olup SSR primer çifti  başına ortalama allel sayısı 3.9 olarak saptanmıştır. Allel sayısı 2 

(phi299852) ile 8 (bnlg1043) arasında değişiklik göstermiştir. Lokus başına ortalama PIC değeri 0.57 

olarak bulunmuştur. Jaccard genetik uzaklık katsayısı kullanılarak gerçekleştirilen neighbor-joining 

analizi sonucunda oluşturulan dendrogram 3 ana gruba ayrılmış (A, B, C) ve elit mısır hatları çoğunlukla 

A (36 hat) ve B (19 hat) grubunda yer almıştır.   Çalışmada heterotik gruplar açısından A grubunda yer 

alan hatların çoğunlukla Stiffstalk hatlarla beraber yer aldığı, B grubunda yer alan hatların büyük 

çoğunluğunun Lancaster grubu hatlarla birlikte yer aldığı bulunmuştur. C (41 hat) grubunda yer alan 

hatların ise karışım bir grup oluşturduğu bulunmuştur. Sonuç olarak kullanılan SSR markörlarının 

heterotik gruplara ayırmada oldukça etkili olduğu bulunmuş ve mısır ıslah çalışmalarının etkin 

planlanmasına yardımcı olmuştur. 

Anahtar kelimeler: mısır, hat, çeşitlilik, heterotik grup, SSR  
*TÜBİTAK tarafından desteklenen 113O916 nolu proje kapsamında yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak hazırlanmıştır.  
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In-Vivo Katlanmış Haploid Tekniği ile Geliştirilmiş Homozigot Mısır Hatlarınının 

Tarımsal Özellikleri   
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: ibrahimcerit@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma 2014-2017 yılları arasında in-vivo maternal haploid bitki üretme tekniğiyle kısa sürede 

homozigot hatlar elde etmek amacıyla Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırma 

alanı ve laboratuarlarında yürülmüştür. Haploid bitki elde etmede RWS, RWK-76 inducer hatları ve 

hatların melezi olan RWS X RWK-76 melez inducer genotipi baba (toz verici) olarak kullanılmıştır. Ana 

(toz alıcı) olarak ise, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü mısır ıslah çalışmaları kapsamında elde 

edilen F1 melezlerinden seçilen 66 adet F2 açılan materyal ve 9 adet ticari çeşidin açıkta tozlanan F2 

döllerinden seçilen birer adet materyal olmak üzere toplam 75 adet F2 açılan materyal kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucu 29 adet katlanmış haploid hat geliştirilmiştir. Geliştirilen katlanmış haploid 

hatların tepe püskülü çiçeklenme süresi (gün), bitki boyu (cm), ilk koçan yüksekliği (cm), koçan uzunluğu 

(cm), koçan kalınlığı (mm), koçanda tane sayısı (adet/koçan), bin tane ağırlığı gibi özellikler ile UPOV 

(Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği) özellik belgesindeki 34 karaktere göre 

tanımlanması yapılmış ve katlanmış hatlar arasında incelenen özellikler açısından önemli farklılıklar 

olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: mısır, ıslah, inducer , katlanmış haploid 
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Arpa Ön Verim Denemesi Materyalinin Arpa Çizgili Yaprak Lekesi Hastalığına 

Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 
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2Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kırşehir 
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ÖZET 
Arpa, buğdaygiller grubundan taneleri malt ve yem sanayisinde kullanılan önemli bir bitkidir. Orta 

Anadolu Bölgesi üretim alanlarında arpanın verim ve kalite özelliklerini olumsuz yönde etkileyen biyotik 

ve abiyotk stres faktörler bulunmaktadır. Arpa çizgili yaprak lekesi (etmen: Pyrenophora graminea 

(anamorph: Drechslera graminea)) hastalığı arpanın önemli fungal hastalıklarından birisidir. Hastalığın 

kontrolünde dayanıklı çeşitlerin kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü (TARM) arpa ıslah birimince geliştirilen 1.523 arpa ön verim denemesi materyalinin 

arpa çizgili yaprak lekesi hastalığına karşı fide evresinde reaksiyonlarının belirlenmesidir. Çalışma 2016 

yılında TARM Yenimahalle (Ankara) lokasyonu sera koşullarında yürütülmüştür. Materyale hastalığın 

inokulasyon için sandviç metodu ile kullanılmış olup çalışma, 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekimler 

7±2 cm sıra arası mesafeye 20±1 cm’lik sıralara elle yapılmıştır.  Hastalıklı bitkilerin toplam bitkiye 

oranlanması ile hastalık reaksiyonları belirlenmiştir. % 20 ve daha düşük reaksiyon belirlenen materyal 

dayanıklı olarak değerlendirilmiştir. Hassas kontrol grubun da hastalıklı bitki oranı % 70-100 olarak 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; 1.362 arpa genotipinin (% 89)’ü arpa çizgili yaprak 

lekesinin kullanılan izolatına karşı dayanıklı olduğu, 160 arpa genotipinin (% 11) hassas olduğu 

belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Islah grubundan gelen ön verim materyalinin hastalık reaksiyonları 

belirlenmiştir. Arpa ıslah programının sürdürülebilir bir şekilde sürekli gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, arpa yaprak lekesi, reaksiyon testi, dayanıklılık ıslahı 

 

Reactions of Barley Genotypes in Preliminary Yield Trials to Leaf Stripe Disease 

 

ABSTRACT 

Barley is an important plant of from grains used in the malt and feed industry. Some biotic and abiotic 

stress factors affect yield and quality characteristics in the unfavorable in Central Anatolia Plateau. Barley 

stripe leaf disease caused by Pyrenophora graminea (Anamorph: Drechslera graminea) is one of the 

important fungal diseases on barley. Resistant cultivars were recommended to cope with the disease. The 

goal of this study was to determine the reactions of 1.523 preliminary yield trials barley genotypes 

developed by the Central Research Institute for Field Crops (CRIFC) barley breeding unit.  

The response of barley genotypes to barley stripe leaf disease was determined. The materials were 

infected by barley stripe leaf disease at seedling stage in greenhouse condition at CRIFC, in Yenimahalle 

(Ankara) in 2016. For disease inoculation, sandwich method was used and the study was conducted in 

two replications. Sowing was 20 ± 1 cm line and distance between 7 ± 2 cm rows by hand. Disease 

reactions were determined by the proportion of total plants to susceptible plants. The disease severity 

under 20 % was considered to be resistant. The susceptible check infected 70-100% disease severity. 

As a result; 1.362 (89 %) of the genotypes were determined as resistant, while 160 (11 %) genotypes were 

determined as susceptible. The disease of preliminary yield trials of the barley breeding program 

investigated. It has contributed to the continuous development of the barley breeding program in a 

sustainable way. 

Key Words: Barley, barley leaf stripe, reaction test, genetic resistance 
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ÖZET 

Makarnalık buğday çeşit ıslahına yönelik yürütülen bu çalışmada, materyali 2015-2016 ürün yılında 5 

farklı lokasyonda (İkizce, Altınova, Ulaş, Kütahya, Eskişehir) yetiştirilen 12 adet makarnalık buğday 

genotipi (6 hat, 6 çeşit) oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle genotiplerin tane verimi, hektolitre ve bin 

tane ağırlığı, camsı tane oranı, tane protein oranı, irmik verimi, irmik rengi (L,a,b), SDS sedimentasyon 

değeri, yaş gluten, kuru gluten, gluten indeks ve glutograf özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra, buğday 

ıslahında ve ticaretinde son yıllarda kullanılmaya başlanan glutograf analizi ile diğer kalite parametreleri 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda; glutograf parametrelerinden stretch (s) ile SDS sedimantasyon ve gluten indeks 

arasında pozitif korelasyon (p<0.01) değerleri elde edilirken, yaş gluten miktarı ile negatif (p<0.05) 

korelasyon değeri belirlenmiştir. Glutograf stretch (BU) ile irmik b sarılık ve yaş gluten miktarı arasında 

pozitif (p<0.05), SDS sedimantasyon ve gluten indeks arasında ise negatif (p<0.01) korelasyon değerleri 

saptanmıştır. Benzer şekilde glutograf relaxation (BU) ile SDS sedimantasyon ve gluten indeks arasında 

negatif (p<0.01), irmik b sarılık arasında ise pozitif (p<0.05) korelasyon değerleri tespit edilmiştir. 

Ayrıca, glutograf ile önemli korelasyon katsayısına sahip kalite parametreleri ve glutograf parametreleri 

arasındaki regresyon da incelenmiş ve en yüksek belirtme katsayısına (R2) sahip regresyon eşitlikleri SDS 

sedimantasyon ve gluten indeks parametrelerinden elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, kalite, glutograf analizi 
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Bazı Çeltik Çeşitlerinde Fideleme ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması 
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1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun 
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ÖZET 

Bu araştırma ülkemizde yetiştirilen 8 farklı çeltik çeşitlerinin, makineli fideleme ve elle serpme ekim 

yöntemlerinin karşılaştırılması amacıyla 2015 – 2016 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Bafra işletmesi arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada 6 farklı 

parametrenin fideleme ve serpme ekim yöntemlerindeki değişikliği incelenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda ekim yöntemleri bakımından kırıksız randıman haricinde istatistiksel olarak farklılıkların 

olduğu tespit edilmiştir. Çeşitler açısından ise incelenen bütün karakterlerde istatistiksel olarak 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ekim yöntemleri arasında bitki boyu, salkım 

uzunluğu, salkımda tane sayısı, tane verimi, bin tane ağırlığı, kırıksız pirinç randımanı parametreleri 

serpme ve fideleme ekim yönteminde sırasıyla, 70.19 – 77.80 cm, 12.50 – 14.75 cm; 58.90 – 95.48 adet; 

791.22 – 721.58 kgda-1, 33.23 – 31.64 g ve % 53.68 – 53.26 olduğu tespit edilmiştir. Çeşitler arasında en 

yüksek tane verimi Halilbey çeşidine ait iken, en düşük değerler Ağusto, Galileo ve Kızıltan çeşitlerinde 

belirlenmiştir. Küresel ısınma sonucunda su kaynaklarımızın azalması, en fazla çeltik üretim alanlarını 

etkilemekte, bu nedenle çeltikte farklı ekim yöntemleri önem kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Ekim Yöntemleri, Fideleme, Serpme 

 

Comparison of Transplanting and Broadcasting Methods ın Some Paddy Cultivars 

 

ABSTRACT 

The present study was carried out in 2015 and 2016 to compare two different rice planting methods 

(machine transplanting and broadcasting direct seeding methods) in 8 commonly grown paddy cultivars 

of turkey. Experiments were conducted over the experimental fields of Bafra Agricultural Research and 

Implementation Center of Ondokuz Mayis University. Variations in 6 different parameters in 

transplanting and broadcasting methods were investigated. Except for unbroken kernel ratios, significant 

differences were observed in remaining parameters of planting methods. With regard to cultivars, on the 

other hand, significant differences were observed in all parameters. In broadcasting and transplanting 

methods, average plant heights were respectively observed as 70.19 – 77.80 cm; panicle length as 12.50 – 

14.75 cm; kernel yield as 791.22 – 721.58 kgda-1; number of kernels per panicle as 58.90 – 95.48; 

thousand kernel weights between 33.23-31.64 g and unbroken kernel ratios as 53.68 – 53.26%. 

Considering the kernel yields of the cultivars, Halilbey had the greatest kernel yield and the lowest kernel 

yields were obtained from Ağusto, Galileo and Kiziltan cultivars. Global warming-induced water deficits 

greatly influence paddy fields, therefore paddy farmers should try different planting methods.  

Key Words: Paddy, Planting Methods, Transplanting, Broadcasting 
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Bafra Ovası Sol Sahilinde Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Performanslarının 

Belirlenmesi 
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ÖZET 

Araştırma 2011-2012 yıllarında Samsun Bafra ilçesine bağlı ve Bafra Ovası üzerinde yer alan Fener 

köyünde 3 farklı arazi uygunluk sınıfında (S1-uygun toprak tipi, S2-orta uygun toprak tipi ve S3- az 

uygun toprak tipi) ve 14 çeşidinde; olgunlaşma gün sayısı, yatma, bitki boyu, salkım uzunluğu, salkımda 

tane sayısı,  salkım ağırlığı,  bin tane ağırlığı,  hasat indeksi,  kırıksız randıman ve tane verimi 

parametreleri incelenmiştir. Tane verimi Bafra S1, S2 ve S3 çevrelerinde sırası ile 700.73, 647.18 ve 

610.30 kg da-1 olarak belirlenmiştir. Kırıksız randıman Bafra S1, S2 ve S3 çevrelerinde sırası ile % 

62.99, 61.25 ve 56.72 olarak bulunmuştur. Çeltik yetiştirme alanlarında tane verimi (kg da1) bakımından 

değerlendirme yapıldığında,  S1 arazi uygunluk sınıfında Efe, Halilbey, Osmancık-97, Mis-2013; S2 arazi 

uygunluk sınıfında Efe ve Halilbey ve S3 arazi uygunluk sınıfında Mis-2013 ve Ağustos çeşitlerinin 

yetiştiriciliğinin yapılması tavsiye edilmektedir. Bafra ovasında yaklaşık 120.000 dekar alanda çeltik 

yetiştiriciliği yapılmakta olup, yaklaşık %75 civarında Osmancık-97 çeşidi ekilmektedir. Araştırma 

sonucunda Efe çeşidinin tüm arazi uygunluk sınıflarında en yüksek verim vermiş olması Bafra için 

Osmancık-97 çeşidine Efe çeşidinin alternatif olabileceği ortaya çıkmıştır. Bafra’da arazi uygunluk 

sınıfında en yüksek verimi Efe çeşidi verdiği için Bafra S1 ve S2 çeltik üretim alanlarında Efe çeşidi 

öncelikle tavsiye edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, verim, kalite, arazi uygunluk sınıfı 

 

Yield and Quality Performance of Some Paddy Cultivars Grown in Left Bank of Bafra Plain 

 

ABSTRACT 

The study was carried out in Fener village, which is connected to the Samsun Bafra district in 2011-2012 

and located on the Bafra Plain, (S1 - suitable soil type, S2 - medium suitable soil type and S3 - less 

suitable soil type) and 14 types; Ripening number of days, plant height, panicle length, kernel yield per 

decare, number of kernels per panicle, harvest index, unbroken kernel ratio and thousand kernel 

parameters were investigated. Kernel yields at Bafra S1, S2 and S3 environments were respectively 

measured as 700.73, 647.18 and 610.30 kg/da. Efe cultivar with the greatest kernel yield (831.93 kg/da) 

was placed in the first group. The lowest kernel yield was observed in Tunca cultivar (317.90 kg/da) and 

it was placed in the last group. Unbroken kernel ratios of S1, S2 and S3 environments were respectively 

observed as 62.99, 61.25 and 56.72%. Considering the kernel yields (kg/da) of Bafra paddy fields, it was 

recommended that Efe, Halilbey, Osmancık-97 and Mis-2013 cultivars could be cultured in Bafra S1 

environments, Efe and Halilbey could be cultured in Bafra S2 environments and Mis-2013 and Agusto 

cultivars could be cultured in Bafra S3 environments. Paddy culture is practiced over 120 000 decares in 

Bafra plain and Osmancık cultivar is grown in almost 75% of these lands. Since Efe cultivar had the 

greatest yields in all environments, it was concluded that Efe cultivar could be used as an alternative to 

Osmancık cultivar in paddy fields of Bafra plain. Efe cultivar is recommended to be grown especially in 

Bafra S1 and S2 paddy culture environments. 

Key Words: Paddy, yield, quality, land availability class 
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Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.)  Zeleny Sedimantasyon Analizi ve Diğer 

Kalite Paramatreleri ile İlişkisinin İncelenmesi 
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ÖZET 

Bu çalışmada, ekmeklik buğday genotiplerinde fiziksel, kimyasal ve reolojik kalite özellikleri 

incelenmiştir. Islahın erken kademesinde materyal miktarı yetersiz olduğu için kalitenin belirlenmesinde 

Zeleny sedimantasyon analizi önem kazanmaktadır. Çalışmada, Zeleny sedimantasyon değeri ile diğer 

kalite parametreleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 2015-2016 Yetiştirme sezonunda sulu koşullarda 

4 lokasyonda kurulan denemelerden elde edilen materyal kullanılmıştır.1000 tane ağırlığı, hektolitre 

ağırlığı, tanede protein miktarı, un verimi, yaş gluten, kuru gluten ve gluten indeksi, alveograf 

parametreleri (G, P, L, P/G, P/L ve W), Zeleny sedimentasyon ve beklemeli Zeleny sedimantasyon 

değerleri, farinograf parametreleri (su absorbsiyonu ve yumuşama değeri) ile glutograf değerleri (stretch 

s, stretch BU ve relaxation BU) değerleri belirlenmiştir. Zeleny sedimantasyon değerleri ile aralarındaki 

korelasyonlar incelenmiştir. Araştırma sonucunda; Zeleny sedimantasyon değeri ile alveograf (G, L, P ve 

W), beklemeli Zeleny sedimantasyon değeri, farinograf su absorbsiyonu, tanede protein, yaş gluten ve 

kuru gluten değerleri (p<0,01), glutograf stretch (s) ve un verimi (p<0,05) arasında pozitif; farinograf 

yumuşama değeri arasında negatif (p<0,01) korelasyon değerleri elde edilmiştir. Zeleny sedimantasyon 

değeri ile yüksek korelasyon değerlerine sahip kalite parametreleri arasındaki regresyon incelendiğinde, 

en yüksek belirtme katsayısına (R2) sahip regresyon eşitlikleri alveograf enerji değeri (W), tanede protein 

ve kuru gluten parametrelerinden elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: ekmeklik buğday, kalite, regresyon, korelasyon, zeleny sedimentasyon 

 

Investigation of the relationship between Zeleny Sedimentation Analysis and Other Quality Parameters in 

Bread Wheat (Triticum aestivum L.) 

 

ABSTRACT 

In this research physical, chemical and rheological quality properties were examined in bread wheat 

genotypes. In early generation of plant breeding due to the material inadequacy, Zeleny sedimentation 

analyze is important in order to determine the quality. In this study, relationship between Zeleny 

sedimentation value and other quality parameters were investigated. Material was obtained from trials 

which were carried out in four locations on irrigated conditions in 2015-2016 growing season.Thousand 

kernel weight, test weight, grain protein content, flour yield, wet gluten, dry gluten and gluten index, 

alveograph parameters (G, P, L, P/G, P/L and W), Zeleny sedimentation and modified Zeleny 

sedimentation values, farinograph parameters (water absorption and softening degree) and glutograph 

values (stretch s, stretch BU and relaxation BU) were determined. Correlation coefficients between 

Zeleny sedimentation values and these parameters were investigated.Results showed that positive 

correlation coefficients were found between Zeleny sedimentation value and alveograph parameters (G, 

L, P and W), modified Zeleny sedimentation value, farinograph water absorption, grain protein content, 

wet gluten and dry gluten contents (p <0,01), glutograph stretch (s) and flour yield (p <0.05); negative 

correlation coefficients were obtained between Zeleny sedimentation value and farinograph softening 

degree (p <0,01). By examining the regressions between the Zeleny sedimentation value and the quality 

parameters with high correlation coefficient values, regression equations of highest determination 

coefficients (R2) were obtained from alveograph energy value (W), grain protein content and dry gluten 

parameters with the from. 

Keywords: bread wheat, quality parameters, regression, correlation coefficients, zeleny sedimentation 
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Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır 

(Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve 

Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi 
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ÖZET 

Bu araştırma, Çukurova Koşullarında yaygın olarak yetiştirilen 20 adet danelik mısır çeşidinde dane 

verimi, bazı bitkisel özellikler ve karakterler arası ilişkileri incelemek amacı ile Çukurova Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında üç yıl süre ile 

tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada ele alınan mısır 

çeşitleri arasında çiçeklenme tarihi (tepe püskülü ve koçan püskülü çıkış süresi) bitki boyu, koçan 

yüksekliği, sap kalınlığı, koçan uzunluğu, koçan çapı, koçanda dane sayısı, bin dane ağırlığı, hasatta dane 

nemi, hektolitre ağırlığı ve koçan dane verimi özellikleri bakımından istatistiki düzeyde önemli 

farklılıklar saptanmıştır. Koçan dane verimi ile koçan çapı, bin dane ağırlığı ve koçanda dane sayısı 

arasında pozitif ilişkiler saptanırken; koçan dane verimi ile tepe ve koçan püskülü çıkış süreleri arasında 

negatif ilişkiler saptanmıştır. Elde edilen bulgular danelik mısır ıslahı çalışmalarında koçan çapı, bin dane 

ağırlığı ve koçanda dane sayısının üzerinde durulması gerekli bitkisel özellikler olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler : Mısır, Dane verimi, karakterler arası ilişkiler 

 

Evaluation of Some Dent Corn (Zea mays indentata Sturt.) Varieties Grown in the Main Crop Conditions 

in Çukurova Region Conditions for Grain Yield, Several Plant Traits and Phenotypic Correlation 

Coefficients  

 

ABSTRACT 

This research was carried out in 2015, 2016 and 2017 during the three years in Çukurova University, 

Faculty of Agriculture, Department of Field Crops Research Field to investigate the correlations between 

some plant characteristics in 20 commonly grown maize varieties in Çukurova Conditions according to 

the completely randomized block design with three replications. Significant differences were detected 

between the maize varieties for flowering time, plant height, cob height, stem diameter, cob length, cob 

diameter, number of grains per cob, 1000-grain weight, grain moisture at harvest time, test weight and 

grain weight per cob. While positive correlations detected between the grain yield per cob and cob 

diameter, 1000-grain weight and number of grains per cob, negative correltaions detected between the 

grain yield per cob and flowering time. The results showed that cob diameter, 1000-grain weight and 

number of grains per cob evaluated as major traits for maize breeding studies. 

Key words: Dent corn, grain yield per cob, correlation coefficients 
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Erzurum Koşullarında Bazı Tritikale ve Buğday Çeşitlerinin Lokasyonlar ve Yıllar 

Bazında Verim Yönünden Karşılaştırılması 
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ÖZET 

Bu araştırma Erzurum ekolojik koşullarına uygun tritikale çeşitlerinin belirlenmesi ve bölge için 

geliştirilen buğday çeşitleri ile karşılaştırılması amacıyla Pasinler ve Aziziye lokasyonlarında tesadüf 

blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak on yıl (2006-2015) süreyle yürütülmüştür.  Çalışmada 

Doğu Anadolu Bölgesi için Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 3 

ekmeklik buğday çeşidi (Doğu 88, Palandöken 97, Alparslan) ve 1 tritikale (Ümranhanım) çeşidi ile Bahri 

Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 3 tritikale çeşidi ( Tatlıcak 97, 

Mikham ve Melez 2001) materyal olarak kullanılmıştır. Buğday ve tritikale çeşitleri lokasyonlar ve yıllar 

bazında tane verimi yönünden birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Yıllar, lokasyonlar ve çeşitler arasında 

istatistiksel olarak çok önemli farklılıklar (p<0,01) olduğu belirlenmiştir. Pasinler lokasyonundan 

ortalama 440,3 kg/da  verim alınırken Aziziye lokasyonundan ortalama 289,6 kg/da verim elde edilmiştir. 

On yıllık deneme sonuçlarına göre özellikle Doğu Anadolu Bölgesi için geliştirilen Ümranhanım tritikale 

çeşidi en yüksek tane verime (418,9 kg/da) sahip olmuştur. Bunu Tatlıcak 97 (406,2 kg/da), Doğu 88 

(371,2kg/da), Alparslan (365,5 kg/da), Palandöken 97 (357,5 kg/da), Mikham (338,9 kg/da) ve Melez 

2001 (296,7 kg/da) çeşitleri takip etmiştir. Çalışma sonucuna göre Ümranhanım ve Tatlıcak çeşidinin 

bölgede yetiştirilen buğday çeşitlerine alternatif olarak kullanılabileceği ve daha yüksek tane verimi elde 

edilebileceği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Tritikale, Ekmeklik Buğday, Verim, Adaptasyon 
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ÖZET 

İçerdikleri yüksek orandaki yağ, protein, karbonhidrat, mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle, insan 

ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlı tohumlar, aynı zamanda, sanayi sektörü için de 

önemli bir hammadde kaynağını oluşturmaktadırlar. Yeryüzünde tohumlarında yağ elde edilen bitkilerin 

başında; Soya, ayçiçeği, çiğit (pamuk), kolza, yerfıstığı, susam, aspir, hintyağı, haşhaş, keten, kenevir, 

jojoba, mısır (mısır özünden), zeytin, hurma ve Hindistan cevizi gelmektedir. 2016 yılı verilerine göre; 

dünya yağlı tohum üretim miktarları toplam 554 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (Zeytin, Hurma ve 

Hindistan cevizi üretimi hariç). Hayvansal kökenli yağların üretiminin pahalı ve yeterli olmaması 

nedeniyle, insan beslenmesi için mutlak surette gereksinim duyulan yağların büyük bir kısmı (%92.1), 

bitkisel kökenli yağlardan karşılanmaktadır.  

2016 yılı değerlerine göre, ülkemizde yağlı tohum üretimi 2.9 mil. ton olarak gerçekleşmiştir. Yağlı 

tohum üretiminin yeterli olmaması nedeniyle, aynı dönemde, yurt dışından 6.2 milyon ton yağlı tohum ve 

türevleri ithal edilmiş ve toplamda 3.435 mil. $/yıl döviz ödenmiştir. Yağlı tohumlu bitkilerin üretimi 

açısından ülkemizdeki var olan mevcut potansiyelin değerlendirilmesi halinde, ülkemizin gereksinim 

duyduğu yağ ihtiyacı karşılanmış olacak ve bu sayede her yıl yurt dışına yağlı tohum ve türevleri için 

ödenen milyarlarca dolar tasarruf edilmiş olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Yağlı tohum, Bitkisel yağ üretimi, Yağlı tohum küspesi, yağlı tohum ithalatı, Türkiye 

ekonomisi 

 

The Effects of Oil Seed Production on Turkish Economy 

 

ABSTRACT 

The oil seeds contain high level of oil, protein, carbohydrate, mineral and vitamins. For this reason, it is 

an important source of edible oil and protein for human nutrition. Also, it is an important for the industrial 

as a raw material. There are plenty of oil seed crops such as soybean, sunflower, rapeseed, peanut, 

sesame, safflower palm, olive and coconut for crude oil production. The oil seeds production was 554 

million tons. Most of the oils (92.1%) used for human consumption comes from oil crops due to higher 

production cost and limit supply of animal fats.  

The oil seeds production was 2.9 million tons in Turkey in 2016. Due to a lack of oilseed production in 

Turkey, a large part of the needed requirements are imported directly as crude oil or oil seeds. In 2016, 

6.2 million tons oil seeds and its derivatives such as oils and meals were imported and 3.435 billion $ 

foreign exchange has been paid for them. Turkey has a great agricultural potential to produce all of the 

required oil seeds with good planning. If the required oil seeds produce in Turkey, it will be saved to pay 

foreign exchange to outside for them.  

Key words: Oil seeds, Vegetable oil production, Oil seed meal, Importing of oil seeds, Turkish economy 
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ÖZET 

Araştırıcılar, ikiden fazla grup ile çalıştıklarında varyans analizi ve ortalamaların karşılaştırılması için de 

LSD, Tukey, Duncan gibi testleri kulanırlar. Bu testler ortalamalar arasındaki olası tüm ikili 

kombinasyonların karşılaştırılmasını gerektirir. Özellikle grup sayısının fazla olduğu durumlarda, 

yorumlama karmaşık ve zor olabilmektedir. Kontrast analizleri, yalnızca karşılaştırılacak hipotezlere 

yoğunlaşır. Dolayısı ile yorumlamada kolaylık sağlar. Bu çalışmada, tek faktörlü, tam şansa bağlı (tesadüf 

parselleri) deneme desenlerinde alt grup tasarımı ile kontrast kullanımı incelenmiştir. Yöntemin tanıtımı 

yapılmış ve Kahramanmaraş koşullarında yetiştirilen renkli ve beyaz pamuk grupları alt grup kabul 

edilerek ortalamalar kontrast analizi ile karşılaştırılmıştır. Çalışma ile tarla bitkileri alanında çalışan 

araştırıcılara, ülkemizde az bilinen yeni bir istatistiksel yöntem kullanma olanağı sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Tek Faktörlü Denemeler, Kontrast, Alt grup tasarımı, Anova 

 

Sub-group Contrast Analysis in Single Factor Studies and Application to Cotton Data 

 

ABSTRACT 

Researchers often use the tests LSD, Tukey, Duncan, etc. to the variance analysis and average comparison 

while studying with more than one group. These tests require the comparison of all possible binary 

combinations between the averages. In case of the number of groups is large, interpretation can be 

complex and difficult. However, interpretation can be facilitated by contrast analysis focusing only on the 

hypotheses to be compared. In this study, subgroup design and contrast use were investigated in the case 

of randomized (randomized parallels) one-factor trial designs. The method was introduced and coloured 

and white cotton groups grown in Kahramanmaraş conditions were accepted as subgroups and the 

averages were compared with contrast analysis. 

With this study, researchers working in the fields of field crops have been able to use a new statistical 

method which is less known in our country. The method has been defined then the coloured and white 

cotton groups grown in Kahramanmaraş conditions were accepted as subgroups and averages were 

compared using the contrast analysis. Thanks to this study, a less known statistical method is proposed to 

researchers studying in the field crops, in our country. 

Key words: Single Factor Experiments, Contrast, Subgroup design, Anova 
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Doğu Akdeniz Koşullarında  Farklı Pamuk (Gosspium hirsutum L.) 

Hat/Çeşitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özelliklerin 

Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 
 

Sedat SÜLLÜ1    Bekir Sıtkı ÖZBEK 2 Hacer KAYA KOCATÜRK3  

Ayten DOLANÇAY4  
 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Çukurova koşullarına uygun yüksek verimli ve üstün teknolojik özelliklere sahip pamuk 

hat/çeşitlerini belirlemek amacıyla 2011-2012 yıllarında, Doğu Akdeniz Tarımsal  Araştırma Enstitüsü- 

Adana ve Hatay-Kırıkhan’da sulu şartlarda yürütülmüştür. Denemeler, tesadüf blokları deneme 

deseninde, 4 tekerrürlü, 4 sıralı olarak kurulmuştur. Ekimde parsel boyu 12 m olup, hasat 10 m üzerinden 

değerlendirilmiştir. Hasat öncesi alınan koza örnekleri, koza ve lif özellikleri yönünden Nazilli Pamuk 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü pamuk laboratuvarında ilgili yöntemler uyarınca incelenmiştir. 

Materyal olarak  Line x tester melezlerinden gelen 1 hat ,   2002 yılında A.B.D. Teksas 

A&M.Üniversitesinden gelen 4 hat ile   3 kontrol çeşit (ÇUKUROVA 1518, SG 125, BEREN) tarımsal 

ve teknolojik özelliklerinin tespiti amacıyla denemeye dahil  edilmişlerdir. 

Yapılan bu çalışmanın sonucuna göre; İncelenen özellikler yönünden hat/çeşitler arasında önemli 

farklılıklar olduğu belirlenmiştir. En yüksek Kütlü verimini  BEREN pamuk çeşidi vermiştir. Çırçır 

randımanları yönünden SG 125 çeşidinin; lif incelikleri yönünden 27/2 çeşit adayının, lif uzunlukları 

yönünden  27/2 çeşit adayının ve lif mukavemetleri yönünden 18/7 çeşit adayının, lif üniformite değerleri 

yönünden BEREN çeşidinin, kısa lif içerikleri yönünden Çukurova 1518 çeşidinin, lif uzaması 

bakımından SG 125 çeşidinin, olgunluk değerleri akımından ise SRR 931 çeşit adayının  ilk grupta yer 

aldıkları görülmüştür.  

Adana ili Kütlü Verimi, Lif Verimi, Lif İnceliği, Lif Uzunluğu, Lif Mukavemeti,Lif Üniformitesi 

değerleri bakımından; Hatay ili Çırçır Randımanı, Kısa Lif İçeriği,Lif Uzaması değerleri akımından öne 

çıkmıştır.  

Yıllar itibariyle bakıldığında ise 2011 yılı Kütlü Verimi, Lif İnceliği, Lif Uzunluğu, Lif Üniformitesi 

bakımından; 2012 Çırçır Randımanı, Lif Verimi, Lif Mukavemeti, Kısa Lif İçeriği, Lif Uzaması değerleri 

bakımından öne çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, çeşit, verim, lif teknolojik özellikleri 

 

ABSTRACT  

This study was carried out in the experimental field of Eastern Mediterranean Agricultural Research 

Institute in Adana and farmer fileld in Hatay , in 2011 and 2012, 8 lines/varieties including checks were 

tested in randimized complete blocks design with four replications. 

It was determined that there were  significant differences among the genotypes for investigated 

characteristics such a yield and technological properties.According to the study of two years seed cotton 

yield changed between 336-480 kg/da, ginning percentage 40,22-47,80 %, fiber fineness 4,27-5,29 mic., 

fiber lenght 28,49- 30,78 mm., fiber strenght 28,85- 33,53 g/tex respectively. 

According to the results Beren were the highest yielding, SG 125 were highest ginning percentage, 27/2 

were highest fiber lenght, 18/7 were highest fiber strenght, Çukurova 1518 were highest short fiber index, 

SG 125 were highest fiber elongation. 
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Doğal Yeşil Lif Rengine Sahip Pamukta (Gossypium spp.) Resiprokal F6 ve F9 Melez 

Kuşaklarının Karşılaştırılması 
 

Ramazan Şadet GÜVERCİN1 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkoğlu Meslek Yüksek Okulu, Türkoğlu/Kahramanmaraş 

: rguvercin@hotmail.com 

 

ÖZET 

Beyaz rengin dışında, farklı ve doğal lif rengine sahip pamuklara, renkli pamuk denilmektedir. Bu 

araştırmada, doğal yeşil lif rengine sahip olmakla birlikte, lif kalite özellikleri zayıf bir pamuk 

(Gossypium hirsutum L.) genotipi ile kalite özellikleri yüksek Giza 45 (Gossypium barbadense L.) 

çeşidinin resiprokal F6 ve F9 melez kuşakları incelenmiştir. Çalışma, 2006 (F6) ve 2010 (F9) yıllarında, 

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde, sıra uzunluğu 12 m, sıra arası 

0.70 m ve sıra üzeri mesafe ise 0.15 m olarak düzenlenmiş parsellerde, Augmented Deneme Deseni’ne 

göre yürütülmüştür. Çalışmada, ortalamalar üzerinden kütlü pamuk verimi, çırçır randımanı, lif verimi, lif 

inceliği, lif uzunluğu, lif mukavemeti ve lif üniformitesi yönünden resiprokal F6 ve F9 kuşakları 

karşılaştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda ise resiprokal melezlerin kütlü pamuk verimi ve çırçır randımanının yanı sıra life ait 

verim, incelik ve mukavemet yönünden olumlu yönde benzerlik gösterirken, lif üniformitesi ve lif 

uzunluğu yönünden ayrıştığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler; Kahramanmaraş, renkli pamuk, resiprokal F6 ve F9 generasyonları 

 

Comparison of Reciprocal Hybrids of Cotton (Gossypium spp.) Having Naturally Green Fiber at F6 and 

F9 Generations 

 

ABSTRACT 

A cotton, having naturally colored fibers instead of white, is called as colored cotton. In this study, 

reciprocal F6 and F9 hybrid generations with a natural green-colored fiber were examined. They are 

offspring of Gossypium barbadense L. (Giza 45) and Gossypium hirsutum L. Giza 45 variety having high 

fiber quality values was crossed with a cotton genotype from Gossypium hirsutum L. having green color 

and poor fiber. The study was carried out in 2006 (F6) and 2010 (F9) years at the East Mediterranean 

Transitional Zone Agricultural Research of Institute in Augmented Design. All plots were arranged 12 m 

length with 0.70 m space between two rows, and 0.15 m space between plants in same row. In the study, 

the values of seed cotton yield, gin turn out, fiber yield, fineness, length, strength and uniformity were 

examined and the reciprocal F6 and F9 generations were compared on the averages of these properties. 

As a result of research, it was determined that reciprocal hybrids have similarity with respect to seed 

cotton yield, gin turnout, fiber yield, fiber fineness and fiber strength, except uniformity ratio and fiber 

length. 

Key Words: Kahramanmaraş, colored cotton, reciprocal F6 and F9 generations 
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Çok Yönlü Islah İle Yerfıstığında Elit Hatların Seleksiyonu 
 

Engin YOL Bülent UZUN  

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

: enginyol@akdeniz.edu.tr 

 

ÖZET: 
Yerfıstığı tohumlarında sahip olduğu yüksek yağ ve protein içeriği ile tüm dünyada talep gören önemli bir 

yağlı tohum bitkisidir. Ülkemizde ise genellikle çerezlik olarak tüketilen yerfıstığı son yıllarda üretim 

miktarı bakımından büyük ilerleme kaydetmiştir. 2011 yılında 90 bin ton olan yerfıstığı üretimimiz 2016 

yılında %82’lik artışla 164 bin tona ulaşmıştır (TUIK 2017). Ülke içinde özellikle bisküvi ve çikolata 

sektöründeki yüksek talep yerfıstığına olan ihtiyacın daha da artacağını göstermektedir. Bu yoğun talebe 

rağmen ne yazık ki ülkemizde sadece birkaç çeşidin üretimi sürdürülebilir olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Yerfıstığı ıslahının çoğunlukla kamu eliyle sürdürülmesi, çalışan araştırmacı 

sayısının az olması ve yetersiz genetik çeşitlilik bu durumun başlıca nedenleri olarak gözükmektedir. Bu 

kapsamda yürütmüş olduğumuz çok yönlü ıslah programı ile ülkemiz koşullarına uygun yüksek tohum ve 

yağ içeriğine sahip, önemli fungal hastalıklara dayanıklı elit hatların geliştirilmesi hedeflenmiştir. İki alt 

tür ve altı botanik varyeteden 256 genotipin yer aldığı geniş bir koleksiyon yürütmüş olduğumuz ıslah 

çalışmalarında genetik materyal olarak kullanılmıştır. 2011 yılında başlayan ıslah sürecinde ilk üç yıl Batı 

Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazilerinde genotipler tekerrürlü olarak denemeye alınmış 

ve toplamda 13 karakter ile karakterize edilmiştir. Kantitatif karakterler bakımından genotipler arasında 

istatistiki olarak önemli farklılıklar gözlenirken, kalitatif karakterler bakımından özellikle tohum kabuğu 

renginin geniş bir varyasyona sahip olduğu ortaya konmuştur. Hasat sonrası ise her bir genotipten 

yaklaşık 100 gr tohum yağ ve yağ asit içeriklerinin belirlenebilmesi amacıyla önce kurutulmuş ve 

ardından yağ ekstraksiyonu ve yağ asidi analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda birçok 

genotipin kontrol olarak kullanılan NC-7, Florispan ve Florunner çeşitlerinden daha yüksek yağ oranı, 

yağ verimi ve yağ asidi değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan iki yönlü değerlendirme 

sonucunda yüksek verim ve yağ değerlerine sahip 19 genotip Akdeniz iklim koşullarına uygun en iyi 

genotiplerin belirlenmesi amacıyla Antalya ve Adana lokasyonlarında iki yıl boyunca verim denemelerine 

alınmış ve yapılan istatistikî analizler sonrasında iki genotip çeşit adayı olarak belirlenmiştir. Dayanıklılık 

ıslahının da yer aldığı yerfıstığı ıslah çalışmalarında yaprak ve gövde kökenli fungal hastalıklara 

dayanıklılık bakımından moleküler seleksiyon projesi yürütülmüştür. Moleküler markerlerler kullanılara 

birçok genotip dayanıklı olarak belirlenmiş ve dayanıklılığın yüksek verimli hatlara ve çeşitlere 

aktarılması amacıyla 2013 yılında melezleme programı başlatılmıştır. Kalitatif ve kantitatif karakterler, 

kalite kriterleri ve fungal hastalıklara dayanıklılık bakımından toplam altı yıl boyunca sürdürülen çok 

yönlü ıslah programı sonrasında bir elit hattımız tescil sürecine hazır hale getirilmiştir.       
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Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin 

Verim Performanslarının Belirlenmesi 
 

Raziye DEVİREN1  Tamer ERYİĞİT2 
1Ziraat Yüksek Mühendisi, Sivas Gürün Ziraat Odası, Sivas 

2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Gevaş-

VAN 

: tamyigit@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Iğdır Ovası sulu koşullarına uygun ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla, 2013 yılında 

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi tarımsal üretim alanında, tesadüf blokları 

deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada, 14 ayçiçeği çeşidinin bitki boyu, 

tabla çapı, bitkide tane verimi, bin tohum ağırlığı, tohum verimi, ham yağ oranı, ham yağ verimi ve ham 

protein oranı gibi özellikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda denemeye alınan ayçiçeği çeşitlerinin 

incelenen özellikleri arasında önemli düzeyde farklılıklar saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 

ortalama verilere göre, tohum verimlerinin 271.46 – 316.38 kg da-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. En 

yüksek tohum verimi Hornet (316.38kg da-1) çeşidinden saptanırken, en düşük tohum verimi ise Ege 2001 

(271.46kg da-1) çeşidinden elde edilmiştir. Denemede, ham yağ veriminin 102.36 – 135.74 kg da-1 

arasında değiştiği gözlenirken, en yüksek ham yağ verimi ortalama değeri Armada (135.74kg da-1) 

çeşidinden, en düşük ham yağ verimi ise Ege 2001 (102.36kg da-1) çeşidinden elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon ve verim, ayçiçeği (Helianthus annuus L.), çeşit 

 

The Determination of Yield Performance of Some Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivars Under 

Iğdır Plain Irrigable Condition 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the most suitable sunflower varieties for Iğdır Plain irrigated 

conditions at randomized complete blocks with three replications in 2013. In this study, plant height, 

diameter of head, seed yield per plant, 1000 seed weight, harvest index, seed yield, crude oil ratio, crude 

oil yield and crude protein ratio characteristics of 14 sunflower varieties were observed. According to the 

results, varieties were found to have significant effects on features. Depending on obtained data of study, 

seed yields were varied between 271.46 – 316.38 kg da-1. The highest seed yield was obtained from 

Hornet (316.38 kg da-1) and the lowest seed yield was detected from Ege 2001 (271.46kg da-1). In the 

trial, crude oil yields were varied between 102.36 – 135.74 kg da-1. The highest crude oil yield was 

screened from Armada (135.74kg da-1) and the lowest seed yield was obtained from Ege 2001 (102.36kg 

da-1). 

Keywords: Adaptation and yield, cultivar, sunflower (Helianthus annuus L.) 
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Oleik ve Linoleik Asitçe Zengin Aspir Çeşitlerinde ve Hatlarında Yağ ve Yağ 

Asitleri Üzerine Genetik ve Çevresel Faktörlerin Etkisi 
 

Hasan BAYDAR1, Sabri ERBAŞ1, Halil HATİPOĞLU2, Hasan KOÇ3, Metin BABAOĞLU4, Arzu 

KÖSE5 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü - ISPARTA 

2GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ŞANLIURFA 
3Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü - KONYA 

4Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü - EDİRNE 
5Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ESKİŞEHİR 

: hasanbaydar@sdu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, “Dinçer 5-18-1 x Montola 2000” melezlemesinden elde edilen 4 adet oleik asitli (BAY-

ER 12, BAY-ER 13, BAY-ER 16 ve BAYER-17) ve 6 adet linoleik asitli hat (BAY-ER 1, BAY-ER 2, 

BAY-ER 5, BAY-ER 6, BAY-ER 14 ve BAY-ER 15) ile 6 adet standart çeşit (Dinçer 5-18-1, Montola 

2000, Remzibey-05, Balcı, Linas ve Olas) 2015 yılında Isparta, Eskişehir, Konya, Edirne ve Şanlıurfa 

lokasyonlarında yetiştirilerek yağ, oleik ve linoleik asit oranlarına ilişkin stabilite parametreleri (bi ve 

S2di) belirlenmiştir. Toplam 16 aspir genotipinin 5 farklı lokasyonda yağ, oleik ve linoleik oranları 

incelendiğinde, bu özellikler üzerinde genetik ve çevre faktörlerinin önemli düzeylerde etkili olduğu 

anlaşılmıştır. Genotiplerin yağ oranının oleik ve linoleik aside göre lokasyon farklılıklarından daha az 

etkilendikleri (daha stabil oldukları), yüksek oleik asitli genotiplerin yüksek linoleik asitli genotiplere 

göre genel anlamda yağ oranlarının daha yüksek olduğu ve yağ oranı ile oleik asit arasında önemli ve 

olumlu (r = 0.31**), linolenik asitle önemli ve olumsuz (r = -0.32**) bir ilişki verdiği tespit edilmiştir. 

Oleik asit ile linoleik asit arasında ise önemli ve olumsuz (r = - 0.99**) bir ilişki saptanmış, tohum 

olgunlaşma döneminde hava sıcaklıklarının daha yüksek olduğu loksayonlarda genotiplerin daha yüksek 

oranlarda oleik asit içerdiği belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Aspir, Carthamus tinctorius, yağ ve yağ asitleri, genetik ve çevre 

 

Genetics and Environmental Effects on Oil and Fatty Acids of High-Oleic Acid and High-

Linoleic Acid Safflower Varieties and Lines  

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to identify the quality traits and their stability parameters (bi and S2di) of 

the safflower lines with 4 high oleic acid (BAY-ER 12, BAY-ER 13, BAY-ER 16 and BAY-ER-17) and 

6 high linoleic acid (BAY-ER 1, BAY-ER 2, BAY-ER 5, BAY-ER 6, BAY-ER 14 and BAY-ER 15) 

from crosses of “Dinçer 5-18-1 x Montola 2000” together with 6 standard varieties (Dinçer 5-18-1, 

Montola 2000, Remzibey-05, Balcı, Linas and Olas) under 5 different location (Isparta, Eskişehir, Konya, 

Edirne and Şanlıurfa) in 2015. The oil, oleic and linoleic acid contents of total 16 genotypes tested over 

five locations showed highly significant genetical and environmental effects. Oil contents of the 

genotypes had lower environmental variations or higher stability than these of the oleic and linoleic acid 

contents. The high oleic genotypes had generally higher oil contents than the high linoleic genotypes. Oil 

content was postively correlated with oleic acid (r = 0.31**) and negatively correlated with linoleic acid 

(r = 0.32**). A highly important negative correlation was found between oleic and linoleic acids (r = 

0.99**). The amont of oleic acids in the seeds of genotypes was higher in the locations which were higher 

temparature especially during the maturation of the seeds.  

 

Keywords: Safflower, Carthamus tinctorius, oil and fatty acids, genetics and environment 
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Susamda phyllody fitoplazmalarına dayanıklı hat seleksiyonu ve real time qPCR 

validasyonu 

 
Bülent Uzun1 Engin Yol1, Rüstem Üstün1, Cengiz İkten2, Mürsel Çatal2 

1Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Antalya 

: bulentuzun@akdeniz.edu.tr 

 

ÖZET 

Susamda (Sesamum indicum L.) phyllody hastalığı fitoplazmaların etmeni olduğu oldukça yıkıcı ve 

yaygın olan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Fitoplazmalar mikoplazma sınıfı içinde yer alan, 

hücre duvarı içermeyen obligat parazitlerdir. Hastalık etmeni, vektör böcekler veya vejetatif bitki 

çoğaltma materyalleri tarafından taşınmaktadır. Susamda anormal sürgün gelişimi ve aşırı yapraklanma, 

çiçek kısımlarının yapraklaşması ve kapsül oluşmaması şeklinde kendini gösterir. Susamda phyllody 

fitoplazmalarına dayanıklı genetik kaynak bulmak amacıyla 29 farklı ülkeden köken alan 542 susam 

genotipi tarla ve sera koşullarında hastalığa karşı dayanıklılık bakımından taranmış ve moleküler 

teknikler ile analiz edilmiştir. Fitoplazma spesifik primerleri (P1/P7 ve R16F2n/R2) kullanılarak 16S 

rRNA geni çoğaltılmış ve öncelikle susamda hastalık yapan etmen belirlenmiştir. Yapılan sekans 

analizleri neticesinde 16SrII-D ve 16SrIX-C grubu fitoplazmaların susam phyllody hastalığının etmeni 

olduğu belirlenmiştir (Çatal ve ark., 2013; İkten ve ark., 2014). Sonrasında hastalığın vektör böceğinin 

Orosius orientalis olduğu belirlenmiş ve ispatlanmıştır. 16SrII-D ve 16SrIX-C grubu fitoplazma 

sekansları kullanılarak TaqMan®'a dayalı multipleks real time qPCR yöntemi geliştirilmiştir (İkten ve 

ark., 2016). Bu yöntem sayesinde dayanıklı olarak tespit edilen her bir genotipteki hastalık yükü 

belirlenebilmiştir. Tarla denemeleri augmented ve tesadüf blokları deneme deseninde 2012, 2013 ve 2014 

yıllarında yürütülmüş, yoğun epidemi altında phyllody hastalığının bitkiler üzerindeki etkileri 1-5 

skalasına göre değerlendirilmiştir. Yapılan tarla çalışmaları neticesinde 30 genotip potansiyel dayanıklı 

olarak belirlenmiş ve bunlar sera denemelerine alınmıştır. Her bir genotip sera içinde kafeslerde vektör 

böcekler ile yetiştirilmiş ve böylece yoğun bir hastalık baskısı oluşturulmuştur. Düzenli aralıklarla yaprak 

örneği alınarak DNA izolasyonları gerçekleştirilmiş ve multipleks real time qPCR analizleri yapılmıştır. 

Fenotipleme yanında DNA analizleri  de yapılarak dayanıklılık seviyeleri net olarak belirlenmiştir. 

Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde ACS38 ve ACS102 kodlu genotiplerimiz susamda phyllody 

hastalığına karşı dayanıklı bulunmuştur. 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 111O027 nolu proje ile desteklenmiştir. 
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Bursa Koşullarında Ana Ürün Olarak Bazı Susam  

(Sesamum indicum L.) Genotiplerinin Verim Özelliklerinin İncelenmesi 
 

Mehmet Öz1  
1Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, 16500 Mustafakemalpaşa, Bursa. 

: momer@uludag.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 2015-2016 yıllarında, Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu deneme 

alanında ana ürün olarak 16 farklı susam genotipinin ana ürün olarak performansını belirlemek amacıyla 

iki yıllık olarak yürütülmüştür. Çalışma tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak 

düzenlenmiştir. Denemede Gölmarmara, Boydak, Sarısu, Tanas, Muganlı-57, Cumhuriyet 99, Osmanlı 

99, Tan 99, Kepsut 99, Hatipoğlu, Aslanbey, Baydar 2001, Batem Aksu, Özberk-82, Orhangazi 99 ve 

yerel hat Pakistan genotipleri kullanılmıştır. Çalışmada bitki boyu, ana dala bağlı yan dal sayısı, bitkide 

kapsül sayısı, kapsülde tane sayısı, 1000 tane ağırlığı, bitki başına tohum verimi ve dekara tohum verimi 

komponentleri incelenmiştir. İki yılın ortalaması sonuçlara göre, tohum verimi bakımından 1989 kg/ha ile 

Boydak, 1968 kg/ha ile de Gölmarmara ve 1753 kg/ha ile Aslanbey çeşitleri en yüksek değerleri 

vermişlerdir. İkinci yılın tohum verimi ilk yılın tohum veriminden daha yüksek olmuştur (1745 ve 1480 

kg/ha). İncelenen özellikleri minimum ve maksimum değerleri bitki boyu için 121.6-157.5 cm,  ana dala 

bağlı yan dal sayısı için 2.0–6.7 adet, bitkide kapsül sayısı için 65.8–119.5 adet, kapsülde tane sayısı için 

53.0–67.8 adet, 1000 tane ağırlığı için 3.1–4.1 g ve tohum verimi için de 103.5–198.9 kg/da arasında 

değişim göstermiştir. Tohum verimi bakımından en yüksek değeri veren Boydak çeşidi yöre için 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Susam, Adaptasyon, Verim ve verim komponentleri.  

 

Investigation of Yield Traits of Some Sesame (Sesame indicum L.) 

Genotypes as Main Crop in Bursa Conditions 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the performance of sixteen different sesame varieties as the main 

crop, at the Uludag University Mustafakemalpasa Vocational School trial field, in years 2015 and 2016. 

Varieties of Golmarmara, Boydak, Sarisu, Tanas, Muganli-57, Cumhuriyet 99, Osmanli 99, Tan 99, 

Kepsut 99, Hatipoglu, Aslanbey, Baydar 2001, Batem Aksu, Ozberk-82, Orhangazi 99, and local line 

Pakistan were used as plant material in the trials. In this study, components of plant height, branch 

number attached to the main stem, number of capsules per plant, number of seed per capsule, 1000 seed 

weight and seed yield were examined. As an average of two years, the varieties Boydak, Golmarmara and 

Aslanbey produced the higher seed yield  values with 1989.0 kg ha-1, 1968.0 kg ha-1 and 1753.0 kg ha-1, 

respectively. Mean seed yield in the second year was higher than the first year’s mean  (1745.0 vs. 1480.0 

kg ha-1). Minimum and maximum values of evaluated traits were changed betwen 121.6 and 157.5 cm 

for plant height, between 2.0 and 6.7 for branch number attached to the main stem, between 65.8 and 

119.5 for number of capsules per plant, between 53.0 and 67.8 for number of seed per capsule, between 

3.1 and 4.1 g for 1000 seed weight and between 1035.0 and 1989.0 kg per hectare for seed yield.  

Key Words: Sesame, Adaptation, Yield and Yield Components 
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Melez Patates Tohumlarıyla Fide Generasyonunun Oluşturulması ve Birinci Klonal 

Seleksiyon İçin Tohumluk Yumruların Üretilmesi 
 

Güngör YILMAZ1   Şaziye DÖKÜLEN1  Ahmet KINAY1 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 

: gungor.yilmaz@gop.edu.tr 

 

ÖZET 

Patateste yeni çeşitlerin geliştirilmesi için, uygun ebeveynlerle melezlemelerin yapılması, oluşan melez 

tohumlar kullanılarak, fide generasyonuyla tohumluk yumruların geliştirilmesi ve bu yumrularla birinci 

klonal seleksiyon aşamasına geçilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, farklı patates 

kombinasyonlarından gelen melez tohumlar kullanılarak, fide generasyonu sonrası birinci klonal 

seleksiyon için gerekli olan tohumluk yumruların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Tokat şartlarında 

polikarbon sera ortamında 2015 ve 2016 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada fide generasyonu için 12 

farklı patates kombinasyonundan gelen 11.051 melez tohum kullanılmıştır. Her bir kombinasyona ait 

melez patates tohumları önce fide viyollerine ekilmişlerdir. Fideler, 10-12 cm büyüklüğe ulaştıklarında 

uygun boyutlu saksılara şaşırtılmışlardır. Denemede saksı başına yumru sayısı, ortalama yumru ağırlığı ve 

saksı başına yumru verimi incelenmiştir. Ayrıca kombinasyonlara göre melez tohumlarla oluşturulan 

fidelerden seçilen klonların yüzdesi de tespit edilmiştir. Elde edilen bulgularda, kombinasyonlara göre 

değişmekle birlikte, saksı başına yumru sayısının 1-22 adet, saksı başına yumru veriminin 3-230 g/saksı, 

saksılardaki yumruların ortalama ağırlığının ise 8.24-20.08 g arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Patates,  Solanum tuberosum,  Melez patates tohumu, Fide generasyonu, Klonal 

seleksiyon  

 

Establishment of Seedling Generation from Hybrid Potato Seeds and Production of Seed Tubers for First 

Clonal Selection 

 

ABSTRACT 

For the development of new varieties in potato, it is necessary to make crosses between appropriate 

parents, to produce proper seed tubers via production of seedling generation from hybrid seeds and to 

start the first clonal selection. Aim of the present study was to produce seed tubers necessary for the first 

clonal selection after seedling generation from hybrid seeds produced from crosses between different 

parents. The study was carried out in 2015-2016 in a polycarbonate greenhouse environment under Tokat 

conditions. In the study, 11,051 hybrid seeds from 12 different potato combinations were used for 

seedling generations. First, hybrid potato seeds from each combination were planted in seedling viols. 

Seedlings were transplanted to appropriate sized pots when they reached to 10-12 cm length. The number 

of tubers per pot, the average tuber weight, and tuber yield per pot were studied. In addition, the 

percentages of clones selected from seedlings produced from hybrid seeds in each combination were 

determined. Based on the findings, number of tubers per pot varied from 1 to 22, tuber yield per pot 

varied from 3 to 230 g, and average weight of tubers per pot varied from 8.24 to 20.08 g. 

Key words: Potato, Solanum tuberosum, Hybrid potato seed, Seedling generation, Clonal selection 
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Konya Şartlarında Seleksiyon ile Geliştirilen Aspir Hatlarının Verim ve Verim 

Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi 
 

Hasan KOÇ1    Ahmet GÜNEŞ1   Seydi AYDOĞAN1 
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,  KONYA 

: koc175@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma 2015 ve 2016 yıllarında Orta Anadolu Bölgesi aspir ıslah çalışmaları kapsamında elde edilen 

ileri kademedeki beş adet aspir hatları (106-2, 11-1, 77-1-d, 89-1-c, BDYAS-9) ile standart çeşitlerin 

(Göktürk, Balcı, Linas, Olas, Dinçer) verim ve verim unsurları yönünden karşılaştırılması amacıyla 

yapılmıştır. Bu amaçla çeşit ve hatların tohum verimi, yağ oranı ve yağ verimleri tespit edilmiştir. Aspir 

hat geliştirme çalışmalarımız ABD Gen bankasından temin edilen 245 adet aspir popülasyonları ile 2008 

yılında başlamıştır. 2008 yılından 2015 yılına kadar hatlar, çeşitli özellikler yönünden seleksiyona tabi 

tutulmuştur.2015 ve 2016 yıllarında 5 adet standart çeşit ve 5 adet hatla, tesadüf blokları deneme desenine 

göre dört tekerrürlü olarak Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme 

tarlalarında verim denemesi kurulmuştur. Aspir hatları arasında tohum verimi bakımından her iki yılda da 

önemli farklılıklar bulunmuştur. Aynı şekilde yılların birleştirilmesi ile yapılan analiz de farklılığı ortaya 

koymuştur. İki yıl ortalamasına göre BDYAS-9 nolu hattımız 302 kg/da tohum verimi ile ilk sırada yer 

alırken, bunu sırasıyla 289 kg/da ve 285 kg/da ile Dinçer ve Göktürk çeşitleri takip etmiştir. Yağ oranı 

bakımından ise BDYAS-9 nolu hattımız %37.7 lik yağ oranı ile birinci sırada yer almış, bunu %37 ile 

Olas ve % 35.1 ile Linas çeşitleri takip etmiştir. İki yıl ortalamasına göre BDYAS-9 nolu hattımızdan 

113,5 kg/da yağ verimi elde edilirken, Olas çeşidinden 100,Linas çeşidinden 95, Balcı çeşidinden 90 

kg/da yağ verimi elde edilmiştir. Tohum verimi, yağ oranı ve yağ verimi açısından mevcut çeşitlerden 

daha üstün özellikleri olan çeşitlerin geliştirilmesi, aspir tarımında ekonomik olarak ürün elde edilmesi, 

hem çiftçinin hem de sanayicinin tercih etmesi açısından önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Aspir, seleksiyon, çeşit, ıslah 

    

Evaluation of Yield and Yield Components of Safflower Lines Developed by Selection in Konya 

Conditions 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in order to compare the five types of safflower lines(106-2, 11-1, 77-1-d, 89-1-

c, BDYAS-9 advanced stage obtained in the Central Anatolian Region safflower improvement studies 

with the standard varieties(Göktürk, Balcı, Linas, Olas, Dinçer)  in terms of yield and yield components 

in 2015 and 2016. For this purpose, seed yield, oil content and oil yield of the varieties and lines were 

determined. 

Safflower line development studies began with 245 safflower populations obtained from the US Gene 

Bank in 2008. From 2008 until 2015, these lines were selected for various features.In 2015 and 2016 at 

the Konya Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute, 5 standard varieties and 5 lines up 

yield experiment according to the “Randomized Complete Block Design” with four replication were 

established as four replications. 

Significant differences were found between safflower lines every two years. In the same way, the analysis 

made by combining the years revealed the difference. According to the average of two years, BDYAS-9 

line was placed in the first group with seed yield (302 kg/da). Followed by Dinçer and Göktürk varieties 

with 289 kg/da and 285 kg/da respectively.In terms of oil ratio, BDYAS-9 line was in the first place with 

37.7% fat ratio. Followed by Olas with 37% and Linas with 35.1%. According to the average of two 

years, the oil yield was obtained 113.5 kg/da from BDYAS-9, 100 kg/da from Olas variety, 95 kg/da from 

Linas variety and 90 kg/da from Balcı variety. The development of varieties with superior characteristics 

than the existing varieties    in terms of seed yield, fat content and oil yield, economically producing crops 

in ion is important both for farmers and for industrialists. 

Key Words: Safflower, selection, variety, breeding 
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Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica 

napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim 

Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi  
 

Mehtap GÜRSOY1   Özer KOLSARICI2 
1Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Güzelyurt/AKSARAY 

2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dışkapı/ANKARA 

: mehtapgrsoy@gmail.com 

 

ÖZET 

Kolza (Brassica napus  ssp. oleifera L.) iklim ve toprak açısından çok seçici olmayan bir  bitki olup, 

dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmektedir. Çalışmada Heros kolza çeşidine 6-8 yapraklı rozet oluşumu 

(Z1), sapa kalkma zamanı (Z2) ve çiçeklenme zamanı (Z3) olmak üzere 3 gelişme döneminde, 0 

(kontrol), 5.000, 10.000 ve 20.000 ml ha-1 oranında humik asit [(% 15’lik) + fulvik asit + K] 

uygulanmasının etkileri incelenmiştir. Çalışma, bu dozlardan optimum dozun seçilmesi ve en uygun bitki 

gelişme dönemini belirleyerek verim ve verim ögeleri üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla 

yürütülmüştür. Bu araştırma, 2014 ve 2015 yıllarında iki yıl süre ile tarla denemesi şeklinde Orta Anadolu 

iklim koşullarında yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar topluca değerlendirildiğinde; humik + fulvik asit + 

K ile leonarditin yazlık kolza çeşidi olan Heros’un verim ve verim ögelerinde kontrol parselindeki 

bitkilerle kıyaslandığında istatistiksel olarak önemli derecede artışlara neden olduğu saptanmıştır. Genel 

olarak en yüksek değerler sapa kalkma döneminde ve 10.000 ml ha-1 humik asit + fulvik asit + K 

uygulamasından elde edilmiştir. Çalışma sonucunda ortalama değerler incelendiğinde, kontrol 

uygulamalarında bitki boyu en düşük 96.20 cm olarak, ana sapa bağlı yan dal sayısı 3.79 adet adet olarak 

ve ana sapta kapsül sayısı 29.10 adet olarak belirlenmiştir. Bu uygulamayla (10.000 ml ha-1 humik asit) 

ise bitki boyu 127.20 cm olarak, ana sapa bağlı yan dal sayısı 7.33 adet olarak, ana sapta kapsül sayısı 

45.30 adet olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak yazlık kolza çeşidi olan Heros’un verim ve verim ögeleri 

bakımından humik + fulvik asit + K ve leonardit kullanımının olumlu etki yaptığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Humik asit, kolza, leonardit, tohum verimi, verim ögeleri 

 

The Effects of Different Humic Acid Dose on the Yield and Yield Components of Summer Rape 

(Brassica napus ssp. oleifera L.) under Ankara Conditions 

 

ABSTRACT 

Rapeseed (Brassica napus ssp. oleifera L.) is a very non-selective plant in terms of climate and soil and is 

grown in many countries of the world. In the study, Heros rape seed cultivar was treated with 15% humic 

acid at the rate of 0 (control), 5,000, 10,000 and 20,000 ml ha-1 at three developmental stages  of 6-8 leaf 

rosette formation (Z1), plant take-off stage (Z2) and flowering (Z3). The aim of the study was to select 

the optimum stage for treatment of the humic acid+fulvic acid to treat the plants and determine the best 

effects on yield and yield components. This research was carried out during 2014 and 2015 for two years 

in the form of a field experiment under Central Anatolian climatic conditions. When the results obtained 

were evaluated collectively, it was determined that humic + fulvic acid + K and leonardit are treated to 

summer rape variety, Heros, it resulted in statistically significant increases in yield and yield curves 

compared to non treated plants under  controlled  conditions. Generally, the highest values were obtained 

during the take-off period using from 10.000 ml ha-1 humic acid + fulvic acid + K. When the mean 

values of the study were examined, in control applications, the lowest plant height was determined as 

96.20 cm, the number of lateral  branches attached to the main stem was 3.79, and the number of capsules 

in the main stem was 29.10. In this application (10.000 ml ha-1 humic acid), the plant height was 

determined as 127.20 cm, the number of lateral branches attached to the main stem was 7.33, and the 

number of capsules in the main stem was determined as 45.30. Therefore, it was concluded  that the use 

of humic + fulvic acid + K and leonardite had a positive effect on the yield and yield components of 

Heros cultivar of summer rapeseed. 

Keywords: Humic acid, rapeseed, leonardite, seed yield, yield components 
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Bazı Pelemir (Cephalaria syriaca L.) Genotiplerinin Türkiye’nin Farklı Ekolojik 

Koşullarında Verim ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi 
 

Dr. Mehmet SEZGİN1  Hatice TEZCAN1  Mehmet ŞAHİN1 Yusuf ARSLAN2        

İlhan SUBAŞI3 
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3Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Ankara 

4Ahi Evren Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü/Kırşehir 
5Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Konya 

: msezgin40@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma 2015-2016 yıllarında, bazı pelemir genotiplerinin (Karahan, Populasyon-1 ve Populasyon-2) 

Ankara (Yenimahalle), Ankara (Yenikent), Ankara (Haymana), Konya ve Kırşehir ekolojilerindeki tane 

verimi ve kalite değerlerinin saptanması amacıyla, tesadüf blokları deneme deseninde 6 tekrarlamalı 

olarak yürütülmüştür. İki yıllık ortalama sonuçlarına göre tane verimleri 41.1–233.2 kg da-1, yağ oranları 

% 20.2 – 26.2 ve yağ verimleri 10.3 – 58.9 kg da-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu çalışma 

sonucunda en düşük ortalama tane verimi 52.4 kg da-1 ile Ankara (Yenikent -2015) lokasyonu, en yüksek 

tane verimini ise 250.9 kg da-1 ile Ankara (Haymana - 2015) lokasyonunda alınmıştır. Karahan genotipi 

ortalama 233.2 kg da-1 tane verimi ve 58.9 kg da-1 yağ verimi ile öne çıkarken, Populasyon-1 genotipi ise 

ortalama % 26.2 ile en yüksek yağ oranı değerini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pelemir, tane verimi, yağ oranı, yağ verimi  

 

Determination of Yield and Quality Values of Some Type Cephalaria syriaca L Cultivated in 

Different Ecological Conditions in Turkey 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the grain yield and the quality values of Karahan, Population -1 and 

Population-2  some type Cephalaria syriaca L. genotypes in Ankara (Center), Ankara (Yenikent), Ankara 

(Haymana), Konya and Kırşehir ecological conditions in 2015-2016, conducted with random block 

design and in 6 replications. According to two years average results; grain yield ranged from 41.1 – 233.2 

kg da-1, oil ratio ranged from 20.2 % – 26.2 and oil yield ranged from 10.3 – 58.9 kg da-1. As a result of 

this study, the lowest average yield was in Ankara (Yenikent -2015) location with 52.4 kg da-1 and 

highest grain yield is obtained from Ankara (Haymana - 2015) location with  250.9 kg da-1. The Karahan 

genotype came forward with average grain yield of 233.2 kg da-1 and 58.9 kg da-1 oil yield, Population-1 

genotype showed highest oil content with the average value of 26.2%. 

Keywords : Cephalaria, grain yield, oil content - oil rate, oil yield  
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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık-Yazlık Bazı Şeker Pancarı 

Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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ÖZET 

Bu çalışmada 2012-2014 yılları arasında, Ülkemizin Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 

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. Araştırmada aynı ekim bölgelerinde kışlık ve 

yazlık şeker pancarı üretimi için en uygun tohum çeşidinin verim ve kalite özellikleri arasındaki 

farklılıklar belirlenmiştir. Denemeler, 2012-2014 yıları arasında 17 yazlık ve 6 adet kışlık şeker pancarı 

çeşidi ile gerçekleştirilmiştir. 

Yazlık ekimlerde; Kahramanmaraş lokasyonunda en yüksek pancar verimi 11.02 ton/da ile Sentinel 

çeşidinden, en yüksek şeker varlığı %15.13 ile Achat çeşidinden, en yüksek arıtılmış şeker verimi ise 1.12 

ton/da ile Sentinel çeşidinden elde edilmiştir. Kışlık şeker pancarında; Kahramanmaraş Bölgesinde en 

yüksek pancar verimi 7.59 ton/da ile Ciclon, en yüksek şeker varlığı % 17.21 Giada çeşitlerinde 

gözlenmiştir. Arıtılmış şeker veriminde en yüksek değeri 0.79 ton/da ile Giada çeşidinden elde edilmiştir. 

Yazlık ekimlerde; Şanlıurfa Bölgesinde ise en yüksek pancar verimi 9.13 ton/da ile sentinel, en yüksek 

şeker varlığı 14.31 ton/da ve en yüksek arıtılmış şeker verimini 0.84 ton/da Felicita çeşidinden alınmıştır. 

Kışlık ekimlerde; Şanlıurfa Bölgesi’nde Giada çeşidinden 9.50 ton/da ile en yüksek pancar verimi, % 

14.92 ile en yüksek şeker varlığı ve 1.09 ton/da ile en yüksek arıtılmış şeker verimi değerleri elde 

edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre şeker pancarı tarımının Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Bölgesinde 

kışlık olarak yapılabileceği kanaatine varılmıştır. Lokasyonlar arasında verim, şeker varlığı, arıtılmış 

şeker oranı ve arıtılmış şeker veriminde istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuş, çeşitler arasında 

önemli bir fark bulunamamıştır. Kışlık ekimlerde Franca ve Javaher çeşidi stabil bulunmuştur. Yazlık 

ekimlerde stabil bir çeşit önerilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çeşit, kalite, kışlık ekim, şekerpancarı, verim, yazlık ekim. 

 

Determining Yield and Quality Characteristics of Some Winter-Summer Sugar Beet Varieties in 

Kahramanmaraş and Şanlıurfa Conditions 

 

ABSTRACT 

In this study, we have searched the possibilities of using less water in sugar beet production in the Eastern 

Mediterranean and Southeastern Anatolia Region of our country, providing a second buying period for 

sugar factories, preparing the ground for planting a second crop after harvest, and growing winter sugar 

beet in order to decrease production costs. The research also determined the differences between the yield 

and quality characteristics of the most suitable seed variety for winter and summer sugar beet production 

in the same sowing areas. The experiments were carried out between the years of 2012-2014 with 17 

summer and 6 winter sugar beet varieties. In summer planting; the highest beet yield was obtained from 

the Sentinel variety with 11.02 ton da-1, the highest sugar content was obtained from the Achat variety 

with 15.13% and the highest sugar yield was obtained from the Sentinel variety with 1.12 ton da-1 in 

Kahramanmaras location. In winter sugar beet; In Kahramanmaras region, Ciclon has the highest yield of 

7.59 ton da-1 and the highest sugar presence of 17.21% was observed in Giada varieties. The highest 

value of the purified sugar yield was obtained from the Ciclon variety with 0.79 ton da-1. In summer 

planting; In the Sanliurfa region, the highest beet yield was taken from Felicita variety with sentinel, the 

highest sugar content of 14.31 ton da-1 and the highest refined sugar yield 0.84 ton da-1 with 9.13 ton da-

1. In winter sowing; In Sanliurfa Region, the highest yield of beet with 9.50 ton da-1, highest sugar 

content with 14.92% and the highest yield of sugar yield with 1.09 ton da-1 were obtained from Giada 
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variety. According to the findings, sugar beet farming could be done in Kahramanmaras and Sanliurfa 

regions in winter. There were statistically significant differences in yield, sugar presence, refined sugar 

ratio and treated sugar yield among the locations, and no significant difference was found between the 

varieties. Franca and Javaher variety was found stable in winter sowing. The cottage was not 

recommended as a stable variety in sowing. 

Keywords: Quality sugar beet, summer planting, winter planting, variety, yield. 
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Dünya ve Türkiye’de Yağlı Tohum ve Ham Yağ Üretimine Bir Bakış 
 

Bihter ONAT1  Halis ARIOĞLU2 Leyla GÜLLÜOĞLU2 Cemal KURT2  Halil BAKAL2 
1Ç.Ü. Kozan MYO, Kozan-Adana 

2Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana 

: halis@cukurova.edu.tr 

 

ÖZET 

İçerdikleri yağ, protein, karbonhidrat, mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle, insan ve hayvan 

beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlı tohumlar, aynı zamanda, sanayi sektörü için de önemli bir 

hammadde kaynağını oluşturmaktadır. Yağlı tohumlu bitkiler çok yönlü kullanım alanlarına sahip, asrın 

harika bitkileri olarak bilinmektedir. Yağlı tohumlardan elde edilen yağlar, insan beslenmesinde önemli 

bir enerji kaynağını oluşturmaktadır. Hayvansal kökenli yağların üretiminin pahalı ve yeterli olmaması 

nedeniyle, insan beslenmesi için gereksinim duyulan yağların büyük bir kısmı (%92.1), bitkisel kökenli 

yağlardan karşılanmaktadır.  

Yeryüzünde tohumlarında yağ içeren çok sayıda bitki olmasına rağmen, bugün sanayide işlenerek 

tohumlarından yağ elde edilen bitkilerin başında; Soya, ayçiçeği, çiğit (pamuk), kolza, yerfıstığı, susam, 

aspir, hintyağı, haşhaş, keten, kenevir, jojoba, mısır (mısır özünden), zeytin, hurma (palm) ve Hindistan 

cevizi  (coco) gelmektedir. Yağlı tohumlu bitkilerin ham yağ üretimi yanında, çok değişik faydaları 

bulunmaktadır. Soya ve yerfıstığı gibi baklagiller familyasına dahil yağlı tohumlu bitkiler, havanın 

serbest azotunu toprağa bağladıkları için, yetiştirildikleri bölgelerde tarım topraklarına önemli faydalar 

sağlamaktadır. 

2016 yılı verilerine göre, dünya yağlı tohum üretimi 554 million ton and ham yağ üretimi ise 187 milyon 

ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Türkiye’de yağlı tohum üretimi 2.9 milyon ton ve ham yağ 

üretimi de 786 bin ton olmuştur.  

Anahtar kelimeler: Yağlı tohumlar, yağlı tohum üretimi, bitkisel yağ, bitkisel yağ üretimi 

 

Oil Seeds and Crude Oil Production in the World and in Turkey; 

 

ABSTRACT 

The oil seeds contain high level of oil, protein, carbohydrate, mineral and vitamins. For this reason, it is 

an important source of edible oil and protein for human nutrition. Also, it is an important for the industrial 

as a raw material. The oil crops use many different purposes. For this reason it is called as a wonder crop 

of the century. The oils produced from the oil crops are used as a source of energy for the human 

nutrition. Most of the oils (92.1%) used for human consumption comes from oil crops due to higher 

production cost and limit supply of animal fats. There are plenty of oil seed crops such as soybean, 

sunflower, rapeseed, peanut, sesame, safflower palm, olive and coconut for crude oil production. Beside 

crude oil supply, oil crops have other extra benefits. Soybean and peanut are legume crops and supply 

nitrogen to the soils by symbiotic nitrogen fixation. The oil seeds production was 554 million tons and 

vegetable oil production was 187 million tons in the world in 2016. In the same period the oil seeds and 

vegetable oil production was 2.9 million tons and 786.000 tons, respectively in Turkey.  

Key words: Oil crops, Oil seed production, Vegetable oil, Vegetable oil production 
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Farklı Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz.] Genotiplerinin Ham Yağ Oranları ve 

Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi 
 

Merve GÖRE1   Orhan KURT1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Atakum, Samsun 

: merve.gore@omu.edu.tr 

 

ÖZET 
Bu Araştırma; Samsun ekolojik koşullarında 12 ketencik genotipinin ham yağ oranları ve yağ asidi 

kompozisyonlarının belirlenmesi amacıyla, 2014-2015 ve 2015-2016 yıllarında, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde yürütülmüştür. Araştırma sonucu; ham yağ oranları ile palmitik, stearik, 

oleik, linoleik, linolenik, araşidik, eikosenoik ve erusik yağ asitleri kompozisyonu bakımından genotipler 

arasında istatistiki anlamda önemli farklılığın olduğu tespit edilmiştir. İki yılın ortalaması olarak; ham yağ 

oranının %28.48-36.09 olduğu, palmitik asit oranının %6.28-7.35, stearik asit oranının %2.43-2.77, oleik 

asit oranının %14.78-17.22, linoleik asit oranının %16.04-20.33, linolenik asit oranının %36.07-40.13, 

araşidik asit oranının %1.34-2.17, eikosenoic (gondoic) asit oranının %15.65-18.16 ve erusic asit oranının 

%0.38-0.60 arasında değiştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak en yüksek ham yağ oranına sahip genotipin 

Ames-26686 olduğu; oleik asiti yüksek ve yağın yemeklik kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarda 

yer alabilecek ketencik genotipinin CR-1674190 olduğu, Linoleik asit oranı bakımından yerli, Omega-3 

kaynağı olarak kullanılacak ketencik genotipi olarak Ames-26665 genotipi olduğu ve erusic asit içeriği 

bakımından da en düşük erusik asit oranına sahip genotipin CR-476/65 olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla 

yapılacak çalışmalarda bu genotipler üzerinde durulmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ketencik, Ham Yağ Oranı, Yağ Asidi Kompozisyonu 

 

Determination of Crude Oil Contenta and Fatty Acid Composition of Different False Flax 

[Camelina sativa (L.) Crantz.] Genotypes 

 

ABSTRACT 

This Research; in order to determine the crude oil contents and fatty acid compositions of the 12 false flax 

genotypes in the Samsun ecological conditions, it was carried out at the Faculty of Agriculture, Ondokuz 

Mayis University in 2014-2015 and 2015-2016. Research result; crude oil contents and palmitic, stearic, 

oleic, linoleic, linolenic, arachidic, eicosenoic and erusic fatty acids were statistically significant 

differences between the genotypes in terms of composition. As averages of two years; crude oil ratio was 

found to be 28.48-36.09%. In addition, the content of palmitic acid was 6.28-7.35%, the content of stearic 

acid 2.43-2.77%, the content of oleic acid 14.78-17.22%, the content of linoleic acid 16.04-20.33%, the 

content of linolenic acid 36.07-40.13%, the content of arachidic acid 1.34-2.17%, eicosenoic (Gondoic) 

acid ratio of between 15.65-18.16% and the erusic acid ratio of between 0.38 and 0.60%. As a result, the 

genotype having the highest crude oil ratio was Ames-26686; it is known that the falsa flax genotype 

which is high in oleic acid and high in oil cooking quality is CR-1674190, it is locus in terms of linoleic 

acid ratio and ames-26665 genotype in false flax genotype to be used as omega-3 source and the lowest 

erucic acid ratio in terms of erucic acid content has been identified as having the genotype CR-476/65. 

Therefore, it has come to the conclusion that it is appropriate to focus on these genotypes in the works to 

be done. 

Keywords: Falseflax, Crude Oil Content, Fatty Acid Composition 
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Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Ham Yağ Oranları ve Yağ Asidi 

Kompozisyonunun Belirlenmesi 
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: orhank@omu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma Samsun ekolojik koşullarına Dünya aspir gen koleksiyonunda yer alan 36 aspir hattının tane 

verimi, ham yağ oranı, yağ verimi ve yağ asitleri kompozisyonunu saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Deneme 2015-2016 kış yetiştirme sezonunda, Ondokuz Mayıs üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 

alanında yürütülmüştür. Araştırma sonucu; bitki başına tane veriminin 1.40-29.20 gr arasında, ham yağ 

oranının %16.03-40.00 arasında, bitki başına yağ veriminin 0.22-7.25 gr arasında değiştiği, palmik asit 

oranının %4.36-9.63 arasında, stearik asit oranının %1.75-4.22 arasında, oleik asit oranının %5.10-12.40 

arasında, linoleik asit oranının %73.58-88.46 arasında, linolenik asit oranının %0.01-0.26 arasında ve 

araşıdonik asit oranının %0.01-0.56 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak; 2, 6, 8, 11, 18, 21, 

30, 33 ve 36 numaralı hatlardan oluşan 9 aspir hattı içeren gen havuzu ile adaptasyona yönelik olarak 

çalışmanın sürdürülmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Aspir, yağ asidi kompozisyonu, yağ oranı, 

 

Determination of Oil content and Fatty Acid Composition of Some Safflower (Carthamus tinctorius 

L.) Cultivars 

 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the grain yield, crude oil ratio, oil yield and fatty acid 

composition of 36 safflower lines in Samsun ecological conditions world safflower gene collection. The 

experiment was carried out in the experimental field of the Agricultural Faculty of Ondokuz Mayıs 

University during the winter growing season of 2015-2016. Research result; The rate of grain yield per 

plant is between 1.40-29.20 g, the ratio of crude oil is between 16.03-40.00%, the oil yield per plant is 

between 0.22-7.25 g, the palmitic acid content is between 4.36-9.63%, the stearic acid ratio is between 

1.75-4.22%, the ratio of oleic acid is between 5.10-12.40%, the ratio of linoleic acid is between 73.58-

88.46%, the ratio of linolenic acid is between 0.01-0.26% and the ratio of arachidic acid is 0.01-0.56%. 

As a result; It has been decided to continue to work for adaptation with the gene pool containing 9 

safflower lines consisting of lines 2, 6, 8, 11, 18, 21, 30, 33 and 36. 

Keywords: Safflower, Fatty acid composition, oil content,   
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Bazı Patates Genotipleri Arasında Yapılan Melezlemelerde Farklı Rakım ve 

Ortamların Tohum Tutma Oranına Etkileri 
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ÖZET 

Patateste uygun ebeveynler arasında melezlemeler yapılarak geniş bir varyasyon oluşturulması yeni 

çeşitlerin geliştirilmesinin temelinin oluşturmaktadır. Bu araştırmada, üstün özelliklere sahip ileri patates 

klonları ile bazı yerel ve ticari patates çeşitleri arasında yapılan melezlemelerden oluşan melez tohumlar 

kullanılarak varyasyon oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırma, Tokat/Kazova (640 m) tül sera, 

Tokat/Artova (1200 m) tül sera ve açık alan koşullarında 2015 yılında yürütülmüştür. Araştırmada A3/15 

x Bafana, Başçiflik Beyazı x Slaney, Başçiflik Beyazı x Lady Olympia, T5/4 x Marfona, T5/4 x Bafana, 

Slaney x T5/4, Aleddiyan Sarısı x Alegria olmak üzere yedi farklı kombinasyon kullanılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre; meyve tutma oranı ve alınan melez tohum sayısına kombinasyon uyumları başta 

olmak üzere, melezleme yapılan ortam ve farklı yükseltilerin etkili olduğu belirlenmiştir. Kombinasyonlar 

içinde melez tohum sayısı bakımından en iyi sonucu A3/15 x Bafana  (10 845 adet) verirken, meyve 

tutma oranı %32,7 ile en yüksek kombinasyon Başçiflik Beyazı x Slaney olmuştur. Melezleme ortamları 

bakımından düşük rakımlı yerlerde tül sera şartlarının, yüksek rakımlı yerlerde ise açık alan veya arazi 

şartlarının daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Artova tül sera ve Artova açık alanda yapılan 

melezlemelerde sırasıyla melezlenen çiçek sayısı 688-1053 adet; elde edilen meyve sayısı 178-228 adet 

ve melez tohum sayısı ise 10 139-12 166 adet olmuştur. Kazova koşullarında ise açık alanda melez tohum 

elde edilemezken, tül sera koşullarında 4113 adet tohum elde edilmiştir. Kombinasyonlar içinde en fazla 

melezleme 688 adet ile Başçiflik Beyazı x Slaney melez ailesinde yapılmış olup, bu kombinasyondan 

toplam 3 260 adet tohum elde edilmiştir.Yükseltiler ve ortamlar dikkate alındığında; meyve tutma oranı 

en yüksek (%25,7) tül sera şartları olsa da Artova açık alanda daha fazla çiçekte melezleme yapılabildiği 

için toplamda en fazla tohum sayısına ulaşılmıştır. Bu sebeple melezleme başarısı en yüksek ortamın 

Tokat-Artova (1200 m) açık alan olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Melezleme, melez patates tohumu, melezleme ortamı, patates, Solanum tuberosum L., 

rakım 

 

The Effect of Different Altitude and Conditions on Seed Set Rates Crosses Among Some Potato 

Genotypes 

 

ABSTRACT 

The creation of wide variation with make crosses between appropriate parents in potatoe was made the 

basis of the development of new varieties. In this study was aimed to make variations using hybrid seeds 

composed of advanced potato clones with superior characteristics and some local and commercial 

varieties of potatoes. An experiment was conducted Tokat/Kazova (650 m) cloth greenhouses, 

Tokat/Artova cloth greenhouses and  under field conditions in 2015. In study were used seven different 

combinations: A3/15 x Bafana, Başçiflik Beyazı x Slaney, Başçiflik Beyazı x Lady Olympia, T5/4 x 

Marfona, T5/4 x Bafana, Slaney x T5/4, Aleddiyan Sarısı x Alegria. According to the findings obtained 

determined that is effective of different elevations and environment of hybridization mainly received 

combination adaptions to the number of hybrid seeds and fruit retention rate. According to the findings 

determined that is effective of different elevations and environment of hybridization mainly received 

combination adaptions to the number of hybrid seeds and fruit retention rate. The highest combination to 

fruit retention rate (%32,7) has been Başçiflik Beyazı x Slaney while is given A3/15x Bafana (10 845 

piece) best result in terms of in hybrid seed number in combinations. In terms of environment of 

hybridization showed better results of the open field or terrestrial conditions at high altitude areas of the 

cloth greenhous conditions at low altitude. Number of fruits obtained 178-228 pieces and number of 

hybrid seeds are 10 139-12 166 pieces; 688-1053 pieces number of hybridized flowers respectively with 

crosses made in tulle greenhouse and open field in Artova. Cloth greenhouse conditions were obtained 
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4113 seeds while hybrid seeds weren’t obtained in open area in Kazova conditions. While Başçiflik 

Beyazı x Slaney hybridization to 688 piece was made the highest crosses in combinations, at this 

combination total 3260 seeds were obtained. When taken into account heights and conditions, though the 

highest rate of fruit retention (%25,7) was found in tulle conditions,  the maximum the number of seed in 

the total was reached since more flowers can crosses in the Artova open area. Therefore it was determined 

that the highest environment for crossing success was Tokat-Artova open field. 

Key words: Altitude, crosses condition, crossing, hybrid potato, potato seed, Solanum tuberosum L., 
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Türkiye’de Ekimi Yapılan Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Değerleri 
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ÖZET  
Bu çalışma 2015-2016 yıllarında Şeker Enstitüsü tarafından Türkiye’de en çok ekimi yapılan çeşitlerin 

performansını görmek amacıyla Eskişehir, Erzurum, Konya lokasyonlarında yürütülmüştür. Tesadüf 

Blokları Deneme Desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulan bu denemede, 14 adet genetik monogerm 

şeker pancarı çeşidi kullanılmıştır. Hasat edilen pancarlarda pancar verimi (t ha-1), şeker varlığı (%), 

arıtılmış şeker varlığı (%) ve arıtılmış şeker verimi  özellikleri incelenmiştir.   

Denemede elde edilen sonuçlara göre, 2015 yılında en yüksek pancar verimi Konya’da (113,03 t ha-1)  

Sentinel  çeşidinden; en yüksek şeker varlığı  (% 18,54) ve en yüksek arıtılmış şeker varlığı (% 16,03) 

Aranka çeşidinden Erzurum’da elde edilmiş; en yüksek arıtılmış şeker verimi (14,03 t ha-1) ise  Konya’da 

Festina  çeşidinden elde edilmiştir. 2016 yılında ise en yüksek pancar verimi  (107,18 t ha -1)  Sentinel 

çeşidinden,  en yüksek şeker varlığı (% 19,83) ve arıtılmış şeker varlığı (% 17,96) Eldorado çeşidinden, 

en yüksek arıtılmış şeker verimi (15,94 t ha -1) Sentinel çeşidinden Konya lokasyonundan elde edilmiştir.   

Sonuç olarak Türkiye’de ekimi yapılan çeşitler karşılaştırıldığında güncel çeşitlerde hem pancar verimi ve 

hem de şeker varlığı bakımından daha  yüksek değerler elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Şeker Pancarı, Pancar verimi, Şeker varlığı, Arıtılmış şeker verimi 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in Eskisehir, Erzurum, Konya locations in order to see the performance of the 

varieties which are sown widely in Turkey by the Sugar Institute in 2015-2016. According to the 

randomized blocks trial design, in this experiment which was established as 4 repetition, 14 genetic 

monogerm sugar beet varieties were used. Beet yield (t ha-1), sugar content (%), purified sugar content 

(%) and purified sugar yield characteristics were examined. 

According to the results obtained in the trial, the highest yield of beet in Konya (113.03 t ha -1) in the year 

2015 was obtained from Sentinel variety.  The highest sugar content (18.54%) and the highest clear sugar 

content (16.03%) was obtained Aranka variety in Erzurum; the highest yield of clear sugar content (14,03 

t ha -1) was obtained from the Festina variety in Konya. In the year 2016, the highest sugar yield (107,18 t 

ha -1), the highest sugar content (19,83%) and the clear sugar content (17,96 %) was obtained from 

Eldorado, the  highest sugar yield was obtained from Sentinel variety (15.94 t ha -1) in Konya.  

As a result, when compared variety, higher values were obtained from current variety in terms of root 

yield and sugar content in Turkey. 

Key Words: Sugar beet, sugar yield, digestion, clear sugar yield 
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İklim Değişikliği Nedeniyle Artan Kuraklığın Ayçiçeği ve Pamuk Verimi Üzerine 

Etkileri 
 

Hüdaverdi GÜRKAN1 Nilgün BAYRAKTAR2  Hüseyin BULUT1 

hgurkan@mgm.gov.tr  nbayrak@agri.ankara.edu.tr hbulut@mgm.gov.tr 
1Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

: hgurkan@mgm.gov.tr 

 

ÖZET 
Bitkisel verimliliği etkileyen birçok faktör vardır. Tohum genetik yapısı, toprak yapısı, uygulanan tarım 

metotlarının yanında verimi etkileyen en önemli faktörlerden biri iklim parametreleridir. Günümüzde 

etkisi giderek daha fazla hissedilmeye başlanan iklim değişikliği sonucu artan sıcaklıklar, yağış 

rejimindeki değişiklikler ve her geçen yıl artış gösteren meteorolojik afetler insanoğlunun tüm hayati 

faaliyetlerini etkilemektedir. Tarım sektörü iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektörlerin başında 

gelmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de tarımsal üretimde önemli payı olan ayçiçeği ve pamuk verimi 

üzerine iklim değişikliğinin etkileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma 2006 – 2016 yılları arası 

dönemi kapsamaktadır. Materyal olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kuraklık 

İzleme Sistemi (KİS) il-bitki vejetasyon dönemi bazlı 9 aylık kuraklık analizleri, aylık maksimum 

sıcaklık ve aylık maksimum yağış meteorolojik parametreleri ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

değişen iklim koşullarının, Türkiye genelinde ayçiçeği (yağlık) veriminde % 20, pamuk (kütlü) veriminde 

ise % 14’e varan oranlardaki azalışlarda etkili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, meteorolojik afetler, ayçiçeği, pamuk, bitkisel verimlilik 

 

Effects of Increasing Drought on Sunflower and Cotton Yield Due to Climate Change 

 

ABSTRACT 

There are many factors that affect crop productivity. In addition to genetic structure of seed, soil structure 

and applied agricultural methods climate parameters are one of the most important factors affecting the 

crop productivity. Due to climate change; increasing temperatures, changes in the precipitation regime 

and meteorological disasters caused by meteorological factors negatively affect crop productivity. The 

agriculture sector is one of the sectors most affected by climate change. In this study, the effects of 

climate changes were tried to determine on sunflower and cotton production which have an important role 

in agricultural production in Turkey. The study covers the period between 2006 and 2016. The drought 

analysis of 9-months based on city - crop vegetation period by using Drought Monitoring System (DMS) 

developed by TSMS, monthly maximum temperature and monthly maximum rainfall meteorological 

parameters were used as material. According to the obtained results, it has been determined that the 

changing climate conditions cause decrease in the sunflower (for oil) yield up to 20% and in the cotton 

(seed cotton) yield up to 14% in Turkey. 

Keywords: Climate change, Meteorological disasters, Sunflower, Cotton, Crop productivity 
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Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Kampanya Döneminde Teknolojik Kalite 
 

Canan KAYA1  Fırat SEFAOĞLU1  Aydın KARAKUŞ2 

1. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Erzurum 
2. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

: canan.kaya@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma Erzurum ekolojik koşullarında kampanya tarihinde şeker pancarının verim ve teknolojik 

kalitesini belirlemek amacıyla, 2012-2014 yılları arasında 3 yıl süreyle Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü sulu koşullarında yürütülmüştür. Tarla çalışmaları tesadüf blokları deneme desenine göre 3 

tekerrürlü olarak düzenlenmiştir.  Şeker pancarı ekimi nisan ayının son haftası, hasatı ise kampanya 

döneminde (Ekim ayının birinci haftası) yapılmıştır. Çalışmada materyal olarak genetik monogerm şeker 

pancarı çeşitleri (Turbata, Mohican, Sandrina, Tomcat, Maden, Esperia, Lizard (SR-374), Aranca, Rodeo 

(SR 380) , Idaho, SR 485, Zanzibar, Eldorado) kullanılmıştır.  

Çalışmada kampanya tarihinin kök verimi ve bazı kalite parametrelerine  (ham ve arıtılmış şeker oranı, 

arıtılmış şeker verimi, Na, K ve α-amino N) etkisi incelenmiştir. Üç yıl süreyle yürütülen çalışmada ele 

alınan özellikler arasında farklılıklar önemli bulunmuş, yıllar ayrı ayrı ve birleştirilmiş olarak 

değerlendirilmiştir. En yüksek kök verimi (65.8 tonha-1) N tipi, en yüksek polar (%18,7) ve arıtılmış şeker 

oranı ( % 16,3) ise Z tipi şeker pancarından elde edilmiştir. Kampanya döneminde en düşük Na, K ve  α-

amino N miktarları sırasıyla 0,76 mmol/100g;  (4,95 mmol/100g; % 0,038-0,040 %  olarak belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Şeker pancarı, Teknolojik kalite,  Arıtılmış şeker,  Pancar verimi, Kampanya dönemi 
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Patates Y Virüsü ve Patates Siğiline Dayanıklı Yerli Patates Çeşitlerinin Islahı 
 

Mehmet Emin Çalışkan1, Mete Kaan Bülbül2, Levent Demir2, Allah Bakhsh1, Ufuk Demirel1 
1Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarımsal Genetik 

Mühendisliği Bölümü, 51240 Merkez, Niğde,  
2Doğa Tohumculuk A.Ş., Fatih Mah. Susam Sok. No: 16, Gülşehir, Nevşehir 

: caliskanme@ohu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu bildiri, Patates Y Virüsü (PVY) ve Patates Siğili hastalığına dayanıklı yerli patates çeşitlerinin 

geliştirilmesi amacıyla 2012-2017 yılları arasında özel sektör-üniversite işbirliği ile yürütülen ıslah 

çalışmasında yapılan faaliyetler ve elde edilen sonuçların sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Islah 

programı kapsamında melezleme ve sera seleksiyonları ile laboratuvar çalışmaları Doğa Tohumculuk 

A.Ş.’nin Nevşehir’de bulunan Ar-Ge merkezinde, tarla seleksiyonları ise aynı firmanın Sivas’ta bulunan 

tohumluk üretim alanlarında yapılmıştır. PVY ve siğile dayanıklı yerli patates çeşitlerinin geliştirilmesi 

amacıyla 2012 yılında başlatılan ıslah programı kapsamında her yıl 100 kombinasyonunda melezleme 

yapılarak 50.000 melez tohum elde edilmiştir. Melez tohumlar ilk yıl serada saksılara ekilerek yumru 

üretimleri ve ilk seleksiyonları gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada negatif seleksiyon uygulanmış ve ekilen 

melez bitkilerin ortalama %80-85’i tarla seleksiyonlarına başlamak üzere seçilmişlerdir. 

Tarla seleksiyonları aşamasında ilk yıl tek bitki, ikinci yıl 8 bitki, üçüncü yıl 54 bitki (2 sıra) olarak dikim 

yapılarak görsel kriterlere (yumru şekli, yumru kabuk ve et rengi, yumru sayısı ve iriliği, yumruda 

deformasyon ve hastalık belirtileri, vb.) göre seleksiyon yapılmıştır. Üçüncü yıl sonunda seçilen bitkiler 

moleküler markörler kullanılarak PVY (iki SSR markörü) ve Siğil (iki SSR markörü) hastalığına 

dayanıklılık yönünden taranmıştır. Üçüncü yıl sonunda seçilen hatlar dördüncü yıl iki lokasyonda (Konya 

ve Sivas), beşinci yıl ise turfanda ana ürün ve tohumluk bölgelerini temsilen üç lokasyonda (Adana, 

Konya, Sivas) standart çeşitleri de içeren dört tekerrürlü adaptasyon denemelerine alınmışlardır. 

Adaptasyon denemeleri Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü’nün patates tescil 

denemeleri için hazırladığı teknik talimata göre yürütülmüş ve talimatta belirtilen özellikler incelenmiştir. 

Dördüncü yıl adaptasyon denemeleri sonucunda ümitvar görülen hatlar doku kültürü laboraruvarında 

meristem kültürüne alınmış, meristem kültürü ile elde edilen bitkilere ELISA testi yapılarak temiz olanlar 

boğum kültürü ile çoğaltıma alınmışlardır. Boğum kültürü ile çoğaltılan bitkiler daha sonra Doğa 

Tohumculuk A.Ş.’nin Nevşehir‘de bulunan seralarına aktarılarak tohumluk mini yumru üretimleri 

gerçekleştirilmektedir. 

Sonuç olarak, sekiz yıldır yürütülmekte olan çeşit ıslah çalışmaları sonucunda 2016 yılında üç ıslah 

hattının tescil başvurusu yapılmıştır. Bu hatlara 2016 yılında Doruk, Kutup ve Zirve isimleri ile üretim 

izni alınmış durumdadır. Halen farklı lokasyonlarda adaptasyon denemelerine alınmış olan farklı 

kuşaklardan toplam 185 adet ileri ıslah hattı ile 646 adet  erken kuşak ıslah hattı bulunmaktadır. Bu 

bildiride, ayrıca farklı kuşaklardaki ıslah hatlarının 2015-2017 arasında yürütülen adaptasyon 

denemelerinin sonuçları da sunulacaktır. 
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Farklı Ekim Zamanlarının Çerezlik Ayçiçeği (helianthus annuus l.) Çeşitlerinin 

Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri 

 
Melike DAVULCU         Kemalettin KARA  

*Yüksek Ziraat  Mühendisi,  **Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü  

Erzurum/TURKEY 

: kara@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışma, farklı ekim zamanlarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin Erzurum ekolojik koşullarında 

verim ve verim unsurlarına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada üç farklı ekim zamanı 

(22 Kasım 2013, 22 Nisan ve 7 Mayıs 2014), bir ekotip (Pasinler 4) ve üç ayçiçeği çeşidi (Bademi, 

Palancı, İran Alacası) yer almıştır. Deneme “Tesadüf Blokları” deneme deseninde “Bölünmüş Parseller” 

düzenlemesine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Elde edilen bulgulara göre; ekim zamanı uygulamasının incelenen karakterler içerisinde olgunlaşma 

süresi, tane iç oranı ve bin tane ağırlığı üzerine istatistiki olarak etkisi olmuş, diğer karakterler üzerine 

etkisi olmamıştır. Dondurma ekimin diğer ekim zamanlarına göre incelenen karakterler daha fazla olduğu 

belirlenmiştir.  

Çeşitleri ve ekotip arasında çıkış oranı ve tane verimi bakımından istatistiki olarak farklılık tespit edilmiş, 

diğer incelenen karakterler arasında farklılık tespit edilmiştir. Pasinler 4 ekotipinde tane iç oranı, bademi 

çeşidinin çıkış oranı, olgunlaşma süresi, tabla çapı ve bin tane ağırlığı, Palancı çeşidinde ise tane verimi 

diğer çeşitlerden daha fazla olmuştur.  

Bu çalışma neticesinde; Dekara verim dikkate alındığında Erzurum şartları için ekim zamanlarına göre 

önerilebilecek çerezlik ayçiçeği çeşitleri, dondurma ekimde Palancı ve Bademi çeşidi, normal ekim 

zamanında Pasinler 4 ve Palancı çeşitleri önerilmektedir. 
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Ülkemizde Tescil Edilen Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum Şartlarında Yumru 

Ebatlarına Göre Verimlerinin Belirlenmesi 
 

Kemalettin KARA  

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Erzurum/TURKEY 

: kara@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 
Bu araştırma, ülkemizde son yıllarda tescil edilen patates çeşitlerinden 17 tanesi Erzurum şartlarında 

ebatlarına göre dekara verimlerini belirlemek amacı ile 2012 ve 2013 yıllarında yapılmıştır.  Deneme 

“Tesadüf Blokları” deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir.  

Yumru ebatlarına göre çeşitlerin dekara verimi; ıskarta yumru verimi 16,8 (%0,9) ile 55,3 (%3,6) kg; 

küçük yumru verimi 76,3  (%3,6) ile 151,2 kg (%10,0), orta yumru verimi 233,8 (%10,7) ile 713.0 

(%23,4) kg,  büyük yumru verimi 776,7 (%51,2) ile 2684,9 (%83,4) ile kg ve pazarlanabilir yumru verimi 

1463,2 (%96,4) ile 3183,9 (%98,5) kg arasında değişmiştir. Agata çeşidin de ıskarta ve küçük yumru 

(55,3/151,2 kg/da), Nectar çeşidinde orta yumru (713,0 kg/da), büyük ve pazarlanabilir yumru verimi ise 

Annala 2011 (2519,7/3183,9 kg/da) ve Banba (2684,9/3180,9 kg/da) çeşitlerinde en fazla olmuştur. 

Iskarta ve orta yumru ebadında Lonacma (16,8/233,8 kg/da), küçük yumru ebadında Setanta  (64,0 

kg/da), büyük ve pazarlanabilir yumru ebadında ise Agata çeşidinde (776,7/1463,2 kg/da) en az verim 

alınmıştır.  

Sonuç olarak, orta yumru verimi yönünden Nectar, büyük ve pazarlanabilir yumru verimi yönünden de 

Annala 2011, Banba, Nectar  ve Slaney  çeşitlerini  Erzurum şartları için önerilebilmesi uygun 

görülmektedir. 
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Kurak Koşullarda Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Aspirde (carthamus 

tinctorious l.) Verim ve Verim Öğelerine Etkisi 

 
İsmail DEMİR, Kenan KARACA 

Ahi Evran Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kırşehir. 

 

ÖZET 

Araştırma, farklı azot ve fosfor dozlarının aspirde verim ve verim öğelerine etkisinin belirlenmesi 

amacıyla tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak kurulan 

denemede ana parsellere azot (0, 4, 8, 12 kg N/da) dozları, alt parsellere fosfor (0, 4, 8, 12 kg P2O5/da) 

dozları uygulanmıştır.  

Çalışma sonucuna göre azot ve fosfor dozlarındaki değişim rozette kalma süresine, çiçeklenme süresine, 

olgunlaşma gün sayısına, bitki boyunu, yan dal sayısına, tabla sayısına, bin dane ağırlığına, tohum 

verimine ve ham yağ verimine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda azot ve fosfor 

dozlarına göre bitki boyu 48.5 -54.5 cm, yan dal sayısı 2.6-3.6 adet/bitki, tabla sayısı 3.6-4.7 adet/bitki, 

tabla çapı 19.73-22.28 mm, 1000 tane ağırlığı 34.79-37.43 g, iç kabuk oranı % 57.06-59.37 oranında, 

tohum verimi 103.88-160.60 kg/da, ham protein oranı % 17.27-19.06 arasında, yağ oranları % 35.35-

38.59 ve yağ verimi 38.04-60.33 kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir. En yüksek verim 12 kg N/da+12 

kg P2O5/da gübre dozundan 182.23 kg/da olarak elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aspir (Carthamus tinctorius L)., azot, fosfor, verim, ham yağ oranı  

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effect of different nitrogen and phosphorus doses on yield and 

yield parameters of safflower. Experiment design was in a split plots of randomized complete blocks with 

three replications. The treatments consisted of four nitrogen doses 0, 4, 8, 12 kg N/da as the main plots 

and four phosphorus doses (0, 4, 8, 12 kg P2O5/da) as the subplots.  

According to the results, nitrogen and phosphorus doses change has positive effects on day of rosette 

stage, flowering date, day of maturity, plant height, number of side branches, number of table, weight per 

thousand seeds, seed yield and crude oil yield. It was determined that, plant height, number of branches, 

head number, head diameter, 1000 seed weight, hull-kernell ratio, yield, protein ratio, crude oil rate and 

oil yield ranged from 47.49 -56.20 cm, 2.19-3.90, 3.30-5.00, 18.69-22.96 mm, 31,89-37,93 g, 54.83%-

60.30%, 82.17-182.23 kg/da, 17.74% -20.17%, 33.06%-39.06% and 31.33 – 67.98 kg/da. The highest 

yield was determined as 182,23 kg/da from 12kg N/da+12 kg P2O5/da fertilizer doses. 

 

Key words: Safflower (Carthamus tinctorius L.), nitrogen, phosphorus, yield, crude oil ratio 
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Patateste Çoklu Abiyotik Strese Toleranstan Sorumlu Fizyolojik Karakterlerin 

Araştırılması 
 

Ufuk Demirel1, İlknur Tındaş1, Begimay Taalaybek Kızı1, Arslan Asım1, Esra Kaplan1, M. Hussain 

Azimi1, Sidra Jamel1, Caner Yavuz1, Sevgi Çalışkan2, Z. Neslihan Öztürk Gökçe1, Emre Aksoy1, Wayne 

Morris3, Mehmet Emin Çalışkan1 

 
1Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği 

Bölümü, Niğde Türkiye 
2Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve 

Teknolojileri Bölümü, Niğde Türkiye 
3The James Hutton Institute Cell and Molecular Sciences, Dundee, Scothland 

 

ÖZET 

Yüksek yumru verimine ve yumruların yüksek besleme değerine sahip olması nedeniyle patates, yetersiz 

beslenmeyle mücadelede önemli bir gıda maddesi olarak nitelendirilmektedir. Çoğu patates çeşidinin 

ılıman iklim bölgelerinde ıslah edilmiş olması sebebiyle, uzun gün koşullarında ve ılıman iklim 

bölgelerinde yüksek verim oluşturmaktadır. Ancak Türkiye, A.B.D., Mısır, Pakistan ve İsrail gibi 

sıcaklıkların yüksek olduğu bir çok ülkede patates tarımı sulamaya dayalı olarak yapılmaktadır. Bu 

ülkelerde yetersiz sulamanın yapıldığı alanlarda su eksikliği ve yüksek sıcaklık sebebiyle patates verimi 

önemli düzeyde düşmektedir. Bu nedenle, patates üretiminin küresel ısınma koşulunda da sürdürülebilir 

olması büyük önem kazanmıştır. İklim değişim tahminleri doğrultusunda, patates tarımının geleceğini 

güvence altına almak için abiyotik stres etmenlerine toleranslı patates çeşitlerine acilen ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Son yıllarda patateste abiotik stres çalışmaları artmış olsa da, araştırmaların büyük bir çoğunluğu kuraklık 

veya yüksek sıcaklık gibi tek bir abiyotik stres etmeni üzerine odaklanmıştır. Bilimsel literatür, kuraklık 

ve yüksek sıcaklığın patates için önemli bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat patatesin bu stres 

etmenlerine tepkisinin anlaşılması konusunda şu anda sınırlı bilgiler mevcuttur. Günümüze kadar, 

kuraklık ve yüksek sıcaklık kombinasyonunun patatesi nasıl etkilediğine dair bir çalışma 

bulunmamaktadır. Patatesin kuraklığa, yüksek sıcaklığa ve bunların birlikte etkilerine karşı savunmasında 

rol alan tolerans mekanizmalarının anlaşılması amacıyla, patateste abiyotik toleransla ilişkili moleküler, 

fizyolojik ve metabolik seviyedeki araştırmaların arttırılması gerekmektedir. 

Bu çalışma kapsamında 2 adet kurağa hassas ve 2 adet kurağa toleranslı çeşit kullanarak kuraklık, yüksek 

sıcaklık ve kuraklık+yüksek sıcaklık koşullarında patatesin yaprak sıcaklığı, malondialdehit içeriği, prolin 

içeriği, klorofil indeksi, yaprak su içeriği, fotosentez hızı, stoma iletkenliği ve terleme hızı gibi fizyolojik 

karakterlerdeki değişimler incelenmiştir. Denemede bitkiler, iklim kontrollü yetiştirme odalarında 

büyütülmüş ve strese maruz bırakılmışlardır. Bitkiler çıkıştan itibaren 27 gün süresince (yumru bağlama 

dönemine kadar) gündüz 24 °C, gece 18 °C ve 14 saat gündüz / 10 saat karanlık olacak şekilde optimum 

koşullarda yetiştirilmiştir. Deneme, 4 farklı çeşit, 4 farklı uygulama içerecek şekilde 3 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Hassas ve toleranslı çeşitlere ait bitkiler çıkıştan 27 gün sonra kontrol, kurak, yüksek 

sıcaklık ve kurak+yüksek sıcaklık olmak üzere 4 uygulamaya ayrılmıştır. Kontrol uygulamasında bitkiler 

optimum sıcaklık ve sulama koşullarında yetiştirilmişlerdir. Kurak uygulamasında bitkiler optimum 

sıcaklık koşullarında yetiştirilmiş fakat 12 gün boyunca sulanmamıştır. Yüksek sıcaklık uygulamasında, 

ortam sıcaklığı 10 gün boyunca kademeli olarak arttırılmış ve sıcaklık gündüz 39 °C, gece 27 °C’ye 

ulaştığında bitkiler 3 gün süresince bu yüksek sıcaklığa maruz bırakılmışlardır. Yüksek sıcaklık 

uygulamasında bitkiler normal bir şekilde sulanarak kuraklık stresine girmeleri engellenmiştir. 

Kurak+yüksek sıcaklık uygulamasında, bitkilere yukarıda açıklandığı şekilde yüksek sıcaklık ve kuraklık 

bir arada uygulanmıştır. 

Bu çalışmada, incelenen fizyolojik karakterlerin abiyotik stres tipine bağlı olarak verdiği tepkiler 

hakkında bilgiler elde edilmiştir. Sonuç olarak, incelenen fizyolojik karakterlerin çeşitli abiyotik stres 

koşullarında farklı tepkiler oluşturduğu belirlenmiştir. Özellikle yaprak nispi su içeriği, klorofil indeksi, 

fotosentez hızı, stoma iletkenliği gibi fizyolojik karakterlerin patateste abiyotik strese toleransın tespit 

edilmesinde kullanılabileceğine dair bulgular elde edilmiştir. Çalışma kapsamında, metabolomik ve 

transkriptomik araştırmalar da yürütülmektedir. Böylece fizyolojik, metabolik ve gen ifadesi sonuçları bir 
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arada değerlendirilerek patatesin abiyotik strese tolerans mekanizmasının aydınlatılmasına katkı 

sağlanacaktır. 
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Farklı Orijinli Lif Kabağı Popülasyonlarının Verim ve Bazı Meyve Özelliklerinin 

Belirlenmesi 
 

Yaşar AKIŞCAN1, İsmail YAMAN2,  
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Hatay 

2Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Hatay 

: yakiscan@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma Samandağ/Hatay koşullarında, farklı orijinli (Tayland, Singapur, Endonezya, Vietnam ve 

Samandağ/Türkiye) lif kabağı (Luffa cylindrica M.Roem. synonym aegyptiaca Mill.) popülasyonlarının 

verim, verim öğeleri ve bazı meyve özelliklerini belirlemek amacıyla 2016 yılında çiftçi şartlarında 

yürütülmüştür. Çalışmada ilgili bölgelerden temin edilen ve Tayland-1, Tayland-2, Singapur-1, 

Endonezya-1, Vietnam-1 ve Samandağ-1 olarak adlandırılan 6 lif kabağı popülasyonu materyal olarak 

kullanılmıştır. Çalışmaya ilişkin deneme, Tesadüf Blokları Deneme Deseni (TBDD) uyarınca 3 tekerrürlü 

olarak sıra arası ve sıra üzeri mesafe 4 metre olacak şekilde kurulmuştur. Deneme parsellerindeki bitkiler 

deneme alanı üzerine kurulan 2 metre yüksekliğindeki çardağa yönlendirilmiştir. Çalışmada materyal 

olarak kullanılan popülasyonlara ilişkin olarak lif verimi, meyve uzunluğu, ortalama meyve çapı, meyve 

sayısı, meyve ağırlığı, meyve başına tohum sayısı, 1000 tohum ağırlığı, meyve lif oranı, meyve tohum 

oranı ve meyve kabuk oranı özellikleri incelenmiştir. İncelenen özelliklere ilişkin elde edilen veriler SAS 

istatistik paket programı aracılığı ile TBDD uyarınca varyans analizine (ANOVA) tabi tutulmuş ve 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak önemli farklılık belirlenen özellikler F testi uyarınca irdelenerek 

DUNCAN testi vasıtası ile P<0.05 önem seviyesinde gruplandırılmıştır. 

Çalışma sonucunda popülasyonlar arasında, lif verimi, meyve uzunluğu, ortalama meyve çapı, meyve 

sayısı, meyve ağırlığı, meyve başına tohum sayısı, meyve lif oranı ve meyve tohum oranı değerleri 

yönünden istatistiksel açıdan P<0.01, 1000 tohum ağırlığı değerleri yönünden ise P<0.05 düzeyinde 

önemli farklılık olduğu saptanmıştır. Çalışmada incelenen özelliklere ilişkin olarak elde edilen ortalama 

değerlerin, lif veriminde 55.02 g/bitki (Vietnam-1) ile 1730.88 g/bitki (Samandağ-1); meyve uzunluğunda 

255.00 mm (Vietnam -1) ile 631.67 mm (Singapur-1); ortalama meyve çapında 46.65 mm (Singapur-1) 

ile 95.51 mm (Samandağ-1); meyve sayısında 4.43 adet/bitki (Vietnam-1) ile 36.53 adet/bitki (Tayland-

2); meyve ağırlığında 66.01 g (Vietnem-1) ile 191.64 g (Samandağ-1); meyve başına tohum sayısında 

253.33 (Tayland-1) ile 532.33 (Endonezya-1); meyve lif oranında % 17.30 (Singapur-1) ile % 36.03 

(Samandağ-1); meyve tohum oranında % 21.49 (Samandağ-1) ile % 41.66 (Singapur-1); 1000 tohum 

ağırlığında 64.42 (Vietnam-1) ile 110.35 (Tayland-2); meyve kabuk oranında ise % 40.15 (Tayland-2) ile 

% 49.18 (Tayland-1) arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Luffa cylindrica syn. aegyptiaca, lif verimi, meyve özellikleri 
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Nazilli Koşullarına Adapte Olabilecek İleri Pamuk Hatlarının Verim ve Lif 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Mehmet ÇOBAN1  Süleyman ÇİÇEK1 
1Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Nazilli – Aydın 

: coban.mehmet44@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma Nazilli koşullarına iyi adapte olabilecek verim bakımından kabul edilebilir, lif kalitesi 

bakımından daha iyi çeşit adaylarının geliştirilmesi amacıyla 2011 yılında resiproksuz diallel melez 

popülasyonlardan seçim yapılan tek bitkiler ile başlamıştır. 2014 ve 2015  yıllarında tek bitki 

seleksiyonları yapılmış ve çalışmaya 2016 yılında sıra seçimleri yapılarak devam edilmiştir. 

Melezlemelerde GSN 12, Şahin 2000, BA 308, Lider ve Delcerro çeşitleri ebeveyn olarak kullanılmıştır. 

2016 yılında, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme tarlalarında F5 kademesindeki 140 

adet tek bitki Gloria, Claudia, BA 308 ve Şahin 2000 standart çeşit olarak kullanılarak tesadüf bloklarında 

augmented deneme desenine göre denenerek performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda tek 

bitkilerin randıman(%), verim (kg/da), lif verimi (kg/da), iplik olabilirlik indeksi (SCI), lif inceliği (mic), 

lif uzunluğu (mm), üniformite indeksi (UI %), kısa lif oranı (%), lif mukavemeti (g/teks), lif esnekliği 

(%), lif parlaklığı (Rd) ve elyaf sarılık değeri (+b) özellikleri standart çeşitler ile birlikte incelenerek sıra 

seçimleri yapılmıştır.  

Varyans analizi sonuçlarına göre denemede yer alan genotipler arası farklardan randıman, lif verimi, iplik 

olabilirlik, lif uzunluğu, lif üniformitesi, lif mukavemeti ve lif esnekliği özellikleri bakımından elde edilen 

veriler önemli bulunmuştur. İleri hatlardan %45.5 ile çırçır randımanı bakımından 298 numaralı hattan, 

713 kg ile dekara kütlü verimi bakımından 347 numaralı ileri hattan, 301 kg ile dekara lif verimi ile 298 

numaralı hattan, 192 SCI ile iplik olabilirlik indeksi bakımından 141 numaralı hattan, 4.21 micronaire lif 

inceliği özelliğinde 42 numaralı hat, 34.34 mm lif uzunluğu, 40.1 g/teks lif mukavameti ve %4.8 kısa lif 

oranı bakımından 141 numaralı hattan elde edilen veriler ön plana çıkmıştır. En iyi elyaf parlaklık değeri 

79 Rd ile 73 numaralı hat ve elyaf sarılık değeri bakımından 6.6. +b değeri ile 89 ve 234 numaralı hatlar 

önemli bulunmuştur. Elde ettiğimiz verilere göre 140 adet tek bitkiden 20 adetinin lif kalite değerleri ve 

verim unsurları birlikte değerlendirildiğinde sıra olarak seçilmesine ve ileri hat denemeleri kurularak 

bölge standart çeşitleri ile birlikte denenmesine karar verilmiştir. Bulgular birlikte değerlendirildiğinde 

verim ve lif kalitesi bakımından bölge standart çeşitlerine göre daha iyi özelliklere sahip olabilecek Türk 

tekstil sanayisinin kaliteli elyaf ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşit adaylarının geliştirilebileceği sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lif kalitesi, melezleme pamuk, verim.  

 

Identification Of Yield And Fiber Quality Properties Of Some Cotton Lines For Nazilli Conditions 

 

ABSTRACT 

This study was caried out to identify the superior cotton lines with desirable fiber quality properties with 

accaeptable yield potential for Nazilli conditions. The study was started with crossing non-reciprpcal 

diallel matting design with GSN 12, Şahin 2000, BA 308, Lider and Delcerro five cotton varieties in 

2011.  Single plant selection was started in 2014-2015 and single line selections started in 2016. 140 

selected plant was planted augmented design in randomized complete block design with four control 

varieties (Gloria, Claudia, BA 308 and Şahin 2000) in Cotton Research Institute-Nazilli experimental 

fields in 2016. Row selection was carried out according to ginning outturn(%), seed cotton yields (kg/da), 

lint yields (kg/da), spinning congistency index (SCI), fiber fineness (mic), fiber length (mm), uniformity 

(UI %), short fiber index (%), fiber strength (g/teks), elongation (%), colour grade, reflectance degree 

(Rd) ve yellowness (+b). 

According to results ginning outturn, lint yields, spinning congistency index, fiber length, uniformity, 

fiber strength and elongation values was found significant. As a result of conducted research superior 

lines was determined as line-298 with 45.5% ginning outturn, line-347 with 713kg/da seed cotton yields, 

line-298 with 301 kg/da lint yields, line-42 with 4,21 micronaire fiber fineness, line-73 with 79 

reflectance degree, line-89 and line-234 with 6.6 +b yellowness, line-141 with 192 spinning congistency 

mailto:coban.mehmet44@gmail.com
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index, 34.34 mm fiber length, 40.1 g/teks fiber strength and 4.8% short fiber index. As a result of research 

in order to improve cotton lines having enhanced for fiber length with acceptable yield potentials 20 row 

was selected from 140 row due to the fiber characteristics and yields potential.  

Key Words: Cotton, Yields, Fiber Quality, Hybridization 
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İlkbaharda Uygulanan Fosforun Şeker Pancarının (Beta vulgaris L.) Verim ve 

Kalitesi Üzerine Etkisi 
 

Ahmet PİŞKİN1   Mustafa TURHAN1 
1Şeker Enstitüsü, Bitki Besleme ve Toprak Şubesi, Etimesgut ANKARA 

: ahmtpiskin@yahoo.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, ilkbaharda toprağa uygulanan (7-8 cm derinliğe) fosforun şeker pancarı verim ve kalite 

değerleri üzerine olan etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Deneme, Ankara Etimesgut deneme 

istasyonu tarlalarında 2003-2006 yılları arasında yürütülmüştür. Deneme konusu fosforun 0, 60, 120, 180 

ve 240 kg ha-1 dozlarıdır. Tesadüf blokları deneme deseninde ve 4 tekrarlamalı olarak planlanan 

denemede Kasandra şeker pancarı çeşidi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 4 yıllık değerler 

birlikte incelendiğinde ilkbaharda uygulanan fosfor, şeker pancarının verim ve kalite değerlerini 

istatistiksel olarak önemli ölçüde etkilemiştir. Şeker pancarı kök verimi, şeker varlığı, arıtılmış şeker 

varlığı ve arıtılmış şeker verimi fosfor dozlarına bağlı olarak artmış, 120 kg P2O5 ha-1 uygulamasında en 

yüksek değer elde edilmiştir. En yüksek fosfor uygulama dozu olan 240 kg P2O5 ha-1 konusunda ise 

verim ve kalite değerleri azalmıştır. Şeker pancarı kalite değerlerinden olan zararlı azot, potasyum ve 

sodyum kapsamı fosfor uygulamalarından etkilenmemiştir. İlkbaharda fosfor uygulamasının şeker 

pancarının verim ve kalite değerleri üzerine etkisi birlikte değerlendirildiğinde en yüksek kök verimi ile 

arıtılmış şeker verimi 120 kg P2O5 ha-1 uygulamasında görülmüş ve fosfor uygulaması yapılmayan 

tanığa göre  % 8.3’lük artış saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Şeker pancarı, fosfor, ilkbahar, pancar verimi, şeker varlığı 

 

The Effects of Phosphorus Applied in Spring on Yield and Quality of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) 

 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the effect of the phosphorus doses (0, 60, 120, 180 and 240 kg 

ha-1) on sugar beet yield and quality values. Phosphorus doses were applied to the soil in the spring (7-8 

cm depth). The study was implemented in the Ankara Etimesgut Trial Station field in 2003, 2004, 2005 

and 2006 and conducted in a randomized block design with four replicates. According to the results, 

when 4 year’s data were examined together, phosphorus applied in the spring significantly affected the 

yield and quality values of sugar beet. Sugar beet root yield, sugar content, white sugar content and white 

sugar yield were highest in 120 kg of P2O5 ha-1 application. Yield and quality values decreased in 240 

kg P2O5 ha-1, which is the highest phosphorous application. The harmful nitrogen, potassium and 

sodium of the sugar beet root that are quality values were not affected by phosphorus application. When 

the effect of phosphorus application in the spring on the yield and quality values of sugar beet were 

evaluated together, the highest values were obtained from 120 kg P2O5 ha-1 application. In the 120 kg 

P2O5 ha-1 application where the highest white sugar yield was taken, white sugar yield increased 8.3% 

according to control that was without phosphorus application. 

Key Words: Sugar beet, phosphorus, spring, beet yield, sugar content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 455 

Gama Işını (Cobalt 60) Dozlarının İpek 607 Pamuk (Gossypium  hirsutum L.) 

çeşidinin M4 Popülasyonundaki Etkileri 
 

Mehmet ÇOBAN1 Süleyman ÇİÇEK1   Levent YAZICI2 
1Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Nazilli – Aydın 

2Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tokat 

: mehmet.coban44@gmail.com 

 

ÖZET 

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme tarlalarında 2016 yılında yürütülen bu 

araştırmada,  İpek 607 pamuk (G. hirsutum L.) çeşidinin tohumlarına uygulanan 5 farklı mutajen Cobalt 

60 gama ışını dozunun (200, 250, 300, 350 ve 400 Gy)  M4 bitkilerinde bazı tarımsal özellikler üzerine 

etkilerinin belirlenmesi, mutasyon ıslahı çalışmalarında kullanılabilecek en uygun gama ışını etkili 

mutasyon doz değerinin saptanması ve lif kalitesi bakımından Türk tekstil sanayisinin beklentilerini 

karşılayabilecek çeşit geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Çırçır randımanı (%), verim (g/bitki), lif verimi 

(g/bitki), iplik olabilirlik indeksi (SCI), lif inceliği (mic), lif uzunluğu (mm), üniformite indeksi (UI %), 

kısa lif oranı (%), lif mukavemeti (g/teks), lif esnekliği özelliklerine göre İpek 607 çeşidi ile 

karşılaştırılarak tek bitki seçimleri yapılmıştır. M4 popülasyonunda tarla şartlarında verim potansiyelleri 

bakımından daha iyi olduğu tespit edilen 246 adet tek bitki seleksiyonu yapılmıştır. Verim ve lif kalitesi 

özellikleri birlikte değerlendirildiğinde 200 Gy mutasyon dozundan 14 adet, 250 Gy dozdan 14 adet, 300 

Gy dozdan 9 adet, 350 Gy dozdan 4 ve 400 Gy dozdan 12 adet tek bitki kontrole göre daha iyi özelliklere 

sahip olduğundan M5 döl sıralarını oluşturmak üzere seçilmiştir. Seçimi yapılan tek bitkilerin çırçır 

randımanı değerleri % 30.11 – 39.66, lif verimi 17 – 71 (g/bitki), iplik olabilirlik indeksi 137 – 200 (SCI), 

lif inceliği 3.62 – 4.95 (mic), lif uzunluğu 31.13 – 38.16 (mm), kısa lif oranı 4.7 – 7.6 (%), lif 

mukavemeti 31.7 – 42.1 (g/teks) ve lif esnekliği 4.7 – 7.5 (%) arasında değişim göstermiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre İpek 607 çeşidine uygulanan mutasyon dozları neticesinde verim ve lif kalite değerleri 

bakımından söz konusu çeşitten daha üstün nitelikli ve ümitvar hatların olduğu kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İpek 607, pamuk, Gossypium hirsutum L.,  mutasyon, gama ışını, lif kalitesi. 

 

Effects of gamma rays (Cobalt 60) radiation doses on M4 population of cotton (Gossypium hirsutum 

L.) variety of İpek 607 

 

ABSTRACT 

In this study carried out in 2016 at experimental fields of Cotton Research Institute-Nazilli it was aimed at 

effects of five different gamma ray radiation doses (200, 250, 300, 350 and 400 Gy) applied to seeds of 

İpek 607 cotton variety on some agronomical traits of M4 plants, determination of the most proper dose 

of gamma radiation for mutation and obtaining of a variety that meets demand of textile industry. 

Individual plants were selected according to ginning outturn (%), lint yields (kg/da), spinning congistency 

index (SCI), fiber fineness (mic), fiber length (mm), uniformity (UI %), short fiber index (%), fiber 

strength (g/teks) and elongation (%) in comparison with İpek 607 variety. 246 individual plants were 

selected according to the yield potential from M4 populations in the field.  14 plant from 200 Gy, 14 plant 

from 250 Gy, 9 plant from 300 Gy, 4 plant from 350 Gy and 12 plant from 400 Gy were selected 

according to yield and lint quality to set M5 progeny rows. Ginning outturn (30.11- 39.66 %), lint yield 

(17 – 71 g/plant), spinning congistency index (SCI) (137-200), fiber fineness (3.62-4.95 mic),  fiber 

length (31.13-38.16 mm), short fiber index (4.7- 7.6 %),  fiber strength (31.7-42.1 (g/teks) and elongation 

(4.7-7.5 %) of selected individual plants were determined. In conclusion it can be said that there are more 

hopeful cotton lines than İpek 607 variety for yield and lint quality.   

Key Words: İpek 607, Cotton,  Gossypium hirsutum L.,  Mutation, Gamma Ray, Fiber Quality 
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Pamukta İlişkilendirme Haritalaması Yöntemiyle Gossypol ile İlişkili Markörlerin 

Belirlenmesi 
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ÖZET 

Pamuk dünyada ve ülkemizde önemli bir tekstil hammaddesi olmakla birlikte aynı zamanda lifi alındıktan 

sonra yağ ve yem sanayisi ile birlikte birçok endüstri koluna hammadde sağlamaktadır. Pamuk 

tohumunun yem ve yağ kaynağı olarak insan ve hayvan beslenmesinde kullanımı tohumun içerdiği 

gossypol maddesinden dolayı sınırlı kalmaktadır. Pamuk ıslah hedeflerinden biri de tohumunda gossypol 

içermeyen çeşitlerin geliştirilmesidir. Böylece pamuktan elde edilen yağın kalitesi ve insan 

beslenmesinde kullanım yaygınlığı artabilecektir. Bu çalışma ile markör destekli seleksiyonu (MAS: 

Marker Asisted Selection) mümkün kılabilecek olan gossypol ile ilişkili markör geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma pamuk genetik stokumuzda bulunan ve yapılacak ıslah programlarında ebeveyn 

olarak kullanılabilecek 48 adet pamuk genotipi ile yürütülmüştür. İlişkilendirme haritalaması 

çalışmalarında fenotipik veri olarak gövde (adet/cm2), yaprak (adet/cm2), koza (adet/cm2) ve tohumdaki 

(adet/mm2)  gossypol beze sayıları ve tohum HPLC analizi verileri kullanılmıştır. Genotipik veri olarak 

genotipler arasında 37 adet SSR markörünün taranması sonucu elde edilen, 83 adet polimorfik bant 

kullanılmıştır. Genel Linear Modelde (GLM); gövdedeki gossypol ile ilişkili 1 adet, kozadaki gossypol ile 

ilişki 4 adet, yapraktaki gossypol ile ilişkili 3 adet, tohumdaki gossypol ile ilişkili 8 adet, tohum HPLC 

sonuçları ile ilişkili 4 adet markör belirlenmiştir. Karışık linear modelde (MLM) ise gövdedeki gossypol 

ile ilişkili 1 adet, kozadaki gossypol ile ilişki 12 adet, yapraktaki gossypol ile ilişkili 3 adet, tohumdaki 

gossypol ile ilişkili 3 adet markör belirlenmiştir. Her iki yöntemde de belirlenen 5 adet (BNL3130, 

BNL3627, JESPR7, BNL3449, BNL387, JESPER178) markör gossypol yönünden oluşturulmuş F2 

popülasyonları gibi özel popülasyonlarda doğrulaması yapılarak, markör destekli seleksiyonda 

kullanımları mümkün olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Pamuk, Gossypol, İlişkilendirme haritalaması, Genetik stok, SSR 

 

Association Mapping for Gossypol Contents in Cotton 

 

ABSTRACT 

Cotton is an important raw material for textile all over the globe and in our country; after fiber it also 

supplies raw materials to oil and feed industry. Cottonseed used as a fat in humans and as feed in animals 

is limited due to gossypol. The goal of cotton breeders is to develope cultivars without gossypol. 

Therefore, cottonseed oil quality matters a lot for increasing use in human diet. In this study it was aimed 

at to develope markers related to gossypol which will be useful for marker assisted selection (MAS). The 

study was carried out with 48 cotton genotypes that can be used as a resource in the breeding programs. 

Phenotypic data were used for association mapping studies. Gossypol number was counted in stem, leaf 

and boll at cm2 while gossypol contents in seeds were measured by using HPLC. 37 SSRs were screened 

among the genotypes for getting of genotypic data and found 83 polymorphic allels. Marker trait 

associations were observed using General Linear Model; 1, 4, 3, 8, 4 gossypol associations with stem, 

boll, leaf, seed and HPLC seed were determined. While Mixed Linear Model (MLM) resulted 1, 12, 3, 3 

associations with stem, boll, leaf and seed respectively. As a whole five common SSR markers BNL3130, 

BNL3627, JESPR7, BNL3449, BNL387, JESPER178 were associated with gossypol, these will be 

verified in F2 population and ultimately used for marker assisted selection. 

Keywords: Cotton, Gossypol, Association mapping, Germplasm, SSR 
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Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru 

Verimi Üzerine Etkileri 
 

Merve DEMİR1   Sevgi ÇALIŞKAN1   
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel 

Üretim ve Teknolojileri Bölümü, Merkez, Niğde, 51240, Türkiye 

: scaliskan@ohu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Türkiye’de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Agria patates çeşidinde farklı dozlarda 

uygulanan demir gübrelemesinin bitki gelişimi ile yumru verimi ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek 

amacıyla, 2016 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 

Araştırma ve Uygulama Alanında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulup 

yürütülmüştür. Denemede 10 farklı demir (Fe) dozu (Fe0: Kontrol (0 Fe g/ha), Fe100: 100 g/ha, Fe100 + 

100: 100 + 100 g/ha, Fe200: 200 g/ha, Fe150 + 150: 150 + 150 g/ha, Fe300: 300 g/ha, Fe200 + 200: 200 

+ 200 g/ha, Fe400: 400 g/ha, Fe250 + 250: 250 + 250 g/ha, Fe500: 500 g/ha) uygulaması kullanılmıştır. 

Demir gübresi uygulaması bitkiler çiçeklenme başlangıcında ve tam çiçeklenme döneminde olmak üzere 

iki dönemde uygulanmıştır. Denemede EDDHA formunda %6 oranında Fe içeren demir gübresi 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, demir uygulamasının bitki gelişimi, yumru verimi ve yumru kalitesi 

üzerine önemli etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, en yüksek yumru verimi 3229.0 kg/da ile 

Fe250+250 uygulamasından, en düşük yumru verimi ise 2441.4 kg/da ile Kontrol uygulamasından elde 

edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kuvvetli alkali toprak yapısına sahip olan Niğde Bölgesi patates 

tarım alanlarında demir gübrelemesinin, yumru verim ve kalitesini arttırmak için uygun olacağı sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Solanum tuberosum, gübreleme, Fe EDDHA, klorofil, yumru verimi 

 

The Effect Of Iron Fertılızatıon On Plant Growth, Yıeld And Qualıty Of Potato (Solanum 

Tuberosum L.) 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effects of iron (Fe) fertilization on plant growth, tuber yield 

and tuber quality at the field of research and application of Plant Production and Technology Faculty, 

Nigde Omer Halisdemir University in 2016 year. Agria potato variety which is widely grown in Turkey 

was used in the study. The experimental design was randomized complete block with three replications. 

Ten different iron (Fe) dozes (Fe0: Control (0 g Fe ha-1), Fe100: 100 g Fe ha-1, Fe100 + 100: 100 + 100 

g Fe ha-1, Fe200: 200 g Fe ha-1, Fe150 + 150: 150 + 150 g Fe ha-1, Fe300: 300 g Fe ha-1, Fe200 + 200: 

200 + 200 g Fe ha-1, Fe400: 400 g Fe ha-1, Fe250 + 250: 250 + 250 g Fe ha-1, Fe500: 500 g Fe ha-1)  

were applied in the study. The application of Fe fertilizer occurred in 2 times of start of flowering stage 

and full flowering. Iron which is in the form EDDHA containing 6% Fe was used in the experiment. The 

highest tuber yiels was obtained from the Fe250 + 250 (250 + 250 g Fe ha-1) application and the lowest 

tuber yields was obtained from the Fe0: Control (0 g Fe ha-1) application 3229.0 kg/da-1 and 2441.4 

kg/da-1 respectively. Also results showed that the application of iron fertilizer in two times was more 

effective than one times. It has been concluded that iron fertilization will be suitable for tuber yield and 

quality in potato production in Nigde region. 

Key Words: Solanum tuberosum, fertilization, Fe EDDHA, chlorophyll, tuber yield,  
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Kahramanmaraş İlinde Çerezlik Ayçiçeği Üretim Faaliyetinin Ekonomik Yönü 
 

Mücahit PAKSOY1, Fazilet KIRAÇ1 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 

Kahramanmaraş 

 

Özet 

Bu çalışmada, Kahramanmaraş ilinde çerezlik ayçiçeği üretimi yapan çiftçilerin sosyo-demografik 

özelliklerini belirlenmesi, çerezlik ayçiçeği üretim ve pazarlama yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda çerezlik ayçiçeği üreten çiftçilerle tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 71 çerezlik 

ayçiçeği üreticisi ile 2017 yılı Ağustos ayında yüz yüze yapılan anket çalışması yapılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre ayçiçeği üreticilerin yaş ortalaması 49,9 olup tamamı erkektir. Eğitim düzeyi düşük olup 

genellikle ilköğretim düzeyindedir. (%81,69). Aile birey sayısı 5,41 olup, yıllık ortalama tarımsal gelir 

29197,18 TL olarak saptanmıştır. Üreticilerin ortalama tarımsal deneyim süresi 27,12 yıl, ayçiçeği 

deneyim süresi ise 17,70 olarak belirlenmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama arazi varlığı 65,65 dekar, 

çerezlik ayçiçeği ekilen alan 30,3 dekar, ortalama üretim miktarı ise 7329 kg olarak tespit edilmiştir. 

Yıllık ortalama ayçiçeği satış tutarı ise 33.350 TL olarak saptanmıştır. Ayçiçeğin satış ortalama 4,5 TL 

olarak belirlenmiş olup, büyük çoğunluğu (%81,69’u) tüccara satılmaktadır. Çerezlik ayçiçeği 

pazarlanmasında en büyük sorun olarak fiyatların düşük olması belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çerezlik ayçiçeği, pazarlama, Kahramanmaraş 

 

Economic Aspects of Appetizer Sunflower Production in Kahramanmaras Province 

 

ABSTRACT 

In this research it is aimed that, determine socio demographic characteristics appetizer sunflower 

producers and analyze structure of appetizer sunflower production and marketing in Kahramanmaras 

province of Turkey. With this purpose a survey was conducted with 71 sunflower farmers in August 2017 

determined by stratified sampling method. According to results average age of farmer was 49,9. Farmer’s 

education level was at primary level. Family size obtained as 5.41. Annual farm income was 29197.18 

TL. Average year of production experience was determined 27.12 and years of sunflower experience was 

17.70. In investigated farms average land was 65.65, sunflower sown area 30.3 decare and sunflower 

production 7329 kg. Average annual sales amount from sunflower was determined 33.350 TL. Average 

appetizer sunflower selling price was obtained 4.5 TL. Producers sell generally to tradesman. Main 

problem in sunflower marketing determined as lowness of price. 

Key Words: Appetizer sunflower, marketing, Kahramanmaraş 
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AYÇİÇEĞİNDE MİLDİYÖ (KÖSE) HASTALIĞINA DAYANIKLI 

GENOTİPLERİN KLASİK VE MOLEKÜLER YOLLARLA BELİRLENMESİ 

 
Yalçın KAYA, Semra HASANÇEBİ, Necmi BEŞER 

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 22030 / EDİRNE 

: yalcinkaya@trakya.edu.tr 

 

ÖZET 

Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii) ülkemizde ve dünyada en önemli yağ bitkilerden biri olan 

ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) verimi önemli ölçüde sınırlayan, dünyada ve ülkemizde en yaygın 

görülen hastalıklardan biridir. Ayçiçeğinde %100’e varan verim kaybına neden olan mildiyö ile 

mücadelede daha önce tohum ilaçlaması mümkün iken, son yıllarda mildiyönün yeni ırklarına karşı, gerek 

tohum ilaçlamasıyla, gerekse diğer kimyasal mücadele yöntemleriyle kontrol imkânı yoktur. Bu nedenle, 

hastalıkla mücadelede en etkin yol dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ve kullanılmasıdır. Şu anda 

mildiyönün değişik ırklarına karşı dünyada yirmiden fazla dayanıklılık genleri belirlenmiş ve bunların 

birçoğu piyasada ekilen ticari çeşitlere aktarılmıştır. Ülkemizde daha önce Pl6 genine sahip ayçiçeği 

çeşitleri dayanıklılık için yeterli iken, bugün gerek bu gen, gerekse bir üstü olan Pl8 genine sahip genler 

dahi yeterli olmamaktadır. Ayrıca mildiyönün yeni ırkları daha önce sadece Trakya Marmara bölgesinde 

görülürken son yıllarda Çukurova, Karadeniz dahil, tüm ayçiçeği ekim bölgelerinde görülmektedir. 

Dayanıklılık için yeni geliştirilecek ve ülkemizde piyasada yer alacak çeşitlerin yukarıda belirtilen 

genlerin üst versiyonları veya dünyada birçok bölgede dayanıklılık sağlayan PlArg genine sahip olması 

mutlak gereklidir. Hastalığına dayanıklı hat ve çeşitlerin klasik ıslah yöntemleri ile geliştirilmesi uzun bir 

süreci gerektiğinden, son yıllarda ıslah programlarında sıkça kullanılan modern ıslah tekniklerinden 

moleküler markır destekli seleksiyon (MAS) yardımıyla mildiyöye dayanıklılık hızlı ve etkili biçimde bu 

sürecin kısaltılması mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, mildiyö hastalığına dayanıklılık ıslahında 

ülkemizde ve dünyadaki son durum ortaya koyularak, ayrıca mildiyöye dayanıklılık konusunda Trakya 

Üniversitesi Teknopark firması olan TRAGEN Ar-Ge firması tarafından yürütülen projelerdeki klasik 

ıslah çalışmaları ve Trakya Un Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Moleküler Genetik laboratuvarında 

yürütülen projelerdeki dayanıklılık genleri ile bağlantılı moleküler markır çalışmaları yer alacaktır. 

Anahtar kelime: Ayçiçeği, MAS, Islah, Mildiyö, Plasmopara halstedii 
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Effect of Plant Density on Yield, Yield Component and Some Morphological Traits 

of Cephalaria syrica Schrad., in Urmia Condition, West Azerbaijan, Iran 
 

Amir Rahimi1      Sadegh Taghipour1 
1Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran 

: emir10357@gmail.com 

 

ABSTRACT 

Cephalaria syriaca Schrad. is one of the most importunate and successful weeds barely in wheat fields 

and commonly encouraged to grow in wheat fields of Russia. The plant which grows particularly in wheat 

fields harvested and ground with the wheat and gives a slight blue shade and a bitter taste to the bread. 

When flour of the seeds is added to wheat flour at low levels, it has been shown to have a prominent role 

in the strengthening of flour dough and bread with a delayed staling rate. The present study aims to 

evaluate the effect of plant densities on yield and yield components of the plant in Urmia condition, West 

Azerbaijan, Iran. The trial was carried out at the experimental fields of Agronomy Department, Faculty of 

Agriculture, Urmia University, during 2015-2016. The seeds were obtained from Food Science 

Department, Ankara University, Turkey. Seed sowing was done in early March using randomized 

complete block design with three replications. Nine plant densities used as treatments. As the results of 

first year the characters such as head number, infertile seed percentage, plant height, branch number, seed 

number/head, 1000 seed weight, seed yield/ha, biologic yield/ha, HI ranged 36.87-91.80 number, 18.26-

38.21%, 45.60-55.60 cm, 71.67-122.13 number, 12.84-15.95 number, 13.71-14.50 g, 1366.22-3192.69 

kg/ha, 3372.33-7191.33 kg/ha and 34.44-44.31% respectively. In second year the characters such as head 

number, infertile seed percentage, plant height, branch number, seed number/head, 1000 seed weight, 

seed yield/ha, biologic yield/ha, HI ranged 50.09-119.34 number, 18.47-28.57%, 50.05-60.33 cm, 81.70-

139.23 number, 14.38-17.38 number, 13.72-15.05 g, 1594.38-3225.76 kg/ha, 4202.90-7567.33 kg/ha and 

37.12-44.31% respectively. In conclusion further seed yield and HI from high plant density whereas 

further infertile seed percentage and flower number per plant obtain from low plant density.    

Keywords: plant density, seed yield, infertile seed, Cephalaria, plant height 
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Su Stresine Toleranslı Yer fıstığı (Arachis hypogaea) Hatlarının Belirlenmesi 
 

Ali Beyhan UÇAK1   A.Nuran ÇİL2  M.Durak TÜYSÜZ3  Hayri ŞAHİN3  Ekin ŞARLI3 
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3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 
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: alibeyhanucak@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Çukurova koşullarında yetiştirilen 30 adet durulmuş (homozigot hale gelmiş) yer fıstığı 

hattının su stresine toleransını belirlemek amacıyla 2015 ve 2016 yıllarında Çukurova Tarımsal Araştırma 

deneme arazisinde tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Sulama 

programı, etkili kök derinliğindeki mevcut nem %50'ye düştüğünde tekrar tarla kapasitesine çıkaracak 

miktarda suyun damla sulama yöntemiyle uygulanması şeklinde oluşturulmuştur. Araştırma yıllarında 

dört sulama uygulaması yapılmıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda genotipler arasındaki farklılıklar 

istatistiki olarak (p<0.01) önemli bulunmuştur. Çalışmanın iki yıllık LSD testi sonuçlarına 

(ortalamalarına) göre en yüksek verim (641.55 kgda-1), en düşük bitki su stres indeksine (CWSI=0.25)  

ve en yüksek klorofil içeriğine (CC=47.81 spad) sahip 30 nolu hattan (Sultan) elde edilmiştir. En düşük 

verim ise (134.56 kgda-1) yüksek CWSI'ne ve düşük klorofil içeriğine sahip olan 20 nolu hattan (IP:85)  

elde edilmiştir. Araştırma sonucunda verim, CWSI ve CC açısından öne çıkan ve sulama suyunu 

optimum bir randımanla kullanan 30 nolu hat su stresine tolerant olarak tespit edilmiş ve su stresine 

dayanıklılık çalışmalarında değerlendirilebilir özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. SSL konusunda 

düşük verim elde edilen 20 nolu hat ise hassas olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki su stres indeksi, Klorofil içeriği, Su stresi, Yerfıstığı 

 

Determination of Water Stress Tolerant Peanut (Arachis hypogaea) Lines 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in three replications of randomized blocks trial design in Cukurova 

Agricultural Research trial land in 2015 and 2016 to determine water stress tolerance of thirty (30%) 

homozygous ground loins grown in Cukurova conditions. The watering program was designed to apply 

the water to the soil at an effective root depth of 50% to reduce the moisture content to 50% by drip 

irrigation. During the research years, four irrigation applications were made. As a result of the analysis of 

variance, differences between genotypes were statistically significant (p <0.01). The study yielded 30 

lines (Sultan) with the highest yield (641.55 kgda -1), lowest plant water stress index (CWSI = 0.25) and 

highest chlorophyll content (CC = 47.81 spad) according to the two year LSD test results it was. The 

lowest yield (134.56 kgda-1) yielded 20 CWSI horns (IP: 85) with high CWSI and low chlorophyll 

content. As a result of the study, yield, CWSI and CC, 30 lines which use irrigation water with optimum 

efficiency, were determined as tolerant to water stress and determined to have evaluable properties in 

water stress endurance studies. On the other hand, 20 lines with low efficiency have been determined 

sensitively. 

Key words: Crop water stress index; Chlorophyll content, Water stress, Peanut 
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ERZURUM VE IĞDIR ŞARTLARINDA FARKLI KİNOA GENOTİPLERİNİN 

KURU MADDE VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Mustafa TAN1       Süleyman TEMEL2 
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: mustan@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 

Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) sahip olduğu bazı avantajlardan dolayı tarımı hızla artan alternatif 

bir bitkidir. Kinoa tarımının sağlıklı yaygınlaşabilmesi için değişik ekolojilere uygun çeşitlerin 

belirlenmesine yönelik temel çalışmalar yapılmalıdır. Bu araştırma Doğu Anadolu Bölgesinin farklı 

ekolojik özellikler gösteren Erzurum ve Iğdır illerinde kaba yem üretimi için uygun kinoa çeşitlerinin 

belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma 2015 ve 2016 yıllarında sulu şartlarda yürütülmüştür. 

Denemeler her bir lokasyonda 15 adet genotip (4 adet popülasyon ve 11 adet çeşit) ile şansa bağlı tam 

bloklar deneme deseninde dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada kuru madde verimi ve 

ilgili bazı özellikler incelenmiştir.  

Araştırmada kinoanın kuru madde verimi ve ilgili özellikleri genotiplere ve lokasyonlara bağlı olarak 

önemli değişimler göstermiştir. İki yıllık ortalama sonuçlara göre Iğdır lokasyonundan Erzurum 

lokasyonuna göre daha yüksek verimler elde edilmiştir (sırasıyla 514.5 kg/da ve 1074.7 kg/da). Erzurum 

şartlarında Çin kökenli popülasyon, Sandoval Mix ve Peru kökenli beyaz tohumlu popülasyonun 

verimleri yüksek bulunmuştur. Iğdır şartlarında ise Peru kökenli beyaz popülasyon ile kırmızı popülasyon 

yüksek kuru madde verimine sahip olmuşlardır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre kinoa Erzurum 

şartlarında çok iyi performans gösterememiştir. Buna karşılık Iğdır lokasyonu için beyaz ve kırmızı renkli 

popülasyonlar ile Red Head, Sandoval Mix ve Cherry Vanilla çeşitleri kuru ot üretimi için önerilebilir.  
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Gözlü ve Altınova Tarım İşletmelerinde Islah Edilen Korunga Çeşitlerinin Verim ve 

Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Ön Araştırmalar 
  

 Ali KOÇ1  Hakkı AKDENİZ2 
1Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, AR-GE Şube Müdürlüğü, Ankara 

2Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Iğdır 

: alikoc6164@hotmail.com 

 

ÖZET: Bu çalışma, TİGEM İşletmesine ait Altınova ve Gözlü tarım işletmelerinde ıslah edilen korunga 

çeşitlerinin Koç 1461, Emre, Yunus, Fatih, Mehmetalibey ve Hilal çeşitleri İle standart çeşit olarak 

kullanılan Özerbey ve Lütfübey çeşitlerinin verim ve bazı tarımsal özelliklerini incelemek amacıyla 2014 

ve 2015 yılarında yapılmıştır. Deneme iki ayrı yerde, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 

tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çeşitlerin verim ve bazı tarımsal özellikleri yıllara ve lokasyonlara 

bağlı olarak değişim göstermiştir.  

Yıllar ve lokasyonların ortalaması olarak yaş ot verimleri (2077.3-2674.9 kg/da), kuru ot verimleri 

(456.9-575.1 kg/da), çiçeklenme gün sayısı (135.0-140.8 gün), ana sap uzunluğu (90.5-100.8 cm), ana sap 

kalınlığı 5.7-6.7 mm), ana sap sayısı (15.0-18.0 adet), yatma durumu (1-3), 1-5 skalasına göre), 

seyrekleşme oranı (% 18.9-20.7), kışa dayanıklılık (%92.5-95.3) olarak bulunmuştur. Yıllar ve 

lokasyonların ortalaması olarak en yüksek kuru ot verimi 575.1 ile 564.1 kg/da verim Emre ve Koç 1461 

çeşidinden, en düşük verim ise 534.5 kg/da ile Özerbey çeşidinden elde edilmiştir.     

Denemesin sonuçlarına göre, ana sap uzunluğu üzerinde lokasyon, yıl x çeşit interaksiyonu önemsiz, yaş 

ve kuru ot verimler dahil diğer bütün tarımsal karakterler üzerinde yıl, yıl x lokasyon, lokasyon x çeşit, yıl 

x çeşit, yıl x lokasyon x çeşit interaksiyonları çok önemli bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Korunga, Onobrychis sativa L., çeşit, verim ve tarımsal özellikler  

  

Preliminary Investigations on the Yield and Some Agricultural Properties of Sainfoin (Onobrychis 

sativa L.) Species of Breed in Gözlü and Altınova Agricultural Establishments 

 

ABSTRACT 

The objective of this experiment was to investigate the yields and some agricultural characteristics of the 

varieties of Özerbey and Lutfübey which are used as standard varieties with Koç 1461, Emre, Yunus, 

Fatih, Mehmetalibey and Hilal varieties of sainfoin grown in Altınova and Gözlü agriculture enterprises 

belonging to TİGEM in 2014 and 2015. The experiment was carried out completely randomized blocks 

design with 4 replicates. The yield and some agricultural characteristics of the varieties varied depending 

on years and locations. As averages of years and locations, green herbage yield (2077.3-2674.9 kg / da), 

hay yield (456.9-575.1 kg/da), number of flowering days (135.0-140.8 days), main stem length (90.5-

100.8 cm), plant density ratio (18.9- 20.7%), winter resistance (92.595.3%), the number of main stems 

(15.0-18.0), lodging ratio (1-3). The highest hay yields (575.1 and 564.1 kg/da)  were obtained as the 

average of years and locations. Emre and Koç 1461 variety had the highest yield and the lowest yield was 

obtained from the Özerbey variety with 534.5 kg /da. According to the results of the experiment,  year 

and the interactions of year x location, location x variety, year x variety, year x location x variety were 

found to be very important depending on all other agricultural characters including.   

Keywords: Sainfoin, Onobrychis sativa L., variety, yield, agricultural traits  
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Sulu  Şartlarda Macar Fiğinin (Vicia pannonica Crantz.),  

Tritikale (Triticosecale Witt.) İle Karişimlarinin Farkli Ekim Zamanlari ve 

Sikliklarinda Hasil Ot Verimi ve Bazi Tarimsal Özeliklere Etkisi1 

 

Ahmet GÜNEŞ2, Mevlüt MÜLAYİM3 
2 Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya/Türkiye 

3 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya/Türkiye 

: agunes977@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Macar fiğinin (% 70), tritikale (% 30) ile karışımlarında farklı ekim zamanları ve sıklıklarının 

yeşil ot verimi ve bazı verim öğeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2006-2007 ve 2007-

2008 ekim yıllarında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BDUTAE) sulu 

koşullarında yürütülmüştür.  Çalışmada, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 

geliştirilen Tarm Beyazı-98 Macar fiği çeşidi ile BDUTAE tarafından geliştirilen Melez-2001 tritikale 

çeşiti kullanılarak Macar fiği (% 70)+tritikale (% 30) karışımları oluşturulmuştur. Karışımların ekimi, 4  

farklı ekim zamanında (01 Eylül, 20 Eylül, 10 Ekim ve 30 Ekim) ve 4 değişik ekim sıklığında (200, 300, 

400 ve 500 adet/m2) gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada ekim zamanı ve sıklıklarının Macar fiği (% 70)+tritikale (% 30) karışımlarında yeşil ot 

verimi ve bazı verim özelliklerine etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, iki yıllık ortalamalara göre 

en yüksek; yeşil ot verimi 20 Eylül ekim zamanında   300 adet/m2 ekim sıklığında 6623.1 kg/da, kuru 

madde oranı 10 Ekim tarihinde 300 adet/m2 ekim sıklığında % 28.9, kuru madde verimi 20 Eylül ekim 

zamanında 300 adet/m2 ekim sıklığında 1534.7 kg/da, ham protein oranı 01 Eylül tarihinde 200 adet/m2 

ekim sıklığında % 15.5, ham protein verimi ise 20 Eylül ekim zamanında 300 adet/m2 ekim sıklığında 

199.0 kg/da olarak elde edilmiştir. 

İki yıl süreyle yürütülen bu çalışmada, ele alınan özellikler arasında farklılıklar istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Ele alınan özellikler bakımından elde edilen sonuçlara göre; Orta Anadolu sulu şartlarında 

ot amaçlı Macar fiği (% 70)+tritikale (% 30) karışımını yetiştirmek isteyen üreticilere, 10 Ekim tarihinde 

300 adet/m2 ekim sıklığını kullanmaları önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Macar fiği, tritikale, ekim zamanı, ekim sıklığı, yeşil ot verimi, verim öğeleri 
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Yem Bitkisi Olarak Kullanılabilecek Selvi Sirken (Atriplex nitens Schkuhr.) İle 

İlgili Konya’da Yapılan Çalışmalar 

 
Ramazan ACAR1, Abdullah ÖZKÖSE1, Nur KOÇ1 

1Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

: racar@selcuk.edu.tr  

 

ÖZET  
Orta ve Doğu Anadolu’nun doğal alanlarında bulunan erken gelişme devresinde insan, gelişmenin geç 

devrelerinde de hayvan yemi olarak kullanılan tek yıllık Selvi Sirken (Atriplex nitens Schkuhr.) ile Konya 

da farklı zamanlarda, farklı araştırmalar yapılmıştır. Özellikle kurak şartlarda, organik olarak üretime 

uygun olan Selvi Sirkenin iki ticari tipi dünyada insan gıdası sebze olarak ta yetiştirilmektedir. 2011 

ilkbaharda ekilen Selvi Sirkenden ortalama 3.5 aylık süre sonunda 5.5 ton da-1 ’a kadar yeşil ot verimi 

alınmış ve herhangi bir sulama ve gübreleme yapılmamıştır. Havaların çok kurak olduğu 2016 yılında ise 

yine sulama ve gübreleme yapılmadan 1659 kg da-1’ a kadar yeşil ot elde edilmiştir. Her iki denemede 

tarla şartlarında gerçekleştirilmiştir. Bu bitki ile ilgili araştırmalar, farklı yetiştirme şartlarında devam 

etmektedir. Özellikle kurak şartlarda ekonomik yem elde etmede, tek yıllık bir bitki olarak kullanımı 

amaçlanmıştır.      

Anahtar Kelimeler: Atriplex nitens (Selvi Sirken), Kurak Şartlar, Ot Verimi 

 

 

The Researches carried Out in Konya Related to Atriplex nitens Schkuhr. Which can be used as 

Forage Crops 

 

ABSTRACT  

Atriplex nitens Schkuhr is naturally located in the range of Central and East Anatolia. While this plant is 

used as human food in early development periods, in late stages of that plant is used as forage crops. The 

different researches related to Atriplex nitens, which is annual plants were carried out at various dates in 

Konya. Two commercial types of Atriplex nitens which produces as organic, especially drought 

conditions are growth as human food in the world. The green fodder was reached up to 5.5 ton da-1 and 

was obtained from Atriplex nitens sown in spring 2011 after at 3.5 monthly, and these plants weren’t done 

any fertilization and irrigation. As for, in 2016 when the weather was arid, these plants which were no 

fertilization and irrigation were obtained from green fodder by 1659 kg da-1. Each trial was carried out in 

field conditions. The searches related to this plant are continued in different growth conditions. In this 

paper is aimed to using as annual plant obtained economic forage, especially in drought conditions. 

Keywords: Atriplex nitens, Drought conditions, Hay yield  
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Farklı Taban Gübresi Uygulamalarının Yem bezelyesi (Pisum arvense L.)’nin Ot 

Verimi ve Kalitesine Etkisi 

 
Ertan ATEŞ1    Ali Servet TEKELİ1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Süleymanpaşa-Tekirdağ 

:  ertan_ates@hotmail.com  

 

ÖZET 

Edirne ili Keşan ilçesindeki çiftçi tarlasında yapılan çalışma, 2013-2015 yılları arasında 2 yıl süreyle 

yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulan araştırmada Töre 

yem bezelyesi çeşidi ile yörede kullanılan 3 farklı taban gübresi (18-46-0, 20-20-0 ve 8-21-0 

organomineral gübre) kullanılmıştır. Morfolojik gözlemler (bitki boyu, dal sayısı ve yaprak/sap oranı) ve 

yeşil ot verimi yem bezelyesinin tam çiçeklenme döneminde ölçülmüş daha sonra kuru ot verimi, ham 

protein, ADF ve NDF oranları belirlenmiştir. En yüksek bitki boyu (135.3 cm), dal sayısı (6 adet), 

yaprak/sap oranı (0.92), yeşil ot verimi (5214.7 kg/da), kuru ot verimi (1112.5 kg/da), NDF (% 42.7) ve 

ham protein oranı (%18.4) ile en düşük ADF (% 31.3) oranı organomineral taban gübresi (8-21-0) 

uygulamasında tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ot verimi, Pisum arvense L., taban gübresi, yem bezelyesi 

 

The Effect of Different Based Fertilizer Applications on Herbage Yield and Quality of Fodder Pea 

(Pisum arvense L.) 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effect of different based fertilizer applications on herbage 

yield and quality of “Tore” fodder pea variety in Edirne-Kesan ecological conditions in 2013-2015. The 

experiment design was randomized complete block with three replications. In the research, three based 

fertilizer kinds (18-46-0, 20-20-0 and 8-21-0) were applied. The 8-21-0 organomineral based fertilizer 

was gave the maximum plant height (135.3 cm), number of stem (6), leaf/stem ratio (0.92), green fodder 

yield (52. 147 t ha-1), dry matter yield (11.125 t ha-1), NDF (42.7%) and crude protein ratio (%18.4). The 

minimum ADF ratio (31.3%) was obtained from the same fertilizer application. 

Keywords: Fertilizer, fodder pea, herbage yield, Pisum arvense L. 
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İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Islah Çalışmaları 
 

Celal YÜCEL1    Mustafa AVCI2    lker İNAL1    Murat Reis AKKAYA3 
1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

2Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Niğde 
3Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi, Adana 

: celalyucel1@gmail.com 

 

ÖZET 

Araştırma, Çukurova bölgesine uygun kışlık ara ürün yetiştirme döneminde tarımı yapılabilecek, ot 

verimi ve kalitesi yüksek yeni İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin geliştirilmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, popülasyon karakterindeki materyalde, kendine döllenen bitkilerde 

uygulanan tek bitki seleksiyonu yöntemiyle, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Araştırma Alanında, 2010-2015 yılları arasında kışlık dönemde yürütülmüştür. Araştırmaya, Kasım 

2010’de 70 x70 cm aralıklarla 2000 tek bitki elde edilecek şekilde kaynak popülasyonu ile başlanmıştır. 

2011 yılında 200 tek bitki, 2012 yılında 70 tek bitki sırası, 2013 yılında ise 22 genotip seçilmiştir. 2013-

14 ve 2014-15 yıllarında standart çeşitlerinde yer aldığı 25 genotiple çeşit verim denemelerine devam 

edilmiştir. Araştırmada çeşit verim denemeleri, tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. Çeşit verim denemeleri sonucunda, genotiplerin çiçeklenme gün sayısı, kuru madde 

verimi, sindirilebilir kuru madde verimi, ham protein oranı ve nispi yem değeri sırasıyla 120.0-132.8 gün, 

894-1222 kg da-1, 4449.7-611.5 kg da-1, % 14.02-17.21, ve 80.5-102.2 arasında değişim göstermiştir. İki 

yıllık çeşit verim denemeleri sonucu 3,4,13,10,17,14 ve 7 no’lu genotiplerin verim ve bazı kalite değerleri 

bakımından diğer genotiplerden üstün oldukları saptanmıştır. Söz konusu genotipler, ileride yapılacak 

ıslah çalışmalarında değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İskenderiye üçgülü, ıslah, genotip, verim, kalite 

 

Researches  of Berseem Clover (Trifolium alexandrinum L.) Breeding 

 

ABSTRACT 

The research was carried out with the aim of developing new Berseem clover (Trifolium alexandrinum 

L.) varieties with high yield and quality, which can fit well to the winter-mid cropping season in 

Çukurova region. At the initiation, we started off with a population of berseem clover was available by 

the Institute and also single plants selection method was implemented as used in self-pollinated crops. 

The experiment was arranged in a randomized complete block design with three replications at the 

Experimental Field of Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute in Dogankent 

(Adana/Turkey) as winter crops in winter period of the 2010-2015. As a source population, the breeding-

nursery, consisting of 2000 spaced plants were established (70 x 70 cm) in first year, 200 single plants 

were selected in first year, 70 plant rows were selected second year and, 22 genotypes were selected thirty 

year. Yield-trail experiment was carried out in 2013/14 and 2014/15 years with 25 genotypes. According 

to the means of the combined two years; days to flowering, dry matter yield, digestibility dry matter yield, 

crude protein ratio and relative feed value were changed between, 120.0-132.8 days, 894.0-1222.0 kg da-

1, 449.7-611.5 kg da-1, 14.02-17.21 % and 80.5-102.2, respectively. According to the result, it was 

concluded that some genotypes in terms of dry matter yield and other forage quality characteristics. 

Bersem clover cv. 3, 4,13, 10, 17, 14 and 7 were superior than other genotypes in Çukurova conditions. 

These genotypes are ready to use in future breeding programmes. 

Keywords: Berseem clover (Trifolium alexandrinum L.), breeding, genotype, yield, quality 
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Biyoetanol Üretiminde Kullanılmış Tatlı Sorgum Saplarının Silaj Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Celal YÜCEL1 İlker İNAL1   Feyza GÜNDEL1  Derya YÜCEL Arif AKTAŞ 

Hasan Ali KARAAĞAÇ  Rüştü HATİPOĞLU2  İsmail DWEIKAT3 
1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

2Cukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana 
3Nebraska University, Department of Agronomy and Horticulture, Lincoln, USA 

: celalyucel1@gmail.com 

 

ÖZET 

Araştırma, farklı tatlı sorgum genotiplerinin biyoetanol elde etmek için sıkılan saplarının (posa) yem 

olarak kullanılma potansiyelinin saptanması amacıyla yürütülmüştür.  Değişik kaynaklardan temin edilen 

ve çoğunluğu tescilli ve ticari çeşit olan 21 tatlı sorgum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) 

Mohlenbr.) genotipi materyal olarak kullanılmıştır. Tarla denemeleri, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü (DATAEM) Araştırma Alanında 2016 yılında 2. ürün koşullarında, tesadüf blokları deneme 

desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ekimde sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 15 cm olacak 

şekilde planlanmıştır.  Araştırmada hasat, salkımdaki tanelerin süt-hamur olum dönemi arasındaki tarihte 

yapılmıştır. Bitkinin yaprak ve salkımları sıyrıldıktan sonra saplar özel tasarlanmış bir makinede sıkılmış 

ve özsuyu alınan saplar silaj yapılarak yem kalite özellikleri saptanmıştır.  

Araştırma sonuçları; genotiplere bağlı olarak posa veriminin 3293-13390 kg da-1, silaj kuru madde 

veriminin 781-4262 kg da-1, SKM oranının % 54.67-65.60, pH değerinin 3.03-3.19, ham protein (HP) 

oranının % 2.59-5.05, net enerji değerinin 1.273-1.473 Mcal kg, NDF oranının % 41.62-62.47, ADF 

oranının % 29.91-43.94, ADL oranının % 3.83-7.74, kül oranının  % 3.90-7.47,  kuru madde tüketimi 

(KMT) oranının % 1.92-2.89 ve nispi yem değerinin (NYD)’nin 81.5-146.9 arasında değiştiğini 

göstermiştir. Araştırmada, Çukurova bölgesinde 2.ürün koşullarında biyoetanol verimleri için özsuyu 

alınan saplardan 7669 kg da-1 (21 genotipin ortalaması) posa (küspe) verimi alındığı ve söz konusu 

materyalin silaj yapılması sonucu özellikle yüksek kalitede kaba yem potansiyeli oluşturduğu 

saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: tatlı sorgum, posa verimi, silaj, kalite 

 

The determining silage quality parameters of sap of sweet sorghum extraction for bioethanol 

production 

 

ABSTRACT 

The objective of this proposal is to evaluate the potential of sweet sorghum bagasse as a source of forage 

production. The experiment were conducted in south of Turkey at the Eastern Mediterranean Agricultural 

Research Institute during the second crop season in 2016. Twenty one sweet sorghum genotypes obtained 

from various sources were used as material and each genotype were sown in one row of 4 m long and 0.7 

m apart in Jun 13th according to randomized complete block design with four replications. In terms of 

genotypes, bagasse  yield, dry matter (DM) yield, digestible dry matter (DDM) ratio, pH, crude protein 

(CP) ratio, net energy,  acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent lignin 

(ADL) concentrations ash content,  dry matter intake (DMI) and  relative feed value (RFV) were ranged 

from 3293-13390 kg da-1, 781-4262 kg da-1, % 54.67-65.60, 3.033-3.193, % 2.59-5.05, 1.298-1.473 

Mcal kg, % 41.62-62.47, % 29.91-43.94, % 3.83-7.74, % 3.90-7.47, % 1.92-2.89, and 81.5-146.9 

respectively. As a result of the research, 21 genotypes in the Çukurova region under the 2 nd product 

conditions had high potential yield and silage quality  

Keywords: Bio-ethanol biomass, brix value, sweet sorghum, sugar, yield. 
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Çanakkale Doğal Meralarında Bulunan Trifolium spumosum L. ve Trifolium 

angustifoilium L.’un Bazı Morfolojik, Biyolojik ve Tarımsal Özellikleri 
 

Altıngül ÖZASLAN PARLAK1         Ahmet GÖKKUŞ1            Ziya KARAKOYUNLU1  

 Emine SÜRÜCÜ1 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 17100/Çanakkale 

: ozaslan@comu.edu.tr 

 

ÖZET 

Kurak ve yarı kurak meralarda tek yıllık baklagiller kendi kendini tohumlayabilmesi, kaliteli ot üretmesi, 

toprağa azot bağlaması, toprağın verimliliğini artırmasından dolayı ekosistem ve otlayan hayvanlar için 

çok önemli bitkilerdir. Bu türler sıcak ve kurak mevsimi tohumlarıyla geçirdikleri için, küresel ısınmaya 

bağlı artan kuraklık nedeniyle son yıllarda önemleri daha da artmaktadır. Bu yüzden bu çalışma 

Çanakkale meralarının yaygın yıllık üçgül türlerinden olan Trifolium spumosum L. ve Trifolium 

angustifolium L. türlerinin morfolojik, biyolojik ve tarımsal özelliklerini belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. Doğal meralarda 2011 yılında her bir türden 50 adet bitki örneği çiçeklenme döneminde 

toprak seviyesinden kesilerek toplanmış ve üzerinde biyometrik ölçümler yapılmıştır. T. spumosum ve T. 

angustifolium türlerinin ortalama bitki boyu sırasıyla 33.44 ve 45.06 cm, ana dal sayısı 3.58 ve 5.34 adet, 

yan dal sayısı 2.17 ve 2.99 adet, ana dal çapı 2.56 ve 2.33 mm, ana dalda yaprak sayısı 11.59 ve 18.84 

adet, ana dalda kömeç sayısı 2.26 ve 2.53 adet, kömeçte çiçek sayısı 21.72 ve 55.98 adet, yaprak 

uzunluğu 5.36 ve 5.70 cm, yaprakçık boyu 2.31 ve 3.09 cm, yaprakçık eni 1.46 ve 0.42 cm, sap oranı % 

65.65 ve 51.09, yaprak oranı % 21.48 ve 17.63, çiçek topluluğu oranı % 12.87 ve 31.28, bitki başına kuru 

madde verimi 5.73 ve 6.16 g, NDF oranı % 49.79 ve 53.02, ADF oranı % 45.80 ve 45.66, ADL oranı % 

28.43 ve 31.04, ham protein oranı da % 21.10 ve 17.75, olarak belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizi 

sonucunda T. spumosum’un bitki boyu ile ana dal çapı, ana dal sayısı ile yan dal sayısı, sap oranı ile 

yaprak oranı ve çiçek topluluğu arasında önemli ilişki belirlenmiştir. T. angustifolium’da ise incelenen 

özelliklerin hemen hemen hepsi arasında önemli ilişki saptanmıştır. Her iki bitki de tarımsal açıdan 

oldukça önemli olup, tür içinde varyasyon oldukça yüksektir. Verim bakımından yüksek olan genotipler 

seçilerek Akdeniz kuşağı meralarının ıslahında kullanabilecek durumdadır. Bunun yanında bu bitkiler 

örtü bitkisi, arkadaş bitki ve koruyucu bitki olarak da kullanılabilecek özelliklere sahiptirler. 

Anahtar Kelimeler: Trifolium spumosum L., Trifolium angustifolium L., morfolojik özellikler 

 

Morphological, Biological and Agricultural Characteristics of Trifolium spumosum L. and 

Trifolium angustifoilium L Species Common Over the Rangelands of Çanakkale Province 

 

ABSTRACT 
Annual legumes are quite significant plants for ecosystem and grazing animals in arid and semi-arid 

regions since they can seed themselves, supply quality forage, fixate atmospheric nitrogen into soil and 

improve soil quality. These species have become even more significant in recent years together with 

increasing global warming-induced droughts since they spend hot and dry seasons with their seeds. This 

study carried out to determine morphological, biological and agricultural characteristics of annual trefoil 

species (Trifolium spumosum L. and Trifolium angustifolium L.) common over rangelands of Çanakkale 

province. From the natural rangelands, 50 plants of each species were cut from the soil surface at 

flowering period and biometric measurements were performed on these samples. For T. spumosum and T. 

angustifolium species, average plant heights were respectively measured as 33.44 and 45.06 cm, number 

of main branches as 3.58 and 5.34, number of side branches as 2.17 and 2.99, main branch diameters as 

2.56 and 2.33 mm, number of leaves on main branch as 11.59 and 18.84, number of flower head on main 

branch as 2.26 and 2.53, number of lowers per flower head as 21.72 and 55.98, leaf lengths as 5.36 and 

5.70 cm, leaflet lengths as 2.31 and 3.09 cm, leaflet widths as 1.46 and 0.42 cm, shoot ratios as 65.65 and 

51.09%, leaf ratios as 21.48 and 17.63, flower bunch ratios as 12.87 and 31.28%, dry yield per plant as 

5.73 and 6.16 g, NDF ratios as 49.79 and 53.02%, ADF ratios as 45.80 and 45.66%, ADL ratios as 28.43 

and 31.04%, crude protein ratios as 21.10 and 17.75%. Significant correlations wee observed between 

plant height and main branch diameter, between number of main branches and number of side branches, 

between shoot ratio and leaf ratio and flower bunch of T. spumosum. For T. angustifolium species, 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 470 

significant correlations were observed among almost all traits. Both species are quite significant for 

agricultural purposes, but there were significant variations within each species. High-yield genotypes 

should be selected among them and selected genotypes should be used over Mediterranean rangelands. 

These species can also be used as cover crops, conservation or fellow plants. 

Keywords: Trifolium spumosum L., Trifolium angustifolium L., morphological characteristics 
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Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Macar Fiğ (Vicia pannonica Crantz) Çeşitlerinin 

Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi 
 

Fikret Budak1 
1Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konuralp/Düzce 

: fikretbudak@duzce.edu.tr 

 

ÖZET 

Çalışma 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında iki yıl süreyle Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi çiftçi şartlarında, 

en uygun Macar fiğ çeşitlerinin (Tarm Beyazı, Ege Beyazı, Oğuz, Budak, Beta, Pembesi ve Altınova) 

belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre dört (4) 

tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Yaş ot bakımından fiğ çeşitleri arasında 2011 yılında farklılıklar 

istatiksel açıdan önemli çıkmazken 2012 yılında ve iki yıllık ortalamalarda önemli olmuştur. Kuru ot, 

tohum verimi yönünden farklılıklar yıllar bazında önemli olmazken iki yıllık ortalamalarda çeşitler 

arasında fark önemli bulunmuştur. İki yıllık ortalama sonuçlara göre, yaş ot verimi 2607-3107 kg da-1, 

kuru ot verimi 644.7-741.3 kg da-1, tohum verimi 86.09-101.1 kg da-1 ve kuru otta ham protein oranı % 

18,87-20,05 arasında değişim göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Macar fiği, çeşit, verim, verim unsurları 

 

Determination of  Yield and Yield Components of Some Hungarian Vetch Varieties in Iğdır 

Ecological Condition 

 

ABSTRACT 

The study was carried out in 2011-2012 and 2012-2013 for two years in order to determine the best 

Hungarian vetch varieties in Iğdır Karakoyunlu county farmer conditions. The experiment was designed 

according to the Random Blocks Experimental Design with four replications. There were differences 

among the vetch varieties in terms of herbage, hay, seed yield and crude protein ratio, According to the 

two years average results, the herbage  yield between 2607-3107 kg da-1, hay yield  644.7-741.3 kg da-1, 

and  86.09-101.1 kg da-1 the seed yield 75,17-111.3 kg da-1, the crude protein rate 16,01-19.42 varied.  

Key words: Hungarian vetch, variety, yield, yield components 
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Hakkari İli Ördekli Köyü Merasının Mera Durumunun Belirlenmesi 
Mehmet Macit ERTUŞ1           Süleyman Mesut PINAR2 

1Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Hakkari 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Van 

:macitertus@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 2016 yılı vejetasyon döneminde Lup yöntemi kullanılarak Hakkari İli Ördekli köyü 

merasının otlatılan ve korunan kesiminde mera durumunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Otlatılan ve korunan kesimde tür sayısı, bitki ile kaplı alan, bitki yaşam formu ve etki durumu ve ot 

verimi açısından farklılıklar belirlenmiştir. Çalışma alanında 17 familyaya ait 70 türe rastlanılmış, en 

yüksek ve en düşük oran %14.90 ve %0.27 ile sırasıyla Asteraceae ve Geraniaceae familyalarında 

görülmüştür. Merada en yaygın türler Prangos ferulacea, Poa bulbosa ve Tanacetum nitens olarak 

belirlenmiştir. Ortalama %93.75 bitki ile kaplı olan merada çalı formunda bitkilere rastlanırken azalıcı, 

çoğalıcı ve istilacı türlerin oranı sırasıyla %2.80, %10.95 ve %85.05 olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Hakkari, Mera, Botanik kompozisyon  

 

Determination of Pasture Status of Ordeklı Village Pasture in Hakkari Province 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the pasture status using the Loop method in grazing and protected 

part of Ördekli village pastures of Hakkari province in the vegetation period of 2016. Differences were 

determined in the grazing and protected areas as number of species, area covered with plant, plant life 

forms and impact status and hay yield. In the area, 70 species of 17 families were found with the highest 

and lowest rates of 14.90% and 0.27% respectively in the Asteraceae and Geraniaceae families. The most 

common species in the pasture were found to be Prangos ferulacea, Poa bulbosa and Tanacetum nitens. 

While the average number of plants in the form of shrubs covered with plants is 93.75%, the rates of 

decreasing, replicating and invasive species are 2.80%, 10.95% and 85.05%, respectively. 

Key words: Hakkari, Pasture, Botanical composition 

Teşekkür: Bu çalışma, Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.  
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Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Hatlarının Samsun Koşullarında Bazı 

Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Fatih ALAY1  Necda ÇANKAYA1   Kadir İSPİRLİ1 
1Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun 

: fatih.alay@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma. ümitvar çayır üçgülü hatlarının Samsun koşullarında bazı tarımsal özelliklerinin 

belirlenmesi amacı ile 2012-2014 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırma materyalleri olarak 6 ümitvar 

hat ve 2 standart çeşit (Dadaş ve Tavlaş) kullanılmıştır. Deneme Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Çarşamba ve Bafra deneme alanlarında tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek kuru ot ve tohum verimi (sırasıyla 1499.4 kg da-1 

ve 46.6 kg da-1) ÇYR01-11 nolu hattan elde edilmiştir. Ortalama ham protein oranları % 18.6-19.3. ADF 

oranları % 41.8-43.3. NDF oranları ise % 51.3-53.5 arasında değişmiştir.  Bu sonuçlara göre ot ve tohum 

verimi standart olarak kullanılan çeşitlerden ve diğer hatlardan daha yüksek olan ÇYR01-11 nolu hattın. 

ADF ve NDF oranını azaltıcı ve HP oranını iyileştirici olarak Dadaş ve Tavlaş çeşitlerinin ıslah 

çalışmalarında kullanılmaya devam edilmesi yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çayır üçgülü (Trifolium pratense L.), kuru ot verimi, tohum verimi, ham protein 

oranı, ADF ve NDF oranı  

 

Determination of Some Agricultural Characteristics of Red Clover (Trifolium pratense L.) Lines 

Under Samsun Ecological Conditions 

 

ABSTRACT 

This study was carried out with the aim of determination of some agricultural properties of red clover 

promising lines under Samsun ecological conditions between 2012-2014. In research. Six promising lines 

and two standard varieties (Dadaş and Tavlaş) were used. The trial was carried out in three replications 

according to the randomized blocks trial design at the Black Sea Agricultural Research Institute at the 

locations of Çarşamba and Bafra. In this study, the highest dry hay yield (1499.4 kg da-1) and the highest 

seed yield (46.6 kg da-1) were obtained from ÇYR01-11 line. Mean crude protein. ADF and NDF ratios 

were 18.6-19.3%. 41.8-43.3% and 51.3-53.5% respectively. In the light of these results. ÇYR01-11 line 

that hay and seed yields were higher than the other genotypes is highly promising. Breeding studies 

especially decreasing of ADF and NDF ratios and improving of crude protein ratio should continue on 

this line. 

Key words: Red clover, hay yield, seed yield, crude protein ratio, ADF and NDF ratio 
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Adi Fiğde Alttürler Arası Melezlemeler ile Yeni Varyasyonların Oluşturulması 
 

Esvet Açıkgöz1 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü – Bursa 

:esvet@uludag.edu.tr 

 

ÖZET 

Adi fiğ (Vicia sativa L.), Türkiye’de tane üretimi, yeşil gübreleme, kuru ot ve silaj üretimi amacı ile en 

fazla yetiştirilen tek yıllık baklagil yem bitkisidir. Genetik ve fenotipik olarak çok karmaşık bir tür olan 

adi fiğin birçok alttürü vardır ve topluca Vicia sativa kompleksi olarak bilinir.  

Türkiye’de tescil edilen adi fiğ çeşitlerinin çoğu benzer morfolojik özelliklere sahiptir. Kuru ot ve tohum 

verimleri birbirine çok yakındır. Bu araştırmanın amacı, adi fiğ alttürleri arasında yapılacak melezlemeler 

ile yeni genotipler geliştirmek ve ileri ıslah çalışmaları için bir gen havuzu oluşturmaktır.    Bu çalışma, 

2011 – 2016 yılları arasında sürdürülmüştür. 

Adi fiğin; sativa, cordata, amphicarpa, macrocarpa, segetalis ve nigra alttürlerinin değişik genotipleri 

araştırma materyalini oluşturmuştur. Denemedeki tüm subsp. sativa genotipleri beyaz çiçekli, diğer 

alttürler mor çiçeklidir.  Melezleme çalışmalarında beyaz çiçekli genotipler ana, mor çiçekli genotipler 

baba olarak kullanılmıştır. Melez bitkiler çimlenmeden hemen sonra sürgün ucundaki mor renk ve daha 

sonra çiçeklenme döneminde mor çiçeklerden kolayca teşhis edilmiştir.   

Tüm genotipler sera ve/veya tarla koşullarında yetiştirilmiştir. Eş çiçeklenme sağlamak amacı ile 15 gün 

aralıklarla 4 kez ekim yapılmıştır. F1 ve F2 melezleri sera koşullarında, F3 ve F4 generasyonları tarla 

koşullarında yetiştirilmiştir. Seçilmiş F5 hatları tarla koşullarında ebeveynler ile birlikte tesadüf blokları 

deneme deseninde ve 3 tekrarlamalı olarak denemeye alınmış ve birçok agro-morfolojik özellik yönünden 

karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemelerde, hatlar arasında birçok morfolojik özellik ve verim değerleri 

açısından önemli farklılıkların bulunduğu, bazı hatların ebeveynlerden daha üstün değerlere sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Ebeveynlerin tohumlarında değişik dormansi özellikleri bulunmasına karşılık melez hatların 

bazılarında dormantlığın görülmediği, buna karşılık birçok hatta dormansinin sürdüğü anlaşılmıştır.   

*Bu çalışma TUBİTAK_Tovag 214O224 nolu proje ile desteklenmiştir 
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Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinde Lokus Spesifik Gen Markörleri 

Kullanılarak Tuza Tolerantlık Bakımından Genetik İlişkinin Belirlenmesi 
 

Nuray İşidoğru, İskender Tiryaki 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Biyoteknoloji, Çanakkale.  

: itiryaki@comu.edu.tr 
 

ÖZET 

Bu çalışma ülkemizde tescil edilen bazı yaygın fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin tuz stresine karşı 

tolerantlığın oluşmasında önemli olan lokus spesifik gen markörleri kullanılarak genetik ilişkilerinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nde yürütülmüştür. Çalışmada ülkemizde yaygın olarak yetiştiriciliği 

yapılan 10 adet yaygın fiğ çeşidi deneme materyali olarak kullanılmıştır. Çalışmada tuza tolerantlık ile 

doğrudan ilşkili olan SOS1-3, DREB1 ve AtNHX1 gibi lokus spesifik gen bölgeleri hedef alınmıştır. 

Çeşitlere ait genomik DNA ekstraksiyonları DNA ekstraksiyon kiti kullanılarak, üretici firmanın 

direktifleri doğrultusunda gerekleştirilmiştir. Elde edilen DNA’nın safiyet ve konsantrasyonları %1’lik 

agarose jelde belirlenmiş olup PCR öncesinde konsantrasyon eşitlemesi yapılmıştır. PCR koşulları 

literatürede belirtilen şekillerde lokus spesifik primerlere ait bağlanma sıcaklıkları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. PCR ürünleri agarose jelde koşularak polimorfik bant oluşumları tespit edilmiş, bu 

bantlar skorlanarak binary matriks oluşturulmuş, oluşturulan matriks yardımı ile çalışmada kullanılan 

çeşitler arasında tuza tolerantlık bakımından genetik ilişki belirlenmiştir. Genetik ilişkiyi gösteren 

dendrogram Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Average kullanılarak hesaplanmıştır.  

Çalışma sonuçları, ülkemizde tescil edilen yaygın fiğ çeşitleri arasında tuza tolerantlık bakımında genetik 

varyasyonun var olduğunu, ancak bunun genetik tabanının dar olabileceğini, bu nedenle tuza tolerant 

genotiplerin geliştirilmesinde mevcut çeşitlerin yanı sıra yeni genetik varyasyonlara ihtiyaç duyulduğunu 

göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Yaygın fiğ, tuz stresi, tolerantlık, DNA, markör. 
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Bazı Ümitvar Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Hatlarında Tohum Verimi ve İlgili 

Özelliklerin Belirlenmesi ve GGE Biplot Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi 
 

Mehmet Salih SAYAR1  Yavuz HAN2   Mehmet BAŞBAĞ3  

1Dicle Üniversitesi Bismil MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bismil, Diyarbakır 
2GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır. 

3Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır 

: msalihsayar@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, bazı ümitvar koca fiğ (Vicia narbonensis L.) hatlarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik 

koşullarında tohum verimi ile tohum verimi üzerinde etkili bazı önemli verim unsurlarının saptanması 

amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla; 2008-09, 2009-10 ve 2010-11 ekim sezonlarında 3 yıl süreyle 

Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü deneme arazisinde, 

tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak tarla denemeleri kışlık olarak yürütülmüştür. 

Araştırmada denemenin yürütüldüğü yıllar ve genotipler arasında incelenen özellikler aşağıdaki gibi 

değişim göstermiştir. Tohum verimi 131.3-346.6 kg da-1, biyolojik verim 369.8-971.6 kg da-1, hasat 

indeksi %24.3-40.4, saman (kes) verimi 238.4-625.1 kg da-1, bin dane ağırlığı 113.7-204.0 g, bitkide 

bakla sayısı 10.4-19.7 adet, baklada tane sayısı 4.40-6.20 adet ve fizyolojik olum gün sayısı 185.6-206.3 

gün. Araştırmada tohum verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, saman verimi ve bitkide bakla sayısı 

özellikleri bakımından genotip × yıl interaksiyonu önemli bulunurken (P<0.05), bin dane ağırlığı, baklada 

tohum sayısı ve fizyolojik olgunlaşma gün sayısı özellikleri bakımından ise önemsiz bulunmuştur. GGE 

biplot analiz yöntemi ile yapılan analiz sonucuna göre; tüm özellikler birlikte dikkate alındığında, deneme 

yıllarının istatistiki olarak birbirlerinden farklı olduğu, incelenen sekiz özelliğin ise 3 gruba ayrıldığı, 

tohum verimi, biyolojik verim, saman verimi, bitkide bakla sayısı ve hasat indeksi özelliklerinin aynı 

grupta olduğu ve bu özellikler bakımından IFVN 565-SEL 2380 (G2) ve IFVN 567-SEL 2382 (G4) 

hatlarının daha üstün oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.), genotip × yıl interaksiyonu, tohum verimi, verim 

kompenentleri, GGE Biplot analizi. 

 

Determining Seed Yield and Yield Components of Some Promising Narbon Vetch (Vicia 

narbonensis L.) Lines and Assessments Using GGE Biplot Analysis Method 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine seed yield and yield components in promising narbon vetch lines 

(Vicia narbonensis L.) under the ecological conditions of Southeastern Anatolia region of Turkey. For 

this reason, field trials were performed in the research areas of GAP International Agricultural Research 

and Training Center (GAP IARTC) in Diyarbakir, Turkey during the 2008-09, 2009-10 and 2010-11 

growing seasons with winter sowings. Experiments were established according to randomized blocks 

design with three replications. Among growing seasons and genotypes the investigated traits had ranges 

as follows: Seed yield –131.3-346.6 kg da-1, biological yield – 369.8-971.6 kg da-1, harvest index – 

%24.3-40.4%, straw yield –238.4-625.1 kg da-1, 1000 seed weight –113.7-204.0 g, the number of pods 

per plant –10.4-19.7 pod plant-1, the number of seeds per pod – 4.40-6.20 seed pod-1 and days to 

physiological seed maturity –185.6-206.3 days. The genotype × year interaction (GEI) was  found highly 

statistically significant (P<0.01) for seed yield, biological yield, harvest index, straw yield and the number 

of pods per plant traits. However, GEI was found as non-significant (P>0.05) for 1000 seed weight, the 

number of seeds per pod and days to physiological seed maturity traits. Results of the GGE biplot 

analysis revealed that  the three growing seasons were found different each other in terms of the 

investigated traits. Additionally; the investigated eight traits were divided into three groups,  seed yield, 

biological yield, straw yield, the number of pods per plant and harvest index took part in the same group. 

And IFVN 565-SEL 2380 (G2) ve IFVN 567-SEL 2382 (G4) were found superior than the other 

genotypes for these important five traits. 

Key words: Narbon vetch (Vicia narbonensis L.), genotype × year interaction, seed yield, yield 

components, GGE biplot analysis 
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Besin Değeriyle Meralarda Gübrelemenin Ekonomik Analizi: Yeni Bir Görüş 

 
Duygu ALGAN1 İbrahim AYDIN1, Nuh OCAK2 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, SAMSUN 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, SAMSUN 
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ÖZET 

Mera verimi ve sürdürülebilirliği mineral bileşiklerden oluşan gübreler (NPK) ile arttırabilir. Böyle bir 

merada kaba yem üretimini dengelemedeki girdiler düşük olmasına rağmen, geleneksel gübreleme 

uygulamalarının maliyetindeki artıştan dolayı, toplam üretim maliyeti artarken, toplam hasılat ve sonuçta 

net karlılık azalabilir. Dolayısıyla, bu gibi meralarda N, P ve K gübreleme uygulamalarına karlılık 

tepkisini aydınlatmak için kar veya zar üç ekonomik analizde karşılaştırılmıştır. Veriler, 2013-2015 yılları 

arasında azotun ve fosforun üçer dozu (0, 60 ve 120 kg ha-1) ve potasyumun ise 2 dozundan (0 ve 80 kg 

ha-1) oluşan 18 farklı gübre kombinasyonu ile meranın verim potansiyelini ve kalitesini arttırmak 

amacıyla yürütülen bir denemeden alınmıştır. Ekonomik analizlerin karşılaştırılmasında toplam üretim 

maliyeti (işçilik, gübreleme vb.), kuru otun verimi ve fiyatını (KVF), kuru otun değerlendirilmesinde ve 

pazarlanmasında bir araç olarak kullanılan göreceli yem değerine indeksini (GYDF) ve otun ham protein 

veriminin et ırkı sığırlarda canlı ağırlığa dönüşüm oranını (HPVF) esas alan toplam hasılat kullanılmıştır. 

Diğer yöntemlerle kıyaslandığında, HPVF’ye dayalı ekonomik analizde net karlılık ya da kazanç daha 

fazla olmuştur. Üstelik HPVF ve GYDF’ye dayalı ekonomik analizlerde, hektara 60 kg’a kadar yalın 

veya fosfor ve potasyumla kombine edilen azotlu gübreleme daha az kar veya daha yüksek zarara sahip 

olmuştur. Dolayısıyla, bu çalışmadaki NPK’lı gübreleme oranları, kuru ot verimi ve GYD fiyatına göre, 

mevcut gübrelemede hayvansal üretim için yeterli karlılıkta kaba yem üretimini arttırmamıştır. Sonuçlar, 

net karlılığı arttırmak amacıyla gerekli olan maliyeti ne kadar arttıracağını merak eden çiftçiler için, bu 

karşılaştırmanın önemli olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: ham protein verimi, göreceli yem değeri, mera ıslahı, mera gübreleme ekonomisi 
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Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi İle 

Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Çeşit Özellik Biplot Analizi İle 

Değerlendirilmesi 
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ÖZET 

Bu araştırma 6 çevrede (2 yıl ve 3 lokasyon) tesadüf bloklarına göre 3 tekerrürlü olarak yetiştirilen 25 

adet silajlık mısır çeşidinin kuru ot verimi (KOV) ve kuru otunda incelen 8 adet besleyicilik [Ham protein 

oranı (HPO), ham protein verimi (HPV), ham kül oranı (KO), nisbi yem değeri (NYD), sindirilebilir kuru 

madde (SKM), kuru madde tüketimi (KMT), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda 

çözünmeyen lif (NDF)] özelliğinde çeşit x özellik ilişkileri ile özellikler arası ilişkileri belirlemek 

amacıyla yürütülmüştür. Özellikler arası ilişkileri görsel olarak yorumlamak amacıyla çevreler üzerinden 

elde edilen ortalamalar Genotip x Özellik (GÖ) biplot analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çeşit özellik 

biplot grafiği eksenleri denemedeki toplam varyasyonun %80’ini açıklamıştır. Hangi çeşidin hangi özellik 

yönünden en iyi olduğunu belirlemek amacıyla oluşturulan biplot grafiğinde 9, 13, 7, 2, 18 ve 14 nolu 

çeşitler köşegen çeşitler olmuştur. Bu çeşitler içerisinde 18 nolu çeşit en yüksek kuru ot verimi, en yüksek 

ham protein verimi ve en yüksek ham protein oranı sahip olmuştur. Köşegen olan çeşitlerden 14 nolu 

çeşit ise ADF, NDF, KMT, NYD ve SKM yönünden en iyi çeşit olmuştur. İncelenen özelliklerin çoğu 

yönünden öne çıkan 18 ve 14 nolu çeşitler kaliteli kuru ot elde etmek amacıyla yetiştirilebilecek 

potansiyeli taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Mısır, kuru ot verimi, kalite özellikleri, biplot analizi 

 

Evaluation of Relation between Dry Matter Yield and Some Quality Properties of Silage Corn 

Varieties Grown in Different Circles by Variety Property Biplot Analysis 

 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the relationship between varieties x characteristics and 

characteristics in 8 nutrition [Crude protein ratio (CP), crude protein yield (CPY), crude ash ratio (CA), 

relative feed value (RFV), digestible dry matter (DDM), dry matter intake (DMI), acid detergent fiber 

(ADF), neutral detergent fiber (NDF)] characteristics of 25 silage maize cultivars grown in 3 replications 

according to the experiment design for random blocks in 6 environments (2 years 3 locations). The 

averages obtained from the environments in order to visually interpret the interrelationships between the 

features were evaluated by the Genotype x Feature (GO) biplot analysis method. The variety feature 

biplot graphical axes explain 80% of the total variation in the experiment. In the biplot graph which was 

created in order to determine which kind of characteristic is best, the varieties of 9, 13, 7, 2, 18 and 14 

were diagonally varieties. Among these varieties, the variety of 18 has the highest dry matter yield, 

highest crude protein yield and highest crude protein ratio. The variety of 14 from diagonal varieties was 

the best varieties in terms of ADF, NDF, DMI, RFV and DDM. The varieties 18 and 14, which stand out 

most in terms of the features examined, have the potential to be cultivated to produce good quality hay. 

Key words: Corn, hay yield, quality parameters, biplot analysis 
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Karadeniz Sahil Kuşağında Yetiştirilen Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham) 

Bitkisinde Fenolojik Gözlemler ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi  
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: necdaeldeniz@gmail.com 

 

ÖZET 

Yem bitkileri, nektar-polen yoğunluğu ve hayvan yemi olarak kullanılabilmeleri nedeniyle tarımsal 

üretimde hayvancılık açısından büyük önem arz etmektedir. Arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham), 

dünyanın birçok yerinde kışın boş kalan alanlarda kışlık ara ürün olarak, bazı yerlerde ise yazlık ürün 

olarak yetiştirilen tek yıllık bir yem bitkisidir. Ülkemizde ise arı yetiştiricilerinin ihtiyacı olan arı 

meralarının oluşturulması amacıyla genellikle sonbahar döneminde (Eylül-Kasım ayları arasında) 

ekilmektedir.   

Çalışma, bu yem bitkisinin bölgemize olan uyumunu ve dekara atılacak tohum miktarını belirleyerek, 

arıcılar açısından önem arz eden çiçeklenme fenolojisi, çiçek sayısının belirlenmesi ve kışın boş kalan 

arazilerin değerlendirilmesine alternatif bir ürün sunmak amacıyla Samsun’da 2010-2011 yıllarında, 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde yürütülmüştür. Bu çalışma; tesadüf blokları deneme 

desenine göre kurularak 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Deneme 40 cm sıra arası mesafede, 5 farklı 

tohum miktarı (0.5, 1, 1.5, 2 ve 2.5 kg/d) kullanılarak 5 m uzunluğunda ve her parselde 6 sıra olacak 

şekilde planlanmıştır. Ekim işlemi birinci yıl 10.11.2009 tarihinde, ikinci yıl 21.10.2010 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; ilk çıkışlar, ilk çiçeklenme, %50 çiçeklenme ve çiçekli kalma süresi gibi 

fenolojik gözlemler ile dekara atılan tohum miktarına göre değişen m2’deki bitki sayısı, bitki boyu, yan 

dal sayısı, bitkide kömeç sayısı ve kömeçte çiçekçik sayısı gibi verim unsuru değerleri incelenmiştir.    

Çalışma sonucunda; Karadeniz Sahil Kuşağı’nda arı otu bitkisinde ilk çıkışların birinci yıl 20.11.2009 

tarihinde ikinci yıl 30.10.2010 tarihinde; ilk çiçeklenmelerin birinci yıl 13.04.2010 tarihinde ikinci yıl ise 

02.05.2011 tarihinde; %50 çiçeklenmelerin birinci yıl 04.05.2010 tarihinde ikinci yıl 26.05.2011 tarihinde 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca iki yıllık verilere dayanarak, bitkinin ortalama 53.5 gün çiçekli 

kaldığı; dekara atılması gereken optimum tohum miktarının ortalama 658 gr; m2’deki bitki sayısının 

ortalama 135.6 adet olduğu; bitki boyunun ortalama 127.5 cm; yan dal sayısının ortalama 2.8 adet; bitkide 

kömeç sayısının ortalama 4.0 adet ve kömeçte çiçekçik sayısının ortalama 161.0 adet olduğu 

belirlenmiştir.  

Sonuç olarak; geniş alanlarda bilinçsizce veya doğal dengeyi alt üst edercesine yapılan tarımın 

beraberinde getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla arı otunun çeşitli bitkilerle olan 

karışımlarından meralar oluşturulmalıdır. Bu uygulama ile bitkisel ekosistem geliştirilmeye çalışılarak 

ekosistem üzerinde barınan ve pek çok bitkinin tozlaşmasını gerçekleştirebilen yararlı böceklerin ve 

arıların hayatta kalmaları sağlanacaktır.  
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Farklı Azot Dozlarının Bermuda Çimi (Cynodon sp.)’nin Gelişimi ve Çim Kalitesi 

Üzerine Etkileri 
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ÖZET 

Bu çalışma, 2015-2016 yıllarında, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’ndeki Çim Deneme Alanı’nda, Bermuda çimine uygulanan farklı azot dozlarının bitki gelişimi 

ve çim kalitesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla tesadüf blokları deneme deseninde bölünmüş 

parsellere göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ana parsellere çim türleri, alt parsellere ise azot 

dozları yerleştirilmiştir. Ana parsellerde kullanılan bitki materyalleri; melez Bermuda çimi (Cynodon 

dactylon x Cynodon transvaalensis)’nin Tifdwarf, yaygın Bermuda çimi (Cynodon dactylon L. Pers.)’nin 

Gobi ve Sydney çeşitleridir. Alt parsellerde yer alan;  0, 2, 4 ve 6 g /m2 azot dozları ise 7 ay süresince 

uygulanmıştır. Çim renk ve kalite değerleri aylık olarak, kuru ot verimleri ise bitkiler 8-10 cm boya 

eriştiklerinde alt parsellerden alınmış, ayrıca dormansi tarihleri belirlenmiştir. İki yıllık araştırma 

sonuçlarına göre artan azot dozları; çim renk ve kalitesi ile kuru ot verimlerini artırmıştır. 4 g/m2 azot 

dozu uygulamasının üç çim çeşidinde kabul edilebilir çim renk ve kalite değerleri verdiği gözlenmiştir. 

Tifdwarf ve Gobi çeşitlerinin dormansiden ilk çıkan çeşitler olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Azot, Sıcak İklim Çim Bitkileri, Bermuda Çimi, Tifdwarf, Gobi, Sydney 

 

Effects of Different Nitrogen Rates on Plant Growing and Turf Quality of Bermudagrass (Cynodon 

sp.) 

 

ABSTRACT 

Field experiments will be carried out on turf research plots at Uludag University Research Farm, Bursa 

(40°11´ N, 29°04´ E), between 2015-2016 years. The research was conducted to determine the effects of 

applied nitrogen doses on plant development and turf quality. The experimental design was a split plot 

with turfgrass species as a whole plot, N doses as the sub plots. Whole plots consist of 3 warm season 

turfgrass species of the Bermudagrass (Tifdwarf: Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis; Gobi, 

Sydney: Cynodon dactylon L. Pers.). Nitrogen was applied at rates of 0, 2, 4 and 6 g/m- 2 during the 7 

months. Turf color and quality of each plot were rated visually and clipping weight was determined when 

turf reached 8-10 cm. In addition, on set of dormancy and color retention in fall and spring green-up were 

evaluated. Considering two years results that adaptation of 3 warm season turfgrass species found to be 

successful. In addition, N applications at 4 g/m-2 gave above the acceptable color and quality of the turf. 

N rate significantly affected turfgrass color, quality and clipping yield. Tifdwarf and Gobi were identified 

as the first species to exit from dormancy. 

Keywords: Nitrogen, Warm Season Turfgrass, Bermudagrass, Tifdwarf, Gobi, Sydney 
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ÖZET 

Araştırma, Kırklareli İlinin Koruköy doğal mera alanında 2009-2013 yılları arasında  yapılmıştır.  

Araştırmanın amacı, korunan ve otlatılan meralarda farklı eğim derecelerinde (% 6–12 ve % 12–20 ) 

gübreleme ve üstten tohumlama uygulamasının kuru ot verimleri,  botanik kompozisyon ve toprağı 

kaplama alanı üzerine etkilerini belirlemektir. Gübreli parsellerden 382.1 kg/da, tohumlu parsellerden 

292.9 kg/da, doğal parsellerden 180.1 kg/da kuru ot verimi elde edilmiştir. Araştırmamızda korunan 

alanların beş yıllık ortalama kuru ot verimleri (327.0 kg/da), otlatılan alanlardan (243.1kg/da) daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Gübreleme uygulanan parsellerde buğdaygiller oranı (%79.1) en yüksek 

değerde ilk sırayı almış, üstten tohumlama yapılan parseller (%71.6) ikinci sırada, doğal merada (%61.2)  

ise en az seviyede tespit edilmiştir. Diğerleri doğal merada en yüksek(%27.8)oranda iken, buğdaygillerin 

tersine gübreli merada (%13.3) en düşük değerde yer almıştır. Üstten tohumlamada ise bu oran %19.1 

olarak belirlenmiştir. Eğim derecesi yüksek alanlarda diğer familyadan türler oranı daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Bitki örtüsünün toprağı kaplama oranları botanik kompozisyon oranları ile benzer 

değerdedir. Sonuç olarak, gübreleme uygulaması doğal mera vejetasyonlarının kuru ot veriminin 

arttırılmasında önemli bir uygulamadır. Azotlu gübreleme buğdaygillerin gelişimini teşvik etmektedir. 

Üstten tohumlama uygulaması bitki örtüsünün toprağı kaplama alanı düşük olan ve yağış rejiminin 

yüksek olduğu bölgelerde koruma ile önerilebilir. Doğal meralarda bitki örtüsünün botanik kompozisyonu 

dikkatle izlenmeli ve çoğalıcı ve istila edici türlerin artmaya başlamasıyla hafif ya da orta dereceli 

otlatmaya geçilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Mera, eğim, gübreleme, üstten tohumlama, koruma, otlatma  

 

The Effects of Some Improvement Methods on Vegetation in Grazed and Ungrazed Pastures with 

Different Slopes 

 

ABSTRACT 

The research was carried out in Koruköy natural pasture area in Kırklareli Province between 2009 and 

2013.  The aim of the study was to determine the effects of fertilization and top-dressing applications on 

hay yield, botanical composition and canopy cover in grazed and ungrazed pastures area at different 

slopes (6-12% and 12-20%). Hay yields obtained in the study were 382.1 kg/da for fertilized plots, 292.9 

kg/da for oversowing  plots and 180.1 kg/da for natural plots. In our study, it was determined that the 

ungrazed areas had a higher average dry hay yield for five years (327.0 kg / da) compared to that in 

grazed areas (243.1 kg / da). The ratio in grasses (79.1%) was the highest in the fertilized plots, this was 

followed by the oversowing plots (71.6%) and the natural plots yielded the lowest values (61.2%). Other 

plant families yielded the highest ratio (27.8%) in the natural pasture whereas, unlike grasses, had the 

lowest value (13.3%) in the fertilized pasture. The ratio determined in the oversowing  application was 

19.1%. The ratios obtained in other families in areas with higher slopes were higher. Canopy cover  ratios 

were similar to botanical composition ratios. In conclusion, nitrogen fertilization is important in 

increasing the hay yield in natural pasture vegetation. Nitrogen promotes the growth of grasses. 

Oversowing application can be recommended in regions with low soil surface covering areas and in 

regions with high precipitation regime in addition to ungrazing. Botanical composition of the vegetation 

should be monitored and mild or moderate grazing should be initiated if propagating and invading species 

start to develop in natural pastures. 

Keywords: Pasture, slope, oversowing, ungrazed, grazed 

 

mailto:ctuna@nku.edu.tr


 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 482 
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ÖZET 

Bu çalışmada, mısır, şeker mısırı atığı ve yonca ile bunların farklı oranlardaki karışımlarından (% 100 

mısır, % 100 şeker mısırı atığı, % 100 yonca, % 20 mısır +% 80 yonca, % 40 mısır +% 60 yonca, % 60 

mısır +% 40 yonca ve % 80 mısır +% 20 yonca, % 20 şeker mısırı atığı +% 80 yonca, % 40 şeker mısırı 

atığı +% 60 yonca, % 60 şeker mısırı atığı +% 40 yonca ve % 80 şeker mısırı atığı +% 20 yonca) oluşan 

silajların kalitesi incelenmiştir. Silajlar, 60 günlük silolama dönemi sonunda açılmış ve silajlarda kuru 

madde oranı, pH, ham protein oranı, ADF, NDF, asetik asit ve laktik asit içerikleri gibi özellikler 

incelenmiştir. Araştırma sonuçları, incelenen özellikler bakımından özellikle yüksek kuru madde ve laktik 

asit içeriği ile düşük pH ve asestik asit içeriği açısından yonca silajına % 60-80 oranlarında mısır ilave 

edilebileceğini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Yonca, mısır, şeker mısırı atığı, silaj, kalite 

 

Determination of quality of alfalfa silage mixed with corn and sweet corn waste in different 

proportions 

 

ABSTRACT 

In this study, the silage quality of corn, sweet corn waste, alfalfa and their mixtures (100 % corn, 100 % 

sweet corn, 100 % alfalfa, 20 % corn + 80 % alfalfa, 40 % corn + 60 % alfalfa, 60 % corn +40 % alfalfa 

ve 80 % corn + 20 % alfalfa, 20 % sweet corn waste + 80 % alfalfa, 40 % sweet corn waste + 60 % 

alfalfa, 60 % sweet corn waste  + 40 % alfalfa and  80 % sweet corn waste + 20 % alfalfa) were 

examined. Silages were opened after a 60-day ensiling period. Then, the dry matter rate, pH, crude 

protein, ADF, NDF, asetic acid and lactic acid contents of the silages were determined.  The results of the 

study showed that  60% corn can be added to alfalfa silage for high dry matter and lactic acid content 

with low pH and asesic acid content.  

Key words: Alfalfa, corn, sweet corn waste, silage, quality 
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Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin 

Belirlenmesi 
 

Mehmet Fatih YILMAZ1   Nedim ACAR2   Rukiye KARA1 
1Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 
2Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mememen/İZMİR 

: mehmetfyilmaz@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Kahramanmaraş koşullarına uygun ve yüksek verimli silajlık mısır çeşitlerinin belirlenmesi 

amacıyla, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında, 2014-2015 

yıllarında 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Deneme, mısır ıslah projesi yürüten tarımsal araştırma 

enstitülerinin kendi hatlarıyla elde ettiği melez (ADA) veya ortak melezlerden elde edilen (SASA) 5 adet 

F1 hibrid mısır genotipi ve 4 kontrol çeşidi ile tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Araştırmada incelenen özellikler; tepe püskülü gösterme süresi, bitki boyu, koçan/bitki 

oranı, yaprak/sap oranı, yeşil bitki verimidir. Yeşil bitki verimi bakımından genotip ortalamaları 

arasındaki farklılık önemli bulunmuş ve iki yılın ortalamasına göre sırasıyla Burak (8269 kg da-1), SASA 

5 (7860 kg da-1), P.31Y43 (7596 kg da-1) en yüksek yeşil bitki verimlerine sahip olmuşlardır. 

Anahtar kelimeler: Genotip, koçan, bitki boyu, hibrid, yeşil bitki verimi. 

 

Determine Corn (Zea mays L.) Varieties Suitable for Kahramanmaraş Conditions 

 

ABSTRACT 

This research was carried out for two years in 2014-2015 at the trial area of East Mediterranean 

Transitional Zone Agricultural Research Institute in order to determine and high yield corn varieties 

suitable for Kahramanmaraş conditions. Experiments were carried out in three replicates according to 

randomized block design with 5 hybrid corn (ADA) or common hybrid (SASA) F1 hybrid corn genotype 

and 4 control types obtained by agricultural research institutes performing corn breeding project in their 

own lines. Features investigated in the research; tasseling time, plant height, cobs/plant rate, leaf/stem rate 

and green herb yield were determined. The difference between the genotype averages in terms of green 

plant yield was found to be significant and according to the two year average results Burak (8269 kg da-1), 

SASA 5 (7860 kg da-1), P.31Y43 (7596 kg da-1)  had the highest green plant yields. 

Keywords: Cultivars, cob, plant height, hybrid, green plant yield. 
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Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Çeşitlerinin 

Geliştirilmesi  
 

Yaşar KARADAĞ1   Selahattin ÇINAR2   Tahsin TAŞYÜREK3                   

Sezai GÖKALP3  Mahir ÖZKURT1  Rüştü HATİPOĞLU4 

¹Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 
2KTMU Ziraat Fakültesi Kırgizistan/ Kilis 7 Aralık Üniversitesi, TBMYO Kilis 
3Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tokat 

4Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana 

: scinar01@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, 2013-2015 yılları arasında Tokat ve Sivas ekolojik koşullarında gazal boynuzu (Lotus 

corniculatus L.) çeşit adayının ot verimi ve ot kalitesini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, 

bir çeşit adayı ve iki çeşit materyal olarak kullanılmıştır. Denemeler iki lokasyonda (Tokat Orta 

Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Sivas-Şarkışla Yem Bitkileri Üretim 

İstasyonu), dört tekrarlamalı, tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın 

sonuçları, incelenen çeşit adayı ve çeşitlerin ot verimlerinin önemli derecede farklılık gösterdiğini ortaya 

koymuştur. İki yıllık ortalamalara göre Tokat ve Sivas lokasyonunda sırasıyla  en yüksek bitki boyu 

(56.2, 54.7 cm), yaş ot verimi (5010.5, 2855.9 kg da-1), kuru ot verimi (1234.5, 847.2 kg da-1) ve ham 

protein verimi (232.1, 159.3 kg da-1) çeşit adayında saptanmıştır. Geliştirilen çeşit adayı 2016 yılı 

içerisinde tescil edilmek üzere TTSM’ye sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Gazal boynuzu, bitki boyu, ham protein oranı, verim 

 

Development of Birds Foot Trefoil Cultivar for the Middle and Transition Regions of Turkey 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the hay yield  of cultivar candidate of birds foot trefoil under 

Tokat and Sivas ecological conditions during the years of 2013-2015. In the study, one cultivar candidate 

and two cultivars of birds foot trefoil were used as plant material. The field trial was designed according 

to a randomized block design with four replications in the research areas of Central Black Sea Transition 

Zone Agricultural Research Institute Directorate in Tokat and  in  Sivas-Sarkisla. Results of the study 

showed that the materials tested were significantly different in hay yield and quality. The cultivar 

candidate was the superior in hay yield. From the results of the study, it was concluded that cultivar 

candidate could be submitted to the TTSM for registration.  

Key Words: Birds foot trefoil, plant height, crude protein ratio, hay yield  
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Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Kılçıksız Brom (Bromus inermis Leyss ) 

Çeşitlerinin Geliştirilmesi  
 

Yaşar KARADAĞ1   Selahattin ÇINAR2   Tahsin TAŞYÜREK3                   

Sezai GÖKALP3  Mahir ÖZKURT1  Rüştü HATİPOĞLU4 

 

¹Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 
2KTMU Ziraat Fakültesi Kırgizistan/ Kilis 7 Aralık Üniversitesi, TBMYO Kilis 
3Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tokat 

4Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana 

: scinar01@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, 2013-2015 yılları arasında Tokat ve Sivas ekolojik koşullarında bazı kılçıksız bromun 

(Bromus inermis) çeşit adaylarının ot verimi ve ot kalitesini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmada, iki çeşit adayı ve iki popülasyon, materyal olarak kullanılmıştır. Denemeler iki lokasyonda 

(Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Sivas-Şarkışla Yem 

Bitkileri Üretim İstasyonu), dört tekrarlamalı, tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak 

yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçları, incelenen populasyon ve çeşit adaylarının ot verimlerinin ve 

kalitelerinin önemli derecede farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. İki yıllık ortalamalara göre, Tokat 

ve Sivas lokasyonunda sırasıyla  en yüksek bitki boyu (68.90, 130.2 cm), yaş ot verimi (3129.0, 3634.8 

kg da-1) ve kuru ot verimi (1233.0, 1210.4 kg da-1) 2 nolu çeşit adayında, ham protein oranı (% 13.22, 

12.81), ham protein verimi (149.9 kg da-1, 145.9 kg da-1) ise 1 nolu çeşit adayında belirlenmiştir. 2 nolu 

çeşit adayı verim, 1 nolu çeşit adayı ise kalite yönü ile öne çıkmıştır. Her iki çeşit adayı 2016 yılı 

içerisinde tescil edilmek üzere TTSM’ye sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kılçıksız brom, bitki boyu, ham protein oranı, verim 

 

Development of Smoooth Brome Cultivars for the Middle and Transition Regions of Turkey 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the hay yields and qualities of cultivar canditates of smooth 

brome under Tokat and Sivas ecological conditions during the years of 2013-2015. In the study, two 

cultivar canditates and two populations of smooth brome were used as plant material. The field trial was 

designed according to a randomized block design with four replications in the research areas of  Central 

Black Sea Transition Zone Agricultural Research Institute Directorate in Tokat and  in  Sivas-Sarkisla. 

Results of the study showed that materials tested were significantly different in hay yield and quailty.  

One of the cultivar canditates was the superior in hay yield and the other cultivar canditate in hay quality.  

From the results of the study, it was concluded that  both  of candidates could be submitted to the TTSM 

for registration .  

Key Words: Smooth brome,  plant height, crude protein ratio, hay yield 
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Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) 

Çeşitlerinin Geliştirilmesi  
 

Yaşar KARADAĞ1   Selahattin ÇINAR2   Tahsin TAŞYÜREK3  Sezai 

GÖKALP3  Mahir ÖZKURT1  Rüştü HATİPOĞLU4 

¹Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 
2KTMU Ziraat Fakültesi Kırgizistan/ Kilis 7 Aralık Üniversitesi, TBMYO Kilis 
3Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tokat 

4Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana 

: scinar01@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, 2013-2015 yılları arasında Tokat ve Sivas ekolojik koşullarında otlak ayrığı (Agropyron 

cristatum (L.) Gaertn.) çeşit adayının ot verimi ve ot kalitesini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırmada, bir çeşit adayı ve iki popülasyon, materyal olarak kullanılmıştır. Denemeler iki lokasyonda 

(Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Sivas-Şarkışla Yem 

Bitkileri Üretim İstasyonu), dört tekrarlamalı, tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak 

yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçları, incelenen popülasyon ve çeşit adayının  ot verimlerinin ve ot 

kalitelerinin  önemli derecede farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. İki yıllık ortalamalara göre Tokat 

ve Sivas lokasyonunda sırasıyla  en yüksek bitki boyu (67.0, 84.5 cm), yaş ot verimi (1405.6, 1595.4 kg 

da-1) ve kuru ot verimi (570.6, 680.9 kg da-1) çeşit adayında saptanmıştır.  Çeşit adayı 2016 yılı 

içerisinde tescil edilmek üzere TTSM’ye sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Otlak ayrığı, bitki boyu, ham protein oranı, verim  

 

Development of Crested Wheatgrass Cultivar for the Middle and Transition Regions of Turkey 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the hay yield and quality of cultivar candidate of crested 

wheatgrass under Tokat and Sivas ecological conditions during the years of 2013-2015. In the study, one 

cultivar candidate and two populations of crested wheatgrass were used as plant material. The field trial 

was designed according to a randomized block design with four replications in the research areas of 

Central Black Sea Transition Zone Agricultural Research Institute Directorate in Tokat and  in  Sivas-

Sarkisla. Results of the study showed that the materials tested were significantly different in hay yield and 

quality. The cultivar candidate was the superior in hay yield. From the results of the study, it was 

concluded that cultivar candidate could be submitted to the TTSM for registration.  

Key Words: Crested wheatgrass, plant height, crude protein ratio, hay yield 
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Daha Önceden İzole Edilmiş ve Seçilmiş Laktik Asit Bakterileri İnokulantlarının 

Yonca Silajının Kalitesi Üzerine Etkileri 

 
Çehre ÖZTÜRK1 Mustafa KIZILŞİMŞEK2 

1:KSU Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, Kahramanmaraş. 
2:KSU Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş. 

: mkizil@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Silaj yapımında aerobik bozulma çok ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu için silajın aerobik 

şartlardaki stabilitesinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Mikrobiyel inokulantlar günümüzde silaj 

katkısı olarak en çok kullanılan ürünler haline gelmiştir. Bu çalışmada, daha önceden izole edilmiş ve 

belirli özellikleri incelenmiş olan 5 adet LAB izolatının yonca silajında fermentasyon yetenekleri ile silaj 

kalitesine katkıları araştırılmıştır. Araştırmada, uygulanan tüm izolatların, yonca silajının bir çok özelliği 

üzerine önemli katkılarının bulunduğu belirlenmiştir. Ancak, Lactobacillus bifermentans türüne ait 

izolatın, yonca silaj kalitesini artırmada çok başarılı olduğu saptanmıştır. L. bifermentans izolatı, yonca 

silajında çok önemli bir sorun olan ve silaj kalitesini olumsuz etkileyen düşük laktik asit üretimi sorununu 

gidermiş ve kontrol uygulamasına göre yaklaşık 54 kat daha fazla laktik asit üretmiştir. Bununla birlikte 

aynı izolat, kuru madde korunumu değerlerini artırmış, fermentasyon ürünleri olan etanol ve bütrik asit 

üretim miktarlarını da önemli ölçüde azaltmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yonca, silaj, aşılama, LAB. 

Bu çalışma KSU BAP birimi tarafından 2014/4-37 M proje numarası ile desteklenmiştir. Çalışma Çehre 

ÖZTÜRK’ün yüksek lisans tezinden üretilmişitr. 
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Adi Fiğ (Vicia sativa L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışımında Farklı Dozlarda 

P ve N Uygulamalarının Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri 
 

Muzaffer KORKMAZ Mustafa KIZILŞİMŞEK 

: mkizil@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Araştırma, Kahramanmaraş koşullarında %50 fiğ + %50 arpa karışımına uygulanan farklı miktarlardaki 

azot ve fosfor gübrelerinin verim ve verime etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada; 

Özveren fiğ çeşidi ve Prestige arpa çeşidi kullanılmıştır. Tarla denemeleri Fosfor gübresinin 4 dozu (0, 3, 

6 ve 9 kg/da) ana parselleri, Azot gübresinin de 3 dozu (0, 3 ve 6 kg/da) alt parselleri oluşturacak şekilde, 

2012-2013 yıllarında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 

tasarlanmış ve uygulanmıştır. 

Araştırmada; toplam yeşil ot verimi (kg/da), arpa ve fiğin yeşil ot verimi (kg/da), fiğ ve arpanın kuru ot 

verimi (kg/da), toplam kuru ot verimi (kg/da), arpa ve fiğde ADF, NDF, ve ham protein oranı (%) ile 

toplam protein verimleri tespit edilmiştir.  

En yüksek toplam yeşil ot verimi ve kuru ot verimi değerleri, azot gübresi uygulanmayan parsellerden ve 

6 kg fosfor gübresi uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Fiğ ve arpanın ham protein oranları 

uygulamalardan önemli derecede etkilenmemekle birlikte, kuru ot verimine bağlı olarak toplam protein 

veriminde farklılıklar belirlenmişti. 

Bu çalışmaya göre Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş ilinin Merkez ilçesi gibi iklim koşullarını taşıyan 

yerlerde %50 fiğ + %50 arpa karışımına (toprakta organik maddenin %2 seviyelerinde olması 

durumunda) azot gübresi uygulanmadan 6 kg fosfor gübresi uygulanarak en iyi sonucun alınabileceği 

önerilmektedir. 

*Bu çalışma, Muzaffer Korkmaz’ın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Yonca Silaj ve Besleme Kalitesinin FT-NIRS Teknolojisi ile Saptanması 
 

İbrahim ERTEKİN1   Nafiz ÇELİKTAŞ1  Ersin CAN1  Mustafa KIZILŞİMŞEK2 
1Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY 

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 

:ibrahim.ertkn@hotmail.com 

 

ÖZET 

Farklı bakteri izolatı uygulamaları neticesinde Lactobacillus bifermentans, yonca otundan en kaliteli silaj 

oluşumunu teşvik etmiştir. Oluşan silajın kurutulmuş örnekleri NIRFlex N-500 cihazında, 4000-10000 

cm-1 dalga aralığında taranarak spektral tanılaması yapılmış ve daha önceden saptanan kimyasal referans 

değerler NIRCal kemometrik yazılım programında, spektrumlara karşılık olarak kaydedilmiştir. 

Normalizasyon, dengeleme ve türev ön muamelesi uygulanan spektrumlarda ölçüm hataları azaltılarak 

silaj kalite parametreleri için kalibrasyonlar optimize edilmiştir. Geliştirilen kalibrasyonların R2 CAL, R2 

VAL, SEC, SEV ve VsetBIASS istatistiklerine göre silaj organik asitlerinden laktik asit başta olmak 

üzere, asetik asit ve propiyonik asit’in yüksek ancak bütirik asit’in daha düşük doğrulukta okunabileceği 

belirlenmiştir. Farklı silaj parametrelerinin kimyasal değerleri ile NIRS okuması arasındaki ilişkide R2 

değerleri bütirik asit, ham yağ ve silaj gaz üretim parametreleri dışındaki tüm besleme ve kalite özellikleri 

için %70 değerinin üzerinde belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yonca silajı, besleme kalitesi, LAB, FT-NIRS.  

 

Silage Quality and Nutritional Features Determination for Alfalfa by FT-NIRS 

 

ABSTRACT 

As a result of different lactic acid bacterial applications, Lactobacillus bifermentans has promoted the 

highest quality silage formation from alfalfa. The dried samples of the silage were spectrally scanned at a 

wavelength of 4000-10000 cm-1 on NIRFlex N-500 instrument. The previously determined chemical 

reference values were recorded as corresponding to obtained spectrums by using the NIRCal chemometric 

software. The errors originating from the measurements were reduced by applying normalization, 

balancing and derivative statistical pretreatments to the spectrums of the parameters, and thus the 

calibrations were optimized. It has been determined that acetic acid and propionic acid are higher but 

butyric acid can be predict with lower accuracy according to R2CAL, R2VAL, SEC, SEV and 

VsetBIASS statistics of the developed calibrations. Relevant regression coefficient between the chemical 

values of the different silage parameters and their NIRS predictions were determined above 70% for all 

feed and quality characteristics except butyric acid, crude oil and silage gas production parameters. 

Key words: Alfalfa silage, nutritional quality, LSB, FT-NIRS.  
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Yem Bezelyesi Islahında Varyasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi 
 

Ahmet TAMKOÇ1 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, KONYA 

: atamkoc@selcuk.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 1996-2016 yılları arasında yürütülen yem bezelyesi ıslah programından edinilen tecrübelerin 

aktarılması olup, yem bezelyesi ıslahında varyasyon kaynaklarının ortaya konması ve bunlardan nasıl 

faydalanılabileceği üzerinedir. Üzerinde durulan varyasyon kaynakları; doğal vejetasyondan genotiplerin 

toplanması, melezleme, doğal mutasyon veya genetik parça değişimine teşvik sonucunda elde edilen 

farklılıklardan faydalanma şeklindedir. Islah programı kapsamında varyasyonlardan faydalanılarak çeşit 

ve hatlar geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yem bezelyesi, varyasyon kaynakları, genotip, parça değişimi 
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Çukurova Koşullarında Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Klonal 

Yolla Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma 
 

Mustafa AVCI1  Rüstü HATİPOĞLU2  Selahattin ÇINAR3  Celal YÜCEL4  İlker INAL4 

Arif AKTAŞ4  Feyza GÜNDEL4  Hatice YÜCEL4 

 

¹Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Niğde. 

²Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana. 

³Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Kilis. 
4Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana. 

: mavci61@hotmail.com 

 

ÖZET 
Bu araştırma,  Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde yürütülen Yonca Islah 

Araştırmaları projesi kapsamında çeşit geliştirme amacıyla seçilen 16 farklı yonca genotipinin klonal 

yolla çoğaltılmasında uygun yöntemin tespit edilmesi amacıyla yürütülmüştür. Klonal çoğaltma işlemleri 

tarla koşullarında ve kum havuzunda olmak üzere iki ortamda yürütülmüştür. Araştırmada yer alan 

genotiplerin sap parçaları (basit çelik) ve kök tacı sürgünleri (ökçeli çelik) 2010 yılı Nisan ayı içerisinde 

Indole 3 Butirik Asit (IBA) çözeltisi uygulayarak ve IBA uygulanmadan dikilmişlerdir. Dikim alanlarında 

tutan ve tutmayan klonların sayım işlemi yapılmıştır. Araştırma bulguları uygulamalar ve genotipler 

arasında istatistiksel olarak çok önemli farkların olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 

Çukurova ekolojik koşullarında yoncanın klonal yolla çoğaltılmasında kum ortamında sap parçaları, tarla 

koşullarında ise kök tacı sürgünlerine IBA uygulandıktan sonra dikilmesinin incelenen genotiplerde 

köklenme oranını önemli derecede artırdığı ve bu uygulamaların yoncanın klonal çoğaltılmasında 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:  yonca, klon, IBA, kum, toprak 

 

A Research on the Clonal Propagation of Different Alfalfa Genotypes under Çukurova  Conditions 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in order to determine the appropriate method for the clonal propagation of 

16 different alfalfa genotypes selected for variety development in the Alfalfa Breeding Project conducted 

in the Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute.  Clonal propagation was performed 

simultaneously in both the field conditions and the sand pool. Stem pieces or root crown shoots of the 

genotypes used in the study were planted in April in 2010 as  treated with Indole 3 Butyric Acid (IBA) 

and IBA free. Numbers of the clones with rooted and non-rooted were determined. Research findings 

showed that there were statistically significant differences among the practices and genotypes. According 

to the results of the research, it was concluded that the application of IBA to stem pieces  in the sand 

environment and to root- crown shoots in field conditions increased the rooting rate significantly, and 

these applications could be used in the clonal propagation of alfalfa under Çukurova conditions.  

Key words: alfalfa, clone, IBA, sand, soil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 492 

İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısırda Ekim Şekilleri ile Farklı Bitki 

Sıklıklarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi 
 

Gamze BAYRAM1  İlhan TURGUT1   Emre ŞENYİĞİT1 

1 Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, BURSA 

: gbayram@uludag.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısırda uygun bitki sıklığı ve ekim 

şeklinin belirlenmesi ve bunların verim ve kalite üzerine olan etkilerini incelemek, bu konuda ileride 

yapılacak araştırmalara ışık tutmak ve bölge çiftçilerine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Bu 

çalışmada bitki materyali olarak Bora çeşidi kullanılmıştır. Deneme, 2009-2010 yıllarında Uludağ 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yürütülmüştür. Bölünmüş 

Parseller Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede 3 farklı ekim şekli (50 cm, 

70 cm ve 25+45 cm) ve 4 farklı bitki sıklığı (5500, 7500, 9500 ve 11500 bitki da-1) kullanılmıştır. İki yıl 

süren bu araştırmada, bitki boyu, sap kalınlığı, yaprak oranı, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, ham 

protein oranı belirlenmiştir. 

Araştırmada, bitki boyu ekim şekillerinden etkilenmiş, bitki sıklığı arttıkça bitki boyunda artış 

saptanmıştır. Çift sıra ekim şeklinin daha kalın saplı bitki oluşturduğu belirlenmiştir. Artan bitki 

sıklıklarıyla birlikte sap kalınlığında azalma meydana gelmiştir. Çift sıra ekim yönteminde (25+45 cm) 

yaprak oranı, diğer ekim şekillerine göre daha yüksek bulunmuştur. En yüksek yaprak oranı, en yüksek 

bitki sıklığında elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çift sıra ekiminde yeşil ot verimi önemli 

oranda artmıştır. Artan bitki sıklığı ve birim alandaki bitki sayısının da artmasıyla yeşil ot verimde artış 

olmuştur. Sonuç olarak, denemenin tarımsal ekolojik koşullarında ikinci ürün mısır üretiminde 11500 

bitki da-1 yoğunluğu ve 25+45 cm ekim şeklinin daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, çift sıra ekim, bitki sıklığı, verim, kalite 

 

The Effect of Planting Patterns and Different Plant Density on Yield and Quality Characteristics of 

Silage Maize Grown as Second Crop 

 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the appropriate planting patterns and plant density in silage 

maize grown as a second crop in Bursa conditions and to examine their effects on yield and quality, to 

shed light on the future researches and to assist the farmers in the region. Bora variety was used as plant 

material in this study. The trial was carried out at the Agricultural Research and Application Center of the 

Agricultural Faculty of Uludağ University in 2009-2010. It was set up with 3 replications according to the 

split block trial design.Three different planting patterns (50 cm, 70 cm and 25+45 cm) and 4 different 

plant densities (5500, 7500, 9500 and 11500 plant da-1) were used in the experiment. In this two-year 

study, plant height, stem diameter, leaf ratio, forage yield, dry matter yield, crude protein content were 

determined.  

In the study, the plant height was affected by the planting patterns, and the plant height was increased as 

the plant density increased.It has been determined that the twin-row planting produces plants with thicker 

stem. As the plant density increases, the stem diameter decreases. Leaf ratio in twin row planting patterns 

(25+45 cm) was found higher than other planting pattern. The highest leaf rate was obtained at the highest 

plant density. According to the results of the research, forage yield in twin-row planting patterns 

increased significantly. Increasing plant density and number of plants in the unit increased forage yield. 

As a result, it has been determined that 11500 plant da-1 and 25+45 cm planting patterns for silage maize 

grown as second crop yielded better results under agro-ecological conditions of this experiment 

Key Words: Maize, twin-row planting, plant population, yield, quality  
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Trakya Bölgesi Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşit ve 

Popülasyonlarının Performanslarının Belirlenmesi 
 

Hazım Serkan TENİKECİER1  Adnan ORAK1      Mehmet Ali GÜRBÜZ2 Mithat Gür ÇUBUK3 
1Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ 

2Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kırklareli 
3Silivri Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği, İstanbul 

: hstenikecier@nku.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma mürdümüğün Trakya Bölgesi koşullarında performansının belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür. Araştırma 2 mürdümük çeşidi (Karadağ ve Gürbüz-2001,) ve Tekirdağ Muratlı ilçesi 

Yeşilsırt Mahallesinden temin edilen Populasyon-Tekirdağ, Diyarbakır’ dan temin edilen Populasyon-

Diyarbakır materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma 2017 yetiştirme döneminde Namık Kemal Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Alanı, Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal 

Meteoroloji Araştırma Enstitüsü, İstanbul İli Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi üretici arazisinde olmak 

üzere 3 lokasyonda tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ele alınan 

çeşit ve popülasyonlar 5 m uzunluğundaki parsellere 25 cm sıra arası olacak şekilde 4 sıra olarak 

ekilmiştir. Çalışmada çeşit ve popülasyonların ve lokasyonların Bitki boyu, Bin Tane Ağırlığı, Yeşil Ot 

Verimi, Kuru Ot Verimi üzerine etkisi araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mürdümük, Trakya Bölgesi, Yeşil Ot Verimi, Korelasyon 

 

Determination of Performance of Some Cultivars and Populastions of Grass pea (Lathyrus sativus 

L.) Under  Conditions of   Trakya Region 

 

SUMMARY 

This research was carried out in order to determine the performances of some cultivars and populations of 

grass pea  under the conditions of Thrace Region. In the research 2 grass pea cultivars (Karadağ and  

Gürbüz-2001), and two populations provided from Tekirdağ-Muratlı-Yeşilsırt village and Diyarbakır 

were used as material.  The study was carried out in three replications according to the randomized split 

block design at 3 locations such as  Experimental Field of Field Crops Department  of Agricultural 

Faculty of Namık Kemal University , Kırklareli Atatürk Soil, Water and Agricultural Meteorological 

Research Institute, Istanbul Silivri District, Alipaşa village. The cultivars and populations  were sown in 4 

rows with a length of 5  cm and a row spacing of 25 cm.  In the study, plant height, green herbage yield, 

hay yield, seed yield  and 1000 seed weight of the cultivars and populations were determined in the 

growing season of 2017. 

Keywords: Grass Pea, Thrace Region, Green Herbage Yield, Correlation. 
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Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün 

Beslenme Dinamiği 
 

Mehmet Arif ÖZYAZICI1   Abdurrahman YILDIZ1 
1Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt 

: arifozyazici@siirt.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma; Van ili, Gürpınar ilçesi, Kırkgeçit Köyü merası topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri ile meradan elde edilen kaba yemlerin bazı makro besin maddesi durumunun belirlenmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla 30 adet toprak ve bitki örneği alınmış; toprak örneklerinin bazı 

fiziksel ve kimyasal özellikleri [kum, kil, silt, toprak reaksiyonu (pH), elektriksel iletkenlik (EC), kireç 

(CaCO3), organik madde] ile, hem toprak hem de bitki örneklerinin fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum 

(Ca) ve magnezyum (Mg) gibi bazı makro besin maddeleri kapsamları belirlenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre; incelenen mera topraklarının killi bünyeli, nötr karakterli olduğu ve tuzluluk 

probleminin bulunmadığı; mera topraklarının büyük çoğunluğunun az kireçli olduğu, organik madde ve 

alınabilir K, Ca ve Mg miktarlarının yeterli, alınabilir P içeriklerinin ise yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 

Meradan elde edilen kuru otun P, K, Ca, Mg ve K/Ca+Mg oranlarının sırasıyla; % 0.22-0.28, % 2.35-

2.70, % 0.86-1.23, % 0.20-0.22 ve 1.89-2.61 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mera, toprak analizi, makro elementler, yem kalitesi 

 

Nutrition Dynamics of Soil and Vegetation of a Natural Rangeland in the Eastern of Turkey 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine some physical and chemical properties of the rangeland soils 

and the nutritional status of the roughages obtained from rangeland in terms of some macro nutrient 

elements in Kırkgeçit Village, Gürpınar-Van Province. For this purpose, 30 soil and plant samples were 

taken. Some chemical and physical properties (soil texture, pH, electrical conductivity, lime, organic 

matter) of soil, and some macro nutrients, such as phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), 

magnesium (Mg), contents of the both soil and plant samples were determined. According to the results, it 

had been determined that soils of the rangeland area were neutral in pH, clayey in texture and had no 

salinity problem. It was determined that most of the rangeland soils are less calcareous; organic matter 

and available K, Ca and Mg contents are sufficient, and available P content is insufficient. The ratio of P, 

K, Ca, Mg and K/Ca+Mg of hay obtained from rangeland were determined as 0.22-0.28, 2.35-2.70, 0.86-

1.23, 0.20-0.22% and 1.89-2.61, respectively. 
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Doğal Floradan Toplanan Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Genotiplerinde 

Bazı Tarımsal Özelliklerin İncelenmesi 
 

Mehmet Ali AVCI1 Medine DOĞRUSÖZ2 
1Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya, Türkiye 
2Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Yozgat, Türkiye 

: mavci@selcuk.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma doğal floradan toplanmış Domuz Ayrığı (Dactylis L.) cinsine ait 20 adet Dactylis glomerata 

subsp. glomerata ve 30 adet Dactylis glomerata subsp. hispanica (syn. D. hispanica) alttürü olmak üzere 

50 adet genotipin bitkisel özelliklerini ve besin maddesi içeriklerinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür. Materyaller 2014 yılının nisan-temmuz ayları arasında 13 ilden toplanmıştır. Köklü olarak 

toplanan bitkiler 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Arazisine dikilmiştir. Farklı 

ekolojik özelliklere sahip bölgelerden toplanan domuz ayrığı genotiplerinin tam çiçeklenme döneminde 

bitki başına çim kalitesi, mevsimsel renk değişimi, yaprak dokusu, yoğunluk, bitki boyu, yaprak eni, 

yaprak boyu, sonbaharda büyüme şekli, bitki çapı, ilkbaharda yeniden büyüme zamanı, başaklanma 

eğilimi, başak boyu, son boğum uzunluğu, kuru ot verimi, protein oranı, ADF, NDF, Ca, Mg, P ve K 

içerikleri incelenmiştir. Sonuç olarak, Dactylis glomerata subsp. glomerata genotiplerinde ortalama bitki 

boyu, yaprak eni ve yaprak boyu sırasıyla 48.50, 0.30 ve 6.50 cm olarak belirlenmiştir. Dactylis 

glomerata subsp. hispanica için ise bu değerler sırasıyla 42.40, 0.31 ve 6.46 cm olarak belirtilmiştir. Ele 

alınan genotiplerde bitki başına ortalama kuru ot verimi Dactylis glomerata subsp. glomerata için 43.68, 

D. hispanica için 47.30 gramdır. Genotiplerin ortalama ham protein oranı, ADF ve NDF değerleri sırası 

ile Dactylis glomerata subsp. glomerata için %13.86, %37.40 ve %72.06, D. hispanica için %15.34, 

%32.76 ve %64.84 olmuştur. Tüm sonuçlar ele alındığında her iki alttürde de varyasyonun yüksek olduğu 

belirlenmiş ve ileride yapılacak ıslah çalışmaları için bitkiler arasındaki seçimin kolay ve başarılı bir 

şekilde yapılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelime:, Dactylis, ıslah, ADF, NDF. 
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Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Uğur BAŞARAN1  Erdem GÜLÜMSER2  Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ1  Hanife MUT1 

  Ayşenur ŞAHİN1 
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2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilecik 

: ugur.basaran@bozok.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, 9 silajlık mısır çeşidinin (Cadız, Colonia, SY Lucrosa, Truva, BC 682, OSSK 596, DS 

0224, Arifiye ve Sakarya) bazı silaj ve tane özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2013 ve 2014 yıllarında 

yürütülmüştür. Silaj ve tane özellikleri bitkilerin hamur olum döneminde incelenmiştir. Bu dönemde 

alınan bitkiler 2 cm boyutunda parçacıklara ayrılmış ve 2’şer litrelik plastik kaplarda 25±2 oC sıcaklıkta 

75 gün süre ile silolanmıştır. Daha sonra silaj örnekleri 60 oC’de sabit ağırlığa gelinceye kadar 

kurutulmuş ve öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Tane özellikleri için hamur olum döneminde 

alınan koçanlar 60 oC’de kurutularak, harmanlanmış ve öğütülerek analizi yapılmıştır. Silaj örneklerinde 

kuru madde oranı, ham protein oranı, ADF, NDF, K, P, Ca ve Mg içerikleri, tanede ise ham protein kül 

oranı ile nişasta ve yağ içerikleri belirlenmiştir. Birleştirilmiş yıllara göre; silaj örneklerinde kuru madde, 

ADF ve NDF oranları sırasıyla % 28.36 - 34.58, % 31.30 - 37.47 ve % 50.53 - 60.40, tanede ise nişasta, 

yağ ve kül oranı sırasıyla % 60.88 - 68.71, % 4.48 - 5.32 ve % 2.10 - 2.51 arasında değişmiştir. En yüksek 

ham protein oranı silajda % 9.09 ile SY Lucrosa, tanede % 11.36 ile Arifiye çeşidinde belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, silaj ve tane özellikleri arasındaki korelasyon da incelenmiş ve silajın kimyasal 

özellikleri ile tanenin içeriği arasında değişen oranlarda ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Silaj, mısır, tane, kuru madde, protein. 

 

Determination of silage and grain traits of different silage maize cultivars during dough stage 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine some silage and grain quality characteristics of 9 silage maize 

varieties (Cadız, Colonia, SY Lucrosa, Truva, BC 682, OSSK 596, DS 0224, Arifiye ve Sakarya) during 

the 2013 and 2014 growing seasons. Silage and grain characteristics of the plants were determined during 

the dough stage. The plants were separated into 2 cm sized particles and ensiled in 2 liter plastic cups at 

25±2 °C for 75 days. Then, these silage samples were dried at 60 °C until the constant weight and milled 

for analysis. Dry matter content, crude protein ratio, ADF, NDF, K, P, Ca and Mg contents in silage 

samples and also crude protein, ash, starch and oil contents in the grain were investigated. Dry matter 

content, ADF and NDF rates in silage samples were ranged between 28.3-34.58%, 31.30-37.47 % and 

47.31-61.80% respectively. The strach, oil and ash content in grain samples were ranged between 60.88-

68.71%, 4.48-5.32% and 2.10-2.51%. The highest crude protein was determined 9.09% (SY Lucrosa) in 

silage while it was determined 11.36% (Arifiye) in grain. In addittion, the correlation between silage and 

grain characteristics was also investigated and it was determined that the chemical properties of silage are 

related to the content of grain in varying proportions.  

Key words: Silage, maize, grain, dry matter, protein 
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Koruma ve Farklı Yöntemlerle Islah Uygulamalarının Meraların Bitki Örtüsü ve 

Toprak Tohum Stoklarına Etkileri 
 

Ece COŞKUN1    Fırat ALATÜRK2  Ahmet GÖKKUŞ2  Selçuk BİRER3 
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ÖZET 

Bu araştırma Çanakkale ili Biga ilçesi Gümüşçay beldesinin doğal ve korunan meraları ile Gerlengeç 

köyünün doğal ve farklı yöntemlerle (yakma, yakma+herbisit, tohumlama) ıslah edilen meralarının bitki 

örtüsünü ve toprakların tohum stoklarını ortaya koymak amacıyla 2013 ve 2014 yıllarında yürütülmüştür. 

Toprak örnekleri 10 cm çap ve derinliğindeki silindirle 2011 yılı Ağustos ayında alınmıştır. Bütün 

uygulamalardan alınan toplam 92 adet toprak örneği, bünyesindeki tohumların çimlenmelerini önlemek 

için karanlık ve serin ortamda bekletilmiştir. İlkbahar başında bu topraklar plastik küvetlere aktarılmış ve 

sulanarak içerisindeki tohumların çimlenmeleri sağlanmıştır. Çıkan fideler sayılarak toprakta çimlenebilir 

tohum miktarları belirlenmiştir. Her iki yılda da en fazla çimlenen tohum yakılan, en az ise doğal merada 

belirlenmiştir. Bütün meralara ait tohum stoklarında en fazla buğdaygiller, en az ise baklagiller yer 

almıştır. Tohum stokunda en fazla baklagil ve buğdaygil oranları tohumlanan, en fazla diğer familyadan 

tür ise doğal merada tespit edilmiştir. Bitki örtüsü ile tohum stokları arasındaki en yüksek benzerlik 

indeksi Gerlengeç’in korunan ve doğal merasında, en az ise Gümüşçay’ın yakma+herbisit atılan ve 

tohumlanan merasında belirlenmiştir. Sonuç olarak, meralarda yakma ve tohumlama uygulamalarının 

toprak tohum stokunu artırarak meraların sürdürülebilirliğinde en etkili yöntemler olduğu ortaya 

konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Mera, tohum stoku, yakma, herbisit, tohumlama 

 

Effects of Improved Practices on Vegetation Cover and Soil Seed Stocks of Rangeland with 

Conservation and Different Methods 

 

ABSTRACT 

This research work has been carried out during the years 2013-2014 aimed to examine the variations 

occur in vegetation cover of rangelands by using natural, ungrazed and different other improved methods 

(burning, burning+herbicide, seeding) as well to reveal the structure of seed stocks in terms of 

sustainability of rangelands in Gümüşçay and Gerlengeç villages of Biga District at Çanakkale. Soil 

samples were taken with a deep cylinder having a diameter of 10 cm in the month of August, 2011. A 

total of 92 soil samples were taken from all applications and then they brought to the laboratory keeping 

them under dark and cold conditions for averting seed germination. Soil samples were transferred to 

plastic tubs at the beginning of spring and irrigated to ensure the germination of seeds that was already 

found inside of those soil samples. The amount of seeds, can be germinated in the soil, has been 

determined by counting the emerged seedlings. The maximum germinated number of seeds were found in 

burning while the minimum number of germinated seeds have been taken from the samples of natural 

rangelands in both of two years. The maximum number of seed stocks took place in gramineae, while the 

minimum in legumes in the whole rangelands. The maximum ratio of gramineae and legumes in seed 

stock was found in seeded rangelands while the other species have been determined in the natural 

rangelands. The highest similarity index between vegetation cover and seed stocks was determined in 

protected and natural rangelands of Gerlengeç, while the lowest similarity index has been observed in the 

burning+herbicide applied and seeded rangelands of Gümüşçay. As a result, it would be said that the most 

effective methods for sustainable rangelands are increasing the soil seed stock applications along with 

burning and seeding practices.   

Keywords: Rangeland, seed stock, burning, herbicide, seeding 
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Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi 

ve Kalitesine Etkileri 
 

Ahmet GÖKKUŞ1  Selçuk BİRER2   Fırat ALATÜRK1  
1ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 17100 ÇANAKKALE 

2ÇOMÜ Bayramiç MYO, 17100 ÇANAKKALE 

: alaturkf@comu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, meralar üzerinde otlatma baskısını azaltmak ve kaliteli kaba yem açığını kapatmak için 

arpadan oluşan hasıl meralarda otlatmayı taklit etmek üzere yapılan farklı anız yüksekliklerinden (5, 7.5, 

10, 12.5 ve 15 cm) biçimin ot verimi ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu 

amaçla deneme 2014-15 ve 2015-16 yetiştirme dönemlerinde ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesindeki Ziraat 

Fakültesi uygulama alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Biçimde 5, 7.5 ve 12.5 cm anız bırakılan parsellerde toplam 3 biçim, 10 ve 15 cm anız kalacak şekilde 

biçilenlerde ise 4 biçim yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek toplam ot verimi (yeşil ot 

1206.4 kg da-1 ve kuru ot 494.1 kg da-1) 10 cm anız kalacak şekilde yapılan biçimden elde edilmiştir. 

Otun besin maddesi üzerinde anız yüksekliklerinin önemli etkisi olmamıştır. Biçim sayısının artışına 

bağlı olarak ot verimi ile otun ham protein, sindirilebilir organik ve kuru madde oranları azalmış; ham 

kül, NDF ve ADF oranları artmıştır. Genel olarak arpa meraları ekimden itibaren 150-160 günde otlatma 

olgunluğuna ulaşabilmekte ve biçim (otlatma) yüksekliği ve iklime bağlı olarak iki otlatma arasında 11-

42 gün geçmektedir. Çalışmada arpa ile oluşturulacak hasıl meraların 20-25 cm boylanınca otlatmaya 

başlanıp, 10 cm anız kalınca son verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arpa merası, biçim yüksekliği, ot verimi, ham protein, sindirilebilirlik. 

 

Effects of Harvesting on Yield and Quality of Barley Hay Leaving Different Formations of Stalk 

Heights 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine the effects of different stalk heights (5, 7.5, 10, 12.5 and 15 

cm) on hay yield and quality to simulate grazing in barley produced pastures to reduce grazing pressure 

onto pastures for covering the gap of quality roughage. For this purpose, the experiment was carried out 

in the Application and Research Area of the Faculty of Agriculture situated in Dardanelles Campus of 

Çanakkale Onsekiz Mart University during 2014-15 and 2015-16 growing seasons according to the 

randomized complete block design using 3 replications. A total of 3 harvesting have been done in the 

plots where 5, 7.5 and 12.5 cm stalks were left, while 4 harvesting were done in those plots containing 10 

and 15 cm stalk in harvesting. According to the results of research, the highest total hay yield (fresh hay 

1206.4 kg da-1 and dry hay 494.1 kg da-1) was obtained from the harvest that has been done by leaving 10 

cm stalk height. There was no significant effect of stalk heights on nutrient contents of hay. The ratios of 

SOM and SKM, hay yield and pure protein of hay decreased, while the ratios of pure ash, NDF and ADF 

increased depending on increase in number of harvesting. Generally, the barley pastures can reach to its 

grazing level within 150–160 days after sowing and takes 11–42 days between two harvesting (grazing) 

depending on harvesting height. It has been concluded that the grazing, in pastures produced with barley, 

should be started at a height of 22.5 cm and given an end to grazing when stalks reach at 10 cm of height. 

Keywords: Barley pasture, harvesting height, hay yield, crude protein, digestibility 
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Yem Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis tetragonoloba 

(L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri 
 

Gürkan CEBECİ1  Fırat ALATÜRK2  Ahmet GÖKKUŞ2  Selçuk BİRER3 
1Ziraat Yüksek Mühendisi, BURSA 

2ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 17100 ÇANAKKALE 
3ÇOMÜ Bayramiç MYO, 17100 ÇANAKKALE 

: agokkus@yahoo.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, sakız fasulyesinin (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) farklı sıra arası ile ekiminin ot 

verimi ve kalitesi üzerine etkileri belirlenmiştir. Deneme Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos 

Yerleşkesi Ziraat Fakültesi uygulama alanında 2015 ve 2016 yıllarında tarla denemesi olarak 

yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve sıra 

aralıkları 20, 40, 60, 80 ve 100 cm olacak şekilde tertiplenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 

göre, sıra aralıklarının yeşil ve kuru ot verimi ile otun ham protein, NDF ve ADF oranları üzerine etkisi 

önemli olurken, ham kül içeriğine etkisi önemsiz bulunmuştur. İncelenen bütün özelliklerde en yüksek 

sonuçlara 20 cm sıra aralıklarında ulaşılırken, en düşük değerler 100 cm sıra aralığında tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, sakız fasulyesinin ot üretimi amacıyla yetiştirilmesi halinde 20 cm sıra aralığı ile ekilmesi 

uygun bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sakız fasulyesi, sıra arası, ot verimi, ham protein, NDF. 

 

Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality of Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 

Grown for Feed Production Purpose 

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of different row spacing and sowing have been determined on the yield and 

quality characteristics of the Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.). The experiment was conducted 

in Çanakkale Onsekiz Mart University at Dardanelles Research and Experimental Unit of the Faculty of 

Agriculture in 2015 and 2016 (two years) as field experiment. The research has been established by using 

randomized complete block design with 3 replications, and the row to row distances were arranged as 20, 

40, 60, 80 and 100 cm. According to the obtained results, the effect of row spacings on fresh and dry hay 

yield and crude protein, NDF and ADF ratios was found significantly important, while had none 

significant effect on crude ash content. The highest results were obtained in 20 cm row spacings, while 

the lowest values were found in 100 cm row spacings in all examined characteristic features. As a result, 

20 cm row spacing is suitable for sowing the Guar for hay production purpose. 

Keywords: Guar, row spacing, hay yield, crude protein, NDF 
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Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot Verimi 

ve Kalitesine Etkileri 
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1Ziraat Yüksek Mühendisi, ÇANAKKALE 
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ÖZET 

Ülkemizde yetiştirilen yazlık baklagil yem bitkileri türü oldukça sınırlıdır. Bu bakımdan sakız 

fasulyesinin önemli bir seçenek olabileceği düşüncesiyle bu araştırma planlanmış ve çalışmada farklı 

gübre çeşidi ve dozlarının sakız fasulyesinin verim ve kalite özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi uygulama alanında 

2015 ve 2016 yılları yaz döneminde yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü 

olarak kurulan denemede, 3 azot (0, 3, 6 kg da-1) ve 5 fosfor (0, 3, 6, 9, 12 kg da-1) dozunun 

kombinasyonlar test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek yeşil ve kuru ot verimi 3 kg/da N 

ve 6 kg/da P2O5 uygulamasında elde edilmiştir. Bunun yanında otun en yüksek ham protein ve ham kül 

oranları ile en düşük NDF ve ADF oranları dekara 6 kg N ve 12 kg P2O5 uygulanan parsellerde 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, Çanakkale ve benzeri çevrelerde sakız fasulyesi yetiştiriciliğinde yüksek ot 

üretimi için dekara 3 kg N ve 6 kg P2O5, besleme değeri yüksek ot üretimi için ise dekara 6 kg N ve 12 

kg P2O5 verilmesinin uygun olacağı öngörülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Sakız fasulyesi, gübre dozu, ham protein, ham kül, ot verimi 

 

Effect of Fertilization on the Yield and Quality of Hay of Cluster Bean (Cyamopsis tetragonoloba 

(L.) Taub.) 

 

ABSTRACT 

The growing species of leguminous fodder crops are rather limited in our country. In this regard, this 

research was planned with the thought that the cluster bean might be an important option, and the effects 

of different kind and doses of fertilizer on the yield and quality characteristics of cluster bean were 

investigated in this study. The experiment was conducted in summer season of the years 2015 and 2016 in 

the Research and Application Area of the Faculty of Agriculture of Çanakkale Onsekiz Mart University 

situated in Dardanelles Campus. Combinations of three nitrogen (0, 3, 6 kg da-1) and 5 phosphorus (0, 3, 

6, 9, 12 kg da-1) doses were tested in the experiment designed according to the randomized complete 

block design with three replications. According to the results, the highest green and dry hay yield were 

obtained from the treatments of 3 kg/da N and 6 kg/da P2O5. In addition, the highest ratio of crude 

protein and crude ash, and the lowest NDF and ADF ratios in the hay were determined in plots fertilized 

with6 kg N/da and 12 kg P2O5 / da. From the results of the study, it was concluded that the application of 

3 kg N/da and 6 kg P2O5/da for obtaining high hay yield and 6 kg N/da and 12 kg P2O5/da for high hay 

quality could be recommended for the cultivation of cluster bean in Çanakkale and similar ecological 

zones. 

Keywords: Cluster bean, fertilizer dose, crude protein, crude ash, hay yield 
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Gün içerisinde farklı saatlerde yapılan hasadın tek yıllık çim silajının kalite 

özellikleri üzerine etkileri 
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ÖZET 

Gün içerisinde yem bitkilerinin kimyasal kompozisyonlarında bazı değişiklikler olduğu bilinmektedir. Bu 

değişikliklerin yemin silaj özellikleri ve kalitesi üzerine de bazı etkilerinin olması beklenmektedir. Bu 

çalışmada İtalyan Çiminin gün içerisinde farklı saatlerde hasat edilmesinin silaj kalitesi üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Gün içerisinde saat 06:00, 13:00 ve 19:00’da yapılan biçimlerden elde edilen silajlarda 

kalite özellikleri incelenmiştir. Farklı saatlerde yapılan biçimlerin yemin kuru madde içeriği üzerine çok 

önemli etkilerinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu yemlerden yapılan silajların pH seviyelerinde önemli 

değişiklikler olduğu ve geç saatlerde yapılan biçimlerden elde edilen silajlarda daha düşük pH seviyeleri 

elde edildiği belirlenmiştir. Silajların suda çözünen karbonhidrat içeriğinde hasat saatine bağlı olarak, 

önemli bir değişiklik bulunmamakla birlikte, NDF, ADF ve nispi yem değeri çok önemli derecede 

farklılık göstermiştir. Gün içerisinde geç saatlerde yapılan biçimlerde otun ham protein değerleri de 

önemli derecede artmıştır. Tüm veriler göz önüne alındığında, İtalyan çimi bitkisinin silaj amacıyla 

hasadının sabah erken saatler yerine, öğleden sonra geç saatlerde yapılması ile silaj özelliklerinin ve yem 

kalitesinin önemli derecede iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Italyan Çimi, Hasat Saati, Silaj, Kalite. 
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Farklı Gama Işını Dozlarının Macar Fiği Çeşitlerindeki Bazı Kantitatif Özelliklere 

Etkisi  

 
Berna EFE1   Sabahaddin ÜNAL2 

1Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bolu 

: bernaefe85@gmail.com 

 

ÖZET 

Mutasyon ıslahı bir ıslah programında genetik tabanı genişletmek ve özel amaçlı ıslah çalışmaları için 

kullanılmaktadır. Bu ıslah metoduyla günümüze kadar pek çok başarılı sonuç alınmış ve mutant çeşitler 

geliştirilmiştir. Bunların bir kısmı doğrudan mutant yeni çeşitler; diğer bir kısmı da mutant bireylerin 

melezlemelerde kullanılması sonucunda elde edilen çeşitlerdir. Bu araştırmada, üç Macar fiği çeşidinin 

(Anadolu Pembesi-2002, Oğuz-2002 ve Tarm Beyazı-98) tohumlarına uygulanan dört farklı gama ışını 

dozlarının M4 ve M5 bitkilerinde bazı morfolojik özellikler ve tarımsal özellik üzerine etkileri, 

araştırılmıştır. Doğal bitki boyu M5 bitkilerinde, ana sap uzunluğu M4 ve M5 bitkilerinde Tarm Beyazı-

98’de dozlar arasındaki farklılık önemli (P<0.05 ve P<0.01) bulunurken, Oğuz-2002 ve Anadolu 

Pembesi-2002 çeşitlerinde dozlar arasında önemli bir farklılık saptanmamıştır. Ana sap kalınlığı ve 

sayısında uygulanan dozlar her üç çeşitte önemli bir değişime neden olmamıştır. Özellikle bitkideki bakla 

sayısı (Tarm Beyazı-98, Oğuz-2002 ve Anadolu Pembesi-2002’de kontrol ve hat ortalamaları sırayla 14.9 

ve 19.4 adet; 36.5 ve 31.3 adet; 44.5 ve 28.2 adet) çeşitlere göre önemli bir değişim göstermiştir. Bir diğer 

önemli etki olarak Oğuz-2002 çeşidinde koltuk altında üçerli (OG602, OG605 OG801 ve OG805 hatları), 

Tarm Beyazı-98 çeşidinde ise üçerli ve dörderli bakla oluşumu (TB603, TB604 ve TB1006 hatları) 

görülmüştür. Bu iki çeşitte, gama dozları bakla sayısında (en yüksek hat ortalamaları; TB604:30.7 adet ve 

OG805: 60.8 adet) artış sağlarken, Anadolu Pembesi-2002 çeşidinde (en yüksek hat ortalaması; AP605: 

37.8 adet) azalmalara yol açmıştır. Gama ışını uygulamalarının M4 ve M5 generasyonlarında hem 

incelenen bitkisel karakterler ve hem de çeşitler üzerinde farklı etkilerinin olduğu, bulunmuştur. Genel 

olarak M5 generasyonunda incelenen özelliklerin çoğunda farklılıkların Oğuz-2002 çeşidinde 60 ve 80 

Gy, Anadolu Pembesi-2002 ile Tarm Beyazı-98 çeşitlerinde 60 ve 100 Gy dozlarda ortaya çıktığı 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vicia pannonica Crantz., mutasyon ıslahı, gama ışını, M4 ve M5 bitkileri, 

boğumlardaki bakla sayısının artması 

 

Effect of Different Gamma Ray Doses on Some Quantitative Characteristics in the Hungarian 

Vetch Varieties 

 

ABSTRACT 

Mutation breeding have been used for widening a genetic base and specific aimed breeding activities in a 

breeding program.  A lot of successful results were achieved through this breeding method and mutant 

varieties were improved so far. Some of these are new mutant varieties, the others are varieties which 

result from mutant materials in using crossing technique. In this study, influences on some morphological 

and agronomic characteristics in plants of M4 and M5 of four different gamma ray doses applied to seed 

of three Hungarian vetch cultivars (Anadolu pembesi -2002, Oguz-2002 and Tarm beyazı-98) were 

investigated. The natural plant height in M5 plants, the main stem height in M4 and M5 plants, there were 

significant differences (P<0.05 and P<0.01) among the doses in Tarm beyazı-98, but there weren’t in 

Oğuz-2002 and Anadolu pembesi-2002. The applied doses didn’t cause any significant change in main 

stem diameter and number in all three varieties.  Especially, the pod number per plant (the averages of 

controls and lines in Tarm Beyazı-98, Oğuz-2002 and Anadolu Pembesi-2002 are 14.9 and 19.4 number; 

36.5 and 31.3 number; 44.5 and 28.2 number) showed a significant change according to varieties. 

Another important impact appeared as triple pod in axillary in Oğuz-2002 (OG602, OG605 OG801 and 

OG805 lines), triple and quadruple pod in axillary in Tarm beyazı-98 (TB603, TB604 and TB1006 lines). 

When gamma doses caused an increase in pod number (the highest line average: TB604:30.7 number and 

OG805: 60.8 number) in these two varieties, they led to decreasing in Anadolu pembesi-2002 (the highest 

line average: AP605: 37.8 number). It had been found that gamma ray applications had different effects 

mailto:bernaefe85@gmail.com
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on both of the observed plant characteristics and varieties in M4 and M5 generations. Emergence of the 

differences was generally identified on the most observed characteristics in the doses of 60 and 80 Gy in 

Oğuz-2002; in the doses of 60 and 100 Gy in Anadolu pembesi-2002 and Tarm beyazı-98.  

Keywords: Vicia pannonica Crantz, mutation breeding, gamma rays,  M4 and M5 plants, increased of pod 

number on fertile node 
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Mera Kullanıcılarının İletişim Akışı ve Medya İzlemeye İlişkin Verileri 
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ÖZET 

Bu çalışmada; mera kullanıcıları halkın, bilgi kaynaklarına erişim, medya izleme, medyadaki hangi 

program türlerini izleme alışkanlıkları, kitle iletişim araçlarından yararlanmayı ve bunların neler olduğu, 

Bakanlığın tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini izleme, haberdar olup olmama, yayın türleri ile 

bunlardan yararlanma bilgileri gibi alt başlıklar değerlendirilmiş olup, Çiftçiler ile yapılacak çalışmalarda 

muhatap kitlenin her seviyede bilgilendirilmesi önem arz eden, çalışmanın başarısının bir etkenidir. 

Enstitümüzün çalışma alanı içerisinde yer alan Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bursa, Sakarya, Düzce ve 

Bolu illerinin 19 ilçesi ile bu ilçelere bağlı 31 merkez ve köyde yaşayan 2013 denek ile görüşülmüş olup, 

ankete katılanların  % 82.1’i (1653 kişi) erkek, % 17.9’u (360 kişi) dir. Bilgi kaynaklarına erişimin en 

fazla muhtar üzerinden olduğu, tv ler içerisinde TRT nin ilk sırada, mediada tv programı izleme 

alışkanlıklarından ise haberlerin birinci sırayı aldığı, bakanlığın tanıtım faaliyetlerinden yararlananları ise 

% 39,9 oranında, yayın saatlerinin çiftçi için uygun saatlerde olmadığı belirlenirken, Bakanlığımızın 

eğitim ve tanıtım amaçlı faaliyetlerini, bu araştırma ile tespit edilen hedef kitle karakteristiklerine göre 

yayın araç ve tekniklerini yeniden düzenlemesi gerektiğine işaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: iletişim, kullanıcı, medya, mera  

 

Data Regarding Communication Ways and Media Monitoring of Grassland Users 

 

ABSTRACT 

In this study, answers on grassland users’ accessing to information resources, media monitoring, program 

watching habits, whether they use mass communication media, whether they monitor and aware of the 

Ministry's publicity and information activities were sought. In studies conducted with farmers,  informing 

them at all levels influences the success of the activity. The survey was conducted on the 31 centers and 

villages of the 19 districts of the provinces Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bursa, Sakarya, Düzce and Bolu. 

2013 subjects were interviewed and 82.1% (1653 persons) were male and 17.9% (360 persons) were 

female. According to the results of the survey, accessing to information sources is mostly through 

mukhtars (elected head of a village), TRT has the first place among the TV Channels, news has the first 

place among the TV programs. Also, it was determined that 39.9% of the grassland users benefit from the 

Ministry’s introduction activities and broadcast hours are not suitable for the grassland users. 

Accordingly, our Ministry should reorganize its educational and introduction activities and publishing 

tools and techniques according to target group characteristics determined by this research. 

Keywords: communication, user, media, grassland 
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Doğu Anadolu Bölgesinin Önemli Tıbbi-Aromatik Bitkileri 
 

Hakan ÖZER 

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü- Erzurum 

 

ÖZET 

Türkiye, farklı iklim ve topoğrafik özellikler nedeniyle bitki genetik kaynakları bakımından dünyadaki 

önemli ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Nitekim, ülkemiz florasında yaklaşık 10 bin civarında 

bitki türü bulunmaktadır. Bu zenginlik içerisinde tıbbi ve aromatik bitkilerin ayrı bir yeri vardır. 

Floramızdaki bitkilerin yaklaşık 400’ü tıbbi kullanım potansiyeline sahiptir. Türkiye Bitkileri Veri 

Servisinin (TUBIVES) kayıtlarına göre bölgede 4296 bitki taksonu bulunmaktadır. Doğu Anadolu 

Bölgesinde tıbbi öneme sahip 400 civarında bitki türünün bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, 

bölgenin tıbbi-aromatik bitkiler yönünden büyük bir zenginliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu 

derleme çalışmasında bölgedeki önemli tıbbi aromatik bitkilerin tanıtılması ve tıbbi değerlerinin ortaya 

konması amaçlanmaktadır. Çalışmada; aralarında kişniş, dereotu, rezene, nane, reyhan, tarhun, boru 

çiçeği, dul avrat otu, yüksük otu, ökse otu, şahtere otu, haşhaş, çörek otu, öksürük otu, kedi otu, 

civanperçemi, yavşan, papatya, ısırgan, andız otu, sarı kantaron, kedi nanesi, adaçayı,  zulfa otu, dağ çayı, 

yara otu, kekik, mercanköşk, sater, kısmahmut otu, mayasıl otu, çemen, tıbbi hatmi çiçeği, tatlı meyan, 

ebegümeci, kuzu kulağı, çaşır, alıç, kuşburnu, çuha çiçeği, çoban değneği, hindiba, kara hindiba, sinir otu, 

semiz otu ve kapari’nin dahil olduğu önemli tıbbi aromatik bitkilerin bitkisel özellikleri, yetişme alanları, 

kullanılan kısımları, önemli bileşenleri, tıbbi kullanımları hakkında bilgi verilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Tıbbi-aromatik bitkiler, Doğu Anadolu bölgesi 

 

ABSTRACT 

Turkey is considered one of the most significant countries in the world in terms of richness of plant 

genetic resources because of various climatic and topographic conditions. Flora of Turkey contains about 

10.000 plant species. Medicinal and aromatic plants in this flora have received much attention since about 

400 plants are utilized for medicinal purposes. According to the Tubives, there are 4296 plant taxons in 

the flora of Eastern Anatolia flora. This situation indicates the richsness of the region in terms of 

medicinal and aromatic plants. The aim of this review to identify the important medicinal-aromatic plants 

in Eastern Anatolia. This review covers the botanical properties, habitats, used parts, important 

constituents, and medicinal uses of the medicinal plants in this region including coriander, dill, fennel, 

minth, basil, tarragon, thorn apple, burdock,digitalis, mistletoe, fumitory, wild poppy, black cumin, 

coltsfoot, valerian, common yarrow, wormwood, chamomile, nettle, elecampane, St. John's wort, catmint, 

sage, hyssop,  mountain tea, common selfheal, thyme, oregano, savory, wall germander,  fenugreek, 

marsh mallow, licorice, common mallow, sheep's sorrel, giant fennel, hawthorn, dog rose, cowslip, 

meadow bistort,  chicory, dandelion, common, plantain, common, purslane, and caper. 

Keywords: medicinal-aromatic plants, Eastern Anatolia region 
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Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Alkaloid ve Yağ 

Oranlarının Belirlenmesi 
 

Levent YAZİCİ1   Güngör YILMAZ2  Sezai GÖKALP1 
1Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Tokat 

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

: leventyzc@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, bazı haşhaş (Papaver somniferum L.) çeşit ve genotiplerinin kapsüllerinde morfin, 

kodein, oripavin, tebain, noskapin ve papaverin gibi ana alkaloidler ile tohumlarındaki yağ oranlarını 

belirlemektir. Araştırmada farklı kuruluşlardan temin edilmiş, 3 adet haşhaş çeşidi (Afyon 95, Ofis 3 ve 

Ofis 8) ile 94 adet genotip materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma Tokat-Kazova şartlarında Orta 

Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait deneme tarlasında 2016 yılında 

yürütülmüştür. Alkaloid analizleri Bolvadin Alkaloid Fabrikası Laboratuvarında HPLC cihazında 

yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara  göre; standart olarak kullanılan çeşitlerin, ortalama 

morfin oranı % 0.53-0.58, kodein  % 0.02-0.08, oripavin, % 0.0005-0.005, tebain % 0.006-0.02, noskapin  

% 0.02-0.19, papaverin % 0.01-0.09 ve yağ oranları  ise % 48-49 arasında değişmiştir. Genotiplerin 

ortalama morfin oranı  % 0.15-0.60, kodein  % 0.001-0.21, oripavin  % 0-0.01, tebain % 0.001-0.08, 

noskapin % 0.005-0.20, papaverin  % 0.004-0.21 ve yağ oranları ise  % 40-53 arasında değişmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Haşhaş, Papaver somniferum L., alkaloid, yağ,  

 

Determination of Alkaloids and Oil Rates of Some Poppy (Papaver somniferum L.) Varieties and 

Genotypes 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine of oil rates with main alkaloid in the capsules of some poppy 

(Papaver somniferum L.) varieties and genotypes such as morphine, codeine, oripavine, thebaine, 

noscapine and papaverine. Three varieties (Afyon 95, Ofis 3 ve Ofis 8) with 94 genotypes of poppy 

registered of different organizations were used in the research. The study was carried out in the trial field 

belonging to Tokat Middle Black Sea Crossing Belt Agricultural Research Institute Directorate under 

Tokat-Kazova conditions in 2016. Alkaloid analyzes were carried out on an HPLC device in the Bolvadin 

Alkaloid Plant Laboratory. As a result; varieties of poppy the mean morphine value varied between 0.53 

and 0.58 %, the codeine 0.02 and 0.08 %, the oripavine 0.0005 and 0.005 %, the thebaine 0.006 and 0.02  

%, the noscapine 0.02 and 0.19 %, the papaverine 0.01 and 0.09 and oil ratio varied between 48 and 49 

%. The poppy genotypes had mean morphine value between 0.15 and 0.60 %, the codeine 0.001 and 0.21 

%, the oripavine  0 and 0.01 %, the thebaine 0.001 and 0.08 %, the noscapine 0.005 and 0.20 %, the 

papaverine 0.004 and 0.21 %, and oil ratio varied between 40 and 53 %.  

Key words: Poppy, Papaver somniferum L., alkaloid, oil 
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Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Populasyonundan Geliştirilen Klonların Verim 

ve Uçucu Yağ Özellikleri 
 

Murat KARAKUŞ1 Hasan BAYDAR2 Sabri ERBAŞ2 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu-Bolu 

2Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta 

: hasanbaydar@sdu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, spontan melez tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) bitkilerinden klon seleksiyonu ile 

geliştirilmiş 60 adet A klonunun 2011 ve 2012 yılları yetişme sezonlarında drog yaprak verimi, uçucu yağ 

oranı ve uçucu yağ bileşenleri belirlenmiştir. Tıbbi adaçayı klonlarında drog yaprak verimi 2011 yılında 

45.6-188.4 kg da-1 ve 2012 yılında 26.4-638.0 kg/da arasında, uçucu yağ oranı 2011 yılında %0.60-1.90 

ve 2012 yılında %1.11-2.53 arasında değişim göstermiştir. Adaçayı klonlarında uçucu yağ bileşenlerini 

oluşturan en önemli madde olarak α-tuyon belirlenmiştir; bunu 1,8-sineol, kafur ve β-tuyon takip etmiştir. 

2011 yılında α-tuyon %0.8-29.5, β-tuyon %0.7-29.1, 1,8-sineol %1.0-30.5 ve kafur %0.4-19.1 arasında, 

2012 yılında ise bu bileşenler sırasıyla %1.0-53.2, %2.2-54.7, %2.8-34.0 ve %6.4-29.2 arasında değişim 

göstermiştir. Sonuç olarak drog yaprak verimi, uçucu yağ oranı ve uçucu yağ kalitesi yüksek olan 10 adet 

A klonu (3, 8, 11, 14, 21, 26, 27, 35, 41 ve 51 nolu klonlar) belirlenmiş, bu klonların B klonları olarak 

tekerrürlü verim denemelerine alınmasına karar verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi adaçayı, klon seleksiyonu, drog verimi, uçucu yağ oranı ve bileşenleri 

 

Yield and Essential Oil Characteristics of Clones Derived From Common Sage (Salvia officinalis 

L.) Population 

 

ABSTRACT 

In this study, various characters of 60 A type sage clones obtained by selection process starting from 

spontaneous hybrids common sage (Salvia officinalis L.) clones were investigated for drug leaf yield, 

essential oil content and composition.  The ranges of the clone mean values were obtained for drug leaf 

yield as 45.6 and 188.4 kg da-1 in 2011, and 26.4-638.0 kg da -1 in 2012 growing season, and for essential 

oil content as 0.60 and 1.90% in 2011 and 1.11-2.53% in 2012 growing season, respectively. In the sage 

clones analysed, the most important essential oil compounds determined were α-and β-thujone, 1,8-

cineole and camphor. In 2011 growing season, the contents of these volatiles were the following: α-

thujone, 0.8-29.5%; β-thujone, 0.7-29.1%; 1,8-cineole, 1.0-30.5% and camphor, 0.4-19.1%. In 2012 

season the values obtained for these oils were α-thujone, 1.0-53.2%; β-thujone, 2.2-54.7%; 1,8-cineole, 

2.8-34.0% and camphor, 6.4-29.2%. Considering the drug leaf yield, volatile oil content and quality, 11 

different clones out of 60 A clones (3, 8, 11, 14, 21, 25, 26, 27, 35, 41 and 51) were chosen and will be 

advanced to B clones in repetitive yield experiments for further evaluation.  

Keywords: Common sage, clonal selection, drug yield, essential oil content and compounds 
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Farklı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Popülasyon ve Çeşitlerinde Sıra Arası 

Mesafesinin Tarımsal Özellikleri ve Sabit Yağ Oranına Etkisi 
 

Mehmet Necat İZGİ1  
1Mardin Artuklu Üniversitesi . Kızıltepe Meslek Yüksekokulu . İstasyon-Mardin 

: necatizgi@hotmail.com . 

  

ÖZET 

Kişniş, taze yaprak ve olgun meyveleri kullanılan önemli bir baharat bitkisidir. Mevcut çalışmada tescilli 

Arslan ve Erbaa çeşitleri ile Mardin ilinde, özellikle ova şartlarında yaygın olarak ekilen ve halk arasında 

Suriye kişnişi olarak bilinen yerel popülasyonun iki farklı sıra arası (17-34 cm) mesafesinde ekiminin 

verim ve toplam sabit yağ oranlarına etkisi araştırılmıştır. Çalışma 2015-2016 vejetasyon yılında Mardin 

ekolojik koşullarında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre yürütülmüştür. 

Denemede ana parseller sıra arasını, alt parseller ise çeşitleri oluşturmuştur. Olgunlaşma dönemine gelen 

bitkilerde hasat öncesi bitki boyu, dal sayısı, şemsiye sayısı değerleri belirlenmiştir. Hasat edilen 

bitkilerin verimleri ile meyve sabit yağ oranları belirlenmiştir. Deneme sonucunda yağ oranları hariç, 

çeşitler arasında bir fark görülmemiştir. Farklı sıra arası mesafesi ise dal sayısı ile verimi önemli derecede 

etkilemiş ve 17 cm sıklıkta ekilen bitkilerden daha yüksek meyve verimi (222 kg da-1) alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kişniş, Coriandrum sativum L., sıra arası, verim, sabit yağ  

 

Agricultural Properties of Row Spacing Distance in Different Coriander (Coriandrum sativum L.) 

Populations and Varieties and Its Effect on Fixed Oil Rate 

 

ABSTRACT 

Coriander, fresh leaves and ripe fruits of which are used widely, is a substantial spice plant. In the current 

study, it was investigated that the effects of planting with two different row spacing’s (17-34 cm) distance 

on the yield and total fixed oil ratios in the certified Arslan and Erbaa varieties and  the local population 

which is widely planted in the steppe conditions and commonly known as Syrian Coriander. The study 

was carried out according to the experimental design of sectioned parcels in random blocks in the 

ecological conditions of Mardin in 2015-2016 vegetation year. In the experiment, the main parcels 

formed row spacing’s and the sub-parcels formed varieties. Plant height, number of branches and number 

of umbels were determined before harvest in the plants that reached maturity period. The yields of the 

harvested plants and the fixed fat ratios of fruits were determined. As a result of the experiment, there was 

no difference between the varieties except the fat ratios. The distance between the different rows affected 

significantly the yield and the number of branches and the plants cultivated at 17 cm intervals yielded 

more fruit (222 kg da-1).  

Keywords: Coriander, Coriandrum sativum L., row spacing, yield, fixed oil 
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Ontogenetik Varyabilitenin ve Bitki Yoğunluğunun Şeker Otu Verimine Etkisi 
 

L. Sezen TANSI1   Elnaz SAMADPOURRIGANI1  Selin GEDİK1  Amir 

SOLTANBEIGI2 
1Çukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Crop Fields, Balcalı- Adana 

2Afyon Kocatepe University, Ahmet Necdet Sezer Campus, Food Control Research and Application 

Center, Afyonkarahisar. 

: sgedik@cu.edu.tr 

 

ÖZET 

Şeker otu (Stevia rebaudiana Bertoni) Compositea familyasına ait çok yıllık bir kısa gün bitkisidir. 

Ülkemizde doğal olarak bulunmamakla birlikte Paraguay ve Brezilya orijinli tropik ve subtropik bir 

bitkidir. Kalorisiz bir tatlandırıcı olması nedeniyle, diyetlerde ve tıpta şeker hastalarının tatlandırıcılarında 

kullanılmaktadır. Sakkarozdan 300-350 kat daha fazla tatlandırıcı olması nedeniyle gıda sanayinde içki, 

meşrubat, tatlı, bisküvi ve çikolatalarda kullanımı tercih edilmektedir. 2013 yılında çok küçük ve 

çimlenme oranı düşük tohumlardan kontrollü koşullarda elde edilen fideler tarlaya şaşırtılmış olup gerekli 

bakım işlemleri yapılmıştır. İlk yıl bitkiler, kök geliştirmiş ve elde edilen veriler burada 

değerlendirilmemiştir. Çalışmada, Şeker otu bitkilerinde, sonbahardaki kısa günlerde, ontogenetik 

varyabilite ve farklı bitki yoğunluğunun bitki boyu, dal sayısı,taze ve kuru herba, taze ve kuru yaprak, 

taze ve kuru çiçek yerimlerine olan etkileri incelenerek Çukurova Koşullarındaki performansları 

saptanmıştır. Elde edilen veriler MSTAT-C paket programında Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Deneme 

Deseni’ne göre değerlendirilmiştir. En yüksek kuru yaprak verimi, çiçeklenme öncesi denemenin 2. 

yılında (300 kg/da) ve 30x60 cm bitki yoğunluğunda elde edilmiştir. Şeker otu Çukurova koşullarında iyi 

bir performans göstermiştir. Bu çalışma, şeker otu bitkisinin bölgemiz koşullarında ilk kez kültüre 

alınması yönünden önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stevia rebaudiana, bitki sıklığı, ontogenetik varyabilite.  

 

Effects of Ontogenetic variability and Plant Density on Yield of Stevia 

 

ABSTRACT 

Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni),belonging to the Compositea family, is a short-day perennial herb. It 

is native to tropic and subtropic areas of Paraguay and Brasil, so, it is not found as wild in Turkey. 

Because of no-calorie source of sweetness it is commonly used is in diet solutionsas a natural sweetener 

plant.Also it is preferably used in food sector soft drinks, sweets, biscuits and chocolates due tothe 300-

350 times sweeter than sucrose. For the field trials in 2013 tiny seeds with low germination rate were 

grown in viols, then the obtained seedlings were transplanted into field and necessary cultivation 

procedures were followed. The data from the one year old plants, due to root development were not 

evaluated.  In order to determine the performance of the Stevia under Çukurova conditions effects of 

ontogenetic variability and various plant populations on plant components such as plant height, number of 

branches, green and dry leaf and flower yield were investigated during the short days of fall season. The 

data were analyzed according to the factorial design in randomized complete block design using with 

MSTAT statistical software. The highest dried leaf yield (300 kg da-1) was obtained from two-year-old 

plants spaced 30x60 cm at pre-flowering stage and second year of field experiments in autumn 2014. The 

performance of Stevia is promising under Çukurova conditions. This study is of great importance for 

Çukurova due to first cultivation research of Stevia  

Keywords: Stevia rebaudiana, planting space, ontogenetic variability. 
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Farklı Söküm Süresi ve Dikim Derinliğinin Safran (Crocus sativus L.)  Bitkisinin 

Gelişimine ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Üzerine Etkisi 

 
Mehmet Uğur Yıldırım1 Hasan Asil2; Ercüment O. Sarıhan1 

1. Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, UŞAK 

2. Mustafa Kemal Üniversitesi, Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksek Okulu, HATAY 

: ugur.yildirim@usak.edu.tr 

 

ÖZET  

Bu Çalışma; farklı söküm sürelerinin (her yıl söküm; iki yılda bir söküm veya hasat) ve farklı dikim 

derinliğinin (5 cm ve 15 cm), safran (Crocus sativus L.) bitkisinin gelişmesine ve bazı tarımsal 

özelliklerinin üzerine etkisini belirlemek üzere Hatay ilinde yapılmıştır. Kormlar çevre uzunluklarına göre 

dikilmeden önce 3 farklı korm boyuna ayrılmışlardır. Deneme tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş 

parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çıkış gösteren korm sayısı adet/parsel; 

çıkış gösteren toplam çiçek sayısı adet/parsel, toplam safran verimi gr/parsel;  hasat edilen toplam korm 

sayısı (adet/parsel); Hasat edilen korm ağırlığı (gr/parsel) ve birim korm ağırlığı (gr/korm) gibi 

karakterlerde ölçümler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre;çiçek sayıları 0-57,3 arasında değişmiştir. 

En yüksek çiçeklenme 2 yılda bir hasat edilen ve 15 cm derinliğe dikilmiş olan, büyük boylu kormlardan 

elde edilmiştir (57,3 adet/parsel). Hasat edilen korm sayıları ise 10 ile 56,3 adet/parsel arasında 

değişmiştir. En yüksek korm sayısı; 2 yılda bir sökülen, 5 cm derinliğe dikilmiş, büyük boylu kormlardan 

elde edilmiştir (56,3 adet/parsel). Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde safran kormlarının her yıl söküm 

yapılmasının pek uygun olmadığı; dikim yapıldıktan en az 2 yıl süreyle bitkilerin tarlada söküm 

yapılmadan bırakılmasının gerekli olduğu, korm sayısı ve verimi açısından bunun önemli olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar kelimeler:  Safran yetiştiriciliği; Crocus sativusL., safran verimi, Hatay ili. 

 

Effect of Different of Harvesting Period and Planting Depth on the Development of Saffron (Crocus 

sativus L.) Plant and Some Agricultural Characteristics 

 

ABSTRACT 

This study; was made in Hatay province to determine the effects of different harvesting periods 

(harvesting every year, harvesting  every two years) and different planting depths (5 cm and 15 cm) on 

the development of saffron (Crocus sativus L.) plant and some agricultural characteristics. The corms 

were separated into three different sizes before planting according to circumference length. The 

experiment was conducted using completely randomized   design in split plots with three replicate. The 

parameters like number of sprouts/plot, total numbers of flowers /plot, total saffron yield (gr /plot), total 

harvested number of corms/plot, total weight of harvested corms (gr/plot), unit corm weight (gr) were 

measured. According to the results obtained; The number of flowers changed between 0 - 57.3. The 

highest flowering was obtained from large-sized corms (57.3 number/ plot) harvested every 2 years and 

planted at a depth of 15 cm. The number of harvested corms ranged 10 to 56.3 pots. The highest number 

of 56.3 corms was obtained from large-sized corms planted at 5 cm depth with removed in every 2 years. 

When all the results are evaluated, saffron corms are not appropriate for harvesting every year; it has been 

determined that it is necessary to leave the plants without harvesting ever year in the field for at least 2 

years after the planting, and that this is important in terms of number of corms and yield. 

Key words: Saffron cultivation, Crocus sativus L., saffron yield, Hatay province. 
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Farklı Hayvansal Gübrelerin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve 

Bazı Özelliklerine Etkisi  
 

Mehmet Uğur YILDIRIM1   Mortaza HAJYZADEH1  Gözde KÜÇÜK1  Ercüment O. 

SARIHAN 1 
1Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, UŞAK. 

: ugur.yildirim@usak.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bu Çalışma; Farklı hayvansal gübrelerin Safran (Crocus sativus L.) bitkisinin gelişmesine ve bazı 

tarımsal özelliklerinin üzerine etkisini belirlemek üzere yapılmıştır. Ekim 2016- Nisan 2017 tarihleri 

arasında; sera denemesi şeklinde Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma ve 

Deneme serasında kurulup yürütülmüştür. Çalışmada; farklı hayvansal gübrelerin karıştırıldığı (Kanatlı, 

Koyun, Keçi, İnek ve Solucan Gübresi) yetiştirme ortamlarında safran bitkisi yetiştirilmiştir. Tesadüf 

blokları deneme desenine göre; 4 tekrarlamalı olarak kurulan çalışmada oluşturulan ortamlara (3-4 cm 

çevre uzunluğuna sahip) toplam 120 adet safran soğanının dikimi gerçekleştirilmiştir. Çıkış gösteren 

soğan sayısına ilişkin (1.,2., 3. ve 5. ay sonundaki) değerleri; yine 1., 3., 5. ay sonundaki bitki boylarına 

(cm), yaprak sayılarına (adet) ait değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca hasat edilen toplam soğan ağırlığı 

(gr/saksı), soğan sayısı (adet/saksı) ve birim soğan ağırlığının (gr/soğan) ölçümleri yapılmıştır. Hasat 

edilen soğan sayısı ortalaması (2 ile 9 adet/saksı) arasında değişmiştir. En yüksek soğan sayısı kontrol ve 

koyun gübresi uygulamasından elde edilirken, en düşük kanatlı gübresinin olduğu ortamlardan elde 

edilmiştir. Birim soğan ağırlığı 1,98 ile 0, 86 gr/soğan arasında değişmiştir. Sonuç olarak; farklı 

hayvansal gübrelerin safran bitkisinin gelişimine etkisinin olduğu; özellikle inek, koyun ve solucan 

gübresinin bitki gelişimine olumlu etki ettiği ancak uygulanacak gübre miktarlarının yapılacak ayrı tarla 

ve sera çalışmalarıyla belirlenmesi gerektiği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler:Safran, C. sativus L., Yetiştiricilik, Çiftlik Gübreleri, Solucan Gübresi 

 

Effects of Different Manures on Growth of Saffron Plant (Crocus sativus L.) and Some Characteristics 

 

ABSRACT 

This study was made to determine the effect of poultry, sheep, goat, cow, worm based manures along 

with control (no fertilizer) on the development of saffron (Crocus sativus L.) corms and on their 

agronomic characteristics during October 2016 - April 2017 period under   greenhouse conditions using 

completely randomised design. A total of 120 saffron corms (3-4 cm circumference) were tested in the 

experiment using 4 replications. Parameters like   number of sprouted corms (at the end of the 1st, 2nd, 

3rd and 5th months), plant height (cm) number of leaves per corm at the end of 1st, 3rd, 5th month were 

measured. In addition, the total corm weight (gr/pot), number of corms/pot and avarage single corm 

weight (gr) were also measured. The average number of harvested corms ranged (2-9 number/pot).The 

highest number of corms was obtained from control and sheep fertilization, while the lowest number of 

corms  was obtained from the poultry manure fertilization. The single corm weight varied from 1.98 to 

0.86 gr/corm. It is concluded that different animal fertilizers are influential in the development of saffron  

plant; it can be said that cow, sheep and worm manure have a positive effect on plant growth but the 

amounts of fertilizer to be applied should be determined empirically. 

Key words:Saffron, C. sativus L.,Cultivation, Manures, Worm Manures 
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Geçmişten Günümüze Uşak Şeker Fabrikası ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri 
 

Mehmet Uğur Yıldırım1 Yusuf Teke1 Mortaza Hajyzadeh1 Ercüment O. Sarıhan1; 
1Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, UŞAK. 

: ugur.yildirim@usak.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmada; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun ilk yıllarında ekonomik alanda kalkınmasına 

ve sanayisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve dönemin ilk şeker fabrikası olan Uşak 

Şeker Fabrikasının kuruluş süreci ve Türkiye ekonomisindeki yeri hakkında bilgiler sunulmuştur. 

Fabrikanın işlediği tarımsal ürün olan şeker pancarı; üretim safhalarından pazarlanmasına kadar çeşitli 

sektörlerde kullanılıp değerlendirilen bir ürün olup, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza 

doğrudan veya dolaylı iş olanağı sağlayan ve kazanç kapısı olan bir endüstri bitkisidir. Cumhuriyetin 

ilanından sonra Türkiye’de şeker pancarı tarımına ve fabrikalarına olan teşvik artış göstermiştir. 

Türkiye'nin kurulan ilk şeker fabrikası ve sembolik önemi olan bu fabrikanın günümüzde şeker pancarı 

işleme ve şeker üretimi açısından önemi değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar kelime: Uşak, İlk Şeker Fabrikası, Şeker Pancarı, Nuri Şeker 

 

ABSTRACT 

The study describes contributions in the economic developments after the establishment first sugar 

factory in private sector under the title the Uşak Sugar Factory. Agricultural product sugar beet is 

processed by the plant, it is a product that is used and evaluated in various sectors from production stages 

to marketing. It provides job facility to around 5 million people directly or indirectly in Turkey. After the 

declaration of the Republic incentives for sugar beet farming and factories in Turkey have increased. The 

first sugar factory in Turkey and its symbolic importance, today's factory has been evaluated for its sugar 

beet processing and sugar production detailed in this study.  

 

Key Words: Uşak, First Sugar Factory, Sugar Beet, Nuri Şeker 
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Farklı Yaşlardaki Anason (Pimpinella anisum L.) Tohumlarının Çimlenmesine 

Gibberellik Asitin (GA3) Etkisi 
 

Mortaza HAJYZADEH1   Mehmet Uğur YILDIRIM1  İsmail KARAGÖZ1  Ercüment O. 

SARIHAN1 Khalid Mahmood KHAWAR2 
1Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, UŞAK. 

2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, ANKARA 

: m.hajyzadeh@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma; farklı gibberellik asit (GA3) dozlarının, farklı tohum yaşlarındaki anason (Pimpinella anisum 

L.) tohumlarının çimlenmesine olan etkisini belirlemek üzere yapılmıştır. Çalışmada; Burdur yöresinden; 

anason ekimi yapılan yerlerden temin edilen tohumlar materyal olarak kullanılmıştır. Yörede her yıl 

ekimi yapılan anason bitkisinin tohumları 4 yıl boyunca dört ayrı yaşta (1, 2, 3 ve 4 yaşındaki) olmak 

üzere temin edilmiş ve materyal olarak kullanılmıştır. Denemede; 4 farklı yaştaki anason tohumlarına 24 

saat süreyle 50, 100, 200, 400 ve 800 mg/l GA3 uygulanmış, kontrol uygulamasında ise sadece su 

kullanılmıştır. Daha sonra; kâğıt havlu ile kurutulan tohumlar, petri kutularında, kağıt arasında 25 oC’de 

oda sıcaklığında çimlendirmeye alınmıştır. Deneme 4 tekrarlamalı olarak tesadüf parselleri deneme 

desenine göre kurulup yürütülmüştür. Her uygulamada 100’er adet tohum kullanılmıştır. Sayımlar ISTA 

kurallarına göre 7. ve 21. günde yapılmıştır. Tohum yaşlarına göre çimlenme yüzdesi % 36.3 ile 69.0 

arasında değişmiş ve 4 yaşındaki tohumlarda çimlenme oranı en düşük olarak bulunmuştur. Hormon 

dozlarına göre çimlenme % 32.3 ile 58.3 arasında değişmiş, en düşük çimlenme 800 mg/l hormon 

dozundan elde edilmiştir. Tohum yaşı ve hormon dozları birlikte değerlendirildiğinde 2 yaşındaki 

tohumlara uygulanan 100 mg/l hormon dozunda en yüksek çimlenme (%83.5) elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Anason, Çimlenme, Hormon, Gibberellik Asit, Tohum Yaşı 

 

Effects of Gibberellic Acid (GA3) on The Germination Rate of Anise (Pimpinella Anisum L.) Seeds 

in Different Ages 

 

ABSTRACT 

The study was conducted to determine different (GA3) doses on germination of anise (Pimpinella anisum 

L.) seeds at different age. In the study; the anise seeds obtained from aniseed sowing regions in Burdur 

province; were used as material. Four different seed ages of anise (1, 2, 3 and 4 years old) were used as 

material. Remaining anise seeds were stored and used for next season sowing. In the study 50, 100, 200, 

400 and 800 mg / l GA3 and water (control) were applied to each group of 4 different aged anise seeds for 

24 hours. Later; the seeds were dried with paper towels and sandwiched between towel papers in petri 

dishes and cultured at 25oC. The experimental design was completely randomized design with four 

replications. In each treatment 100 seeds were used. The germination counts were made on the 7th and 

21st days according to the ISTA rules. The percentage of germination varied between 36.3 and 69.0% 

among different groups of seed ages. Germination was the lowest on 4-year old seeds. Germination by 

hormone doses ranged from 32.3% to 58.3%. The lowest germination was obtained from 800 mg/l GA3 

dose. When the seed age and hormone doses were evaluated together, the highest germination rate 

(83.5%) was obtained from treatment of 100 mg/l GA3 on 2 year’s old seeds 

Key words: Anise, Germination, Hormone, Gibberellic Acid, Seed Age 
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Sitral Bakımından Zengin Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Isparta 

koşullarında Verim ve Uçucu Yağ Kompozisyonunun Belirlenmesi* 
 

Yasemin BÜYÜKDURNA1 İsa TELCİ2 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doğu 

Kampüsü/ISPARTA 
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doğu Kampüsü/ISPARTA 

: isatelci@sdu.edu.tr 

 

ÖZET 

Reyhan ya da fesleğen, Labiatae familyasında Ocimum cinsine ait türlere verilen genel isimdir. Dünyada 

bu cinse ait 60’in üzerinde tür bulunmasına rağmen; Ocimum basilicum L. Dünyada ve Türkiye’de en 

fazla üretimi yapılan türdür. Bu tür Dünyada önemli aromatik bitkiler arasında yer almasına rağmen, 

Türkiye’de kullanımı ve üretimi sınırlıdır. Ancak zengin bir kimyasal varyasyon gösterdiğinden dolayı, 

değişik alanlarda kullanılan bileşenlerin (linalool, sitral, metil cinnamate, metil eugenol vb.) elde 

edilmesinde önemli bir kaynaktır.  Bir monoterpen olan sitral limon kokusunda olup, kozmetik sanayinde 

değerli bir bileşiktir.  Mevcut çalışmada;  önceki çalışmalar sonucu seçilen sitral bakımından zengin 

genotiplerin, kozmetik sanayinin merkezi olan Isparta Ekolojik koşullarında agronomik ve kalite 

özelikleri ile ticari öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Seçilen genotiplerin tohumları sera koşullarında 

çimlendirilerek yetiştirilen fidelerden 2016 vejetasyon döneminde tarla denemeleri Tarla denemesi 

tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Çalışmada Bitki boyu, verim (taze, kuru ve yaprak) 

uçucu yağ oran ve bileşenleri araştırılmıştır. Çalışma boyunca iki kez ürün (yaz ve sonbahar) alınmıştır. 

Çalışma sonucunda taze herba verimleri yaz ve sonbahar hasatlarında sırasıyla 17,60-41,96 ton/ha ile 

27,66- 54,09 ton/ha aralıklarında; uçucu yağ oranları ise 0,65-0,73 ml/100 g ile 0.57-0.93 ml/100 g 

aralıklarında değişmiştir. Çalışma boyunca en yüksek verim R-29 nolu genotipten alınmıştır. Ayrıca 

çalışmada en yüksek citral oranı (α-Citral %47,0+ β-citral %34,3) aynı (R-29) genotipten elde edilmiştir. 

Çalışmayla kozmetik sektörünün merkezi olan Isparta’da sektör için önemli bir ürün olabileceği 

belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Reyhan (Ocimum basilicum L.), uçucu yağ, sitral 

*: Çalışma yüksek lisans tezinden alınmıştır.   
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Haşhaş (Papaver somniferum L.) Yarım Diallel Melez Kombinasyonlarında 

Melezleme Başarısı ve Melez Tohum Verimlerinin Belirlenmesi 
 

Levent YAZİCİ1 Güngör YILMAZ2  
1Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü gungor.yilmaz@gop.edu.tr 

:leventyzc@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, farklı özelliklere sahip haşhaş çeşitlerinin yarım diallel melez kombinasyonlarında, 

melezleme başarısı ve melez tohum verimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede Ofis 96, 

TMO 1, Hüseyinbey, Çelikoğlu, Ofis NM, Bolvadin 95, TMO T, Ofis 1 ve Ofis 2 çeşitleri materyal 

olarak kullanılmıştır. Çalışmada yarım diallel (resiproksuz melezleme) yöntemi uygulanarak 36 

kombinasyonda melezleme yapılmıştır. Araştırma Tokat-Kazova şartlarında 2015 yılında yürütülmüştür. 

Çeşitler 3 m boyunda 2 sıra, 45 cm sıra arası, melezlemelerin kolaylıkla yapılabilmesi için çeşitler 

arasında 1 m boşluk bırakılarak 3 tekerrürlü ekilmiştir. Araştırmada melez kombinasyonlarda melezlenen 

çiçek sayısı, melez kapsül tutma oranı, melez tohum verimi, kapsül başına melez tohum verimi gibi 

özellikler incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 36 kombinasyonda toplamda 975 adet melezleme 

yapılmış, bunlardan 800 adet melez kapsül elde edilmiştir. Kombinasyonların, melez tohum verimi 14,81-

39,71 g, kapsül başına melez tohum verimi ise, 0,54-1,64 g arasında değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Haşhaş, melezleme, Papaver somniferum L., yarım diallel, melezleme başarısı 

 

Determination of Hybridization Success and Hybrid Seed Yields in Poppy (Papaver somniferum L.) 

Half Diallel Hybrid Combinations 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine hybridization success and hybrid seed yields in half diallel 

hybrid combinations of different poppy varieties. Ofis 96, TMO 1, Hüseyinbey, Çelikoğlu, Ofis NM, 

Bolvadin 95, TMO T, Ofis 1 and Ofis 2 were used as materials in research. Diallel (reciprocal crossing) 

method was used in the study and 36 crosses were hybridized. The research was carried out under Tokat-

Kazova conditions in 2015. Varieties 3 m in length 2 rows, 45 cm in rows, in order to be able to easily 

make crosses 1 m gap between varieties were planted with 3 repetitions. In the study, the number of 

hybridized flowers, hybrid capsule retention, hybrid seed yield, hybrid seed yield per capsule were 

investigated in hybrid combinations. According to the findings, 975 hybrids were made in 36 

combinations and 800 hybrid capsules were obtained from them. For the combinations, the yield of 

hybrid seed was 14.81-39.71 g, the yield of hybrid seed per capsule ranged from 0.54-1.64 g. 

Key words: Poppy, hybridization, Papaver somniferum L. half diallel, hybridization success 
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Kimyon (Cuminum cyminum L. ) Bitkisinde Yapraktan GA3 ve Metil Jasmonat 

Uygulamalarının Meyve Verimi ve Uçucu Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri 
  

Arif ŞANLI Tahsin KARADOĞAN Halil ERÇABUK Hamide BAKIRKAYA  

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, ISPARTA 

: arifsanli@sdu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma farklı gelişme dönemlerinde yapraktan yapılan Gibberellik asit (GA3) ve Metil Jasmonat (MJ) 

uygulamalarının kimyon (Cuminum cyminum L.) tohum verimi ve uçucu yağ kalitesine etkilerinin 

belirlenmesi amacıyla Isparta koşullarında 2014 ve 2015 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada farklı 

konsantrasyonlarda GA3 (0, 50, 100 ve 150 ppm) ve MJ (0, 0.5, 1.0 ve 1.5 mM) vejetatif gelişme dönemi 

(çıkıştan 40 gün sonra) ve çiçeklenme ortası (çıkıştan 60 gün sonra) olmak üzere iki gelişme döneminde 

bitki yapraklarına püskürtme şeklinde uygulanmıştır. Çalışma Tesadüf Blokları Deneme Planında 

Faktöriyel Düzenlemeye göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada bitkide şemsiye sayısı, bitkide 

meyve sayısı, 1000 tane ağırlığı ve birim alan meyve verimi parametreleri ile meyve uçucu yağ oranı ve 

bileşenleri belirlenmiştir. GA3 ve MJ uygulamaları kimyonda meyve verimi ve verimi etkileyen 

parametreleri genellikle olumlu yönde etkilemiş, ortaya çıkan etki uygulama dozlarına bağlı olarak 

değişim göstermiştir. En yüksek şemsiye sayısı ve meyve sayısı 100 ppm GA3, 1000 tane ağırlığı ve 

meyve verimi ise 0.5 ve 1.0 mM MJ uygulamalarından elde edilmiştir. Her iki uygulamanın da uçucu yağ 

sentezine etkisi istatistiki açıdan önemli bulunmuş, yüksek dozda yapılan GA3 uygulamaları hariç diğer 

uygulamalar meyve uçucu yağ oranını kontrole göre (% 1.85) önemli derecede arttırmıştır. En yüksek 

uçucu yağ oranları 0.5 ve 1.0 mM dozlarında yapılan MJ uygulamalarında (% 2.07-2.15) belirlenmiştir. 

Tüm uygulamalarda da uçucu yağları oluşturan ana bileşenler benzer (3-Caren-10-al, cuminic aldehyde, 

γ-terpinene, β-pinene ve cymol) olurken ana bileşenlerin oranları ve yağları oluşturan toplam bileşen 

sayıları geniş varyasyon (41-54) göstermiştir. Uygulamalara bağlı olarak uçucu yağlarda toplam 87 farklı 

bileşen bulunduğu tespit edilmiştir.     

Anahtar Kelimeler: Kimyon, GA3, Metil Jasmonate, meyve verimi, uçucu yağ oranı ve bileşenleri 
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Depolama Sıcaklığı ve Ambalaj Materyallerinin Anason (Pimpinella anisum L.) ve 

Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Meyvelerinde Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri 

Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
 

Tahsin KARADOGAN1   Ş. ARMAĞAN1   Arif ŞANLI1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

: tahsinkaradogan@sdu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, Burdur ilinde 2015 yılı hasat ürünlerinden temin edilen anason (Pimpinella anisum L.) ve 

rezene (Foeniculum vulgare Mill.) meyvelerinin depolama esnasında ağırlık kaybı ile uçucu yağ oran ve 

bileşenlerinin depo sıcaklığı (10oCve 20 ± 4oC) ve ambalaj materyallerine (jüt, pamuk, kağıt ve keten 

torba) bağlı olarak değişimleri incelenmiştir. Bu amaçla, türlere ait meyve örnekleri farklı ambalaj 

malzemelerinde 6 ay süre ile depolanmış ve 30’ar gün aralıklarla meyvelerin ağırlık kayıpları ile uçucu 

yağ oranı ve bileşenleri saptanmıştır. Uçucu yağ analizleri Clevenger tipi su distilasyonu cihazında, uçucu 

yağ bileşenleri ise GC/MS cihazında belirlenmiştir. Çalışmada her iki türde de depolama süresinin 

uzamasına bağlı olarak ağırlık kayıplarının arttığı, bu artışın 20oC depolama koşullarında ve kağıt 

ambalajlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır. Anason meyvelerin de depolama başlangıcında ortalama 

% 2.43 olan uçucu yağ oranı % 1.98’e, rezene meyvelerinde ise % 2.50’den % 1.91’e düşmüş, pamuk 

torbalara konulan meyvelerin uçucu yağlarında gerçekleşen azalma daha düşük olmuştur. Anason uçucu 

yağının ana bileşenlerini oluşturan anethole ve estragole miktarı depolama sıcaklığı ve ambalaj 

malzemelerine bağlı olarak önemli bir değişim göstermemiştir. Depolama süresi boyunca rezene 

meyvelerinin uçucu yağındaki estragol miktarı artarken fenchone miktarı azalma göstermiş, bu değişim 

10 oC’de depolanan meyvelerde daha belirgin olmuştur. Rezene meyvelerinin anethole içeriği depolama 

devresi boyunca düşük miktarlarda artış göstermiş, bu artışın depolama sıcaklığına bağlı olarak değişimi 

önemsiz olmuştur. Sonuç olarak, depolama sıcaklığının artması ile birlikte rezene ve anason 

meyvelerinde ağırlık kaybının arttığı ve uçucu yağ miktarının azaldığı dikkate alındığında, bu gibi 

ürünlerin düşük sıcaklıkta depolanması gerektiği, buna ilave olarak ambalaj malzemesi olarak pamuk 

torbaların kullanılması ile depo kayıplarının daha düşük olabileceği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Anason, rezene, uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileşenleri, depolama sıcaklığı, ambalaj 

malzemesi 

 

Effects of Different Storage Temperature and Packing Materials on Essential Oil Content and 

Composition of Anise (Pimpinella anisum L.) and Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Fruits 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the effects of the storage temperature (10 oC and 20 ± 4 oC) and 

packages materials (jute, cotton, paper and linen) on the essential oil content and composition of anise 

(Pimpinella  anisum L.) and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) fruits. Anise and fennel fruits were 

obtained from the harvesting products in Burdur province in 2015. The essential oils of fruits were 

extracted by hydro-distillation in a Clevenger apparatus and the essential oil components were determined 

by GC-MS. It was determined that weight losses were increased based on the storage periods of both 

species, and this increase was higher in the fruits stored at 20 °C. Also, the weight losses of the fruits 

placed in the paper packages of both species was higher than the other packaging materials. During the 

storage period the essential oil contents tended to decrease throughout the storage period in both species. 

The average essential oil content of anise fruits which was 2.43% at the beginning of storage decreased to 

1.98% and the essential oil content of fennel fruits which was 2.50% at the beginning of storage 

decreased to 1.91%.The change in the essential oil content of cotton bagged fruits during the storage 

period in both species was lesser than other storage materials. The amount of essential oil components 

significantly changed based on storage temperature, duration and packing materials. Throughout storage, 

the anethole and estragole contents which are main constituents of the anise essential oil were not 

significantly changed based on temperature and storage materials.In fennel fruits, an increase of anethole 

content during storage was observed to be slightly increased, but this change was not significant 

depending on the temperature. The amount of estragole in the volatile oil of fennel fruits increased during 

mailto:tahsinkaradogan@sdu.edu.tr
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the storage period. This increase was more pronounced in fruits stored at 10 oC. It has been observed that 

during the storage period there is a decrease in the amount of fenchone in the volatile oil. As a result, 

considering that the increased storage temperature caused the weight losses of the anise and fennel fruits 

and reduced the amount of essential oil can be concluded that such products should be stored at low 

temperature and in cotton bags. 

Keywords: Anise, fennel, essential oil content, essential oil composition, storage temperature, packing 

materials 
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Çayda Besin Alımı, Gelişme, Enzim Aktivitesi ve Verimim Artırılması İçin Farklı 

Bitki Büyümesini Teşvik Edici Bakterilerin Birlikte Aşılamasının Etkinliği 

 
Ramazan Çakmakçı1,  Recep Kotan2, Ali Atasever3, Mustafa Erat4, Kubilay Türkyılmaz5, Remzi 

Sekban5, Ayhan Haznedar5 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale, 4Atatürk 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi, İspir Hamza Polat MYO, İspir, Erzurum 

4Atatürk Üniversitesi, Erzurum MYO, Teknik Programlar Bölümü, Kimya Programı, Erzurum 
5Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Rize 

: rcakmak@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 

Türkiye’de çay üretimi kimyasal gübre uygulaması nedeniyle ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu 

nedenle adeta tek tarımsal uğraşının çay yetiştiriciliği olduğu Doğu Karadeniz Bölgesinde, kimyasal 

gübre ihtiyacını azaltacak ve çay üretimini artıracak yeni çevre dostu strateji ve ilave alternatif 

kaynakların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, mineral NPK gübrelemesi (80 kg/da kompoze 

%25:5:10), bir ticari sıvı biyolojik gübre ve azot fikseri ve fosfat çözücü üçlü kombinasyon halinde 

bakteri esaslı iki farklı biyolojik gübre formülasyonunun (BFV1: Bacillus subtilis RC521 + Bacillus 

megaterium RC07 + Pseudomonas fluorescens RC77; BFVII: Bacillus subtilis RC11 + Bacillus 

megaterium RC07 + Pseudomonas putida RC06) asidik tarla koşullarında üç yıl süreyle çay gelişme, 

verim, enzim aktivitesi ve bitki besin element içeriği üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür.  Deneme, beş uygulama ve her bir tekerrürde altı çay öbeği olacak şekilde üç tekerrürlü 

olarak tesadüf blokları deneme desenine göre düzenlenmiştir. Bakteri süspansiyonları bitki kök bölgesine 

enjekte edilerek uygulanmıştır. Biyolojik gübre formülasyonları ve mineral gübreleme Fener-3 Türk çay 

klonunda yaş ve kuru yaprak verimi, ikinci ve üçüncü yaprak alanı, yaprak makro ve mikro element, 

klorofil ve antioksidan içeriği, oksidatif, katalitik, hidrolitik ve antioksidan enzim aktivitesi dahil 

gelişmeyi teşvik etmiştir. Ayrıca bakteri formülasyonu aşılamaları, glutatyon redüktaz (GR), glutatyon S-

transferaz (GST), glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD), polifenol 

oksidaz (PPO), peroksidaz (POD) ve alkol dehidrogenaz (ADH), 5-dehidroksişikimat redüktaz (DHSK) 

enzim aktivitesini değiştirebilmiştir. Bu araştırma bitki gelişmesini teşvik edici bakterilerle geliştirilen 

kararlı formülasyonların büyük önem taşıdığını ve sürdürülebilir çay tarımı için umut verici olduğunu 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki gelişmesini teşvik edici rizobakteriler (PGPR), biyo-formülasyon, verim ve 

kalite, enzim aktivitesi, organik tarım 

 

Effectiveness of Co-inoculation of Different Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Improving 

Nutrients Uptake, Growth, Enzymes Activity and Yield of Tea 

 

ABSTRACT: Tea production in Turkey causes serious problems due to application of chemical fertilizer. 

For this reason, it is necessary to evaluate the environment-friendly strategies and additional alternative 

resources that will reduce the need for chemical fertilizers and increase tea production in the Eastern 

Black Sea Region, where only one agricultural activity is tea growing. The objective of this study was to 

evaluate possible effects of mineral NPK fertilizer (800 kg ha-1 a compound fertilizer 25:5:10%), one 

commercial liquid bio-fertilizer and ACC deaminase-containing, N2-fixing, and P-solubilizing bacteria 

based bio-fertilizers in triple strains combinations (BFV1: B. subtilis RC521+B. megaterium RC07+P. 

fluorescens RC77; BFVII: B. subtilis RC11+B. megaterium RC07+P. putida RC06)) on the growth, yield, 

enzyme activities and nutrient uptake in tea under acidic field conditions in three years. The experiment 

was arranged as a completely randomized design with five treatments and three replicates (each having 

five tea bushes). Bio-fertilizers formulations and mineral fertilizer stimulated overall plant growth, 

including fresh and dry leaf yield, second and third leaf area, macro- and micro-nutrient concentrations 

chlorophyll and anthocyanin content in tea leaves, and activities of oxidative, catalytic, hydrolytic and 

anti-oxidative enzymes of Turkish tea clones Fener-3. In addition, inoculation with bacterial formulation, 

activities of the enzyme like glutathione reductase (GR), glutathione S-transferase (GST), glucose-6-
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phosphate dehydrogenase (G6PD), 6-phosphogluconate dehydrogenase (6PGD), polyphenol oxidase 

(PPO), peroxidase (POD), urease, 5-dehydroshikimate reductase (DHSK), and alcohol dehydrogenases 

(ADH) also changed. These study clearly indicates that development of stable formulation of plant 

growth promoting bacteria is of great importance and is a promising approach to a sustainable tea 

agriculture.  

Keywords: Plant growth promoting rhizobacteria, bio-formulation, yield and quality, enzyme activity, 

organic farming 
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Bazı Rezene (Foeniculum vulgare var. dulce) Hatlarının Verim ve Kalite Özellikleri  
 

Başak ÖZYILMAZ¹, Güngör YILMAZ², Rahime KARATAŞ¹ 

¹Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – TOKAT 

²Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü – TOKAT 

 

ÖZET 

Rezene eski çağlardan beri insanlar tarafından bilinen ve gıda, baharat, eczacılık, bitkisel içecekler ve 

çeşitli droglarda kullanılan bir bitkidir. Daha yaygın tarımının yapılabilmesi için ticari tescilli çeşit 

geliştirilmesi ve tohumluğunun yeterince üretilmesi gerekmektedir. Yeni çeşit/çeşitler geliştirmek 

amacıyla Tokat-Kazova şartlarında yürütülen çalışmaların sonucunda 33 rezene populasyonundan sekiz 

rezene hattının öne çıktığı belirlenmiştir. Bu araştırma 2015-2016 vejetasyon döneminde Tesadüf Blokları 

Deneme Desenine göre dört tekerrürlü olarak Tokat Kazova şartlarında yürütülmüştür. Araştırmada çeşitli 

özellikleri yönünden öne çıkan sekiz rezene hattı incelenmiş olup, bunlar bitki boyu, bitki başına dal 

sayısı, bitki başına şemsiye sayısı, bitki başına tohum sayısı, bin tohum ağırlığı ve dekara tohum verimi 

değerleri bakımından karşılaştırılmışlardır. Araştırma sonunda tohum verimleri 2015 yılında 180,70-

412,40 kg/da, 2016 yılında ise 227,92-368,69 kg/da arasında değişmiş ve sırasıyla en yüksek değerler 

Hat-8 ve Hat-5’den alınmıştır.  Bin tohum ağırlıkları yıllara göre 5,02-5,36 g ve 3,73-4,95 g arasında 

değişmiş ve en yüksek değerler Hat-1 ve Hat-3’den alınmıştır. Rezene hatlarının uçucu yağ oranlarının ise 

yıllara göre % 1,82-2,40 ve %2,00-2,77 arasında değiştiği belirlenmiştir. En yüksek uçucu yağ oranı 2015 

yılında Hat-3, 2016 yılında ise Hat-6’ya aittir.  

Anahtar Kelimeler: Rezene, Foeniclum vulgare var dulce, populasyon, hat, seleksiyon 

 

ABSTRACT 

Fennel was a plant used for food, spices, pharmacy, herbal drinks and various drogs and known by people 

since ancient times. Fennel farming to be more common was necessary in order to improve commercially 

registered varieties and to produce sufficiently. According to studies carried out under Tokat-Kazova 

conditions was determined that eight fennel lines appeared in 33 fennel populations. This research was 

conducted as to Randomized Complete Block Design as four replications, in Tokat-Kazova condition in 

2015 and 2016 growing seasons. . In the research, plant height, number of branches per plant, number of 

umbels per plant, number of seeds per plant, grain yield, 1000 seed weight, essential oil ratio, were 

investigated. At the end of research seed yields ranged between 180,70-412,40 kg/da in 2015 and 227,92-

368,69 kg/da in 2016,  the highest yield was obtained from the respectively Hat-8 and Hat-5. 1000 seed 

weight ranged between for every year 5,02-5,36 g and 3,73-4,95 g, the highest yield was obtained from 

the respectively Hat-1 and Hat-3. Essential oil ratio ranged between by years %1,82-2,40 and %2,00-2,77, 

the highest essential oil was obtained from Hat-3 in 2015 and Hat-6 in 2016. 

Key words: Fennel, Foeniclum vulgare var dulce, population, selection 
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Yumuşak Çürüklük Etmeni Chryseobacterium indologenes İzolatlarına Karşı Çakşır 

Otu (Ferula communis)  Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin Antibakteriyal Etkisi 
 

Fatih Dadaşoğlu1, Esin Dadaşoğlu1 

1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

04100-Ağrı 

: f-dadas@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmada (Ferula communis) olarak bilinen ve Ağrı ilinde de doğal olarak yetişen çakşır otu 

bitkisinin yabani formundan elde edilen uçucu yağ ve ekstrelerin; bazı sebze ve meyvelerde yumuşak 

çürüklüğe neden olan Chryseobacterium indologenes türlerine karşı in vitro şartlarda antimikrobiyal 

etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla daha önce yapılmış olan çalışmalarda hıyar, domates, 

biber ve kabakta yumuşak çürüklük etmeni olduğu belirlenmiş olan 8 C. indologenes izolatı 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan F. communis bitkisi 2016 yılının Haziran-Temmuz aylarında Ağrı İli 

Eleşkirt ilçesi yakınlarındaki alanlardan toplanarak laboratuvara getirilmiştir. Bu bitki örnekleri 15 gün 

gölgede kurutulduktan sonra öğütülerek toz haline getirilmiş ve hemen ekstre ve uçucu yağları elde 

edilmiştir. 2016 yılı Eylül-Aralık aylarında ise laboratuar şartlarında F. communis bitkisinden elde edilen 

uçucu yağ ve ekstrelerin antimikrobiyal etkileri belirlenmiştir. Laboratuar denemeleri üçer tekerrürlü 

kurulmuş olup, denemelerde pozitif kontrol olarak ise ticari olarak satılan Penicilin ve kanamisin 

antibiyotikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; F. communis bitkisinden elde edilen uçucu 

yağların 8 bakteri izolatına karşı 12-21 mm oranlarında bakterisidal etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Ancak çalışmada kullanılan F. communis bitkisinden elde edilen ekstrelerden hiçbirisinin C. indologenes 

türlerine karşı antibakteriyal etki göstermediği tespit edilmiştir. Pozitif kontrol olarak kullanılan 

antibiyotiklerin de ekstrelerde olduğu gibi patojenlere karşı hiçbir etkiye sahip olmadıkları 

gözlemlenmiştir. Sonuç olarak çalışmada kullanılan uçucu yağın yumuşak çürüklük patojenleri olan 8 

farklı C. indologenes türüne karşı öldürücü etkiye sahip olduğu, ancak kullanılan Penicilin ve kanamisin 

antibiyotiklerinin ise antimikrobiyal etkiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışmada 

kullanılan ekstre ve antibiyotiklerin  C. indologenes ile mücadelede başarısız oldukları tespit edilmiştir. 

Ancak nedenle çalışmada F. communis bitkisinden elde edilen uçucu yağın C. indologenes patojenlerine 

karşı mücadele de başarılı bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. Elde edilen bu sonuç kimyasal 

ilaçlara karşı çok dayanıklı olduğu görülen bu patojenlerle mücadelede C. İndologenes uçucu yağının ne 

kadar büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca yapılan literatür taramasına göre çalışmada 

kullanılan bitkiden elde edilen uçucu yağ ve ekstreler ilk kez bu patojenlere karşı kullanılmış olup, 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum çalışmanın özgünlüğünü ve orjinalliğini büyük oranda 

artırmaktadır. Ayrıca kullanılan uçucu yağın pratikte de kullanılıp kullanılmayacağına dair çalışmalar 

devam etmekte olup, bu patojenle mücadelede tam bir başarı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Antibakteriyal aktivite, Ferula communis, Yumuşak çürüklük, Chryseobacterium 

indologenes 
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Siirt Koşullarında Kişniş Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Gülen ÖZYAZICI1  
1Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt 

: gulenozyazici@siirt.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma, Siirt şartlarında kişniş genotiplerinin meyve verimi ve bazı tarımsal özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deneme Alanı’nda tesadüf blokları deneme 

desenine göre 4 tekerrürlü olarak 2016 yılında yürütülmüştür. Çalışmada Kudret K, Pelmus, Gamze, 

Erbaa çeşitleri ile Siirt, Irak populasyonlarının meyvaları kullanılmıştır. Araştırmada çıkış süresi, ilk 

çiçeklenme süresi, vejetasyon süresi, bitki boyu, sap kalınlığı, dal sayısı, sayvan (şemsiye) sayısı, 

sayvanda meyve sayısı, bin meyve ağırlığı, biyolojik verim ve meyve verimi parametreleri incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; bitki boyu 51.22-71.70 cm, sap kalınlığı 1.98-2.34 mm, dal sayısı 4.92-7.76 

adet/bitki, sayvan sayısı 5.60-9.52 adet/bitki, sayvanda meyve sayısı 30.21-37.66 adet/bitki, bin meyve 

ağırlığı 6.45-9.34 g, biyolojik verim 338.0-614.2 kg da-1, meyve verimi 76.88-119.76 kg da-1, hasat 

indeksi ise %18.53-23.36 arasında değişim göstermiştir. Bir adaptasyon denemesi olan bu çalışmada, 

yapılan varyans analiz sonucuna göre en yüksek meyve verimi Gamze çeşitinde belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kişniş, Coriandrum sativum, çeşit, meyve verimi 

 

Determination of Some Agricultural Characteristics of Coriander Genotypes in Siirt Conditions 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine the effects on yield and some agricultural characteristics of 

coriander genotypes in Siirt conditions in 2016. The experimental design was the randomized block with 

four replications. This study was used six genotypes (Kudret K, Pelmus, Gamze, Erbaa, Siirt, Irak). In 

research was investigated such as emergence time, first flowering period, vegetation period, plant height, 

stem diameter, number of branches, number of umbel per plant, number of fruit per umbel, 1000 fruit 

weights, biological yield, seed yield and harvest index. The coriander genotypes were affected 

significantly in all characteristics except for harvest index. According to research results, plant height, 

stem diameter, number of branches, number of umbel per plant, number of fruit per umbel, 1000 fruit 

weights, biological yield, seed yield and harvest index were changed between 51.22-71.70 cm, 1.98-2.34 

mm, 4.92-7.76 number/plant,  5.60-9.52 number/plant,  30.21-37.66 number/plant,  6.45-9.34 g, 3380.0-

6142.0 kg ha-1, 768.8-1197.6  kg ha-1, 18.53- 23.36 % respectively. In this study, which is an adaptation 

experiment, the highest fruit yield was determined in the Gamze genotype according to the variance 

analysis result. 

Key Words: Coriander, Coriandrum sativum, cultivar, fruit yield 
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Rosa damascena Mill ve Rosa centifolia L.’nin Tepe Boşluğu Katı Faz Mikro 

Ekstraksiyonu (HS-SPME) ile Distilasyon ve Ekstraksiyon Ürünlerinin 

Karşılaştırılması 
 

Sabri ERBAŞ1, Ümüt ERDOĞAN1, Hasan BAYDAR2 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta 

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta 

: sabrierbas@sdu.edu.tr 

 

ÖZET: Rosa damascena Mill. ve Rosa centifolia L. kendilerine has doğal koku bileşenleri nedeniyle 

parfüm ve kozmetik endüstrisinde değerlendirilen en önemli kokulu gül türleridir. Bu araştırmada 

Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezinden 2016 yılında 

yürütülmüştür. R. damascena ve R. centifolia çiçeklerinin gaz kromatografisi/kütle spektrometresi (GC-

MS) ile kombine edilmiş Tepe Boşluğu-Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (HS-SPME) yöntemi ile belirlenen 

doğal koku moleküllerinin distilasyon (uçucu yağ) ve ekstraksiyon (konkret ve absolüt) ürünleri ile 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. HS-SPME yöntemi ile belirlenen doğal koku moleküllerinin distilasyon 

ve ekstraksiyon ürünlerinin bileşenleri ile farklı olduğu ve distilasyon ve ekstraksiyon sürecinde önemli 

bazı bileşenlerde değişimler ve kayıplar olduğu tespit edilmiştir. Her iki gül türünde de feniletil alkol taze 

çiçeklerin ana koku bileşeni olarak tespit edilmiştir. R. damascena’nın uçucu yağ oranı %0.035 iken (1 kg 

gül yağı için 2.8 ton taze çiçek), R. centifolia’da %0.025 (1 kg gül yağı için 4.0 ton taze çiçek) olarak 

belirlenmiştir. R. damascena yağında 45 bileşen, R. centifolia yağında 46 bileşen belirlenmiş, her iki 

gülünde ana bileşenleri geraniol ve sitronellol olarak tespit edilmiştir. R. centifolia çiçeklerinden daha 

fazla konkret ve absolüt verimlilik ve randımanı elde edilmiştir. R. damascena ve R. centifolia konkret ve 

absolütlerinde sırasıyla 40 ve 42, 39 ve 34 bileşen tespit edilmiştir. Her iki gülün uçucu yağlardan farklı 

olarak konkret ve absolütlerinde ana bileşenler feniletil alkol, heneikosan ve eikosan olarak belirlenirken, 

feniletil alkol taze çiçeğinde ana bileşeni olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Rosa damascena, Rosa centifolia, HS-SPME, Uçucu yağ, Konkret, Absolüt 
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Farklı Azot Dozlarının Sater (Satureja hortensis L.) Bitkisinde Verim 

 ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi 
 

Nimet KATAR1, Zehra AYTAÇ2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ESKİŞEHİR 

2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi - ESKİŞEHİR 

: nimetkatar@hotmail.com 

 

ÖZET 
Bu araştırma, sater (Satureja hortensis L.) bitkisinde farklı azot dozlarının verim, verim öğeleri, uçucu 

yağ oranı ve bileşenleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneme Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında 2014 yılında, tesadüf blokları 

deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre bitki boyu, yan dal 

sayısı, yeşil herba verimi, drog herba verimi, yeşil yaprak verimi, drog yaprak verimi, uçucu yağ oranı ve 

uçucu yağ verimi değerleri sırasıyla 30,6 - 33,9 cm, 17,9 - 20,5 adet/bitki, 915,3 - 1358,2 kg/da, 256,3 - 

359,2 kg/da, 568,7 - 924,8 kg/da, 221,3-330,4 kg/da, % 62,1-% 68,1, % 2,4 - % 2,5, 6,3 - 8,1 L/da ve 

arasında değişmektedir. Ana uçucu yağ bileşenleri Karvakrol % 50,30-56,20 ve γ-Terpinen  % 30,40-

35,70 olarak bulunmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre bitkide yan dal sayısında, yeşil herba veriminde, 

drog herba veriminde, yeşil yaprak veriminde, drog yaprak veriminde, uçucu yağ veriminde önemli 

farklılıklar bulunmuştur. En yüksek drog herba, drog yaprak verimi 10 - 20 kg/da azot dozundan elde 

edilmiştir. Öte yandan en yüksek uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi 15 kg N/da uygulamasından elde 

edilmiştir. Sonuç olarak drog herba, drog yaprak, uçucu yağ verimi ve uçucu yağ oranı bakımından 10 

kg/da azot dozu tavsiye edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sater, (Satureja hortensis), Azot dozu, yeşil herba verimi, drog herba verimi, uçucu 

yağ oranı, uçucu yağ bileşimi. 
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Hatay’da Defne (Laurus nobilis L.) Üzerinde Yapılan Çalışmalar 
 

Filiz Ayanoğlu 

*Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 31060, Antakya – Hatay  

: filizayanoglu@gmail.com 

 

ÖZET 
Hatay defne üretiminde özel bir yere sahiptir. Türkiye defne yağı üretiminin %80’i, defne yaprağı 

üretiminin yaklaşık %20’si Hatay’da üretilmektedir. Her geçen gün büyüyen defne sektörü sorunları ve 

çözüm arayışlarını da beraberinde getirmiş ve sorunlara çözüm üretmek amacı ile bir dizi çalışma 

yapılmıştır. Öncelikle Hatay florasında yürütülen seleksiyon çalışmasında, 149 dişi, 54 erkek ağaç olmak 

üzere 203 defne genotipi seçilmiştir. Yapılan analizler sonucunda laurik asit açısından K2, K9 ve HB5 ile 

%3 ün üzerinde uçucu yağ içeren 18 genotip ümitvar genotipler olarak belirlenmiştir. 

Genotiplerin üretilmesi amacıyla yürütülen çelikle çoğaltma çalışmalarında defne çeliklerine yıl boyunca 

her ay IBA dozları uygulanmıştır. En yüksek köklenme oranı %21.60 ile 1 Mart tarihinde alınan 

çeliklerden 4000 ppm IBA dozunda alınmıştır. 

Defne genotipleri arasından çeşitli özellikleri bakımından seçilmiş 95 defne genotipinin 6 SSR markörü 

ile yapılan karakterizasyon çalışmasında genotipler arasında genel olarak düşük bir benzerlik oranı 

belirlenmiştir. En yüksek benzerlik oranı (%80) farklı lokasyonlarda yetişen E6 ve O6 genotiplerinde 

görülmüştür. 

Seleksiyon çalışmaları sonucunda %3’ün üzerinde yaprak uçucu yağ oranına sahip 16 defne genotipinin 

uçucu yağlarında ontogenetik varyabilite ve yapraklarının baharatlık kaliteleri araştırılmıştır. 

Yapraklarının uçucu yağ oranları Temmuz-Ağustos aylarında daha yüksek bulunmuştur. Yaparak uçucu 

yağ üretimi için E1 ve HB8, baharatlık açısından ise E10, HB11, B29 ve ER35 genotipleri çeşit adayı 

olarak belirlenmiştir. 

Defnede tarlavari yaprak üretimi için sürdürülen çalışmalarda en yüksek kuru yaprak verimi 41.66 kg/da 

ile O6 genotipinden denemenin ikinci hasat yılında elde edilirken uçucu yağ oranı en yüksek defne 

genotipleri E1 (%5.20) ve HB8 (%4.61) olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Defne, seleksiyon, SSR, köklendirme, uçucu yağ 

 

Researches on Bay Laurel (Laurus nobilis L.) in Hatay Province 
 

ABSTRACT 
Hatay has a special place in bay production. 80% of Turkey bay oil production and 20% of bay leaf 

production are produced in Hatay. The bay sector, which is growing every day, brought the problems and 

a series of studies were carried out with the aim of solutions of the problems. Firstly, in a selection study 

conducted in Hatay flora, 203 genotypes (149 female and 54 male) were selected. As a result of the 

analyzes K2, K9 and HB5 in terms of lauric acid and 18 genotypes containing over 3% essential oil were 

identified as promising genotypes. 

Aiming to propagate the selected genotypes by cuttings, IBA doses were applied to cuttings every month 

throughout the year. The highest rooting rate with 21.60% was obtained on March 1 at 4000 ppm IBA 

dose. 

The selected 95 genotypes characterized by six SSR markers and generally low similarity rate was 

determined. The highest similarity rate was 80% in E6 and O6 genotypes which were found at different 

locations. 

16 genotypes with leaf essential oil ratio over 3% were investigated for ontogenetic variability in essential 

oil and spicy qualities of leaves. The essential oils of bay leaves are found to be higher in July-August. 

For essential oil production, E1 and HB8 and for spice E10, HB11, B29 and ER35 determined as variety 

candidates. 

During the studies carried out for leaf production in the field; the highest dry leaf yield was obtained from 

O6 genotype with 41.66 kg/da at the second harvest year and the genotypes E1 (5.20%) and HB8 (4.61%) 

had the highest rate of essential oils. 

Keywords: Bay laurel, selection, SSR, rooting, essential oil 
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Kara lahana (Brassica oleracea var. acephala L.) Yapraklarının Biyoaktif Bileşen ve 

Biyoaktivite Bakımından İncelenmesi 
 

Nazan ÇÖMLEKCİOĞLU Mehtap KUTLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Kahramanmaraş  

: noktem80@gmail.com 

 

ÖZET 

Kara lahana, beyaz baş lahana, karnabahar, brokoli, brüksel lahanası, kırmızı lahana gibi günlük hayatta 

bolca tüketilen sebzelerin dahil olduğu Brassica cinsi Brassicaceae familyasında yer almaktadır. Bu 

bitkilerden biri olan kara lahana (Brassica oleracea var. acephala L.) bitkisi, Doğu Akdeniz'den 

orijinlenen, MÖ 2000’li yıllardan beri bilinen, lahana ailesinin en eski formlarından biridir. Bir 

Mediteryan bitki olmasına rağmen yurdumuzda neredeyse tamamen Karadeniz bölgesinde yetiştirilmekte, 

o bölgenin diyetinde bolca yer almakta ve Karadeniz’e has olarak algılanmaktadır. Kara lahana (Brassica 

oleracea L. var. acephala), serbest şekerler, organik asitler, amino asitler, lipitler, vitamin ve mineraller 

açısından oldukça zengindir. Antioksidan ve fotokimyasal özellikleri olan kara lahana bitkisi birçok 

kanser türünün ve kalp hastalığı riskinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, kara lahana 

yapraklarındaki doğal (intakt) glukozinolat, toplam fenolik ve flavonoid içerik, antioksidan aktivite ve 

yaprak ekstraktlarının yağ içeriği incelenmiştir.  

Kahramanmaraş koşullarında yetiştirilen kara lahana yaprakları 28 Kasım 2014’den başlayarak 24 Mart 

2015’e kadar iki hafta aralıklarla toplanmış, liyofilizatörde kurutulmuş ve daha sonra Waring blender ile 

toz haline getirilmiştir. Ekstraksiyon metanolle ultrasonik su banyosunda gerçekleştirilmiş ve tüm 

analizlerde bu metanolik ekstrakt kullanılmıştır. Bitki ekstraktlarının intact glukozinolat içerikleri 

HPLC’de analiz edilmiştir. Yapraklardaki yağ içeriğine ise GC-MS ile bakılmıştır. Fenolik içerik, 

flavonoid miktarı ve antioksidan aktivite sırasıyla Folin-Ciocalteu, AlCl3 ve DPPH, FRAP metodlarıyla 

spektorofotometrik olarak hesaplanmıştır. HPLC analizleri sonucunda bitkilerde doğal glukozinolatlardan 

sinigrin, progoitrin, epiprogoitrin, glukonapin, glukoerusin, glukobrassisin olmak üzere altı farklı 

glukozinolat farklı miktarlarda belirlenmiştir. Kara lahana ekstraktlarından elde edilen yağın GC-MS 

analizi sonucunda 33 farklı yağ asidi belirlenmiş, bu yağ asitleri içinden en yüksek oranda bulunanları 

sırasıyla trikosanoik asit (% 28.25), cis-11-eikosanoik asit (%24.01), linoleik asit (%10.13), palmitik asit 

(%9.35) ve bütirik asit (%7.76) olmuştur. Araştırılan diğer özellikler iki hafta aralıklarla toplanan bitkiler 

üzerinde analiz yapılarak elde edilmiş ve tüm değerler Ocak ayının sonuna kadar artmış, daha sonra 

düşüşe geçmiştir. Bu tarihlerdeki sıcaklıklar ise Ocak ayına kadar düşmüş, bu aydan sonra yükselmeye 

başlamıştır. Bu tarihler arasında toplanan bitki yapraklarının toplam fenolik madde değeri 7.32-11.63 mg 

g-1, toplam flavonoid miktarı 2.01-3.96 µg g-1, FRAP değeri 13.43-29-77 µg g-1 ve DPPH değeri 1.31-

1.91 mg g-1 arasında bulunmuştur. 

Bu çalışma, bir Karadeniz bitkisi olarak bilinen kara lahana üzerine Akdeniz bölgesi şehri olan 

Kahramanmaraş’ta yapılan ilk çalışmadır. Yüksek biyoaktif içeriğe ve antioksidan aktiviteye sahip olması 

nedeniyle sağlık açısından faydaları ortaya konulan bu değerli bitkinin, bu çalışma ile Akdeniz bölgesinde 

de üretiminin yapılabileceği ve yöre insanının diyetinde yer alabileceği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Brassica oleracea var. acephala L., glukozinolat, fenol, flavonoid, antioksidan 

aktivite. 
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Nane (Mentha spp.) Türlerinde Destilasyon Atıklarının Değerlendirilmesi 
 

Selma YASAK Muhammed BIYIKLI, İsa TELCİ 

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doğu Kampusu/ISPARTA 

 

ÖZET  

Mentha arvensis ve M. piperita değerli uçucu yağları nedeniyle Dünya uçucu yağ üretiminde önemli bir 

yere sahiptir. Son yıllarda uçucu yağ bitkileri üretimindeki artışlar bu, bitkilerde distilasyon sonucu arta 

kalan atıkların değerlendirilmesini önemli kılmaktadır. Bu amaçla; mevcut çalışmada uçucu yağ 

üretiminde önemli olan M. piperita ve M. arvensis türlerinde uçucu yağ distilasyon sonucu arta kalan sıvı 

ektrenin boyama potansiyeli araştırılmıştır.  Bu amaçla 2016 yılında hasat edilen türlere ait kuru herba 

uçucu yağı Neo-Clevenger aparatıyla 3 saat distilasyonla alındıktan sonra, arta kalan sulu ekstrenin yün 

boyama potansiyeli incelenmiştir.  Boyama işlemi mordansız ve mordanlı olmak üzere iki farklı yöntemle 

yapılmıştır. Mordan olarak Bakır sülfat ve Demir sülfat (birlikte mordanlama) kullanılmıştır. Çalışma 

sonucunda türler ve mordanlama yöntemleri arasında incelenen özelikler (renk değerleri-L,a,b- yıkama 

haslığı, sürtünme haslığı) bakımından önemli farklar bulunmuştur. Çalışmada ayrıca M. arvensis’te ve 

mordanlama işleminde daha koyu renk tonları elde edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Nane, Mentha sp., boyama, mordanlama  

 

EVOLUTION OF DISTILLATION WASTES IN MINT SPECIES (Mentha SPP.) 

 

ABSTRACT  

Mentha arvensis and M. piperita comprise are major essential oil plants in World essential oil productions 

because of valuable oil compositions. The increase in the production of essential oil plants in recent years 

has made it important to evaluate residual waste that remains after distillation in plants. For this purpose, 

after the dried mint herbs of the species harvested in 2016 vegetation periods were isolated by distillation 

with Neo-Clevenger apparatus during 3 hours, dyeing potential of the residual aqueous extract was 

studied for wool dyeing. The dyeing process was done with two different methods; non-mordant and 

mordant. Copper sulfate and Iron sulfate (together mordanting) were used as mordant during the dyeing 

process. As a result of the study, it was found that there were significant variations between species and 

mordanting processing in studied characteristics (color values-L, a, b- wash fastness, friction fastness). 

Dark colors tons were also obtained in M. arvensis and mordanting process.   

Key Words:  Mint, Mentha sp., dyeing, mordant  
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Cicer reticulatum Ladizinsky ve C. echinospermum P.H. Davis Türlerinin Keşfi, 

Toplanması ve Nohut Islahı Amacıyla Değerlendirilmesi 
 

Cengiz Toker1, Mirlan Talip1, Bilal Aydın2, Abdulkadir Aydogan3, Ahmet Çakmak2, Mehmet Tekin1, 

Duygu Saria, Hatice Saria, Alper Adaka, Abdullah Kahramanb 
1Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 
2 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 

3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle, Ankara 

: toker@akdeniz.edu.tr 

 

ÖZET 

Kültürü yapılan nohut (Cicer arietinum L.) kültüre alındığı zamandan günümüze (yaklaşık 10 000 yıldır) 

canlı ve cansız stres faktörlerine dayanıklılık özelliklerinizin bir çoğunu kaybetmiştir. Nohudun atası 

olarak kabul edilen C. reticulatum Ladiz. ve nohuda genetik olarak en yakın türlerden biri olan C. 

echinospermum P.H. Davis türü ise bazı canlı ve cansız stres faktörlerine oldukça dayanıklıdır. C. 

reticulatum tek yıllık, kromozom sayısı 2n=16, genom miktarı 738 Kb, kültür nohudu ile melezlenebilen 

ve dünyada sadece doğal olarak ülkemizde yayılış gösteren endemik bir türdür. C. echinospermum ise tek 

yıllık, kromozom sayısı 2n=16, kültür nohudu ile melezlenebilen ve germplasm kaynaklarının tamamına 

yakın kısmı ülkemizde yayılış gösteren bir türdür. Bu türlere ait genetik kaynaklar (germplasm 

kaynakları) ulusal ve uluslararası gen bankalarında muhafaza edilmektedir. Ne var ki, dünyada C. 

reticulatum ve C. echinospermum türlerine ait germplasm kaynakları sınırlı sayıdadır. C. reticulatum ve 

C. echinospermum türleri gen bankalarında sırasıyla 18 ve 10 orijinal aksesyon (soy) ile temsil 

edilmektedir. Bunlar bulundukları doğal alanlarda yol, kanal ve baraj yapımı, maden işletmesi ve 

şehirleşme, aşırı otlatma ve bulundukları alanların tarıma açılması gibi nedenlerle tehdit altındadır. 

Bunların bulundukları yerlerde (in situ) keşfi ve toplanıp gen bankalarında (ex situ) muhafaza edilmesi ve 

nohut ıslah programlarında değerlendirilmesi son derece elzemdir. Bu çalışmanın amacı daha önce bu 

türlere ait örneklerin toplandığı yerleri ziyaret etmek, yeni yerler keşfetmek, türlere ait genetik kaynakları 

toplamak ve tarımsal özellikler bakımından değerlendirmektir. Bu amaçla 2013 ve 2015 yıllarında tüm 

Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri gezilmiş, türlere ait genetik kaynaklar yerinde keşfedilmiş, 

toplanmış ve 2014 ve 2017 yıllarında tarımsal ve morfolojik özellikler bakımından değerlendirilmiştir. 

Çalışma sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: (i) Türlere ait çok sayıda yeni yer keşfedilmiştir. (ii) 

587 adet C. reticulatum ve 272 adet C. echinospermum aksesyon (genotip) toplanmıştır. (iii) Bu türler 

daha önce belirtildiği gibi sadece Güney-Doğu Anadolu Bölgesinde değil aynı zamanda Doğu Anadolu 

Bölgesinde de yayılış göstermektedirler. (iv) C. reticulatum türü daha yüksek rakımlarda yayılış 

göstermesine rağmen, C. echinospermum türü daha düşük rakımlarda bulunmaktadır. (v) Bu türler, bağ 

aralarında, nadas tarlalarda, yol kenarlarında, kayalık ve ormanlık alanlarda yaklaşık 1800 m yüksekliğe 

kadar bulunmaktadırlar. (vi) Bu türlerin bazı genotipleri 800'den fazla bitkide bakla sayısı, 2 m kadar dal 

uzunluğuna ve çok sayıda ana dal sayısına sahiptir. Bu özelliklerin türler arası melezlemelerde nohut 

verimini artırmak için kullanılabileceği yapılan türler arası melezlemeler ile belirlenmiştir. 
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Cicer aretinum L. x C. reticulatum Ladiz. Karşılıklı Melezlerinde Çift Baklalılık 

Özelliğinin Kalıtımı, Görünme Derecesi ve Geçiş Yeteneğinin Belirlenmesi 
 

Cengiz TOKER Kerem KÖSEOĞLU, Alper ADAK, Duygu SARI, Hatice SARI 

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 

: toker@akdeniz.edu.tr 

 

ÖZET 
Dünyada kültürü yapılan nohut (Cicer arietinum L.) türlerinin çoğu çiçek salkımında tek çiçek ve bakla 

meydana getirmesine rağmen, bazı nohut türleri çift çiçek ve bakla meydana getirmektedir. Uygun 

şartlarda, çift bakla meydana getiren nohutlar tek bakla meydana getiren nohutlara göre % 18'e varan 

verim avantajına sahiptir. Bu çalışmanın amacı kültürü yapılan nohut ve onun atası olarak kabul edilen C. 

reticulatum Ladiz. nohut türünün karşılıklı (resiprokal) melezlerinde (i) çift baklalılık, çiçek rengi ve 

pigmentasyon özelliklerinin kalıtımı, (ii) çift balalılık özelliğinin görünme derecesi ve geçiş yeteneğinin 

belirlenmesi, (iii) heterosis, (iv) transgresyonların belirlenmesi ve (v) bazı tarımsal ve morfolojik 

özelliklerin dar anlamda kalıtım derecesinin belirlenmesidir. Bu amaçla C. arietinum (çift baklalı 

"Kabuli" nohut, ♀) x C. reticulatum (Tek baklalı yabani nohut, ♂) ve C. reticulatum (♀) x C. arietinum 

(♂) melezlemeleri yapılmıştır. F1, F2 ve F3 generasyonlarında çift baklalıklık özelliğinin, çiçek renginin 

ve pigmentasyonun kalıtımı, çift baklalılık özelliğinin geçiş yeteneği ve görünme derecesi, türler arası 

melezlerde heterosis ve transgresyonlar çalışılmıştır. Çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: (i) Çift 

bakla oluşumu, gövdenin pigmentsiz olması ve beyaz çiçek rengi resesif bir gen tarafından idare 

edilmektedir. (ii) F1 generasyonunda ele alınan özellikler bakımından özellikle bitkide bakla ve dane 

sayısı, biyolojik verim ve dane verimi için önemli derecede heterosis belirlenmiştir. (iii) F2 ve F3 

generasyonlarında ana ve babadan üstün özelliklere sahip çok sayıda döller belirlenmiştir. (iv) Dar 

anlamda kalıtım derecesi en yüksek özellik olarak 100-dane ağırlığı bulunmuştur. (v) Nohutta türler arası 

melezlemelerde erken generasyonlarda bitkide bakla ve dane sayısı ve biyolojik verim üzerinden 

seleksiyon yapılabileceği kanısına varılmıştır. (vi) Türler arası melezlemelerde ana olarak kültür 

nohudunun kullanılması daha üstün döller oluşturmaktadır. Sonuç olarak, verim ve verim kriterlerini 

artırmak ve canlı ve cansız stres faktörlerine dayanıklılık sağlamak amacıyla nohut ıslah programlarında 

C. reticulatum türünün kullanılması tavsiye edilmiştir. 
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Fasülye (Phaseolus vulgaris L.) Genetik Kaynaklarının 

Sitogenetik Karakterizasyonu 
 

Gülsemin Savaş Tuna1    Gülru Yücel3   Ecem  Doğan2   Tansel Kaygısız4   Seda Nemli5               

Bahattin Tanyolaç6, Dursun Eşiyok4, Metin Tuna2 
1Tekirdağ  İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, Tekirdağ 

2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ 
3Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tekirdağ 

4Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir 
5Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Gümüşhane 

6Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, İzmir 

: glsvs@yahoo.com 

 

ÖZET 

Baklagiller (Fabaceae = Leguminosae), 730 cins ve 19400 tür ile Dünya’nın en geniş üçüncü aile 

grubunu oluşturmaktadır. Tahıllardan sonra en fazla tarımı yapılan baklagiller ailesi içerisinde yer alan 

Phaseolus cinsi insanlar için besin maddesi, hayvanlar için yem ve süs bitkisi olarak kullanıldığından 

dolayı ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir. Cinse ait P. vulgaris türü ise dünyada yetiştirilen 

fasulyelerin %75’ini kapsamakta olup ülkemizde yetiştirilen fasulyeler de bu türe aittir. Yürütülen bu 

çalışmanın amacı; ıslah programlarında kullanmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin 

edilen 154 fasulye akesyonunun çekirdek DNA içeriklerini flow sitometri yöntemi ile ilk defa belirlemek 

ve aksesyonların kromozom sayıları ile ilişkilendirmektir.  

Çekirdek DNA analizlerinde florasan boya olarak propidium iodide kullanılırken, internal standart olarak 

ise 2C DNA içeriği 1.96 pg olan domates (Lycopersicon esculentum) bitkisi kullanılmıştır. Aksesyonların 

ortalama çekirdek DNA içerikleri 5 tek bitkinin ayrı ayrı analiz edilerek ortalamalarının alınmasıyla 

belirlenmiştir. Sitolojik incelemelerde kök ucu meristem dokuları kullanılmıştır. Hasat edilen kök uçları 

4°C’de, 20-24 saat, 2 mM 8-hydroxyquinoline ile muamele edilmiştir. Flow sitometri analiz sonuçlarına 

göre fasülye aksesyonlarının ortalama çekirdek DNA içeriklerinin 1.28 pg/ 2C ile 1.55 pg/ 2C  (ort. 1.35 

pg/2C) arasında değiştiği belirlenmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda aksesyonların ortalama 

çekirdek DNA içerikleri arasındaki farkın istatistiki olarak önemli  (P< 0.01) olduğu saptanmıştır. Duncan 

önemlilik testi sonuçlarına göre aksesyonlar  çok sayıda  gruba ayrılmıştır. Ancak farklı çekirdek DNA 

içeriğine sahip bazı aksesyonlarda yapılan kromozom  sayımlarında tüm aksesyonların  kromozom 

sayısının  2n = 22 olduğu gözlenmiştir.  

Sonuç olarak çalışmada kullanılan fasulye genetik kaynak koleksiyonu içerisinde çekirdek DNA içeriği 

bakımından varyasyon (türiçi) gözlenmiş ve varyasyonun istatistiki açıdan önemli olduğu saptanmıştır. 

Ancak  yapılan sitolojik incelemelerde tüm aksesyonların 2n = 22 kromozoma sahip olduğu dolayısıyla 

diploid oldukları belirlenmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: P. vulgaris, Flow sitometri, çekirdek DNA içeriği, kromozom, genetik çeşitlilik,  

Not: Bu çalışma TUBİTAK tarafından 116O057 numaralı proje ile desteklenmiştir.  
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Bazı Kışlık Nohut (Cicer arietinum L.)  Hatlarında Bazı Tarımsal Karakterlerin ve 

Karakterler Arası  İlişkilerin Belirlenmesi 
 

Muammer Tekatlı1, Cevdet Kılınç1 , Mehmet Akif Çınkır1 
1Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kahramanmaraş 

: muammertekatli@hotmail.com 

 

ÖZET  

Araştırma, 2012-2013 yıllarında Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında iki yıl süreyle yürütülmüştür. Denemede 8 hat ve 2 tescilli kontrol 

çeşidi (İnci ve Menemen-92) kullanılmış ve tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur. Bu çalışmada verim, yüz  tane ağırlığı, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, 

bitkide dal sayısı, çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayısı özellikleri analiz edilmiş ve aralarındaki ilişki 

ortaya konulmuştur.  

İki yıllık birleştirilmiş ortalamalara göre en yüksek tane verimi 270.7 kgda-1 ile KMN 05-589 hattından, 

en yüksek tane iriliği ise 53.3 g ile KMN 05-428 hattından elde edilmiştir. En yüksek bitki boyu 71.0 cm 

ile KMN 05-41 hattından elde edilmiş, KMN 05-589 hattı ise 44.2 cm ile ilk bakla yüksekliği açısından 

ilk sırada yer almıştır. Bitkide bakla sayısı açısından 19.8 adet tane ile KMN 05-428 hattı ilk sırayı almış, 

bitkide dal sayısı bütün hat ve çeşitlerde 2 civarı bulunmuştur. En erken çiçeklenme 79 gün ile İnci 

çeşidinde, en erken olgunlaşma ise 122 gün ile Menemen-92 ve İnci çeşidinde gerçekleşmiştir. 

İstatistiksel olarak  yüz  tane ağırlığı, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, çiçeklenme ve 

olgunlaşma gün sayıları  yönünden çeşit ve hatlar arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Verim 

yönünden çeşitxyıl interaksiyonu önemsiz çıkmıştır. Korelasyon analizi sonucuna göre ise; ilk bakla 

yüksekliği ile bitki boyu, çiçeklenme gün sayısı ile bitki boyu ve ilk bakla yüksekliği, olgunlaşma gün 

sayısı ile bitki boyu ve ilk bakla yüksekliği, olgunlaşma gün sayısı ile çiçeklenme gün sayısı arasında çok 

önemli ve pozitif ilişki saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, korelasyon, verim, hat, çeşit, interaksiyon. 

 

Determination of Relationship Between Characters and Some Agricultural Characters in Some 

Winter Chickpea Lines 

ABSTRACT 

The research was carried out for two years in the trial area of the Kahramanmaraş Eastern Mediterranean 

Transitional Zone Agricultural Research of Institute in 2012-2013.  8 lines and 2 registered control 

varieties (İnci and Menemen-92) were used in the experiment and established four replication at random 

blocks trial design. In this study, characteristics of yield, hundred grain weight, plant height, first pod 

height, number of pods per plant, number of twig per plant, number of flowering and ripening days were 

analyzed and the relationship between them was determined.  

According to the two year combined average, the highest grain yield was obtained from KMN 05-589 

with 270.7 kgda -1 and the highest grain yield from KMN 05-428 with 53.3 g. The highest plant height 

was obtained from KMN 05-41 with 71.0 cm and the KMN 05-589 line was ranked first in terms of first 

pod height with 44.2 cm. In terms of number of beans in the plant, 19.8 seeds and KMN 05-428 line had 

the first order, two twig were found in all lines and varieties in the number of twig in the plant. The 

earliest flowering occurred in the İnci variety with 79 days and the earliest ripening occurred in 

Menemen-92 and İnci variety with 122 days. Statistically significant differences were found between 

varieties and lines in terms of weight, plant height, first pod height, number of pods per plant, number of 

flowering and ripening days. In terms of yield the variety x year of interactions is not important. 

According to the result of correlation analysis; plant height with first pod height, plant height and first 

pod height with number of flowering days, plant height and first pod height with number of ripening 

days, number of flowering days with number of ripening days were determined very important and 

positive relationship.  

Key Words: Chickpea, correlation, yield, line, variety, interaction. 
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Bezelye (Pisum sativum L.) Genotiplerinin  

Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Arasındaki İlişkiler 
 

Reyhan KARAYEL1                Hatice BOZOĞLU2 
1Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun 

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun 

 

ÖZET 

Bezelyede bazı fizikokimyasal özellikler arası ilişkileri belirleyerek çeşit geliştirmeye yönelik 

çalışmalarda kullanılabilecek kalite özelliklerini belirlemek amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. 

Çalışmada 48 bezelye genotipi kullanılmıştır. Aynı yıl yetiştirilerek elde edilen tohumlarda 20 adet 

fizikokimyasal özellik tespit edilmiştir. Baklagiller için en önemli kalite öğelerinden pişme süresi ve 

protein oranları bağımlı özellik olarak seçilerek diğer özellikler ile ilişkileri korelasyon ve path analizi ile 

belirlenmiştir. Kuru tanesi yemeklik olarak kullanılan baklagillerde tüketici açısından en önemli özellik 

olan pişme süresi ile su alma ve şişme kapasitesi, pişme suyuna geçen kuru madde oranı, tane boyu, 

tanedeki protein oranı, triptofan miktarı, kül oranı ve P miktarı (P<0.01); yüztane ağırlığı, tanedeki amiloz 

oranı ve Ca miktarı (P<0.05) arasında pozitif, pişme sonrası parçalanma derecesi ve tanedeki nişasta oranı 

arasında negatif (P<0.01) ilişki olduğu tespit edilmiştir. Path analizi sonucunda pişme süresine en yüksek 

doğrudan etkinin pişme suyuna geçen kuru madde oranı (% 48.26) ve su alma kapasitesi (% 39.94) 

olduğu tespit edilmiştir. Bezelye önemli bir protein bitkisi olup protein oranı ile pişme süresi, tanedeki 

triptofan, fosfor, magnezyum (P<0.01), çinko  miktarı (P<0.05) arasında pozitif; tanedeki nişasta oranı, 

pişme sonrası tanede parçalanma derecesi (P<0.01), amlioz oranı (P<0.05) arasında negatif ilişkili olduğu 

tespit edilmiştir. Path analizi sonucunda protein oranına en yüksek doğrudan etkinin triptofan miktarı (% 

46.53) olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bezelye, fizikokimyasal, korelasyon, path, pişme süresi 

 

Correlation and Path Analysis of Some Physicochemical Properties of Pea Genotypes 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine quality characteristics of pea that can be used in studies to 

improve variety by determining relationships between some physicochemical properties. In the study, 48 

pea genotypes were used as material. Twenty physicochemical properties were determined in seeds 

grown in the same year. Cooking time and protein ratio the most important quality factors for legumes 

were selected as dependent characteristics and correlations with other characteristics were determined by 

correlation and path analysis. Cooking time which is the most important characteristic for consumer in 

legumes used as food was found to be positively correlated with water intake and swelling capacity,  dry 

matter ratio in cooking water, seed height, protein ratio in seed, tryptophan, ash content and P amount 

(P<0.01), weight of 100 grains, amylose ratio and Ca amount in seed (P<0.05). It was determined that 

there was a negative correlation between cooking time and degree of granulation after cooking  and starch 

ratio in seed (P<0.01). As a result of the path analysis, it was determined that the highest direct effect to 

the cooking time was dry matter ratio in cooking water (48.26 %) and water uptake capacity (39.94 %). 

Pea is an important protein plant and positive correlations between protein ratio and cooking time, 

tryptophan, phosphorus, magnesium (P<0.01), zinc amount (P<0.05) in seed were determined. Also 

negative correlations between protein ratio and starch ratio in seed, degree of granulation after cooking 

(P<0.01) and the amylose ratio (P<0.05) were found. As a result of the path analysis, it was determined 

that the highest direct effect to the protein ratio was tryptophan amount (46.53 %). 

Key Words: Pea, physicochemical correlation, path,cooking time.  
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Artan Dozlardaki Fosfor Ve Çinko Gübrelemesinin Nohutta (Cicer arietinum L.) 

Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri* 
 

Ahmet ŞEYBEOĞLU1, Haluk KULAZ2 
1 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Van 

2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

: halukkulaz@yyu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 2016 yılında, Van ekolojik koşullarında, artan dozlardaki fosfor ve çinko gübrelemesinin 

nohutta verim ve verim öğeleri üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Deneme Yüzüncü 

Yıl Üniversitesine ait deneme tarlalarında “Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Deneme Desenine” göre üç 

tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Bu çalışmada, fosfor ve çinko dozlarının bitki boyu, ilk bakla 

yüksekliği, bitkide dal sayısı, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, birim alan tane verimi, biyolojik 

verim, hasat indeksi, tanedeki protein oranı ve yüz tane ağırlığına etkisi incelenmiştir. En yüksek birim 

alan tane verimi 100.43 kg/ da ile 8 kg/da fosfor + 300 ml/ 100 l çinko uygulamasından elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nohut, fosfor, çinko, verim, verim öğeleri 

 

The Effects Of Increased In The Dozes Zinc And Phosphorus Applications On 

The Yield And Yield Components In Chickpea (Cicer arietinum L.) 
 

ABSTRACT 

This study, in 2016,  was conducted to determine effects of different level zinc and phosphorus on yield 

and some yield components in chickpea in 2016 in Van ecological conditions. The experiment was 

designed in a factorial randomized blokcs with three replications.   The doses were used phosphorus (0, 4 

and 8 kg/da) and zinc (0, 100, 200 and 300 ml/ 100 l) in this study.  In this study were investigated the per 

plant height, first pod height, branches number per plant, pod number seed number  per pod, grain yield 

per unit, biological yield,  harvest index, the crude protein content and 100 seed weight were determined. 

The highest seed yield was obtained from 8 kg phosphorus/da + 300 ml /100 l  zinc applications  as 

100.43 kg/da. 

Key words: Chickpea, phosphorus, zinc, yield, yield components 

Yüksek lisans tezinden özetlenmiştir. 
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Ülkemizin Farkli Bölgelerinden Toplanan Bakla (Vicia faba L.) Yerel 

Populasyonlarinin Agronomik Ve Morfolojik Karekterizasyonu 
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: tolgakarakoy73@hotmail.com 

 

ÖZET 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Araştırma 

Deneme Alanında 2015-2016 yetiştirme sezonunda yürütülen bu araştırmada; ülkemizin farklı 

yörelerinden toplanmış olan toplam 396 adet yerel bakla populasyonu ile 3 ticari çeşit morfolojik ve 

agronomik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada, çıkış süresi, 

çiçeklenmeye kadar geçen süre, olgunlaşma süresi, bakla uzunluğu, bitki boyu, pigment oluşumu, 

yaprakçık büyüklüğü, tane verimi, biyolojik verim ve 100 tane ağırlığı gibi agronomik ve morfolojik 

özellikler incelenmiştir. Bakla yerel populasyonları arasında, incelenen bitkisel karakterler yönünden 

önemli varyasyonlar oluştuğu, ana bileşen analizine; göre ilk 6 ana bileşenin toplam varyansın % 

70.02’sini oluşturduğu saptanmıştır.  Ana bileşenlerin daha çok bitkide bakla sayısı, bitkide bakla ağırlığı, 

bitkide tane sayısı ve biyolojik verim ile pozitif ilişkili, ikinci ana bileşenin bitki boyu, ilk bakla 

yüksekliği ve bitkide dal sayısı ile pozitif ilişkili, bakla uzunluğu, bitkide bakla sayısı, bitkide tane 

ağırlığı, bitkide tane sayısı ve bitki başına tane verimi ile negatif ilişkili, üçüncü ana bileşenin ise bakla 

uzunluğu, ilk bakla yüksekliği ve tane verimi ile pozitif ilişkili, bitkide bakla sayısı, biyolojik verim ve 

bitkide dal sayısı ile negatif ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bakla, yerel populasyon,  karakterizasyon 

 

Agronomıc and Morphologıcal Characterızatıon of Faba Bean Landraces (Vicia Faba l.) Collected 

From Dıfferent Regıon of Turkey 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine morphological and agronomic properties of 396 faba bean 

landraces and 3 cultivars which were collected from different part of Turkey, in the research fields of 

Cumhuriyet University, Department of Crop and Animal Production, Vocational School of Sivas in 2015-

2016 growing season. In this study agronomic and morphological properties like days to emergency, 

flowering duration, days to maturity, pods length, plant height, seedling pigmentation, leaf pubescence, 

grain yield, biological yield and 100 seed weight  were examined.  There were wide range of variations 

for the investigated agromorphological characters. According to the principal component analysis (PCA), 

the first six PCs contributed 74.02% of the total variation. The results of the component analysis showed 

that PC1 was was positively related to number of pods per plant, weight of pods per plant, number of 

grain per plant and grain yield per plant, PC2 was positively related to plant height, first pod height and 

number of branches per plant, PC3 was positively associated with pods length, first pod height and grain 

yield.  

Keywords: Faba bean, landraces, characterization 

*Bu çalışma TÜBİTAK (215O629) tarafından desteklenmektedir. 
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Yozgat Koşullarında Yetiştirilen Yeşil Mercimek Genotiplerinin Verimine  

Ekim Sıklığının Etkisi 
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: ozgedoganay.erbas@bozok.edu.tr 

 

ÖZET 

Türkiye dünya mercimek üretiminin yaklaşık % 7’sini karşılamaktadır. Mercimek üretimimizin % 

6.7’sini oluşturan yeşil mercimek, genellikle Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde yetiştirilmektedir. 

Yozgat 35.4 bin dekar ile en fazla yeşil mercimek ekimi yapılan ilimizdir. Bu çalışma, Yozgat 

koşullarında 4 farklı ekim sıklığının (150-225-300-375 bitki/m2), 5 tescilli (Sultan 1, Meyveci 2001, 

Gümrah, Bozok ve Karagül) ve 4 yerel yeşil mercimek çeşidinin verimine etkisini belirlemek için 2 yıl 

süre ile yürütülmüştür. Deneme bölünmüş parseller deneme deseninde; ana parsellere genotipler, alt 

parsellere sıklıklar yerleştirilerek üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bu makalede, bitki boyu, bin tane 

ağırlığı, dolu bakla sayısı ve tane verimi özelliklerine ait sonuçlar verilmiştir. Yapılan varyans analizi 

sonucu incelenen özelliklerin hepsinde genotip, bitkide bakla sayısı ve tane veriminde ise sıklıkların 

istatistiki etkisi olduğu tespit edilmiştir. En uzun bitki boyu (41.79 cm) ve bitkide en yüksek bakla sayısı 

(43.42 adet) Yerel-3, en yüksek 1000 tane ağırlığı (65.7 g) Karagül, en yüksek tane verimi (200.5 kg/da) 

ise Bozok çeşidinden elde edilmiştir. Tane verimi ve bitkide bakla sayısı, hasat sırasında belirlenen 

m2’deki bitki sayıları dikkate alınarak regrasyon analizine tabi tutulmuş ve bitki sıklığının tane verimine 

ikinci dereceden, bakla sayısına ise birinci dereceden önemli (P<0.01) etkisi olduğu belirlenmiştir. Elde 

edilen regrasyon denklemi dikkate alınarak tane verimleri hesaplandığında belirlenen bitki sıklıklarında 

(91, 154, 194, 252) verimin sırasıyla 107.45, 162.90, 186.01, 201.55 kg/da; bitkide bakla sayısının ise 

28.97, 24.89, 22.24, 18.41 adet olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Yeşil mercimek, ekim sıklığı, verim, Yozgat 

 

The Effect of Plant Density on the Yield of Green Lentil Genotypes Grown in Yozgat Conditions 
 

ABSTRACT 

Turkey provides aproximately 7 % of total production of the world lentil.  Green lentil is 6.7 % of the 

lentil production of Turkey, it is grown in the Central Anatolia and the Transitional Zone. Yozgat has the 

most sowing area of green lentil with 35.4 thousand decares. This study was carried out for 2 years to 

determine the effect of 4 different sowing frequency (150-225-300-375 plant/m2), 5 registered (Sultan 1, 

Meyveci 2001, Gümrah, Bozok ve Karagül) and 4 local lentil varieties in the Yozgat ecological 

conditions. The experiments set up with a split-plot design in the form of randomized complete blocks 

with three replications, genotypes took place at main plots and sowing frequency (150, 2225, 300, 375) at 

sub plots. In this article, plant height, numbers of pods per plant and seed yield characteristics were 

investigated. Result of analysis of variance, the statistical effects of genotypes were determined for all 

traits, the number of pods per plant and grain yield were statistically influenced by plant frequencies. 

Longest plant height (41.79 cm) Yerel-3; the highest number of pods per plant (43.42) Yerel-3; the most 

thousand grain weight (65.7 g) Karagül; the highest seed yield (200.5 kg da-1) Bozok variety was 

obtained. Regression analyses were done for seed yield and number pods per plant. The second-degree 

polynomial regression were founded the statistically significant (P<0.01) for seed yield, and only linear 

effect (P<0.01) for number of pods plant. When the seed yield was calculated considering the obtained 

regression equation, the yield and  the number of pod per plant was determined 107.45, 162.90, 186.01, 

201.55 kg da-1 and 28.97, 24.89, 22.24, 18.41 no according to sowing frequency of this experiment, 

respectively. 

Key words: Green lentil, plant density, yield, Yozgat 
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Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel 

Uygulamaların Etkisi*  
 

Gülbahar ÇULHA1  Hatice BOZOĞLU1 
1OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun 

: glbhr.clh@gmail.com 

 

ÖZET: Baklagillerin beslenmedeki en önemli fonksiyonu protein kaynağı oluşlarıdır. Baklagilerin 

verimlikleri kadar tane kalitelerinin zenginliği de yetiştiriciyi, ıslahçıyı ve tüketiciyi yakından 

ilgilendirmektedir. Bu çalışmada, biri konvansiyonel (Atakum) ve diğeri organik yetiştirme yöntemi 

(Bafra) uygulanan iki lokasyonda Sırma ve Amazon börülce çeşitlerinin tane kalitesine, ekim zamanı ve 

sıra arası faktörlerinin etkisi araştırılmıştır. Denemeler, 2 çeşit (Amazon, Sırma), 2 ekim zamanı (nisan 

sonu, mayıs sonu), 4 farklı sıra arası mesafe (30, 45, 60, 75 cm) kullanılarak 3 tekrarlamalı bölünen 

bölünmüş parseller deneme deseninde yürütülmüştür. Kuru hasat sonrası tanelerde protein, nişasta, 

amiloz oranları, Ca, Mg, K element içerikleri, su alma kapasitesi ve pişme sırasında suya geçen kuru 

madde miktarı tespit edilmiştir. Protein ve nişasta oranları ile Mg içeriğine yetiştirme yönteminin; amiloz 

oranına ekim zamanının; su alma kapasitesine sıra aralığının; Mg içeriğine çeşitlerin istatistiki etkisi 

olduğu tespit edilmiştir. Protein oranının gübre uygulaması (4 kg da-1 saf azot) yapılan konvansiyonel 

yetiştiricilikte organik yetiştiriciliğe nazaran daha yüksek olduğu, erken ekimlerde amiloz oranının 

düştüğü, sıra arası genişledikçe tanenin su alma kapasitesinin arttığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelime: börülce, organik yetiştiricilik, ekim zamanı, sıra arası, tane kalite özellikleri 

 

The Effect of Different Cultivation on Seed Quality of Amazon and Sırma Varieties 

 

ABSTRACT 

The most important function of legumes at nutrition  is sourche of protein. The richness of seed  qualities 

as well as the productivity of legumes is closely related to breeder, agronomist and consumer. In this 

study, two location were applied, one conventional farming  (Atakum) and the other organic farming 

(Bafra) was determined  the effect sowing time (early, late) and and row spacing (30, 45, 60, 75 cm) on 

seed quality of Amazon and Sırma varieties. The experiments were planned with split-split plots in 

randomized complete block design with tree replications. At the dry seed were obtained after harvesting 

were determined protein, starch and amylose ration, water update capasity, cooking time, dry matter ratio 

in cooking water, some mineral (Ca, Mg, K) elements content. The effect of cultivation method on the 

protein ration, starch ration and Mg content;  sowing time on the amylose ration;  row spacing on the 

water uptake capasity; varieties on the Mg content were found statistical significant. At the conventional 

farming that used 4 kg nitrogeneus fertilizer for decare, protein ration was founded higher than the 

organic farming. Amylose ration declined in the early sowing.  Water uptake  

capasity incrased as expanding row spacing.   

Key words: cowpea, organic farming, sowing time, row spacing, seed quality. 

*Bu çalışma Gülbahar Çulha’nın yüksek lisans tezinin bir kısmından hazırlanmıştır. 
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Konya Ekolojisinde Tarımı Yapılan Yerel Nohut Popülasyonları Ve Çeşitlerinin 

(Cicer arietinum L.)  Tarımsal, Teknolojik Ve Besinsel Karakterlerinin Belirlenmesi 
 

Hakan Bayrak1, Mustafa Önder2, 
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü , Konya 

2Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 

: hakan_bayrak_303@hotmail.com.tr 

 

ÖZET 

Bu araştırma , Konya ekolojisinden toplanan yerel nohut popülasyonları ve çeşitlerinin tarımsal, 

teknolojik ve besinsel karakterlerinin belirlenmesi amacıyla, 2006 ve 2007 yılları ilkbahar yetiştirme 

mevsiminde , Konya ili Sarayönü ilçesi merkez iç yer mevkiinde iki farklı araştırma alanında 

yürütülmüştür. Çalışmada, Konya ekolojisinden toplanan nohut hatlarından seçilen  21 nohut 

popülasyonu ve 5 tescilli nohut çeşidi kullanılmıştır. 

Materyalde  vejetasyon süresi 90.33 – 105.33 gün, bitki boyu  30.45 – 40.05 cm, bakla sayısı 20.12–30.42 

adet/bitki, tane verimi 78.14– 154.12 kg/da, bin tane ağırlığı ise 363.0- 512.17 g  olarak tespit edilmiştir. 

Çiçek rengi ise beyaz, beyaz-pembe ve beyaz mavi olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca çalışmada tanede 

mineral madde içerikleri mg/kg olarak;  fosfor (P)   2257.01 - 3590.37, potasyum (K) 4698.16- 7423.69, 

magnezyum (Mg) 799.92-1004.43,  kalsiyum (Ca)  878.23-1635.85, demir (Fe)  24.44-44.52, bor (B)  

223.02-494.73, bakır (Cu) 4.69- 8.20, çinko (Zn) 18.58-34.33 şeklinde belirlenmiştir. 

Çalışmada popülasyon karakterindeki yerel çeşitlerin verim unsurları bakımından önemli farklılıkların 

bulunduğu ve çeşitler arasındaki genetik varyasyonun oldukça geniş olduğu belirlenmiştir. Bu 

nedenlerden dolayı bu hatların bölge için yapılacak ıslah çalışmalarında materyal olarak kullanılmasının 

yararlı olacağı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Nohut (Cicer Arietinum L.), Çeşit , Yerel Popülasyon, Verim Unsurları, Kalite 

Kriterleri  

Not: Doktora tezinin bir bölümüdür 

 

Determining Agriıcultural, Technological And Nutritional Characteristics Of Local Populations 

And Varieties Of Chickpea Cultivated In Konya Ecology  

 

ABSTRACT 

This research was conducted for a period of two years (2006-2007) at two  different locations of Konya 

Province and Sarayönü, İçyer to determine agricultural, technological, and nutritional quality 

characteristics of local populations and varieties of chickpea collected from Konya ecological 

environment. In this study, 21 chickpea populations collected from Konya ecology and 5 registered 

chickpea varieties were used.  

According to field research results, the average of two years number of vegetatition days was 90.33 -

105.33 days, plant height was 30.45 - 40.05 cm, number of pod per plant was 20.12- 

30.42, grain yield was 78.14 - 154.12 kg/da, thousand seed weight was 363 - 512.17 gr, According to the 

first year results the amount of calcium (Ca) was 878.23 - 1635.85 mg/kg, the amount of phosphorus (P) 

was 2257.01 - 3590.37 mg/kg,the amount of potassium (K) was 4698.16-7423.69 mg/kg, the amount of 

magnesium (Mg) was 799.92-1004.43 mg/kg, the amount of iron (Fe) was 24.44 - 44.52 mg/kg, the 

amount of boron (B) was 223.02 - 494.73 mg/kg, the amount of copper (Cu) was 4.69 - 8.20 mg/kg, the 

amount of zinc (Zn) was 18.58-34.33 mg/kg. 

At the end of the research, statistically significant differences were determined between local varieties in 

terms of yield components . In addition these lines was found to be beneficial the use of genetic resources 

for the region. 

Key Words: Chickpea (Cicer arietinum L.), Varieties, Local populations, Genetic variation 
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Ekim Zamanlarının Kuru Fasulyede Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri  
 

Ali KAHRAMAN1, Mustafa ÖNDER1  
1Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 

: kahramanali@selcuk.edu.tr 

 

ÖZET 

İnsanoğlunun hayatını idame edebilmesi için büyük öneme sahip olan bitkisel üretimde, verim ve kaliteyi 

artıran önemli bir unsur olan tohum, tarımsal üretimde en önemli girdilerden birisidir. Tohum, teknolojik 

bir niteliğe sahip olması nedeniyle son yıllarda konuyla ilgili daha fazla çalışmaların yapıldığı, yüksek 

verim ve kaliteye sahip tohumluk üretimi için yapılan yatırımlarda da ciddi artışlar görüldüğü 

söylenebilir. 

Sağlıklı insan beslenmesi için yemek menülerinde ve toprak özelliklerinin iyileştirilmesi için münavebe 

programlarında mutlaka yer almasının gerekliliği gibi başlıca nedenlerle önemli bir yere sahip olan 

yemeklik tane baklagiller (YTB) içerisinde yer alan kuru fasulye, dünyadaki üretim değeri yönünden 

YTB içerisinde ilk sıraya sahip olup, Türkiye'de ise üretimde üçüncü sırada yer alırken, bu üretimde en 

büyük payı Konya ili almaktadır.   

Konya ekolojisinde 2 yıl (2010 ve 2012) süre ile 6 farklı zamanda (15 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 1 

Haziran, 15 Haziran ve 30 Haziran) ekilen 7 kuru fasulye genotipinin (Akman-98, Doruk, Karacaşehir-90, 

Noyanbey-98, Sarıkız, Horoz ve Sarnıç), Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre 

3 tekerrürlü olarak yetiştirildiği tarla çalışmasından elde edilen tanelerde bazı kalite özelliklerinin 

incelendiği bu araştırma sonucunda; hem ekim zamanları arasındaki farklılıklar hem de genotipler 

arasındaki farklılıklar, tanedeki kalite özelliklerinden olan; tohum çapı, tohum boyu, tohum kabuğu oranı 

ve tohum kabuğu kalınlığı bakımından istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Bu araştırmanın sonuçları 

genel olarak değerlendirildiğinde, ekim zamanı geciktikçe; tohum çapı, tohum boyu ve tohum kabuğu 

oranının azaldığı belirlenmiştir. 

Türkiye'de hemen hemen her bölgede rahatlıkla yetiştirilebilen kuru fasulyede üretici ve tüketici 

taleplerini değerlendirip, bu araştırma sonucunda belirlenen bazı kalite özelliklerinin dikkate alınarak 

bitki bilimciler tarafından ıslah programlarında kullanılması ile kaliteli insan beslenmesine ve ülke 

ekonomisine katkı sağlanması beklenmektedir. Ayrıca, kuru fasulyede görülen fiyat dalgalanmasının 

önlenmesi, ülke ihtiyacına yetecek miktarda üstün kaliteye sahip kuru fasulye üretiminin sağlanması ile 

ilgili farklı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fasulye, Konya, Phaseolus vulgaris, tohumluk, yemeklik tane baklagiller. 

*Bu makale, Dr. Ali KAHRAMAN'ın doktora tezinden özetlenmiştir. 
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Kuraklık Stresine Dayanıklı Nohut Genotiplerinin Geliştirilmesi 
 

Derya YÜCEL1  Dürdane MART1  Meltem TÜRKERİ1  Nigar ANGIN1  Celal YÜCEL1 
1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü- ADANA 

: derya.yucel@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Nohut (Cicer arietinum L.), tanelerinin oldukça yüksek düzeyde protein içermesi, özellikle az gelişmiş 

veya gelişmekte olan ülkelerde gelir düzeyinin düşüklüğü nedeni ile yeterince hayvansal ürün 

tüketemeyen insanlar için önemli bir besin maddesidir. Bu projenin amacı, Ülkemizde son yıllarda 

geliştirilmiş ve yaygın olarak tarımı yapılan bazı nohut çeşitleri ile bölgemizde uzun yıllar yapılan 

çalışmalarda tane verimi bakımından öne çıkmış genotiplerin, kuraklık stresine toleranslılıklarını 

belirlemektir. Araştırmada 34 nohut genotipinde, çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı, bakla bağlamaya 

kadar geçen gün sayısı, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, yüz tane ağırlığı ve tane verimi incelenmiştir. 

Araştırma, tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında yürütülmüştür. Çalışma üç farklı yetiştirme koşulunda 

(Kışlık ekim, Sulamalı Geç Ekim ve Sulamasız Geç Ekim), 2015-2016 yetiştirme sezonunda ekilmiştir. 

Her parsel, 4 m uzunluğunda iki sıradan oluşmakta, sıra arası 45 cm sabit tutularak her sıraya 60 tohum 

gelecek şekilde markör izine elle ekilmiştir. Sonuç olarak, araştırmada yer alan Aksu, Arda, Çakır, İnci ve 

Hasanbey çeşitleri kuraklık stresine toleranslılık bakımından öne çıkan çeşitler olmuştur. Ayrıca, EN 952, 

ENA 144-10, ENA 8-2, F4 09 (X 05 TH 21 16189-12-4), F4 09 (X 05 TH 80-16105-31-2) FLIP 03-21 C, 

EN 766, FLIP 03-108 C, ve FLIP 05-150 C hatlarının da ileride yapılacak kuraklık stres çalışmalarında 

değerlendirilebileceği sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, Abiyotik Stres, Toleranslılık ve Verimlilik 

 

Developing Drought Stress Tolerant Chickpea Genotypes 

 

ABSTRACT 

Chickpea (Cicer arietinum L.) with high protein content is a vital food, especially in under-developed and 

developing countries for the people who do not consume enough meat due to low income level. The 

objective of this research is to determine tolerance of chickpea genotypes commonly grown and recently 

developed chickpea cultivars in TURKEY and commonly grown also genotypes came into prominence in 

our region against drought stress. For this purpose, a total of 34 chickpea genotypes were investigated in 

terms of days to flowering, days to podding, plant height, first pod height, 100 seed weight and seed 

yield. The experiments were conducted according to   randomized complete block factorial design with 3 

replications at the Eastern Mediterranean Research Institute in 2015-16 growing season. In this study 

three different growing conditions (winter sowing, irrigated-late sowing and non-irrigated- late sowing) 

were used. Each plot is going to consist 2 rows with 4 m long. There was 45 cm between two rows, and 

60 plants per row. As a result, Aksu, Arda, Çakır, İnci and Hasanbey varieties can be suggested to 

drought stressed cultivars. Besides EN 952, ENA 144-10, ENA 8-2, F4 09 (X 05 TH 21 16189-12-4), F4 

09 (X 05 TH 80-16105-31-2), FLIP 03-21 C, EN 766, FLIP 03-108 C, and FLIP 05-150 C lines can be 

evaluated for future researches. 

Key Words: Chickpea, Drought Stress and Yield 
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Çukurova Koşullarinda Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Verim ve 

Verim Öğeleri ve Kalite Değerleri  
 

Dürdane MART1  Derya YÜCEL1   Meltem TÜRKERİ1 
1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

: durdanemart@yahoo.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma Çukurova Koşullarında 20 nohut (Cicer arietinum L.) genotipi ile verim ve verimle ilgili 

bazı özellikler arasındaki ilişkilerin tespiti amacıyla, 2015 ve 2016 yıllarında, Çukurova Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü deneme alanında Doğankent lokasyonunda yürütülmüştür. Deneme kışlık olarak 

ekilmiş ve materyallerden kışlık ekime yönelik seleksiyon ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Araştırmanın yürütüldüğü yılda elde edilen ortalama en yüksek ve en düşük tane verimleri 364,55 – 

169,59 kg/da, çiçeklenme süresi 61,00-53,67 gün, bitki boyu 78,3-63,83 cm, ilk bakla yüksekliği  41,07-

28,87 cm, yüz tane ağırlığı 50,00-35,3gr. ve  protein değerleri % 20,69-17,57 arasında değişim gösterdiği 

tespit edilmiştir. Bunlara ilave olarak da 1-9 skalasında da Ascochyta yanıklığı hastalık okumaları ve 

kalite değerleri yapılarak genotipler değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kışlık Nohut,  Ascochyta yanıklığı, Verim, Kalite  

 

Yıeld And Quality Values Of Chickpea (Cicer arietinum L.) Lines and Variables in Çukurova 

Conditions 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in the provinces of Çukurova Agricultural Research Institute in 2015 and 

2016 at the Doğankent location in order to determine the relationships between 20 chickpeas (Cicer 

arietinum L.) genotypes and certain properties related to yield and yield in Çukurova Conditions. The 

experiment was sowing in winter and the selection and evaluation of wintering crops were carried out. 

The average maximum and minimum grain yields obtained during the study year were 364,55 - 169,59 kg 

/ da, flowering time 61,00-53,67 days, plant height 78,3-63,83 cm, first pod height 41 , 07-28.87 cm, 

hundred grain weight 50,00-35,3 gr. and protein values ranged from 20.69% to 17.57%. In addition to 

these, genetics were evaluated by making Ascochyta blight disease  readings and quality  values at 1-9 

scales. 

Keywords: Winter Chickpea, Ascochyta blight, yield, quality  
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Sıvı Olarak Toprağa Uygulanan Hümik Asit Miktarlarının Kırmızı Mercimek 

Bitkisinde (Lens culunaris Medik.) Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi 
 

Ayşe Gülgün ÖKTEM1 Abdullah Suat NACAR2 Abdullah ÖKTEM1 
1 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa/TURKEY  

2 GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa/TURKEY  

: gulgunoktem@harran.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma ile farklı miktarlarda toprağa uygulanan hümik asit seviyelerinin kırmızı mercimek bitkisinde 

verim ve bazı verim unsurlarına olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 2009-2010 ve 2010-

2011 yıllarında Harran Ovası koşullarında iki yıl süre ile yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak sıvı 

hümik asit ve bölgede yaygın bir şekilde ekimi yapılan Fırat-87 kırmızı mercimek çeşidi kullanılmıştır. 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Toprağa uygulanan 

hümik asit seviyeleri; kontrol, 2 l da-1, 4 l da-1, 6 l da-1ve 8 l da-1olarak belirlenmiştir. Araştırmada tane 

verimi, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bin tane ağırlığı, hasat indeksi, bakla sayısı değerleri 

incelenmiştir. Tane verimi bakımından iki yılın ortalamasına göre en düşük değer kontrol parsellerinden 

elde edilirken, en yüksek değer 8 l da-1hümik asit uygulamasından elde edilmiştir. Bitki boyu, bakla 

yüksekliği, bakla sayısı bakımından en düşük değerleri kontrol parselleri vermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Harran Ovası, kırmızı mercimek, hümik asit 

 

Effect of Different Levels of Liquid Humic Acid Applied Soil to Yield and  Some Yield 

Characteristics of Red Lentil (Lens culunaris Medic) 

ABSTRACT 

This study was aimed to determination of different levels of humic acid effects to yield and yield 

characteristics of wheat. Research was conducted at Harran Plain conditions in 2009-2010 and 2010-2011 

during two years. Liquid humic acid levels and Fırat-87 red lentil variety which grown commonly in the 

region were used as research materials. Experimental design was randomized block design with four 

replicates. Liquid humic acid levels were control, 2 l da-1, 4 l da-1, 6 l da-1, 8 l da-1humic acid. Plant height, 

first number pod height, pod number, thousand kernel number and grain yield were evaluated in the 

study. According to two years average, the highest grain yield value was obtained from 8 l da-1 humic 

acid levels. Plant height, first number pod height, pod number values were the lowest at control parcels. 

Key Words : Harran Plain, red lentil, humic acid 
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Orta Anadolu Şartlarına Uygun İri Taneli ve Yüksek Tane Verimli Konservelik ve 

Kuru Tanelik Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi 
 

Ercan CEYHAN, Serdar KARADAŞ, Rahim ADA, Mustafa YORGANCILAR, Emine ATALAY, Nur 

Banu TEKİN, Hasan DALGIÇ 

eceyhan@selcuk.edu.tr 

 

ÖZET 

Araştırmada dokuz adet bezelye (Rondo, Ultrello, Reyna, Progres No 9, PS3057, PS4028, PS3055, 

PS3073 ve PS4009) hattı arasında 2014 yılında tam diallel analiz yöntemine göre melezlemeler (20 melez 

kombinasyonu) yapılmıştır. F1 generasyonu ve ebeveynler 2015 yılında Tam Kontrollü Bitki Islahı 

Serasında yetiştirilmiştir. Araştırmada bitki boyu, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, baklada tane 

sayısı, tek bitki tane verimi, yüz tane ağırlığı ve tane iriliği ilişkin ölçüm, sayım, tartım ve analizler 

yapılmıştır. İncelenen özellikler için ebeveyn ile F1 generasyonlarında tam diallel analiz yöntemine göre 

genel ve özel kombinasyon yetenekleri, heterosis ve heterobeltiosis değerleri, geniş ve dar anlamda 

kalıtım dereceleri tespit edilmiştir. F1 generasyonda da tek bitki tane verimi için eklemeli olmayan gen 

etkileri ve dar anlamda kalıtım dereceleri düşük olarak tespit edilmiştir. Yine heterosis ve heterobeltiosis 

değerleri tek bitki tane verimi için negatif bulunmuştur. Sonuç olarak bu araştırmada; bezelye ıslahında 

kullanılabilecek uygun ebeveyn ve melezler ile bunların bazı tarımsal özellikleri ve kalıtımları 

belirlenmiştir. 

Not: Bu makale TÜBİTAK tarafından desteklene 114O276 nolu ve Orta Anadolu Şartlarına Uygun İri Taneli ve 

Yüksek Tane Verimli Konservelik ve Kuru Tanelik Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi isimli projeden hazırlanmıştır. 
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Tam ve Kısıtlı Sulama Uygulamalarının Fasulye  (Phaseolus vulgaris L.) 

Çeşitlerinde Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimine Etkisi 
 

Sevgi Çalışkan1, Ramazan İlhan Aytekin1, Mehmet Emin Çalışkan2 
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel 

Üretim ve Teknolojileri Bölümü, Merkez, Niğde, 51240, Türkiye 
2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü, Merkez, Niğde, 51240, Türkiye 

: scaliskan@ohu.edu.tr 

 

ÖZET 

Çalışma, tam ve kısıtlı sulama koşullarında yetiştirilen farklı fasulye çeşitlerinden elde edilen tohumlarda 

çimlenme ve fide gelişimini belirlenmek amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri 

ve Teknolojileri Fakültesi Laboratuarında yürütülmüştür. Çalışmada sekiz farklı fasulye çeşidi 

kullanılmıştır. Laboratuvarda ekimden sonra 8. günde tohumlarda, çimlenme oranı (%), çimlenme 

indeksi, ortalama çimlenme süresi (gün), kök ve sap uzunluğu (cm) ve sap ve kök kuru ağırlığına 

(mg/bitki) ilişkin ölçümler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, tam sulama koşulları altında yetiştirilen 

fasulye tohumlarında çimlenme oranı %97 ile %100 arasında, kısıtlı sulama koşulları altında yetiştirilen 

fasulye tohumlarında ise %83 ile %94 arasında değişmiştir. Tam sulama koşulları altında yetiştirilen 

Noyanbey 98 çeşidine ait tohumlar en yüksek çimlenme oranına (%100) sahip olurken; kısıtlı sulama 

koşulları altında yetiştirilen Zirve çeşidine ait tohumların en yüksek çimlenme oranına (%94) sahip 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, kısıtlı sulama koşulları altında yetiştirilen farklı fasulye çeşitlerinden 

elde edilen tohumların fide ve kök gelişimlerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Phaseolus vulgaris, kuraklık, ana bitki, çimlenme oranı 

 

Effect of Full and Limited Irrigation Treatments on Seed Germination and Seedling Growth of 

Common Bean Cultivars (Phaseolus vulgaris L.) 

 

ABSTRACT 

Aim of the study is determination of seed germination and seedling development of different dry bean 

genotypes, grown under full and limited irrigation conditions. The study was conducted at Nigde Omer 

Halisdemir University laboratories. Eight different dry bean cultivars were used in the study. At the 8th 

day; germination rate (%), germination index, mean germination time (day), root and shoot length (cm), 

and shoot and root fresh and dry weight (mg/plant) were measured. As a result, germination rates in bean 

seeds grown under full irrigation conditions ranged from 97% to 100% and in bean seeds grown under 

limited irrigation conditions from 83% to 94%. It has been determined that the seeds of Noyanbey 98, 

grown under full irrigation conditions, have the highest germination rate (100%) and the seeds of the 

Zirve, grown under limited irrigation conditions, have the highest germination rate (94%). In the study, it 

was determined that seedling and root growth of seeds obtained from different bean cultivars grown under 

limited irrigation conditions were lower. 

Key words: Phaseolus vulgaris, drought, ana bitki, germination rate 
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Orta Anadolu Bölgesi Nohut Materyalinin Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 

Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 
 

Nilüfer AKCİ1                              Kadir AKAN2                                 Abdülkadir AYDOĞAN1 

1 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 
2 Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kırşehir 

: nilufer.akci@tarim.gov.tr 

 

ÖZET 

Nohut antraknoz hastalığı, nohut ekim alanlarında verim ve kaliteyi sınırlandıran en önemli fungal 

hastalıklardan birisidir. Bu çalışmanın amacı; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) 

Yemeklik Tane Baklagil Islah Birimince geliştirilen 84 nohut materyalinin Nohut antraknoz (Ascochyta 

rabiei) hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesidir.  

Çalışma 2016 üretim sezonunda TARM İkizce (Ankara) lokasyonu tarla koşullarında yapay ve doğal 

epidemi şartlarında yürütülmüştür. Materyal 2 metrelik sıralara, 33 cm sıra arası, 5-7 cm derinliğe, 3 

tekerrürlü olacak şekilde elle ekilmiştir. Hassas kontrol ve inokulum kaynağı olarak Canıtez-87 çeşidi ile 

yerel kırmızı nohut her 2 sıradan sonra bir olacak şekilde ve deneme çevresine ekilmiştir. Yapay epidemi 

için 5*105 spor yoğunluğundaki inokulum kaynağı materyal üzerine uygun zamanda inokule edilmiştir. 

Değerlendirmelere 1-9 skalası kullanılarak Temmuz ve Ağustos ayı içinde yapılmıştır. Yapay epidemi 

şartlarında hassas kontrol çeşitleri 8-9 skala değeri ile değerlendirilmiştir. Doğal epidemi şartlarında 

yürütülen çalışma da değerlendirmeler yapay epidemi değerlendirmelerle aynı gün yapılmıştır. 

Değerlendirme de tekerrürlerdeki en yüksek skor dikkate alınmıştır.  

Çalışmalar sonucunda 84 genotipden yapay epidemi altında 19 (%23) doğal epidemi altında 77 (%92) genotip 

kabul edilebilir düzeyde dayanıklı olarak belirlenmiştir. Dayanıklı olarak belirlenen materyalin üretici ve tüketici 

isteklerine uygun olması durumunda nohut antraknozu hastalığına dayanıklı çeşit olarak tescil ettirilebilme 

potansiyeli bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut antraknozu (A. rabiei), reaksiyon testi, genetik dayanıklılık  

 

Determination of Reaction of Some Chickpea (Cicer arietinum L.) Central Anatolian Plateau 

Materials to Ascochyta Blight (Ascochyta rabiei) 

 

ABSTRACT 

Ascochyta blight is one of the most important fungal diseases that limit yield and quality in chickpea. The 

goal of this study was to identify the reactions of 84 chickpea genotypes improved by the Central 

Research Institute for Field Crops (CRIFC) Food Grain Legume Breeding Unit to ascochyta blight 

(Ascochyta rabiei). 

The study was carried out under the conditions of artificial and natural epidemic in the field conditions of 

CRIFC Ikızce location (Ankara) in 2016 season. The material planted in 2-meter rows, 33 cm between the 

rows, 5-7 cm deep and 3 replications by hand. Cv. Canıtez-87 and local red chickpea genotype both of 

which are susceptible to ascochyta blight were used as susceptible control and inoculum source sown 

every 2 rows and around of the experimental field. For artificially epidemi, spores were propagated at 

5*105 ml/spore density and inoculated to the genotypes tested in field. 1-9 scale was used in the study in 

July and August month. The first scoring was recorded on 8-9 scale score on susceptible control for artificial 

epidemic. Under natural epidemics scoring were made on the same day as artificial epidemic assessments. The 

highest score was used for selection of the genotypes all replication.  

As a result of the studies, 84 genotypes were determined to be resistance under the artificial epidemic in 19 

(23%) natural epidemics and 77 (92%) genotypes. The resistance materials can potentially be registered as 

resistance cultivars. 

Key Words: Ascochyta blight (Ascochyta rabiei), reaction test, Genetic resistance 
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Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Elit Hatlarının SSR Tekniği ile Moleküler 

Karekterizasyonu* 
 

Gönül CÖMERTPAY1, Mustafa AVCI2, Hüseyin ÖZPINAR3, Ali Alptekin ACAR3 , İlker 

İNAL1 ,  Rüştü HATİPOĞLU4 , Hakan ÖZKAN4 
 

1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Yüregir/Adana 
2Ömer Halisdemir Üniv. Tarımsal Bilimler ve Teknolojileri Fak. Tarla Bitkileri Böl., Niğde. 

3Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen/İzmir 
4Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri Bölümü, Adana 

: gonul.comertpay@gmail.com 
 

ÖZET 

Bu çalışmada, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen yem bitkileri ıslah 

programında yerli ve yabancı orijinli materyal arasından ümitvar oldukları belirlenerek seçilen 

gazal boynuzu elit hatlarının moleküler karakterizasyonu amaçlanmıştır. Araştırma ile ilgili 

laboratuar çalışmaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Moleküler 

Genetik Laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışmada 36 gazal boynuzu elit hattı ve 21 adet SSR 

primeri kullanılmıştır.  21 adet SSR primer çifti kullanılarak yapılan PCR analizlerinin 

sonucunda bant büyüklükleri 90 bp ile 233 bp arasında değişen toplamda 137 allel elde edilmiş 

ve ortalama allel sayısı 6.5 olarak saptanmıştır. R paket programında, Jaccard genetik uzaklık 

katsayısı kullanılarak yapılan Neighbor-joining analizi sonucunda oluşan dendrogramda 

incelenen gazal boynuzu hatları A, B ve C olmak üzere 3 ana gruba ayrılmıştır. Araştırmadan 

elde edilen bulgulara dayanılarak, incelenen gazal boynuzu ıslah materyalinin oldukça yüksek 

bir genetik çeşitlilik gösterdiği ve SSR markörlerinin bu genotipleri ayırmada oldukça etkili 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Gazal boynuzu, Lotus corniculatus, elit hat, genetik çeşitlilik, SSR 

 

Molecular Characterization of Some Elite Lines of Birdsfoot Trefoil (Lotus corniculatus 

(L.) by SSR Marker Technique 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to characterize molecularly some elite lines of birdsfoot trefoil selected 

from the local and introduced materials in the forage crops breeding program conducted at Aegean 

Agricultural Research Institute by using SSR marker technique. Laboratory studies were conducted in the 

molecular genetics laboratory of Field Crops Department of Agricultural Faculty,  Çukurova University. 

In the study, 36  elite lines of birdsfoot trefoil  were studied in order to characterize molecularly and to 

estimate the genomic relationships among them with 21 SSR markers. A total of 137 alleles were 

detected, and the length of alleles changed from 90 bp to 233 bp depending on the primer tested. The 

average number of alleles per locus was 6.5.  The Neighbor-joining cluster based on SSR data, birdsfoot 

trefoil elite lines divided into three clusters using Jaccard genetic distance coefficient. Based on the 

findings obtained from the research, it was concluded that the studied birdsfoot trefoil elite lines showed a 

very high genetic diversity and SSR markers were very effective in separating these genotypes. 

Key words: birdsfoot trefoil, Lotus corniculatus, elite line,  genetic diversity, SSR 

 

GİRİŞ 

Ülkemiz hayvancılığının çok farklı ve önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlardan en 

önemlisi kaba yem ihtiyacının karşılanamamasıdır.  Ülkemizin işlenen tarım arazilerinin toplamı 

20,4 milyon ha civarındadır. İşlenen tarım arazilerinin yaklaşık 12.7’sinde yembitkileri 

yetiştiriciliği yapılmaktadır (TUIK, 2016). Ayrıca, 14.6 milyon ha alan kaplayan doğal çayır-

mera alanlarımız ülkemiz hayvancılığının en önemli kaba yem kaynakları arasında yer 
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almaktadır. Ancak, ülkemizdeki kaba yem kaynakları  mevcut 16 milyon BBHB hayvan 

varlığının  ihtiyacı olan kaliteli kaba yemi yeterli miktarda sağlayamamaktadır. Çünkü, mülkiyeti 

devlete, kullanım hakkı bulundukları belde halkına ait olan doğal çayır-meralarımız yüzyıllardan 

beri süre gelen tekniğine uygun olmayan kullanım sonucu bitki örtülerini büyük ölçüde 

kaybetmiş ve verimleri son derece düşmüş durumdadır. Tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem 

bitkileri ise tüm çabalara rağmen yeterli düzeye gelmemiştir. Ülkemiz hayvancılığının kaliteli 

kaba yem gereksiniminin karşılanabilmesi için, doğal çayır-meralarımızın uygun ıslah 

yöntemleriyle ıslah edilmesi ve tarla tarımı içindeki yembitkileri yetiştiriciliğinin artırılması 

gerekmektedir.   Ancak, gerek doğal çayır-meralarımızın ıslahında gerekse tarla tarımı içinde 

yembitkileri yetiştiriciliğinde kullanmak üzere ülkemizin farklı ekolojik bölgelerinde 

ekilebilecek yembitkisi türlerine ait yeterli sayıda ıslah edilmiş çeşit bulunmamaktadır.  

Ülkemizde yembitkisi yetiştiriciliği birkaç yembitkisi türü ile sınırlı kaldığı gibi fiğ ve yonca gibi 

bazı yembitkisi türleri dışında çeşit de bulunmamaktadır. Çayır-meralarımızın 

bitkilendirilmesinde ve yembitkisi yetiştiriciliğinde kullanmak üzere farklı ekolojik bölgelerimiz 

için alternatif yembitkisi türlerine ait çeşitlerin ıslah edilmesi ve bunların tohumlarının 

üretilmesinin sağlanması gerekmektedir.Bu türlerden birisi  de bir baklagil yembitkisi olan gazal 

boynuzu (Lotus corniculatus L.) türüdür.  Gazal boynuzu yabancı tozlanan ve çok yıllık bir 

yembitkisi türüdür. Hayvanlar için besleme değeri yüksektir ve yoncanın aksine hayvanlara 

doğrudan otlatıldığında şişkinlik yaratmayan bir yem bitkisidir.  Birçok yembitkisinden farklı 

olarak toprak açısından pek seçiciliği yoktur (Bennett, 2003). Özellikle asidik, kurak, verimsiz 

ya da nemli topraklarda (Marten ve ark., 1987; Sardaro ve ark . 2008) diğer baklagil yem 

bitkilerinden daha iyi yetişir ve hem karışım halinde hem de yalın halde yetiştirilebilir. 

Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında çok çeşitlilik gösterdiği bilinmesine karşın, 

henüz orijin bölgesi belirlenememiştir. Yurdumuzun doğal çayır ve mera alanlarında yaygın 

olarak bulunan gazal boynuzu türüne ait henüz yeterli çalışmalar olmadığı gibi, bu türe ait yerli 

bir çeşidimiz de bulunmamaktadır. Yembitkileri çeşit ıslahında çoğunlukla sentetik çeşit ıslah 

yöntemi kullanılmaktadır. Sentetik çeşitler; birbiriyle iyi uyum gösteren bir grup hat ya da 

klonun, her birinin diğer klonlarla olan melez kombinasyonuyla oluşturulan popülasyonun uygun 

izolasyon mesafesinde açık tozlanması yoluyla elde edilen çeşitlerdir. Diğer ıslah metotlarında 

olduğu gibi sentetik çeşit ıslahında da genetik çeşitlilik önem arz etmektedir. Genetik çeşitlik 

ıslah programlarının başarı anahtarıdır. Islah programlarında yer alan materyaldeki genetik 

çeşitliliğin çok iyi bir şekilde tanımlanmış olması gereklidir. Genetik çeşitliliği saptanmasında 

morfolojik karakterlerden yararlanılabilmektedir. Ancak genetik çeşitliliğin saptanmasında 

kullanılabilecek morfolojik karakterlerin sınırlı sayıda olması ve bu karakterlerin çevre 

şartlarından etkilenmeleri dezavantajdır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kültür bitkilerinin 

ıslahında yardımcı araçlar olarak biyoteknolojik yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

tekniklerden birisi de moleküler markör tekniğidir (Hatipoğlu ve ark., 2009).  Son yıllarda 

moleküler markörler, birçok bitki türü ile ilgili genetik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Polimeraz zincir reaksiyonuna (PCR) dayalı bir çok markör sistemlerinin 

geliştirilmesi, moleküler markörlerin bitki ıslahında pratik bir araç olarak kullanılmasına olanak 

sağlamıştır. Moleküler markörlerin bitki ıslahında çok geniş uygulama alanı olmasına karşılık, 

bu markörlerin yem bitkilerinde kullanımı henüz çok yenidir. Moleküler markörlerin yem 

bitkilerindeki uygulama alanlarını Veronesi ve ark. (2003) tetraploid bir tür olan yoncada; a) gen 

kaynaklarının karakterizasyonu ve idaresinde, b) genetik bağlantı haritalarının oluşturulmasında 

c) marköre dayalı seleksiyonda d) heterosis ve kendileme çalışmaları olarak sıralamışlardır. 

Sardaro ve ark. (2008), gazal boynuzunun Akdeniz havzasının doğal bir türü olduğunu, 2n=24 

kromozomlu teraploid bir tür olduğunu bildirmişler ve gazal boynuzu populasyonunlarında 

AFLP ve SSR teknikleriyle yürüttükleri araştırmada populasyon içi varyasyonun yüksek 

olduğunu, fakat populasyonlar arası varyasyonun daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Ancak 

Gazal boynuzu türünde moleküler markörlerle yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu 
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çalışmanın amacı ıslah programında yer alan elit klonların genetik çeşitliliğini saptamak ve 

materyallerin ıslah çalışmalarında daha etkin kullanılmasını sağlamaktır. 

MATERYAL ve METOT 

Materyal  

Bu çalışmada, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü yembitkileri elit bahçesinde yetiştirilen 

gazal boynuzu (Lotus corniculatus L.) türüne ait klonlar kullanılmıştır. Klonlara ait kodla,r klon 

numaraları ve orijinlerine ait bilgiler Çizelge 1’ de verilmiştir.   

Metot  

Bitki materyalline ait taze yaprak örnekleri Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü Moleküler Genetik laboratuvarına getirilmiş ve CTAB DNA izolasyon 

protokolü (Doyle ve Doyle 1990) kullanılarak genomik DNA izolasyonu yapılmıştır. PCR 

reaksiyonlarını gerçekleştirebilmek amacıyla elde edilen DNA konsantrasyonları 10 ng/ul’a 

ayarlanmıştır. 

 

Çizelge 1. Araştırmada incelenen gazal boynuzu elit hatlarının  orijinleri 

 

P

CR 

anali

zleri

nde 

kulla

nılan 

SSR 

prim

er 

çiftl

eri 

Ale

m ve 

ark. 

(201

1) ve 

Dos 

Sant

os 

ve 

ark. 

(201

1)’nın yapmış olduğu çalışmalarda kullanılan primelerdir.  Polimeraz zincir reaksiyonları 

Cömertpay ve ark (2011)’a göre yapılmıştır. PCR reaksiyon solüsyonu toplam hacmi 12µl 

olacak şekilde hazırlanmıştır.  Bu reaksiyon solüsyonu 1X PCR Dream Taq buffer, 2.5 mM 

dNTPs, 5U/µl DreamTaq polymarese, 5 pmol DNA başlatım dizilimleri (forward ve reverse 

primer), 5 pmol FAM, VIC, NED ve PET flöresans boyalı M13 primer ve 10 ng DNA 

örneğinden oluşmuştur. Reaksiyonun birinci aşaması 94C’de 5 dakika denatürasyon ile 

başlamış ve bir döngü 94C’de 1 dakika denatürasyon, 58C’de 1 dakika bağlanma 72C’de 1 

dakika (30 döngü) ile devam etmiş ve 2. aşaması 94C’de 45 saniye, 53C’de 1 dakika, 72C’de 

1.30 dakika (10 döngü), son döngüde uzama süresi 72C’de 10 dakikaya çıkartılmıştır.  PCR 

ürünleri ABI 3130xl genetik analizörde ayrıştırılmıştır. Genotiplerden elde edilen datalar, R 

istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bireyler arasındaki uzaklık Jaccard (1908) 

Kod No Klon No Orijin Kod No Klon no Orijin 

LC1 90/6 Polonya LC19 135/12 Brezilya 

LC2 90/13 Polonya LC20 L22 Leo, çeşit 

LC3 97/19 Macaristan LC21 91/2 (Bilinmiyor) 

LC4 116/3 Türkiye LC22 132/1 Brezilya 

LC5 120/13 Türkiye LC23 90/15 Polanya 

LC6 126/7 ABD, Montana LC24 116/24 (Bilinmiyor) 

LC7 126/30 ABD, Montana LC25 125/23 (Bilinmiyor) 

LC8 130/4 ABD, Montana LC26 98/8 Bulgaristan 

LC9 132/7 Brezilya LC27 G1 Gaida çeşit 

LC10 L11 Leo, çeşit LC28 G11 Gaida çeşit 

LC11 132/3 Brezilya LC29 128/7 

Kanada, 

Saskatchewan 

LC12 L7 Leo, çeşit LC30 127/17 ABD,Missouri 

LC13 L8 Leo, çeşit LC31 133/9 Uruguay 

LC14 G15 Gaida çeşit LC32 128/19 (Bilinmiyor) 

LC15 90/28 Polonya LC33 134/7 (Bilinmiyor) 

LC16 97/16 Macaristan LC34 130/7 ABD, Montana 

LC17 98/7 Bulgaristan LC35 130/16 ABD, Montana 

LC18 131/4 (Bilinmiyor) LC36 L26 Leo, çeşit 
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e göre hesaplanmıştır. Uzaklık katsayıları kullanılarak Neighbor-joining analizi gerçekleştirilmiş 

ve dendrogram oluşturulmuştur (Paradis, 2011).  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün yembitkileri  elit bahçesinde yer alan 36 adet gazal 

boynuzu klonunun moleküler analizlerinde iyi PCR ürünü verebilen SSR primerleri 

kulanılmıştır. Primerler arasından en polimorfik ve iyi bant verebilen 21 tane SSR primer çifti 

seçilerek, bu primerler moleküler analizlerde kullanılmıştır. DNA analizlerinde kullanılan SSR 

primer çiftlerinin sekans bilgileri ve bunlara ait sonuçlar Çizelge2’de verilmiştir. 

Çizelge 2 incelendiğinde, 21 adet SSR primer çifti kullanılarak yapılan PCR analizlerinin 

sonucunda elde edilen bant büyüklüklerinin 90 bp ile 233 bp arasında değiştiği ve toplamda 137 

allel elde edildiği görülmektedir. En yüksek allel sayısı (12) BM1397 primerinden elde edilirken, 

en düşük allel sayısı (4) ise TM0029 ve TM0080 primerlerinden elde edilmiştir. 

 

 

Çizelge2. Kullanılan primerler, sekansları, elde edilen bant büyüklükleri ve allel sayıları 
No Primer 

adı 

F primer R primer Bant 

büyüklüğü 

Allel 

sayısı 

1 TM0197 CATTCACATGTCATTGGAC TTAGATCGAGTTCGAGGGAG 100-134 7 

2 TM0304 CGTTCTCTGGGAACTTATGAC ATTTGTTGTGTGCACTCAGG 120-142 7 

3 TM0212 CTTCCTTCCTCACCACTTAG TAAACGAAAATGAAGCAGAG 154-184 8 

4 TM0203 CTGTTTTGACGAATCGATAG TACGAAGGTTTCTTCATTCC 143-173 6 

5 BM1397 ATTCAGTAACAGAAATCCCG AAAGACTCGAGACCAATACC 179-233 12 

6 TM0083 CTCTCTCTCAGGGCCAACAC TGATTCTTGAAGATTTAAAAGATG 153-199 8 

7 TM1335 ATTAGACCACCACGGGCTGC CCAAAGTTACTCAATGTAGCG 167-200 8 

8 TM1150 ATCCAGAAACTCCATCCAAG TCGTTTTCAAACTGTCATCG 161-189 7 

9 TM0360 CATGCTTGGAATGTTACTGC GTGTATTGGATGTTATGGGG 90-106 5 

10 TM0021 GGTCATCTTTGTGATAGTAAGTAA CTGTTGTATCAAGCCACAAG 166-206 7 

11 TM0029 CCTATATAACCTTATTCAAATTGG ACGAAAACAAAACCCTGCTG 140-161 4 

12 TM0046 ATCTAACCAAAACGTGCTTC TTCTTGCCCTTTCTCTGTGG 141-168 5 

13 TM0072 TTATGGTGCTGTATGAGTATG CTTATGAAACTTAAGCCCTG 139-180 6 

14 TM0080 AACAAAATACTAAACTATAGCAAAG CGTCCCACAACTCTCTTTAC 120-146 4 

15 TM0133 CTTTGAAATAACTCATCAAAC TACTGACACATTCCCCTTGC 169-193 5 

16 TM0208 TGGCTAGGAATGATGTTGTG TACAATCATGTTTATAAATGTGG 143-160 5 

17 TM0256 GAAATTCTTTCCATTCATTG AGAGAGATAGGGTTGCTCAC 146-184 8 

18 TM0314 TGTGATTAGTGATTAGAAAGTGAG TTTGACCAAACTTCCTTCAC 122-154 5 

19 TM0756 GCACCTACCAAATAAACAGC CTCCCATTGAACGCCTTGAC 123-155 8 

20 TM1491 TCAAAAGTCTGATTTGGAGG TTGTAAAGTGAAAGCAATGG 139-164 7 

21 TM0817 TTGCTCATGTGAGAAAGAAC GCTTTAAAATGACGTCCTAATC 168-197 5 

    Toplam 137 

    Ortalama 6,5 

 

Ortalama allel sayısının 6,5 olduğu bulunmuştur. Allel sayıları oldukça geniş bir aralık 

göstermiştir ve oldukça yüksek bulunmuştur. Bunun en önemli nedeni gazal boynuzunun 

poliploid (tetraploid) bir tür olması ve yabancı tozlanmasıdır (Nagl ve ark 2011). Bunlara ek 
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olarak çalışmada kullanılan germplasmın farklılığı ve büyüklüğü de allel çeşitliliğini 

etkilemektedir (Tucak ve ark.,2008).  

 

Jaccard uzaklık katsayısının kullanıldığı R paket programında gazal boynuzu klonları arasındaki 

genetik uzaklıklar belirlenmiştir (Çizelge 3). Bireyler arsındaki uzaklık katsayısı büyük bir aralık 

göstermiştir. En düşük uzaklık katsayısı LC5 kodlu Türkiye orjinli klon ile LC13 kodlu Leo 

çeşidine ait klon arasında 0.24 olarak, en yüksek uzaklık katsayısı ise LC29 kodlu kanada orjinli 

klon ile LC34 kodlu ABD orijinli klon arasında 0.90 olarak saptanmıştır. Uzaklık katsayıları ile 

genotiplerin orijinleri (coğrafik konumları) birlikte değerlendirildiğinde oldukça ilginç bir sonuç 

ortaya çıkmıştır. Elde edilen en düşük katsayı Türkiye orijinli bir materyal ile Kanada orijinli 

Leo çeşidinin bir klonu arasında çıkmıştır. En yüksek uzaklık katsayısı ise coğrafik olarak 

birbirine yakın Kanada ve ABD orijinli materyaller arasında çıkmıştır. Gazal boynuzunun orijini 

tam olarak bilinmemekle beraber (Grant ve Small, 1996),yoğunlukla Akdeniz havzasında 

dağılım göstermesi,  yani bu bitkinin Avrasya kökenli olması ile açıklanabilir. Buna ek olarak, 

Steiner ve Santos (2001) coğrafik uzaklığın, genetik uzaklıkla ilişkili olmadığına, genetik 

uzaklığın toplanan çevrenin ekolojik benzerliği ile ilgili olduğuna dikkat çekmektedir.   

 

Çizelge 3. Gazal boynuzu klonları arasındaki genetik uzaklık katsayıları 
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LC-2 0,68                  

LC-3 0,79 0,68                 

LC-4 0,79 0,71 0,75                

LC-5 0,72 0,62 0,70 0,64               

LC-6 0,73 0,62 0,71 0,66 0,69              

LC-7 0,73 0,74 0,79 0,68 0,75 0,71             

LC-8 0,75 0,77 0,73 0,75 0,78 0,73 0,77            

LC-9 0,79 0,74 0,70 0,70 0,68 0,80 0,68 0,72           

LC-10 0,67 0,72 0,64 0,66 0,68 0,71 0,70 0,67 0,66          

LC-11 0,72 0,62 0,73 0,80 0,70 0,76 0,66 0,80 0,70 0,81         

LC-12 0,63 0,67 0,69 0,78 0,67 0,72 0,68 0,68 0,70 0,68 0,60        

LC-13 0,70 0,65 0,74 0,71 0,24 0,70 0,74 0,82 0,69 0,74 0,67 0,67       

LC-14 0,71 0,72 0,72 0,74 0,68 0,65 0,72 0,74 0,74 0,69 0,68 0,63 0,74      

LC-15 0,69 0,72 0,71 0,72 0,75 0,77 0,74 0,77 0,72 0,77 0,65 0,57 0,74 0,75     

LC-16 0,80 0,71 0,78 0,77 0,70 0,70 0,77 0,75 0,86 0,80 0,78 0,79 0,81 0,77 0,70    

LC-17 0,75 0,74 0,73 0,80 0,70 0,75 0,75 0,80 0,80 0,73 0,72 0,68 0,76 0,47 0,77 0,72   

LC-18 0,79 0,66 0,69 0,74 0,67 0,75 0,72 0,80 0,78 0,70 0,67 0,73 0,75 0,68 0,86 0,71 0,47  

LC-19 0,75 0,74 0,67 0,70 0,62 0,72 0,79 0,74 0,78 0,70 0,77 0,64 0,67 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 

LC-20 0,75 0,70 0,67 0,75 0,57 0,73 0,72 0,65 0,73 0,70 0,71 0,67 0,67 0,61 0,75 0,70 0,67 0,72 

LC-21 0,81 0,74 0,69 0,77 0,74 0,82 0,72 0,82 0,68 0,70 0,72 0,68 0,72 0,79 0,69 0,80 0,73 0,75 

LC-22 0,72 0,67 0,79 0,76 0,56 0,72 0,72 0,73 0,72 0,72 0,73 0,69 0,61 0,72 0,78 0,73 0,68 0,71 

LC-23 0,73 0,63 0,67 0,77 0,57 0,68 0,79 0,80 0,77 0,77 0,72 0,56 0,56 0,77 0,58 0,70 0,75 0,78 

LC-24 0,74 0,67 0,73 0,75 0,45 0,76 0,80 0,73 0,72 0,78 0,72 0,67 0,49 0,73 0,70 0,80 0,76 0,76 

LC-25 0,72 0,76 0,76 0,82 0,65 0,73 0,85 0,75 0,85 0,71 0,72 0,69 0,75 0,55 0,82 0,74 0,58 0,71 

LC-26 0,73 0,73 0,73 0,73 0,62 0,65 0,78 0,77 0,78 0,68 0,67 0,66 0,70 0,65 0,80 0,75 0,73 0,72 

LC-27 0,78 0,69 0,70 0,75 0,65 0,70 0,75 0,79 0,69 0,80 0,67 0,68 0,66 0,69 0,71 0,76 0,76 0,78 

LC-28 0,71 0,74 0,81 0,82 0,75 0,75 0,81 0,72 0,74 0,78 0,72 0,70 0,74 0,75 0,60 0,72 0,80 0,84 

LC-29 0,74 0,83 0,86 0,77 0,77 0,80 0,83 0,72 0,76 0,71 0,80 0,83 0,78 0,84 0,76 0,77 0,80 0,76 

LC-30 0,72 0,71 0,77 0,81 0,64 0,80 0,84 0,82 0,76 0,78 0,75 0,67 0,62 0,78 0,73 0,79 0,82 0,80 

LC-31 0,76 0,73 0,71 0,78 0,70 0,86 0,82 0,72 0,74 0,74 0,75 0,70 0,75 0,74 0,79 0,80 0,79 0,79 

LC-32 0,75 0,67 0,77 0,76 0,69 0,66 0,74 0,70 0,77 0,69 0,74 0,59 0,71 0,74 0,83 0,80 0,70 0,67 

LC-33 0,80 0,73 0,64 0,78 0,67 0,78 0,68 0,75 0,73 0,74 0,75 0,64 0,67 0,74 0,75 0,79 0,70 0,72 

LC-34 0,77 0,68 0,72 0,68 0,51 0,71 0,81 0,81 0,75 0,75 0,76 0,72 0,58 0,71 0,75 0,83 0,70 0,72 

LC-35 0,75 0,72 0,80 0,78 0,66 0,81 0,77 0,73 0,75 0,81 0,70 0,78 0,70 0,81 0,78 0,86 0,75 0,74 

LC-36 0,82 0,68 0,72 0,77 0,52 0,76 0,80 0,71 0,68 0,72 0,79 0,64 0,55 0,69 0,76 0,80 0,76 0,79 
 



 

 
12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Elektronik Kongre Kitabı Sözlü Bildiriler 

 

 551 

Çizelge 3. Devamı 
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LC-20 0,67                  

LC-21 0,76  0,70                

LC-22 0,61  0,67 0,74               

LC-23 0,64  0,65 0,67 0,62              

LC-24 0,68  0,68 0,76 0,67 0,65             

LC-25 0,71  0,68 0,84 0,62 0,75 0,68            

LC-26 0,66  0,63 0,77 0,65 0,63 0,75 0,61           

LC-27 0,68  0,72 0,67 0,63 0,57 0,64 0,68 0,68          

LC-28 0,79  0,79 0,78 0,78 0,65 0,77 0,77 0,76 0,63         

LC-29 0,80  0,76 0,78 0,74 0,80 0,84 0,76 0,80 0,85 0,66        

LC-30 0,81  0,72 0,75 0,73 0,48 0,69 0,77 0,73 0,62 0,64 0,78       

LC-31 0,72  0,70 0,81 0,75 0,70 0,65 0,62 0,75 0,75 0,74 0,71 0,71      

LC-32 0,76  0,65 0,86 0,75 0,73 0,67 0,72 0,65 0,65 0,78 0,83 0,75 0,70     

LC-33 0,77  0,69 0,73 0,74 0,66 0,66 0,79 0,76 0,75 0,82 0,83 0,69 0,71 0,67    

LC-34 0,72  0,69 0,73 0,72 0,66 0,53 0,63 0,65 0,61 0,81 0,90 0,72 0,76 0,66 0,68   

LC-35 0,82  0,69 0,66 0,72 0,74 0,69 0,85 0,79 0,73 0,77 0,80 0,67 0,81 0,77 0,72 0,69  

LC-36 0,75  0,56 0,67 0,64 0,61 0,67 0,70 0,64 0,71 0,70 0,74 0,68 0,70 0,67 0,62 0,66 0,74 

 

 

Uzaklık katsayısı kullanılarak yapılan Neighbor-joining analizleri sonucu elde edilen 

dendrogram Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi 36 gazal boynuzu genotipi kendi 

içinde 3 ana gruba ayrılmış olup,  bunlar A, B ve C olarak isimlendirilmiştir. A grubu kendi 

içinde iki ana gruba bölünmüş olup, toplam olarak 28 gazal boynuzu genotipi barındırarak en 

büyük grubu oluşturmuştur. B grubunda 6 adet gazal boynuzu genotipi yer almıştır. C grubunda 

sadece 2 gazal boynuzu genotipi yer almıştır. 

 

      Şekil 1.  Gazal boynuzu SSR sonuçlarına göre oluşan dendrogram 
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Sonuç olarak, moleküler analizler Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü elit bahçesinde yer 

alan gazal boynuzu ıslah materyallerinin oldukça yüksek çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Çalışmada kullanılan mikrosatellit markörlerinin gazal boynuzu genotiplerinin çeşitliliğini 

belirlemede oldukça etkin olduğu saptanmıştır. Devam etmekte olan ıslah çalışmalarında, 

belirlenen çeşitlilik düzeyi dikkate alınarak sentetik populasyonlar ve çeşitler oluşturulması 

planlanmaktadır.  
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