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Abstract
In this study, the effects of NAA (1-Naphthaleneacetic acid) with BA (6-Benzylaminopurine) and Kinetin on
ovule culture in wild type Cyclamen persicum Mill. and commercial variety Melody F1 were investigated.
Efficient callus initiation was observed on ½MS (half strength) medium including 1.5 mgL-1 NAA +1.5 mgL-1
BA with response of 95% and 1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 Kinetin as 81 %. Somatic embryos (SE) were
observed on MS medium containing 1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 BA (68%) and 1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1
Kinetin (59%) respectively and germination of SE was detected on plant growth regulator (PGR) free ½ MS
medium for Cyclamen persicum Mill. as 52% and 57%. Callus was observed on ½ MS medium with 1.5
mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 BA and 1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 Kinetin with the response of %95, %92
respectively in Melody F1 genotype. Somatic embryos were obtained from the same callus induction medium
(CIM). Germination of embryos was determined as 91% on PGR free MS medium for ovule culture in
Melody F1. Acclimatization ratio was determined as 89% for C. persicum, %92 for Melody F1. Survival rates
were % 68 for C. persicum and %74 for Melody F1. In the present study, best callus induction and somatic
embryo medium were determined from the ovule explants for two Cyclamen genotype and efficient rooting
and high acclimatization ratio were observed.
Keywords: Tissue culture, embryogenic callus, ornamental plants, Kinetin, BA.
Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Türkiye’de Yetişen Cyclamen persicum Mill. ve Ticari “Melody
F1” Çeşidinde Ovül Kültürü Üzerine Etkileri
Öz
Bu çalışmada NAA ile BA ve Kinetinin yabani Cyclamen persicum Mill. ve ticari çeşit Melody F1‟de ovül
kültürü üzerine etkileri araştırılmıştır. Cyclamen persicum Mill. türü için etkili kallus oluşumu, 1.5 mgL-1
NAA +1.5 mgL-1 BA içeren ½ MS içeren besi yerinde %95 olarak ve 1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 Kinetin
içeren ½ MS besi yerinde ise %81 olarak gözlemlenmiştir. Somatik embriyolar, sırasıyla 1.5 mgL-1 NAA +
1.5 mgL-1 BA (68%) ve 1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 Kinetin (59%) içeren ½ MS besi yerinde
gözlemlenmiştir ve Cyclamen persicum Mill. için somatik embriyoların çimlenmesi hormonsuz MS besi
yerinde %52 ve %57 olarak saptanmıştır. Melody F1 genotipinde kalluslar sırasıyla 1.5 mgL-1 NAA + 1.5
mgL-1 BA içeren ½ MS besi yerinde %95, 1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 Kinetin içeren besi yerinde %92
olarak gözlemlenmiştir. Somatik embriyolar aynı kallus oluşturma besi yerinde gözlemlenmiştir. Melody F1
türünde ovül kültürü için embriyoların çimlenmesi hormon içermeyen MS besi yerinde %91 olarak
belirlenmiştir. Aklimatizasyon oranı, C.persicum türü için %89, Melodi F1 %92 olarak belirlenmiştir. Bu
çalışmada iki farklı Cyclamen genotipinde ovül kültürü için en iyi kallus oluşumu ve somatik embriyo besi
yeri belirlenmiş ve etkili köklenme ve yüksek aklimatizasyon oranı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doku Kültürü, Embriyojenik Kallus, Süs Bitkileri, Kinetin, BA.
*Sorumlu Yazar/Correspondence to: Y. Yalçın Mendi; ymendi@gmail.com
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(İzgü et al., 2016). All species in this genus has
tuber and nodding flowers. Turkey is one of the
most important countries for Cyclamen genus.
Ten of these 21 Cyclamen species are grown
naturally in Turkey and 5 of them are endemic
(Ekim et al., 1991). Cyclamen is an important
plant for usage as an ornamental plant. On the
other hand, cyclamen has different usage area as

Introduction
The genus Cyclamen belongs to Myrsinaceae
(formerly Primulaceae) family, includes 21
species and this genus distributed across
Mediterranean basin especially, Lebonan, Syria,
Turkey, Cyprus, Greece and Israel (Zencirkıran,
2002; Grey-Wilson, 2002; Jalali et al., 2012).
This genus dwells under the trees and brunches
1
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pot plant and medicinal aromatic plant due to its
saponines (İzgü et al. 2016, Seyring et al.,
2009). For instance, C. coum var. coum is used
against infertility in Turkish folk medicine,
laxative and abortive properties of C. rapandum
are used in Scandinavian folk medicine (İzgü et
al.2016). Cyclamen is produced by seeds and
from seed to flower takes 15-16 months with
conventional methods (Takamura, 2007).
Vegetative propagation is not possible in this
genus with tubers or cuttings (Koçak et. al.,
2014; Schwenkel and Winkelmann, 1998).
Cyclamen persium Mill. is one of the most
economically important species in Cyclamen
genus for ornemantal plant industry due to its
pot plant property (Koçak et al., 2014).

Plant Material
Cyclamen persicum Mill. with tubers including
flower buds collected from campus of Cukurova
University in (Balcalı-Sarıçam) (37° 3′ 25″
North, 35° 21′ 42″ East) Adana in December
before the anthesis. Commercial “Melody” F1
(Varinova B.V. (Berkel en Rodenrijs,
Netherlands)) variety including flower buds was
obtained before anthesis from Yenice Seracılık
(long.36°746426, lat.35°315071) in December.
Genotypic effect was ignored for selecting these
plants. Each plant was cultured in the plastic
pots including peat, perlite, soil (1/1/1, v/v/v)
and all the pots including plants were irrigated
properly (300 ml/pot) with tap water two times
in a week.

Vegetative propagation via biotechnological
methods is notable at least as much as
conventional vegetative propagation (Sevindik
et al., 2017). Also F1 hybrid production of
Cyclamen with conventional method is nearly
impossible due to its inbreeding depression
(Koçak et al., 2014). Thus, ovule and anther
culture are important alternative method for
obtaining haploid plants or somatic embryos for
clonal propagation. Regeneration with ovule
explants was reported by different researchers to
obtain clonal propagation and to preserve the
genetic resource with somatic embryogenesis in
Cyclamen species (Schwenkel and Winkelmann
1998; Koçak et al., 2014; İzgü et al., 2016).
Embryogenesis consists of two steps in general.
One of them is induction of embryogenic callus
in medium with auxin or with auxin and low
concentration of cytokinin and the other one is
embryo induction on PGR free medium
(Takamura, 2007).

Surface Sterilization and Culture Conditions
Flower buds were measured with compass and
buds under 1cm length were selected for in vitro
studies. They were washed under tap water
during 20 min. and immersed 0.1% HgCl2
(Merck KGaA, Darmstad, Germany) in the fume
hood for 10 min. After immersion to HgCl2, bud
explants rinsed with distiled water for three
times. Then they were transferred in sterile
cabinet and soaked in 70% ethanol for 1-2 min.
after washed with sterile distilled water, explants
immersed 30% NaOCl (4.6% active chlorine)
(Domestos, Unilever, Turkey) for 20 min. After
NaOCl treatment, buds were rinsed with
distilled water for 5 times to get rid of NaOCl
remains.
To reach the ovule explants from the buds, calyx
and corolla were sacked very carefully and
anthers and ovary membranes were removed
under stereo binocular microscoscope (Leitz,
Weitzlar, Germany) at 5× magnification by
sterile scalpel. After reached the ovules, they
were taken by sterile needle under microscope.

2,4-D is the most known plant growth regulator
for somatic embryogenesis studies. Also Koçak
et al (2014) stated the efficent auxin for somatic
embryogenesis of Cyclamen persicum is 2,4-D.
On the other hand, one of the important factors
affecting regeneration success is genotype.
Sometimes 2,4-D is not efficient in some
genotypes. In the present study, ovules of wild
C. persicum and commerical Melody F1 variety
were cultured on Murashige and Skoog (1962)
(MS) medium including NAA + BA and NAA +
Kinetin combinations to obtain embryogenic
structures and plant regeneration.
Material and Methods

Callus and SE Induction
Ovule explants were cultured on half strength
Murashige and Skoog (1962) medium (MS)
(Duchefa RV, Haarlem, the Netherlands)
containing 3% sucrose, 3 gL-1 gelrite (Duchefa,
G1101.0250) and different concentrations (0.5,
1, 1.5 mgL-1) of NAA(1-Naphthaleneacetic
acid), BA (6-Benzylaminopurine) and Kinetin
(Table 1). 1 N KOH and 1 N HCl were used for
adjust the pH of the media to 5.6-5.7. All
explants were cultured on in plastic petri dishes

2
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(90 × 15 mm) containing 30 ml medium in the
exact darkness (25°C±1) and subcultured each
for 4 weeks for two times. Embryogenic

calluses were converted to SE in the same callus
induction medium and same conditions. SEs
were counted as SE/explant.

Table 1. Combination and concentrations of PGR for ovule culture media
Medium NAA
BA
Medium NAA
Kin
-1
-1
-1
No
(mg l ) (mg l )
No
(mg l ) (mg l-1)
0
0
0
0.0
Control
Control
1.0
0.5
1.0
0.5
1
7
1.0
1.0
1.0
1.0
2
8
1.0
1.5
1.0
1.5
3
9
1.5
0.5
1.5
0.5
4
10
1.5
1.0
1.5
1.0
5
11
1.5
1.5
1.5
1.5
6
12
genotype. Means were separated by analysis of
variance and the LSD test was performed to
examine significant differences (P < 0.001) in
callus formation, somatic embryo production,
shoot induction. Percentage values were all
arcsine transformed prior to analyses. All data
analyses were carried out with the JMP®
program (SAS Institute, Cary, NC) ver. 5.00.

Differentiation of Embryogenic Structures
After SE induction, explants were transferred to
PGR free MS medium for maturation and
germination of SE and SE was incubated under
light conditions 40 µmol m-2 s-1 (F36W/54-765
daylight 2350Lm, Philips Lighting Holding
B.V.) 25± 2°C under a 16/8-h photoperiod. SE
was germinated in the petri dishes and they
transferred to the PGR free MS medium in
magenta bottless (76×76×100 mm) including 50
ml medium in the light conditions for
transformation of cotyledons.

Results
Callus Induction
Ovule was used as an explant and it was
cultured on half strength MS medium including
NAA, BA and KIN to determine the effects of
two cytokinins on callus induction and somatic
embryogenesis for C. persicum and Melody F1.
As presented in the Table 2, Table 3, Table 4
and Table 5, notable differrences between two
cytokinin combinations with NAA were
determined for C. persicum and Melody F1
genotype.

Rooting and Acclimatization
Roots were observed on PGR free ½ MS
medium in the light conditions 40 µmol m-2 s-1
and 25± 2°C spontaneously. Shoots (7 cm tall
with 3 leaves) with roots were remowed from
the magenta bottles. Roots were washed under
tap water until medium left from roots. Roots
were immersed into the fungucide 2 gL-1
(Captain 50WP) for 20 seconds. All the plantlets
were cultured on plastic pots (13 cm diameter
length and 10 cm length) including peat and
perlite (1/1, v/v) and cultured on greenhouses
(22°C; 2-11 MJ m-2 day-1). Plants were irrigated
everyday with 100 ml water at first week. After
first week, all the plantlets were irrigated three
times in a week (300ml/pot). Survival rate was
detected after 15 days as survived plant/
acclimatized plant.

There was no development in control medium
(1/2 PGR free MS medium). The best callus
induction was observed on ½ MS medium
including 1.5 mgL-1NAA + 1.5 mgL-1 BA (95%)
for C. persicum. Embryogenic callus structures
were dark yellowish, nearly brown easily broken
and hard. Callus was formed in the fully
darkness at 25°C±1 after 4 weeks (Table 2).

Experimental Design and Statistical Analyzes
Experimental design was set up in a completely
randomized design (5 replicates x 12
combinations 10 ovule explants) for each

3
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Table 2 Effects of NAA+BA combinations on ovule culture of C. persicum
PGR
1 mgL-1 NAA+0.5 mgL-1BA
1 mgL-1 NAA+1 mgL-1BA
1 mgL-1 NAA+1.5 mgL-1BA
1.5 mgL-1 NAA+0.5 mgL-1BA
1.5 mgL-1 NAA+1 mgL-1BA
1.5 mgL-1 NAA+1.5 mgL-1BA

Callus
(%)
18d (24.87)
55b (47.89)
8e (16.22)
42c (40.37)
64b (53.25)
95a (80)

4d
17c
7d
18c
50b
68a

SE
(%)
(8.85)
(24.11)
(11.7)
(24.76)
(45.11)
(55.79)

Germination of
SE(%)
0e
6d (12.54)
2de (5.16)
18c (24.94)
36b (36.74)
52a (46.20)

Rooting
(%)
100
100
100
100
100

LSDcallus=6.93 (p<0.001), LSDsomatic embryo = 10.29 (p<0.001), LSDshootformation = 8.55 (p<0.001). The numbers in parentheses
indicate the transform values.

½ MS 1.5 mgL-1 NAA +1.5 mgL-1 Kinetin with
response to 81% (Table 3) (Figure 1).

In the case of usage of Kinetin as cytokinin, the
most efficient PGR combination was determined

Table 3 Effects of NAA+KIN combinations on ovule culture of C. persicum
PGR
1mgL-1 NAA+ 0.5 mgL-1 Kin
1 mgL-1 NAA+1 mgL-1 Kin
1 mgL-1 NAA+1.5 mgL-1 Kin
1.5 mgL-1 NAA+0.5 mgL-1 Kin
1.5 mgL-1 NAA+1 mgL-1 Kin
1.5 mgL-1 NAA+1.5 mgL-1Kin

Callus
(%)
9d
(17.10)
45c (42.05)
12d (20.18)
65b (53.83)
74ab (59.40)
81a (64.90)

3d
18c
3d
33b
48a
59a

SE
(%)
(7.75)
(24.33)
(7.75)
(34.91)
(43.82)
(50.19)

Germination of
SE (%)
7c (15.12)
9c (17.33)
2d (5.16)
32b (34.38)
54a (47.32)
57a (49.03)

Rooting
(%)
100
100
100
100
100
100

LSDcallus= 6.96 (p<0.001), LSDsomatic embryo=10.22 (p<0.001) LSDshootformation= 6.017 (p<0.001). The numbers in parentheses
indicate the transform values.

Figure 1. C. persicum regeneration, A) Callus from ovule explants at 1th week of the culture B) Callus
development C) Somatic embryo induction D) Plantlets derieved from SE E) Root formations
F) Acclimatization
Callus structures were brownish and fragile.
Significant embryogenic callus occured on ½
MS 1.5 mgL-1NAA +1.5 mgL-1 BA as 95% for

Melody F1 (Figure 2). Callus was dark brown
and soft. Callus was observed at exact darkness
25°C±1 after 4 weeks (Table 4).

4
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Table 4. Effects of NAA+BA combinations on ovule culture of Melody F1
PGR
1 mgL-1 NAA+0.5 mgL-1BA
1 mgL-1 NAA+1 mgL-1 BA
1 mgL-1 NAA+1.5 mgL-1 BA
1.5 mgL-1 NAA+0.5 mgL-1 BA
1.5 mgL-1 NAA+1 mgL-1 BA
1.5 mgL-1 NAA+1.5 mgL-1 BA
LSDcallus=7.84 (p<0.001), LSDsomatic
indicate the transform values.

Callus
(%)
33cd (34.97)
42c (40.32)
23d (28.62)
40c (39.18)
72b (58.38)
95a (80.04)
embryo=9.44

25c
24cd
12d
22cd
47b
82a

SE
(%)
(29.78)
(29.27)
(19.83)
(27.94)
(43.22)
(67.48)

Germination of
SE (%)
52c (46.15)
53c (46.72)
62c (51.95)
60c (50.88)
79b (62.88)
91a (74.73)

Rooting
(%)
100
100
100
100
100
100

(p<0.001), LSDshootformation=7.14 (p<0.001). The numbers in parentheses

The best embryogenic callus emerged on ½ MS
1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 Kinetin with

response to 92% (Table 5).

Table 5.Effect of NAA+KIN combinations on ovule culture of Melody F1
PGR
1mgL-1 NAA+ 0.5 mgL-1 Kin
1 mgL-1 NAA+1 mgL-1 Kin
1 mgL-1NAA+1.5 mgL-1 Kin
1.5 mgL-1NAA+0.5 mgL-1 Kin
1.5 mgL-1NAA+1 mgL-1 Kin
1.5 mgL-1NAA+1.5 mgL-1 Kin

Callus
(%)
26d (30.55)
46c (42.69)
74b (59.90)
34cd (34.76)
71b (57.53)
92a (75.48)

29d
37cd
8e
52b
50bc
74a

SE
(%)
(32.32)
(37.14)
(16.23)
(46.17)
(45.08)
(59.55)

Germination of
SE (%)
65b (54.12)
83ab (65.99)
75b (60.18)
70b (56.79)
77b (62.62)
90a (78.00)

Rooting
(%)
100
100
100
100
100
100

LSDcallus = 10.57 (p<0.001), LSDsomatic embryo=8.07 (p<0.001), LSDshootformation =12.48 (p<0.001). The numbers in parentheses
indicate the transform values.

after sucbulture and it was nearly black for
Melody F1 (Figure 2).

Dark brown callus was observed after 6 weeks
in dark conditions (25°C±1). Callus got darker

Figure 2. Regeneration of Melody F1 variety A) Ovule explants at 1st week B) Dark brown callus
structures C-D) Induction of SE E) Plantlet formation from ovule culture F) Acclimatization of
the plantlet

5
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Somatic Embryo Induction and Maturation
of Somatic Embryos
Globular embryo structures were observed from
the CIM after second subculture for C.
persicum. Globular shape embryos were
determined on ½ MS medium with 1.5 mgL-1
NAA + 1.5 mgL-1 BA (%68) and 1.5 mgL1
NAA+1.5 mgL-1 Kinetin (59%) respectively for
C.persicum with the same conditions of CIM
(Table 2) (Table 3)(Figure 1). Globular embryos
were brilliant white. Globular embryos obtained
from C.persicum were transferred to PGR free
medium for maturation and cultured on the light
conditions (40 µmol m-2 s-1, 16/8 photoperiod,
25°C ±1). Afterwards globular embryo
transferred to PGR free ½ MS medium, bipolar
structures were detected and globular shape
turned into heart and torpedo shape after 1 week.
All the embryo development stages were
observed on PGR free CIM medium.

Rooting and Acclimatization
All the plantlets obtained from all combinations
were rooted in PGR free 1/2 MS medium.
Rooting was determined as 100% for all
germinated SE. Plantlets were transferred to the
pots including peat and perlite (1/1, v/v) after
two weeks. Survival ratio was determined for C.
persicum as 68% and 74% for Melody F1
(Figure 1) (Figure 2).
Discussion
Callus Induction
The combination of auxin and cytokinin is
important factor for somatic embryogenesis
studies to increase embryogenic callus induction
and efficient somatic embryo formation. In this
study, BA and Kinetin were combined with
NAA to determine the efficient cytokinin type
and level for ovule explants of C. periscum and
Melody F1 commercial genotypes. As a result,
efficient callus induction (CI) was observed on
half strength MS medium containing 1.5 mgL-1
NAA + 1.5 mgL-1 BA as %95. In comparsion to
Kinetin, BA is more effective for CI in C.
persicum. The response of ovules cultured on ½
MS with 1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 Kinetin
was 81% for callus induction. Embryogenic
callus from the ovules of Melody F1 was
obtained on ½ MS medium including 1.5 mgL-1
NAA+1.5 mgL-1BA as 95% and 92% for 1.5
mgL-1NAA + 1.5 mgL-1 Kinetin. Although,
Koçak et al. (2014) and İzgü et al. (2016)
presented that 2,4-D and 2İP were efficient for
somatic embryogenesis of Turkish Cyclamen
species (C. persicum, C. mirable, C.
parviflorum, C. cilicum, C. pseudibericum),
there has been no report on Kin and BA
combinated with NAA for CI and SE studies on
Turkish Cyclamen (C. persicum). Koçak et al.
(2014) reported that ovule explants were
constituted embryogenic callus on ½ MS
medium with 2 mgL-1 2,4-D+ 0.8 mgL-1 2iP
with response to 100%. Kocak et al. (2014)
examined four different explant types and ovule
was regenerated as the least explant for callus
induction. Izgu et al. (2016) determined the
efficient medium and the best explant type for
embryogenic callus and embryo like structures
in four wild Cyclamen species (C. cilicium, C.
mirabile, C. pseudibericum, C. parviflorum).
They reported that callus induction from ovule
explants were for C. cilicium as 12%, for C.

SE was noticed on ½ MS medium with 1.5 mgL1
NAA+1.5 mgL-1BA (%82) and 1.5 mgL1
NAA+1.5 mgL-1 Kinetin (74%) after 8 weeks
(second sucbulture) in Melody F1 (Table 4)
(Table 5). Globular embryos occurred on dark
brown and nearly black callus. SE was off-white
and easily sectional. Embryos were transferred
on PGR free CIM medium and SEs were
cultured on light (40 µmol m-2 s-1, 16/8
photoperiod, 25°C ±1). Heart and torpedo stages
were detected on hormone free CIM medium
after 1 week in Melody F1 (Figure 2).
Germination of SE
The SE obtained from ½ MS medium combined
with 1.5 mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1BA germinated
in PGR free ½ MS medium with response to
52% and SE obtained from 1.5 mgL-1 NAA +1.5
mgL-1 Kinetin was germinated with response to
59% for C. persicum (Figure 1). Cotyledonary
stages were determined in the light conditions
and elongation of the cotyledons was noticed in
the same medium (PGR free ½ MS medium)
after 3 weeks (Table 2)(Table 3). SE of Melody
F1 existed from half strength MS medium
including 1.5 mgL-1 NAA +1.5 mgL-1 BA and1.5
mgL-1 NAA + 1.5 mgL-1 Kinetin was germinated
response to %91, %90 respectively(Figure 2).
Cotyledons were detected in the same medium
and leaves occurred after 4 weeks in the light
conditions (Table 4) (Table 5).
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mirabile 15%, for C. pseudibericum %20 and
12% C. parviflorum on ½ MS medium
containing combination of 2,4-D and 2iP. In the
present study, callus was observed after 4 weeks
but Koçak et al (2014) noted that callus
structures induced at the first week of the
cultivation. İzgü et al. (2016) observed callus
initiation in four wild Cyclamen species after 6
weeks. Genotype effect is substantial parameter
for embryogenic callus induction in Cyclamen
species (Tütüncü, 2016). Otani and Shimada
(1991) cultured leaf explants and indicated that
LS medium combined with 1 mgL-1 2,4-D and
0.5 mgL-1 Kin was the best medium for
embryogenic callus formation. They reported
that callus emerged at the 40th day of the
cultivation. In our study, callus structures were
dark yellow and nearly brown. On the other
hand embryogenic callus was light brown
colored, softer, crumbly and separable (Koçak et
al., 2014). Similar to our observations on
embryogenic callus on C. persicum and Melody
F1 commerical genotype, Izgu et al. (2016)
described the embryogenic callus from ovule
explants as dark brown and compact for C.
cilicium, dark brown for C. mirable, C.
parviflorum and C. pseudibericum. They stated
that callus color and structures were different
depending on the explant types. Similarly to our
observation about callus structures of Melody
F1, Savona et al. (2007) remarked that
embryogenic callus was soft, friable and
yellowish callus from C. persicum cv. „Halios‟
ovule explants. Jalali et al. (2012) determined
that half strength MS including 1 mgL-1 2,4-D
and 0.1 mgL-1 Kin was the best medium for
embryogenic callus induction. Lyngved et al.
(2008) used ovule explant to obtain
embryogenic callus and they cultured ovule
explant on ½ MS medium with 2 mgL-1 2,4-D+
0.8 mgL-1 2iP to determine the embryo specific
proteins from the somatic embryos in C.
persicum.

obtained from ovule explants of Melody F1 were
transformed to SE on ½ MS medium with 1.5
mgL-1 NAA+1.5 mgL-1BA (82%) and 1.5 mgL1
NAA+1.5 mgL-1 Kinetin (74%). Winkelmann
and Serek (2005) cultured ovule explants on
modified MS medium containing 2 mgL-1 2,4D+ 0.8 mgL-1 2iP for SE induction and SE
applicability in C. persicum and F1 cultivars.
Similar to our observations for Melody F1
commercial cultivar cultured on MS medium
supplemented with 1.5 mgL-1 NAA+1.5 mgL-1
BA (82%),
they reported that highest
embryogenic callus ratio was 85% from ovule
explants. These results showed that genotype
effects impress the SE induction on commercial
cultivars positively. In comparison with our
study, Rode et al. (2011) showed that ovule
explants of the C. persicum were cultured on
PGR free MS medium and SE was observed
after 7 days. According to our study, gentoype
effect is the most important parameter for
somatic embryogenesis of Cyclamen species.
Kiviharju et al. (1992) cultured ovary, anther
and zygotic embryos and reported the best SE
medium as MS medium supplemented with 1.5
mgL-1 2,4-D and 10% (v/v) coconut milk in the
other commercial Cyclamen genotype with
response to 75% from ovary explants. Kocak et
al. (2014) stated that SE was not be easily
separated and interconnected and they were
observed on ½ MS medium including 2 mgL1
2,4-D and 0.8 mgL-12iP. Also they detected SE
response as 2.83% from ovule culture of C.
persicum. When compared with our study, this
ratio was very low for ovule culture. These
differences could be the effect of using different
PGR. On the other hand, Kocak et al. (2014)
determined the highest SE number per petri
dishes for C. persicum as 50 from ovule explants
but we obtained maximum SE number 45±5
SE/explant for C. persicum and 60±5 for
Melody F1. Prange (2010) obtained 438 SE per
petri dishes in C. coum species and they reported
that genotype was effective on SE induction.
Izgu et al. (2016) reported that limited ELS was
detected in C. cilicium ovaries. Seyring et al.
(2009) noticed ELS from pedincules of C.
persicum with the response of 50%. Winkelman
and Serek (2005) obtained SE after between 816 weeks in different genotypes. In this study,
callus was transformed to SE emerged after 8
weeks. Naderi et al. (2012) stated that SE was
observed when the callus transferred to PGR

Somatic Embryo Initiation
In the present study, globular stages of SE were
observed on the same medium with CIM after 8
weeks for both natural and commercial
Cyclamen genotypes at completely dark
conditions (25°C ±1). SE formed from ovary
explants of C. persicum on ½ MS medium with
1.5 mgL-1 NAA+1.5 mgL-1BA as 68% and for
1.5 mgL-1NAA+1.5 mgL-1 Kin 59%. Callus
7
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free MS medium. Whereas in the present study,
SE was observed on CIM medium for C.
persicum and Melody F1. In the present study,
SE of two Cyclamen genotype transferred to
PGR free ½ MS medium for maturation and
germination. Because 2,4-D showed adverse
effect on SE formation and it prevented the
maturation of SE formation and causes long
callus phases. Therefore embryo maturation was
delayed (Prange et al., 2010b, Borchert et al.
2007; George et al.2008). Heart and torpedo
stages were observed on PGR free ½ MS after
one week. Cotyledons were observed one week
after torpedo stage formed on PGR free half
strength MS medium. Likewise Kocak et al.
(2014) germinated SE on PGR free ½ MS
medium and they obtained cotyledons on the
same medium. Also, Izgu et al. (2016)
transferred the torpedo shape SE to PGR free
MS medium and maintained the culture for 2
months to germinate the embryos of four wild
Cyclamen species.

of acclimatization. In the present stduy, survival
rates were remarkable because of healty root
formation. At first week, leaves were healthy
and they were stable but grew and leave
numbers increased after 7 days. Prange et al
(2010b) reported that 169 C. mirable plants
survived after acclimatization with the ratio of
88%. Kocak et al. (2014) indicated the survival
ratio 38% from C. persicum. Otani and
Shimanda (1991) stated the survival ratio of the
acclimatized C. persicum plantlets as %90. Izgu
et al. (2016) determined the best survival rate
from the C. mirable with response to 70%.
Conclusion
In the present study, the effects of BA and
Kinetin combined with NAA were examined for
C.persicum and Melody F1 commercial variety.
This is the first report on the effects of different
cytokinins and NAA combination for Turkish
Cyclamen persicum Mill. In conclusion,
efficient callus induction, somatic embryo
induction and plantlets were developed from
ovule explants. This protocol is effective on
ovule culture of Turkish C. persicum and it
could be applicable as alternative for ovule
culture and in vitro micropropation, synthetic
seed production, cryopreservation.

Root Formation and Acclimatization
SE formed bipolar structures on PGR free ½ MS
medium after 2 weeks from germination. Root
formations were observed from all germinated
somatic embryos with response to 100%. After
roots formation, leaves developed rapidly for C.
persicum and Melody F1. It was known that
acclimatization is the most important and
difficult stage for tissue culture studies. In this
study, plantlets obtained from SE were
transferred to the pots including peat and perlite
(1/1,v/v). Acclimatization ratio was determined
as 89% for C. persicıum, 92 % for Melody F1.
Winkelmann and Serek (2005) detected the
acclimatization ratio as 95% from 5000 somatic
embryos for Cyclamen persicum genotypes. In
contrast, Koçak et al (2014) reported the
acclimatization ratio as 31% from the SE
derived via ovule culture. Winkelmann et al.
(2006) stated the acclimatization response as
41% in Cyclamen genotypes. Izgü et al. (2016)
presented the best plantlets regeneration amoung
four wild Cyclamen genotip as 42% in C.
mirabile. Prange et al (2010) stated the plantlet
formation from C. alpinum with response to
38%.
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Farklı Fertigasyon Dozlarının İç Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Kavun (Cucumis melo
L.) Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkileri
Ahmet DEMİRBAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Sivas
Özet
Araştırmada farklı dozlarda fertigasyon uygulamalarının (%25, %50, %75 ve %100) geleneksel gübreleme
(%0 fertigasyon) karşılaştırmalı olarak İç Anadolu bölgesinde yetiştirilen kavun bitkisinin verimine ve besin
elementleri alımına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek
Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü araştırma deneme alanında tarla koşullarında 2 yıl
süreyle (2015 ve 2016 yılı yetiştirme sezonunda) yürütülmüştür. Araştırma tesadüf parselleri deneme
desenine göre 3 yinelemeli olarak yürütülmüş ve %100 fertigasyon dozuna saf olarak 16 kg/da azot (N)
(Amonyum sülfat, (NH4)2SO4), 8 kg/da fosfor (P) (Monopotasyum fosfat, KH2PO4) ve 20 kg/da potasyum
(K) (Potasyum nitrat, KNO3) uygulanmıştır. Kavun çeşidi olarak Yuva kullanılmış ve kavun bitkisine
yetiştirme periyodu boyunca toplam 16 kez sulama yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, I. ve II. yılda
%100 fertigasyon uygulaması (16 kg/da N, 8 kg/da P, 20 kg/da K) sırasıyla 3386 kg/da ve 2927 kg/da ile
kavun bitkisinin verimini en fazla artıran uygulama olmuştur. Ayrıca, I. yılda %100 fertigasyon uygulaması
kavun bitkisinin N (%5.50), Zn (39.6 mg/kg) ve Mn (40.0 mg/kg) konsantrasyonlarına en fazla etkide
bulunan uygulama olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fertigasyon, kavun, verim, besin elementleri alımı.
Effects of Different Fertigation Levels on Yield and Nutrient Uptake of Melon (Cucumis melo L.)
Grown in the Central Anatolia Region
Abstract
In this study it was aimed to evaluate the effect of different fertigation levels (25, 50, 75 and 100%) on yield
and nutrient uptake of melon that grown in the central Anatolia region, comparing with conventional
fertilization. The experiment was carried out at two consecutive years (2015 and 2016 growing seasons)
under the field conditions at the research area of Cumhuriyet University Vocational School of Sivas
Department of Crop and Animal Production. The experiment was designed according to completely
randomized design with 3 replications and doses of 16 kg da-1 nitrogen (N) (Ammonium sulphate,
(NH4)2SO4), 8 kg da-1 phosphorus (P) (Monopotassium phosphate, KH2PO4) and 20 kg da-1 potassium (K)
(Potassium nitrate, KNO3) was applied to 100% fertigation treatment. The Yuva melon variety was used as a
test plant whereas experiment was irrigated 16 times throughout the growing period. Current findings
revealed that 100% fertigation treatment (16 kg da–1 N, 8 kg da–1 P, 20 kg da–1 K) had the greatest yield of
melon in the 1st and 2nd years as 3386 and 2927 kg da-1 respectively. Moreover this treatment increased N
(5.50%), Zn (39.6 mg kg-1) and Mn (40.0 mg kg-1) concentrations in the 1st year of the experiment.
Key Words: Fertigation, melon, yield, nutrient uptake.
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etkinliği (%30-35) ve yüksek buharlaşma yanı
sıra dağıtım sistemleriyle değerli suyun
kaybedilmesinden
dolayı
zayıf
dağıtım
etkinliğine sahiptir (Warrick, 1983; Rosegrant,
1997). Damla sulama sisteminde suyun üniform
dağılımı, iyi bir ürün verimini ve ürün kalitesini
garanti eder ve yeraltı suyu kirliliğini ve toprak
bozunumunu azaltabilir (Kumar ve ark., 2013).

Giriş
Su, tarımsal üretimin daha fazla arttırılması için
hayati öneme sahiptir ve ekosistemde önemli bir
sınırlayıcı faktördür. Tarım sektöründe su talebi
hızla artmakta, evsel ve endüstriyel gibi farklı
sektörlerden gelen rekabetle birlikte artan
kentleşme ve küresel ısınmaya bağlı olarak su
kaynakları
hızlı
bir
şekilde
azalma
göstermektedir (Kumar ve ark., 2017). Su
kaynaklarının optimal yönetimi, tarımsal
verimliliği
ve
uzun
vadeli
çevresel
sürdürülebilirliği arttırmak için büyük önem
taşır (Warrick ve Shani, 1996; Kumar ve ark.,
2012). Tüm dünyada yaygın olarak uygulanan
yüzey sulama yöntemleri düşük uygulama

Genel olarak sulama suyu vasıtasıyla gübre
uygulanması
fertigasyon
olarak
adlandırılmaktadır (Bar-Yosef, 1991) ve bu
yöntemle gübrelerin sık aralıklarla bitki kök
bölgesine uygulanması, daha yüksek sulama
etkinliğine, daha fazla ve daha kaliteli ürün
üretmeye yol açar (Youngs ve ark., 1999; Postel
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etkilerinin belirlenmesi bu çalışmanın amacını
oluşturmuştur.

ve ark., 2001; Patel ve Rajput, 2007).
Fertigasyon, bitki büyümesini teşvik edebilir ve
gübre tasarrufu sağlayabilir, ürün verimliliğini
ve üretimin kalitesini arttırır (Renault ve
Wallender, 2000). Besin elementi dağılımı
hakkında yeterli ve doğru bilgi, damla
gübreleme sistemlerinin verimli bir şekilde
tasarlanması için gereklidir. Damla sulama
yoluyla besin elementi dağılımı esasen sistem
çalışma basıncına, gübre tipine, enjeksiyon
cihazına, damlatıcı tipi ve lateralin uzunluğuna
bağlıdır (Santos ve ark., 1997, Jiusheng ve ark.,
2007, Kumar ve ark., 2012; 2014).

Materyal ve Metot
Araştırma 2015 ve 2016 yıllarında 2 yıl süreyle
Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek
Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
araştırma deneme alanında tarla koşullarında
tesadüf parselleri deneme desenine göre 3
yinelemeli olarak yürütülmüştür. Deneme alanı
topraklarının ekim öncesi bazı fiziksel ve
kimyasal özellikleri Çizelge 1’de, araştırmanın
yapıldığı yıllara ait meteorolojik veriler Çizelge
2’de verilmiştir. Buna göre, araştırmada
kullanılan toprak siltli killi tın bünyeye sahip,
orta kireçli, tuzsuz, organik madde içeriği düşük,
hafif alkalin, fosfor içeriği düşük, potasyum,
demir, Mn ve Cu içeriği yeterli, Zn içeriği ise
düşüktür. Araştırmada geleneksel yöntemle (%0
fertigasyon) birlikte fertigasyon dozları; %25 (4
kg N/da, 2 kg P/da, 5 kg K/da) %50 (8 kg N/da,
4 kg P/da, 10 kg K/da), %75 (12 kg N/da, 6 kg
P/da, 15 kg K/da), %100 (16 kg N/da, 8 kg P/da,
20 kg K/da) olarak uygulanmıştır. Fertigasyon
dozlarına bağlı olarak arta kalan kısım topraktan
geleneksel yöntemle uygulanmıştır (%25
fertigasyon-%75 geleneksel, %50 fertigasyon%50
geleneksel,
%75
fertigasyon-%25
geleneksel ve %100 fertigasyon-%0 geleneksel).
Geleneksel yöntemde (%0 fertigasyon) yine 16
kg N/da, 8 kg P/da, 20 kg K/da uygulanmış ve P
ile K dikimle birlikte, N ise 3’e bölünerek
uygulanmıştır. Sulama işlemi ise diğer
uygulamalarla aynı şekilde ve aynı sayıda
yapılmıştır. Araştırmada N amonyum sülfat,
fosfor MKP ve potasyum ise KNO3 formunda
uygulanmıştır.

Damla sulama yöntemi, kavunda erken verimi
ve meyve boyutlarını arttırmakta, buna karşılık,
suda çözünebilir kuru madde miktarını
azaltmaktadır
(Bhella,
1985).
Kavunun
sulanmasında genellikle, karık ya da damla
sulama
yöntemleri
uygulanmaktadır.
Kullanılabilir su tutma kapasitesi nispeten
yüksek olan topraklarda, bitki su ihtiyacının tam
karşılanması koşulunda, karık ve damla
yöntemleri ile benzer meyve verimi elde
edilebilmesine karşın, damla sulama yönteminde
su kullanım etkinliği yüksek olmakta,
dolayısıyla birim alan sulama suyu gereksinimi
önemli düzeyde düşmektedir (Bogle ve Hartz,
1986; Warriner ve Henderson, 1989). Türkiye,
2010 yılı verilerine göre kavun üretimi
bakımından 1.611.700 ton üretim ve dünya
üretimindeki %6.11 payı ile Çin’den sonra
dünya sıralamasında ikinci konumda yer
almaktadır (FAO, 2012). Kavun, ülkemizde
kabakgiller familyası içerisinde karpuzdan sonra
en fazla üretilen türdür (Anonim, 2008).
Ülkemizde kavun yetiştiriciliği daha çok açıkta
yetiştiricilik şeklinde yapılmakta ve çoğunlukla
Cucumis melo L. var. inodorus tipine giren iri
meyveli çeşitler yetiştirilmektedir (Sarı ve ark.,
1992). Çalışmanın yapıldığı Sivas genelinde
2015 yılı verilerine göre 8.666 dekar sebze ekim
alanından
20.716
ton
sebze
üretimi
gerçekleşmiştir ve sebzeler içerisinde 2.830
dekar ekim alanı ve 10.965 ton verim ile
oldukça geniş alanda kavun yetiştiriciliği
yapılmıştır (Anonim, 2017).

Araştırmada Yuva kavun çeşidi kullanılmıştır.
Yuva kavunun yetişme dönemi diğer çeşitlerde
olduğu gibi orta erken sınıftadır. Tarlada ve
yerde
yetiştirilmekte,
sofralık
olarak
tüketilmektedir.
Özellikle
İç
Anadolu
Bölgesinde yoğun olarak tarımı yapılmaktadır.
Ayrıca Marmara, Ege ve Güney Doğu Anadolu
Bölgelerinde yetiştirilmesi de söz konusudur
(Günay, 1992). Yuva çeşidi kavun tohumları,
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
seralarında hazırlanan torf ve perlit karışımında
(1:1 V/V) ekimi nisan ayında yapılmış ve
düzenli olarak sulanarak fide haline getirildikten
sonra Mayıs ayı ortalarında tarla koşullarına

Farklı dozlarda fertigasyon uygulamalarının
geleneksel gübreleme ile karşılaştırmalı olarak
İç Anadolu bölgesinde yetiştirilen, ülkemiz ve
bölgemiz için önemli bir bitki olan kavun
bitkisinin verimine ve besin elementleri alımına
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aktarılmıştır. Bu işlem hem I. yıl hem de II. yıl
tarla denemeleri için tekrarlanmıştır.

Kavun bitkisinden hem I. yıl hem de II. yıl
meyve oluşum başlangıcında alınan tam
gelişmiş yaprak örnekleri önce çeşme suyu,
sonra da saf su ile 2 kez yıkandıktan sonra
element tayinleri için örnekler 48 saat boyunca
70 0C’de kurutulmuş ve agat değirmende
öğütülüp H2O2-HNO3 asit karışımı ile yaş
yakmaya tabi tutularak P kolorimetrik olarak
882 nm’de spektrofotometrede (Murphy ve
Riley, 1962)’e göre, K, Fe, Mn, Zn ve Cu
konsantrasyonları
Atomik
Absorpsiyon
Spektrofotometre (Shimadzu AA-7000) ile
belirlenmiştir.
Kavun
bitkisinin
N
konsantrasyonları ise Kjeldahl destilasyon
yöntemine göre (Bremner, 1965) belirlenmiştir.

Araştırmada, kavun fideleri açılan ocaklara sıra
arası 1.80 m, sıra üzeri 1 m olacak şekilde dikim
yapılmış ve her parselin büyüklüğü 16.2 m2
olmak üzere ve her parselde 4 sıra ve her sırada
4 bitki olmak üzere toplam 16 bitki/parsel
olacak
şekilde
deneme
kurulmuştur.
Uygulamalar arasında etkileşim olmaması için
parseller arasında 2 m mesafe bırakılmıştır.
Araştırmada toplam 16 kez sulama işlemi
yapılmıştır. Kol atma döneminde 15 gün süreyle
su verilmemiştir. Yabancı ot mücadelesi, her iki
yılda da kavun fideleri tarla koşullarına
aktarıldıktan sonra çapalama ve elle yolma
şeklinde yapılmıştır. Hasat işlemleri, her iki yıl
için de Eylül ayının ikinci haftasında ortadaki 2
sırada gerçekleştirilmiş ve belirlenen ağırlıklar
dekar
üzerinden
hesaplanarak
verim
belirlenmiştir.

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde
SPSS 22.0 for Windows paket programı
kullanılarak
ANOVA
varyans
analizi
yapılmıştır. Uygulamalar arasındaki en küçük
farklılıklar Tukey testi ile belirlenmiştir.

Çizelge 1. Deneme alanı toprağının bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları
Toprak
Tekstür P2O5 K2O
Derinliği
Sınıfı
(kg/da)
(cm)
0-30
SiCL
3.85 102.4

Organik
Madde
(%)
1.4

CaCO3

pH

Tuz

Fe

(%)
7.79

18.1

0.025

3.45

Zn

Cu

Mn

(mg/kg)
0.46
3.01

1.02

Çizelge 2. Araştırmanın yürütüldüğü Sivas İlinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bazı iklim değerleri
Meteorolojik
Parametreler
Aylık
Ort. Sıc.
(oC)
Aylık
Min. Sıc.
(oC)
Aylık
Ort. Mak.
Sıc. (oC)
Aylık
Top.Yağı
ş (mm)
Aylık
Ort. Nispi
Nem (%)

Aylar
Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

2015

20.6

12

5.6

-1.9

-2

1.8

5.3

7.9

12.2

16.7

20.7

22.4

2016

15.3

11.3

4.5

-4.1

-2.7

1.5

5.6

11.9

13.1

18.4

20.3

23

2015

8.4

-7.1

-7.4

-10.9

-16.2

-9.2

-4.3

-4

-4.2

-10.9

-5.6

-7.8

2016

1.5

-3.1

-9.7

-20.2

-17.3

-10

-7.8

-2.7

2.7

5.9

8.7

8

2015

33.9

24.4

20.3

10.5

10.2

14.7

20.1

24.1

29.2

28.8

38.1

36.7

2016

32

27.9

21.1

6.8

11.2

15.6

20.7

26.1

25.6

25.5

35.9

37.8

2015

4.2

37.4

15.3

19.8

44.5

36.5

55.9

36.4

79.7

38

0

4.5

2016

12.3

5.8

3

44.8

83.7

46.4

58.5

23.7

154.8

35.1

26.4

0.1

2015

44.2

68.9

64.2

78.8

76.1

73

66.7

59

60.2

63.7

50.3

51.2

78.4

76.7

75.3

48.8

66

2016

Bulgular ve Tartışma

I. Yıl (2015) Tarla Denemesi

Araştırma 2015 ve 2016 yıllarında olmak üzere
iki yıl süreyle yürütülmüş ve bulgular her yıl
için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Araştırmanın ilk yılı olan 2015 yılında
yetiştirilen kavun bitkisinin verimine farklı
dozlarda fertigasyon uygulamalarının etkileri
belirlenmiş ve sonuçlar Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Farklı dozlarda fertigasyon uygulamalarının kavun bitkisinin verimine etkileri (kg/da)
Uygulamalar içerisinden kavun bitkisinin
verimini en fazla artıran uygulama 3386 kg/da
ile %100 fertigasyon uygulaması olmuştur
(Şekil 1). %0 fertigasyon (geleneksel
gübreleme) uygulaması ise kavun bitkisinin
verimine en az etkide bulunan uygulama olarak
belirlenmiştir (1940 kg/da). Diğer fertigasyon
uygulamaları geleneksel gübrelemeye oranla
kavun bitkisinin verimini daha fazla artırmıştır.
Araştırmacılar genel olarak damla sulama
sistemlerinin karık sulamaya göre kavun
bitkisinin verimini artırdığını bildirmişlerdir
(Shmueli ve Goldberg, 1971, Lester ve ark,
1994). Lester ve ark., (1994) yaptıkları

çalışmada en yüksek kavun veriminin 4 günde
bir sulama ile elde edildiğini belirtmişlerdir.
Demirbas ve ark., (2017) tarla koşullarında
ikinci ürün mısır bitkisine uyguladıkları 4 farklı
fertigasyon dozundan %50 fertigasyon dozunun
verimi (1247 kg/da) en fazla artıran uygulama
olduğunu bildirmişlerdir.
Araştırmada fertigasyon uygulamalarının kavun
bitkisinin N, P ve K konsantrasyonlarına etkileri
Çizelge 3’de, Fe, Zn, Mn ve Cu
konsantrasyonlarına etkileri Çizelge 4’de
verilmiştir.

Çizelge 3. Farklı dozlarda fertigasyon uygulamalarının kavun bitkisinin N, P ve K konsantrasyonlarına
etkileri (%)
N
P
K
Fertigason
Dozları
%
%0 Fertigasyon
3.62 ±0.51 c
0.25 ±0.03 b
2.42 ±0.10 b
%25 Fertigasyon
4.42 ±0.09 b
0.31 ±0.03 a
2.48 ±0.14 b
%50 Fertigasyon
4.49 ±0.02 b
0.29 ±0.00 ab
3.15 ±0.11 a
%75 Fertigasyon
4.64 ±0.13 b
0.27 ±0.02 ab
2.64 ±0.02 b
%100 Fertigasyon
5.50 ±0.14 a
0.28 ±0.03 ab
2.63 ±0.08 b
P<0.05

Farklı dozlarda fertigasyon uygulamalarının I.
yılda yetiştirilen kavun bitkisinin makro element
konsantrasyonuna etkileri bakımından Çizelge 3
değerlendirildiğinde, %5.50 N ile istatistiki
olarak da önemli olan %100 fertigasyon
uygulaması bitkinin N konsantrasyonuna en

fazla etkide bulunan uygulama olmuştur
(Çizelge 3). P konsantrasyonunda ise %0.31 P
ile %25 fertigasyon uygulaması diğer
uygulamalara göre etkin olan uygulama olarak
belirlenmiştir. Bununla birlikte, %50, %75 ve
%100 fertigasyon uygulamaları %0 fertigasyon
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uygulamasından (%0.25 P) daha fazla P
konsantrasyonuna sahiptirler. Fertigasyon kurak
veya yarı kurak koşullarda uygulandığında
özellikle P elementinin etkinliğini ve
yayılmasını artırmak için kullanılan bir
yöntemdir (Bar-Yosef, 1999). Çünkü kökler
uygulanan suyla gelişirler ve fertigasyon besin
maddelerini, kökler tarafından en iyi emildikleri
yerde yoğunlaştırarak su ihtiyacı ile uygulanan

gübre dozlarını azaltabilir (Clark ve ark., 1991).
Benzer durum bitkinin K konsantrasyonu için de
geçerlidir. %0 fertigasyon uygulamasına göre
diğer uygulamalar K konsantrasyonunu daha
fazla artırmıştır. Bu uygulamalar içerisinden de
%3.15 K ile %50 fertigasyon uygulaması
bitkinin K konsantrasyonunu en fazla artıran
uygulama olarak belirlenmiştir.

Çizelge 4. Farklı dozlarda fertigasyon uygulamalarının kavun bitkisinin Fe, Zn,
konsantrasyonlarına etkileri (mg/kg)
Fe
Zn
Mn
Fertigasyon
Dozları
mg kg-1
%0 Fertigasyon
105.1 ±11.60 b
30.0 ±0.33 c
31.8 ±0.28 b
17.2
%25 Fertigasyon
152.0 ±4.03 a
37.2 ±0.81 b
35.3 ±0.71 ab 18.8
%50 Fertigasyon
141.3 ±8.20 ab
38.6 ±0.74 ab 31.4 ±3.18 b
19.3
%75 Fertigasyon
110.9 ±1.48 b
37.9 ±1.53 b
32.8 ±2.83 b
21.2
%100 Fertigasyon
117.3 ±2.97 b
39.6 ±0.55 a
40.0 ±4.17 a
17.7

Mn ve Cu
Cu
±0.28 c
±0.07 b
±0.35 b
±0.64 a
±0.21 c

P<0.05

bulunan uygulama olarak belirlenmiştir. Bitkinin
Mn konsantrasyonunda ise yine %100
fertigasyon uygulaması 40.0 mg/kg Mn ile en
fazla etkide bulunan uygulama olmuştur. Kavun
bitkisinin Cu konsantrasyonunda 21.2 mg/kg Cu
ile %75 fertigasyon uygulaması öne çıkan
uygulama olmuştur. Benzer şekilde Demirbas
(2017) karpuz bitkisiyle yaptığı çalışmada, %75
fertigasyon dozunun bitkinin Zn (45.7 mg/kg),
Mn (43.1 mg/kg) ve Cu (17.6 mg/kg)
konsantrasyonlarına en fazla etki eden uygulama
olduğunu rapor etmiştir.

Kavun bitkisinin mikro element konsantrasyonu
bakımından Çizelge 4 incelendiğinde, Mn hariç
Fe, Zn ve Cu elementleri konsantrasyonlarında
%0 fertigasyona göre diğer uygulamalar daha
fazla
etkili
olmuştur.
Bitkinin
Fe
konsantrasyonunda 152.0 mg/kg Fe ile %25
fertigasyon uygulaması etkili olurken, bu
uygulamayı 141.3 mg/kg Fe ile %50 fertigasyon
uygulaması
takip
etmektedir.
Zn
konsantrasyonda ise %0 fertigasyon 30.0 mg/kg
Zn konsantrasyonuna sahip iken, %100
fertigasyon uygulaması 39.6 mg/kg Zn ile kavun
bitkisinin Zn konsantrasyonuna en fazla etkide

Çizelge 5. I. yılda yetiştirilen kavun bitkisine ait verim ve besin elementleri korelasyon tablosu
Elementler
Verim
N
P
K
Fe
Zn
Mn
0.877**
N
0.040
0.224
P
0.205
0.248
0.179
K
-0.247
0.063
0.731** 0.304
Fe
0.723**
0.816** 0.563*
0.511
0.423
Zn
0.584*
0.658** 0.097
-0.218
0.009
0.408
Mn
0.249
0.131
0.189
0.324
0.090
0.478
-0.307
Cu
*Significant at P<0.05

**Significant at P<0.01

Farklı dozlarda fertigasyon uygulamalarının
kavun bitkisinin verimi ile besin elementleri
alımına etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada
korelasyon tablosu incelendiğinde, verim ile N,
Zn (P<0.01) ve Mn arasında pozitif korelasyon
(P<0.05) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5).
Ayrıca, N ile Zn ve Mn, P ile Fe (P<0.01) ve Zn
arasında pozitif korelasyon belirlenmiştir.

II. Yıl (2016) Tarla Denemesi
Araştırmanın ikinci yılı olan 2016 yılında farklı
dozlarda fertigasyon uygulamalarının kavun
bitkisinin verimine etkileri belirlenmiş ve
sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Farklı dozlarda fertigasyon uygulamalarının kavun bitkisinin verimine etkileri (kg/da)
Araştırmanın I. yılında olduğu gibi II. yılında da
%100 fertigasyon uygulaması kavun bitkisinin
verimini 2927 kg/da ile en fazla artıran
uygulama olmuştur (Şekil 2). Bu uygulamayı ise
istatistiki olarak aynı gruba giren %75 (2744
kg/da), %50 (2467 kg/da) ve %25 (2403 kg/da)
fertigasyon uygulaması takip etmektedir. %0
fertigasyon uygulaması ise 2126 kg/da ile en
düşük verime sahip olan uygulama olmuştur.
1996-2006 yılları arasında Hindistan’da Bhat ve
ark., (2007) hurma bitkisinde yaptıkları
çalışmada 4 farklı fertigasyon dozu (önerilen
gübrenin %25, %50, %75 ve %100 oranında) ve
3 farklı fertigasyon sıklığı (10 gün, 20 gün ve 30
gün) uyguladıkları çalışmada, en yüksek verimin
%75 fertigasyon uygulamasında (75:13.5:87.7 g
N, P, K/yıl) 372.1 kg/da ile elde edilirken diğer
fertigasyon dozlarında 308.3-312.1 kg/da
arasında olduğunu tespit etmişlerdir. Kirnak ve
ark., (2005) yarı kurak koşullarda 2 yıllık tarla
denemesi yaptıkları çalışmada farklı N dozlarını
damla sulama ile uygulamışlar ve en yüksek
kavun verimini 12 kg/da N ve 8 kg/da N
uygulamalarından elde etmişlerdir. Yapılan
başka bir çalışmada, Çukurova bölgesinde ikinci
ürün olarak yetiştirilen karpuz bitkisine 4 farklı
fertigasyon dozu uygulanmış ve %75
fertigasyon dozu ile %100 fertigasyon dozunun
sırasıyla 4838 kg/da ve 4814 kg/da ile verimi en
fazla artıran uygulamalar olduğu belirlenmiştir
(Demirbas, 2017).

Araştırmada fertigasyon uygulamalarının kavun
bitkisinin N, P ve K konsantrasyonlarına etkileri
Çizelge 6’da, Fe, Zn, Mn ve Cu
konsantrasyonlarına etkileri Çizelge 7’de
verilmiştir.
I. yıl yetiştirilen kavun bitkisinin azot
konsatrasyonundan farklı olarak II. yılda
yetiştirilen kavun bitkisinde %0 fertigasyon
uygulaması hariç diğer uygulamalar istatistiki
olarak aynı grup içinde yer almışlardır. Bununla
birlikte en yüksek N konsantrasyonu %3.64 N
ile %100 fertigasyon uygulanmış kavun
bitkisinden elde edilmiştir (Çizelge 6). Bitkinin
P konsantrasyonunu en fazla artıran %0.27 P ile
istatistiki olarak aynı gruba giren %50 ve %75
fertigasyon uygulamaları olmuştur. %3.21 K ile
de %50 fertigasyon uygulaması diğer
uygulamalara göre bitkinin K konsantrasyonunu
önemli derecede artıran uygulama olmuştur.
Bhat ve Sujatha (2009) 4 farklı fertigasyon dozu
uyguladıkları hurma bitkisinde, 0-25 cm
derinlikteki
toprakta
yarayışlı
K
konsantrasyonunu belirlemişler ve %25
fertigasyon dozunun (114 mg/kg K) %75 (139
mg/kg K) ve %100 (137 mg/kg K) fertigasyon
dozuna oranla daha düşük K konsantrasyonuna
sahip olduğunu belirtmişlerdir. Genel olarak
değerlendirildiğinde, kavun bitkisinin N, P ve K
konsantrasyonlarını %0 fertigasyona göre diğer
uygulamaların tümü artırmıştır.
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Çizelge 6. Farklı dozlarda fertigasyon uygulamalarının kavun bitkisinin N, P ve K konsantrasyonlarına
etkileri (%)
N
P
K
Fertigasyon
Dozları
%
%0 Fertigasyon
3.33 ±0.03 b
0.23 ±0.01 c
2.01 ±0.04 d
%25 Fertigasyon
3.56 ±0.01 a
0.24 ±0.00 bc
2.40 ±0.06 c
%50 Fertigasyon
3.57 ±0.04 a
0.27 ±0.01 a
3.21 ±0.08 a
%75 Fertigasyon
3.63 ±0.07 a
0.27 ±0.00 a
2.68 ±0.04 b
%100 Fertigasyon
3.64 ±0.14 a
0.25 ±0.01 ab
2.65 ±0.05 b
P<0.05

Çizelge 7 incelendiğinde, bitkinin Fe
konsantrasyonunu en fazla artıran uygulamanın
%100 fertigasyon uygulamasının olduğu (323.6
mg/kg Fe), Zn konsanstrasyonunda ise yine P
konsatrasyonuna benzer şekilde aynı istatistiki
gruba giren %75 ve %50 fertigasyon
uygulamalarının (sırasıyla 42.2 mg/kg Zn ve
40.8 mg/kg Zn) önemli olduğu belirlenmiştir.
%25 (54.3 mg/kg Mn) ve %50 (53.0 mg/kg Mn)
fertigasyon uygulamalarının kavun bitkisinin
Mn konsantrasyonunu artırdığı ve istatistiki
Çizelge 7. Farklı dozlarda fertigasyon
konsantrasyonlarına etkileri (mg/kg)
Fe
Fertigasyon
Dozları
%0 Fertigasyon
252.5 ±8.70 b
%25 Fertigasyon 280.2 ±73.11 ab
%50 Fertigasyon 314.5 ±1.64 ab
%75 Fertigasyon 299.2 ±14.23 b
%100 Fertigasyon 323.6 ±30.52 a

olarak önemli olduğu belirlenmişken, Cu
konsantrasyonunda %50 fertigasyon uygulaması
16.4 mg/kg Cu ile öne çıkan uygulama olmuştur.
Tarla koşullarında yetiştirilen kinci ürün mısır
bitkisiyle yapılan benzer çalışmada, fertigasyon
uygulamaları bitkinin Zn konsantrasyonuna
etkide bulunmazken, Mn konsantrasyonuna
%100 fertigasyon (37.62 mg/kg Mn), Cu
konsantrasyonuna ise %75 fertigasyon (9.36
mg/kg Cu) dozları etkide bulunan uygulamalar
olmuştur (Demirbas ve ark., 2017).

uygulamalarının kavun bitkisinin Fe, Zn, Mn ve Cu
Zn

Mn

Cu

-1

24.9
33.8
40.8
42.2
36.8

mg kg
±7.06 c
±2.05 b
±0.22 a
±0.33 a
±0.83 ab

49.2
54.3
53.0
42.3
42.6

±2.02 b
±0.52 a
±2.11 a
±0.18 c
±2.39 c

11.3
11.5
16.4
11.3
11.9

±0.62 b
±0.62 b
±0.58 a
±0.16 b
±0.39 b

P<0.05

(P<0.05), K, Fe ve Zn arasında (P<0.01), P ile
K, Fe ve Zn arasında, K ile Fe (P<0.05), Zn ve
Cu arasında (P<0.01), Fe ile Zn arasında pozitif
korelasyon belirlenmiştir.

II. yılda yetiştirilen kavun bitkisinin korelasyon
tablosu incelendiğinde, verim ile N ve Fe
arasında pozitif, ancak Mn ile negatif korelasyon
olduğu belirlenmiştir (Çizelge 8). N ile P

Çizelge 8. II. yılda yetiştirilen kavun bitkisine ait verim ve besin elementleri korelasyon tablosu
Elementler
Verim
N
P
K
Fe
Zn
Mn
0.623*
N
0.462
0.633*
P
0.367
0.666** 0.823**
K
0.606*
0.671** 0.540*
0.626*
Fe
0.499
0.839** 0.881** 0.823** 0.564*
Zn
-0.531*
-0.322
-0.298
0.038
-0.259
-0.283
Mn
-0.040
0.140
0.492
0.796** 0.371
0.380
0.439
Cu
*Significant at P<0.05

**Significant at P<0.01
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Öz
Bu çalışmada „Amankaki‟ ve „Hachiya‟ Trabzon hurması çeşitlerinde sıcak su uygulamalarının burukluğu
önlemeye ve kaliteye etkisi araştırılmıştır. Burukluğu gidermek için meyveler 1 ve 5 saat 20 C, 5 saat 40 C
ve 1 saat 50 C suya daldırılmıştır. Uygulama yapılan ve kontrol meyveleri 20 °C sıcaklıkta ve %70-75
oransal nemde 7 gün süreyle bekletilmiş ve bazı kalite parametrelerindeki değişimler saptanmıştır. Çalışmada
3., 5. ve 7. günlerde alınan meyve örneklerinde ağırlık kayıpları, görünüş, meyve eti sertliği, suda çözünebilir
toplam kuru madde, tat, mantarsal bozulmalar, meyve kabuk ve et rengi, suda çözünebilir ve çözünmez tanen
miktarındaki değişimler saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, her iki çeşitte de 40 ºC suda-5 saat suya
daldırma uygulaması burukluğu azaltmada başarılı olmuş ve raf ömrünün 3. gününde burukluk giderilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Trabzon hurması, „Amankaki‟, „Hachiya‟, sıcak su, burukluk.
Effect of Hot Water Treatments on Astringency Removal and Quality in Amankaki and Hachiya
Persimmon Cultivars
Abstract
In this study, the effect of hot water treatment on removal of astringency and quality in „Amankaki‟ and
„Hachiya‟ persimmon cultivars were investigated. For that purpose, fruits were dipped for 1 or 5 hour at
20 °C in tap water, 5 hour at 40 °C and 1 hour at 50 °C hot water and compared for astringency removal rate.
Treated and control fruits were then kept at 20 ºC and 70-75% relative humidity for 7 days. Changes in
weight loss, appearance, fruit flesh firmness, total soluble solids, taste, incidence of fungal decay, fruit skin
and flesh color, soluble tannin and insoluble tannin were determined during shelf life. According to data, in
both cultivars, 5 hour at 40 °C hot water found to be most promising treatment in reducing astringency and
astringency was removed after 3th day of shelf life.
Key Words: Persimmon, „Amankaki‟, „Hachiya‟, hot water, astringency.
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meyvelerin
pazarlanmasında
sorunlar
yaşanmaktadır (Crisosto ve ark., 1995). Buruk
çeşitlerin
pazarlanmasında
tüketicilere
sunulmadan önce burukluğun giderilmesi
esastır. Meyve kalitesini arttırmak ve burukluğu
gidermek amacıyla Trabzon hurmalarında CO2
kaynağı olan kuru buz (Testoni, 2002; Yamada
ve ark., 2002; Orihuel Iranzo ve ark., 2003; Öz
ve Özelkök, 2003), sıcak su (Ben-Arie ve
Sonego, 1993), etanol buharı (Taira ve ark.,
1989; Oshida ve ark., 1996; Testoni, 2002;
Yamada ve ark., 2002; Orihuel Iranzo ve ark.,
2003; Çandır ve ark., 2012; Toplu ve ark., 2016)
ve soğukta muhafaza (Hribar ve ark., 2000;
Çandır ve ark., 2008; Özdemir ve ark., 2014a, b)
uygulamaları yapılmaktadır. Olgunlaşmada
önemli bir rol oynayan etilen üretimini teşvik
eden stres faktörleri olarak bu uygulamalar
buruk Trabzon hurmalarının tüketilebilirliğinde
ana engel olan yumuşamayı hızlandırma
potansiyeline sahiptirler (Zheng ve ark., 2006).

Giriş
Klimakterik meyvelerden (olan Trabzon
hurması derim zamanındaki burukluk derecesine
göre buruk veya buruk olmayan çeşitler diye iki
gruba ayrılmaktadır (Abeles, 1992; Zheng ve
ark., 2006). Buruk olmayanlar tercih edilmesine
rağmen, tüm dünyada genelde buruk çeşitlerin
yetiştiriciliği yaygın durumdadır (Itamura ve
ark., 2005). Ülkemizde de iç pazarlarda
olgunlaştırılarak yenilenler ve et rengi kararsız
olan çeşitler daha çok bulunmakta ve
tüketilmektedir (Özdemir ve ark., 2014a).
Buruk Trabzon hurması çeşitlerinde çözünen
tanen miktarı derim olumunda yüksektir. Derim
olumunda
toplanan meyveler
fizyolojik
olgunluğa
ulaştıkları
halde
hemen
tüketilebilmesi
için
olgunlaştırılmaları
gerekmektedir. Meyveler etilen (20 C‟de 10
ppm) ile olgunlaştırılabilmekte ancak, etilen
aşırı
yumuşamaya
neden
olduğundan
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Suda çözünebilir ve çözünemez formdaki
tanenlerin büyüme aşamasında sentezlendiği ve
biriktiği (Taira ve ark., 1998; Bubba ve ark.,
2009), derime doğru ve muhafaza sırasında
tanenlerin azaldığı bildirilmiştir (Bibi ve ark.,
2001; Clark ve Mac-Fall, 2003; Salvador ve
ark., 2007; Çandır ve ark., 2009; Yıldız, 2011).

pazarlanabilir kalitede olma sınırı 3 olan ve 1‟in
çok kötü, 2‟nin kötü, 3‟ün orta, 4‟ün iyi, 5‟in
çok iyi olduğu 1-5 skalasına göre10 kişiden
oluşan eğitimli (sigara içmeyen 7 erkek ve 3
kadın, 20-45 yaş) bir panelist grup tarafından
değerlendirilmiştir. Meyve eti sertliği (MES);
her meyvenin ekvator bölgesinin iki yanağından,
yaklaşık 1 cm çapındaki meyve kabuğu
kaldırıldıktan sonra 8 mm‟lik delici uca sahip
penetrometre (Effegi model FT 327, İtalya) ile
kg-kuvvet (kg-k) cinsinden ölçülmüştür. Suda
çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM)
miktarı; meyvelerden elde edilen meyve
suyundan Atago ATC-1E Model (Atago Co.
Ltd., Tokyo, Japonya) el refraktometresi ile “%”
olarak bulunmuştur. Tat; pazarlanabilir kalitede
olma sınırı 5 olan ve 9‟un en iyi ve 1‟in en kötü
değer olduğu 1-9 hedonik skalaya göre10
kişiden oluşan eğitimli (sigara içmeyen 7 erkek
ve 3 kadın, 20-45 yaş) bir panelist grup
tarafından
değerlendirilmiştir.
Mantarsal
bozulmalar; her analizde çıkarılan meyveler
incelenmiş ve bozulma gösterenler saptanarak
“%” olarak verilmiştir. Meyve kabuk ve et rengi
(L*, C* ve hº); her analizde meyvelerde C.I.E.
L*a*b*‟ye göre Minolta CR-300 Chromometer
(Konica Minolta Sensing Inc., Osaka, Japonya)
renk ölçüm cihazı ile meyvenin ekvator
bölgesinde her iki yanaktan daha önceden
işaretlenen yerlerden her seferinde okuma
yapılarak belirlenmiştir. Suda çözünebilir ve
çözünemez tanen miktarındaki değişimler;
spektrofotometrik (UV/Vis spectrophotometer,
Agilent Cary 60, ABD) yöntemle Oshida ve ark.
(1996)‟na göre g/100 ml olarak saptanmıştır.
Deneme faktöriyel düzende tesadüf parselleri
deneme desenine göre kurulmuş olup, elde
edilen verilerin istatistiksel analizi SAS
Software paket programı ile yapılmış
(Anonymous, 2017) ve Tukey testi ile
karşılaştırılmıştır.

Bu çalışmada, „Amankaki‟ ve „Hachiya‟
Trabzon hurması meyvelerinde raf ömrü
sırasında
sıcak
su
uygulamalarıyla
burukluğunun
giderilmesi
ve
meyve
kalitesindeki
değişimlerin
belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada materyal olarak, Mustafa Kemal
Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri
Bölümü‟ne ait Doç. Dr. Turan Hakan
DEMİRKESER Subtropik ve Turunçgil
Meyveleri Araştırma ve Uygulama Bahçesine
(36º 09‟ E, 36º 51‟ N, rakım 9 m) 1998 yılında
Diospyros lotus anacı üzerine aşılı olarak 5x6 m
aralıklarla dikilmiş, „Amankaki‟ ve „Hachiya‟
Trabzon
hurması
çeşitleri
meyveleri
kullanılmıştır. Kaplankıran ve ark. (2008)
bildirdiği optimal derim olum zamanında,
üzerlerinde kapsülleri kalacak şekilde makas
yardımıyla derilip, yarasız, beresiz, sağlam
olanlardan seçilen standart irilik ve görünüşe
sahip meyveler kullanılmıştır. Burukluğu
gidermek için, „Amankaki‟ Trabzon hurması
meyvelerine 20 C‟de suda 1 ve 5 saat bekletme,
40 C suda 5 saat bekletme, 50 C suda 1 saat
bekletme ve „Hachiya‟ Trabzon hurması
meyvelerine ise 20 C‟de suda 5 saat bekletme
ve 40 C suda 5 saat bekletme uygulamaları
yapılmıştır. „Hachiya‟ Trabzon hurması
çeşidinde 50ºC suda-1 saat uygulaması sırasında
sıcak su tankının termostatı arızalandığından
sıcaklık aşırı
yükselmiş
ve
meyveler
zararlanmıştır. Bu nedenle 20 ºC suda-1 saat
uygulaması da 50 ºC suda-1 saat uygulamasının
su kontrolü olduğundan çıkarılmıştır. Uygulama
yapılan
ve
kontrol
(hiçbir
uygulama
yapılmadan) meyveleri 0, 3, 5 ve 7. günlerde
analizlenmek üzere 20 °C sıcaklıkta ve %70-75
oransal nemde 7 gün süreyle bekletilmiştir.

Bulgular ve Tartışma
„Amankaki‟ Trabzon hurmalarında raf ömrü
sırasında 7. günde ortalama %2.55 ve „Hachiya‟
Trabzon hurmalarında %3.55 ağırlık kaybı
olmuştur. Uygulamalar arasında en fazla ağırlık
kaybı „Amankaki‟ çeşidinde 50 ºC suda-1 saat
bekletilenlerde (ortalama %2.62) olurken, en az
ağırlık kaybı 20 ºC suda-1 saat bekletilenlerde
(%1.34) olmuştur. „Hachiya‟ çeşidinde ise en
fazla ağırlık kaybı kontrol meyvelerinde

Raf ömrü sırasında, Ağırlık kayıpları; meyveler
her analizde 0.01 g‟a duyarlı bir dijital terazi ile
teker teker tartılmış, başlangıca
göre
kıyaslanarak “%” olarak verilmiştir. Görünüş;
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(%2.55) olurken, en az kayıp 40 ºC suda-5 saat
bekletilenlerde (%2.05) olmuştur (Çizelge 1).
Benzer şekilde muhafaza ve raf ömrü sırasında
ağırlık kayıplarının arttığı değişik araştırıcılar
tarafından da bildirilmiştir (Öz ve Özelkök,
2003; Salvador ve ark., 2004a; Kuzucu ve ark.,
2005; Çandır ve ark., 2012; Özkaya ve ark.,
2012; Özdemir ve ark., 2014a, b; Toplu ve ark.,
2016).

(ortalama 3.87), „Hachiya‟ çeşidinde ise 3‟ün
altına (2.78) düşmüştür. Benzer sonuçlar
Özdemir ve ark. (2014a, b), Toplu ve ark.
(2016) tarafından da saptanmıştır. Uygulamalar
arasında en yüksek görünüş puanı „Amankaki‟
çeşidinde 40 ºC suda-5 saat ve 20 ºC suda-1 saat
bekletilenler (ortalama 4.83) alırken, en az 20 ºC
suda-5 saat bekletilenler (3.83) almıştır.
„Hachiya‟ çeşidinde ise en yüksek puanı 40 ºC
suda-5 saat bekletilenler (4.42) alırken, en az
20 ºC suda-5 saat bekletilenler (3.17) almıştır
(Çizelge 1).

Meyvelerin 1-5 değerlendirmesine göre
başlangıçta 5 olan görünüş değeri 7 günlük raf
ömrü sonunda „Amankaki‟ çeşidinde kabul
edilebilir sınır değer olan 3‟ün üstünde kalırken

Çizelge 1. Sıcak su uygulamaları yapılan „Amankaki‟ ve „Hachiya‟ Trabzon hurmalarında ağırlık
kaybı, görünüş, MES, SÇKM, tat ve mantarsal bozulma miktarlarındaki değişimler
Ağırlık
Mantarsal
Görünüş
MES
SÇKM
Tat
Çeşitler
Uygulamalar
Kaybı
Bozulma
(1-5)
(kg-k)
(%)
(1-9)
(%)
(%)
Kontrol
2.11 b
4.42 b
3.21 a
18.60 ab
1.81 c
0.00
20 ºC suda-1 saat
1.34 c
4.83 a
3.06 ab
18.88 a
2.06 c
0.00
20 ºC suda-5 saat
1.81 b
3.83 c
2.67 bc
18.38 ab
3.69 b
1.39
40 ºC suda-5 saat
1.96 b
4.83 a
3.02 abc
18.23 b
5.65 a
1.39
50 ºC suda-1 saat
2.62 a
4.50 ab
2.65 c
18.63 ab
3.35 b
1.39
„Amankaki‟ HSD (%5)
0.38
0.37
0.39
0.56
0.64
Ö.D.*
Başlangıç
--5.00 a
4.59 a
18.33
1.25 c
--3. gün
1.23 c
4.80 a
3.30 b
18.76
3.33 b
0.00
5. gün
2.12 b
4.27 b
2.38 c
18.69
4.17 a
0.00
7. gün
2.55 a
3.87 c
1.43 d
18.40
4.50 a
2.50
HSD (%5)
0.25
0.31
0.33
Ö.D.
0.54
Ö.D.
Kontrol
2.55 a
3.67 b
4.00
20.59 a
1.55 c
0.00
20 ºC suda-5 saat 2.40 ab
3.17 c
4.12
19.27 b
4.98 b
0.00
40 ºC suda-5 saat
2.05 b
4.42 a
4.45
18.75 c
6.37 a
1.39
HSD (%5)
0.46
0.48
Ö.D.
0.44
0.50
Ö.D.
„Hachiya‟
Başlangıç
--5.00 a
6.18 a
21.47 a
1.33 c
--3. gün
1.16 c
4.11 b
4.83 b
19.91 b
4.12 b
0.00
5. gün
2.29 b
3.11 c
3.17 c
18.46 c
5.62 a
0.00
7. gün
3.55 a
2.78 c
2.58 c
18.31 c
6.13 a
1.39
HSD (%5)
0.46
0.61
0.70
0.56
0.63
Ö.D.
*Ö.D.: Önemli değil.

MES raf ömrü sırasında azalmış ve „Amankaki‟
çeşidinde başlangıçta 4.59 kg-k iken, azalarak 7
gün sonunda ortalama 1.43 kg-k‟e ve „Hachiya‟
çeşidinde başlangıçta 6.18 kg-k iken, azalarak 7
gün sonunda 2.58 kg-k‟e düşmüştür. Trabzon
hurmalarının pazarlanabilirliği açısından meyve
eti sertliğinin 4 lb-k‟in (1.82 kg-k) altına
düşmemesi gerektiği bildirilmiştir (Crisosto ve
ark., 1995; Salvador ve ark., 2004b; Çandır ve
ark., 2008, 2012; Özdemir ve ark, 2009; 2012;
Toplu ve ark., 2016). Bulgularımıza göre,

„Amankaki‟ çeşidinde raf ömrünün 5 günden
fazla olmaması gerekmektiği saptanmıştır.
„Hachiya‟ çeşidinde ise meyveler 7 gün sonunda
bile pazarlanabilir sertlik sınırının üzerinde
kalmıştır. Uygulamalar arasında en yüksek MES
değeri „Amankaki‟ çeşidinde ortalama 3.21 kg-k
ile kontrol meyvelerinde olurken, en düşük
değer 50ºC suda-1 saat bekletilenlerde (2.65 kgk)
olmuştur. „Hachiya‟
çeşidinde
ise
uygulamaların MES üzerine etkisi istatistiksel
olarak önemsiz bulunmuştur (Çizelge 1).
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„Amankaki‟ çeşidinde meyvelerin SÇKM
içerikleri üzerine raf ömrünün etkisi istatistiksel
olarak önemsiz bulunmuştur. Benzer sonuçlar
Toplu ve ark. (2016) tarafından „Amankaki‟
çeşidinde burukluğu gidermek için etanol
uygulaması yapılan bir çalışmada da alınmıştır.
„Hachiya‟ çeşidinde raf ömrü sırasında SÇKM
içeriği azalmış ve başlangıçta %21.47 iken,
azalarak 7 gün sonunda %18.31‟e düşmüştür.
Uygulamalar arasında en yüksek SÇKM içeriği
„Amankaki‟ çeşidinde ortalama %18.88 ile
20 ºC suda-1 saat bekletilenlerde olurken, en
düşük değer 40 ºC suda-5 saat bekletilenlerde
(%18.23) olmuştur. „Hachiya‟ çeşidinde en
yüksek değer kontrol meyvelerinde (%20.59)
olurken, en düşük değer 40 ºC suda-5 saat
bekletilenlerde (%18.23) olmuştur (Çizelge 1).
Suda
çözünebilir
tanenlerin,
Trabzon
hurmalarında el refraktometresi ile yapılan
SÇKM ölçümlerinin yanıltıcı olarak yüksek
olmasına neden olduğu bildirilmiştir (Sugiura ve
ark., 1983). Bu yüzden SÇKM içeriğindeki
azalmanın
çözünebilir
tanenlerin
polimerizasyonu sonucu çözünemeyen tanenlere
dönüşümünden kaynaklandığı belirtilmiştir
(Çandır ve ark., 2012). Benzer sonuçlar değişik
araştırıcılar tarafından da saptanmıştır (Öz ve
Özelkök, 2003; Özdemir ve ark., 2014a, b;
Toplu ve ark., 2016).

Meyve kabuk ve et rengi L* değerleri raf ömrü
süresince „Amankaki‟ çeşidinde azalma
eğiliminde olmuş ve meyveler parlaklığını
kaybetmiştir. Başlangıçta ortalama 65.07 olan
meyve kabuk L* değeri 7 günün sonunda
64.20‟ye ve meyve eti L* değeri de 67.22‟den
58.92‟ye düşmüştür. „Amankaki‟ çeşidinde 50ºC
suda-1
saat
bekletilenler
haricindeki
uygulamalarda meyve eti L* değeri istatistiksel
olarak aynı grupta yer almıştır.„Hachiya‟
çeşidinde ise meyve kabuk L* değeri üzerine raf
ömrü ve uygulamaların etkisi istatistiksel olarak
önemsiz bulunmuştur. Meyve eti L* değerleri
ise başlangıçta 71.53 iken, 7 günün sonunda
57.58‟e düşmüştür. Meyve kabuk C* değeri
„Amankaki‟ çeşidinde başlangıçta 57.54 iken
artarak 7 günün sonunda 64.21‟e ulaşmıştır.
Meyve eti C* değeri ise başlangıçta 50.85 iken,
7 gün sonunda biraz azalarak 50.45 olmuştur.
Uygulamalardan 50 ºC suda-1 saat (63.87) ve 20
ºC suda-1 saat (63.84) bekletilenlerde meyve
kabuk C* değeri en yüksek olurken, diğerleri
istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır.
Meyve eti C* değeri en düşük 50 ºC suda-1 saat
bekletilenlerde olurken diğerleri istatistiksel
olarak aynı grupta yer almıştır. „Hachiya‟
çeşidinde meyve kabuk ve eti C* değeri üzerine
uygulamaların ve meyve kabuk C* değeri
üzerine ise raf ömrünün etkisi istatistiksel olarak
önemsiz bulunmuştur. Meyve eti C* değeri
başlangıçta 55.00 iken, 7 gün sonunda biraz
azalarak 53.20 olmuştur. Meyve kabuk ve et
rengi hº değerleri her iki çeşitte de raf ömrü
sırasında azalmalar göstermiştir. Meyve eti hº
değeri üzerine her iki çeşitte uygulamaların ve
„Hachiya‟ çeşidinde meyve kabuk hº değeri
üzerine raf ömrünün etkisi istatistiksel olarak
önemsiz bulunmuştur. Uygulamalar arasında en
yüksek meyve kabuk hº değeri „Amankaki‟
çeşidinde ortalama olarak 20 ºC suda-1 ve 5 saat
bekletilenlerde olurken, diğerleri istatistiksel
olarak aynı grupta yer almıştır (Çizelge 2).
Bulgularımıza benzer şekilde Öz ve Özelkök
(2003), Koyuncu ve ark. (2005), Kuzucu ve ark.
(2005), Çandır ve ark. (2008, 2010, 2012),
Özdemir ve ark. (2009, 2012, 2014a, b) ve
Toplu ve ark. (2016)‟da L* ve hº değerinin
muhafaza ve raf ömrü sırasında azaldığını
bildirmişlerdir.
Bu
durumun
meyvenin
olgunlaşmasından
kaynaklanmakta
olduğu
(Çelik ve Yılmaz, 1995) ve Trabzon hurması
meyvelerinde depolama sırasında meyve kabuk
rengi parlaklığının azaldığı ve renklenmenin

Raf ömrünün başlangıcında 1-9 skalasına göre
meyvelerin 1.25 olan tat puanı „Amankaki‟
çeşidinde 7 gün sonunda ortalama 4.50‟ye ve
„Hachiya‟ çeşidinde ise başlangıçta 1.33 iken, 7
günlük raf ömrü sonunda ortalama 6.13‟e
ulaşmıştır (Çizelge 1). „Amankaki‟ çeşidinde 7
günlük raf ömrü sonunda ortalama olarak kabul
edilebilir seviye olan 5 değerine ulaşılamamış
olmakla birlikte, uygulamalardan sadece 40 ºC
suda-5 saat bekletilenlerde raf ömrünün 5.
gününde 7.67 ve 7 günlük raf ömrü sonunda ise
9 tam puan almıştır (veri verilmemiştir). Her iki
çeşitte de uygulamalardan 40 ºC suda-5 saat
bekletilenlerde istatistiksel olarak en yüksek tat
puanları alınmıştır. Benzer sonuçlar Kuzucu ve
ark. (2005), Çandır ve ark. (2012), Özdemir ve
ark. (2014a, b) ve Toplu ve ark. (2016)
tarafından da saptanmıştır.
Mantarsal bozulma her iki çeşitte de 7. günde
görülmüştür. Mantarsal bozulma üzerine süre ve
uygulamaların etkisi istatistiksel olarak önemsiz
bulunmuştur (Çizelge 1). Benzer sonuçlar Toplu
ve ark. (2016) tarafından da bulunmuştur.
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gelişerek meyvenin koyu turuncu hale geldiği

bildirilmiştir (Kitagawa ve Glucina, 1984).

Çizelge 2. Sıcak su uygulamaları yapılan „Amankaki‟ ve „Hachiya‟ Trabzon hurmalarında meyve
kabuk ve et rengi L*, C* ve hº değerlerindeki değişimler
Meyve kabuk rengi
Meyve et rengi
Çeşitler
Uygulamalar
L*
C*
hº
L*
C*
hº
Kontrol
63.80 c
61.29 b
77.94 b
62.47 a
52.19 a
84.01
20 ºC suda-1 saat
65.76 a
63.84 a
79.98 a
60.96 a
51.46 a
83.82
20 ºC suda-5 saat
64.68 b
61.81 b
79.10 a
62.23 a
52.67 a
83.24
40 ºC suda-5 saat
64.66 b
61.80 b
76.91 b
62.66 a
51.84 a
83.57
50 ºC suda-1 saat
65.64 a
63.87 a
76.29 b
56.86 b 47.43 b
83.09
„Amankaki‟
HSD (%5)
0.67
1.40
1.72
2.23
1.68
Ö.D.*
Başlangıç
65.07 b
57.54 b
81.77 a
67.22 a 50.85 b
86.07 a
3. gün
65.90 a
64.73 a 78.63 b
58.58 b 50.12 b
83.36 b
5. gün
64.46 c
63.62 a 76.76 c
59.42 b 53.05 a
82.69 bc
7. gün
64.20 c
64.21 a 75.02 b
58.92 b 50.45 b
82.07 c
HSD (%5)
0.56
1.18
1.44
1.88
1.41
1.04
Kontrol
61.64
59.97
78.92
64.29
55.91
81.51
20 ºC suda-5 saat
59.99
58.03
76.91
63.52
55.67
81.77
40 ºC suda-5 saat
61.48
60.91
79.42
64.73
56.65
81.02
HSD (%5)
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.
„Hachiya‟
Başlangıç
62.26
57.42
83.26 a
71.53 a 55.00 bc
83.38 a
3. gün
61.97
60.10
78.84 b
66.11 b
58.76 a
82.48 ab
5. gün
60.74
60.78
76.65 b 61.51 bc 57.35 ab
80.94 b
7. gün
59.19
60.25
74.92 b
57.58 c
53.20 c
78.95 c
HSD (%5)
Ö.D.
Ö.D.
4.30
4.70
3.71
1.62
*Ö.D.: Önemli değil.

Suda çözünebilir tanen miktarı her iki çeşitte de
raf ömrü süresince azalmıştır. Başlangıçta
„Amankaki‟ çeşidinde 0.75 g/100 ml iken,

azalarak 7 gün sonunda 0.23 g/100 ml‟ye ve
„Hachiya‟ çeşidinde ise 0.87 g/100 ml‟den 0.24
g/100 ml‟ye düşmüştür (Çizelge 3).

Çizelge 3. Sıcak su uygulamaları yapılan „Amankaki‟ ve „Hachiya‟ Trabzon hurmalarında suda
çözünebilir tanen (g/100 ml) içeriğindeki değişimler
Çeşitler
Uygulamalar
Başlangıç
3. gün
5. gün
7. gün
Ortalama
Kontrol
0.75
0.43
0.46
0.46
0.52 b
20 ºC suda-1 saat
0.75
0.78
0.57
0.51
0.65 a
20 ºC suda-5 saat
0.75
0.41
0.28
0.14
0.39 c
40
ºC
suda-5
saat
0.75
0.03
0.02
0.01
0.20 e
„Amankaki‟
50 ºC suda-1 saat
0.75
0.27
0.17
0.02
0.30 d
Ortalama
0.75 a
0.39 b
0.30 c
0.23 d
HSD uygulama (%5): 0.03
HSD süre(%5): 0.02
Kontrol
0.87
0.60
0.61
0.58
0.66 a
20 ºC suda-5 saat
0.87
0.42
0.28
0.13
0.42 b
40 ºC suda-5 saat
0.87
0.03
0.02
0.01
0.23 c
„Hachiya‟
Ortalama
0.87 a
0.35 b
0.30 bc 0.24 c
HSD uygulama (%5): 0.04
HSD süre(%5): 0.05
Uygulamalar arasında en yüksek suda
çözünebilir tanen miktarı „Amankaki‟ çeşidinde
20 ºC suda-1 saat (ortalama 0.65 g/100 ml)
bekletilenlerde olurken, en düşük 40 ºC suda-5

saat (0.20 g/100 ml) bekletilenlerde olmuştur.
„Hachiya‟ çeşidinde ise en yüksek değer kontrol
meyvelerinde (0.66 g/100 ml) olurken, en düşük
yine 40 ºC suda-5 saat (0.23 g/100 ml)
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bekletilenlerde olmuştur. Her iki çeşitte de 40 ºC
suda-5 saat bekletilenlerde suda çözünebilir
tanen miktarı 3. günde başlangıç değerinden
hızlı bir şekilde 0.03 g/100 ml‟ye düşmüştür
(Çizelge 3).

g/100 ml‟ye ulaşmıştır. Uygulamalar arasında
suda çözünmez tanen miktarı en yüksek
„Amankaki‟ ve „Hachiya‟ çeşitlerinde sırasıyla
40 ºC suda-5 saat (ortalama 0.87 ve 0.76 g/100
ml) bekletilenlerde olurken, en düşük
„Amankaki‟ çeşidinde 20 ºC suda-5 saat (0.31
g/100 ml) bekletilenlerde ve „Hachiya‟ çeşidinde
ise kontrol meyvelerinde (0.33 g/100 ml)
olmuştur (Çizelge 4).

Suda çözünmez tanen miktarı her iki çeşitte de
raf ömrü süresince artmış ve başlangıçta
„Amankaki‟ çeşidinde 0.28 g/100 ml iken
artarak 7 gün sonunda 0.72 g/100 ml‟ye ve
„Hachiya‟ çeşidinde ise 0.17 g/100 ml‟den 0.74

Çizelge 4. Sıcak su uygulamaları yapılan „Amankaki‟
çözünmez tanen (g/100 ml) içeriğindeki değişimler
Çeşitler
Uygulamalar
Başlangıç
Kontrol
0.28
20 ºC suda-1 saat
0.28
20 ºC suda-5 saat
0.28
„Amankaki‟
40 ºC suda-5 saat
0.28
50ºC suda-1 saat
0.28
Ortalama
0.28 d
HSD uygulama (%5): 0.05
Kontrol
0.17
20 ºC suda-5 saat
0.17
„Hachiya‟
40 ºC suda-5 saat
0.17
Ortalama
0.17 c
HSD uygulama (%5): 0.05
Meyve gelişimi sırasında artan tanen miktarının
meyve olgunlaşmasıyla azalmaya başladığı
Taira (1996), Taira ve ark. (1998), Clark ve
Mac-Fall (2003), Salvador ve ark. (2007), Akagi
ve ark. (2009), Bubba ve ark. (2009), Çandır ve
ark. (2009) Yonemori ve Suzuki (2009), ve
Yıldız (2011) tarafından da bildirilmiştir. Meyve
etinde insanın algılayabildiği kabul edilebilir
burukluk için taze ağırlık temelinde %0.1‟den az
(1.0 mg/g) çözünür tanen olması gerektiği
bildirilmiştir (Ben-Arie ve ark., 1991; Ben-Arie
ve Sonego, 1993; Taira, 1996; Yamada ve ark.,
2002). Bu değeri Orihuel Iranzo ve ark. (2003)
ve Çandır ve ark. (2009) %0.03 (30 mg/100 ml)
olarak
bildirmiştir.
Tanen
içeriklerinin
araştırıcıların bildirdiği tüketilebilir sınıra her iki
çeşitte de 40 ºC suda-5 saat bekletilenlerde 3.
günde ulaşmıştır.

ve „Hachiya‟ Trabzon hurmalarında suda
3. gün
0.44
0.22
0.52
1.08
0.66
0.59 c
0.32
0.48
0.96
0.59 b

5. gün
7. gün
Ortalama
0.48
0.58
0.45 c
0.29
0.46
0.31 d
0.54
0.65
0.50 c
1.12
1.02
0.87 a
0.74
0.88
0.64 b
0.64 b
0.72 a
HSD süre(%5): 0.04
0.37
0.46
0.33 c
0.75
0.85
0.56 b
1.00
0.90
0.76 a
0.70 a
0.74 a
HSD süre(%5): 0.06

uygulaması yapılıp, 3 gün beklenmesi yeterli
olacaktır. Tüketicilere burukluğu giderilmiş ve
sert meyveler sunma bakımından, her iki çeşit
içinde uygulamalar yeterli olamamış, burukluk
giderilmiş ama sertlikte düşüşler olmuştur. Bu
düşüşe rağmen, „Hachiya‟ çeşidinde burukluğu
gidermek için en iyi uygulama olan 40 ºC suda5 saat bekletme uygulaması yapıldıktan sonra
MES raf ömrü sırasında 7. gün sonunda bile
pazarlanabilirliği açısından istenen değerin (1.82
kg-k) altına düşmezken, aynı uygulama yapılan
„Amankaki‟ çeşidi meyveleri için bu sürenin 5
gün olduğu görülmüştür.
Teşekkür
Bu çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu (382 nolu ve Trabzon
Hurmalarında Muhafaza ve Raf Ömrü Kalitesinin
Artırılması adlı proje) tarafından desteklenmiştir.
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Öz
Kütdiken limon çeşidinin genç bitkilerinde kısıtlı su ve mikoriza uygulamalarının bitki fizyolojisi,
morfolojisi, bitkideki biyokimyasal değişimler ile bitki besin elementleri kapsamı üzerindeki etkilerinin
belirlenmesini amaçlayan bu çalışma, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü cam seralarında üç yıl
süreyle yürütülmüştür. Denemede kullanılabilir faydalı suyun üç farklı seviyesi (su tutma kapasitelerinin
%100, %75, %50) ve mikoriza mantarı olarak bitki başına 1000 spor/bitki gelecek şekilde kokteyl (Glomus
mossea + G. clarium + G. calodenium + G. etunicatum+ G. fasiculatum) kullanılmıştır. Her sulama seviyesi
için mikorizalı ve normal yetiştirme harcı kullanılmış ve iki ayrı test uygulanmıştır.
Denemede suyun kısıtlanmasıyla, bitki boylarındaki gelişme genel anlamda azalarak devam etmiştir. Bitki
çapında ise su kısıtlanmasının etkisi tersine olmuş, su seviyesi düştükçe genel olarak bitki çapları artmış ve
%50 su seviyesi diğerlerinden en üst düzeyde gerçekleşmiştir. Su kısıtlandıkça yapraklardaki Bağıl Yaprak
Oransal Su Kapsamı (BYOSK) oranı düşmüştür. Yaş gövde ağırlığında su seviyeleri ve mikoriza uygulaması
etkili olmuş; normal yetiştirme uygulaması ve %100 su seviyesi diğerlerinden üstün bulunmuştur.
Karbonhidrat içeriği su kısıtlandıkça artış göstermiş, bu parametreye hem su seviyesi hem de uygulamalar
etkili olmuştur. Stoma sayısı üzerine hem su seviyeleri hem de uygulamalar etkili olmamıştır. Bitki besin
elementleri kapsamı açısından azotta uygulamalar, fosforda uygulamalar ve su seviyeleri, potasyumda ise su
seviyeleri arasında farklılıklar bulunmuştur. Kurağa dayanım açısından mikoriza uygulaması 16 günlük
dayanım süresi ile daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu veriler ışığında mikorizanın stres koşullarında daha
etkin çalıştığı ve bitkiyi strese karşı koruduğu belirlenmiş olup, mikorizanın kuraklığa dayanıklılık
mekanizmasının çalışılması yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kısıtlı sulama, kuraklık stresi, mikoriza aşılaması, Kütdiken limonu.
Effects of Aplication of Limited Water and Mycorrhiza on the Growth of Young Kütdiken Lemon Tree
Abstract
This study was carried out to determine the effect of limited water and mycorrhizal inoculation on plant
physiology, chemical changes at plant and nutrient content of young Kütdiken lemon plants. The study was
conducted in glasshouse at Alata Horticultural Research Institute for three years. Three utilized water levels
(100%, 75% and 50% of water holding capacity) and cocktail mycorrhiza inoculums (Glomus mossea + G.
clarium + G. calodenium + G. etunicatum+ G. fasiculatum) were used. Sterilized and non-sterilized growing
media were prepared for each irrigation level. The experiment were planned to be applied two test.
Depending of the restriction of water, growth of plant weight decreased gradually in general. On the contrary,
mycorrhiza application cause to increase at stem diameter and best result was obtained at 50% restricted
water level. As decreasing the given water amount, leaf relative water capacity was decreased. In terms of
fresh stem weight, both water levels and applications were found effective and regular growing was efficient
than 100% water level. Carbohydrates were increased with lessening water. These results were affected by
both water levels and mycorrhizal application. Neither water levels nor mycorrhizal application showed no
effect on number of stomata. In terms of plant nutrients, while nitrogen was affected by mycorrhiza,
phosphorus was affected by both water levels and applications. Decreasing water caused to increase in
potassium content of leaf. As a result, in point of drought tolerance period, mycorrhizal infection gave the
best result of 16 day at lowest water level. Consequently, it has been determined that mychorrhiza is more
effective in stress conditions and it protects plant against the water stress. Further work need to be study to
understand the mechanisms of water uptake by the mycorrhizae.
Key Words: Limited irrigation, drought stress, mycorrhizal inoculation, Kütdiken lemon.
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başında yer aldıkları da çok sayıda araştırma
bulgusuyla desteklenmiştir (Ortas, 2008; Ortas
ve Varma, 2007). Diğer yandan birçok araştırma
bulgusu mikoriza simbiyosisinin, bitkinin su
alımını düzenlediğini göstermektedir.

Giriş
Yoğun kentleşme ve hızla gelişen tarım, kıt bir
kaynak olan suya gereksinimi daha da
artırmakta; bu olgu da suyun kullanım ve
bölüşülmesinde sorunlar çıkarmaktadır. Ayrıca
artan küresel ısınma problemi ve olası iklim
değişikliklerine bağlı olarak önümüzdeki
dönemde suyun ekonomik kullanımı çok daha
önemli olacaktır.

Su stresi çoğu bölgede büyümeyi sınırlayıcı
önemli bir faktör olması nedeniyle mikorizanın
su stresine karşı bitkiyi koruduğu rapor
edilmiştir (Ortaş, 1998). Suyun sınırlı olduğu
alanlarda derinlere kök salamayan bitkilerde
mikoriza hiflerinin su taşınmasında çok önemli
olduğu; arbüsküler mikoriza infeksiyonunun
bitki köklerinin su alım ve üst organlara taşıma
kapasitesini arttırdığı bildirilmiştir (Safir ve ark.,
1972; Marshner, 1995).

Diğer yandan artan gıda ihtiyacı, tarımsal
üretimi su kaynakları açısından kıt olan daha
marjinal alanlara kaydırmaktadır. Suyun az
olduğu yerlerde ise kısıtlı su uygulamaları
ekonomik açıdan çok önem kazanmaktadır.
Günümüzde bilimsel çalışmalar genelde
bitkilere topraktaki faydalı suyun değişik
oranlarda azaltılarak uygulanması ve alınması
ile bitkilerin kısıtlı sulama rejimleri altındaki
tepkilerinin
belirlenmesi
ile
mümkün
olmaktadır. Bitkilerin kurağa dayanımlarının
saptanmasında toprak su kapsamından çok, bitki
su içeriğinin izlenmesi esas alınmakta ve
özellikle bitki su noksanlığı, bitkideki suyun
miktarı ve toplam su potansiyeli temel
parametreleriyle belirlenmektedir (Kaynaş ve
ark., 1999).

Bu çalışmada, sera koşullarında mikorizalı ve
mikorizasız olarak yetiştirilen turunçgil anaç
fidanlarında karbonhidrat seviyelerine bakılmış;
düşük fosfor içeren topraklarda mikoriza ile
inokule edilmiş fidanlar daha uzun ve daha ağır
olmuşlar ve bunların yapraklarının inokule
edilmemiş kontrole göre daha fazla toplam
şeker, indirgen şeker, nişasta ve yapısal olmayan
toplam karbonhidrat içerdikleri tespit edilmiştir
(Nemec ve Guy, 1982). Ortas ve ark. (2002a ve
2002b)
mikoriza
mantarının
turunçgil
bitkilerinin gelişimini önemli ölçüde arttırdığını
rapor etmiştir. Turunçgil bitkileri mutlak
mikorizaya bağımlı oldukları için (Ortas, 2008),
mikorizanın bitki su alımı üzerindeki etkisinin
çalışılması ekonomik ve ekolojik bakımdan
önemli görülmektedir.

Bitki gelişiminin sürebileceği kritik su
seviyesinin belirlenebilmesi ancak yaprak
oransal su kapsamının bilinmesiyle mümkündür.
Düşük yaprak su potansiyeline rağmen büyüme
ve gelişmenin azda olsa gerçekleşmesi yaprak
oransal su kapsamının devam etmesiyle
açıklanmaktadır (Boyer, 1968).

Literatürde mikorizal bahçe bitkilerinin başında
gösterilen turunçgillerden limonda Kütdiken
çeşidinde,
kısıtlı
su
ve
mikoriza
uygulamalarının, bitki fizyolojisi ve morfolojisi
ile bitkideki karbonhidrat ve bitki besin
elementleri
kapsamı
üzerinde
yapacağı
muhtemel değişiklikler saptanmaya çalışılmıştır.
Bu anlamda çalışmanın amacı, turunçgil
bitkisinin mikoriza aşılaması koşullarında
değişik su rejimlerine olan tepkisinin
belirlenmesidir.

Kısıtlı su uygulamaları ve kurağa dayanım
çalışmalarında temel parametreler olan yaprak
su potansiyeli (YSP) ve yaprak oransal su
kapsamı (YOSK) ile kuraklık stresinin
belirlenmesinin diğer parametreleri olan sürgün
büyümesi ve bitkilerin gövde çap gelişmesinin
incelenmesi konusu da birçok araştırmacı
tarafından kullanılmıştır (Kaynaş ve Eriş, 1997;
Kaynaş ve ark., 1999).
Günümüzde doğadaki bitki topluluklarının
%90’nından fazlasının kök yapıları karşılıklı
simbiyotik yaşam şeklindedir ve özellikle
mikoriza mantarlarının türleri ile infekte
edilmişlerdir (Smith ve Read, 1997).

Materyal ve Metot
Deneme 2003–2005 yılları arasında Alata Bahçe
Kültürleri Araştırma Enstitüsünde, havalandırma
ve gölgelendirme yapılabilen cam serada
yürütülmüştür. Denemenin materyalini turunç
(Citrus aurantium L.) üzerine aşılı bir yaşlı
Kütdiken limonunun fidanları oluşturmuştur.

Birçok bahçe bitkisinin mikorizal bitkiler
oldukları son yıllarda yapılan araştırmalarla
ortaya konmuş; turunçgillerin bu bitkilerin
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Turunç tohumları sterilize edilmiş kum ortama
ekilmiş; elde edilen çöğürler 8-10 litrelik
saksılara, özel hazırlanmış harca dikilmişlerdir.
Yetiştirme ortamı olarak Hartman ve Kester
(1974) tarafından önerilen temel saksı harcı
kullanılmıştır. Hazırlanan yetiştirme harcının
yarısı sterilize edilmiş ve turunç fidelerine bitki
başına 1000 spor/bitki gelecek şekilde mikoriza
uygulanmıştır. Mikoriza uygulaması olarak
Kokteyl (Glomus mossea + G. clarium + G.
calodenium + G. etunicatum+ G. fasiculatum)
kullanılmıştır. Her sulama seviyesi için
mikorizalı ve sterilize edilmemiş normal
yetiştirme harcı kullanılmıştır. Turunç çöğürleri
faydalı su seviyesinde sulanarak bakıma alınmış
ve mart ayında aşılanmışlardır. Aşılı fidanlar
ertesi yılın haziran ayına kadar faydalı su
seviyesinde eşit oranda sulanmış; deneme
gölgelendirme, havalandırma ve nemlendirme
yapılabilen cam serada haziran ayı ortasında
başlatılmıştır.

bulunmuştur. Gövde yaş ağırlığı deneme
sonunda bitkiler toprak seviyesinden kesilerek
bütün toprak üstü aksamı tartılarak; kök yaş
ağırlığı aynı şekilde deneme sonunda toprak
seviyesinden kesilen bitkilerin suyla yıkanıp
temizlenen köklerinin kurutma kâğıdıyla
kurulandıktan sonra tartılmasıyla g olarak
saptanmıştır.
% İnfekte kök oranında, mikoriza sayımı
yapılacak olan bitki köklerinin temizlenmesi ve
izolasyonu Ortaş ve ark. (1994), boyama işlemi
Koske ve Gemma (1989) ve mikorizanın
kolonizasyon yoğunluğunun tespit edilmesi
Giveannatti ve Mosse (1980)’ye göre
yapılmıştır.
Karbonhidrat Düzeyi
Karbonhidratlar, deneme sonunda bir defa
alınan yaprak örneklerinde incelenmiştir.
Yaprak örneği olarak yıllık sürgündeki
gelişimini tamamlamış, sürgünün alttan 3. ve 4.
yaprakları
alınmıştır.
Bu
çalışmada
karbonhidratlardan toplam şeker ve nişasta
incelenmiştir. Yaprakların % toplam şeker ve %
nişasta içerikleri Kaplankıran (1984) tarafından
değiştirilen
anthron
yöntemine
göre
spektofotometrede 600 nm dalga boyunda
saptanmıştır.

Hazırlanan harç karışımının tarla kapasitesi
%20.55, solma noktası %16.05 olarak
belirlenmiştir. Denemede, tarla kapasitesi ile
solma noktası arasında çalışılmış ve bitkiler
deneme süresince kullanılabilir faydalı suyun
%100, %75 ve %50 seviyeleri düzeyinde
sulanmışlardır. Test süresince bitkilere verilecek
su miktarları buharlaşma babından (Klas A Pan)
günlük buharlaşma ile kayıp olan su miktarı
hesaplanarak bulunmuştur.

Bitki Besin Elementleri İçeriği
Bitki besin elementlerinden azot, kurutulup
öğütülen yaprak örneklerinde modifiye edilmiş
Kjheldahl yöntemine göre (Kacar, 1972),
Fosfor, Vanadamolibdo sarı renk metodu ile
spektrofotometrede (Chapman ve Pratt, 1961),
potasyum ise, yaş yakma ile elde edilen
ekstrakta atomik absorbsiyon spektrofotometresi
ile saptanmıştır (Chapman ve Pratt, 1961; Kacar,
1972).

Deneme iki ayrı test yapılacak şekilde
planlanmış; test-1’de fizyolojik ve morfolojik
değişimler ile karbonhidrat ve bitki besin
elementleri kapsamı; test-2’de ise kurağa
dayanım süreleri incelenmiştir.
Bitki boyu, bitki çapı ve bağıl yaprak oransal su
kapsamını (BYOSK) belirlemek üzere suyun
kısıtlanmaya başlanmasıyla birlikte 10 gün
aralıklarla ölçümler alınmıştır. BYOSK için
yaprak örnekleri tüm dönemler için saat 1600’da
her yineleme için 3 yaprak olacak şekilde
alınmıştır. Elde edilen değerler Öztürk ve ark.
(1998)’a göre hesaplanmıştır.

Kurağa Dayanım Testi
Test-1’deki şekilde hazırlanan bitkiler önce
faydalı su seviyesinde sulanmış ve test
başlangıcıyla birlikte Temmuz ayı ortasına kadar
%100, %75 ve %50 su seviyesinde
sulanmışlardır. Temmuz ayı ortasında bitkiler
tamamen susuz bırakılmış; deneme her bir su
seviyesi için bitkiler strese girene kadar
sürdürülmüş ve yaprakların %75’nin solduğu
dönem stres başlangıcı kabul edilmiştir. Testte
bitkilerin gün olarak susuzluğa dayanım süreleri
tespit edilmiştir.

Yaprak alanı deneme sonunda kesilen bitkilerin
yıllık sürgünlerindeki bütün yaprakların yaprak
alanı ölçer alet ile ölçülmesiyle toplam yaprak
alanı olarak, cm2 cinsinden saptanmıştır.
Stoma
sayıları
ağ
mikrometresi
olan
mikroskopta
sayılarak
adet/mm2
olarak
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Deneme Tesadüf Parselleri Deneme Desenine
göre üç tekrarlamalı ve test-1’de her
tekrarlamada 5, test-2’de ise her tekrarlamada 3
bitki olacak şekilde kurulmuştur. Elde edilen

veriler
COSTAT
paket
programında
değerlendirilmiş, Duncan testi uygulanarak
farklılıklar ayrı harflerle gösterilmiştir.

Bulgular ve Tartışma

değişimler izlenerek, değerler Şekil 1 ve Çizelge
1’de
verilmiştir.
Suyun kısıtlanmasıyla,
bitkilerde büyümenin yavaşlaması tespit edilen
ilk fenolojik gözlem olmuştur. Bitkilere verilen
su seviyesi azaldıkça bitki büyümesinin azaldığı
ve zamana bağlı olarak durduğu gözlenmiştir.
%50 su seviyesinde büyümenin durması daha
belirgin olarak ortaya çıkmıştır.

Farklı Düzeylerde Verilen Su ve Mikoriza
Uygulamalarının Kütdiken Limonunda Bitki
Morfolojisi ve Fizyolojisi Üzerindeki Etkileri
Bitki gelişme özellikleri üzerine etkilerini
belirlemek
üzere
suyun
kısıtlanmaya
başlanmasıyla birlikte 10 gün aralıklarla
ölçümler alınmış ve zamana bağlı olarak
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Şekil 1. Farklı düzeylerde verilen su ve mikoriza uygulamalarının, kütdiken limonunda gövde çapına
etkisi
Çizelge 1. Farklı düzeylerde verilen su ve mikoriza uygulamalarının kütdiken limonunda bitki boyu,
bitki çapı, bağıl yaprak oransal su kapsamı ve yaprak alanı üzerine etkisi
Uygulamalar
Parametre

Bitki Boyu
(cm)

Gövde Çapı
(mm)
Bağıl
Yaprak
Oransal Su
Kapsamı
(%)
Yaprak
Alanı
(cm2)

Su Seviyesi

Mikorizalı Uygulama

Normal Uygulama

100
157.47±7.77
175.53±8.95
75
153.73±2.00
163.27±8.95
50
130.00±6.24
143.07±1.78
Ortalama
147.07 b
160.62 a
LSD %1(su seviyesi) = 0.32
LSD%1(uygulama) = 8.62
%100
8.37±1.78
9.12±0.06
%75
8.97±0.25
9.07±0.26
%50
9.45±0.15
8.87±0.19
Ortalama
8.93
9.02
LSD %1(su seviyesi) = 0.32
LSD %1(uygulama)=Ö.D
%100
89.74±0.19
87.04±0.59
%75
76.68±0.19
78.62±1.25
%50
71.55±0.59
65.86 ±4.24
Ortalama
79.32
77.18
LSD %1(su seviyesi)= 5.89
LSD %1(uygulama)= Ö.D
%100
4939.45 ±801.06
3294.66±264.02
%75
3112.66±619.61
2781.12±329.37
%50
1961.58±795.03
2017.8±116.487
Ortalama
3337.90
2697.88
LSD%1(su seviyesi)= 979.11
LSD %1(uygulama)= Ö.D.

Ortalama
166.50 a
158.50 a
136.53 b

8.75 b
9.02 ab
9.16 a

88.39 a
77.65 b
68.71 c

4117.05 a
2946.89 b
1989.72 b

bitkiler mikorizalı uygulamaya göre daha boylu
olmuşlardır. Su seviyelerinden %50 su

Bitki boyuna hem uygulamalar hem de su
seviyeleri etkili olmuştur. Normal uygulamada
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seviyesinde 136.53 cm ortalama bitki boyu ile
en az gelişme sağlanmıştır.

denenen üç su seviyesi de ayrı gruplarda yer
almıştır.

Gövde çap gelişiminde uygulamalar arasında
istatistikî anlamda farklılık tespit edilmemiştir.
Ancak gövde çap gelişimlerinin zamana bağlı
değişiminde Şekil 1’de görüldüğü gibi mikoriza
uygulamasında tersine bir gelişme olmuş ve
bitki çapı su kısıtlandıkça artmıştır. Su seviyeleri
arasında farklılık bulunmuş, %50 su seviyesinde
en kalın gövde elde edilmiştir.

Denemde yaprak alanı üzerine uygulamaların
herhangi bir etkisi görülmemiştir. Yaprak alanı
ile bitkilere verilen su miktarı arasında da
doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş; su
kısıtlandıkça yaprak alanı azalmıştır. Su
seviyeleri yaprak alanı üzerine etkili olmuş ve
%100
sulama
düzeyi
belirgin
olarak
diğerlerinden farklı bulunmuştur. %75 ve %50
su seviyeleri aynı grupta yer almışlardır. Bu
sonuç su kısıtlanması halinde asimilasyon
yüzeyinin azaldığını göstermektedir.

Stres koşullarında bitkide gövde çap gelişiminin
kuraklığın şiddetine ve süresine bağlı olarak
yavaşladığı, hatta durduğu bildirilmesine
(Kaynaş ve Eriş, 1997; Kaynaş ve ark.,1999)
karşın, bu sonuç mikoriza uygulanması
durumunda mikorizanın stres koşullarında daha
etkin çalıştığını, bitkileri su stresine karşı
koruduğunu göstermiştir.Denemede bitkilere
verilen su miktarı ile yapraklardaki Bağıl
Yaprak Oransal Su Kapsamı arasında doğrusal
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bitkilere verilen
su
kısıtlandıkça
yapraklardaki
BYOSK
azalmıştır. BYOSK zamanla azalmış ve en fazla
azalma %50 su seviyesinde görülmüştür Bu
parametreye uygulamalar etkili olmamış,

Farklı düzeylerde verilen su ve mikoriza
uygulamalarının kütdiken limonunda stoma
sayısı, gövde yaş ağırlığı, kök yaş ağırlığı ve
infekte kök oranına etkileri Çizelge 2’de
verilmiştir. Stoma sayısı üzerine hem su
seviyeleri hem de uygulamalar etki etmemiştir.
Bitki bünyesindeki su kaybının çok büyük bir
kısmının stomalar yoluyla olduğu bilinmektedir.
Bu çalışmada bitkideki su kaybında stoma
sayılarının etkisi görülmemiştir.

Çizelge 2. Farklı düzeylerde verilen su ve mikoriza uygulamalarının kütdiken limonunda stoma sayısı,
gövde yaş ağırlığı, kök yaş ağırlığı ve infekte kök oranına etkisi.
Uygulamalar
Parametre
Stoma
Sayısı
(adet/mm2 )
Gövde Yaş
Ağırlığı
(g)
Kök Yaş
Ağırlığı
(g)
İnfekte Kök
Oranı
(%)

Su Seviyesi

Mikorizalı Uygulama

Normal Uygulama

%100
397.67±20.26
335.00±34.66
%75
420.67±44.50
390.67±30.02
%50
397.33±3.21
406.67±9.71
Ortalama
405.22
377.44
LSD %1(su seviyesi)= Ö.D.
LSD %1 (uygulama)= Ö.D.
%100
159.97±11.20
192.16±22.96
%75
141.95±12.27
174.44±22.96
%50
137.23±6.67
149.31±10.84
Ortalama
146.38 b
171.97 a
LSD %1(su seviyesi)= 26.91
LSD %1 (uygulama)= 21.97
%100
65.17±1.82
72.70±14.24
%75
51.74±4.93
53.26±2.02
%50
66.96±5.00
54.25±12.83
Ortalama
61.29
60.07
LSD %1(su seviyesi)= 14.83
LSD %1(uygulama)= Ö.D.
%100
57.22 ±9.14
35.23±4.49
%75
69.21±13.70
44.86±5.44
%50
68.89±13.44
44.61±7.43
Ortalama
65.10 a
41.57 b
LSD %1(su seviyesi)= Ö.D.
LSD %1(uygulama)= 13.87

Yaş gövde ağırlığına hem uygulamalar hem de
su seviyeleri etkili olmuş, normal uygulama

Ortalama
366.33
405.67
402.00

176.07 a
158.19 ab
143.27 b

68.93 a
52.50 b
60.61 ab

46.23
57.04
56.75

mikorizalı uygulamaya göre daha ağır gövdeler
oluşturmuştur. Su seviyelerinden %100 su
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seviyesi doğal olarak en etkili seviye olmuştur.
Diğer iki su seviyesinden %75 düzeyi ara grupta
yer almış, en az gövde yaş ağırlığı %50 su
seviyesinde elde edilmiştir. Bu sonuçlar su
kısıtlanması halinde gövdede gelişmenin
azaldığı sonucunu bir kez daha doğrulamaktadır.

stresi ile özellikle de mikoriza ile aşılanan
bitkilerin % kök infeskisyonunun artığı
görülmüştür. Araştırma bulguları bu anlamda
önemli olup denemenin yinelenmesi ve benzer
çalışmalar ile sonuçların genelleştirilmesi
gerekir.

Uygulamaların kök yaş ağırlığı üzerinde pek
etkili olmadığı görülmüştür. Ancak istatistik
olarak önemli çıkmamakla birlikte, mikoriza
uygulamasında su kısıtlandıkça kök ağırlığında
artış görülmüştür. Sonuçlar, mikorizanın stres
koşullarında etkili çalıştığını ve kök gelişiminde
etkili olduğunu göstermektedir. Uygulanan su
seviyeleri yaş kök ağırlığı üzerine etkili olmuş
ve %100 su seviyesinin en etkili sulama düzeyi
olduğu belirlenmiştir. %50 su seviyesi ikinci
grupta yer almıştır. Stres koşullarında,
mikorizanın da etkisiyle bitkilerin daha fazla
kök gelişimi sağladıkları söylenebilir.

Farklı Düzeylerde Verilen Su ve Mikoriza
Uygulamalarının
Kütdiken
Limonunda
Karbonhidrat Düzeyine Etkileri
Denemede karbonhidratlardan toplam şeker ve
nişastaya
bakılmıştır.
Karbonhidratlardan
toplam şeker düzeyine hem uygulamalar, hem
de su seviyeleri etkili olmuştur. Uygulamalardan
normal uygulama mikorizalı uygulamaya göre
belirgin olarak öne çıkmış ve bitkideki toplam
şeker oranı daha yüksek bulunmuştur. Genel
olarak su kısıtlandıkça bitkideki toplam şeker
oranı da yükselmiştir. Uygulanan üç su seviyesi
de ayrı gruplarda yer almış ve %50 su
seviyesinde en yüksek toplam şeker düzeyi elde
edilmiştir (Çizelge 3).

Mikoriza aşılamasında bitki kök infeskiyon
yüzdesi kontrole göre yüksek oranda
gerçekleşmiştir. Denemede kullanılan normal
yetiştirme ortamı steril edilmediği için
ortamdaki doğal mikoriza %40’a varan oranda
bir kök infeskiyonu sağlamıştır. İnfekte kök
oranı üzerine su seviyelerinin etkisi istatistik
olarak önemli çıkmamasına karşın; azalan su

Karbonhidratlardan nişasta düzeyine hem
uygulamalar, hem de su seviyeleri etkili
olmuştur. Uygulamalardan normal uygulama
mikorizalı uygulamaya göre belirgin olarak öne
çıkmış ve bitkideki nişasta oranı daha yüksek
bulunmuştur.

Çizelge 3. Farklı düzeylerde verilen su ve mikoriza uygulamalarının kütdiken limonunda karbonhidrat
düzeyine etkisi
Uygulamalar
Parametre
Toplam
Şeker
(%)

Nişasta
(%)

Su Seviyesi

Mikorizalı Uygulama

%100
3.65 ±0.13
%75
4.49±0.18
%50
4.81±0.83
Ortalama
4.32 b
LSD %1(su seviyesi)= 0.76
%100
7.55±0.19
%75
8.23±0.48
%50
8.78±0.47
Ortalama
8.19 b
LSD %5(su seviyesi)= 0.65

Serada mikoriza inokule edilmiş turunçgil
anaçlarının inokule edilmemiş kontrole göre
daha fazla toplam şeker, indirgen şeker, nişasta
ve yapısal olmayan toplam karbonhidrat
içermeleri (Nemec ve Guy, 1982), çalışma
materyalinin ve yönteminin farklı olmasıyla
açıklanabilmektedir.
Genel
olarak
su
kısıtlandıkça bitkideki nişasta oranı da
yükselmiştir. Uygulanan üç su seviyesi de ayrı

Normal Uygulama
5.35±0.30
5.69±0.37
6.67 ±0.40
5.90 a
LSD %1(uygulama)= 0.62
10.07±0.26
10.00±0.27
10.21±0.99
10.09 a
LSD %5 (uygulama)= 0.53

Ortalama
4.50 b
5.09 ab
5.74 a

8.81 b
9.12 ab
9.50 a

gruplarda yer almış ve %50 su seviyesinde en
yüksek nişasta düzeyi elde edilmiştir.
Farklı Düzeylerde Verilen Su ve Mikoriza
Uygulamalarının Kütdiken Limonunda Bitki
Besin Elementleri Kapsamına Etkisi
Farklı düzeylerde verilen su ve mikoriza
uygulamalarının kütdiken limonunda bitki besin
elementleri kapsamına etkisi Çizelge 4’de
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verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi
mikoriza uygulanan bitkilerin azot kapsamları
daha yüksek olmuştur. En yüksek azot kapsamı
%100 su uygulaması yapılan mikoriza

uygulanmış bitkilerden elde edilirken, en düşük
azot kapsamı %100 su uygulaması yapılan
normal uygulamadan elde edilmiştir.

Çizelge 4. Farklı düzeylerde verilen su ve mikoriza uygulamalarının kütdiken limonunda bitki besin
elementleri kapsamına etkisi
Uygulamalar
Parametre

Azot
(%)

Fosfor
(%)

Potasyum
(%)

Su Seviyesi

Mikorizalı Uygulama

Normal Uygulama

%100
2.59±0.20
2.23±0.12
%75
2.52±0.07
2.27±0.12
%50
2.47±0.07
2.51±0.18
Ortalama
2.53 a
2.34 b
LSD %1(su seviyesi)=Ö.D.
LSD %5(uygulama)= 0.14
%100
0.11±0.00
0.14±0.01
%75
0.11±0.01
0.13±0.01
%50
0.13±0.01
0.13±0.00
Ortalama
0.12 b
0.13 a
LSD %1(su seviyesi)=0.01
LSD %1(uygulama)= 0.01
%100
1.09±0.03
1.27±0.16
%75
1.20±0.02
1.31±0.16
%50
1.32±0.02
1.28±0.07
Ortalama
1.20
1.29
LSD %5(su seviyesi)= 0.11
LSD %1 (uygulama)= Ö.D

Ortalama
2.41
2.40
2.49

0.127 ab
0.120 b
0.132 a

1.18 b
1.25 ab
1.30 a

daha hızlı olduğu için direk alımından çok P
beslenmesine bağlı bir artış olabileceği tahmin
edilmektedir. Deneysel araştırmalarda K
noksanlığı olan topraklarda mikoriza hiflerinin
K alımını artırdıkları belirlenmiştir (Sieverding
ve Toro, 1988). Morte ve ark., (2000)
mikorizalı bitkilerin mikorizasız bitkilere göre
daha dayanıklı olduğunu ve dokularında daha
fazla K bulundurduğunu; mikorizalı bitkilerin
daha fazla su iletimine sahip olduğunu
belirlemişlerdir.

Uygulamalar ve su seviyelerinin bitkilerin P
kapsamlarına etkileri istatistiki olarak önemli
bulunmasına karşın (Çizelge 4), bitki
dokularındaki % P içeriği kritik değer olan
%0.20 değerinin altında ölçülmüştür. Normal
uygulamadaki bitki P kapsamları daha yüksek
olurken; mikoriza uygulamasında en yüksek P
kapsamı stresin daha fazla olduğu %50 su
seviyesinden elde edilmiştir. Safir ve ark. (1972)
mikorizalı turunçgil fidanlarının su stresine daha
az hassasiyet gösterdiklerini belirtirken,
özellikle verimliliği düşük topraklarda bitki
besin maddesi alımının artması nedeniyle daha
hızlı geliştiklerini ve sağlıklı göründükleri
belirtilmiştir (Ortas ve ark. 2002a ve 2002b).

Kurağa Dayanım Testi
Farklı düzeylerde verilen su ve mikoriza
uygulamasının
genç
Kütdiken
limonu
bitkilerinde kurağa dayanım üzerindeki etkileri
Çizelge 5’te verilmiştir. Çizelge incelendiğinde
genel olarak su kısıtlandığında kurağa
dayanımın arttığı izlenecektir. Ancak mikoriza
uygulamasında kurağa dayanımın daha fazla
olduğu görülmektedir. Mikoriza uygulaması ve
%50 su seviyesi 16 günlük dayanım süresi ile en
uzun dayanım süresini göstermiştir.

Genelde mikorizalı bitkilerin K konsantrasyonu
mikorizasız bitkilerden daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 4). Bethlenfalvay ve ark.
(1989)’a göre mikoriza türleri arasında Glomus
mossea’nın potasyumu daha iyi değerlendirdiğini
belirtmiştir.
Fakat
vesiküler
arbüsküler
mikorizaya oranla ektomikorizalı bitkilerin K’u
daha
iyi
değerlendirdiği
bilinmektedir.
Potasyumun topraktaki mobilizasyonu P’dan
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Çizelge 5. Farklı düzeylerde verilen su ve mikoriza uygulamalarının kütdiken limonu bitkilerinde
kuraklığa dayanım sürelerine etkisi (gün)
Dayanım Süresi (Gün)
Su Seviyesi
Mikorizalı Uygulama
Normal Uygulama
12
9
%100
12
10
%75
16
12
%50
Araştırma bulguları kısıtlı su stresi koşullarında
mikoriza
aşılamasının
bitkinin
kök
infeksiyonunu artırdığı gibi bitkinin gövde
çapını artırarak su stresine karşı dayanıklılığını
artırdığı görülmüştür. Literatürde mikoriza
aşılamasının bitkiyi stres faktörlerine karşı
koruduğu veya bitkinin fosfor alımını artırdığı
konusunda yapılmış çok sayıda araştırma
bulunmaktadır. Davis ve arkadaşları AMF
(Arbusculer Mychoriza Fungi) aşılamasının
bitkinin su alımını artırdığı ve kuraklığa karşı
bitkiyi koruduğunu rapor etmişlerdir (Davies ve
ark.,1992; 1993; 2002). Koide (1985) ayçiçeği
bitkisinde mikorizanın su iletimini ve yaprak
direncini artırarak kuraklık stresini azaltmaya
çalıştığını belirtmiştir. Mevcut araştırmada da
mikoriza aşılamasının bitkiyi stres koşullarında
mikorizasız
bitkilere
karşı
koruduğu
görülmektedir.
Araştırma bulguları, su stresine karşı
mikorizanın bitkiye dayanaklık kazandırdığını
göstermiştir. Mevcut araştırmada da bitkinin su
stresine dayanıklılığında, turunçgil bitkilerinin
mikoriza ile aşılanmasının normal koşullara
kıyasla etkili olduğu görülmüştür. Mikorizanın
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Öz
Bu çalışma Diyarbakır ili Dicle ilçesinde 100 adet bağ işletmesinde yürütülmüştür. Veriler üreticilerle yapılan
anketler ile elde edilmiştir. Çalışmada üreticilerin yaş ve eğitim durumları, bağ işletmelerinin büyüklüğü ve
örgütlenme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. İlçede, bağcılıkla uğraşan üreticilerin yaş ortalaması
oldukça yüksek olup uzun yıllardır üzüm yetiştiriciliği yapmaktadırlar. Bağ alanlarının %72‟sinin 30 da ve
altında olduğu ve arazilerin üzüm üreticilerinin kendi mülkiyetleri olduğu tespit edilmiştir. Yörede bağcılık,
üreticilerin öz tüketimlerini karşılamak için yaptıkları tarımsal üretim koludur. İlçede yetiştiriciliği yapılan
üzüm çeşitlerinin çoğunlukla yerel üzüm çeşitlerinden oluştuğu saptanmıştır. Üreticilerin büyük bir
çoğunluğunun kooperatif ya da birlik üyesi olmadığı belirlenmiştir. Üreticilerin %69‟unun üzüm üretiminden
iyi para kazanamadığı belirlenmiştir. Üzüm üretim tekniğini %59 oranında iyi derecede bildikleri, alet ve
ekipman varlıklarının bağcılık için yeterli düzeyde olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmada elde edilen veriler
ışığında, üreticilere bağcılık konusunda tarımsal bilginin verilmesi ve üreticinin gelirinin iyileştirilmesi için
düzenlemeler yapılması gerektiği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bağcılık, üzüm üreticileri, bağcılık potansiyeli.
Present Status of Viticulture in Dicle District of Diyarbakır Province, Its Primary Problems and
Possible Solutions
Abstract
This study has been maintained in 100 vineyard business which represent Dicle county, city of Diyarbakır.
The data has been obtained through the surveys made by the cultivators. It has been aimed to determine the
ages and the educational backgrounds of the cultivators, the size and the organization of the vineyard business
in this study. The average age of the vineyard cultivators in county is quite high (52), and they have been
making grape cultivation for many years. It has been established that 72% of vineyard fields are 30 da or
below and the lands are the grape cultivators‟ own properties. Viticulture is the agricultural production branch
that allows the cultivators afford their self-consumption. It has been confirmed that grape types cultivated in
the county are mostly endemic grape types. It has been determined that the great majority of producers are not
a member of cooperative or association. It has been determined that 69% of cultivators doesn‟t earn good
money from grape cultivation. The cultivators have expressed that they know about grape production
techniques very well at 59%, and the existence of tools and equipments are at sufficient level. In
consideration of the data that have been obtained, it is predicted that some arrangements should be made to
give agricultural information to the cultivators about viticulture and to be improved the cultivator‟s income.
Keywords: Viticulture, grape producers, grape growing potential.
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Üzüm üretimimizin geniş bir coğrafya
yayılmasını sağlayan temel etkenlerden biri
sahip olduğumuz geniş asma genetik
kaynaklarıdır (Çelik, 2006).

GiriĢ
Asmanın ilk olarak kültüre alındığı coğrafya
içerisinde yer alan Anadolu, oldukça köklü bir
bağcılık
kültürüne
sahiptir.
Arkeolojik
araştırmalarla da desteklenen son derece köklü
bağcılık
kültürümüz;
ülkemizin
farklı
bölgelerinde kazılardan elde edilen tarihi
eserlerde de üzüm salkımı figürleri ve şarap
üretimini betimleyen kabartmalarda kendini
göstermektedir (Oraman, 1965; Çelik ve ark.,
1998). Günümüzde ülkemizin hemen her tarım
bölgesinde üzüm üretimi gerçekleştirilmektir.

Yıllık 4 352 269 da alanda 4 milyon tonluk
üzüm üretiminin ülkemiz içindeki dağılımı daha
yakından incelendiğinde; Ege Bölgesi‟nin
(%50.83) ilk sırada yer aldığı, bu bölgeyi
%17.16‟lik bir oranla Güneydoğu Anadolu
Bölgesi‟nin izlediği görülmektedir (TÜİK,
2017). Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizde
bağcılık yapılan ekolojiler içerisinde en sıcak ve
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yüksek EST sahip yöreleri kapsamaktadır (Çelik
ve ark., 1998). Bununla birlikte bölge, bağ
alanlarında
gerçekleştirilen
yıllık
üzüm
üretiminin yanı sıra sahip olduğu kültür asması
(Vitis vinifera ssp. sativa) ve yabani asma
türlerinin (Vitis vinifera ssp. silvestris) geniş
popülasyonu ile önemli asma gen merkezi
olarak öne çıkmaktadır. Bölgede çok sayıda
farklı üzüm çeşidinin yetiştiriciliğinin yapılması
bu durumun en somut göstergesidir (Gürsöz,
1993; Karataş, 2005; Özden ve Karipçin 2007)
Bölge sınırları içerisinde yer alan iller üzüm
üretimi yönünden incelendiğinde yıllık en çok
üretimin gerçekleştiği ilin 199 630 da alanda
123 894 ton ile Diyarbakır olduğu
görülmektedir. İlde bağcılık yapılan bölgeler
Çermik, Çüngüş, Ergani, Dicle, Silvan ve
Eğil‟de yoğunlaşmıştır. 2016 yılında Dicle
ilçesinde 27 800 da alanda bağcılık yapılmakta
olup yıllık 22 386 ton üzüm üretimi
gerçekleştirilmektedir (TÜİK, 2017). Çiftçi
kayıt sistemine (ÇKS) göre ilçeye bağlı 41
köyde bağcılık yapılmaktadır (DeğirmenciKarataş ve ark., 2015).

çiftçiler bu yörelerden tesadüfî olarak tespit
edilmişlerdir.
Metot
Araştırmanın anket sayısı “Oransal Örnekleme
Yöntemi” ile tespit edilmiştir (Güneş ve Arıkan,
1988; Newbold, 1995; Miran, 2003; Kızılaslan
ve Somak, 2013; Karakaya ve Kızıloğlu, 2014;
Çakır ve ark., 2014).
Eşitlikte;
n = Örnek hacmi,
N = Seçilen Köylerdeki Toplam Üretici Sayısı,
p = Bağcılık yapan çiftçi oranı,
(1-p) = Bağcılık yapmayan çiftçi oranı,
α2p =Varyans
%95 güven aralığı ve %7.5 hata payı kabul
edilip, p=0.50, (1-p)=0.50 dikkate alınarak
hesaplama yapılmıştır.
Dicle ilçesine bağlı 6 köyde (Merkez, Baltacı,
Kermik, Kırkpınar, Boğazköy ve Taşağıl)
toplam 100 üretici ile yüz yüze görüşme
yapılarak önceden hazırlanmış olan 36 soruluk
anketler uygulanmış ve her soruya verilen cevap
kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Çağlayan
(1989)
örnekleme
formülü
uygulanarak
görüşülecek
çiftçi
sayıları
belirlenmiştir. Anketlerden elde edilen veriler
öncelikle bilgisayara aktarılarak Microsoft Excel
programı kullanılarak değerlendirilmiş ve SPSS
istatistik paket programı ile analiz edilmiştir.

Bu çalışmada Diyarbakır ilinin önemli bir
bağcılık bölgesi olan Dicle ilçesinin üzüm
üretimi yönünden mevcut durumu ile
üreticilerinin
bağcılığa
bakış
açılarını
belirlenmek, daha önce bağcılık merkezlerinin
durumunu
ortaya
koyan
çalışmaların
eksikliklerini gidermek ve bölge üreticilerinin
bağcılığa bakış açıları ile bilgi düzeylerini tespit
etmek amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü verileri göz önüne alınarak yapılmış,
bağcılık potansiyelinin geliştirilmesi için çözüm
önerileri sunulmuştur.

Bulgular ve TartıĢma
Üreticilerin yaş dağılımları, bir bölgede tarımsal
üretimde yeniliklere açık olup olmayacaklarını
belirlemede kullanılan bir kıstastır (Tatlıdil,
1989; Demirkürek, 1993; Öztürk, 2010). İlçede
ankete katılan üreticilerin yaş ortalaması 52
olarak tespit edilmiş olup, %29‟unun 30-40 yaş,
%25‟inin 41-50 yaş ve %17‟sinin 51-60 yaş
aralığında oldukları saptanmıştır (Şekil 1).

Materyal ve Metot
Materyal
Bu çalışma, 2014 yılında Diyarbakır ili Dicle
ilçesinde bağcılığın yaygın olarak yapıldığı altı
(6) farklı yörede yapılmıştır. Anket yapılacak

Şekil 1. Anket yapılan üreticilerin yaş gruplarına göre dağılımları
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Ankete katılan üreticilerin eğitim durumları
bu denli düşük eğitim seviyelerine sahip
değerlendirildiğinde
%41‟inin
ilkokul,
olmaları bölge bağcılığının geliştirilmesine
%10‟unun ortaokul ve %9‟unun ise lise
yönelik yapılacak yayım çalışmalarında teorik
düzeyinde eğitime sahip olduğu tespit edilmiştir.
eğitim ve bilgilendirici notlar yerine öncü
Elde ettiğimiz verilere göre üreticilerin önemli
çiftçilerin
bağlarında
demonstrasyon
bir kesiminin (%35) herhangi bir eğitim
çalışmalarına yönelmenin gerekliliğini ortaya
kurumundan eğitim almadığı saptanmıştır
koymaktadır.
(Çizelge 1). Bununla birlikte üzüm üreticilerinin
Çizelge 1. Anket yapılan üreticilerin eğitim durumuna göre dağılımları
Eğitim Durumu
Adet
Oran (%)
Eğitim Görmemiş
41
41.0
İlkokul
10
10.0
Ortaokul
9
9.0
Lise
5
5.0
Ön Lisans ve Üzeri
35
35.0
Toplam
100
100.0
Üreticilerin tarımsal üretimle (bitkisel ve
hayvansal
üretim)
ilgilendikleri
süreler
incelendiğinde, bölge üreticilerinin ortalama
33.5 yıldır tarımsal üretimle iç içe oldukları

belirlenmiştir. Üreticilerin %30‟u 21-30 yıl,
%25‟i 31-40 yıl arasında üreticilik yaptıklarını
belirtirken, 50 yıldan fazla üreticilik yapanların
oranı %8 olarak tespit edilmiştir (Şekil 2).

40
Yüzde (%)

30
30

10-20 yıl

25

23

21-30 yıl

20

14

31-40 yıl
8

10

41-50 yıl
51 yıl ve üzeri

0
Üreticilerin tarımla ilgilendikleri sürelerin grupları

Şekil 2. Anket yapılan üreticilerin tarımla ilgilendikleri sürelere göre dağılımları
Çalışmada görüşülen üzüm üreticilerinin
bağcılıkla ilgilendikleri süreler ile tarımsal
üretimle ilgilendikleri süreler birbirine paralel
bulunmuştur. Üreticilerin hem bağcılıkla hem de
tarımsal üretimle en az 10 yıldır ilgilendikleri
bununla birlikte %23‟ünün 10-20, %15‟inin 4150
yıl
süresince
bağcılık
yaptıkları
belirlenmiştir. Anket yapılan üreticilerin üzüm
üretimi yaptıkları süreler daha detaylı

incelendiğinde, 21-30 yıl ve 31-40 yıl süredir
üretimle uğraşan üreticilerin çoğunlukta olduğu
tespit edilmiştir (Şekil 3). Bölgede bulunan
bağların yaşları ve Gürsöz (1993)‟ün bölgedeki
çalışması dikkate alındığında, Dicle ilçesinde
yapılan bağcılığın geleneksel usullere göre
devam ettiği görüşü günümüzde de geçerliliğini
korumaktadır.

Yüzde (%)

40
30

29

29

10-20 yıl

23

21-30 yıl

20

15

10

31-40 yıl
4

41-50 yıl
51 yıl ve üzeri

0
Üreticilerin bağcılık yaptıkları sürelerin grupları

Şekil 3. Üreticilerin bağcılıkla ilgilendikleri sürelere göre dağılımları
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Ankete katılan üreticilerin büyük bir
çoğunluğunun (%98) kooperatiflere veya
birliklere üye olmadıkları ve üye olmayı
düşünmedikleri tespit edilmiştir.

araziye sahip olduklarını belirtmişlerdir. 31-50
da ve 51-80 da araziye sahip olan üreticilerin
aynı oranda (%14) oldukları saptanmıştır. Anket
yapılan üreticilerin çoğunluğunun (%44) 11-30
da araziye sahip oldukları tespit edilmiştir
(Çizelge 2).

Üreticilerin sahip oldukları toplam tarım arazisi
varlıklarını belirlemek amacıyla 4 grup
oluşturulmuştur. Üreticilerin %28‟i 0-10 da

Çizelge 2. Üreticilerin sahip oldukları tarım arazisi varlığı
Arazi Büyüklüğü (da)
Adet
Oran (%)
0-10 da
28
28.0
11-30 da
44
44.0
31-50 da
14
14.0
51-80 da
14
14.0
Toplam
100
100.0
İlçede tarım arazilerinin mülkiyet durumları
üzerindeki alanlarda üzüm yetiştiriciliği yapan
daha yakından incelendiğinde, üreticilerin
üreticiye rastlanmamıştır. Araştırmamızda elde
%96‟sı mülkiyetin kendilerine ait olduğunu,
ettiğimiz verilere göre üreticilerin sahip
%2‟si ise kiralama usulüne göre tarımsal
oldukları arazi varlığı ile bağ arazisi varlığı
üretime dahil olduklarını bildirmişlerdir.
kıyaslandığında, üreticilerin %29„luk bir
Üreticilerin %2‟lik bir kısmı ise mülkiyetin
kısmının sahip olduğu tarım arazilerinin
çeşitli sebeplerle diğer aile üyelerine ait
tamamında bağcılık yaptığı belirlenmiştir. Bölge
olduğunu ancak üretimi kendilerinin yaptığını
üreticilerinin diğer tarımsal ürünlerden elde
bildirmişlerdir.
ettikleri gelirin bağcılığa nazaran yüksek olması
bu durumun temel nedenlerinden biridir.
Üreticilerin sahip oldukları bağ alanı varlıkları
Nitekim üreticilerin %83 kendi tüketimleri için
incelenmiş ve %3‟ü 11-30 da alanda üzüm
üzüm yetiştiriciliği yaptıklarını ifade etmişlerdir.
yetiştiriciliği yaptığını belirtirken %1‟i 31-50 da
Buna ek olarak üreticilerin %13‟ü hem bölge
bağa sahip olduğunu bildirmiştir. Ankete katılan
ekolojisinin üzüm yetiştiriciliğine oldukça
üreticileri içerisinde 0-10 da alanda üzüm
uygun olmasının hem de kendi tüketimleri için
yetiştiriciliği yapan üreticilerin çoğunlukta
yetiştiricilik yaptıklarını belirtmişlerdir (Şekil
(%96) yer aldığı görülmüştür. Çalışmamızda
anket yapılan üreticiler arasında 51 da ve
4).
100
83

Ekoloji

Yüzde (%)

Ekonomik getirisi için
Kendi tüketimim için

50

Ekonomik getirisi + Kendi tüketimim için
13
1
0

1

1

1

Ekoloji + Kendi tüketimim için
Ekonomi + Kendi tüketimim için

Üzüm üretimi yapma nedeni

Şekil 4. Üreticilerin üzüm yetiştiriciliğini yapma nedenleri
Yörede üreticilerin %95‟inin birden fazla üzüm
çeşidinin yetiştiriciliğini aynı anda yaptıkları
tespit edilmiştir. Üreticilerinin yetiştiriciliğini
yaptıkları üzüm çeşitleri 3 farklı grupta
incelenmiştir. Buna göre üreticilerin bağlarında
sayıca en çok omcaya sahip çeşitler birinci

(ana), diğer çeşitler ise ikinci ve üçüncü üzüm
çeşitleri olarak değerlendirilmiştir. Bölgede
başlıca 4 üzüm çeşidinin yaygın olduğu
saptanmıştır. Bu çeşitler içinde Mazrone üzüm
çeşidi anket yapılan üreticilerin %92‟si
tarafından yetiştirildiği için diğer çeşitlerden öne
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çıkmıştır (Çizelge 3). Yörede Mazrone
çeşidinden sonra yetiştiriciliği öne çıkan diğer
üzüm çeşitleri sırasıyla Tahannebi (%43),
Kırmızı (%38) ve Beyaz (%19) çeşitleridir
(Çizelge 4; Çizelge 5). Bu çeşitlere ek olarak
bölgede Kabarcık, Şire, Öküzgözü, Horozkarası,
Boğazkere ve Cisun üzüm çeşitleri de üretimi
yapılan diğer çeşitler olarak tespit edilmiştir.

meyveye yatmamış (meyve vermeyen) omca
sayısı incelenmiş ve geçmişten günümüze
üreticilerin çeşit tercihlerindeki değişim,
günümüzde tercih edilen çeşitler mevcut bağ
yapısı üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre üreticilerin %92‟sinin
yetiştiriciliğini yaptığı üzüm çeşidi olan
Mazrone‟nin bölgede en çok meyve veren yaşta
omcaya sahip olan çeşit olarak öne çıktığı
görülmüştür. Bununla birlikte anket yapılan
üreticilerin bildirişine göre bölgede en yaşlı
omcaların (100 yıl) da bu çeşide ait olması
geçmişte de bu çeşidin bölgede önemli bir yere
sahip olduğunu gösterir niteliktedir. Nitekim
Gürsöz (1993), Mazrone üzüm çeşidinin
Diyarbakır ilinde ve ilçelerinde yetiştirilen
önemli bir çeşit olduğunu bildirmiştir. Bununla
birlikte Tahannebi ve Kırmızı üzüm çeşitlerinin
de bölgede geçmişten günümüze önemini
koruduğu görülmektedir. Her ne kadar Dicle
ilçesinde bağcılığın geliştirilmesi için projeler
yürütülmekte ise de yeni bağların tesisinin ve
mevcut bağlara yeni omcaların dikiminin
oldukça kısıtlı olduğu tespit edilmiştir.
Belirlenen en genç omcalara (5 yaş) sahip tek
bağın Öküzgözü ve Boğazkere üzüm çeşitleri ile
tesis edilmiş olması ilçede şaraplık üzüm
çeşitlerinin
yetiştiriciliğinin
gelecekte
yaygınlaşması için umut verici bir gelişmedir.

Dicle ilçesinde anket yapılan üreticilerin %95‟i
bağlarında
iki
farklı
üzüm
çeşidinin
yetiştiriciliğini yaparken, %32‟si üç farklı üzüm
çeşidinin yetiştiriciliğini yapmaktadır. Mazrone
üzüm çeşidi yörede en çok omcaya sahip üzüm
çeşidi olmakla birlikte bağ tesisinde ilk tercih
edilen çeşitler arasında da öne çıkmıştır. Bu
çeşitle kurulmuş bağların ortalama yaşı 59
olarak belirlenmiştir. Kabarcık üzüm çeşidini,
bağında birinci çeşit olarak tercih eden
üreticilerin oranı ise %5 ile sınırlı kalmıştır.
Bölge bağlarında en çok rastlanan çeşitlerden
biri olan Tahannebi üzüm çeşidi, üreticiler
tarafından ağırlıklı olarak bağlarda ikinci üzüm
çeşidi tercihinde değerlendirilmiştir (Çizelge 4).
Üçüncü çeşit seçiminde ise Kırmızı üzüm
çeşidinin diğer çeşitlere göre daha fazla üretici
tarafından tercih edildiği saptanmıştır. Bölgede
bulunan omcaların çoğu 50 yaşın üzerindedir.

Üretimi yapılan çeşitlerin meyve veren yaşta
omca sayısı ile bu omcaların yaşı ve henüz
Çizelge 3. Bölge bağlarında üretimi yapılan birinci (ana) üzüm çeşitleri
Üreticilerin
Ort. Meyve Veren
Ort. Meyve
ÇeĢit
Oranı (%)
YaĢta Omca Sayısı Vermeyen Y. O. S.
Mazrone
92
286
3.7
Kabarcık
5
246
8.0
Şire
2
210
5.0
Öküzgözü
1
600
300.0

Çizelge 4. Bölge bağlarında üretimi yapılan ikinci üzüm çeşitleri
Üreticilerin Ort. Meyve Veren
Ort. Meyve
ÇeĢit
Oranı (%) YaĢta Omca Sayısı Vermeyen Y. O. S.
Tahannebi
41
11
0.3
Kırmızı
20
8
0
Beyaz
12
9
0.2
Cisun
8
11
0.8
Horoz Karası
6
11
0
Antep Üzümü
6
12
0
Boğazkere
1
400
200.0
Erkenci
1
20
0
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Meyve Veren
Omcaların Ort. YaĢı
59
39
75
5
Meyve Veren
Omcaların Ort. YaĢı
57
58
57
55
63
62
5
40
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Çizelge 5. Bölge bağlarında üretimi yapılan üçüncü üzüm çeşitleri
Üreticilerin Ort. Meyve Veren Ort. Meyve Vermeyen
Meyve Veren
ÇeĢit
oranı (%)
YaĢta Omca Sayısı
YaĢta Omca Sayısı
Omcaların Ort. YaĢı
Kırmızı
18
7
0
59
Beyaz
7
7
0
59
Tahannebi
2
7
0
50
Horoz Karası
3
5
0
63
Çekirdeksiz
1
200
100
5
Cisun
1
5
0
60
omca başına 4-19 kg arasında verim elde
İlçede yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşitlerinin
ettikleri saptanmıştır. Yörede ortalama verimin
farklı olmasına karşın verime yatma yaşlarının
omca başına 6.18 kg olduğu belirlenmiştir.
birbirine benzer olduğu tespit edilmiştir.
Üreticiler elde ettikleri verim (kg omca-1)
Üreticilerin %19‟u omcalarının 3. yılda, %57‟si
değerine göre 4 gruba (1-5, 6-10, 11-15, 16-20)
4. yılda, %24 ise net hatırlamadıklarını ancak
ayrılmıştır. Analiz sonuçlarına göre üreticilerin
dikimi takiben 3. veya 4. yılda ürüne yattıklarını
%24‟ü 1. grupta, %62‟si 2. grupta yer almıştır
belirtmişlerdir.
(Şekil 5). Bölge bağlarının ortalama yaşı da
Bölgede görüşülen üreticilerin bağlarından elde
dikkate alındığında verimin arttırılması için
ettikleri verimler omca başına elde edilen verim
sistemli bir gençleştirme ya da bağları yeniden
şekline dönüştürülmüştür. Buna göre üreticilerin
tesis etme gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
80
Yüzde (%)

62

1-5 kg/omca

60

6-10 kg/omca

40
24

11-15 kg/omca

20
2
0

2

16-20 kg/omca

Verim grupları

Şekil 5. Dicle ilçesinde anket yapılan üreticilerin omca başına elde ettikleri verim
İlçede üreticilerin önemli bir bölümünün (%91)
hem sofralık hem de şıralık değerlendirmeye
yönelik üretim yaptıkları belirlenmiştir (Şekil 6).
Bölgede yetiştiriciliği yapılan çeşitlerin ticari
değerlendirme şekillerine yatkınlıkları da
dikkate alındığında üreticilerin amaca yönelik
çeşit seçtiği ve bu konuda bilgi sahibi oldukları
söylenebilir. Özellikle Mazrone üzüm çeşidinin

hemen her üretici tarafından yetiştirilmesi
bölgede sofralık üzüm tüketiminde bu çeşidin
öne çıktığını göstermektedir. Gürsöz (1993),
çalışmasında Diyarbakır ilinde yetiştiriciliğinin
yapılan bu çeşidin bölgede hem sofralık hem de
şıralık olarak değerlendirilen oldukça verimli
geç olgunlaşan bir çeşit olduğunu belirtmiştir.
91

Yüzde (%)

100

Sofralık + Şaraplık
50

Şıralık
1

Sofralık + Şıralık

8

0
Ticari değerlendirme şekli

Şekil 6. Dicle ilçesinde üretilen üzümlerin ticari değerlendirme şekilleri
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Üretimini yaptıkları üzüm çeşitlerini üreticilerin
nasıl ve nereye pazarlandıkları incelendiğinde
üreticilerin %71‟i elde ettikleri ürünleri
kendilerinin tüketimi için farklı ürünlere
işlediklerini
ve
pazarlamadıklarını
belirtmişlerdir. Üreticilerin %29‟unun ise hem
kendi tüketimleri için ürünlerin bir kısmını
ayırdıkları hem de iç pazara yönelik üretim
yaptıkları saptanmıştır (Şekil 7). Bölge
üreticileri
dış
pazara
yönelik
üretim
yapmadıklarını ancak devlet desteklemesi
olması halinde dış satıma yönelik üretim
yapabileceklerini belirtmişlerdir.

Üreticilerin %62‟si bahçelerinde üzüm haricinde
iki meyve türünü, %3‟ü ise dört farklı meyve
türünü daha yetiştirmektedir. Üzüm haricinde
tek meyve türü yetiştirenler ile üç meyve türü
yetiştirenlerin oranları %14 olarak saptanmıştır.

Ankete katılan üreticilere bahçelerinde ikinci bir
meyve üretimi yapıp yapmadıkları sorulduğunda
üreticilerin %93‟ü sıra arasında veya bahçenin
bir kısmında ikinci bir meyve üretimi
yaptıklarını belirtmişlerdir. Meyve üretimi
olmasına karşın sıra aralarında veya bağlarda
boş kalan alanlarda sebze ve tarla bitkisi üretimi
yapılmamaktadır. Diğer üreticiler (%7) ise sıra
arasını boş bıraktıklarını ifade etmişlerdir.

Bağlarda boş kalan alanları diğer meyve
türlerinin yetiştiriciliği ile değerlendirdiğini
belirten üreticilerin 11 farklı meyve türünü
yetiştirdikleri belirlenmiştir. Bu türler arasında
badem üreticiler tarafından boş alanları
değerlendirmek için en çok tercih edilen meyve
türü olarak ilk sırada yer almıştır. Bademi
sırayla incir, Antep fıstığı, armut ve diğer meyve
türleri takip etmektedir. İlçede yetiştiriciliği
yapılan türlerin bu denli fazla olması bölge
ekolojisinin meyve yetiştiriciliği için oldukça
uygun olduğunun bir göstergesidir. Üreticilerin
bildirdikleri meyve ağaçlarının toplam sayısı
incelendiğinde, ilçede bağların içinde 610 adet
badem, 128 adet incir, 93 adet Antep fıstığı, 60
adet armut ve 20 adet elma ağacına sahip
oldukları saptanmıştır (Çizelge 6).

Çizelge 6. Bağlarda yetiştirilen diğer meyve türleri
Meyve Türü
Üretici Sayısı
Badem
83
İncir
47
Antep fıstığı
29
Armut
20
Elma
2
Melengiç
4
Nar
2
Kayısı
2
Erik
1
Dut
1
Zeytin
1
Anket yapılan üreticilerin diğer tarımsal ürünleri
üretme durumları incelendiğinde, üreticilerin
büyük bir çoğunluğunun sahip oldukları diğer
tarım
alanlarında
Buğday
ürettikleri
belirlenmiştir. Bununla birlikte ilçede tarımsal
üretim içerisinde en uzun süre (ort:39 yıl)

Toplam Meyve Ağacı Sayısı
610
128
93
60
20
13
3
4
7
2
2
yetiştirilen
ürünün
Mercimek
olduğu
saptanmıştır. Üretim yapılan alan bakımından bu
ürünler karşılaştırıldığında en geniş yetiştirme
alanına sahip olan tarımsal ürün Arpa olurken,
bunu Buğday ve Yonca takip etmektedir
(Çizelge 7).

Çizelge 7. Üzüm üreticilerinin yetiştirdikleri diğer tarımsal ürünler ve miktarları
Ürün
Üretici Sayısı Üretim Yapılan Ortalama Alan (da) Üretim Yapılan Süre (yıl)
Buğday
97
26.07
32
Arpa
48
27.01
35
Mercimek
28
23.20
39
Nohut
6
14.50
25
Mısır
4
12.5
33
Fiğ
4
14.99
24
Yonca
1
20.00
10
Sebze
1
2.00
12
43
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Ankete katılan üreticilerin bağlarında tercih
ettikleri terbiye sistemini belirlemek için 4 farklı
cevap seçeneği oluşturulmuş (telli terbiye,
çardak, duvar, diğer) ve üreticilere kullandıkları
terbiye sistemini belirtmeleri istenmiştir.
Üreticilerin tamamı (%100) diğer terbiye
sistemlerini tercih ettiklerini bildirmişlerse de
kullandıkları sistemi tanımlamamışlardır. Kaya
(2015)‟ya göre bölge bağcılığında yaygın olarak
kullanılan terbiye şekilleri “serpene” ve “yerde
sürünen” olarak ifade edilen geleneksel terbiye
şekilleridir. Az sayıda da olsa alçak goble veya
goble terbiye şekli ile kurulmuş bağlar
mevcuttur. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler
Kaya (2015) ile paralellik göstermektedir.

Üreticilerin
yeni
terbiye
sistemlerine
yaklaşımlarını belirlemek ve mevcut terbiye
sistemlerinden
memnuniyet
düzeylerini
belirlemek için üreticilere bir dizi soru
sorulmuştur. Elde edilen verilere göre
üreticilerin mevcut terbiye sistemini tercih
etmelerindeki en önemli sebep (%52) kültürel
işlemleri ve hasadı kolaylaştırmaktır. Bununla
birlikte üreticilerin %27‟si verim artışı sağlamak
+ kültürel işlemleri kolaylaştırmak + hasadı
kolaylaştırmak seçeneklerinin hepsinin terbiye
sistemi
seçimlerinde
etkili
olduğunu
belirtmişlerdir. Mevcut terbiye sistemini sadece
hasadı kolaylaştırmak için seçtiğini belirten
üreticiler ise %13 ile sınırlı kalmıştır (Şekil 7).

100
Kültürel işlemleri kolaylaştırmak
Yüzde (%)

Hasadı kolaylaştırmak
52

Tavsiye edildiği için

50

Kültürel işlemleri kolaylaşt. + Hasadı kolaylaşt.

27
13
2
0

1

Verimi art. + Kültürel işlemleri ve hasadı kolaylaşt.

5

Verimi arttırmak + Hasadı kolaylaştırmak

Terbiye sistemi seçme nedeni

Şekil 7. Üreticilerin terbiye sistemi tercihlerinde etkili olan faktörler
Üreticilerin mevcut terbiye sisteminden
memnuniyet derecelerini belirlemek için
üreticilerden 1-4 aralığında bir değer vermeleri
istenmiştir. Üreticilerin %93‟ü oldukça memnun
olduklarını, %7‟si ise çok memnun olduklarını
ifade etmişlerdir.

varlıklarının bağcılık için yeterli düzeyde
olduğunu ve daha fazla tarımsal bilginin üzüm
üretimini arttıracağını düşünmediklerini de
belirtmişlerdir. (Çizelge 8). Üreticilerin çoğunun
üzüm üretimini kendi tüketimleri için yaptıkları
ve omca başına elde ettikleri verimin düşüklüğü
de dikkate alındığında, bölgede bağcılık
konusunda eğitim ve yayın çalışmalarına ağırlık
verilmesi gerektiği görülmektedir. Üreticiler her
ne kadar üzüm üretim tekniğini iyi bildiklerini
belirtmişlerse de üzüm üretiminden elde ettikleri
geliri yeterli bulmamaktadırlar.

Yapılan çalışmada, ilçede üreticilerin %
66.0‟sının üzüm üretiminden iyi para
kazanamadığı (ort:1.68) belirlenmiştir. Üzüm
üretim tekniğini iyi derecede bildiklerini belirten
üreticiler (ort: 3.62), bağcılığın işçilik gerektiren
bir
tarımsal
üretim
kolu
olduğuna
katılmadıklarını bildirmişlerdir. Alet ve ekipman

Çizelge 8. Üreticilerin bağcılık ile ilgili bazı ifadelere katılma durumları
Oranlar (%)
Faktörler
1
2
3
4
Üzüm üretiminden iyi para
66.0
3.0
28.0
3.0
kazanıyorum
Üzüm
üretim
tekniğini
iyi
7.0
34.0
49.0
biliyorum
Bağ yetiştirmek işçilik gerektiriyor
91.0
4.0
Alet ve ekipmanlarım yeterli
8.0
35.0
49.0
Daha fazla tarımsal bilgi üretimimi
91.0
2.0
arttırır
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Ort.

5

Toplam

-

100.0

1.68

10.0

100.0

3.62

5.0
8.0

100.0
100.0

2.23
3.57

7.0

100.0

2.25
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Anket yapılan üreticilere üzüm yetiştiriciliğinin
belirli aşamalarında karşılaştıkları sorunları
gidermek için teknik destek alıp almadıkları
sorulduğunda üreticilerin %98‟i teknik destek
almadığını belirtmiştir. Teknik destek alan
üreticiler ise tarım ilçe müdürlüğünden ve ziraat
mühendisleri
odasından
gelen
ziraat
mühendislerinden
bilgi
aldıklarını
belirtmişlerdir. Anket yapılan üreticilerin
köylerinde bakanlığa bağlı daimi bir ziraat
mühendisinin çalışmadığı ancak yılda bir defa
incelemeler yapmak için il/ilçe tarım
müdürlüğünden ziraat mühendislerinin geldiği
saptanmıştır.

olmaktadır.
Genç
nüfusun
tarıma
kazandırılmaya çalışıldığı son yıllarda farklı
tarım kollarına verilen teknik ve mali desteğin
bağcılığa da verilmesi ile üzüm üretimi ile
uğraşan çiftçilerin sayısında artış sağlanabilir
buna ek olarak modern bağcılık teknikleri de
bölgede yaygınlaştırılabilir. İlçenin ekolojik
yapısı göz önüne alınarak ilçede hem yerel üzüm
çeşitlerinin verim ve kalitesi arttırılmalı hem de
bölgeye iyi adapte olabilecek ekonomik değere
sahip
üzüm
çeşitlerinin
yetiştiriciliği
yaygınlaştırılmalıdır.

Üreticilere üzüm üretimi ile ilgili bilgilendirme
semineri yapılacak olursa hangi konuların
işlenmesini istedikleri sorulduğunda; üreticilerin
tamamı hastalık ve zararlılarla mücadele
konusunda bilgi almak istediklerini ve bu
konuya
öncelik
verilmesi
gerektiğini
belirtmişlerdir. Ayrıca üreticilerin bilgi almak
istedikleri diğer konuların; kültürel uygulamalar
(%12) ve verim artışı (%8) olduğu saptanmıştır.
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Kahramanmaraş Kırmızıbiber Popülasyonundan Seçilen Hatların Bitkisel Özellikleri ve
Kalite Değerlerinin Belirlenmesi
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Öz
Araştırmada, Kahramanmaraş kırmızıbiber popülasyonundan seçilen 21 hattın bitkisel özellikleri, taze ve
kuru verim değerlerinin yanı sıra; kalite değerleri olarak ASTA renk ve acılık değerleri belirlenmiştir. Ward
metoduna göre yapılan kümeleme analizine göre genotipler 4 gruba ayrılmıştır. Popülasyonda meyvelerin
genel olarak konik şekilli, sivri uçlu ve enine oval olduğu belirlenmiştir. Hatların taze ve kuru verim değerleri
sırasıyla 2106- 3030 kg/da ve 458- 735 kg/da arasında, ASTA değerleri ise 60 ile 134 arasında değişmiştir.
Ortalama meyve ağırlığı 5.3 g ile 15.2 g; meyve genişliği 19.6 mm ile 30.0 mm; meyve uzunluğu 71.7 mm ile
103.0 mm; meyve eti kalınlığı 1.0 mm ile 2.0 mm; bitki başına düşen meyve sayısı 59 ile 115; 62 cm ile 75
cm; yaprak boyu 5.3 cm ile 10.9 cm; yaprak eni 2.4 cm ile 6.2 cm ve acılık seviyesi 3585 SHU ile 48690
SHU arasında değişiklik göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırmızıbiber, acılık, renk, verim.
Abstract
Determination of Morphological Characteristics and Quality Values of Lines Selected From
Kahramanmaras Red Pepper Population
Morphological characteristics, fresh and dried yield and also the ASTA colour values, pungency level as
quality values of 21 lines selected from Kahramanmaras red pepper population were determined in this study.
As a result of cluster analysis performed according to WARD method, genotypes were grouped under four
groups. In the population, it was determined that the fruits generally had cone shaped, sharp pointed and oval
transverse. Fresh and dried yield of lines was varied from 2106 kg da -1 to 3030 kg da-1 and from 458 kg da-1
to 735 kg da-1 respectively, ASTA values was changed between 60 and 134. Average fruit weight, fruit width,
fruit length, fruit flesh thickness, fruit number per plant, plant height, leaf length, leaf width and pungency
level were varied between 5.3 g and 15.2 g, 19.6 mm and 30.0 mm, 71.7 mm and 103.0 mm, 1.0 mm and 2.0
mm; 59 and 115; 62 cm and 75 cm, 5.3 cm and 10.9 cm, 2.4 cm and 6.2 cm,3585 SHU and 48690 SHU,
respectively.
Key Words: red pepper, pungency, colour, yield.
*Sorumlu Yazar/Correspondence to: F. Yaralı Karakan; faikayarali@kilis.edu.tr
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vitaminleri bakımından oldukça
(Bosland ve Votava, 1999).

Giriş
Solanaceae familyasının Capsicum cinsinden
olan biberin (Capsicum annuum) anavatanı
Güney Amerika olmakla birlikte, Güney Asya
ülkeleri, ülkemizin Güney Doğu Anadolu
Bölgesi gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde 7000
yıldır yetiştirilmektedir (Şener ve Şahin, 2010).
İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan
biber, mineral besin maddeleri açısından zengin
bir içeriğe sahiptir. Biber meyveleri aynı
zamanda kan dolaşımını hızlandırırken, tükürük
ve mide salgılarını arttırarak sindirime de
yardımcı olur. Bunun yanı sıra biber, kanserden
koruyan antioksidant bileşenler içermesi
yönünden de dikkat çekmektedir. Çok uzun
yıllardan beri ilaç sanayiinde hammadde olarak
kullanılmakta olan biber, özellikle A, C ve E

zengindir

Dünyada toplam 714.188 ha alanda 16.147.559
ton biber üretimiyle Çin ilk sırayı alırken;
143.465 ha alanda 2.732.635 ton üretimiyle
Meksika ikinci sıradadır. 2.127.944 ton biber
üretimini 101.000 ha alanda gerçekleştiren
Türkiye ise dünyadaki toplam biber üretiminin
%6’sını karşılamaktadır. Ancak ülkemiz verim
bakımından incelendiğinde 2106 kg/da verimle
Dünya’da 36. sıradadır (FAO, 2017). Biber
üretimi bakımından önemli bir yere sahip olan
Türkiye’de üretilen 223.869 ton kırmızıbiberin
121.123 tonu Şanlıurfa’da, 40.988 tonu
Gaziantep’te,
27.283
tonu
ise
Kahramanmaraş’ta üretilmektedir. Kilis ise
17.245 ton baharatlık biber üretimi ile 4. sırada
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yer
almaktadır.
Kahramanmaraş
ilinde
kırmızıbiber üretimi İl’e özgü yerel biber
popülasyonları
ile
gerçekleştirilmektedir.
Üreticilerin üretim materyalini, üretimini
yaptıkları
biberlerden
temin
etmeleri
Kahramanmaraş kırmızıbiber popülasyonunda
genetik varyasyonlara neden olmaktadır.

gösterebilmektedir. Kurutulmuş ürünlerdeki
stabilite nisbeten azalabilirken, kurutma
sıcaklıkları
da
kapsaisinoid
içeriğini
etkilemektedir. Scoville acılık birimi (Scoville
Heat Units= SHU) ile ölçülen acılık, meyve
dokusundan elde edilen kuru ağırlık miktarı ile
verilir. Tatlı biberler 0 SHU değeri gösterirken
acı biberler 100–500 SHU’dan başlayıp
1000000 SHU değerine kadar ulaşabilir.
Kurutulmuş biber meyveleri için önemli olan
kalite kriterlerinden bir diğeri de renktir. Olgun
biber meyvesinin kırmızı rengi, meyvede yağ
asidi esterleri şeklinde bulunan ve birbirleriyle
ilişkili olan kapsantin, kapsorubin, kriptoksantin
ve
zeaksantin
pigmentlerini
içeren
karotenoidlerden gelir. Bu pigmentlerin en
önemlileri meyvedeki toplam karotenoidlerin %
30-60’ını oluşturan kapsantin ile % 6-18’ini
oluşturan ve kapsantinin izomeri olan
kapsorubindir. Kırmızı rengin yoğunluğu bu iki
pigmentin etkisiyle oluşmaktadır (Anu ve Peter,
2000). Bu çalışmada toz ve pul biber üretimi
için uygun bir biber popülasyonu olan
Kahramanmaraş kırmızıbiber popülasyonunun
bitkisel özellikleri ve kalite kriterlerinin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında
üç yıl süresince kendilenen ve seçilen 21 biber
hattının morfolojik özellikleri ve kalite değerleri
belirlenmiştir.

Kurutularak toz ve pul biber yapımında
kullanılmak üzere yetiştirilen biber çeşitlerinin,
salça yapımında, taze tüketimde veya
dondurarak işlemede
kullanılacak biber
çeşitlerinden daha farklı özellikler taşıması
gerektiği bilinmektedir. Kuru kırmızıbiber
üretimi için yetiştirilen biberlerin, diğerlerinden
farklı olan en önemli özelliği; meyve etinin ince
olması, meyvelerin çok iri olmaması ve böylece
çabuk kuruyabilmesidir. Bunun yanı sıra; renk,
acılık/ tatlılık, homojenite, olgunlaşmanın tüm
meyvelerde aynı zamanda gerçekleşmesi ve
olgun meyvelerin bitki üzerinde uzun süre
bekleyebilmesi de arzu edilen diğer önemli
özelliklerdir (Abak, 1995). Bu nedenle belirtilen
özellikleri taşıyan Kahramanmaraş kırmızıbiber
popülasyonu toz ve pul biber üretimi için
oldukça uygundur.
Biber çeşitlerinin kapsaisinoid içerikleri çok
büyük farklılıklar göstermektedir. Nitekim,
farklı biber türlerinin (Capsicum frutescens, C.
annuum ve C. chinense) kapsaisinoid içeriğinin
0.22-20 mg/g arasında değiştiği belirtilmiştir
(Şener ve Şahin, 2010). Çeşitlerin içerdikleri
kapsaisinoid miktarı, bitkinin yetiştirildiği yerin
ışık yoğunluğuna, sıcaklığına, meyvenin
olgunluk durumuna ve meyvenin bitkide
bulunduğu
yere
göre
değişiklik

Materyal ve Metot
Materyal
Çalışmada 490 biber tipi belirlenmiş ve tiplerin
toplandığı il ve köyler Çizelge 1’de
gösterilmiştir.

Çizelge 1. Kahramanmaraş kırmızıbiber popülasyonunun toplandığı iller ve köyler
İller
Köyler
Çakallıçullu
Doğanlıkarahasan
Çakallıhasanağa
Evri
Kahramanmaraş
Ceceli
Fatmalı
Çınarlı Çiğli
Kapıçam
Cüceli
KarahöyükŞerefoğlu
Durmuşlar
Ortaklı
Fevzipaşa
Şatırhöyük
Gaziantep
Gedikli
Yesemek
Kömürler
Toplamalar
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unsurlarına ait özelliklerden taze verim, kuru
verim, bitki başına meyve sayısı, meyve ağırlığı,
meyve genişliği, meyve uzunluğu ve meyve eti
kalınlığı değerleri ölçülmüştür. Tüm hasatlardan
(3 defa) elde edilen verim çalışmada taze verim
olarak değerlendirilmiştir. Her hasat döneminde
parsellerden toplanan taze meyveler, güneş
altında kurutulmuş ve tartılmıştır. Bitki başına
meyve sayısı değerleri, kademeli olarak yapılan
3 hasadın sonunda parselden elde edilen kırmızı
rengini almış toplam meyve sayısının, parselde
bulunan bitki sayısına bölünmesi sonucu elde
edilmiştir. Meyve ağırlığı ölçümleri, birinci
hasatta toplanan meyvelerin rastgele seçilen 10
tanesinin
gram
cinsinden
ağırlığının
ortalamasının alınmasıyla gerçekleştirilmiştir.
Bunların dışında, hasat döneminde bitkilerden
alınan yapraklarda yaprak genişliği ve uzunluğu;
tohum çıkışından sonra hipokotil rengi değerleri
kaydedilmiş, olgunlaşma öncesi meyve rengi,
sap biçimi, meyve enine kesiti gibi bitkisel
özellikler de gözlemlenmiştir.

Metot
Genotiplerin Seçilmesi, Yetiştirilmesi, Bitkisel
Gözlemler ve Verim Denemeleri
Birinci yıl, her bir populasyondan yaklaşık
200'er fide 70cm x 30cm aralık ve mesafelerde
dikilerek gözlem parselleri oluşturulmuştur. Yıl
içinde meyve ve bitki şekillerine göre belirgin
farklılık gösteren tipler belirlenmiştir. Seçilen
bitkiler kendilenerek bir sonraki yılın materyali
oluşturulmuştur. Üç yıl boyunca tek bitki seçimi
ve kendilemeler sonucu 490 tip önce 72 hatta
indirilmiştir. Bunların içerisinden Ward
Metoduna göre yapılan kümeleme analizi
sonrasında seçilen 21 hat ile tesadüf blokları
deneme deseninde 3 tekrarlı olarak kurulan
araştırmada her genotipten 40 bitkiye yer
verilmiştir (Şekil 2). Parsellerin sulanması ve
gübrelenmesi damla sulama sistemi ile yapılmış,
her yıl dekara 12’şer kg fosfor ve potasyum ile
20 kg azot verilmiştir. Kenar tesirleri hariç
tutularak elde edilen 20 bitkide ölçüm ve
gözlemler yapılmıştır. Buna göre verim ve verim

Şekil 2. Kahramanmaraş biber popülasyonundan seçilen bazı genotiplerin bitkisel görünüşler
ASTA renk değeri, bitki boyu, yaprak boyu,
yaprak eni, taze verim, kuru verim değerleri
kullanılarak Ward metoduna göre gruplar
belirlenmiştir.

Kümeleme Analizi
Populasyodan geliştirilen 72 hat meyve tipi;
meyve uç şekli, meyve sapı biçimi, meyve enine
kesiti, meyve ağırlığı, meyve uzunluğu, meyve
genişliği, meyve eti kalınlığı, kurutulmuş meyve
eti ağırlığı, "randıman, bitkideki meyve sayısı,
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seçilen 21 hatta ait özellikler varyans analizine
tabi tutulmuş, önemli bulunan uygulamalar
Fisher’in en küçük önemli fark testi ile
ayrılmıştır (Akıncı ve Akıncı, 2004).
Analizlerde JMP 5.0.1 yazılımı kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma

Kalite Ölçümleri
Çalışmada
kullanılmak
üzere
verim
denemelerinden elde edilen meyvelerden alınan
yaklaşık 100 g ağırlığında hazırlanan örneklerde
ASTA, (2004)’e göre toplam randıman değerleri
ve
kapsaisinoid
ölçümleri
yapılmıştır.
Hesaplanan toplam kapsaisinod miktarının 15
katsayısı ile çarpılması ile kapsaisinoid miktarı
Scoville Acılık Birimine (SHU=Scoville Heat
Unit) dönüştürülmüştür. Renk ölçümlerinde
Amerikan Baharat Ticaret Birliği (American
Spice Trade Association=ASTA) tarafından
kullanılan ekstrakte edilebilir renk ölçümü
kullanılmıştır (ASTA, 1995).

Kümeleme Analizi
Populasyodan geliştirilen 72 hat meyve tipi;
meyve uç şekli, meyve sapı biçimi, meyve enine
kesiti, meyve ağırlığı, meyve uzunluğu, meyve
genişliği, meyve eti kalınlığı, kurutulmuş meyve
eti ağırlığı, "randıman, bitkideki meyve sayısı,
ASTA renk değeri, bitki boyu, yaprak boyu,
yaprak eni, taze verim, kuru verim değerleri
kullanılarak Ward metoduna göre kümelenmiştir
(Kar ve ark., 2007) (Çizelge 2, Şekil 1).

İstatistiksel Analizler
Ward metoduna göre Cluster (Küme) Analizi ile
gruplandırılan (Kar ve ark., 2007) 72 genotipten

Çizelge 2. Kahramanmaraş biber popülasyonunun bitkisel özellikleri ve kalite değerleri bakımından
gruplandırılması
Gruplar
Grupta Yer Alan Genotipler
Genotip Sayısı
1, 8, 46, 49, 106, 121, 158, 160, 180, 210, 213, 265, 284, 297, 334,
A
18
373, 379, 405
2, 3, 23, 48, 52, 91, 92, 100, 101, 126, 128, 157, 165, 167, 220, 246,
B
20
266, 306, 355, 390
12, 13, 125, 136, 159, 187, 191, 193, 219, 247, 285, 286, 310, 333,
C
19
345, 435, 442, 445, 460
D
42, 47, 51, 67, 86, 161, 163, 166, 207, 212, 264, 267, 342, 452
14
442, 187 ve 286 numaralı hatlar seçilmiştir.
Meyve eti ince meyvelere sahip olan grupta yer
alan biberler dar yapraklara sahiptirler. Meyve
ağırlıkları ortalama değerler arasında yer
almakta, bitkide bulunan meyve sayılarının az
olması nedeni ile düşük verime sahip
genotiplerden oluşmaktadır. Bununla birlikte
meyve eti ince olduğundan grup içerisinde
yüksek randımana sahip genotiplere de
rastlanmaktadır.

Grup A
Bu grup iki alt gruptan oluşmaktadır. Grupta yer
alan genotip sayısı 18’dir. Uzun meyveli ASTA
değeri yüksek meyve sap biçimi düz, yüksek
randımana sahip kırmızıbiberlerin yer aldığı
gruptur. Yüksek taze ve kuru verim değerine
sahiplerdir. Bu grup içerisinden 1, 49, 379, 46,
121, 373 ve 210 numaralı hatlar seçilmiştir.
Grup B
Bu grupta meyve sayısı 138’e kadar
çıkmaktadır. Genelde düşük ASTA değerine,
konik meyve şekline ve sivri meyve ucuna
sahiptirler. Bu grup içerisinden seçilen hatlar 92,
390, 3, 165 ve 266’dır.

Grup D
Kalın meyve etine sahip, yaprak indeksi büyük,
uzun yapraklara sahip, meyve ucu küt
genotiplerin bir araya geldiği gruptur. Bu grupta
yer alan 14 genotip içerisinden 207, 267 ve 452
numaralı hatlar seçilmiştir.

Grup C
Meyve indeksi yüksek uzun ve dar meyveli
genotiplerin yer aldığı grup içerisinden 333,
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Şekil 1. Kahramanmaraş kırmızıbiber popülasyonunun bitkisel özellikleri ve kalite değerlerine ait
dendogram (Ward metodu)
de rastlanmıştır. Meyvelerin enine kesitleri
incelendiğinde, popülasyona hâkim şeklin oval
olduğu, 3 hatta (92, 267, 334, 390) ise şeklin
üçgen olduğu tespit edilmiştir. Bu populasyona
ait meyve uç şekli genel olarak sivri olmakla
birlikte, iki hattın (187,297) küt meyve ucuna
sahip olduğu gözlemlenmiştir. Hipokotil rengi
açık yeşil (1, 210, 297), yeşil (3, 46, 49, 207,
267, 333, 379, 452), koyu yeşil (121, 373, 390)

Bitkisel Özellikler
Kahramanmaraş kırmızıbiber popülasyonundan
seçilen ve 3 yıl süresince kendilenen biber
hatlarına ait bitkisel özellikler incelendiğinde,
populasyonu temsil eden meyve tipinin konik
olduğu görülmüştür. Düz yapıda meyve sapı
yapısının baskın olduğu popülasyonda tümsek
(hat 286) ve çukur (hat 187) yapıda sap biçimine
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arasından, 84.58 mm boyundaki Sena biber
çeşidini geliştirmişlerdir (Arpacı ve ark., 2008).
Demir (1996) ise daha dar bir aralık vererek
Kahramanmaraş biberi populasyonunun meyve
uzunluğunun 70 ile 90 mm arasında değiştiğini
bildirmiştir.

ve mor (92, 165, 187, 265, 286, 334, 442)
olmuştur. Meyve enine kesiti oval veya üçgen
(92, 267, 334, 390) şeklindedir (Çizelge 3).
Benzer şekilde, Akıncı ve Akıncı (2004)
Kahramanmaraş biber popülasyonunun oval,
kare ve üçgen meyve şekline sahip olduğunu,
olgun meyve renginin kırmızı olduğunu
bildirmişlerdir. Türkiye’de yetiştirilen biber
meyvelerinin yuvarlak, oval, üçgen, kare ve
diğer şekillerde; hipokotil renginin ise beyaz,
yeşil ve mor olabileceği farklı araştırmalarla
ortaya konulmuştur. (Bozokalfa ve ark., 2009;
Bozokalfa ve Eşiyok, 2011).

Baharat
üretiminde
kullanılacak
biber
genotiplerinin sahip olması gereken en önemli
özelliklerden birisi de meyve eti kalınlığıdır.
Populasyondan seçilen genotiplerden en ince
meyve eti kalınlığına sahip olanı, 1,0 mm meyve
eti kalınlığı ile 1 ve 379 nolu hatlardır.
Populasyon içerisinde en kalın meyve eti
kalınlığı (2.0 mm) değerine sahip genotip 207
numaralı hat olmuştur (Çizelge 3). Akıncı ve
Akıncı (2004) tarafından yapılan çalışmada,
Kahramanmaraş biber popülasyonunun 0,9 ile
2,1 mm arasında değişen meyve eti kalınlığına
sahip olduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde,
Türkiye’de üretimi yapılan biber genotiplerini
kıyaslayan Bozokalfa ve ark., (2009) meyve eti
kalınlığının 1.89 cm kalınlığa ulaşabildiğini
belirtmişlerdir.

Hatların çimlenme ve bunu takiben çıkış süreleri
11 ile 23 gün arasında değişmiştir. En erken
çıkış gösteren hat 452 olurken; 46, 165, 187,
265, 333, 373 ve 379 numaralı hatlar en geç
çıkış yapan hatlar olmuşlardır. Bitkiler tohum
ekimini takip eden 62. ile 81. gün arasında
geçen sürelerde çiçeklenmişlerdir. Hatlar
arasında 333 en erken, 390 ve 442 en geç
çiçeklenen genotipler olmuştur. En düşük meyve
ağırlığı değeri 5.3 g ile 297 numaralı hattan, en
yüksek meyve ağırlığı değeri ise 15.2 g ile 267
numaralı hattan elde edilmiştir. Kahramanmaraş
popülasyonundan seçilen en uzun biber genotipi
103.0 mm meyve uzunluğu değeri ile 46
numaralı hat olurken, en kısa biber genotipi ise
71.7 mm meyve uzunluğu değeri ile 297
numaralı hat olmuştur. Populasyon içerisinde
267 numaralı hat (30.0 mm) en yüksek meyve
genişliği değerine sahip olurken, 19.6 mm
meyve genişliği değeri ile 373 numaralı hat son
sırada yer almıştır (Çizelge 3). Yapılan benzer
çalışmalarda
Kahramanmaraş
biber
popülasyonunun meyve uzunluğunun 5.4 ile
15.6 mm, meyve genişliğinin ise 0.9 ile 4,1 mm
arasında değiştiği bildirilmiştir (Akıncı ve
Akıncı 2004). Zakia ve ark., (2013) Fas’ın
Tadla-Azilal bölgesinde baharat üretimi amacı
ile kullanılan biber popülasyonunun meyve
uzunluğunun 1.95 cm ile 8.25 cm arasında
dağılım
gösterdiğini
tespit
etmişlerdir.
Nsabiyera ve ark., (2012) Uganda’da baharat
yapımı için üretilen ve egzotik yapıdaki biber
genotiplerini seçmiş ve genotiplerin 2.2 cm ile
16.2 cm arasında meyve uzunluğu, 0.8 cm ile
2.6 cm arasında meyve genişliği ve 1.1 ile 16.4
g arasında meyve ağırlığı değeri gösterdiğini
belirtmişlerdir. Arpacı ve ark., (2004) boylarının
103.4 mm ile 49.3 mm arasında değiştiğini
bildirdikleri kırmızı biber genotiplerinin

Bitki başına meyve sayısı en fazla olan hat 115
adet meyve ile 390 numaralı hat olarak
belirlenirken, 207 numaralı hat bitki başına 59
adet meyve ile en az meyveye sahip genotip
olmuştur. En uzun bitki boyu değerine 75 cm ile
49 numaralı hatta ait bitkiler ulaşırken, 62 cm
bitki boyu ile 165 numaralı biber genotipleri en
kısa bitkileri oluşturmuştur. En uzun (10.9 cm)
ve geniş (6.2 cm) yapraklar 207 numaralı hatta
ölçülürken, 165 numaralı hat en dar (2.4 cm) ve
kısa yapraklara (5.3) sahip olmuştur. Nsabiyari
ve ark., (2012) Uganda’da acı biber
popülasyonlarında bitki başına 12 ile 65 adet
meyve bulunabildiğini belirlemiştir. Akıncı ve
Akıncı
(2004)
Kahramanmaraş
biber
popülasyonun bitki başına meyve sayısının 13
ile 86 adet arasında değişim gösterdiğini
bildirmiştir. Ayrıca, populasyondan seçilen
bitkilerde bu sayının 115’e ulaşabileceği de
görülmüştür. Joshi ve ark., (1991) California
Wonder çeşidi ile bir acı biber hattını
melezlemiş, melez ve ebeveynlerde bitkideki
meyve sayısının 15 ile 102 arasında değiştiğini
bildirmiştir. Bozokalfa ve ark., (2009) geniş bir
biber popülasyonunda yaptıkları fenotipik
gözlemlerde ortalama en geniş yaprakları taze
ve turşu olarak tüketilen grupta 4.38 olarak
belirlemiş, bu gruptaki bitkilerin yaprak
uzunluklarının ise 8.03 olduğunu belirtmiştir. Bu
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sonuçlar ışığında Kahramanmaraş biber
popülasyonun yaprak genişliği bakımından
varyasyon gösterdiği söylenebilmektedir.

verim değerine ulaştığını bildirmişlerdir.
Populasyondan geliştirilen 210 numaralı hat
düşünüldüğünde,
Kahramanmaraş
biber
popülasyonun Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan
birçok biber popülasyonundan daha verimli
olduğu söylenebilir. Ancak bu değer Bozokalfa
ve Eşiyok (2012)’un bildirdiği 3400 kg/da
verimin altında kalmaktadır.
Kalite Kriterleri

Verime Ait Özellikler
Populasyona ait verim ve verim öğeleri kriterleri
incelendiğinde, en yüksek taze verim değeri
gösteren genotipin 3030 kg/da ile 210 numaralı
genotip olduğu, en az verim değerin sahip
genotipin ise 2106 kg/da ile 390 numaralı hat
olduğu görülmektedir. Kuru verim değeri
bakımından 334 numaralı hat ön plana çıkmış ve
bu
genotipten
735 kg/da
kurutulmuş
kırmızıbiber elde edilmiştir. En düşük verim
kurutulmuş kırmızıbiber verimi ise 458 kg/da ile
390 numaralı hatta görülmüştür (Çizelge 4).
Kurutulmuş meyve eti ağırlığı değeri son ürün
olan toz ve pul biber üretimi için en önemli
kriterdir. Bu değerin yüksek olduğu genotipler,
randımanı yüksek tohum ve meyve sapı oranı
düşük genotiplerdir. Araştırmamızda kurutulmuş
meyve eti ağırlığı en fazla olan genotip 46
numaralı hat olarak belirlenmiştir. Bu genotip
394 kg/da kurutulmuş meyve eti ağırlığı değeri
göstermiştir. Verime ilişkin diğer kriterlerde
olduğu gibi 390 numaralı hat 215 kg/da ile en
düşük kurutulmuş meyve eti ağırlığı değerine
sahip olmuştur (Çizelge 4). Akıncı ve Akıncı,
(2004)
Kahramanmaraş
kırmızıbiber
popülasyonunun bitki başına taze kırmızıbiber
verim değerlerinin 82.5 g ile 567.7 g arasında
değiştiğini
belirlemişlerdir. Kuru
verim
değerlerini inceleyen araştırıcılar popülasyonun
13.4 ile 94.6 g/bitki verime sahip olduğunu
tespit etmişlerdir. Aralık ve mesafeleri 0.6 ve
0,4 m olarak belirleyen araştırıcıların 394 kg/da
kuru biber verimine ulaştıkları düşünüldüğünde,
popülasyonun sınırlarının 735 kg/da kuru biber
verimine
ulaşabileceği
düşünülmektedir.
Nsabiyari ve ark., (2012) Uganda’da biber
populasyonunun taze verim değerlerinin 100
kg/da ile 1790 kg/da arasında değiştiğini
bildirmişlerdir. Benzer bir çalışmada, Zakia ve
ark., (2013) Fas’ın Tadla-Azilal bölgesinde
baharat üretimi amacı ile kullanılan biber
popülasyonunu meyve ağırlıklarının 5.14 ile
26.23 g arasında değiştiğini tespit etmişlerdir.
Arpacı ve ark., (2008) kırmızı biber
populasyonunun Kahramanmaraş koşullarında
11.15 g, Pazarcık koşullarında 11.25 g meyve
ağırlığı değeri gösterdiğini bildirmişlerdir.
Bozokalfa ve ark., (2009) en yüksek verim
ortalamasına sahip biber grubunun 1816 kg/da

Kahramanmaraş
biber
popülasyonundan
geliştirilen 21 hat ekstrakte edilebilir renk
değerleri bakımından karşılaştırılmıştır. Hatlar
içerisinde ekstrakte edilebilir renk değeri
bakımında 297 numaralı hat, 60 ASTA birimi ile
renk değeri en düşük genotip olarak
belirlenmiştir. Populasyondan seçilen 373
numaralı hat 134 ASTA birimi ile en yüksek
ekstrakte edilebilir renk değeri göstermiştir.
Çizelge 4 incelendiğinde, kapsaisin ve
dihidrokapsaisin içerikleri bakımından 3
numaralı hattın 221 mg/kg ile en düşük, 187
numaralı genotipin ise en yüksek (3012 mg/kg)
kapsaisin değerine sahip olduğu görülmektedir.
Dihidrokapasaisin içeriği bakımından 165
numaralı hat 13 mg/kg ile en düşük, 210
numaralı hat ise 293 mg/kg ile en yüksek
dihidrokapsaisin değerine sahip olmuştur.
Kapsaisin ve dihidrokapsaisin içeriklerinin
yansıması olarak popülasyon içerisindeki en az
acılık gösteren (239 mg/kg toplam kapsaisin =
3585 SHU) genotip 3 numaralı hat olarak
belirlenmiş, 187 numaralı hattın ise 3246 mg/kg
toplam kapsaisin içeriği ve 48690 SHU acılık
değeri ile en acı genotip olduğu tespit edilmiştir.
Yoon ve ark., (2015) Kore biber gen kaynakları
içerisinde yer alan 523 biber genotipinin ASTA
renk değerlerinin ortalama 81.6 olduğunu,
maksimum değerin ise 233.1’e ulaştığını
bildirmişlerdir. Zakia ve ark., (2013) Fas’ta
lokal olarak baharat biber üretimi için
yetiştirilen popülasyondan seçtikleri genotiplerin
80 ile 170 ASTA renk değeri aralığında değişim
gösterdiğini
belirlemiştir.
Kapsaisinoid
miktarının, bitkinin yetiştirildiği yerin ışık
yoğunluğuna, sıcaklığına, meyvenin olgunluk
durumuna ve meyvenin bitkide bulunduğu yere
göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir.
Nitekim, Krajayklang ve ark.,(2000) tarafından
yapılan çalışmada, PS72285 tatlı toz biber
çeşidinin olgunlaşma ile birlikte ASTA
değerinin 50’den 194’e kadar yükseldiği, acı
Caysan SPS705 çeşidinde ise yeşil dönemde 25
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olan ASTA değerinin olgunlaşma ile birlikte
120’ye ulaşabildiği saptamıştır. Derera ve ark.,
(2005) tarafından yapılan başka bir çalışmada
ise, Macaristan’da yetiştirilen ve öğütülmüş
biber üretiminde kullanılan biberlerin ASTA
değerlerinin yaklaşık olarak 130 birime ulaştığı,
aynı
çeşitlerden Avustralya’da
180-250
aralığında ASTA ekstrakte edilebilir renk
değerleri elde edilebildiği belirlenmiştir.
Araştırıcılar çalışmalarında 200 ASTA değerinin
üzerinde ekstrakte edilebilir renk içeriğine sahip
bir çeşit geliştirmeyi amaçlamış ve F7
generasyonunda 274 ASTA değeri gösteren hat
geliştirmeyi başarmışlardır. Bu bulgular
değerlendirildiğinde,
Kahramanmaraş
kırmızıbiber popülasyonun en üst sınırının ancak
dünya ortalamasına erişebildiği; çalışmamızda
32.39 ile 155.39 ASTA değeri alan genotipler
düşünüldüğünde, Derera ve ark., (2005)
tarafından bildirilen ve yüksek kalite olarak
değerlendirilen 200 ASTA değerinin altında
kaldığı
görülmektedir.
Yemiş
(2001),
Kahramanmaraş kırmızıbiber populasyonundan
aldığı
örneklerde,
toplam
kapsaisinoid
miktarlarının %0.120 (1200 mg/kg) ile % 0.216
(2160 mg/kg) arasında değiştiğini, çalışmasında
kullandığı chili biber örneklerinin toplam
kapsaisinoid değerlerinin ise %0.470 (4700
mg/kg) olduğunu bildirmiştir. Biberde acılığı
meydana getiren ve etkileri farklı birçok bileşik
bulunmaktadır. Acılığın farklı hissedilmesine
neden olan bu bileşikler, farklı genotiplerde
değişik kompozisyonlarda bulunabilmektedir.
Yazawa ve ark., (2004) tarafından acı bir biber
çeşidinden (CH-19) tatlı bir biber çeşidi
geliştirilmesi ve bu çeşidin acılığı oluşturan
bileşiklerden birini yüksek miktarda içermesi,
oluşabilecek kompozisyonlara örnek olarak
verilebilir. Bu durum Collins ve Bosland
(1994)’ın bildirdiği gibi acılığın seviyesi ile
birlikte tipinden de bahsedilebileceği görüşünü
doğrulamaktadır. Dünyada yetiştiriciliği yapılan
biber çeşitleri göz önüne alındığında,
araştırmamızda ele alınan biber genotiplerinin
toplam kapsaisinoid içerikleri, düşük ile orta
düzey
arasında
değerlendirilebilmektedir.
Yüksek ve düşük düzeyde toplam kapsaisinoid
içeriğine
sahip
genotiplerin
acılık
kompozisyonlarının ortaya konulması bundan
sonra yapılması önerilebilecek çalışmalardır.
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Oval
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Düz

Düz

Düz

Düz
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Çukur

Düz

Düz

Düz

Düz

Tümsek

Düz

Düz

Düz

Düz

Düz

Düz

Düz

Düz

Enine
Kesit

Düz

Sap
Biçimi

Yeşil

Açık Yeşil

Yeşil
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Yeşil
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Yeşil
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Koyu
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Yeşil
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Yeşil
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Açık Yeşil
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Açık
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Olgunlaşma
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Rengi

Hipokotil
Rengi

11

15

21

23

23

21

23

19

17

15

23

15

15

23

23

21

16

14

23

21

19

Çimlenme
Süresi
(gün)

78

81

81

78

78

78

62

74

74

78

74

78

74

78

74

66

78

71

78

65

71

Çiçeklenme
Süresi
(gün)

Çizelge 3. Kahramanmaraş biber popülasyonunun bitkisel özellikleri

13.6

12.0

13.7

11.7

9.8

13.6

9.1

5.3

10.0

15.2

9.5

11.1

14.8

10.7

12.9

10.9

11.8

13.3

12.6

13.5

9.0

Meyve
Ağırlığı
(g)

91.9

89.3

87.7

97.5

99.1

91.7

95.7

71.7

98.8

74.7

84.3

102.4

88.2

81.8

89.5

86.3

80.8

98.8

103.0

88.9

84.2

Meyve
Uzunluğu
(mm)

24.7

22.7

26.1

22.1

19.6

25.0

25.0

26.0

21.6

30.0

21.0

22.9

23.9

19.8

26.0

25.9

24.4

24.1

25.6

29.4

25.1

Meyve
Genişliği
(mm)

1.8

1.4

1.4

1.0

1.3

1.5

1.5

1.3

1.4

1.6

1.3

1.5

2.0

1.7

1.4

1.5

1.5

1.4

1.3

1.7

1.0

Meyve Eti
Kalınlığı
(mm)

94

63

115

66

87

66

69

65

65

65

84

78

59

71

70

68

68

70

106

68

79

Bitkideki
Meyve Sayısı
(adet)

69

79

71

74

68

67

67

66

63

65

65

68

69

76

62

64

65

77

76

63

75

Bitki
Boyu
(cm)

7.9

7.8

6.9

7.0

6.9

8.3

6.1

7.3

6.2

8.0

7.7

8.8

10.9

6.8

5.3

7.5

6.8

7.4

6.0

6.0

8.3

Yaprak
Boyu
(cm)

3.9

3.8

3.5

3.7

3.1

4.2

2.9

3.4

2.8

3.7

3.4

3.6

6.2

3.3

2.4

3.6

3.2

3.3

2.6

2.7

4.5

Yaprak
Eni
(cm)
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Hat No

Taze
Kurutulmuş
Kuru Verim
Verim
Meyve Eti
(kg/da)
(kg/da)
Ağırlığı (kg/da)
1
2725
589
330
3
2552
638
313
46
2909
703
394
49
2583
612
337
92
2560
537
269
121
2913
629
352
165
2327
552
303
187
2566
543
272
207
2801
685
356
210
3030
722
346
265
2856
637
363
267
2555
617
346
286
2598
616
339
297
2994
662
351
333
2186
463
231
334
2853
735
390
373
2628
650
364
379
2401
519
291
390
2106
458
215
442
2275
481
245
452
2551
569
324
**
*
*
LSD
426.17
127.71
99.96
V.K.
12.21
16.24
13.24
*
P≤ 0,05 seviyesinde önemli
**
≤ 0,01 seviyesinde önemli
ASTA
Değeri
71
84
118
103
113
111
87
92
69
116
113
97
110
60
101
74
134
120
74
95
86
*
56
8.16

Randıman
(%)
56
49
56
55
50
56
55
50
52
48
57
56
55
53
50
53
56
56
47
51
57
*
4.80
18.64

Çizelge 4. Kahramanmaraş biber popülasyonunun verim özellikleri ve kalite değerleri

391
221
1213
456
1365
1045
239
3012
1921
2352
675
348
773
873
1045
588
765
902
327
449
561
**
826
11.64

Kapsaisin
(ppm)
24
18
126
65
149
97
13
234
126
293
56
46
87
101
121
42
87
116
32
54
76
**
78
12.45

Dihidrokapsaisin
(mg/kg)

Toplam
Kapsaisin
(mg/kg)
415
239
1339
521
1514
1142
252
3246
2047
2645
731
394
860
974
1166
630
852
1018
359
503
637
**
903
14.98

Scoville
Acılık
Birimi
6225
3585
20085
7815
22710
17130
3780
48690
30705
39675
10965
5910
12900
14610
17490
9450
12780
15270
5385
7545
9555
**
8625
14.97
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alatarım Dergisi Yayın İlkeleri
alatarım dergisi TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı tarafından dizinlenen, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü - Alata tarafından yılda 2 defa çıkarılacak olan tarımsal içerikli makalelerin yayınlanacağı, hakemli bir dergidir. Bu dergide tüm
tarımsal konularda araştırma ve derleme makaleler yayınlanacaktır.
1.

Yayınlanacak olan makaleler başka hiçbir yerde yayınlanmamış olacaktır.

2.

Yayınlanan her makalenin sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

3.

Gönderilen makale yayın kurulunca incelenerek, değerlendirilmesi için hakemlere gönderilecektir. Hakemlerce yayınlanmaya değer
bulunan makaleler yayınlanacaktır.

4.

Makale yayın sırası yayın kuruluna geliş sırasına göre olacaktır. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın geri
verilmeyecektir.

5.

Yayın kurulu gerekli gördüğü takdirde makalede kısaltma ve düzeltme yapabilecektir.

6.

Yayınlanan yazılardan dolayı yazar(lar)a telif hakkı ödenmeyecektir.

Dergi yazışma adresi:

alatarım Dergisi

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
33740 Erdemli - Mersin
e-posta

: alatarim@yahoo.com
alatarım Dergisi Yazım Kuralları

1.

Dergi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Sadece Abstract ve Key Words kısımları İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

2.

Abstract ve Öz 250, Key Words ve Anahtar Kelimeler 5 kelimeyi geçmemelidir.

3.

Yazım sırası Türkçe Başlık, Yazar(lar)ın Ad(lar)ı ve Kurum(lar)ı, Öz, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Key
Words, Sorumlu Yazar, E-mail Adresi, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Kaynaklar kısmından
oluşmalıdır. Teşekkür kısmı bulunması durumunda Kaynaklar kısmından önce yazılmalıdır. Derleme makalelerde Abstract, Özet ve
Kaynaklar dışındaki kısımlar olmamalıdır.

4.

Tüm makale A4 (210x290 mm) boyutunda, sağ, sol, üst ve alt kısımlardan 3,0 cm kenar boşluğu bırakılarak, tüm metin iki yana yaslı
olarak, MS Word uyumlu programda, Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto ve en fazla 8 sayfa olarak yazılmalıdır.

5.

Metnin hiçbir yerinde paragraf girintisi kullanılmamalı, ancak paragraflar arası bir aralık boşluk bırakılmalı ve satır numaraları
verilmelidir.

6.

Başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılarak yazar(lar)ın ad(lar)ı açık bir şekilde yazılmalıdır. Yazar(lar)ın kurum(lar)ı isimlerinin önüne
konulan rakamlar yardımıyla isimlerin altında şekilde yazılmalıdır. Sorumlu yazar ve e-mail adresi abstractan sonra yazılmalıdır.

7.

Çizelge başlıkları üst, şekil başlıkları alt kısımda bulunmalıdır. Çizelge ve şekil isimleri küçük harflerle yazılmalıdır.

8.

Kısaltmalarda Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uyulacaktır. Standart kısaltmalarda (cm, g, TAGEM, vb) nokta kullanılmamalıdır.

9.

Kaynaklar metin içerisinde yazarın soyadı ve yıl esasına göre verilmelidir. Soyadın ilk harfi büyük ve yıl ile arasında virgül olmalıdır.
İki yazara ait kaynak kullanıldığında soyadlar arasında ve bağlacı, ikiden fazla olması durumunda birinci yazarın soyadından sonra ve
ark. ifadesi kullanılmalıdır. Kaynaklar kısmında ise soyad ve yıl sırasına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır. Birinci satır normal, alt
satırlar 1 cm içeriden başlamalıdır. Kaynak yazımı aşağıdaki genel kalıba uygun olmalıdır.
a) Kaynak bir kitap ise;
Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, kitabın adı, basımevi, basım yeri ve sayfa sayısı
McGregor, S.E., 1976. Insect Pollination of Cultivated Crop Plants. USDA, Washington. 411.
b) Editörlü bir kitaptan alıntı ise;
Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, eserin başlığı, editörün adının baş harfi, soyadı, kitabın adı, basımevi, basım yeri ve çalışmanın
başlangıç ve bitiş sayfaları
Carpenter, F.L., 1983. Pollination Energetics in Avian Communities: Simple Concepts and Complex Realities. Insect Foraging
Energetics. (C.E. JONES ve R.J. LITTLE, eds) Handbook of Experimental Pollination Biology. Van Nostrand Reinhold Company
Limited. Wokingham, Berkshire, England. 215-234.
c) Bir dergide yayınlanan makale ise;
Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, makale başlığı, derginin adı, derginin cilt ve sayısı (sayı parantez içinde verilmelidir) ile çalışmanın
başlangıç ve bitiş sayfaları
Dreller, C., Tarpy, D.R., 2000. Perception of the Pollen Need by Foragers in a Honeybee Colony. Animal Behaviour. 59(1):91-96.
d) Bir yazarın çok sayıda yayını incelenmişse ismini tekrarlamaya gerek yoktur. Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayını
varsa a ve b gibi harflerle gösterilmelidir.
f) Yazarı bilinmeyen ancak bir kurum tarafından yayınlanmış yayınlarda kurum adı verilmeli, uluslararası kısaltması varsa açık adıyla
yazılmalı ve yayın yılı verilmelidir.
g) Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL ve erişim tarihi verilmelidir. http://arastirma.tarim.gov.tr/alata
Erişim tarihi: 12.10.2017.
h) Kaynak yayınlanmamış bir rapor, tez veya ders notu ise bilgiler olağan düzende verildikten sonra parantez içinde "yayınlanmamış"
sözcüğü eklenmelidir.

