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Farklı Anaçlar Üzerine Aşılamanın Karpuzun Bitki Büyümesi Üzerine Etkileri 
 

Veysel ARAS1   Nebahat SARI2   İlknur SOLMAZ3  

1Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin 
2Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü (Emekli), Adana  

3Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana 

 

Öz 

Fusarium solgunluğunun bütün ırklarına dayanıklı çeşitlerin olmaması nedeniyle karpuz yetiştiriciliğinde aşılı 

fide kullanılmaktadır. Araştırma 2019 ve 2020 yılları ilkbahar aylarında yürütülmüştür. Çalışmada, anaç 

olarak Cucurbita maxima×Cucurbita moschata melezi ticari anaçlarından TZ148 ve Nun9075, Lagenaria 

spp. anaçlarından Argentario hibrit anacı ve 3335 numaralı lokal genotip ve Citrullus amarus grubundan 

PI296341; kalem olarak ise Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 187, 125, 11 ve 

162 numaralı karpuz hatlar kullanılmıştır. Ayrıca her hat kendi üzerine aşılanmıştır. Aşısız bitkiler ise kontrol 

grubunu oluşturmuştur. Araştırmada, bitki boyu, ana gövdedeki boğum sayısı, ana gövde çapı, dikimden ilk 

dişi çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı, dikimden %50 dişi çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı 

parametreleri incelenmiştir. Genel olarak Cucurbita maxima×C. moschata melezleri üzerine aşılı bitkilerin 

bitki boyunun daha yüksek olduğu görülmüştür. Ana gövdedeki boğum sayısı ve ana gövde çapı bakımından 

yıllara göre değişmekle beraber, su kabağı ve Cucurbita maxima×C. moschata melezleri üzerine 

aşılananlarda daha yüksek sonuçlar alınmıştır. İlk dişi çiçek oluşturma ve %50 çiçeklenme zamanı hatlara ve 

yıllara göre değişmekle beraber, 3335 anacı ve kontrol bitkilerinde daha erken çiçeklenme görülse de, 

aşılamanın istatistiki olarak çok fazla bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Aşılı karpuz, bitkisel özellikler.  

 

Effects of Grafting onto Different Rootstocks on Watermelon Plant Growth 

Abstract 

Grafted seedlings have been used in watermelon production due to the absence of watermelon varieties which 

are resistant to all races of Fusarium wilt. The research carried out in greenhouses in the spring of 2019 and 

2020. In the study, widely used hybrid commercial rootstocks  Nun9075 and TZ148  from Cucurbita maxima 

x C. moschata group, Argentario  (hybrid) and 3335 from   Lagenaria group,   and   PI296341 from Citrullus 

amarus were used.   As a scion 187, 125, 11and 162 watermelon inbred lines which are developed by 

Alata Horticultural Research Institute were used. Additionally, each line was self-grafted.  Ungrafted plants 

were used as controls. In the research, parameters such as stem length, number of nodes on the main stem, 

main stem diameter, number of days from planting to first female flowering, number of days from planting to 

50%female flowering were examined. In terms of main stem length, it can be said that the plants grafted on 

Lagenaria spp. and Cucurbita maxima×C. moschata hybrids generally gave higher results. Although the 

number of nodes in the main stem and the diameter of the main stem varies by years, higher results were 

obtained in those grafted on the Lagenaria spp. and Cucurbita maxima×C. moschata hybrids. Although the 

first female flowering time and 50%female flowering time varied by lines and years, it was observed that 

plants grafted on 3335  and control plants were earlier in flowering, but grafting did not has statistically 

significant effect. 

Keywords: Grafted watermelon, plant morphological properties. 
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Giriş 

Dünya karpuz üretimi 103.931.336 tondur. Bu 

üretimde Çin 62.803.768 ton ile ilk sırayı 

alırken, 4.113.711 ton İran ile ikinci sırada ve 

Türkiye 4.031.174 ton ile üçüncü sırayı 

almaktadır (FAO, 2018). Türkiye toplam sebze 

üretiminin (31.089.644 ton) yaklaşık %12.4’ünü 

karpuz oluşturmaktadır. Ülkemizdeki karpuz 

üretiminin %25.0’i Adana’da, %12.4’ü 

Antalya’da, %4.4’ü Bursa’da, %4.2’si 

Şanlıurfa’da, %4.1’i Diyarbakır’da, %3.7’si 

Mersin’de, %3.7’si İzmir’de, %2.7’si 

Manisa’da, %2.5’i Muğla’da, %2.5’i Samsun’da 

ve geriye kalan %34.7’si diğer illerde 

üretilmektedir (TÜİK, 2019). 

Ülkemizde karpuz üretimini sınırlayan en 

önemli hastalık Fusarium oxysporum f. sp. 

niveum (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. 
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Hans.’ın neden olduğu karpuz (Citrullus lanatus 

(Thunb.) Matsum. & Nakai) Fusarium 

solgunluğu (Bora ve ark., 1994)dur. Bu hastalığı 

kontrol altında tutmak için tavsiye edilen 

fumigasyon (Hopkins ve Elmstrom, 1974; 

Gonzalez-Torres ve ark., 1993), ekim nöbeti 

(Hopkins ve Elmstrom, 1984), toprak 

solarizasyonu (Martyn ve Hartz, 1986; 

Gonzalez-Torres ve ark., 1993) ve biyolojik 

kontrol (Martyn ve ark., 1991; Bora ve ark., 

1994) gibi hastalıkla mücadele yöntemleri kesin 

bir çözüm olamamaktadır. Hastalıklara karşı 

dayanıklı çeşit kullanımı en etkili yöntem olarak 

önerilmektedir. Bu güne kadar F.  o. f. sp. 

niveum’un 4 ırkı (0, 1, 2 ve 3 no’lu ırkları) 

tanımlanmıştır (Netzer, 1976; Martyn, 1987; 

Zhou ve Everts, 2010). F. oxysporum f.sp. 

niveum’un dört ırkına karşı ülkemizde dayanıklı 

çeşit bulunmamaktadır. Bu nedenle karpuz 

yetiştiriciliği yapılan yerlerde dört yıl ara ile 

üretim yapılması veya pratikte en etkili yöntem 

dayanıklı anaçlar üzerine aşılanmış fide 

kullanımı önerilmektedir. Karpuzda aşılı fide 

kullanımı F. oxysporum f.sp. niveum’dan 

etkilenmedikleri, erkencilik, verim ve meyve 

kalitesi ile biyotik ve abiyotik stres koşullarına 

dayanımlarından dolayı hızla artmıştır. 

Ülkemizde 2017 yılı verilerine göre 146.299.441 

adet aşılı fide üretimi bulunmakta olup, bunun 

%46.42 (67.916.315 adet)’si aşılı karpuz 

oluşturmaktadır (Anonim, 2018). Karpuzda 

günümüzde yaygın olarak en fazla kullanılan 

ticari anaçlar Cucurbita maxima × Cucurbita 

moschata (Tz148, Nun9075, RS841, Ferro vb.) 

türler arası melez olan ve günümüzde piyasada 

en fazla yere sahip  olan anaçlardır. Bunu 

Lagenaria siceraria anaçları takip etmektedir 

(ör. Argentario, Macis vb.). Ayrıca karpuzun 

yabanisi olan Citrullus amarus anaçları da 

özellikle nematod zararlısına dayanıklı olması 

sebebiyle tercih edilmektedir (Balkaya, 2014).   

Bu çalışmada, 2019 ve 2020 yıllarında karpuzda 

farklı anaçlar ve kendi üzerine aşılamanın bitki 

boyu, ana gövdedeki boğum sayısı, ana gövde 

çapı, ilk dişi çiçeklenmeye kadar geçen gün 

sayısı ve dikimden %50 dişi çiçeklenmeye kadar 

geçen gün sayısı üzerine etkileri araştırılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırmada anaç olarak C. maxima×C. 

moschata grubunda Türkiye’de en fazla 

kullanılan TZ148 ile Nun9075, su kabağı 

(Lagenaria spp.) olarak Argentario hibrit anacı 

ile 3335 numaralı lokal genotip (Yetişir ve ark., 

2007; Karaca ve ark., 2012) ve karpuzun 

yabanisi olan Citrullus amarus grubundan 

PI296341, kalem olarak ise  Alata Bahçe 

Kültürleri gen havuzunda bulunan ikisi Crimson 

Sweet tipinde çizgili oval (187 ve 125) ve ikisi 

de siyah karpuz (11 ve 162) olacak şekilde 4 hat 

seçilmiştir. Ayrıca her hat kendi üzerine de 

aşılanmıştır.  Karpuz hatlarına ait aşısız fideler 

ise kontrol olarak kullanılmıştır. Deneme, 

tesadüf blokları deneme desenine göre 3 

tekrarlamalı olarak ve her tekrarlamada 10 bitki 

olacak şekilde 2019 ve 2020 yıllarında 

yürütülmüştür.  

Bu amaçla tüm hatlar ile anaçların tohum 

ekimleri denemenin birinci yılında 03 Ocak 

2019 tarihinde ve ikinci yılında ise 30 Aralık 

2019 tarihinde Antalya Tarım (Antalya) 

firmasında yapılmıştır. Aşılamalar yine Antalya 

Fide firmasında eğimli kesik aşı yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Fideler 2019 yılı için 22 

Mart 2019 tarihinde 36°37'47.91"K enlem, 

34°20'38"D boylam konumunda ve denizden 

yüksekliği 4 m olan; 2020 yılı için 06 Mart 2020 

tarihinde 36°37'50.73"K enlem, 34°20'43.68"D 

boylam konumunda ve denizden yüksekliği 4 m 

olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü’nde bulunan farklı PE örtülü seralara 

1.5 × 0.4 m aralık ve mesafelerle dikilmiştir. 

Askıya alma aşamasına gelen bitkiler ipe 

sardırılarak ve koltukları alınarak tek gövdeli 

olarak yetiştirilmiştir.  

İklim verileri her iki yılda da seralara 

yerleştirilen hobo cihazları aracılığı ile 

alınmıştır. Aylık minimum, maksimum ve 

ortalama sıcaklık ve oransal nem değerleri 

Çizelge 1’de verilmiştir. 2019 yılında en yüksek 

sıcaklıklar Nisan (51.19 oC) ve Mayıs (50.01 oC) 

aylarında görülmüş olup, bunun ardından plastik 

sera üzerine gölgeleme tozu uygulaması 

yapılmıştır. Oransel nem bakımından en yüksek 

değer Haziran (%100.00) ayında, en düşük 

değer ise Mart (%91.36) ayında alınmıştır. 2020 

yılında ise en yüksek (46.4  oC) ve en düşük (4.2 
oC) sıcaklıklar Mart ayında görülmüştür. 

Oransal nem bakımından en yüksek (%97.5) 

oransal nem Mart ayında, en düşük (%23.1) 

oransal nem ise Mayıs ayında kaydedilmiştir. 
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Çizelge 1. 2019 ve 2020 yıllarında denemenin yapıldığı aylarda seralardaki iklim değerleri  
Yıl İklim Faktörleri Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

2019 

Sıcaklık (oC) 

Minimum  10.42 7.40 10.94 15.11 16.63 

Maksimum 45.17 51.19 50.01 47.07 48.82 

Ortalama 22.91 23.01 27.00 29.23 32.39 

Oransal Nem (%) 

Minimum  33.74 25.86 22.71 34.21 29.45 

Maksimum 91.36 95.87 96.81 100.00 92.60 

Ortalama 70.87 72.35 72.21 76.83 63.57 

2020 

Sıcaklık (oC) 

Minimum  4.2 7.5 10.5 12.9 22.3 

Maksimum 46.4 33.4 44.6 41.2 40.5 

Ortalama 19.9 19.4 23.9 26.4 29.9 

Oransal Nem (%) 

Minimum  25.5 24.0 23.1 33.3 41.9 

Maksimum 97.5 72.4 97.2 97.0 89.6 

Ortalama 71.4 72.4 67.0 71.0 70.8 
        

Denemelerde sulama ve gübreleme damla 

sulama sistemiyle yapılmıştır. Sulamalar dikim 

ile birlikte başlamış ve sera içerisindeki iklim 

koşullarına bağlı olarak gerektiğinde verilmiştir. 

Denemede alanında toprak analizi yapılmış, 

gübrelemeler analiz sonuçlarına göre saf madde 

olarak 14-16 kg/da N, 8-10 kg/da P2O5, 6-8 

kg/da K2O olacak şekilde verilmiştir (Güçdemir, 

2006). Çalışmanın birinci yılı (2019) kumlu, 

kireçli, hafif tuzlu, organik maddece zayıf, hafif 

alkali, fosfor ve potasyum bakımından yeterli 

düzeyde, ikinci yılı (2020) ise tınlı, çok kireçli, 

tuzluluğu normal düzeyde, organik maddece 

zayıf, alkali, potasyum bakımından çok zayıf ve 

fosfor bakımından yeterli olan seralarda 

gerçekleştirilmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Çalışmanın yapıldığı seraların toprak özellikleri 

Yapılan Analizler 
Sınır 

Değerleri 

Analiz Sonuçları 0-30 cm 

2019 2020 

Bünye   (100 g/ml) 30-50 28.00 (Kumlu) 34.00 (Tınlı) 

Toplam Kireç (CaCO3 %) 5 - 15 24.00 (Kireçli) 27.20 (Çok Kireçli) 

Tuzluluk E.C. ds/m (25 oC) 0 – 0.8 1.55 (Hafif Tuzlu) 0.85 (Normal) 

%Organik Madde   3 - 4 2.76 (Noksan) 2.20 (Noksan) 

pH 1:2,5 6.0-7.0 7.72 (Hafif Alkali) 7.66 (Alkali) 

Alınabilir Potasyum  mg/kg 244-300 250.60 (Yeterli) 54.70 (Çok Noksan) 

Alınabilir Fosfor     mg/kg 20 - 40 25.10 (Yeterli) 34.10 (Yeterli) 
    

Hastalık ve zararlılarla mücadele görüldüğü 

anda kimyasal yolla, yabancı otlarla ise mekanik 

yolla mücadele edilmiştir. Hastalık ve 

zararlılarla mücadelede dikim esnasında 

Fusarium solgunluk hastalığı için %80 Thiram 

içerikli Pomarsol Forte 80 Wp damla sulama ile 

dikim esnasında ve ardından gelen 2 sulamada 

verilmiştir. İleriki dönemlerde antraknoz 

görüldüğü aşamada thiram, ayrıca kırmızı 

örümceğe karşı görüldüğü anda Bifenazate etken 

maddeli ilaçlar uygun dozlarında kullanılmıştır. 

Tüm ana ve baba hatlar ile anaçların tohum 

ekimlerine 2019 yılı için 03 Ocak 2019 tarihinde 

ve 2020 yılı için ise 30 Aralık 2019 tarihinde 

Antalya Fide firmasında başlanmıştır. 

Aşılamalar yine Antalya Fide firmasında 

gerçekleştirilmiştir. Bitki boyu (cm), dikimden 

bir ay sonra (birinci yıl 19 Nisan 2020, ikinci yıl 

06 Nisan 2020 tarihlerinde) anaç/kalem ve aşısız 

uygulamasının her tekerrüründen 8’er adet (4 

ana ve 4 baba) bitkide bir şerit mezür yardımıyla 

kotiledonlardan büyüme ucuna kadar olan 

mesafe ölçülmüştür. ana gövdedeki boğum 

(yaprak) sayısı,  dikimden bir ay sonra (birinci 

yıl 19 Nisan 2020, ikinci yıl 06 Nisan 2020 

tarihlerinde) anaç/kalem ve aşısız uygulamasının 

her tekerrüründen 8’er adet (4 ana ve 4 baba) 

bitkide ana gövde üzerindeki boğum sayıları 

sayılmıştır. Ana gövde çapı (mm),  dikimden bir 

ay sonra her anaç/kalem ve aşısız uygulamasının 

her tekerrüründen 8’ar adet bitkide (4 ana ve 4 

baba) ana gövde çapları aşı noktasının hemen 

üzerinden dijital kumpas yardımı ile 

ölçülmüştür. İlk ve %50 dişi çiçeklenme tarihleri 

(gün), parsellerde çiçeklenme başlayınca bitkiler 

günlük olarak gözlenmiş ilk ve %50 dişi çiçek 

oluşum tarihleri kaydedilmiştir. İstatistiksel 

analizler Costat Paket programında, tesadüf 

blokları deneme desenine göre, Duncan 
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Testinden yararlanılarak LSD 0,05 önem 

düzeyinde gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular 

Her iki deneme yılında dikimden bir ay sonra 

aşılı ve aşısız hatların bitki boyu (cm) ve ana 

gövde çapı (mm) ölçülmüş, ana gövdedeki 

boğum sayıları (adet) sayılmış, ayrıca ilk ve 

%50 dişi çiçeklenmeye kadar geçen gün sayıları 

(gün) belirlenmiştir. 

Denemede kullanılan aşılı ve aşısız 187 no’lu 

hattın 2019 yılında bitki boylarına bakıldığı 

zaman en yüksek değerleri Nun9075 (212.8 cm), 

TZ148 (208.4) ve 3335 (203.6 cm) anaçları 

üzerine aşılı bitkilerden, en düşük değer ise 

PI296341 (133.1 cm) anacı üzerine aşılı 187 

hattından  elde edilmiştir (Çizelge 3). 

Çizelge 3. 187 no’lu hattın 2019 ve 2020 yıllarına ait bitki boyu, ana gövdedeki boğum sayısı ve ana 

gövde çapı değerleri    

Aşı Kombinasyonu 
Bitki Boyu (cm)  

Ana Gövdedeki Boğum 

Sayısı (adet) 
Ana Gövde Çapı (mm) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

187 166.3 bc 100.2 a 19.6 c 17.1 a 6.18 ab 4.19 c 

187/187  183.9 b 62.2 c 25.4 b 11. 7 c 5.90 ab 4.41 a-c 

PI296341/187 133.1 d 83.1 b 15. 7 d 13. 7 b 4.44 c 4.32 bc 

3335/187 203.6 a 72.9 bc 27.9 a 13.7 b 5.46 b 4.64 a-c 

Argentario/187  154.5 c 80.1 b 23.8 b 14.3 b 5.73 ab 4.86 ab 

Nun9075/187 212.8 a 85.7 b 25.5 b 13.0 bc 6.34 a 4.63 a-c 

TZ148/187 208.4 a 86.3 b 26.1 ab 11.7 c 6.14 ab 4.88 a 

LSD (%5) 17.9 12.4 2.29 1.80 0.69 0.50 
       

2020 yılında ise en yüksek değer aşısız ve 

kontrol olarak kullanılan 187 (100.2 cm) 

hattından, en düşük değer ise kendi üzerine aşılı 

187 (62.2 cm) hattından elde edilmiştir. Ana 

gövdedeki boğum sayısı bakımından 2019 

yılında en yüksek değer 3335 anacı üzerine aşılı 

187 hattında (27.9 adet), en düşük değer ise 

PI296341 anacı üzerine aşılı bitkilerde (15.7 

adet ) tespit edilmiştir. 2020 yılında ise en 

yüksek değer aşısız ve kontrol olarak kullanılan 

bitkilerde (17.1 adet), en düşük değer ise TZ148 

(11.7 adet) ve kendi üzerine aşılı 187 (11.7 adet 

) hattında ölçülmüştür. En yüksek ana gövde 

çapı ise 2019 yılında Nun9075 anacı üzerine 

aşılı 187 (6.34 mm) hattından elde edilirken,  en 

düşük değere PI296341 anacı üzerine aşılı 187 

(4.44 mm) hattı sahip olmuştur. 2020 yılında ise 

en yüksek değer TZ148 anacı üzerine aşılı 187 

(4.88 mm) hattından, en düşük değer ise aşısız 

187 (4.19 mm) hattından elde edilmiştir (Çizelge 

3).  

Denemede kullanılan aşılı ve aşısız 187 nolu 

hattın dikimden ilk dişi çiçeklenmeye kadar 

geçen gün sayısında 2019 yılında uygulamalar 

arasında istatistiki olarak fark bulunmazken, 

2020 yılında en geç dişi çiçek açanlar 

Argentario (42.00 gün),  3335 (41.33 gün), 

TZ148 (40.67 gün) ve kendi kökü üzerine aşılı 

187 hattı (40.67 gün)  olurken, en en erken çiçek 

açan ise aşısız kontrol (31.00 gün) bitkileri 

olmuştur. Dikimden %50 dişi çiçeklenmeye 

kadar geçen gün sayısında uygulamalar arasında 

2019 yılında istatistiki olarak fark tespit 

edilmemekle birlikte, 2020 yılında  en yüksek 

değerler Nun9075 (48.33 gün), Argentario 

(47.67 gün), 3335 (47.00 gün) ve TZ148 (46.67 

gün ) üzerine aşılı 187 hattından elde edilirken, 

en düşük değer ise aşısız kontrol (36.33 gün) 

bitkilerinden alınmıştır (Çizelge 4). 
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Çizelge 4. 187 no’lu hattın 2019 ve 2020 yıllarına ait ilk ve %50 dişi çiçeklenme süreleri   

Aşı Kombinasyonu 

Dikimden İlk Dişi Çiçeklenmeye 

Kadar Geçen Gün Sayısı  

Dikimden %50 Çiçeklenmeye Kadar 

Geçen Gün Sayısı 

2019 2020 2019 2020 

187 26.0 31.0 c 27.7 36.3 d 

187/187  24.0 40.7 a 25.3 44.0 b 

PI296341/187 24.0 36.7 b 25.3 41.0 c 

3335/187 23.7 41.3 a 25.3 47.0 a 

Argentario/187  26.0 42.0 a 28.0 47.7 a 

Nun9075/187 25.0 40.0 ab 26.7 48.3 a 

TZ148/187 25.3 40. 7 a 27.0 46.7 a 

LSD (%5) Ö.D. 3.5 Ö.D. 2.4 
     

Denemede kullanılan aşılı ve aşısız 11 nolu 

hattın 2019 yılındaki bitki boylarına 

bakıldığında en yüksek değeri Nun9075 anacı 

üzerine aşılı bitkilerin (205.6 cm), en düşük 

değeri ise aşısız kontrol bitkilerinin (129.7 cm) 

aldığı görülmüştür. 2020 yılında ise en yüksek 

değer 2019 yılında olduğu gibi Nun9075 anacı 

üzerine aşılı bitkilerden (105.3 cm), en düşük 

değer ise 3335 (74.0 cm) ve kendi üzerine (73.9 

cm) aşılı bitkilerden elde edilmiştir. En yüksek 

ana gövde boğum  sayısı 2019 yılında 3335 

anacı üzerine aşılı 11 (30.9 adet) hattından, en 

düşük değeri ise aşısız 11 (24.5 adet) hattından 

elde edilmiştir. 2020 yılında ise en yüksek 

değeri aşısız kontrol bitkileri (17.7 adet), en 

düşük değeri ise TZ148 (13.1 adet) ve 3335 

(11.8 adet) ) üzerine aşılı 11 hattı almıştır. Ana 

gövde çapı değerleri açısından 2019 yılında en 

yüksek değere Argentario anacı üzerine aşılı 11 

(6.79 mm) hattı, en düşük değere ise aşısız 11 

(5.51 mm) hattı sahip olmuştur. 2020 yılında ise 

en yüksek değer Nun9075 anacı üzerine aşılı 11 

(4.96 mm) hattından, en düşük değerler ise 

kendi üzerine aşılı (4.10 mm), 3335 (4.22 mm) 

anacı üzerine aşılı ve aşısız (4.24 mm) 

bitkilerden elde edilmiştir (Çizelge 5). 

Çizelge 5. 11 no’lu hattın 2019 ve 2020 yıllarına  ait bitki boyu, ana gövdedeki boğum sayısı ve ana 

gövde çapı değerleri  

Aşı 

Kombinasyonu 

Bitki Boyu (cm) 
Ana Gövdedeki Boğum 

Sayısı (adet) 
Ana Gövde Çapı (mm) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

11 129.7 c 88.3 a-c 21.2 d 17. 7 a 5.51 c 4.24 b 

11/11 180.1 b 73.9 c 27.3 b 14. 7 ab 6.29 ab 4.10 b 

PI296341 /11 198.4 ab 91.8 a-c 24.5 c 14.3 ab 6.61 ab 4.68 ab 

3335/11 193.3 ab 74.0 c 30.9 a 11.8 b 6.62 ab 4.22 b 

Argentario/11 185.0 ab 80.6 bc 28.5 ab 14.5 ab 6.79 a 4.36 ab 

Nun9075/11 205.6 a 105.3 a 28.1 ab 15.3 ab 6.26 b 4.96 a 

TZ148/11 180.1 b 100.3 ab 23.7 cd 13.1 b 6.14 b 4.69 ab 

LSD (%5) 20.1 22.6 2.7 3.3 0.47 0.57 
       

Aşılı ve aşısız 11 hattının dikimden ilk dişi 

çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısına 

bakıldığında  2019 yılında en yüksek değere 

TZ148 anacı üzerine aşılı bitkilerin (25.7), en 

düşük değeri ise 3335 anacı üzerine aşılı 

bitkilerin (22.7)  sahip olduğu tespit edilmiştir. 

2020 yılında ise uygulamalar arasında istatistiki 

olarak fark bulunamamıştır. Dikimden % 50 dişi 

çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısında 2019 

yılında uygulamalar arasında istatistiki olarak 

fark bulunmazken;  2020 yılında ise en yüksek 

değeri kendi üzerine aşılı 11 (37.00 gün) hattı 

almış, en düşük değer ise aşısız (30.67 gün) 

kontrol bitkilerinde gözlenmiştir (Çizelge 6). 
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Çizelge 6. 11 no’lu hattın 2019 ve 2020 yıllarına ait  ilk ve %50 dişi çiçeklenme süreleri 

Aşı Kombinasyonu 

Dikimden İlk Dişi Çiçeklenmeye Kadar 

Geçen Gün Sayısı 

Dikimden %50 Çiçeklenmeye Kadar 

Geçen Gün Sayısı 

2019 2020 2019 2020 

11 24.3 ab 29.3 25.0 30.7 b 

11/11 24.3 ab 30.7 25.7 37.0 a 

PI296341 /11 24.0 ab 31.7 25.0 34.7 ab 

3335/11 22.7 b 30.7 24.7 33.7 ab 

Argentario/11 24.3 ab 31.0 26.3 34.3 ab 

Nun9075/11 24.0 ab 28.7 25.0 33.0 ab 

TZ148/11 25.7 a 30.7 27.3 34.0 ab 

LSD (%5) 2.06 Ö.D. Ö.D. 5.68 
     

Denemede kullanılan aşılı ve aşısız 125 hattının 

2019 yılında dikimden bir ay sonraki bitki 

boylarına bakıldığında  en yüksek değerin 

Nun9075 anacı üzerine aşılı bitkilerden (204.0 

cm), en düşük değerin ise PI296341 anacı 

üzerine aşılı 125 (99.6 cm) ve aşısız 125 (124.8 

cm) hattından elde edildiği görülmektedir. 2020 

yılında ise en yüksek değer TZ148 (103.8 cm) 

ve Nun9075 (100.6 cm)  anaçları üzerine aşılı 

125 hattından, en düşük değer ise kendi üzerine 

aşılı 125 (62.4 cm) hattından alınmıştır. Ana 

gövdedeki boğum sayısı açısından en yüksek 

değerler 3335 (27.2 adet), Argentario (25.6 

adet), Nun9075 (24.8 adet), TZ148 (24.3 adet) 

anaçları üzerine aşılı 125 hattından, en düşük 

değer ise PI296341 (17.6 adet) anacı üzerine 

aşılı ve aşısız (16.0) 125 hattından elde 

edilmiştir. 2020 yılında ise en yüksek değer 

Nun9075 anacı üzerine aşılı 125 (14.4 adet) 

hattında, en düşük değer ise 3335 (11.6 adet), 

Argentario (11.6 adet) anacı ve kendi kökü (10.6 

adet) üzerine üzerine aşılı 125 hattında tespit 

edilmiştir. 2019 yılında en kalın ana gövde çapı  

aşısız kontrol (6.28 mm) bitkilerinden, TZ148 

(6.02 mm), Argentario (6.01 mm) anacı ve kendi 

kökü (5.93 mm) üzerine aşılı 125 hattından; en 

ince ana gövde çapı ise PI296341 anacı üzerine 

aşılı 125 (5.12 mm) hattından elde edilmiştir. 

2020 yılında ise en yüksek değere TZ148 anacı 

üzerine aşılı 125 (5.48 mm) hattı, en düşük 

değere ise aşısız 125 (3.66 mm) hattında 

ulaşılmıştır (Çizelge 7). 

Çizelge 7. 125 no’lu hattın 2019 ve 2020  yıllarına ait bitki boyu, ana gövdedeki boğum sayısı  ve ana 

gövde çapı değerleri 

Aşı  

Kombinasyonu 

Bitki Boyu (cm) 
Ana Gövdedeki Boğum 

Sayısı (adet) 
Ana Gövde Çapı (mm) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

125 124.8 c 72.4 b-d 16.0 b 11.8 bc 6.28 a 3.66 c 

125/125 164.2 b 62.4 d 25.4 a 10.6 c 5.93 a 4.71 b 

PI296341/125  99.6 c 83.4 b 17.6 b 12.2 a-c 5.12 b 4.72 b 

3335/125 188.8 ab 71.0 cd 27.2 a 11.6 c 5.66 ab 4.82 b 

Argenterio/125  171.8 b 80.2 bc 25.6 a 11.6 c 6.01 a 5.15 ab 

Nun9075/125 204.0 a 100.6 a 24.8 a 14.4 a 5.79 ab 4.97 ab 

TZ148/125 180.6 ab 103.8 a 24.3 a 14.0 ab 6.02 a 5.48 a 

LSD (%5) 29.0 11.1 4.1 2.1 0.69 0.49 
       

Aşılı ve aşısız 125 hattının dikimden ilk dişi 

çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısında ve 

dikimden %50 dişi çiçeklenmeye kadar geçen 

gün sayısında her iki yılda da uygulamalar 

arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır 

(Çizelge 8).  
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Çizelge 8. 125 no’lu hattın 2019 ve 2020 yıllarına ait  ilk ve %50 dişi çiçeklenme süreleri 

Aşı Kombinasyonu 

Dikimden İlk Dişi Çiçeklenmeye Kadar 

Geçen Gün Sayısı 

Dikimden %50 Çiçeklenmeye Kadar 

Geçen Gün Sayısı 

2019 2020 2019 2020 

125 23.0 34.0 25.0 40.0 

125/125 20.0 37.0 22.0 40.0 

PI296341/125  23.0 36.0 25.0 40.0 

3335/125 20.0 39.0 22.0 45.0 

Argentario/125  21.0 37.0 22.0 46.0 

Nun9075/125 24.0 37.0 25.0 46.0 

TZ148/125 24.0 38.0 25.0   43.0 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 
     

Denemede kullanılan aşılı ve aşısız 162 hattının 

2019 yılında en uzun ana gövde TZ148 anacı 

üzerine aşılı bitkilerde (238.6 cm), en kısa ana 

gövde ise aşısız kontrol bitkilerinde (141.0 cm) 

ölçülmüştür. 2020 yılında ise en yüksek değer 

Nun9075 anacı üzerine aşılı bitkilerde (121.6 

cm), en düşük değer ise 3335 anacı üzerine aşılı 

bitkilerde (66.6 cm) ölçülmüştür. Ana gövdedeki 

boğum sayısı en yüksek değerlere 3335 (31.4 

adet), Argentario (31.2 adet), TZ148 (31.2 adet) 

anaçları üzerine aşılı 162 hattında ulaşırken, en 

düşük değer ise aşısız (16.2) 162 hattından elde 

edilmiştir. 2020 yılında ise en yüksek değer 

Argentario anacı üzerine aşılı 162 (19.0 adet) 

hattından, en düşük değeri ise 3335 üzerine aşılı 

162 (11.0 adet) hattından elde edilmiştir. Ana 

gövde çapı bakımından en yüksek değer 

Nun9075 anacı üzerine aşılı 162 (5.94 mm) 

hattından, en düşük değer ise aşısız kontrol 162 

(4.70 mm) hattından alınmıştır. 2020 yılında ise 

en yüksek değerler TZ148 (4.84 mm) ve 

Nun9075 (4.75 mm) anaçları üzerine aşılı 162 

hattında, en düşük değer ise aşısız kontrol (4.10 

mm) 162 hattında tespit edilmiştir (Çizelge 9). 

 

Çizelge 9. 162 no’lu hattın 2019 ve 2020 yıllarına ait bitki boyu, ana gövdedeki boğum sayısı  ve ana 

gövde çapı değerleri 

Aşı 

Kombinasyonu 

Bitki Boyu (cm) 
Ana Gövdedeki Boğum 

Sayısı (adet) 
Ana Gövde Çapı (mm) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

162 141.0 d 80.8 de 16.2 d 16.8 a-c 4.70 c 4.10 c 

162/162 165.0 cd 83.2 cd 25.0 c 16.4 a-c 5.41 b 4.56 ab 

PI296341/162  173.2 c 98.2 bc 26.3 bc 14.6 c 5.65 ab 4.34 bc 

3335/162 209.6 b 66.6 e 31.4 a 11.0 d 5.30 b 4.19 bc 

Argentario/162  219.2 ab 87.2 cd 31.2 a 19.0 a 5.34 b 4.50 a-c 

Nun9075/162 205.0 b 121.6 a 30.1 ab 18.6 ab 5.94 a 4.75 a 

TZ148/162 238.6 a 111.4 ab 31.2 a 16.0 bc 5.71 ab 4.84 a 

LSD (%5) 24.05 14.72 4.5 2.70 0.46 0.37 
       

Aşılı ve aşısız 162 hattının dikimden ilk dişi 

çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısında ve 

dikimden %50 dişi çiçeklenmeye kadar geçen 

gün sayısında her iki yılda da uygulamalar 

arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır 

(Çizelge 10).  

Çizelge 10. 162 no’lu hattın 2019 ve 2020 yıllarına ait ilk ve %50 dişi çiçeklenme süreleri 

Aşı Kombinasyonu 

Dikimden İlk Dişi Çiçeklenmeye 

Kadar Geçen Gün Sayısı 

Dikimden %50 Çiçeklenmeye Kadar 

Geçen Gün Sayısı 

2019 2020 2019 2020 

162 23.0 29.0 25.0 31.0 

162/162 20.0 31.0 22.0 33.0 

PI296341/162  23.0 31.0 25.0 36.0 

3335/162 20.0 29.0 22.0 33.0 

Argentario/162  21.0 27.0 22.0 33.0 

Nun9075/162 24.0 27.0 25.0 31.0 

TZ148/162 24.0 27.0 25.0 32.0 

LSD (%5) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 
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Sonuç 

Kullanılan 187, 125, 11 ve 162 numaralı karpuz 

hatlarının farklı anaçlar ve kendi kökleri üzerine 

aşılanmasının bitki boyu üzerine etkilerine 

bakıldığında, 2019 yılında 99.6 cm ile 238.6 cm, 

2020 yılında ise  62.2 cm ile 121.6 cm arasında 

değiştiği ve C.maxima×C. moschata melez 

anaçları üzerine aşılı bitkilerin daha yüksek bitki 

boyuna sahip olduğu görülmektedir. Hussein ve 

Sarı  (2020) çekirdeksiz karpuzda (19.8 ile 65.5 

cm arasında değiştiği) ve Kombo ve Sari (2019) 

Crimson sweet karpuz çeşidini farklı anaçlara 

aşılayarak yaptıkları çalışmalarda da bitki boyu 

bakımından (2016 yılında 39.3 ile 90.6 cm, 2017 

yılında 52.2 ile 76.31 cm arasında değiştiği) 

Nun9075 üzerine aşılamanın en iyi sonucu 

verdiğini bulmuşlardır. Yetişir ve Sarı (2004), 

hipokotil morfolojisinin değişik sıcaklıklarda 

farklı çıkış performansı gösteren anaçlar üzerine 

aşılanmış olan karpuz fidelerinde aşı tutum 

oranına ve bitki büyümesine etkilerini 

araştırdıkları bir çalışmada (bitki boylarının 6.0 

cm ile 26.3 cm arasında değiştiği) ise Lagenaria 

grubu anaçlara aşılamanın en yüksek ana gövde 

uzunluğunu verdiğini bildirmektedirler. Alan ve 

ark. (2007)’nın karpuzda aşılamanın büyüme, 

verim ve kalitesine etkilerini araştırdıkları 

çalışmada (bitki boylarının 112.0 cm ile 205.3 

cm arasında değiştiği) TZ-148, RS-841 (C. 

maxima×C. moschata) ve 64-18 (Lagenaria 

siceraria) anaçlarına aşılamanın en yüksek ana 

gövde uzunluğunu oluşturduğunu 

bildirmektedirler. Ana gövdedeki boğum 

sayısının 2019 yılında 15.7 adet ile 31.4 adet, 

2020 yılında ise  10.6 adet ile 19.0 adet arasında, 

ana gövde çapının  2019 yılında 4.4 mm ile 6.8 

mm, 2020 yılında ise  3.7 mm ile 5.5 mm 

arasında değişmiş ve ana gövdedeki boğum 

sayısı ve ana gövde çapı bakımından yıllara göre 

değişmekle beraber Lagenaria spp. ve C. 

maxima×C. moschata melezleri üzerine 

aşılananlarda daha yüksek değerler alınmıştır. 

Hussein ve Sarı  (2020) (Ana gövdedeki boğum 

sayısı 6.3 ile 11.1, Ana gövde çapının 6.90 mm 

ile 7.39 mm) ve Kombo ve Sari (2019) (Ana 

gövdedeki boğum sayısı 2016 yılında 11.7  ile 

17.5, 2017 yılında 10.2 ile 12.9 arasında 

değiştiği; Ana gövde çapının 2016 yılında 7.91 

mm ile 9.19 mm, 2017 yılında 7.72 mm ile 

10.16 mm arasında değiştiği)’nın buldukları 

sonuçlarda da, Nun9075 üzerine aşılamanın ana 

gövdedeki boğum sayısını en fazla arttırdığı 

tespit edilmiştir. Yetişir ve Sarı (2004), ana 

gövdedeki boğum sayısı bakımından (Ana 

gövdedeki boğum sayısı 10.2 ile 22.2) 

Lagenaria tipi ve C. maxima anaçlarının en 

yüksek sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. 

Literatürlerdeki elde edilen sonuçlar açıkta veya 

örtüaltında olmasına bağlı olarak rakamlar 

değişkenlik göstermektedir. Bizim yaptığımız 

çalışmada ilk dişi çiçek oluşturmanın üzerine 

etkilerine bakıldığında 2019 yılında 20 gün ile 

26 gün, 2020 yılında ise  27.0 gün ile 42.0 gün,  

% 50 çiçeklenmenin 2019 yılında 22 gün ile 28 

gün, 2020 yılında ise  30.7 gün ile 48.3 gün, 

arasında değiştiği ve ilk dişi çiçek oluşturmanın 

ve %50 çiçeklenmenin hatlara ve yıllara göre 

değişmekle beraber Kombo ve Sari (2019)’nın 

(ilk dişi çiçek oluşturma 2016 yılında 44.8 gün 

ile 55.0 gün, 2017 yılında 37.8 gün ile 40.8 gün 

arasında, %50 dişi çiçeklenmenin 2016 yılında 

55.0 gün ile 59.8 gün, 2017 yılında 41.5 gün ile 

45.0 gün arasında) bulduğu sonuçlara benzer 

olarak kontrol bitkilerinde daha erkene alındığı 

görülse de, istatistiki olarak aşılamanın çok fazla 

bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  Sonuç 

olarak bitkisel gelişim açısından 2020 yılı 

sonuçları daha düşük bulunmasının ve farklı 

sonuçlar çıkmasının ana nedeni bu yıldaki 

sıcaklık değerlerinin 2019 yılındaki sıcaklık 

değerlerinden daha düşük seyretmesi ve 2019 

yılında denemenin kurulduğu seranın toprak 

yapısının kumlu yapıya sahip olması, 2020 

yılındaki seranın tınlı toprak yapısına sahip 

olmasından kaynaklanamaktadır. Aşılı olarak 

yapılan karpuz yetiştiriciliğinde C. maxima×C. 

moschata melezi anaçların çok güçlü 

olmalarından dolayı ön plana çıktığı  

söylenebilir. 

 
Bu çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 

desteklenmiştir.Proje No: TAGEM/BBAD/A/19/A1/P1/1545 
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Organik Tarımda Sürdürülebilirlik İçin Biberde (Capsicum annuum L. Var. Kandil 

Dolma) Organik Tohum Üretiminin Değerlendirilmesi 

 

Sevinç BAŞAY  
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle-Bursa 

 

Öz 

“Kandil Dolma” biber çeşidinin kullanıldığı bu çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama 

ve Üretim Çiftliğine ait organik üretim parseli ile konvansiyonel üretim parsellerinde 2018 ve 2019 üretim 

yıllarında yürütülmüştür. Konvansiyonel parsel ve organik parsel üretimlerinde izin verilen girdiler 

kullanılmıştır. Her iki deneme yılında da konvansiyonel parseldeki biber bitkilerinin organik parseldeki 

bitkilere göre daha hızlı geliştiği ve daha yüksek boylu bitki oluşturduğu saptanmıştır, organik parselde 

ortalama bitki boyu ve çapı sırasıyla 33,43 cm, 29,97 cm iken, konvansiyonel parselde ortalama bitki boyu ve 

çapı sırasıyla 43,27 cm, 39,07 cm tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak meyve ve tohum değerleri de 

konvansiyonel parselde artmıştır. Organik parselde meyve başına tohum ağırlığı, adedi ve 1000 dane tohum 

ağırlığı sırasıyla; 1,7 g/meyve, 209,51 adet/meyve ve 5,48 g iken konvensiyonel parselde meyve başına tohum 

ağırlığı, adedi ve 1000 dane tohum ağırlığı sırasıyla; 3,25 g/meyve, 293,35 adet/meyve ve 6,49 g belirlenmiştir. 

Her iki hasat döneminde de tohumluk meyvelerin kalite özellikleri incelendiğinde; verim, ortalama meyve 

sayısı, meyve ağırlığı ve boyu bakımından üretim şekilleri arasındaki fark p≤0.01 güvenle önemli bulunurken, 

yıllar arasındaki fark önemsiz kalmıştır. Çalışmada genel olarak biber tohumu üretiminde konvansiyonel üretim 

ve ilk hasat değerlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle organik tohum üretiminde, verimde 

azalma olduğu ancak organik üretimde sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenme için bu üretim şeklinin önemli 

olduğu ve ilk hasat meyve tohumlarının alınmasının önemine dikkat çekilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, organik, konvansiyonel, biber, tohum. 

 

Evaluation of Organic Seed Production in Pepper (Capsicum annuum L. Var. Kandil Dolma) for 

Sustainability in Organic Agriculture 

Abstract  

This research was conducted between 2018 and 2019 in the organic and conventional production parcels of the 

“Research, Application and Production Farm” of the Bursa Uludağ University Faculty of Agriculture.  Only 

inputs that have been allowed were used in the conventional and organic parcels.  In both trial years, it has been 

determined that pepper plants in traditional parcels develop faster and form higher plants than organic parcels. 

The average plant height and diameter in the organic plot were 33.43 cm, 29.97 cm, respectively, while the 

average plant height and diameter in the conventional plot were 43.27 cm and 39.07 cm, respectively. 

Depending on this, fruit and seed values increased in the conventional parcel. Seed weight per fruit, seed 

number and 1000 grain weight in organic parcel respectively; While 1.7 g / fruit, 209.51 pieces / fruit and 5.48 

g, seed weight, number and 1000 grain weight per fruit in conventional parcel were respectively; 3.25 g / fruit, 

293.35 pcs / fruit and 6.49 g were determined. When the quality characteristics of fruits of plants cultivated for 

seed production were examined in both harvest periods, while difference between the production methods was 

found as significant (, p≤0.01) in terms of yield, average fruit number, fruit weight and length, difference 

between years was insignificant. In the study, it was found that conventional production and first harvest values 

were higher in pepper seed production in general. For this reason, it was pointed out that there is a decrease in 

yield in organic seed production, however this form of production is important for sustainability and healthy 

nutrition and the importance of extracting of seed from fruits at the first harvest. 

Keywords: Sustainability. organic, conventional, pepper, seed. 
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Giriş 

Tohum, bitkisel üretimde başlangıç materyali 

olması sebebiyle önem arz etmektedir. Sebze 

tohum üretimi, hem tür zenginliği ve hem de buna 

bağlı farklı iklimsel gereksinim ve biyolojiye 

(döllenme, çiçek yapısı vs.) sahip olmaları 

nedeniyle daha fazla teknik bilgi ve deneyim 

gerektiren özellik taşımaktadır (Demir ve ark. 

2010). Günümüzde tohum sadece tarımsal bir 

girdi değil, aynı zamanda teknoloji kullanılarak 

elde edilen ve yüksek gelir getiren ekonomik 

değere sahip bir üründür. Ülkelerin tarımsal 

yapıları ve tarımdaki başarıları ile tohumculuk 

seviyeleri arasında sıkı bir paralellik olduğu da 
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unutulmamalıdır (Açıkgöz, 2005; Eser ve ark. 

2005).      

Organik bitkisel üretimdeki en önemli 

girdilerden biri tohumdur ve kaliteli tohum 

genetik, fizyolojik, fiziksel ve sağlık 

özelliklerinin toplamıdır. Organik üretimde 

organik tohum kullanılması, 2001 yılından 

itibaren zorunlu hale getirilmiştir (Ermiş ve ark, 

2015). Ancak birçok ülkede olduğu gibi, 

ülkemizde de organik tohum üretiminin, üretici 

talebinin çok altında olması nedeniyle bu 

zorunluluğun uygulanması her geçen yıl ileri bir 

tarihe ertelenmektedir. Ülkemizde organik tohum 

üretimi, oldukça düşük seviyelerdedir (Duman, 

2009).  Özellikle vegetasyon süresi uzun olan 

türlerde, bitkinin doğal koşullara maruz kalma 

süresi uzadıkça, hastalık ve zararlılar ile 

mücadele dönemi ve dengeli beslenmenin 

sağlanması, toprak yapısının sürdürülebilirliğinin 

korunması da zorlaşmaktadır (Hubbard ve ark. 

2016). Bu gibi sorunlar, organik sebze tohumluğu 

üretiminin dünyada oldukça yavaş geliştiğini ve 

tohumuna ulaşılabilir tür sayısının oldukça az 

olduğunu göstermektedir (Bonina ve Cantliffe, 

2004). Organik üretimde, organik tohumlar 

gereklidir. Fakat organik tohum temininde sıkıntı 

olması sebebiyle, organik üretimde tohumların 

organik bir sistem altında en az bir nesil 

üretilmesi şartıyla, özel tohum şirketlerinden 

gelen geleneksel F1 çeşitlerine izin verilmektedir. 

Bununla birlikte, geleneksel F1 çeşitlerin organik 

tarım koşullarında her zaman iyi performans 

göstermediği gözlemlenmektedir. Bunun nedeni, 

geleneksel F1 çeşitlerin optimum koşullarda 

geliştirilmeleri ve organik bir ortama ayak 

uyduramamaları gösterilebilir (Thakur ve ark. 

2017). Dayanıklı çeşitlen kullanımı, hastalığın 

kontrolü bakımından hem çok etkili, hem de 

ekonomik olmaktadır  (Mart, 2005). Organik 

koşullar altında yetiştirilen çeşitlerin, biyotik ve 

abiyotik koşullara daha dayanıklı ve yetiştirildiği 

ortamda daha rekabetçi olması beklenmektedir. 

Bu yüzden, organik tarım sektörünün, organik 

yetiştiriciliğe iyi uyum sağlamış, güvenilir, 

kaliteli, stabil verime sahip "organik çeşitlere" 

ihtiyacı vardır (Kaya, 2012). Bu ancak organik 

alanlarda yerel çeşitlerin yetiştirilmesi ve bu 

sırada çok iyi gözlemlenerek ve organik alana en 

uyumlu çeşidin tespiti yani organik ıslah ile 

mümkün olmaktadır. Tohum çalışmalarında 

kalite kriterleri, en önemli konulardan biridir. 

Meyve ağırlığı, meyve boyu, meyve eni, tohum 

ağırlığı, meyve başına tohum ağırlığı ve 1000 

dane ağırlığı gibi parametreler arasındaki ilişki, 

dikkati çeken konulardandır. Tohum büyüklüğü 

tohum kalitesinin önemli bir parametresidir ve 

daha büyük tohumlar tarlada daha iyi fide 

oluşumunu teşvik etmektedir (Rahman ve ark. 

2017). Sunulan bu çalışmanın amacı, organik ve 

konvansiyonel yöntemlerle üretilen, kandil 

dolma biber çeşidinde, bitki gelişimi, meyve 

özellikleri, verim ve tohum kalite özelliklerinin 

karşılaştırılmasıdır. 

 

Materyal ve Metot 

Çalışma, 2018 ve 2019 yıllarında Bursa Uludağ 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Uygulama ve 

Üretim Çiftliğindeki “Organik Sertifikalı” ve 

“konvansiyonel” alanlarda yürütülmüştür. Her 

iki üretim şeklindeki toprak yapısının; killi 

olduğu, sırasıyla toprak organik madde içeriği 

1,51 ve 0,18, pH’sı 6,50 ve 7.84 ve tuz içeriği % 

0,045 ve 0,017 olarak belirlenmiştir. Azot, fosfor 

ve potasyum içerikleri ile alınabilir kalsiyum, 

mağnezyum, demir, mangan ve çinko gibi mikro 

element içerikleri ise her iki parselde de eşit veya 

birbirlerine çok yakın oranlarda tespit edilmiştir. 

İki deneme yılında da her iki parselde ön bitki 

olarak bakla üretimi yapılmıştır. Konvansiyonel 

parselde ticari gübreler (15:15:15 ve amonyum 

nitrat; % 26) kullanılmıştır. Organik parselde ise 

fide dikiminden bir ay kadar önce iyi yanmış 

hayvan gübresi verilmiştir ve ilk hasattan sonra 1 

kez şerbet uygulaması yapılmıştır. Organik fide 

üretimi Bahçe Bitkileri Bölümü organik 

fideliğinde, konvansiyonel fide üretimi ise Bahçe 

Bitkileri Bölüm fideliğinde yapılmıştır. Biber 

fideleri 70 x 30 cm, mesafelerle masuraların 

boyun noktalarına,  el ve her iki yılda da mayıs 

ayının ikinci haftasında dikilmiştir. Üretim tipi 

(2)* tekerrür (3)= 6 parselden oluşan deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre her 

tekerrürde 20 bitki olacak şekilde kurulmuştur. 

Organik ve konvansiyonel parseller arasındaki 

mesafenin belirlenmesinde ve organik parselde 

kültürel işlemlerin uygulanmasında; tamamen 

ülkemiz Organik Tarım Yönetmeliğinden 

faydalanılmıştır (Anonim, 2010). Bitki gelişim 

dönemi süresince her parselde bitki boyu, ve bitki 

çapı, gelişme mevsimine bağlı olarak üç defa 

(Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının ikinci 

haftasında) ölçülerek kaydedilmiştir. Her iki 

deneme yılında da hasat, Ağustos ayı ortasında ve 

Eylül ayı sonunda olmak üzere 2 kez yapılmıştır. 
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Hasat döneminde bitki başına toplam meyve 

adedi, bitki başına verim ve ortalama meyve 

ağırlığı, meyve boy ve meyve çapı saptanmıştır. 

Hasat edilen meyvelerden tohumlar, yıkama 

yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Yıkama sonrası 

tohumlar, yarı gölgede kurutulmuştur. Tohumda 

meyve başına tohum ağırlığı, tohum adedi ve 

1000 dane ağırlığı belirlenmiştir. Elde edilen 

veriler SPSS for Windows 22 istatistik paket 

programında değerlendirilmiştir. Üretim 

tiplerinin farklı yıllara göre bitki gelişimi ve 

verimi üzerine etkileri Frequencies analizi ile 

belirlenmiş olup, üretim tiplerinin birbirleri 

arasındaki farklılıklar ise bağımsız örneklerin t 

testine göre değerlendirilmiştir. 

 

 

Bulgular ve Tartışma 

Organik “Kandil Dolma” biber tohumu 

üretiminde tohum verimi ve tohum kalitesinin 

belirlenmesi amaçlı yürütülen bu çalışmada; bitki 

gelişim özellikleri, meyve ve tohum verimi 

değerleri, üretim şekli ve üretim yıllarına göre 

karşılaştırmalı verilmiştir. Üretim tiplerinin 

birbirleri arasındaki farklılıklar ise bağımsız 

örneklerin t testine göre değerlendirilmiştir. Bitki 

gelişim özellikleri incelendiğinde, üç farklı 

dönemde yapılan ölçümlerde, bitki boyu ve bitki 

çapı değerlerinin dönemlere bağlı artarak 

değiştiği belirlenmiştir. Bitki boyu değişiminde 

her iki üretim yılında da üretim yöntemleri 

arasındaki fark, p0.01 güvenle önemli 

bulunmuştur (Çizelge 1) 

Çizelge 1. Biberde farklı üretim tipleri ile değişkenler arasındaki bağımsız örneklerin t testi sonuçları 
Parametreler Konvansiyonel    Organik Anlamlılık (iki yönlü) 

Bitki Boyu (ort/cm)       42,27       34,82             0,006* 

Bitki Çapı (ort/cm)       39,07       29,98             0,033* 

Verim (g/bitki)      925,73     562,28             0,01** 

Ort.Meyve Sayı (adet/bitki)        22,95       17,35             0,01** 

Ort Meyve Ağırlığı (g)       39,66       32,12             0,01** 

Meyve Boyu (cm)        7,07         5,11             0,01** 

Meyve Çapı (cm)        5,17         4,81             0,39 

Tohum Ağırlığı (g/meyve)        3,25         1,70             0,01** 

Tohum Adedi(adet/meyve)        293          209             0,02** 

1000 Dane Ağırlığı (g)        6,49         5,48             0,02** 
  *p ≤ 0,05 **p ≤ 0,01 olarak belirtilmiştir. 

Organik ve konvansiyonel parselde ilk yılda ve 

ilk ölçüm olan 30. gün ölçümünde sırasıyla 28,77 

cm ve 41,33 cm olan bitki boyu, son dönemde 

sırasıyla 38,40 cm ve 44,50 cm olarak tespit 

edilmiştir İkinci deneme yılında da, 30. gün 

ölçümünde sırasıyla 32,40 ve 37,50 cm ile 

başlayan bitki boyu yüksekliği gelişme dönemi 

sonunda 40,50 ve 44,50 cm’ye ulaşmıştır 

(Çizelge 2).  
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Çizelge 2. Biberin “Kandil Dolma” çeşidinde organik ve konvansiyonel üretimde bitki boyu (cm) ve 

bitki çapı (cm) ölçüm değerleri 

Üretim Yıllar 
Ölçüm 

(gün) 

Bitki Boyu 

(ort/cm) 

Bitki Çapı 

(ort/cm) 

Organik  

I. 

 

 

Ortalama          

30. 28,77 20,11 

60. 33,12 22,80 

90. 38,40 

33,43 

26,77 

23,22 

II. 

 

 

Ortalama 

Genel Ort. 

30. 32,40 34,20 

60. 35,75 36,80 

90. 40,50 

36,21 

34,80 

39,20 

36,73 

29.97 

Konvansiyonel 

I. 

 

 

Ortalama                         

30. 41,33 32,77 

60. 44,20 37,60 

90. 

 

45,44 

43,65 

43,75 

38,04 

II. 

 

 

Ortalama  

Genel Ort.                  

30. 37,50 36,30 

60. 40,70 39,90 

90. 44,50 

40,90 

42,27 

44,10 

40,10 

39,07 

Her iki deneme yılında da konvansiyonel 

parseldeki biber bitkilerinin organik parseldeki 

bitkilere göre, daha hızlı geliştiği ve daha yüksek 

bitki boyuna sahip olduğu saptanmıştır. Biber 

bitkilerindeki bitki çapı değişimi bakımından da, 

bitki boyundaki değişime benzer bulgular elde 

edilmiştir. Bitki çapı değişimi açısından her iki 

üretim yılında da, üretim yöntemleri arasındaki 

fark, p≤0.05 güvenle önemli bulunmuştur 

(Çizelge 3). Bitki çapı, organik ve konvansiyonel 

parselde ilk yılda ve ilk ölçüm olan 30. gün 

ölçümde sırasıyla 20,11 cm ve 32,77 cm olan 

bitki boyu, son dönemde sırasıyla 26,77 cm ve 

43,75 cm olarak tespit edilmiştir.  İkinci deneme 

yılında da 30. gün ölçümde sırasıyla 34,20 ve 

36,30 cm ile başlayan bitki boyu yüksekliği 

gelişme dönemi sonunda 39,2 ve 44,10 cm’ye 

ulaşmıştır. Her iki deneme yılında da 

konvansiyonel parseldeki biber bitkilerinin 

organik parseldeki bitkilere göre, daha hızlı 

geliştiği ve daha geniş bitki çapı oluşturduğu 

saptanmıştır. Bitki boyu ve bitki çapı 

değişiminde her iki üretimde de, yıllar arasındaki 

fark istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur 

(Çizelge 3).  

Çizelge 3. Biberde farklı üretim yılları ile parametreler arasında bağımsız örneklerin t testi sonuçları 
Parametreler    I. Yıl   II. Yıl Anlamlılık (iki yönlü) 

Bitki Boyu (ort/cm)    38,54   38,55 0,996 

Bitki Çapı (ort/cm)    30,63   38,41 0,07 

Verim (g/bitki)  768,39   719,63 0,697 

Ort.Meyve Sayı (adet/bitki)     20,65   19,65 0,683 

Ort Meyve Ağırlığı (g)    35,86   35,92 0,975 

Meyve Boyu (cm)      5,89   6,28 0,660 

Meyve Çapı (cm)      4,91   5,17 0,390 

Tohum Ağırlığı (g/meyve)      2,32   2,62 0,711 

Tohum Adedi(adet/meyve)      238   264 0,509 

1000 Dane Ağırlığı (g)      6,26   5,71 0,247 
*p ≤ 0,05 **p ≤ 0,01 olarak belirtilmiştir. 

Konvansiyonel olarak yetiştirilen bitkiler, 

organik olarak yetiştirilen bitkilerine göre daha 

yüksek bitki boyu ve bitki çapı oluşturmuşlardır. 

Anggraheni ve ark. (2019), Şili biberinde, bitki 

boyu ve bitki çapının, bitki dikiminden sonra 30., 

40. ve 90. günlerde yapılan ölçümlerde arttığını 

ve uygulanan organik gübrelere göre ölçüm 

değerlerinin farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Dolayısıyla bu çalışmanın sonuçları, çalışmamız 

sonuçları ile paralellik göstermektedir. Organik 
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ve konvansiyonel olarak üretilen tohumluk biber 

meyvelerinin hasat dönemlerine göre belirlenen 

bitki başına verim ve meyve özellikleri de 

Çizelge 4’de verilmiştir. Her iki hasat döneminde 

de tohumluk meyvelerin kalite özellikleri 

incelendiğinde; verim, ortalama meyve sayısı, 

meyve ağırlığı ve boyu bakımından üretim 

şekilleri arasındaki fark p≤0.01 güvenle önemli 

bulunurken (Çizelge 1), yıllar arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur (Çizelge 3). Ayrıca meyve 

çapı bakımından, hem üretim şekilleri arasında 

fark, hem de yıllar arasındaki fark istatistiki 

açıdan önemsiz bulunmuştur. Bitki başına verim, 

organik parselde I. yılda, ilk ve ikinci hasatta 

sırasıyla 730,422 (g/bitki), 404,948 (g/bitki), 

konvansiyonel parselde I. yılda ilk ve ikinci 

hasatta sırasıyla 1305,24 (g/bitki),  

632,952(g/bitki), organik parselde II. yılda, ilk ve 

ikinci hasatta sırasıyla 739,125 (g/bitki), 374,65 

(g/bitki), konvansiyonel parselde II. yılda, ilk ve 

ikinci hasatta sırasıyla 1057,485 (g/bitki),  

707,256 (g/bitki) olarak tespit edilmiştir (Çizelge 

4).  

Çizelge 4. Biberin “Kandil Dolma” çeşidinde bitki başına verim (g/bitki), ortalama meyve sayısı 

(adet/bitki), ortalama meyve ağırlığı (g), meyve boyu (cm), meyve çapı (cm) 

Üretim Yıllar Hasat 
Verim 

(g/bitki) 

Ort. Meyve 

Sayısı 

(adet/bitki) 

Ort. 

Meyve 

Ağır. (g) 

Meyve 

Boyu  

(cm) 

Meyve 

Çapı 

(cm) 

Organik 

I. 

 

Ort.               

I. 730,422 21,7 33,66 5,36 5,29 

II 404,948 

567,685 
13,4 

17,55 

30,22 

31,94 

4,61 

4,98 

4,00 

4,64 

II. 

 

Ort.          

G.Ort 

I. 739,125 22,5 32,85 5,50 5,34 

II 374,650 

556,88 

562,28 

11,8 

17,15 

17,35 

31,75 

32,30 

2,12 

4,98 

5,24 

5,11 

4,64 

4,99 

4,81 

Konvansiyonel 

I. 

 

Ort.       

I. 1305,24 29,8 43,80 6,29 5,20 

II 632,952 

969,09 

17,7 

23,75 

35,76 

39,78 

7,32 

6,80 

5,16 

5,18 

II. 

 

Ort. 

I. 1057,485 25,5 41,47 7,42 5,70 

II 707,256 

882,37 

18,8 

22,15 

37,62 

39,54 

7,25 

7,33 

4,62 

5,16 

Hasat dönemleri karşılaştırıldığında ise, her iki 

üretim şeklinde de ilk hasat dönemi meyvelerinin 

verim değerlerinin ikinci hasat dönemi 

meyvelerinden daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Kniss ve ark. (2016), organik 

mahsullerin, konvansiyonel muadillerine göre 

önemli ölçüde daha düşük verime sahip 

olduğunu, organik çiftliklerin kabaca 1/3 daha az 

buğday ve soya fasulyesi ürettiklerini, patates 

üretiminin ise % 62 oranında daha düşük 

olduğunu belirtmişlerdir. Aynı şekilde Seufert ve 

ark. (2012) genel olarak organik olarak 

yetiştirilen ürünlerden elde edilen verimlerin, 

konvansiyonel verimlerden tipik olarak daha 

düşük olduğunu, ancak bu verim farklılıklarının, 

sistem ve saha özelliklerine bağlı olarak oldukça 

bağlamsal olduğunu ve verim düşüklüğünün 

sistem ve saha çalışmalarına göre % 5 ile % 34 

arasında değiştiğini belirtmektedirler. Neri ve 

ark. (2020), konvansiyonel ve organik sistemler 

altında 20 tane fasulye genotipinin tohum 

verimine bakmış ve hem organik sistem ile 

konvansiyonel sistem arasında hem de genotipler 

arasında anlamlı farklar tespit ederken, Organik 

sistemde fasulye çeşitlerinin üretimini umut 

verici bulduklarını beyan etmişlerdir. Todorova 

ve ark., (2014) Farklı organik üretim 

sistemlerinde biber genotiplerinin 

değerlendirilmesi, isimli çalışmalarında; biber 

genotiplerinin çoğunun organik sistemde yüksek 

toplam verim gösterdiği, fakat konvansiyonel 

koşullara göre daha kötü meyve karakterlerine 

sahip olduklarını belirtmişlerdir. Reyes-Pérez ve 

ark. (2019) kitosan uygulamasıyla biber 

meyvesinin büyüme, verim ve beslenme 

kalitesinin değerlendirmesi çalışmaları 

sonucunda; kitosan uygulanan dolma biber 

meyvelerinde, uzunluk ve çapta artış 

gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra; kontrol 

muamelesine göre verimde de önemli ölçüde 

artışın tespit edildiği ve 300 mg ha-1'lik 

konsantrasyondan en iyi sonucun alındığı 

belirtilmiştir. Funsho ve ark. (2015) Nijerya'nın 

iki farklı ekolojik bölgesinde tatlı biber 
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performansı üzerine organik ve inorganik 

gübrenin karşılaştırmalı değerlendirmesi üzerine 

yapmış oldukları çalışma sonucunda; biberin 

organik olarak başarıyla üretilebileceğini ve en 

yüksek büyüme parametreleri ve verimi kanatlı 

gübresinden elde ettiklerini belirtmişlerdir. 

Ortalama meyve sayısı; organik parselde I.yılda, 

ilk ve ikinci hasatta sırasıyla 21,7 (adet/bitki), 

13,4 (adet/bitki), konvansiyonel parselde I.yılda, 

ilk ve ikinci hasatta sırasıyla 29,8 (adet/bitki),  

17,7 (adet/bitki), organik parselde II. yılda, ilk ve 

ikinci hasatta sırasıyla 22,5 (adet/bitki), 11,8 

(adet/bitki), konvansiyonel parselde II. yılda, ilk 

ve ikinci hasatta sırasıyla 25,5 (adet/bitki),  18,8 

(adet/bitki)  meyve tespit edilmiştir (Çizelge 4). 

Ortalama meyve ağırlığı, organik parselde I. 

yılda, ilk ve ikinci hasatta sırasıyla 33,66 g, 30,22 

g, konvansiyonel parselde I. yılda, ilk ve ikinci 

hasatta sırasıyla 43,80 g,  35,76 g,  organik 

parselde II. yılda, ilk ve ikinci hasatta sırasıyla 

32,85 g, 31,75 g, konvansiyonel parselde II. 

yılda, ilk ve ikinci hasatta sırasıyla 41,47 g,  37,62 

g olarak tespit edilmiştir. Ortalama meyve boyu, 

organik parselde I. yılda, ilk ve ikinci hasatta 

sırasıyla 5,36 cm, 4,61 cm, konvansiyonel 

parselde I. yılda, ilk ve ikinci hasatta sırasıyla 

6,29 cm, 7,32 cm,  organik parselde II. yılda, ilk 

ve ikinci hasatta sırasıyla 5,50 cm, 4,98 cm,  

konvansiyonel parselde II. yılda, ilk ve ikinci 

hasatta sırasıyla 7,42 cm,  7,25 cm olarak tespit 

edilmiştir. Hasat dönemleri karşılaştırıldığında 

ise, her iki üretim şeklinde de ilk hasat dönemi 

meyvelerinin meyve çap, boy ve ağırlık 

değerlerinin ikinci hasat dönemi meyvelerinden 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Meyve kalite 

özellikleri bakımından deneme yılları arasında 

ise istatistiki olarak önemli bir farklılık 

gözlemlenmemiştir (Çizelge 3). Konvansiyonel 

parsel bitkilerinin meyve kalite özellikleri; 

ortalama meyve sayısı, meyve ağırlığı ve boyu, 

organik parsel bitkilerinden daha yüksek 

bulunmuştur. Çalışmamızın meyve kalite 

özellikleri sonuçları, Duman (2009) ‘Organik 

biber (capsicum annuum l.) tohumu üretiminde 

verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi’ 

çalışması ile Türkmen ve ark (2000) ‘Bazı sivri 

ve dolma biber çeşitlerinin van koşullarında 

açıkta ve plastik tünellerdeki verim ve 

erkencilikleri’ çalışmasının verim ve ortalama 

meyve ağırlığı, ortalama meyve sayısı sonuçları 

ile paralellik göstermektedir. 

Organik ve konvansiyonel olarak üretilen 

tohumluk biber meyvelerinin hasat dönemlerine 

göre belirlenen bitki başına tohum ağırlığı, tohum 

adedi ve1000 dane ağırlığı Çizelge 5’te 

verilmiştir. Her iki hasat döneminde de tohumluk 

meyvelerin tohum özellikleri incelendiğinde; 

meyve başına tohum ağırlığı, tohum adedi ve 

1000 dane ağırlığı bakımından üretim şekilleri 

arasındaki fark meyve başına tohum ağırlığında 

p≤0.01 güvenle önemli, tohum adedi ve 1000 

dane ağırlığında p≤0.05 güvenle önemli 

bulunurken (Çizelge 1), yıllar arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur (Çizelge 3). Meyve başına 

tohum ağırlığı, organik parselde I. yılda, ilk ve 

ikinci hasatta sırasıyla 1,9 (g/meyve), 1,3 

(g/meyve), konvansiyonel parselde I.yılda, ilk ve 

ikinci hasatta sırasıyla 3,7 (g/meyve),  2,4 

(g/meyve), organik parselde II, yılda, ilk ve ikinci 

hasatta sırasıyla 2,1 (g/meyve), 1,5 (g/meyve), 

konvansiyonel parselde II. yılda, ilk ve ikinci 

hasatta sırasıyla 4,2 (g/meyve),  2,7 (g/meyve) 

olarak tespit edilmiştir. Meyve başına tohum 

adedi organik parselde, I.yılda, ilk ve ikinci 

hasatta sırasıyla 192,05 (adet/meyve), 187,37 

(adet/meyve), konvansiyonel parselde I. yılda, ilk 

ve ikinci hasatta sırasıyla 303,42 (adet/meyve),  

271,60 (adet/meyve), organik parselde II. yılda, 

ilk ve ikinci hasatta sırasıyla 238,20 

(adet/meyve), 220,42 (adet/meyve), 

konvansiyonel parselde II. yılda, ilk ve ikinci 

hasatta sırasıyla 320,14 (adet/meyve),  278,25 

(adet/meyve) olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5).  
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Çizelge 5. Biberde “Kandil Dolma” çeşidinde tohum ağırlığı (g/meyve), tohum adedi (adet/meyve), 

1000 dane  ağırlığı (g) tohum özellik değerleri 
Üretim Yıllar Hasat Toh.Ağır. 

(g/meyve) 

Toh. Adedi 

(adet/meyve) 

1000 dane 

Ağırlığı (g) 

Organik  I. 

 

Ort. 

I. 1,9 192,05 6,22 

II 1,3 

1,6 

187,37 

189,71 

5,64 

5,92 

II. 

 

Ort. 

G.Ort. 

I. 2,1 238,20 5,80 

II 1,5 

1,8 

1,7 

220,42 

229,31 

209,51 

4,28 

5,04 

5,48 

Konvansiyonel I. 

 

Ort. 

I. 3,7 303,42 6,94 

II 2,4 

3,05 

271,60 

287,51 

6,27 

6,60 

II. 

 

Ort. 

G. Ort. 

I. 4,2 320,14 6,85 

II 2,7 

3,45 

3,25 

278,25 

299,19 

293,35 

5,92 

6,38 

6,49 

 

Konvansiyonel üretimde meyve başına tohum 

ağırlığı ve meyve başına tohum adedi 

değerlerinin, organik üretimden daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Sanchez ve ark (1993) 

‘Dolmalık biber tohumu üretiminde bitki 

büyüklüğünün verim ve kalite üzerine etkisi’ 

üzerine yapmış oldukları çalışma sonucunda, 

biber bitkisinin büyüklüğünün toplam meyve 

sayısını artırdığını ve bu bitkiler tarafından 

üretilen tohumların kalitesini artırabildiğini 

belirtmişlerdir. Başay (2020) ‘Patlıcan meyve 

morfolojisi ve tohum özellikleri arasındaki 

korelasyon’ çalışmasında meyve başına tohum 

ağırlığı ve meyve başına tohum adedi 

bakımından organik tarıma göre konvensiyonel 

üretimden daha iyi sonuç aldığını belirtmiştir ve 

sonuçları bizim çalışmamızla paralellik 

göstermektedir. 

1000 dane ağırlığı, organik parselde, I. yılda, ilk 

ve ikinci hasatta sırasıyla 6,22 g, 5,64 g,  

konvansiyonel parselde I.yılda, ilk ve ikinci 

hasatta sırasıyla 6,94 g,  6,27 g, organik parselde 

II. yılda, ilk ve ikinci hasatta sırasıyla 5,80 g, 4,28 

g, konvansiyonel parselde II. yılda, ilk ve ikinci 

hasatta sırasıyla 6,85 g,  5,92 g olarak tespit 

edilmiştir. Konvansiyonel üretimde 1000 dane 

ağırlığı, organik üretimden daha yüksek 

olmuştur. Bu durum, konvansiyonel üretimde 

meyve başına tohum ağırlıklarının da yüksek 

çıkması ile açıklanabilir. Konvansiyonel 

üretimde bitkinin gübre kullanımına bağlı olarak, 

daha hızlı bitki besin elementlerine ulaşması ve 

koşulların bitkiyi besleme yönünden hiçbir 

kısıtlama olmamasına bağlanabilir. Yıldırım ve 

ark. (2020) organik dört farklı biber çeşidinin 

tohum ömürleri üzerine yapmış oldukları çalışma 

sırasında; kandil dolma biber çeşidinin 1000 dane 

ağırlığının organik yetiştirilende 6,79 g, 

konvansiyonel yetiştiricilikte ise 6,56 g 

bulunmuştur. Bu sonuç bizim çalışmamızda 

belirttiğimiz; konvansiyonel üretimde 1000 dane 

ağırlığı, organik üretimden daha yüksek sonucu 

ile ters düşmektedir. Da Silva ve ark. (2019), 

Brezilya'da sekiz farklı roka (Eruca sativa Mill.) 

çeşidinin organik üretim sisteminde, tohum 

canlılığı, tohum sayısı, verim, 1000 dane ağırlığı, 

ilk çimlenme sayısına bakmışlar,  sonuçta 

"Astro" ve "Giovana" nın organik sistemde iyi 

performans gösterdiğini tespit etmişlerdir. 
Channabasanagowda ve ark. (2007) ‘Organik 

gübrenin buğdayın büyüme, tohum verimi ve 

kalitesi üzerine etkisi’ isimli çalışmalarının 

sonucunda; vermikompost + kanatlı gübre 

kombinasyonunun buğdayın büyümesini, tohum 

verimini ve kalitesini anlamlı derecede 

yükselttiğini belirtmektedirler. Cebeci (2007),  

‘F1 hıyar (Cucumis sativus L.) tohum üretiminde 

meyve sayısı ile tohum miktarı ve kalitesi 

arasındaki ilişkiler’ üzerine yapmış olduğu 

çalışmada; meyve ağırlığı değerlerinin, meyve 

çapı, meyve boyu ve 1000 dane ağırlık değerleri 

ile pozitif korelasyona sahip olduğunu 

saptamıştır. 

   

Sonuç 

Sonuçlar incelendiğinde, konvansiyonel 

yöntemlerin kullanıldığı parseldeki bitkiler 

organik yöntemlerin kullanıldığı parsel 
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bitkilerine göre daha yüksek bitki boyu ve bitki 

çapı değerlerine sahip olmuşlardır. Aynı şekilde, 

konvansiyonel parsel bitkilerinin meyve verimi 

ve meyve kalite özellikleri organik parsel 

bitkilerinden daha yüksek bulunmuştur. 

Konvansiyonel üretimde meyve başına tohum 

ağırlığı, tohum adedi ve1000 dane ağırlığı, 

organik üretimden daha yüksek olmuştur. 

Belirlenen bu farklılıkların, konvansiyonel 

üretimde, bitkinin ihtiyaç duyduğu gübre, ilaç ve 

koruyucu ilaçların zamanında, hiçbir kısıtlama 

olmadan verilmesi ve bitkininde hızlı bir şekilde 

alımı sebebi ile organik üretimden tüm 

ölçümlerde daha etkin olduğu düşünülebilir. 

Organik tohum üretimi yaparken, organik 

tarımda sürdürülebilirlik için bölgeye adapte 

olmuş, yerel çeşitlerin organik alanlarda mutlaka 

organik tohumları üretilmelidir. Ayrıca tohum 

üretimi çalışmalarında sadece bir iki yıllık 

çalışmalarla gerçekçi sonuçlara ulaşmanın pek te 

mümkün olamayacağı ve organik tohum üretimi 

çalışmalarının devamlılığı olması kanısındayım. 

Özellikle organik tohumların uzun yıllar organik 

alanlarda üretilmesi sonucu organik tarım 

alanlarının zorlu koşullarına adapte olan 

çeşitlerin verim ve kalite özelliklerini iyi bir 

şekilde ortaya koyabileceği ve daha iyi sonuçlar 

alınabileceği düşünülebilir. Bu çalışmaların 

ışığında; organik ıslah ile organik üretime en 

uygun olan çeşitler çıkarılabilir. 
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Farklı Böğürtlen (Rubus fruticosus L.) Çeşitlerinin Klasik ve Yeni Nesil Doku Kültürü 

Teknikleri ile Mikroçoğaltım Olanaklarının Araştırılması 
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Öz 

Bu çalışmada, beş farklı böğürtlen çeşidinin (Black Diamond, Black Pearl, Chester, Triple Crown ve New 

Berry) Plantform biyoreaktör sistemi ve katı besin ortamlarında karşılaştırmalı olarak mikroçoğaltım ve 

köklendirme çalışmaları yürütülmüştür. Çeşitlerin katı kültür mikroçoğaltım denemelerinde, MS temel besin 

ortamına BA (Benzil Adenin) (0, 1.0, 2.0 mg/L) ve GA3 (Gibberellik Asit) (0.5 mg/L) bitki büyüme 

düzenleyicileri uygulanmıştır. Katı kültür köklenme denemeleri için MS besin ortamında NAA (Naftalen 

Asetik Asit) (0, 0.5, 1.0, 2.0 mg/L) ve IBA (İndol Bütirik Asit) (0, 0.5, 1.0, 2.0 mg/L) büyüme düzenleyicileri 

denenmiştir. Katı kültür denemeleri sonucunda en yüksek mikroçoğaltım değerleri 1 mg/L BA ve en iyi 

köklenme başarısı 1 mg/L NAA bitki büyüme düzenleyici konsantrasyonları içeren besin ortamlarından elde 

edilmiştir. Mikroçoğaltım ve köklendirme için belirlenen en iyi besin ortamı içeriği ile Plantform sisteminde 

çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, Plantform sistemi her beş böğürtlen çeşidi için bitki boyu, çoğalma 

katsayısı, bitki kalitesi ve köklenme bakımından katı kültür sistemine göre daha iyi sonuç vermiştir. Bu 

çalışma ile Plantform biyoreaktör sistemi, mikroçoğaltım ve köklendirme açısından katı kültür ortamlarına 

göre daha etkili bir yöntem olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Plantform, geçici daldırma biyoreaktör sistemi, böğürtlen, Rubus fruticosus L., 

mikroçoğaltım. 

Investigation of Micropropagation Opportunities of Different Blackberry (Rubus fruticosus L.) 

Cultivars with Classical and New Generation Tissue Culture Techniques  

Abstract 

In this study, micropropagation and rooting studies were carried out in comparative Plantform bioreactor 

system and solid media with five different blackberry cultivars (Black Diamond, Black Pearl, Chester, Triple 

Crown and New Berry). Micropropagation of blackberry cultivars were evaluated in solid MS media 

supplemented with BA (Benzyl Adenine) (0.0, 1.0, 2.0 mg/L) and GA3 (Gibberellic Acid) (0.5 mg/L). 

Rooting was evaluated in solid MS media supplemented with NAA (Naphthalene Acetic Acid) (0.0, 0.5, 1.0, 

2.0 mg/L) and IBA (Indole-3-Butyric Acid) (0, 0.5, 1.0, 2.0 mg/L). Based on the solid media, the best results 

in all five blackberry cultivars were obtained from MS medium containing 1 mg/L BA plant growth regulator 

concentration for micropropagation and that of from MS medium containing 1 mg/L NAA plant growth 

regulatory concentration for rooting. Micropropagation and rooting studies were carried out in the Plantform 

system with the best-defined media content from the solid media. As a result of studies, Plantform system 

showed better plant growth, multiplication coefficient, plant quality, and rooting than the solid culture system 

for all five blackberry cultivars. Plantform bioreactor system was evidenced as a more effective method in 

terms of micropropagation and rooting compared to solid culture media with this study. 

Keywords: Plantform. temporary immersion bioreactor systems, blackberry, Rubus fruticosus L., 

micropropagation. 
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Giriş 

Meyve özellikleri yönünden üzümsü meyveler 

grubunda yer alan böğürtlen dünyada ılıman 

iklim bölgelerinde, subtropik iklimden ve kutup 

iklim sınırlarına kadar yayılmıştır. Türkiye 

böğürtlenin anavatanı sınırları içerisindedir. 

Böğürtlenlerin Anadolu’nun 1000 m’nin 

üzerinde hava ve toprak neminin sağlandığı 
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yerlerde yoğun olarak yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Son yıllarda, zengin antioksidan 

içeriği nedeniyle böğürtlen meyvelerine olan ilgi 

artmıştır (Göktaş, 2011). Ülkemizde uzun 

yıllardan beri doku kültürü çalışmalarıyla çok 

sayıda bitki türü in vitro şartlarda başarıyla 

üretilmektedir. Bu sistem içerisinde çoğunlukla 

katılaştırıcı “Agar” kullanılarak katı ortam 

kültürlerinde eksplantlar kültüre alınmaktadır. 

Agar ve diğer katılaştırıcı bileşenler doku 

kültüründe girdi maliyeti en yüksek olan 

bileşendir. Ayrıca klasik doku kültürü 

tekniklerinin yoğun işgücü gerektirmesinin yanı 

sıra üretim maliyetleri de oldukça yüksektir. 

Klasik katı kültür yöntemlerinde çok sayıda 

kültür kabına gereksinim duyulmakta ve bu 

durum iklimlendirme ortamlarının büyütülmesi 

için yer ihtiyacını zorunlu hale getirmektedir 

(Umarusman ve Aka Kaçar, 2018). Katı kültür 

sistemlerinde katı besin ortamına yerleştirilen 

eksplantların gelişmelerinde sürekliliğin 

sağlanması için periyodik olarak alt kültüre 

alınmaları zorunludur. Her bir alt kültür 

sırasında besin ortamlarında kontaminasyon 

görülme olasılığı artmaktadır. Katılaştırıcı 

bileşenlerin kullanıldığı katı besin ortamlarında 

gerçekleştirilen doku kültürü çalışmaları, sıvı 

besin ortamında yapılan doku kültür çalışmaları 

ile kıyaslandığında katı kültür ortamlarında 

kontaminasyon oluşma riski daha yüksektir 

(Etienne ve Berthouly, 2002). Katı kültür 

sistemlerinde karşılaşılan sorunlar sebebiyle son 

zamanlarda geliştirilen ve bitkinin belirli 

aralıklarla sıvı yüzeyden uzaklaşmasını mümkün 

kılan geçici daldırma sistemi biyoreaktörler 

kullanılmaktadır. Geçici daldırma sistemi 

biyoreaktörler, ilk olarak Haris ve Mason (1983) 

tarafından geliştirilmiş olup ilk başarılı bitki 

rejenerasyon sonuçları Solanum tuberosum ve 

Coffee arabica’nın somatik embriyolarından 

elde edilmiştir (Etienne ve Berthouly, 2006).  

Geçici daldırma sistemi biyoreaktörlerde diğer 

biyoreaktör sistemlerinden farklı olarak 

eksplantlar ile sıvı besin ortamı arasında zaman 

zaman geçici temas sağlayabilen bir yüzey 

geliştirilmiştir (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Plantform geçici daldırma biyoreaktör sistemi (boyutlar 180 × 150 × 150 mm) (Georgiev ve 

ark., 2014; Aka Kaçar ve ark., 2020) 

Hava akımı ile ortam belirli aralıklarla yukarı 

doğru çıkarak bitkinin ihtiyaç duyduğu besin 

maddelerine ulaşması sağlanmaktadır. Daldırma 

işlemi süresince hava akımı ve besin ortamı 

bitkiye nüfuz ederek materyale zarar vermeden 

dokulara iletilmektedir. Biyoreaktörlerde kitlesel 

bitki üretim protokollerinin kurulabilmesi için, 

katı kültür ve sıvı ortamlarda optimum kültür 

koşullarının belirlenmesi büyük önem arz 

etmektedir. Günümüzde doku kültürü 

çalışmaları sayesinde böğürtlen çeşitlerinin 

klonal ve kitlesel olarak çoğaltılması 

mümkündür. Bu çalışmanın amacı, yeni nesil 

doku kültürü sistemi olan Plantform® geçici 

daldırma biyoreaktör sistemi ile klasik doku 

kültürü tekniklerinin böğürtlen bitkisi için 

mikroçoğaltım ve köklendirme açısından 

başarılarının karşılaştırılmasıdır. 

Materyal ve Yöntem 

Bitkisel Materyal 

Çalışmada beş farklı (Black Diamond, Black 

Pearl, Chester, Triple Crown ve New Berry) 

böğürtlen çeşidi kullanılmıştır.  

Bitkisel Materyalin Sterilizasyonu 

Çalışma kapsamında kullanılan böğürtlen 

çeşitlerine ait sürgün uçları laboratuvara 

getirildikten sonra, toz ve katı partikülleri 

uzaklaştırmak amacıyla çeşme suyu altında 10 

dk yıkanmıştır. Daha sonra sürgün uçları %70 

etil alkol çözeltisinde 3 dk ardından %5 sodyum 

hipoklorit + 1-2 damla Tween 20 çözeltisinde 10 

dk bekletilmiştir. Ardından dezenfektan 

maddelerin uzaklaştırılması amacıyla, 3 defa 

steril saf su ile durulanmıştır. 
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Katı Kültür Mikroçoğaltım Denemelerinin 

Kurulması 

Katı besin ortamında kültüre alınan böğürtlen 

çeşitleri; 1-2 mg/L BA ve 0.5 mg/L GA3 

kombinasyonları ile 30 g/L sakkaroz, 7.5 g/L 

agar içeren MS (Murashige ve Skoog, 1962) 

besin ortamında kültüre alınmışlardır. Besin 

ortamının pH’sı 5.5’e ayarlanmıştır. Katı kültür 

mikroçoğaltım denemelerinde, mikroçoğaltım 

ortamlarında her bir tekerrür için 20 bitki kültüre 

alınmıştır. Kültüre alınan bitkiler 16 saat 

aydınlık 8 saat karanlık, 25±2 °C sıcaklık 

koşullarında gelişmeye bırakılmıştır. Eksplantlar 

dört haftada bir olmak üzere toplamda 3 kez alt 

kültüre alınmıştır. Denemede besin ortamının 

mikroçoğaltıma etkisi belirlenirken her çeşit 

kendi içinde değerlendirilmiştir.  

Katı Kültür Köklendirme Denemelerinin 

Kurulması 

Mikroçoğaltım denemeleri sonucunda elde 

edilen böğürtlen çeşitlerine ait bitkiler ile katı 

kültür köklendirme denemesi kurulmuştur. 

Köklenme denemelerinde, 0.5-1-2 mg/L IBA ve 

0.5-1-2 mg/L NAA ile 30 g/L sakkaroz, 7.5 g/L 

agar içeren MS besin ortamı kullanılmıştır. Katı 

kültür köklenme denemelerinde kullanılan besin 

ortamlarının pH’sı 5.5’e ayarlanmıştır. Katı 

kültür köklendirme denemelerinde, köklendirme 

ortamlarına her bir tekerrür için 20 bitki kültüre 

alınmıştır. Köklendirme ortamına alınan 

eksplantlar 16 saat aydınlık 8 saat karanlık, 

25±2°C sıcaklık koşullarında gelişmeye 

bırakılmıştır. Köklendirme denemesinde besin 

ortamının köklenmeye etkisi belirlenirken her 

çeşit kendi içinde değerlendirilmiştir.    

Plantform Biyoreaktör Sistemi ile 

Mikroçoğaltım Denemelerinin Kurulması 

Mikroçoğaltım denemeleri sonucunda elde 

edilen bitkiler ile Plantform Biyoreaktör Sistemi 

mikroçoğaltım denemeleri kurulmuştur. 

Denemede kullanılan besin ortamlarının 

içerisine katı ortam mikroçoğaltım 

denemelerinde en iyi sonuç veren bitki büyüme 

düzenleyici olarak belirlenen 1 mg/L BA ve 30 

g/L sakkaroz ilave edilmiştir. Mikroçoğaltım 

denemelerinde besin ortamlarının pH’sı 5.5’e 

ayarlanmıştır. Plantform biyoreaktör sistemi 

mikroçoğaltım denemesinde, sıvı besi yeri 

içeren her kültür kabına 500 mL besin ortamı 

eklenmiş ve 50 bitki kültüre alınmıştır. 

Plantform biyoreaktör sisteminde daldırma 

süresi 4 saatte 10 dk, havalandırma süresi ise 4 

saatte 15 dk olacak şekilde ayarlanmıştır. 

Kültüre alınan eksplantlar 16 saat aydınlık 8 saat 

karanlık ve 25±2 °C sıcaklık büyütme 

koşullarında kültüre alınmıştır. 

Plantform Biyoreaktör Sistemi ile 

Köklendirme Denemelerinin Kurulması 

Mikroçoğaltım denemeleri sonucunda elde 

edilen bitkiler ile Plantform biyoreaktör 

sistemleri kullanılarak köklendirme denemesi 

kurulmuştur. Köklenme denemelerinde 

kullanılan besin ortamlarının içerisine katı ortam 

köklendirme denemelerinde en iyi sonuç veren 

bitki büyüme düzenleyici olarak belirlenen 1 

mg/L NAA ve 30 g/L sakkaroz ilave edilmiştir. 

Plantform sistemi köklenme denemelerinde 

besin ortamlarının pH’sı 5.5’e ayarlanmıştır. 

Plantform biyoreaktör sistemi köklenme 

denemesinde, sıvı besi yeri içeren kültür kabına 

500 mL besin ortamı eklenmiş ve 50 bitki 

konulmuştur. Plantform biyoreaktör sisteminde, 

daldırma süresi 4 saatte 10 dk ve havalandırma 

süresi 4 saatte 15 dk olacak şekilde 

ayarlanmıştır. Plantform sistemi köklenme 

denemelerinde, bitkiler 8 hafta süresince kültüre 

alınmıştır. Kültüre alınan eksplantlar 16 saat 

aydınlık 8 saat karanlık, 25±2 °C sıcaklık 

koşullarında gelişmeye bırakılmıştır. 

Deneme Planı, İstatistik Analizleri ve 

İncelenen Kriterler 

Beş farklı böğürtlen çeşidi ile kurulan denemeler 

tesadüf parselleri deneme desenine göre 

kurulmuş olup, mikroçoğaltım ve köklendirilme 

denemelerinin tamamı 3 tekerrürlü olacak 

şekilde ve her tekerrürde 20 bitki kültüre 

alınarak gerçekleştirilmiştir. Katı kültür 

denemelerinde ortamlar her çeşit için ayrı ayrı 

kıyaslanmıştır. Yeni nesil doku kültürü sistemi 

olan Plantform geçici daldırma biyoreaktör 

sistemi ile klasik doku kültürü tekniklerinin 

mikroçoğaltım ve köklendirme açısından 

karşılaştırmalı olarak ortaya konduğu bu 

çalışmada, çoğalma katsayısı, bitki boyu, kök 

uzunluğu ve kök sayısı parametreleri 

incelenmiştir. Katı kültür ortamı mikroçoğaltım 

ve köklenme denemelerinde gelişen bitkiler dört 

haftada bir alt kültüre alınmıştır. Mikroçoğaltım 

denemelerinde üç alt kültür işlemi 

uygulanmıştır. Her alt kültürde incelenen 

parametrelerin ortalamaları alınmıştır. Plantform 

biyoreaktör sisteminde ise bitkiler 8 hafta 
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kültüre alınmıştır. Mikroçoğaltım denemeleri 

sonucunda; bitki boyu (cm) ve kardeş sayısı 

(kardeş/bitki) parametrelerine ait gözlemler, 

köklenme denemelerinde ise; bitki boyu (cm), 

kök uzunluğu (cm) ve kök sayısı (adet), 

parametrelerine ait gözlemler alınmıştır. 

Çalışmanın katı kültür mikroçoğaltım ve 

köklendirme denemelerinde elde edilen veriler 

ile varyans analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Önemli çıkan ortalamalar arasındaki farklılıklar 

LSD testi ile belirlenmiştir. Ayrıca böğürtlen 

çeşitleri için optimum olarak belirlenen besin 

ortamı ve bitki büyüme düzenleyici içeriğinde 

katı kültür ve Plantform sistemleri arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı t-testi analizi 

ile gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizler, 

JMP 8.01 programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular 

Mikroçoğaltım Denemelerine Ait Bulgular 

Katı kültür (Şekil 2) ve Plantform biyoreaktör 

sisteminde (Şekil 3) mikroçoğaltım denemeleri 

yürütülmüştür.

 
Şekil 2. Katı kültür ortamında mikroçoğaltılan böğürtlenler. 

 
Şekil 3. Platform sisteminde mikroçoğaltılan böğürtlenler. 

Katı kültür mikroçoğaltım denemelerinde 

kardeşlenme oranı ve bitki boyu parametreleri 

göz önüne alındığında tüm çeşitler için 1 mg/L 

BA içeren MS besin ortamı istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur. Fakat Chester çeşidi 

kardeşlenme katsayı açısından 2 mg/L BA 

içeren büyüme ortamında daha yüksek oranda 

gelişim gösterirken, bitki boyu açısından diğer 

çeşitlerle benzer sonuç vermiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Katı kültür mikroçoğaltım kardeşlenme ve bitki boyu gelişim oranları. 

Kardeşlenme Katsayısı (kardeş/bitki) 

BBD (mg/L) Black Diamond Black Pearl Chester New Berry Triple Crown 

BA 1 15,7a 10,4a 10,2b 24,3a 12,6a 

BA 1+GA3 0.5 12,1b 9,7a 8,0bc 18,3b 8,6b 

BA 2 11,4b 9,2a 13,0a 16,5b 8,2b 

BA 2+GA3 0.5 10,4b 7,8a 6,0c 15,5b 5,8b 

Kontrol 1,1c 1,1b 1,0d 1,3c 1,0c 

LSDBlack Diamond :0.076**, LSDBlack Pearl:0.037**, LSDChester:0.082*, LSDNew Berry: 0.024***, LSDTriple Crown:0.420*** 

Bitki Boyu (cm) 

BA 1 2,4a 2,2a 2,2a 2,1a 2,4a 

BA 1+GA3 0.5 1,8bc 1,8b 1,4c 1,7b 1,4c 

BA 2 2,0b 1,9b 1,8b 1,6b 1,7b 

BA 2+GA3 0.5 1,7c 1,8b 1,4cd 1,7b 1,8b 

Kontrol 1,4d 1,3c 1,2d 0,9c 0,9c 

LSDBlack Diamond :0.039**, LSDBlack Pearl:0.057**, LSDChester:0.011*, LSDNew Berry:0.063*, LSDTriple Crown:0.015** 
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Bu sonuçlar doğrultusunda kardeşlenme ve bitki 

uzunluğu açısından en yüksek değere sahip olan 

1 mg/L BA içeren MS besin ortamı ile 

Plantform biyoreaktör mikroçoğaltım denemesi 

kurulmuştur. Plantform biyoreaktör 

mikroçoğaltım denemesi sonrasında, katı kültür 

ile Plantform biyoreaktör sistemlerinde kültüre 

alınan eksplantların gelişimleri kardeşlenme 

katsayısı ve bitki boyu açısından 

karşılaştırılmıştır. Black Diamond, Chester, 

Triple Crown ve New Berry çeşitleri 

kardeşlenme katsayı açısından Plantform 

biyoreaktör sisteminde katı kültür sistemine göre 

daha yüksek başarı göstermiştir. Sistemler 

arasındaki bu fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur. Buna karşın Black Pearl çeşidinde 

kardeşlenme katsayısı açısından sistemler 

arasında istatistiksel olarak farklılık 

görülmemiştir. Chester, Triple Crown ve New 

Berry çeşitleri bitki boyu açısından Plantform 

biyoreaktör sisteminde katı kültür sistemine göre 

daha yüksek başarı göstermiştir. Sistemler 

arasındaki bu fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur. Black Diamond ve Black Pearl 

çeşitleri ise bitki boyu açısından sistemler 

arasında istatistiksel olarak farklılık 

görülmemiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Katı kültür ve Plantform sistemindeki mikroçoğaltım denemelerine ait veriler. 

Çeşitler Sistem 
Kardeşlenme Katsayısı 

(kardeş/bitki) 
P Değeri Bitki Boyu (cm) P Değeri 

Black Diamond 
Katı Kültür 15.7b 

0.001 
2.4 

0.07 
Plantform 20.2a 2.8 

Black Pearl 
Katı Kültür 10.4 

0.08 
2.2 

0.04 
Plantform 11.3 3.6 

Chester 
Katı Kültür 10.2b 

0.005 
2.2b 

0.044 
Plantform 20.6a 3.0a 

New Berry 
Katı Kültür 24.3b 

0.0043 
2.1b 

0.003 
Plantform 30.3a 2.4a 

Triple Crown 
Katı Kültür 12.6b 

0.05 
2.4b 

0.05 
Plantform 19.8a 3.2a 

      

Köklendirme Denemelerine Ait Bulgular 

Katı kültür ve Plantform biyoreaktör sisteminde 

köklenen bitkiler, dış koşullara aktarılmadan 

önce bitkilerin bulunduğu kültür kapları 

kademeli olarak açılarak sera ortamı şartlarına 

alışmaları için laboratuvarda ön alıştırma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Katı kültürde köklenen bitki 

kökleri, katılaştırıcı agardan uzaklaştırmak için 

su ile yıkanmıştır. Her iki sistemden elde edilen 

köklü bitkiler, sera koşullarında geliştirilmek 

üzere 1:1 oranda steril torf:perlit karışımı içeren 

viyollere aktarılmıştır. Bu aşamada bitki 

uzunluğu, kök uzunluğu ve kök sayısı 

parametreleri incelenmiştir. Katı kültür 

sisteminde köklenen bitkilerin %96’sı, 

Plantform sisteminde köklenen bitkilerin %99’u 

dış koşullarda hayatta kalmıştır. 

Katı kültür ve Plantform biyoreaktör sisteminde 

köklendirme denemeleri yürütülmüştür. Katı 

kültür ve Plantform sistemi köklendirme 

denemelerinde tüm çeşitlere ait eksplantlar 

%100 oranda köklenmiştir. Ancak uygulamalar 

arasında kök uzunluğu, kök sayısı ve kalite 

bakımından farklılıklar tespit edilmiştir. 

Denemelerde kök sayısı, kök uzunluğu ve bitki 

boyu parametreleri göz önüne alındığında tüm 

çeşitler için 1 mg/L NAA içeren MS besin 

ortamı istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(Çizelge 3). Bu sonuçlar doğrultusunda kök 

sayısı, kök uzunluğu ve bitki boyu açısından en 

yüksek değere sahip olan 1 mg/L NAA içeren 

MS besin ortamı ile Plantform biyoreaktör 

köklendirme denemesi kurulmuştur. Plantform 

biyoreaktör köklendirme denemesi sonrasında, 

katı kültür ile Plantform biyoreaktör 

sistemlerinde kültüre alınan eksplantların 

gelişimleri kök sayısı, kök uzunluğu ve bitki 

boyu açısından karşılaştırılmıştır. Deneme 

sonucunda New Berry çeşidi dışında tüm 

çeşitler için Plantform biyoreaktör sistemi kök 

sayısı açısından katı kültüre göre istatistiksel 

olarak daha yüksek sonuç vermiştir. Chester, 

New Berry ve Triple Crown çeşitleri Plantform 

biyoreaktör sisteminde kök uzunluğu açısından 

katı kültüre göre daha iyi gelişim gösterirken, 

Black Diamond ve Black Pearl çeşitleri için 

istatistiksel olarak bir fark görülmemiştir. Tüm 
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çeşitler için bitki boyu açısından Plantform 

biyoreaktör sisteminde katı kültür sistemine göre 

daha yüksek başarı göstermiştir. Sistemler 

arasındaki bu fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4). Ayrıca in vitro 

köklendirme çalışmaları sonrasında, Plantform 

sisteminde köklenen bitkilerde %100 oranda 

hayatta kalma başarısı görülerken, katı kültür 

ortamında köklenen bitkilerde %98 orada 

hayatta kalma başarısı elde edilmiştir. 

Çizelge 3.Katı kültür köklendirme kök sayısı, kök uzunluğu ve bitki boyu gelişim oranları 

Kök Sayısı (adet) 

BBD (mg/L) Black Diamond Black Pearl Chester New Berry Triple Crown 

IBA 0.5 4.3c 2.6d 4.9b 3.4b 2.8cd 

NAA 0.5 4.9b 2.7d 3.8d 3.0b 3.2bc 

IBA 1 3.8c  2.9cd  3.9cd 3.0b    3.1bcd 

NAA 1 5.6a 5.4a 6.3a 4.6a 4.1a 

IBA 2 4.2c  3.4bc  4.0cd 1.8c 3.3b 

NAA 2 1.5d 2.8d  4.5bc 3.1b    3.1bcd 

Control 1.9d 3.4b 3.1e 3.1b 2.7d 

LSDBlack Diamond :0.048**, LSDBlack Pearl: 0.076**,LSDChester:0.032***,LSDNew Berry: 0.124*,LSDTriple Crown: 0.30*** 

Kök Uzunluğu (cm) 

IBA 0.5 2.7c 2.1b 1.7c   2.1cd 2.6b 

NAA 0.5 1.8d 2.0b 2.1b   2.2bc 2.3c 

IBA 1 2.3c 2.1b 1.9b 1.8e 2.2c 

NAA 1 4.7a 2.8a 2.9a 3.1a 3.1a 

IBA 2 1.0e 2.2b 2.1b 1.5f 2.0d 

NAA 2 0.5e 2.1b 2.0b 2.2b 2.3c 

Control 3.6b 2.1b 2.0b   2.0de  2.4bc 

LSDBlack Diamond : 0.082***,LSDBlack Pearl: 0.025*,LSDChester: 0.048**,LSDNew Berry: 0.036**,LSDTriple Crown:0.49** 

Bitki Boyu (cm) 

IBA 0.5 1.8d 2.6b  2.2bc  2.3bc 2.6b 

NAA 0.5 2.0c  2.4bc 2.0c  2.2cb  2.4bc 

IBA 1  3.0ab  3.2ab  2.4bc 2.8b 2.6b 

NAA 1 3.4a 3.5a 4.2a 3.6a 3.8a 

IBA 2  2.2bc 2.1c  2.4bc 1.8d  2.2cb 

NAA 2 2.8b  3.1ab 2.8b  2.4bc  2.3bc 

Control 1.4d 2.0c 2.0c 2.1c 1.7d 

LSDBlack Diamond :0.46***, LSDBlack Pearl:0.86**, LSDChester:0.28***, LSDNew Berry:0.77***, LSDTriple Crown:0.94** 

 

Çizelge 4. Katı kültür ve Plantform sistemindeki köklendirme denemelerine ait veriler 

Çeşitler Sistem 
Kök Sayısı  

(adet) 

 

P Değeri 

Kök Uzunluğu 

(cm) 

 

P Değeri 

Bitki Boyu 

(cm) 

 

P Değeri 

Köklenme 

Oranı (%) 

Black 

Diamond 
Katı Kültür 5.6b 

0.0093 

4.7b 

0.09 

3.4b  

0,0015 

100 

Plantform 10.6a 5.2a 10.6a 100 

Black 

Pearl 
Katı Kültür 5.4b 

0.005 

2.8b 

0.06 

3.5b  

0,0023 

100 

Plantform 10.9a 3.6a 9.8a 100 

Chester Katı Kültür 6.3b 

0.0041 

2.9b 

0.032 

4.2b  

0,002 

100 

Plantform 12.7a 4.2a 11.3a 100 

New 

Berry 
Katı Kültür 4.6 

0.09 

3.1b 

0.0036 

3.6b  

0,0016 

100 

Plantform 5.8 4.4a 5.6a 100 

Triple 

Crown 
Katı Kültür 4.1b 

0.0022 

3.1b 

0.002 

3.8b  

0,003 

100 

Plantform 11.0a 4.6a 11.4a 100 
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Tartışma 

Bitki doku kültürü çalışmalarında pek çok kültür 

bitkisi başarıyla çoğaltılabilmektedir. Klonal 

çoğaltım tekniklerinin başında gelen 

mikroçoğaltım ve köklendirme çalışmalarında 

bitki büyüme düzenleyicilerinin çeşidi ve 

konsantrasyonu, kullanılan besin ortamı, 

karbonhidrat kaynağı ve yoğunluğu gibi birçok 

faktör çoğalma ve köklenme başarısını 

etkilemektedir. Bu faktörlerin yanı sıra genetik 

yapının da etkisi vardır. Bu bağlamda böğürtlen 

mikroçoğaltım çalışmalarında farklı protokoller 

geliştirmek adına araştırmalar bulunmaktadır. 

Borodulina ve ark. (2019), böğürtlen klonal 

mikroçoğaltımı için BAP, IBA ve GA3 içeren ve 

bitki büyüme düzenleyicileri içermeyen 

ortamlarda eksplantları kültüre almışlardır. 

Çalışma neticesinde, 2 mg/L IBA içeren ½ 

kuvvette MS besin ortamında eksplantların %96 

oranında köklendiğini, bitki büyüme 

düzenleyicileri içermeyen ortamda köklenmenin 

görüldüğünü fakat gelişen köklerin morfolojik 

olarak zayıf ve kılcal kök oluşturmadığını 

belirtmişlerdir. Yaptığımız bu çalışmada ise 1 

mg/L NAA içeren MS besin ortamında hem katı 

kültürde hem de Plantform sisteminde 

eksplantların tamamında kök oluşumu 

gözlenmiştir. Ayrıca Plantform sisteminde 

kültüre alınan eksplantlar, kök sayısı, kök 

uzunluğu ve bitki boyu açısından katı kültüre 

oranla önemli derecede başarılı bulunmuştur. 

Buna ek olarak, Plantform sisteminde köklenen 

bitkilerin dış koşullarda %100 oranda hayatta 

kalma başarısı Plantform sisteminin katı kültür 

sistemine göre oldukça başarılı olduğunun 

göstergesidir. Kefayeti ve ark. (2019), Chester 

böğürtlen çeşidinin in vitro çoğaltılması 

amacıyla yaptıkları çalışmada, böğürtlen 

sürgünlerini kullanarak bir mikroçoğaltım 

protokolü hazırlamışlardır. Yaptıkları çalışmada, 

BAP, NAA, IBA ve GA3 kombinasyonu içeren 

Woody Plant Medium (WPM) besin ortamında 

eksplantları mikroçoğaltım ve köklendirme için 

kültüre almışlardır. Çalışma sonuçlarına göre, en 

yüksek kardeşlenme oranı 2,0 mg/L BAP + 0,2 

mg/L IBA (9.66) ortamından elde etmişlerdir. 

Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada kullandığımız 

çeşitlerden biri olan Chester çeşidine ait 

mikroçoğaltım verilerini incelediğimizde, hem 

katı kültür ortamında (10.2) hem de Plantform 

sisteminde (20.4 adet sürgün/eksplant) daha 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Buna ek olarak, 

beş farklı çeşit kullanarak yapılan bu çalışmada, 

genetik yapının mikroçoğaltım başarısını 

etkilediği söylenebilir. New Berry çeşidine ait 

kardeşlenme katsayıları göz önüne alındığında, 

katı kültür ortamında 24.3, Plantform sisteminde 

ise 30.3 oranda kardeşlenme başarısı 

sağlanmıştır. Çalışmada yer verilen diğer 

çeşitlerin mikroçoğaltım verilerinde de 

farklılıklar görülmüştür. Bu veriler 

doğrultusunda, genetik farklılık söz konusu 

olduğunda bile Plantform sistemi böğürtlen 

mikroçoğaltımında katı kültür ortamına göre çok 

daha başarılı olmaktadır. 

Fathy ve ark. (2018), WPM, B5 ve MS besin 

ortamlarının böğürtlen için rejenerasyon başarını 

kıyasladıkları çalışmalarında, kardeşlenme oranı 

(1.83) ve bitki boyu (3.1 cm) bakımından MS 

besin ortamının WPM ve B5 ortamına göre 

oldukça başarılı olduğunu bildirmişlerdir. 

Ayrıca çalışmalarında, 0.6 mg/L BA içeren MS 

besin ortamında birinci alt kültürde 3.4 oranda 

kardeşlenme elde ettiklerini belirtmişlerdir. Aynı 

ortam ve büyüme düzenleyici içeriğinin %100 

oradan dış koşullarda hayatta kalma başarısı 

sağladığını bildirmişlerdir. Yaptığımız 

çalışmada ise, mikroçoğaltım için ortaya 

koyulan bu protokol 1 mg/L BA içeren MS 

besin ortamının 10.4-24.3 oranları arasında 

kardeşlenme başarısı sağladığı tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlar, hazırlanan içeriğin böğürtlen 

mikroçoğaltımı için uygulanabilir bir protokol 

olduğunun göstergesidir. Kereša ve ark. (2019), 

Reuben böğürtlen çeşidinin mikroçoğaltımı ve 

köklendirilmesi için BAP, meta-Topolin ve IAA 

kombinasyonları ile farklı karbonhidrat 

kaynakları içeren besin ortamlarında eksplantları 

kültüre almışlardır. Çalışma sonunda, en yüksek 

kardeşlenme oranı (2.6) 1 mg/L BAP içeren 

ortamdan elde edilirken, en yüksek bitki boyu 

0.3 mg/L meta-Topolin ve aynı orandaki BAP 

ortamından elde etmişlerdir. Köklendirmede ise 

en yüksek köklenme başarısı %61 oranla 

hormonsuz ortamdan elde edildiğini 

belirtmişlerdir. Yaptığımız çalışmada ise, 

kardeşlenme katsayısı (24.3) ve bitki boyu (2.4 

cm) parametreleri göz önüne alındığında 1 mg/L 

BA içeren MS besin ortamı mikroçoğaltım için 

en yüksek sonucu verirken, kök sayısı (6.3), kök 

uzunluğu (4.7 cm) ve bitki boyu (4.2 cm) 

parametleri incelendiğinde 1 mg/L NAA içeren 

MS besin ortamı köklendirme başarısı açısından 

en etkili ortam içeriği olarak tespit edilmiştir. 
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Katı ortam ve Plantform sisteminde kültüre 

alınan tüm eksplantlarda %100 oranda köklenme 

başarısı görülmüştür. Bu sonuçlar, ortaya 

koyduğumuz köklendirme protokolünün 

böğürtlen köklendirilmesi için uygulanabilir bir 

ortam olduğunun göstergesidir.  

Plantform biyoreaktör sistemi kullanılan besin 

ortamı, bitki büyüme düzenleyici içeriği, 

aydınlatma ve havalandırma periyotları gibi 

etkenler kültüre alınan bitkinin rejenerasyonu 

için farklılık göstermektedir. Arencibia ve ark. 

(2013), bir Rubus türündeki üç ahududu çeşidi 

için Plantfom geçici daldırma sisteminde 

mikroçaoğaltım çalışmaları yürütmüştür. 

Yapılan çalışmada bitki gelişimini teşvik etmek 

amacıyla sisteme CO2 gübrelemesi yaparak, 15 

ve 30 g/L sakkaroz içeren besin ortamlarında 

eksplantları kültüre almışlardır. Deneme 

sonuçlarına göre, CO2 gübrelemesi yapılan ve 15 

g/L sakkaroz içeren ortamda kültüre alınan 

bitkiler, bitki boyu, yaprak sayısı ve dış 

koşullara adaptasyon parametreleri açısından 

daha başarılı bulunmuştur. Ayrıca kültüre alınan 

bitkilerde klorofil oranında da artış gözlendiğini 

belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışmada görüldüğü 

gibi, Plantform biyoreaktör sistemlerine CO2 

gübrelemesi yaparak ve farklı karbonhidrat 

kaynakları veya konsantrasyonları kullanarak 

rejenerasyon başarısını artırmak mümkün 

olabilmektedir. 

Geçici daldırma biyoreaktör sistemlerinde 

daldırma sürelerindeki farklılıklar, türe göre 

değişmekle birlikte, vitrifikasyon oluşumunu 

azaltmada etkili olabilmektedir. Bu bağlamda 

tıbbi bir bitki olan Stevia rebaudiana ile yapılan 

bir çalışmada Sacco ve ark. (2015), Plantform 

sisteminde rejenerasyon için farklı daldırma 

sürelerinde eksplantları kültüre almışlardır. 

Çalışma sonucunda, 3 saatte bir daldırma 

süresinin kallus ve vitrifikasyon problemi 

meydana getirdiğini, 8 saatte bir daldırma 

süresinin ise daha kaliteli sürgün oluşumu 

sağladığını bildirmişlerdir. Pinellia ternate 

bitkisi ile yapılan bir çalışmada Zhang ve ark. 

(2017) Plantform biyoreaktör sisteminde 9 farklı 

daldırma döngüsünün mikroçoğaltım üzerine 

etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, 12 

saatte bir 5 dakika daldırma süresinin 

kardeşlenme ve gelişimi açısından en başarılı 

döngü olduğunu belirtmişlerdir.  

Geçici Daldırma Sistemleri, kültür bitkilerinin 

mikroçoğaltımı, sekonder metabolitlerin üretimi 

ve organogenesis çalışmalarında ortaya çıkan 

sorunların çözümü için klasik doku kültürü 

tekniklerine alternatif bir yöntem olarak 

geliştirilmiştir. Bugün, benzer veya farklı 

teknolojik prensiplere dayanan çeşitli geçici 

daldırma sistemleri, bitkilerde doku ve organ 

kültürü çalışmalarında başarılı bir şekilde 

uygulanmaktadır. Geliştirilen geçici daldırma 

sistemleri arasında TIB, RITA, BIB, SETIS 

biyoreaktör ve Plantform sistemleri 

bulunmaktadır (Georgiev ve ark., 2014). Son 

yıllarda geliştirilen bu sistemler arasında 

Plantform biyoreaktör sistemi oldukça yoğun 

kullanım alanına sahip olmuş ve birçok 

araştırmacı tarafından farklı türdeki bitkiler için 

kullanılmıştır. Türkiye’de Ceratonia siliqua 

(Umarusman ve Aka Kaçar, 2018), turunçgil 

anaçları (Cengiz ve Aka Kaçar, 2019), Prunus 

anaçları (Hasan Ali Dagman, 2019), Myrtus 

communis (Aka Kaçar ve ark., 2020), 

Spathiphyllum (Aka Kaçar ve ark., 2020), 

Pteridophyta (Uğur ve Yalçın Mendi, 2020) ve 

dünyanın farklı yerlerinde bulunan doku kültürü 

laboratuvarlarında Rubus idaeus (Welander ve 

ark., 2014), Myrtus communis ve Olea europaea 

(Benelli ve ark., 2015), Quercus robur (Gatti ve 

ark., 2015), Stevia rebaudiana (Sacco ve ark., 

2015), Phalaenopsis (Masnoddin ve ark., 2016), 

Musa spp. (Daungban ve ark., 2017), Guadua 

angustifolia (Gutiérrez ve ark., 2016), Gerbera 

jamesonii (Frómeta ve ark., 2017) gibi pek çok 

tür için Plantform biyoreaktör sistemi başarıyla 

kullanılmıştır. Plantform biyoreaktör sistemi ile 

yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, 

sistemin kullanılabilirliği, kapladığı alanın az 

olmasının yanında çok daha fazla sayıda 

eksplantın kültüre alınabilmesi, işçiliğin ve 

maliyetin daha az olması sebebiyle klasik katı 

kültür sistemine alternatif olabilecek başarılı bir 

sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 

Sonuç 

Yapılan bu çalışmada beş farklı böğürtlen çeşidi 

ile böğürtlen in vitro mikroçoğaltım ve 

köklendirme çalışmaları için farklı bitki büyüme 

düzenleyici konsantrasyonları uygulanarak ideal 

bir protokol ortaya konmuştur. Optimum 

mikroçoğaltım ve köklendirme içeriğinin 

belirlenmesi sonrasında katı kültür ve yeni nesil 

doku kültürü tekniklerinden biri olan geçici 



alatarım 2020, 19 (2): 75 - 84 

83 

daldırma Plantform biyoreaktör sistemlerinin 

mikroçoğaltım ve köklendirme üzerine etkisi 

araştırılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda 

Plantform sisteminin bitki gelişimi üzerinde çok 

daha yüksek oranda başarı sağladığı 

görülmüştür. Plantform biyoreaktör sistemi, 

sistemin ilk kurulumunda özel olarak geliştirilen 

kültür kapları, daldırma ve havalandırma sistemi 

ve bu sistemi periyodik olarak düzenleyen 

ekipmanlar açısından belirli maliyet gerektiriyor 

olsa da kitlesel üretime olanak sağlaması ve katı 

kültür sisteminde katılaştırıcı olarak kullanılan 

ve yüksek maliyete sahip olan agarın Plantform 

sisteminde kullanılmaması dolayısıyla maliyet 

açısından önemli bir avantaja sahiptir. Ayrıca 

Plantform sisteminde daldırma ve havalandırma 

düzeneğinin elektrik enerjine bağlı olması 

sebebiyle elektrik kesilme olasılığına karşı 

jeneratör sisteminin bulundurulması bu olası 

aksamaların önüne geçmek adına kullanılabilir. 

Gerçekleştirilen bu çalışma ile Plantform 

sistemin kullanılabilirliği, iş gücü ve zamandan 

tasarruf açısından da klasik katı kültür sistemine 

göre daha başarılı olduğu belirlenmiştir.  Buna 

ek olarak, Plantform biyoreaktör sisteminin 

büyük çaplı kitlesel üretimde başarılı bir şekilde 

uygulanabilir bir sistem olduğu ortaya 

konmuştur.  
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Tesadüf Melezleri AK-1 ve AK-2 ile GF 677 Anaçlarının Doku Kültüründe 

Çoğaltılabilmesinin Araştırılması 
 

Songül ÇÖMLEKÇİOĞLU   Şebnem Gözde TAMDOGAN  Ayzin KÜDEN  

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana/ Türkiye 

 

Öz 

Bu araştırmada, tesadüf çöğürü olarak bulunan (AK-1, AK-2) ile GF-677 anacının doku kültüründe canlılık, 

çoğalma ve köklenme özellikleri belirlenmiştir. Besin ortamı olarak Murashige ve Skoog (MS) kullanılmıştır. 

MS ortamına sürgün ucu canlılığı ve çoğaltım aşamalarında 0, 0.5, 1, 1.5 mg/l 6-benzil amino pürin (BAP) ve 

0.1 mg/l giberellik asit (GA3) ve köklenme aşamasında ise 0, 0.5, 1, 1.5 mg/l indol bütirik asit (IBA) ve 0.1 

mg/l GA3 ilave edilmiştir. En düşük canlılık, sürgün sayısı ve köklenme oranları, kontrol (hormonsuz) 

ortamında olmuştur. Bütün BAP + GA3 kombinasyonlarında %100 canlılık elde edilmiştir. Ortalama en 

düşük sürgün sayıları kontrol bitkilerinde saptanırken, en fazla sürgün sayısı 4.00 ile 1.5 BAP + 0.1 GA3 

içeren ortamdaki AK-1 genotipinden elde edilmiştir. AK-1 genotipinden elde edilen ortalama sürgün sayıları 

daha fazla olurken bunu sırasıyla GF-677 ve AK-2 genotipleri takip etmiştir. En yüksek oranda köklenme 

%43.38 ile 1.0 mg/l IBA + 0.1 mg/l GA3 içeren ortamdaki AK-1 genotipinden elde edilirken, bunu sırasıyla 

%36 ile 0.5 IBA + 0.1 mg/l GA3 ve %35.50 ile 1.5 IBA + 0.1 mg/l GA3 içeren ortamdaki GF-677 anacı takip 

etmiştir. AK-2 anacının GF-677 kadar iyi köklenme göstermesi bu anacın alternatif bir anaç olarak ümitvar 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar kelimeler: AK-1, AK-2, GF-677, doku kültürü. 

 

Investigation of Micropropagation of Coincidence Hybrids AK-1 and AK-2 and GF-677 Rootstocks 

 

Abstract 

In this study, the viability, proliferation and rooting properties of AK-1 and AK-2 rootstocks found as 

coincidental seedling and GF-677 were determined in tissue culture. Murashige and Skoog (MS) was used as 

nutrient media. In viability and propagation stages, 0, 0.5, 1, 1.5 mg/l 6-benzyl amino purine (BAP) and 0.1 

mg/l gibberellic acid (GA3), in rooting stage 0, 0.5, 1, 1.5 mg/l indole butyric acid (IBA) and 0.1 mg/l GA3, 

were added to MS medium. The lowest viability, shoot number and rooting rates were determined in the 

control (hormone-free) treatment. In all BAP + GA3 combinations 100% viability was obtained. While the 

mean the lowest number of shoot was determined in control plants, the highest shoot  numbers (4.00 

shoot/explant)  was obtained from the AK-1 genotype in the medium containing 1.5 BAP + 0.1 GA3. The 

highest average shoot numbers were obtained from AK-1, GF-677 and AK-2   genotypes, respectively. The 

highest rooting rate (43.38%) was obtained from the AK-1 genotype in the medium containing 1.0 mg/l IBA 

+ 0.1 mg/l GA3. Followed after AK-1 rootstock with the ratio of 36% and 35.50% in medium with 0.5 IBA + 

0.1 mg/l GA3 and 1.5 IBA + 0.1 mg/l GA3 respectively. The results show that AK-2 genotype was as good as  

GF-677. This revealed that AK-2 is promising as an alternative rootstock. 

Keywords: AK-1, AK-2, GF-677, tissue culture. 
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Giriş 

Teknolojik olarak gelişmiş ülkeler, doku kültürü 

teknikleri ile kaliteli ve düşük maliyetli bitkisel 

materyal çoğaltma açısından büyük potansiyele 

sahiptirler. Doku kültürü için mevcut ve referans 

protokollerin yanı sıra, yeni protokollerin 

geliştirilmesi yıl boyunca düzenli olarak bitki 

materyali sağlanmasına imkan sunmaktadır. 

Ayrıca, değerli gen kaynaklarının doku 

kültürüyle muhafazası sayesinde, hem 

endüstriye hem de akademik çalışmalara son 

derece fayda sağlamaktadır. Birçok araştırmacı 

tarafından yapılan çalışmaların sonucunda, bazı 

önemli ekonomik türler için optimize edilmiş 

mikro çoğaltma protokolleri, virüssüz üretim 

için termoterapi ve kriyoterapi teknikleri, 

somaklonal varyasyonun önlenmesi, kültürlerin 

korunması ve bitki gençleştirme gibi bir çok 

alanda olumlu gelişmeler kaydedilmiştir (Jain ve 

Haggman, 2007). 

Ülkemizde badem fidanları, çöğür anaçlarına 

aşılı olarak üretilmektedir. Birçok ülkede klon 

anaçları, çöğür anaçlara göre çoğunun kolay 

köklenme ve bazı hastalıklara dayanıklılık gibi 
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bazı üstün özelliklere sahip olmasından dolayı 

daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca, klon 

anaçları, çöğür anaçlara göre bir örnek materyal 

vermesi açısından daha üstündürler (Yılmaz, 

1992). Meyve yetiştiriciliği yapılan ülkelerde, 

genellikle özellikleri bilinen ve bu özellikleri 

mutasyonlar dışında değişmeyen anaçlar 

kullanılmaktadır. Klon anaçlarının 

kullanılmasıyla, verim ve kalite artırılabilmekte 

ve bahçe kurulması aşamasından başlayarak 

diğer teknik ve kültürel bakım işlemlerinde 

büyük kolaylıklar sağlanabilmektedir (Çelik, 

1983). Meyve ağaçlarında kullanılacak anaçlar 

aşılandıkları çeşitlerle uyuşur olmalı, erken ve 

düzenli verim vermeli, düşük sıcaklıklara 

özellikle donlara karşı dayanıklı olmalı, hastalık 

taşımamalı ve kuvvetli kök sistemine sahip 

olmalıdır (Trefois, 1985). Klonal anaçlar hızla 

ilerleyen teknolojiyle birlikte mikroçelik veya 

doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılmaktadır.  

GF-677 anacı çelikle çoğaltılabilmektedir. 

Ancak çelikle çoğaltmada, yıldan yıla değişen 

köklenme yüzdesi ve düşük çelik verimliliği 

nedeniyle, doku kültürü ile çoğaltma daha çok 

tercih edilmektedir (Dimassi ve Economou., 

1995). GF-677 anacının mikro çoğaltılması 

üzerine birçok araştırma yapılmıştır 

(Antonopoulou ve ark., 2004; Kester, 1970; 

Tabachnik ve Kester, 1977).   

Benzil Amino Pürin (BAP), sitokinin grubunda 

yer alan bir büyüme düzenleyicidir ve doku 

kültüründe çoğaltmada çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Aksiller meristemlerin 

meydana gelmesi ve sürgün oluşumu 

sitokininler tarafından kontrol edilmektedir 

(Dobranszki ve Silva, 2010). BAP, doku 

kültüründe köklenmeyi durdururken; hücre 

bölünmesini, sürgün çoğalmasını ve aksiller 

tomurcuk oluşumunu teşvik etmektedirler 

(Sutter, 1996).  

AK-1 ve AK-2 genotiplerinin çeliklerinin 

sislemede köklendirilmesi üzerine yapılan 

denemelerde, GF-677’nin köklenmesine yakın 

veya daha iyi sonuçlar elde edilmiş ve 

genotiplerin ümitvar anaç adayları oldukları 

belirlenmiştir (Gangal, 2004).  

Bu çalışmada, doku kültüründe farklı BAP ve 

indol butirik asit (IBA) içeren ortamlarda AK-1 

ve AK-2 genotiplerinin sürgün uçlarından elde 

edilen canlılık ve çoğalma özellikleri GF-677 

anacından elde edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır.   

Materyal ve Metot 

Materyal 

Araştırmada, Nonpareil badem çeşidinin 

tohumlarından tesadüf melezi olarak bulunan, 

AK-1 ve AK-2 ile GF-677 anacının sürgün 

uçları kullanılmıştır.  

GF-677: Kireçli topraklara uygun, kloroz, 

Phytopthora ve kök kanserine dayanıklı, yüksek 

kalitede meyve oluşumu sağlayan bir anaçtır. 

Üzerine aşılı çeşitleri ikinci yıldan itibaren 

meyveye yatırabilen, şeftalilerin kısa sürede 

büyük taçlara sahip olmasını sağlayan GF-677 

dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Ege, 

Akdeniz, Marmara ve GAP bölgesi için de 

önerilebilen bir anaçtır (Küden, 2000). 

AK-1 ve AK-2: Nonpareil badem 

tohumlarından elde edilmiş olan badem (Prunus 

dulcis L. x Prunus persicae L.) melezleridir. 

Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve Prof. Dr. Ali 

KÜDEN tarafından tesadüf melezleri olarak 

bulunmuşlardır (Gangal, 2004). 

 

Metot 

Kültür Ortamlarının Hazırlanması 

Araştırmada Murashige ve Skoog (MS) (1962) 

besi ortamı kullanılmış, farklı çoğaltım 

aşamalarında besi ortamına BAP, gibberellik 

asit (GA3) ve IBA ilave edilmiştir. Sürgün 

geliştirme ve çoğaltma aşamasında 0, 0.5, 1.0 ve 

1.5 mg/l BAP konsantrasyonları ile 0.1 mg/l 

GA3, köklendirme aşamasında ise 0, 0.5, 1.0 ve 

1.5 mg/l IBA ve 0.1 mg/l GA3 kullanılmıştır. 

Hazırlanan besi ortamının pH’sı 5.8’e 

ayarlanmış ve ortama 7 g/l agar ilave edilmiştir. 

Hazırlanan ortamlar, ısıtıcı üzerinde kaynamaya 

başlayıncaya kadar ısıtılmış ve 2.5 cm çap ve 25 

cm uzunluğundaki deney tüplerine 10 ml/tüp 

olacak şekilde dağıtılarak 121°C sıcaklık ve 

1.05 kg/cm2 basınç altındaki otoklavda 15dakika 

sterilize edilmiştir. Çoğaltma ve köklendirme 

aşamalarında da yine 2.5 x 15 cm boyutlarındaki 

tüpler kullanılmıştır. 

Sürgün Uçlarının Alınması ve Hazırlanması 

AK-1, AK-2 ve GF-677 genotiplerine ait yıllık 

sürgünler, Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve 

Uygulama parsellerinde bulunan bitkilerden 

mayıs-haziran aylarında alınmış ve doku kültürü 

çalışmaları Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA 
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Doku Kültürü Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. 

Sürgünler laboratuvarda musluk altında 

yıkandıktan sonra, steril kabin içerisinde 1 

dakika %70’lik etil alkol çözeltisinde, daha 

sonra %20’lik sodyum hipoklorit ve bir iki 

damla Tween-20 içeren solüsyonda 5 dakika 

bekletilmiş, ardından 3-4 kez steril saf su ile 

çalkalanarak durulanmıştır (Güler, 2017). 

Sürgün Uçlarının Kültüre Alınması ve 

Kültür Koşulları  

Sterilizasyonu yapılan bitki materyallerinden 

büyüme konisi ve 2-3 yaprak taslağı kalacak 

şekilde yaklaşık 0.5-1.0 mm büyüklüğündeki 

sürgün uçları alınarak, 0,0.5, 1.0 ve 1.5 mg/l 

BAP ve 0.1 mg/l GA3 içeren ortamlarda 

alınmışlardır. Fenolik bileşik salgısının 

azaltılması için sürgün uçları 1 hafta süre ile 25–

26ºC’de karanlıkta tutulmuş, daha sonra tüpler 

25–26ºC, 3000-4000 lüks ışık yoğunluğu ve 16 

saat fotoperiyot koşullarındaki kültür odasında 

bekletilmişlerdir (Rodrigues ve ark., 2003). 

Alt Kültüre Alma ve Köklendirme 

Sürgün geliştirme ortamında gelişen sürgünler, 

kardeşlenme için 4 haftada bir yeni ortamlara 

aktarılmış, 4 alt kültür süresince aynı işlem 

yinelenmiştir. Her anaçtan 300 sürgün elde 

edildikten sonra köklendirme için sürgünler 

0,0.5, 1.0 ve 1.5 mg/l IBA ve 0.1 mg/l GA3 

içeren ortamlara aktarılmışlardır. Köklendirme 

ortamında 4 hafta bekletildikten sonra köklenen 

bitkiciklerin dış ortama adaptasyonlarını 

sağlamak amacıyla, tüplerin kapakları kademeli 

olarak açılmış, daha sonra tamamen çıkarılmış 

ve köklenen bitki sayısı belirlenmiştir. 

Deneme Planı ve İstatistiksel Analiz 

Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine 

göre 4 yinelemeli ve her yinelemede 10 sürgün 

ucu olacak şekilde düzenlenmiş ve 

gruplandırmada Tukey Testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Anaçların canlılık oranları üzerine BAP 

konsantrasyonları ve BAP x anaç interaksiyonu 

önemli olmuştur (P ≤ 0.001) (Çizelge 1). 

Anaçların hepsi 0.5, 1.0 ve 1.5 mg/l BAP ve 0.1 

mg/l GA3 içeren besin ortamlarında %100 

canlılık göstermişler, ancak BAP ve GA3 

içermeyen kontrol ortamınlarında AK-2’de %65, 

AK-1’de %55 ve GF-677’de %40’a kadar 

düşmüştür (Çizelge 1).  

Çizelge 1. Farklı BAP+ GA3 konsatrasyonlarının  anaçların % canlılık oranları üzerine etkileri 

BAP + GA3 

Konsantrasyonları (mg/l) 

Canlılık (%) Konsantrasyon 

Ortalaması GF 677 AK 1 AK 2 

0 BAP + 0 GA3 40.00 d 55.00 c 65.00 b 53.33 B 

0.5 BAP+ 0.1 GA3 100.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 A 

1.0 BAP+ 0.1 GA3 100.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 A 

1.5 BAP+ 0.1 GA3 100.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 A 

Anaç Ortalaması 85.00 C 88.75 B  91.25 A   

LSD Genotip: 0.83***  LSD Konsantrasyon: 0.95***  LSD Genotip*Konsantrasyon: 1.65*** 

ÖD: Önemli değil; *: 0.05 düzeyinde; **: 0.01 düzeyinde; ***:  0.001 düzeyinde önemli 

Battistini ve Paoli (2002),  genotiplerin canlılık 

oranları ve kullanılan ortamlara gösterdikleri 

tepkiler arasındaki farklılıkların, genotiplerden 

ve genotiplerin adaptasyon kabiliyetinin farklı 

olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

Hepaksoy (2017), GF-677 anacından, büyüme 

düzenleyicisi içermeyen besi ortamında en 

düşük canlılık oranının elde edildiğini, en 

yüksek orana 0.1 mg/l GA3 ve 0.1 mg/l NAA ile 

birlikte 2.0 mg/l BAP içeren ortamda 

ulaşıldığını, ortamda BAP ve GA3 bulunması 

durumunda canlılık oranının daha yüksek 

olduğunu bildirmiştir. Araştırmadan benzer 

sonuçlar elde edilmiş ve ortamda BAP ve GA3 

bulunması bitkilerin doku kültüründe canlılığını 

artırmıştır. 

Kültüre alınan anaçlardan elde edilen 

bitkiciklerde oluşan ortalama sürgün sayısı 

üzerine BAP+GA3 kombinasyonları önemli etki 

göstermiştir (P ≤ 0.001) (Çizelge 2). Ortalama 

en düşük sürgün sayıları kontrol bitkilerinde 

oluşurken en fazla sürgün sayısı 4.00 

sürgün/bitkicik  ile  1.5 mg/l BAP+ 0.1mg/l GA3 



alatarım 2020, 19 (2): 85 - 90 

88 

içeren ortamdaki AK-1 genotipinden elde 

edilmiştir. AK-1 genotipinden elde edilen 

ortalama sürgün sayısı daha fazla olurken bunu 

sırasıyla GF-677 ve AK-2 genotipleri 

Bitkiciklerdeki ortalama sürgün sayıları 0.2- 4.0 

arasında değişmiş ve her üç anaçta da en iyi 

sonuçlar 1.5 mg/l BAP+ 0.1 mg/l GA3 

kombinasyonundan elde edilmiştir.  

Çoğaltım aşamasında 1.0 mg/l BAP 

kullanılmasının sürgün verimi ve gelişmesini 

olumlu yönde etkilediği, 1 mg/I BAP içeren 

ortamda GF-677 anacının en iyi sonucu verdiği 

araştırıcılar tarafından bulunmuştur (Gürel ve 

Gülşen, 1998; Kamali ve ark., 2001; Özden ve 

ark., 2011). Ancak çalışmada elde edilen 

sonuçların aksine GF-677, AK-1 ve AK-2 

genotiplerinde en iyi  sonuçlar 1.5 mg/l BAP + 

0.1 mg/l GA3 ile 0.5 mg/l BAP + 0.1 mg/l GA3  

içeren ortamlardan elde edilmiştir. Çalışma 

sonuçlarına uygun olarak besi ortamında 1 ve 2 

mg/l BAP bulunmasının anaçlarda sürgün 

oluşumunu ve gelişimini teşvik ettiği ve bazı 

araştırmalarda ise BAP’ın 0.1 ile 3 mg/l arasında  

daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir (Ahmad 

ve ark., 2003; Arıcı, 2008).  

Çizelge 2. Bitkiciklerde sürgün oluşumu üzerine farklı BAP + GA3 konsatrasyonlarının etkisi 

BAP + GA3 

Konsantrayonları (mg/l) 

Sürgün/Bitkicik Konsantrasyon 

Ortalaması GF 677 AK 1 AK 2 

0 BAP + 0 GA3 0.34 gh 0.22 hı 0.04 ı 0.20 D 

0.5 BAP + 0.1 GA3 0.68 f 3.00 b  0.40 gh 1.36 B 

1.0 BAP + 0.1 GA3 0.50 fg 2.50 c 0.33 gh 1.11 C 

1.5 BAP + 0.1 GA3 2.00 d 4.00 a 1.25 e 2.42 A 

Anaç Ortalaması 0.88 B 2.43 A 0.51 C  

LSD Genotip: 0.11***   LSD Konsantrasyon: 0.12***   LSD Genotip*Konsantrasyon: 0.21*** 

ÖD: Önemli değil; *: 0.05 düzeyinde; **: 0.01 düzeyinde; ***: 0.001 düzeyinde önemli  

Kontrol bitkilerinde hiç köklenme olmazken, 

IBA + GA3 kombinasyonları kontrole göre 

köklenmeyi artırmış ve artışlar istatistiksel 

olarak önemli olmuştur (P ≤ 0.001) (Çizelge 3). 

En yüksek oranda köklenme, %43.38 ile 1.0 

mg/l IBA + 0.1 mg/l GA3 içeren ortamdaki AK-

1 genotipinden (%43.38) elde edilirken, aynı 

ortamda AK-2 genotipi hiç köklenmememiştir. 

GF-677 anacında en iyi köklenme oranı 0.5 mg/l 

IBA + 0.1mg/l GA3 içeren ortamda saptanmıştır. 

Ortamların hepsinde en düşük köklenme AK-2 

genotipinden elde edilmiştir. Ortamda 0.5 ve 1.5 

mg/l IBA olması durumunda GF-677 anacındaki 

köklenme AK-1 genotipinden fazla olurken, 

ortamda 0.5 mg/l IBA bulunması durumunda ise 

AK-1 genotipinde köklenme GF-677’den daha 

fazla gerçekleşmiştir. Ahmad ve ark. (2003), 

GF-677 anacında en yüksek köklenme 

sonuçlarını 0.3 mg/l IBA içeren MS ortamından 

elde etmişler ve IBA içermeyen ortamda ise 

köklenmenin olmadığını bildirmişlerdir. 

Çizelge 3. Farklı IBA + GA3   konsatrasyonlarının anaçların köklenme oranları (%) üzerine etkileri 

IBA + GA3 

Konsantrasyonları 

(mg/l) 

Köklenme Oranı (%) 
Konsantrasyon 

Ortalaması GF 677 AK 1 AK 2 

0 IBA + 0 GA3 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 D 

0.5 IBA+ 0.1 GA3 36.00 b 34.75 c 10.26 f 27.00 A 

1.0 IBA+ 0.1 GA3 17.25 d 43.38 a 0.00 g 20.21 C 

1.5 IBA+ 0.1 GA3  35.50 bc 18.00 d 14.50 e 22.67 B 

Anaç Ortalaması 22.19 B 24.03 A 6.19 C  

LSD Genotip: 0.54***   LSD Konsantrasyon: 0.62***  LSD Genotip*Konsantrasyon: 1.08*** 

ÖD: Önemli değil; *: 0.05 düzeyinde; **: 0.01 düzeyinde; ***:  0.001 düzeyinde önemli  
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Benzer sonuçlar, Fotopoulos ve Sotiropoulos 

(2005) tarafından yapılan köklendirme 

çalışmasında da saptanmış ve araştırıcılar oksin 

içermeyen ortamda köklenme elde 

edemediklerini belirtmişlerdir. Hepaksoy 

(2017), GF-677 anacından, IBA ve NAA 

içermeyen ortamda %6.67, 1.0 mg/l IBA içeren 

ortamda %63.33 ve 1.5 mg/l IBA içeren ortamda 

%60.00 oranında köklenme elde edildiğini 

bildirmiştir. Çalışmada farklı dozlarda elde 

sonuçlar diğer araştırıcılarınkiyle tam uyum 

içinde olmamıştır. Bu durumun genotipler 

arasındaki farklılıktan kaynaklandığını 

söyleyebiliriz. 

 

Sonuç 

Bu çalışmada GF-677 klon anacı ile benzer 

özellikler göstermelerinin yanı sıra, ülkemiz 

adına yeni badem ve şeftali anaçları 

geliştirebilmek için AK-1 ve AK-2 anaçlarının 

doku kültürü koşullarında çoğalma ve köklenme 

yetenekleri araştırılmıştır. Materyal olarak 

sürgün uçları kullanılmış ve elde edilen 

sürgünler ile klonal çoğaltım sağlanmaya 

çalışılmıştır. AK-2 genotipinin köklenme oranı 

bütün ortamlarda diğer ikisinden daha düşük 

düzeyde gerçekleşmiştir. GF-677 anacı 0.5 ve 

1.5 mg/l IBA içeren ortamlarda AK-

1genotipinden daha fazla köklenmiş, AK-2 

genotipi ise 1 mg/l IBA içeren ortamda GF-

677’ye göre daha iyi köklenme 

gerçekleştirmiştir. Özellikle AK-2 anacının GF-

677 kadar iyi köklenme göstermesi bu anacın 

alternatif bir anaç olarak öne çıkmasını 

sağlayacak bir durum ortaya koymuştur. 
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Organik Gübre Uygulamalarının ve Kimyasal Gübre Uygulamasının Buğday Bitkisinin 

Gelişimi ve Besin Elementleri Alımına Etkileri 
 

Çağdaş AKPINAR  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 

Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Osmaniye 
 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, tarımsal açıdan büyük öneme sahip bazı organik gübre ve kimyasal gübre 

uygulamalarının kontrollü koşullarda buğday bitkisinin gelişimi ve besin elementleri alımına olan etkilerini 

belirlemektir. Araştırmada organik gübre uygulaması olarak solucan gübresi (vermikompost), leonardit, 

kompost, hayvan gübresi ve kimyasal gübre uygulaması sera koşullarında ve saksı ortamında, buğday 

bitkisinde 3 yinelemeli olarak yapılmıştır. Hasat sonrası buğday bitkisinin yeşil aksam kuru madde üretimi ve 

bitkinin Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca), Sodyum (Na), Demir (Fe), 

Çinko (Zn), Bakır (Cu), Mangan (Mn) konsantrasyonları belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre,  kimyasal 

gübre uygulaması buğday bitkisinin yeşil aksam kuru madde üretiminde önemli artışlara neden olmuştur. 

Kimyasal gübre uygulamasını kompost, solucan gübresi, hayvan gübresi ve leonardit izlemiştir.  Besin elementi 

konsantrasyonları bakımından en yüksek N % 4.54 ve en yüksek P % 0.35 ile kimyasal gübre uygulamasında, 

en yüksek K konsantrasyonu ise % 5.1 ile kompost uygulamasında belirlenmiştir. Mg ve Ca konsantrasyonların 

incelendiğinde leonardit uygulaması ön plana çıkarken, mikroelement konsantrasyonlarında ise kimyasal gübre 

uygulaması öne plan çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, organik gübre, kimyasal gübre, besin elementi konsantrasyonu. 

 

The Effect of Organic Manures and Chemical Fertilizer Applications on Wheat Growth and Nutrient 

Concentration 

Abstract 

The aim of study is to determine the effects of organic manure applications and chemical fertilizer application 

on wheat growth nutrient uptake in controlled conditions. Vermicompost, leonardite, compost and animal 

manure were used as organic applications also chemical fertilizer was used under greenhouse conditions with 

three replications on wheat plant. At harvest, the shoot dry matter production and the Nitrogen (N), Phosphorus 

(P), Potassium (K), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Sodium (Na), Iron (Fe), Zinc (Zn), Copper (Cu), 

Manganese (Mn) concentrations were determined. According to the findings, chemical fertilizer application 

caused significant increases in the shoot dry weight of wheat. Compost, vermicompost, animal manure and 

leonardite followed chemical fertilizer application. In terms of nutrient concentrations, the highest N was 4.54% 

and the highest P was 0.35% were used in chemical fertilizer application and the highest K concentration was 

used in compost application with 5.1%. When Mg and Ca concentrations were examined, leonardite application 

comparatively was more effective, and chemical fertilizer application was more effective for microelement 

concentrations. 

Keywords: Wheat, organic fertilizers, chemical fertilizer, nutrient concentrations. 
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Giriş 

Artan nüfus baskısı doğal olarak yüksek verimli 

yoğun tarımsal üretimi yapma zorunluluğunu 

beraberinde getirmektedir (Sadowski ve Baer-

Nawrocka, 2018). Bu durum beraberinde 

kimyasal kullanımını doğurmaktadır. Ancak aşırı 

kimyasal gübre kullanımı toprakta toksisiteye, 

besin elementi dengesinde bozulmaya ve en 

sonunda toprakların sürdürülebilirliğini 

etkileyerek besin zincirinde bozulmalara varan 

sorunlara neden olmaktadır (Rojas ve ark., 2016). 

Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik tanımının 

içeresinde olan toprak kalitesinin en önemli 

göstergesi organik maddedir. Organik maddenin 

yetersizliği tarımın önündeki en önemli 

sorunların başında gelmektedir. Son yıllarda 

yapılan yoğun girdili tarım pratikleri ve 

beraberinde ağır toprak işleme toprakların 

organik maddesinde azalmalara neden 

olmaktadır. Azalan organik maddenin tekrardan 

yerine koyulabilmesi amacı ile organik 

gübreleme yapmak kaçınılmaz olarak ön plana 

çıkmaktadır. Mineral ve organik gübre 
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uygulaması bitkinin beslenmesi için gerekli besin 

elementi kaynağı olarak görülmektedirler. 

Buğday Türkiye’nin her bölgesinde yaygın 

olarak yetiştiriciliği yapılan insanın temel besin 

maddesini oluşturan stratejik bir bitkidir. 

Türkiye’de buğday bitkisinin 2019 yılında 68 463 

271 da alanda 19 milyon ton üretim 

gerçekleşmiştir. Ortalama verim ise 2019 yılı için 

276 kg/da’dır (TUİK, 2019).  

Çeşitli organik malzemelerden yapılan kompost 

veya vermikompostlar, toprağın çeşitli 

özelliklerine olumlu katkıları nedeniyle önemli 

bir tarımsal girdidir (Zandvakili ve ark. 2019). 

Dünya genelinde hayvansal ve bitkisel kaynaklı 

ürün atıklarından oluşan katı organik atıklar 38 

milyar m3’den fazla olduğu Diacono ve ark. 

(2019) tarafından rapor edilmiştir. Kompostlama 

ve vermikompostlama, organik atıkları, stabilize, 

olgun, patojenler ve bitki tohumları içermeyen, 

hümik maddeler bakımından zengin, toprak 

düzenleyici olarak kullanılabilen humus benzeri 

materyal durumuna getirmedir (Lim ve ark., 

2016; Alavi ve ark.. 2017). Vermikompostlama 

işlemi organik katı atıkların yönetimi ve organik 

materyalin solucanlar ve mikroorganizmalar 

yoluyla stabil hale gelmesi için olası bir 

seçenektir (Thomas ve ark. 2019). Buğday 

bitkisinde solucan gübresi ve biyokömür yapılan 

çalışmada,  solucan gübresi ve biyokömür 

uygulaması buğday bitkisinin üst aksam, kök ve 

toprak örneklerinin besin elementi içeriğini 

kontrol uygulamasına göre belirgin oranda 

arttırdığı tespit edilmiştir (Sönmez ve Çığ, 2019). 

Vermikompost uygulaması turp bitkisinin 

gelişimi ve besin elementleri alımına pozitif 

etkide bulunmuştur (Akay, 2019). Dynes (2003) 

yaptığı çalışmada vermikompost uygulamasının 

endüstriyel kompost ve kimyasal gübre 

uygulaması ile karşılaştırdıkları denemede 

vermikompost uygulaması salatalık bitkisinin 

verimini ve gelişimini artırdığını rapor etmiştir. 

Ayrıca aynı araştırmacı buğday bitkisinde de aynı 

sonuçları bulmuşlardır. Vermikompost+NPK 

uygulanan buğday bitkisinde verim ve danedeki 

Zn ve Fe içeriğinde artış tespit edilmiştir.  

Kompost uygulaması toprağa besin elementleri 

sağlar (Ortaş ve ark. 2013), toprak asitliğini 

azaltır (Wells ve ark. 2000), yararlı toprak 

organizmalarını artırır ve bitki patojenlerini 

azaltır (Abawi ve Widmer, 2000) ve toprağın su 

tutma kapasitesini artırır (Wells ve ark., 2000). 

Kompost uygulaması uzun süreli çakılı 

denemelerde toprak özelliklerini iyileştirmesi 

yanında bitkisel verimliliği de artırmaktadır 

(Ortaş ve ark. 2013). Akpınar ve ark. (2019) 

farklı kompost materyalleri üzerine yaptığı 

çalışmada evsel atıklar, büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan gübrelerinden yapılan kompost ve farklı 

bitki materyallerinin toplamından oluşan 

kompostun daha etkili olduğu belirtilmiştir.  

Doğal bir biomineral olan leonardit organik 

materyallerin binlerce yılda ayrışma süreçlerinde 

oluşmaktadır (Zeledo´n-Toruno ve ark., 2007). 

Leonardit zengin organik madde içeriği (%50-

70) ve %30 ile 80 arasında değişen humik asit 

içeriğine sahip organik bir materyaldir (Akinremi 

ve ark. 2000). Humik asit toprak yapısını 

iyileştirmekte, kök ve gövde gelişimini 

arttırmakta ayrıca besin elementi alımını 

arttırarak tarımsal üretimde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Ece ve ark. 2007). Leonardit 

toprağın organik maddesini, besin elementi 

alınabilirliğini, bitkinin biyotik ve abiyotik stres 

faktörlerine karşı dayanıklılığını arttırmaktadır 

(Unlu ve ark. 2010). Duplessis ve Mackenzie 

(1983), leonardit uygulamasının tınlı kumlu 

toprakta mısır verimini, P, N ve K alımını 

arttırdığını, ancak killi toprakta mısırın verimi ve 

besin alımını etkilemediğini bildirmişlerdir. 

Leonardit uygulaması salatalık bitkisinin 

büyümesini ve besin elementi alımını arttırmıştır 

(Singkham ve Ditthakit, 2019).  

Hayvan gübresi ile yapılan gübreleme büyük 

hayvansal üretim yapan kapalı sistem çiftliklerde 

mineral gübrelemeye bir alternatif olmaktadır 

(De Conti ve ark. 2016). Devamlı hayvan gübresi 

ilavesi toprağın kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) 

potasyum (K) ve fosfor (P) gibi makro  (Lourenzi 

ve ark. 2016) ve mikro besin elementleri 

(Andreola ve ark. 2000) ve bunun yanı sıra 

toplam organik karbon içeriğini artırabilir. 

Hayvan gübresi uygulamasının inorganik gübre 

uygulamasına göre bitkilerin besin elementi 

içeriğini yüksek oranda arttırdığı tespit edilmiştir 

(Butler ve Muir, 2006; Miller ve ark., 2009). 

Bu çalışmanın amacı; farklı organik gübre 

uygulamalarının ve karşılaştırması olarak 

kimyasal gübre uygulamasının buğday bitkisinin 

gelişimi ve besin elementleri alımına olan 

etkilerinin sera koşullarında değerlendirmektir. 
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Materyal ve Metot 

Araştırma Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

uygulama alanında kontrollü koşullarda 2.5 kg 

toprak kapasiteli saksılarda 3 yinelemeli olarak 

yürütülmüştür. Deneme 08/11/2017 tarihinde 

kurulmuş ve 28/12/2017 tarihinde hasat 

edilmiştir. Test bitkisi olarak Çukurova 

bölgesinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan 

Adana 99 (Triticum aestivum L.) ekmeklik 

buğday çeşidi her saksıda 3 adet olacak şekilde 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan toprağın 

tekstürü killi tın bünyeye sahip, pH’sı 7.6, kireç 

içeriği % 37.13, organik madde içeriği % 1.3, P 

içeriği 2.17 kg da-1 P2O5, K içeriği 36.33 kg da-1 

K2O ve düşük mikro element içeriğine sahiptir. 

Deneme toprağına ait analizler Kacar (2014)’e 

göre yapılmıştır. Araştırmada kimyasal gübre 

uygulaması olarak 250 mg N kg-1 

Ca(NO3)2.4H2O, 100 mg P kg-1 ve 100 mg K kg-

1 KH2PO4, 2.5 mg Fe kg-1 Fe-EDTA ve 2.5 mg Zn 

kg-1 ZnSO4 uygulanmıştır. Bu araştırmada 

solucan gübresi, leonardit ve hayvan gübresi 

piyasadan satın alınarak temin edilmiştir. 

Kompost ise üniversitemiz Kadirli 

kampüsündeki çeşitli bitkisel atıkların 

kompostlaştırılmasından elde edilmiştir. 

Denemede kullanılan materyallerin bazı 

kimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Organik gübre uygulamaları toplam hacmin % 

2’si oranında organik madde kaynağı olacak 

şekilde saksı toprağına karıştırılarak 

uygulanmıştır. 

Buğday bitkisi yaklaşık 50 günlük yetiştirme 

süresinden sonra toprak yüzeyinden 0.5 

yüksekliğinden hasat edilen üst aksam ve yaprak 

örnekleri önce musluk suyu ile yaprak örnekleri, 

daha sonra % 0.1’lik HCl, tekrar musluk suyu ve 

2 kez saf sudan geçirilerek, 65 °C’de 48 saat 

süreyle kurutularak, kuru ağırlık belirlenmiş ve 

sonra agat değirmende öğütülmüştür. Bitki 

örneklerinde fosfor kolorimetrik olarak 

spektrofotometre 882 nm’de Murphy ve Riley 

(1962)’ye göre, N analizi ise Kjeldahl destilasyon 

yöntemine göre (Bremner, 1965), K, Ca, Mg, Na, 

Zn, Mn, Fe ve Cu AAS (Atomik Absorbsiyon 

Spektrofotometre) cihazı (Shimadzu AA-7000) 

ile Kacar ve Inal (2008)’ e göre yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bütün veriler 

SPSS 22.0 for Windows paket programında 

Tukey test analizine tabi tutularak yapılmıştır.  

Çizelge 1. Denemede kullanılan solucan gübresi, leonardit, kompost (bahçe atıkları), hayvan gübresi 

(büyükbaş) ve bazalta ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler 

Özellikler Birim 
Solucan 

Gübresi 
Leonardit Kompost 

Hayvan 

Gübresi 

pH (1:1 H2O) 7.7 6.5 7.3 7.4 

Org. Madde  

 

% 

42 45 28.7 39.3 

N (Toplam) 1.38 1.91 1.23 1.72 

P 0.51 0.31 0.20  0.22 

K 0.62 0.39 0.88  0.40 

Zn  

mg kg-1 

69 48 73 61 

Fe 288 142 162 389 

Cu 32 26 14 16 

Mn 62 103 44 73 

 

Bulgular ve Tartışma 

Organik gübre uygulamalarının ve kimyasal 

gübre uygulamasının buğday bitkisinin üst aksam 

kuru madde verimine olan etkisi şekil 1’de 

verilmiştir. Bitkilerin üst aksam kuru madde 

verimi incelendiğinde en yüksek kuru madde 

9.32 g/saksı ile kimyasal gübre uygulamasında 

belirlenmiştir. Kimyasal gübre uygulaması 

solucan gübresi uygulamasından % 49.9, 

leonardit uygulamasından % 496.9, kompost 

uygulamasından % 48.4, hayvan gübresi 

uygulamasından ise % 109.9 oranında daha fazla 

kuru madde üretimi gerçekleşmiştir. Sonuçlardan 

da görüleceği üzere kimyasal gübrenin besin 

elementi alınabilirliğinin yüksek olması 

nedeniyle bitkinin topraktan daha fazla besin 

elementi alması ve daha fazla kuru madde 

üretmesine neden olduğu düşünülmektedir. 

Buğday bitkisinde, yüksek konsantrasyon, hızlı 

çözünürlük ve alınabilirlikten dolayı besin 

kaynağı ağırlıklı olarak öne çıkan mineral 

gübrelemedir (Herrera ve ark., 2016). 
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Şekil 1. Farklı organik gübreler ve kimyasal gübre uygulamalarının buğday bitkisinin üst aksam kuru 

madde üretimine olan etkileri (g/saksı) 

Araştırma bulguları buğday bitkisinin N, P ve K 

konsantrasyonları yönünden 

değerlendirildiğinde, kimyasal gübreleme 

buğday bitkisinin dokularında bulunana N ve P 

konsantrasyonunu diğer uygulamalara göre 

önemli oranda arttırmıştır (Çizelge 2). En yüksek 

N konsantrasyonu % 4.54 N ile kimyasal gübre 

uygulamasında belirlenmiştir. Bu uygulamayı % 

4.13 N ile kompost uygulaması takip etmektedir. 

Kompost uygulaması organik üretim yapan 

sistemlerde bitkiler için en önemli azot (N) 

kaynağıdır (Nelson ve Janke, 2007). Bitkilerin 

toplam N içerikleri genellikle kuru madde 

ilkesine göre % 0.2 ile 6.0 arasında değişmektedir 

(Millar, 1959). P konsantrasyonu incelendiğinde 

en yüksek P içeriği  %0.35 P ile kimyasal gübre 

ve hayvan gübresi uygulamasında belirlenmiştir. 

Kontrol hariç tüm uygulamalardaki P değerleri 

buğday bitkisi için kritik düzey olan % 0.20 P’nin 

üzerinde olduğu belirlenmiştir (Jones, 1998). 

Hayvan gübresi ve kompost uygulamalarının 

mineralizasyonu ile birlikte ortama çıkan besin 

elementleri özellikle de P (Nziguheba ve ark. 

1998) buğday bitkisinin beslenmesine etki ettiği 

düşünülmektedir. Hayvan gübresindeki organik 

formda bulunan N ve P bitkiler tarafından 

alınabilir forma geçebilmesi için mineralizasyona 

ihtiyacı vardır (Havlin ve ark. 2014). Araştırma 

bulguları K konsantrasyonu bakımından 

değerlendirildiğinde, buğday bitkisine ait en 

yüksek K konsantrasyonu % 5.1 ile kompost 

uygulamasında belirlenmiştir. Bunu % 4.4 K ile 

hayvan gübresi uygulaması takip etmiştir. Tüm 

uygulamalar Smith (1966)’in belirttiği uygun 

kritik sınır değerlerin olan % 1.2 K’nın üstünde 

olduğu tespit edilmiştir. 

Çizelge 2. Farklı organik gübreler ve kimyasal gübre uygulamalarının buğday bitkisinin N, P ve K 

konsantrasyonuna olan etkileri (%) 

 N P K 

 % 

Kontrol 2.29 ±0.4c 0.12 ±0.02c 1.3 ±0.1c 

Kimyasal Gübre 4.54 ±0.2a 0.35 ±0.01a 4.1 ±0.1b 

Solucan Gübresi 2.86 ±0.2ab 0.34 ±0.01a 4.0 ±0.3b 

Leonardit 3.93 ±0.1a 0.34 ±0.01b 3.9 ±0.1b 

Kompost  4.13 ±0.3a 0.30 ±0.03b 5.1 ±0.6a 

Hayvan Gübresi 3.08 ±0.2b 0.35 ±0.01a 4.4 ±0.4ab 

Üç bitkinin ortalaması, ± Standart hata P<0.05 

Uygulamaların diğer makro elementler olan Mg, 

Ca ve Na konsantrasyonlarına olan etkisi Çizelge 

3’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

leonardit uygulaması buğday bitkisinin Mg ve Ca 

konsantrasyonunu önemli oranda arttırmıştır. En 

yüksek Mg ve Ca konsantrasyonu % 0.26 Mg ve 

% 0.74 Ca ile leonardit uygulanmış bitkilerde 

ölçülmüştür. Kacar ve İnal (2010)’a göre Mg 

bitkilerde genellikle % 0.02-2.5 Mg arasında 

değişen oranlarda bulunmaktadır bu yüzden 
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bitkilerde Mg noksanlığı belirtileri 

görülmemiştir. Kontrol hariç diğer tüm 

uygulamalarda bitkilerin Ca içerikleri Kacar ve 

Katkat (2007)’ın belirttiği sınır % 0.20-3.0 Ca 

sınır değerler arasında değiştiği görülmektedir. 

Küçükyumuk ve ark. (2014) biber üzerine 

yaptıkları çalışmada leonardit uygulaması ile 

uygulama dozlarına paralel olarak kontrol bitkisi 

Ca içeriği %1.85 iken 5, 10, 20 g saksı-1 

uygulamalarında sırasıyla % 1.92, % 1.96, % 

2.00 olduğu belirlenmiştir. Bitki dokularındaki 

Na konsantrasyonları değerlendirildiğinde en 

etkin uygulama % 0.06 Na ile kompost 

uygulaması olarak tespit edilmiştir. Kompost 

uygulamasını % 0.05 Na ile leonardit uygulaması 

takip etmiştir. Kacar ve Katkat (2007)’e göre 

bitkilerin toplam Na içerikleri genellikle % 0.01-

10.0 Na arasında değişmektedir. Buğday 

bitkisinde kontrol dahil yapılan tüm uygulamalar 

sınır değerleri arasındadır. 

Çizelge 3. Farklı organik gübre ve kimyasal gübre uygulamalarının buğday bitkisinin Mg, Ca ve Na 

konsantrasyonuna olan etkileri (%) 

 Mg Ca Na 

 % 

Kontrol 0.11 ±0.01c 0.10 ±0.02e 0.02 ±0.01a 

Kimyasal Gübre 0.18 ±0.01b 0.60 ±0.03b 0.03 ±0.01a 

Solucan Gübresi 0.12 ±0.01c 0.35 ±0.02d 0.04 ±0.03a 

Leonardit 0.26 ±0.01a 0.74 ±0.03a 0.05 ±0.01a 

Kompost  0.17 ±0.01b 0.50 ±0.02c 0.06 ±0.04a 

Hayvan Gübresi 0.11 ±0.01c 0.30 ±0.04d 0.03 ±0.00a 

± Standart hata P<0.05 

Sonuçlar mikro element konsantrasyonları 

yönünden değerlendirildiğinde, buğday 

bitkisinin Fe konsantrasyonuna en yüksek etkiyi 

Fe 82.2 mg kg-1 Fe ile kimyasal gübre uygulaması 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4). Kimyasal 

gübre uygulamasının 54.5 mg kg-1 Fe ile kompost 

uygulaması takip etmiştir. Sadece kimyasal gübre 

ve kompost uygulaması Kacar ve Katkat 

(2007)’belirttiği 50-250 mg kg-1 Fe arasında 

sınırlar arasında olduğu tespit edilmiştir. Buğday 

bitkisinin dokularında bulunan Zn 

konsantrasyonları değerlendirildiğinde, leonardit 

uygulaması Zn konsantrasyonunu ene fazla 

arttıran uygulama olmuştur (55.1 mg kg-1 Zn). 

Sağlam ve ark. (2012) yaptıkları çalışmada mısır 

bitkine leonardit uygulaması ile birlikte bitkinin 

makro ve mikro besin elementlerinin içeriğinde 

de genel olarak bir artış olduğunu rapor 

etmişlerdir. Ayrıca en yüksek Cu 7.1 mg kg-1 Cu 

ve en yüksek Mn konsantrasyonu 44.2 mg kg-1 

Mn ile kimyasal gübreleme uygulaması yapılmış 

buğday bitkilerinin dokularında belirlenmiştir. 

Akpınar (2018) organik gübre uygulamalarını 

kimyasal gübre ile karşılaştırdığı çalışmada 

kimyasal gübre uygulaması mısır bitkisinin Mn 

ve Zn konsantrasyonlarının diğer uygulamalara 

göre önemli oranda arttıdığı tespit edilmiştir. 

Organik uygulamaların besin elementi 

konsantrasyonun düşüklüğü mineralizasyona 

bağlı olarak besin elementi salınımında düşük 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Organik gübrelerin bitki büyümesine etki 

edebilmesi için mineralize olması ile besin 

elementi salınımına ihtiyaç duyulur (Antille ve 

ark. 2014).  

Çizelge 4. Farklı organik gübreler ve kimyasal gübre uygulamalarının buğday bitkisinin Fe, Zn, Cu ve 

Mn konsantrasyonuna olan etkileri (mg kg-1) 

 Fe Zn Cu Mn 

 mg kg-1 

Kontrol 11.6 ±1.5c 11.8 ±1.6c 0.8 ±0.7b 14.3 ±0.9c 

Kimyasal Gübre 82.2 ±16.7a 26.9 ±1.6b 7.1 ±1.5a 44.2 ±4.8a 

Solucan Gübresi 48.0 ±10.0b 27.2 ±1.1b 2.7 ±1.0b 31.6 ±8.4b 

Leonardit 14.2 ±3.0c 55.1 ±1.1a 1.0 ±0.3b 24.1 ±1.8bc 

Kompost  54.5 ±5.1b 50.9 ±4.4a 1.2 ±0.2b 31.6 ±2.8b 

Hayvan Gübresi 20.9 ±3.4c 30.5 ±1.7b 1.6 ±0.6b 24.2 ±1.7bc 
± Standart hata P<0.05 
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Sonuç 

Araştırma bulguları bir bütünlük içerisinde 

değerlendirildiğinde kimyasal gübre uygulaması 

buğday bitkisinin yeşil aksam kuru madde 

verimini aynı zamanda bitki dokularındaki N, P, 

Fe, Cu ve Mn konsantrasyonlarını diğer 

uygulamalara göre önemli oranda arttırmıştır. 

Bitki atıklarından oluşturulan kompost 

uygulaması ise buğday bitkisinin K ve Na 

konsantrasyonunda daha yüksek artış sağlamıştır. 

Ayrıca leonardit uygulamaları yapılan bitkilerin 

kuru madde üretimi düşük olsa da dokularında 

bulunan Mg, Ca ve Zn konsantrasyonlarında artış 

gerçekleşmiştir. Leonardit yüksek organik madde 

içeriği ve besin elementi içeriği yanında 

ülkemizin çeşitli bölgelerinde yeterli miktarda 

olması nedeniyle uzun dönemde organik 

üreticilik yapan üreticiler için önemli avantaj 

sağlayacaktır. Organik gübre uygulamaları ile 

toprak organik maddesinin arttığı böylece 

toprağın fiziksel ve biyolojik koşullarını da 

iyileştirmesi sonucu bitki gelişiminin de arttırdığı 

düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre 

konvansiyonel tarımsal üretim sisteminin bir 

parçası olan kimyasal gübre uygulaması bitki 

tarafından çabuk alınması ve fizyolojik 

faaliyetlerde daha çabuk kullanılması nedeniyle 

etkili bir gübreleme kaynağı olarak belirlenirken 

diğer taraftan organik gübre uygulamaları da 

bitki gelişimine olumlu etkileri olmuştur. 

Gelecek çalışmalarda kimyasal uygulamalar ve 

organik uygulamaların farklı bitkilerde değişik 

modifikasyonda uygulamaları önem 

kazanacaktır. Ayrıca tarımsal üretimde 

sürdürülebilirliğin sağlanması, toprak yapısının 

korunması, ekonomik açıdan milli ekonomiye 

faydası ve çevresel sorunlara çözüm olacağı 

düşünülmekte ve bu yönleri organik gübre 

uygulamaları tarımsal üretime farklı bir bakış 

açısı kazandırmaktadır.  
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Tarsus Bölgesi Bazı Nektarin Bahçelerinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin 

Teknik Performanslarının Değerlendirilmesi 

 
Yeşim BOZKURT ÇOLAK   Alper BAYDAR  Mete ÖZFİDANER  

Engin GÖNEN   Gülşen DURAKTEKİN  

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonu, Mersin 

 
Öz 

Bu çalışma Mersin Tarsus İlçesi nektarin bahçelerinde kullanılmakta olan damla sulama sistemlerinin 

performanslarının belirlenmesi amacıyla 2017-2018 yılları arasında, 10 farklı çiftçi bahçesinde 

yürütülmüştür. Bu amaçla seçilen damla sulama sistemlerinde sistem performanslarını belirlemeye yönelik 

ölçümler ve gözlemler yapılarak bölgedeki işletmeler sulama mühendisliği açısından değerlendirilmiştir. 

Çalışmada damlatıcı debileri 1.75-2.78 L h-1 arasında, ortalama damlatıcı basınçları 0.75-1.73 atm arasında, 

yapımcı değişim katsayısı (Cv) değerleri % 2.7 ile 15.3 arasında değişmiştir. Performans parametrelerinden; 

eş dağılım katsayısı (CU) %81.1-97.9 arasında, dağılım türdeşliği (DU) %81.7-96.7 arasında, damlatıcı debi 

(yayınım) türdeşliği (EU) %61-92 arasında, potansiyel uygulama randımanı (PELQ) %55-83 arasında, alt 

çeyrek gerçek uygulama randımanı (AELQ) %37-95 arasında bulunmuştur. Çalışma sonucuna göre; 

performans değerlendirilmesi yapılan nektarin bahçelerinde kullanılan damla sulama sistemlerinin bazılarında 

arazide yapılan ölçümler ile tam bir projeleme ve işletme yapılmadığı anlaşılmıştır. Sulama projesini yapan 

mühendislerin hidrolik hesapları yapabilmesi ve kullanılan malzemeleri tanıması damla sulama sistemlerinin 

ileriye yönelik hizmet edebilmesi ve sistemin sürekliliği açısından önemlidir. Projeleme kriterleri olarak 

hidrolik hesaplamaların yanında toprak ve bitki özelliklerinin sulama ile ilişkilendirilmesinin esasları 

uygulayıcılar tarafından göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Damla sulama, performans, dağılım türdeşliği, alt çeyrek gerçek uygulama randımanı, 

alt çeyrek potansiyel uygulama randımanı. 

 

Evaluation of Technical Performance of Drip Irrigation Systems Used in Some Nectarine Gardens of 

Tarsus Region 

Abstract 

This study was carried out in 10 different farms in which drip irrigation systems were used and nectarin 

gardens in Tarsus district of Mersin province in 2017-2018. For this purpose, measurements and observations 

were made to determine the system performances in the drip irrigation systems selected and the enterprises in 

the region were evaluated in terms of irrigation engineering. In the study, dripper flow rates are between 1.75-

2.78 Lh-1, average dripper pressures are 0.75-1.73 atm. between, variations of coefficient (Cv) values ranged 

from 2.7 to 15.3%. Among the performance parameters; Chritiansen uniformity coefficient (CU) is between 

81.1-97.9%, distribution homogeneity (DU) is between 81.7-96.7%, design emission uniformity (EU) is 

between 61-92%, potential application efficiency (PELQ) is between 55-83%, actual application efficiency 

(AELQ) was between 37-95%. In this study, it was understood that some of the drip irrigation systems did 

not make a complete project and operation with the measurements made in the field. It is important for 

engineers doing the irrigation project to make hydraulic calculations and to recognize the materials used for 

drip irrigation systems for future service and continuity of the system. When considering irrigation design 

criteria, it should be associated with soil and plant characteristics besides hydraulic calculations.  

Keywords: Drip irrigation, performance, distribution homogeneity, potential application efficiency, actual 

application efficiency. 
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Giriş 

Sulama yöntemleri içerisinde üniform su 

kullanımı, yüksek randıman, sulama suyu 

tasarrufu ve işletme kolaylığı bakımından 

özellikle sera, sebze ve meyve ağaçlarının 

sulanmasında ve tarla bitkilerinde damla sulama 

yöntemi ön plana çıkmaktadır. Dünyada damla 

sulama uygulamaları 1960 yılından sonra 

uygulanmaya başlamış ve özelikle teknolojik 

gelişmeler ile birlikte 1980’li yıllardan sonra 

tüm dünya ülkelerinde hızlı bir yayılım 

göstermeye başlamıştır. Özellikle 1980’li 
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yıllarda dünyada sulanan toplam tarım 

arazilerinin yaklaşık olarak % 0.3’ü damla 

sulama yöntemi ile sulanırken, günümüzde ise 

İsrail’in sulu tarım alanlarının tamamı, 

Fransa’nın % 95’i, Mısır’ın % 62’si ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nin %50’si damla sulama 

yöntemini içerisine alan basınçlı sulama 

yöntemleri ile sulanmaktadır (ICID, 2010). 

Damla sulama yönteminin ülkemizdeki gelişimi 

1990’lı yıllardan itibaren başlamış ve 2006 yılı 

FAO verilerine göre ise sulanan toplam 5 

milyon ha alanın yaklaşık % 2’lik kısmı olan 

100000 ha alana ulaşmıştır (FAO, 2010). 

Sulamadan beklenen faydanın sağlanabilmesi 

için suyun toprağa uygun zamanda ve uygun 

miktarda uygulanması esastır. Bu koşul ancak 

doğru sulama yöntemi seçimi ile gerçekleşebilir. 

Doğru sulama yönteminin seçimi kadar önemli 

diğer bir konu; seçilen sulama yönteminin doğru 

projelendirilmesi, doğru uygulanması ve bu 

yöntemin performansının istenen ölçütlerde 

olmasıdır. Uygulanan sudan bitkinin yararlanma 

oranının bilinmesi için sulama sistemleri ve 

yöntemleri değerlendirilmelidir. Bu amaçla 

kullanılan ölçütler; suyun nerede ve nasıl 

kaybolduğunun ortaya çıkarılmasına hizmet 

ederler. Damla sulama sistemleri laboratuvar 

koşullarında yüksek performans gösterebilen 

ancak tarla koşullarında çeşitli değişkenlerin 

devreye girmesiyle bu performansından kayıp 

yaşayan sistemlerdir. Bu nedenle damla sulama 

sisteminin iyileştirilmesi ve yeni sistemlerin 

planlanması için en iyi yol var olan sistemlerin 

izlenmesi ve değerlendirilmesidir.  

Damla sulama sistemlerinde sulama randımanı 

damlatıcılardan çıkan debinin türdeş dağılımına 

bağlıdır. Debide olabilecek bir sapma eş su 

dağılımını olumsuz yönde etkileyebilir. İdeal 

olarak, bir sistemde bulunan sistemde tüm 

damlatıcılar eşit su dağıtmaldır. Gerçekte ise 

aynı olmasıı gereken damlatıcılar arasında 

yapım farklılığı, basınç farklılığı, damlatıcının 

zamanla tıkanması, yıpranması ve ısı 

farklılıkları gibi nedenlerden  dolayı eş su 

dağılım farklılıkları görülür (Özekici ve 

Bozkurt, 1999; Tekin, ve ark., 2016; Tekin, 

2018). 

Özer ve ark. (2020), Kırıklareli İlinde mısır ve 

ceviz arazilerinde kullanılan damla sulama 

sistemlerinin teknik performanslarının 

değerlendirmesi amacıyla yaptıkları çalışmada; 

sulama eş dağılımının (CU) %80-96, dağılım 

türdeşliğinin (DU) %68-96, damlatıcı debi veya 

su çıkış (yayınım) türdeşliği (EU), %59-93, alt 

çeyrek gerçek uygulama randımanının (AELQ) 

%54-86, alt çeyrek potansiyel uygulama 

randımanı (PELQ), %52-84 ve sistem su 

uygulama randımanının (Ea) %45-94 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. Uygan ve Çetin, 

(2015), Eskişehir ve Sakarya yöresinde 

yaptıkları çalışmada; damlatıcı su dağılım 

üniformitesi (EU), %80-99, alt çeyrek gerçek 

uygulama randımanı (AELQ) %74-95, alt 

çeyrekte potansiyel uygulama randımanı 

(PELQ), %66-86, sistem su uygulama randımanı 

(Ea) %56-96 ve basınç değişimi (P) %22-75, 

damlatıcılardaki debi değişimi ise %3-49 

arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Danyeli 

(2004) Mersin ilinde turunçgil ve muz 

bahçelerinde bulunan damla sulama 

sistemlerinde yaptıkları çalışmada, damlatıcı 

debi üniformitesi (EU) değerlerini, bahçe ve 

sistemlere bağlı olarak %76 ile %99 arasında 

değiştiğini tespit etmişlerdir. Damlatıcı yapımcı 

katsayısı (Cv) ise 0.02 ile 0.22 arasında 

bulunmuştur. Ayrıca laterallerdeki basınç 

değişimi ise %31 ile %66 arasında değişmiştir. 

Bu sonuçlara göre EU, Cv ve basınç değişiminin 

ortalama sınır değerlerinden sapma gösteren 

bahçelerdeki sistemler için gerekli çözüm 

önerileri verilmiştir. 

Mersin Tarsus ilçesi Ülkemiz tarımsal 

faaliyetlerinde önemli bir yere sahiptir. 2015 

yılında üretim miktarları yaklaşık olarak tahıllar 

ve diğer bitkisel ürünlerde 65.5 milyon ton, 

sebzelerde 29.6 milyon ton ve meyvelerde 17.8 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Özellikle 

nektarin bitkisi Tarsus yöresinde üreticiler 

tarafından yoğun olarak tercih edilmeye 

başlanmıştır. Meyve üretimi 2015 yılında %3.9 

artarak 17.8 milyon ton miktara ulaşmıştır. 2014 

yılında 5.300 da alanda üretimi yapılan 

Nektarin, Tarsus yöresinde 7.741 ton iken 2015 

yılında bu rakam 5.400 da alanda 8.740 tona 

ulaşmıştır. Tarsus ilçesinde toplam 97 224 

hektar olup, bu alanın 11 739 hektarında sebze, 

29 852 hektarında meyve ve 37.15 hektarında 

süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. (TÜİK, 

2015) 

Bu çalışmanın amacı Mersin’in Tarsus 

ilçesindeki nektarin bahçelerinde kullanılmakta 

olan damla sulama sistemlerinin sudan 

yararlanma oranı belirleyerek, suyun nerede ve 
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nasıl kaybolduğu ortaya çıkarılarak, kayıpların 

azaltılması konusunda alınması gerekli 

önlemlerin belirlenmesidir. 

 
Materyal ve Yöntem 

Araştırma Yeri Özellikleri 

Bu çalışma 2017-2018 yıllarında Mersin İl’i 

Tarsus İlçesinde yoğun bir şekilde üretimi 

yapılan nektarin bahçelerinde damla sulama 

yönteminin tercih edildiği 10 adet (T1, T2, T3, T4 

T5 T6, T7, T8, T9 ve T10) çiftçi arazisinde 

yapılmıştır. Tarsus Bölgesinde tipik Akdeniz 

iklimi görülmektedir. Çukurova ve Torosların 

yakın eteklerinden oluşan kıyı kesiminde yazlar 

sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bölgede 

uzun yıllık sıcaklık ortalaması 18.2 °C’dir. En 

sıcak ay ortalaması Temmuz’da 26.9 °C, en 

soğuk ay ortalaması Ocak’ta 8.9 °C’dir. Uzun 

yıllar ölçümlerine göre oransal nem ortalaması 

%70.2, yıllık buharlaşma ise 1478 mm’dir. 

İncelenen işletmelerin; ağırlık esasına göre tarla 

kapasitesi değerleri (TK) %7.65-33.53, solma 

noktası değerleri (SN) %5.55-27.12, hacim 

ağırlığı değerleri (HA) 1.27-1.60 g cm-1 

infiltrasyon hızları (I) 6.3-19.6 mm h-1 ve toprak 

tuzluluğu değerleri (EC) 0.398-6.19 dSm-1 

arasında pH değerleri 7.33-8.26 arasında 

değişmiştir. Toprakların 90 cm profil boyunca 

kil, siltli tın, siltli killi tın ve kum bünyeli 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca her bir bahçeden 

sulama suyu örnekleri alınarak tarımsal açıdan 

analizleri Tüzüner, 1990’a göre 

değerlendirilmiştir. 

Arazide Yapılan Ölçme ve Analiz Yöntemleri 

Çalışmanın yürütüldüğü sahalarda, damla 

sulama sisteminde üretim alanını temsil edecek 

iki alt birim (manifold) seçilmiştir. Seçilen 

manifoldların giriş çıkışlarında basınç ölçümleri 

yapılmış, her bir manifold üzerinde 4 ayrı lateral 

(manifoldun girişinde, 1/3, 2/3 ve sonunda) 

seçilmiştir. Ayrıca bu laterallerin her birinin 

girişinde, 1/3’ünde, 2/3’ünde ve sonunda 

damlatıcılar seçilmiş ve seçilen noktalardaki 

damlatıcılarda debi ve basınç ölçümleri 

yapılmıştır. Debi ölçümleri arazi koşullarında 

hacimsel olarak; ölçü kaplarının damlatıcı 

altında sabit akış sağlandıktan sonra 1 dk 

süresince toplanarak saatlik debi hesabın 

gidilerek hesaplanmıştır. Böylece, her lateralde 

en az 16 damlatıcı olmak üzere, bir sistemde en 

az 64 damlatıcı test edilmiştir (ASAE, 1994). 

Damla sulama sisteminde teknik performans 

değerlendirilmesi amacıyla Çizelge 1’de verilen 

kriterler tercih edilmiştir.  

Çizelge 1. Araştırmada damlatıcıların akış özellikleri ve katsayıları aşağıdaki eşitlik yardımıyla 

belirlenmiştir. 

Kriter Eşitlik 

Cv (ASAE, 1994) Cv=Sd/q 

CU (Keller ve Karmeli, 1974) 

 

DU (James, 1988) 

 

EU (Keller ve Karmeli, 1974) 

 

PELQ (Merriam ve ark., 1980) 

 

AELQ (Merriam ve ark., 1980) 

 

q

q

N

Cv
EU min

5.0
27.11 










q

q
DU

lq
100

q

S
CU d0.800.100 

EUPELQ  9.0

d

SMD
AELQ 100
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Eşitklikte; Sd: Standart sapma, 


q :ortalama damlatıcı debisi, L h-1, qlq: alt çeyrek ortalama damlatıcı debisi, L h-1, 

N: Değerlendirilen damlatıcı sayısı, adet qmin: Minimum damlatıcı debisi, SMD: Sulama başlangıcında 

ıslatılmak istenen toprak derinliğindeki eksik nem miktarını, mm d: Damlatıcılar aracılığı ile uygulanan ortalama 

su derinliğini, mm. 

Bunlar; varyasyon katsayısı (Cv), sulama 

uygulama eş dağılımı (CU), dağılım türdeşliği 

(DU), damlatıcı debi veya su çıkış (yayınım) 

türdeşliği (EU), alt çeyrek gerçek uygulama 

randımanı (AELQ) ve alt çeyrek potansiyel 

uygulama randımanı (PELQ)’dır. Elde edilen 

değerlerin sınıflandırılması Çizelge 2’de 

belirtilen değerler yardımıyla yapılmıştır. 

Çizelge 2. Katsayıların Önerilen Sınırları (ASAE, 1994, 2002; Tüzel, 1993) 

Sınıflandırma Cv (%) CU (%) DU (%) EU (%) 

Çok iyi <5 >90 >85 ≥94 

İyi 5-7 80-90 70-85 81-87 

Orta 7-11 70-80 60-70 68-75 

Zayıf 11-15 60-70 50-60 56-62 

Kabul Edilemez >15 <60 <50 ≤50 

     

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Test yapılan bahçelere ait mevcut durum 

Çizelge 3’de verilmiştir. Söz konusu bahçelerin 

alanları 15-90 da arasında, meyve ağaçları dikim 

aralıkları SaxSü (sıra arası x sıra üzeri) 5x3m ve 

ağaç yaşları ise 1-7 yıl arasında değişmiştir. 

Sistem filtreleri; hidrosiklon, kum-çakıl, disk ve 

hidrosiklon+disk tiplerinden oluşmuştur. Ana 

boru ve manifold boru hatlarında polietilen (PE) 

ve PVC borular kullanılmaktadır. Manifold boru 

çapları 50-90 mm, ana boru çapları, 75-140 mm 

ve manifold uzunlukları 70-385 m ve ana boru 

uzunluğu 100-487 m arasında değişmektedir. 

Lateral boru çapı 16 ve 20 mm kalınlığında 

uzunluğu ise 50-191 m arasında değişmektedir. 

Proje sahasındaki meyve bahçelerinin 

sulanmasında yaygın olarak 2 L h-1 damlatıcılar 

kullanılmaktadır. Ortalama damlatıcı debileri 

1.75-2.78 L h-1 arasında değişmiştir. Ölçülen 

yüksek debi değerleri basınç ayarlı olmayan 

laterallerde sistemin çalışma basıncına bağlı 

iken basınç ayarlı olan borularda ise laterallerin 

uzatma mesafelerine göre değişkenlik 

göstermiştir. Ortalama damlatıcı basınçları ise 

0.75 -1.73 atm arasında değişmiştir. Basınç 

ayarlı olmayan laterallerde yapılan ölçümler 

sonucunda damlatıcılardan elde edilen ortalama 

damlatıcı debisi değerleri, laterallerin mevcut 

debi değerlerinden daha fazla farklılıklar 

göstermektedir. Fakat basınç ayarlı olan 

laterallerde yapılan ölçümlerde mevcut lateral 

debilerine daha yakın değerler elde edilmiştir. 

Ortalama damlatıcı basıncının 1.0 atm altında 

olup mevcut damlatıcı debisine yakın debi 

değerlerinin belirlenmesi basınç ayarlı 

laterallerin arazide avantajı olarak 

görülmektedir. 

Sulama suyu kaynağı derin kuyu veya Devlet Su 

İşleri (DSİ) ait sulama kanallarından 

karşılanmıştır. Sulama suyu sınıfı T3, T4 T7, T10 

işletmelerinde T3A1 (Yüksek tuzlu az sodyumlu) 

sınıfında yer alırken, diğer işletmelerde T2A1 

(orta tuzlu az sodyumlu) sınıfında yer almıştır. 

Sulama suyu pH değerlerine bakıldığında 6.03-

8.25 arasında değişmiştir. 
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Nektarin bahçelerinde yapılan performans ölçüt 

değerleri Çizelge 3’de ve sınıflandırma değerleri 

ise Çizelge 4’de verilmiştir. Cv değerleri %2.7 

ile 15.3 arasında değişmiş olup,T9 ve T2 

bahçesinde çok iyi; T1,  T3, T4, T5, T6 ve T10 

bahçelerinde orta, T7 zayıf ve T8 bahçesinde 

zayıf- kabul edilemez olarak değerlendirilmiştir. 

CU değerlerine bakıldığında %81.1-97.9 

arasında değişmiştir. T8 bahçesinde orta- iyi 

diğer bahçelerin hepsinde çok iyi olarak 

değerlendirilmiştir. Aynı doğrultuda, Konya 

havzasında yapılan damla sulama performans 

ölçüm çalışmalarında CU değerlerini % 69-94 

arasında çok iyi, iyi ve zayıf sınıfında 

bulunduğunu bildirmişlerdir (Bağdatlı ve Acar 

2009, Düzgün 2009). DU değerleri %81.7-96.7 

arasında değişmiş olup, T4 ve T8 bahçesi iyi 

diğer bahçelerin hepsinde çok iyi 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Camp ve ark. 

(1997) yaptıkları araştırmada DU değerlerini 

%65- 98 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. EU 

değerleri %61-92 arasında değişmekte olup, T2-

T9 iyi-çok iyi, T3  iyi, T7 orta, T1, T4,T5,T6 ve T10 

orta-iyi ve T8 zayıf olarak değerlendirilmiştir. 

Damla sulama sistemlerinde, damlatıcı debi 

türdeşliğinin (EU) verimi doğrudan kontrol 

ettiğinin bildirmişlerdir. Plastik seralarda, hıyar 

yetiştiriciliğinde yapılan çalışmada, tıkanma ile 

EU’nun azaldığını, ancak boru ile birlikte içten 

geçik damlatıcılarda EU daha yüksek olmuş ve 

dolaysıyla da verim de sonradan dıştan geçik 

damlatıcılara göre daha yüksek olmuştur (Al-

Karaghouli ve Minasian, 1992). Özer ve ark. 

(2020), Kırklareli İlinde yaptıkları çalışmada; 

sulama eş dağılım katsayısı (CU) değerlerini 

%80-96 arasında; DU değerlerini ise %68-94 

değerleri arasında belirlemişlerdir. Alaç (2006) 

sırta ekim yapılmış narenciye bahçesinde damla 

sulama sistem performansının belirlendiği 

çalışma sonucunda damla sulama sisteminin su 

dağılım türdeşliğinin (EU) %92-95arasında 

değiştiğini belirtmiştir. 

Test edilen bahçelerde Alt çeyrekte potansiyel 

uygulama randımanı (PELQ) değerleri %55- 83 

değerleri arasında değişmiştir. PELQ, optimum 

işletme koşullarında sistemin ne denli iyi su 

uygulayabileceğinin bir göstergesidir. PELQ 

değerlerinin %60’den düşük olması, 

değerlendirmeye alınan sistemin projeleme 

sorunlarının olduğunun işaretidir (Merriam ve 

Keller 1978).  T8 test bahçesi haricinde diğer 

tüm nektarin bahçelerinde PELQ değerleri 

%60’ın üzerinde hesaplanmıştır. Nektarin 

bahçelerinde Alt çeyrekte gerçek uygulama 

randımanı (AELQ), değerleri %37-95 arasında 

değişmiştir. AELQ değerleri damla sulama 

sistemlerinin etkinliği, uygulanan suyun ne 

kadarının kök bölgesinde depolandığı ve bitkiler 

için kullanılabilir olduğunun bir göstergesi 

olarak kullanılmaktadır. AELQ, arazinin en az 

su alan dörtte birlik bölümünde kök bölgesine 

infiltre olan ve orada depolanan suyun, 

uygulanan ortalama sulama suyu derinliğine 

oranıdır ve yüzde olarak ifade edilir. AELQ, 

hem su dağılımının türdeşliğini hem de 

sulamanın yeterliliğini gösterir. T10 test bahçesi 

haricinde diğer tüm testlerde AELQ değerleri 

%80 değerinin altında bulunmuştur. Bu değerin 

%80’in altında çıkması sulama yapılan alanda 

üniform bir su dağılımının sağlanamadığı 

göstermektedir.  

Alt çeyrekte potansiyel uygulama randımanı 

(PELQ) ile alt çeyrekte gerçek uygulama 

randımanı (AELQ) arasındaki fark işletmeciliğin 

bir ölçüsüdür. Kurulu sistemlerin uygulamada 

tam olarak işletilemediği anlaşılmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda AELQ ile PELQ 

arasındaki fark ne kadar fazla ise sulama 

sistemin kötü işletildiğinin göstergesi olarak 

açıklanmıştır (Uygan ve Çetin 2011, Ashiri ve 

ark. 2014). Bu doğrultuda araştırmamızda T2,T7 

ve T8 bahçeleri haricinde diğer tüm bahçelerde 

damla sulama sistemlerinin işletilmesinde bazı 

yanlışlıkların olduğu anlaşılmaktadır. Eskişehir 

ilinde yapılan çalışmaya göre, incelenen tüm 

damla sulama sistemlerinde bu farkın düşük 

olmadığı bu durumda, test edilen damla sulama 

sistemlerinin iyi işletilmediği ya da uygun 

tasarım yapılmadığını bildirmişlerdir (Uygan ve 

Çetin, 2015). Alaç (2006) narenciye bahçesinde 

yaptıkları damla performans çalışmasında alt 

çeyrek potansiyel uygulama randımanının 

(PELQ) %85, alt çeyrek gerçek uygulama 

randımanının (AELQ) %94 ve ıslak alan 

yüzdesinin %20 olduğunu belirtmişlerdir. 
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Çizelge 4. Seçilen işletmelerin bazı performans ölçüt değerleri (%) 

Araziler  Cv CU DU  EU PELQ  AELQ 

T1 8.1 91.7 91.2 75.9 68 67 

T2 2.7 97.9 96.7 92.0 83 45 

T3 7.3 93.8 91.1 80.8 73 65 

T4 7.9 93.5 82.6 78.1 70 55 

T5 7.7 93.0 89.8 75.8 68 37 

T6 8.6 92.0 90.4 80.5 73 52 

T7 10.9 93.0 91.2 74.3 67 69 

T8 15.3 81.1 81.7 61.0 55 50 

T9 4.3 96.2 94.3 87.5 79 44 

T10 9.5 92.9 91.2 78.0 70 95 

Çizelge 5. Seçilen işletmelerin sınıflandırma değerleri 

Araziler 
Sınıflandırma Değerleri 

CV  CU  DU EU 

T1 Orta Çok iyi Çok iyi        Orta- İyi 

T2 Çok iyi Çok iyi Çok iyi İyi- Çok iyi 

T3 Orta Çok iyi İyi İyi 

T4 Orta Çok iyi Çok iyi Orta- İyi 

T5 Orta Çok iyi Çok iyi Orta- İyi 

T6 Orta Çok iyi Çok iyi Orta- İyi 

T7 Orta Çok iyi Çok iyi Orta 

T8 Zayıf Kabul Edilemez Çok iyi İyi Zayıf 

T9 Çok iyi Çok iyi Çok iyi İyi- Çok iyi 

T10 Orta Çok iyi Çok iyi Orta- İyi 

 

Sonuç ve Öneriler  

Araştırma damla sulama sistemi ile sulanan 

arazilerin performanslarını belirlemeye yönelik 

yapılmıştır. Yapılan araştırmaya göre parsellerde 

doğru basınçların belirlenmesi durumunda 

basınç ayarlı lateraller kullanılarak hatların uzun 

olmasına ve basınç değişimi değerlerinin izin 

verilen sınırların dışında olmasına rağmen hat 

boyunca damlatıcı debilerinin mevcut debilere 

yakın olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum 

membranlı yapıya sahip damlatıcıların üreticiler 

tarafından kullanılmasının daha doğru olduğunu 

göstermektedir. Fakat ekonomik açıdan 

düşünüldüğünde basınç ayarlı lateraller diğer 

laterallere göre daha maliyetlidir. Damla sulama 

sisteminin ilk yatırım maliyeti göz önüne 

alındığında bu durum büyük önem arz 

etmektedir. Bu durum üreticilere damla sulama 

sistemine geçişte daha fazla destek verilmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır 

Araştırma sonucuna göre üreticiler arazilerinde 

ki su kaynağının durumuna göre otomatik veya 

manuel olacak şekilde doğru filtrasyon  

seçtiklerini göstermektedir. Üreticilerin genelde 

sulama öncesinde ve sonrasında filtrelerin 

temizliğini yaptıkları gözlemlenmiştir. 

Araştırmanın yapıldığı parsellerde lateraller 

içerisinde herhangi bir sediment birikimi 

görülmemiştir. Bunda basınç ayarlı 

damlatıcıların sedimenti filtre edebilir yapıya 

sahip olmasının da önemi büyüktür. 

Üreticilerin çoğu sulamalarda toprak özellikleri, 

infiltrasyon gibi sulama açısından önemli 

parametreleri dikkate almamaktadırlar. Bu 

durum sulama randımanlarının düşük çıkmasına 

ve yeterli sulamaların yapılmadığını 

göstermektedir. Üreticiler genelde toprak 

durumuna bakarak göz kararı sulama süreleri 

belirlemektedir. Toprağın fiziksel özellikleri 

dikkate alındığında (tarla kapasitesi, solma 

noktası, hacim ağırlığı vs.) yapılan sulamaların 

olması gerekeni karşılamadığı görülmüş olup 
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buna bağlı olarak sulama açısından performans 

değerlerinin yeterli olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

PVC malzemeden üretilmiş ana borular 

kullanılmakta ve toprağın yaklaşık 70-80 cm 

altına yerleştirilmektedir. Bahsi geçen borular 

firmaların tavsiyesine göre yaklaşık 100 yıl 

toprak altında özelliğini koruyabilecek 

niteliktedir. Yan borularda ise PE borular, gerek 

montajı ve gerekse düşük maliyetleri yönünden 

tercih edilmektedir. Damla sulama sisteminin 

çalışma basıncı belirlenirken denetim 

biriminden laterallere kadar tüm kayıplar göz 

önüne alınıp hidrolik hesaplamalar yapılması 

gerekmektedir. Ayrıca arazinin konumuna göre 

her lateralin katalog değerleri bilinerek uzatma 

mesafelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Yapılan araştırmada yanlış lateral çapı ve 

uzatma mesafesi olduğu parseller görülmüştür. 

Bu durum lateral hattı sonunda damlatıcıların 

mevcut debileri sağlayamadığı tespit edilmiştir.  

Çalışmada Mersin İli Tarsus İlçesinde nektarin 

bahçelerinde damla sulama projelerinin çoğunda 

ilk planlama ve kurulum aşamasında bazı 

projelendirme hataları (lateral hatlarının uzun 

yerleştirilmesi, işletme biriminin yanlış 

planlanması, damlatıcı seçiminde arazinin 

toprak özelliklerinden yararlanılmaması gibi 

nedenlerden) olduğundan ALEQ ve PELQ 

değerleri düşük ve aralarındaki fark yüksek 

çıkmıştır.  

Ülkemizde sulama projesini yapan 

mühendislerin hidrolik hesapları yapabilmesi ve 

kullanılan malzemeleri tanıması damla sulama 

sistemlerinin ileriye yönelik hizmet edebilmesi 

ve sistemin sürekliliği açısından önemlidir. 

Projeleme kriterleri olarak hidrolik 

hesaplamaların yanında toprak ve bitki 

özelliklerinin sulama ile ilişkilendirilmesinin 

esasları uygulayıcılar tarafından göz ardı 

edilmemelidir.  

 
Teşekkür 

Bu çalışma, ''Türkiye’de Kullanılan Damla Sulama 

Sistemlerinin Teknik Performanslarının Belirlenmesi ve 

Damla Sulama Desteklerinin Etki Analizi'' isimli projenin 

bazı verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 

TAGEM/TSKAD/G/17/A9/P3/430. Proje saha çalışmaları, 

toprak analizleri ve veri değerlendirme sürecinde proje 

ekibine verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 
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Marmara Bölgesi’nde Bazı Sebze ve Süs Bitkilerinde Orthotospovirus’ların Biyolojik, 

Serolojik ve Moleküler Karakterizasyonu 

 
Nesrin UZUNOĞULLARI1   Mustafa GÜMÜŞ2  
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Öz 

Bu çalışma, 2012-2016 yılları arasında Marmara Bölgesi’nde (Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, 

Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Yalova il ve ilçeleri) domates, marul, kasımpatı, gerbera ve glayöl 

üretim alanlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma, bu alanlarda zarara neden olan ve Orthotospovirus 

genusunda yer alan Groundnut bud necrosis virus (GBNV), Watermelon silver mottle virus (WSMoV), 

Groundnut ringspot virus (GRSV), Impatiens necrotic spot virus (INSV), Tomato chlorotic spot virus 

(TCSV), Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) ve Tomato spotted wilt virus’un (TSWV) saptanması, 

toplanan örneklerde enfeksiyon oranlarının ortaya konması ve virüslerin moleküler karakterizasyonlarının 

yapılarak, flogenetik akrabalıklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Toplanan 1034 adet örneğin 

tamamı serolojik olarak DAS-ELISA yöntemine göre testlenmiştir. Domates bitkilerine ait 562 adet örneğin 

%41.10’unun TSWV ile enfekteli olduğu tespit edilmiştir. Marul bitkilerine ait 332 adet, glayöl, gerbera ve 

kasımpatı bitkilerine ait 140 adet yaprak örneğinde araştırılan Orthotospovirus’lar açısından enfeksiyon tespit 

edilmemiştir. BST1 numaralı izolat otsu indikatörlerden Capsicum annuum L., Datura stramonium L., 

Nicotiana tabacum cv. Samsun ve N. glutinosa L., BST2 numaralı izolat Petuia hybrida L., BYA4 numaralı 

izolat Solanum lycopersicum L. ve Arachis hypogaea L. bitkilerinde klorotik/nekrotik leke, mozaik, 

deformasyon ve bodurluk gibi belirtilerin oluşmasına neden olmuştur. Yerel TSWV izolatlarına ait nükleotit 

ve amino asit dizilerinin benzerlik oranları NCBI gen bankasında kayıtlı referans izolatlarlarla oldukça yüksek 

bulunmuştur.  

Anahtar sözcükler: Orthotospovirus, sebze, süs bitkileri, DAS-ELISA, flogenetik analiz. 

 

Biologic, Serologic and Molecular Characterization of Orthotospovirus on Some Vegetables and 

Ornamental Plants in the Marmara Region 

Abstract 

This study was completed in production areas for tomato, lettuce, chrysanthemum, gerbera and gladiolus in 

the Marmara Region (States and counties in Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, 

Sakarya, Tekirdağ, and Yalova) from 2012-2016. The identification of Groundnut bud necrosis virus 

(GBNV), Watermelon silver mottle virus (WSMoV), Groundnut ringspot virus (GRSV), Impatiens necrotic 

spot virus (INSV), Tomato chlorotic spot virus (TCSV), Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) and 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) within the Orthotospovirus genus causing damage in this area, 

determination of infection rates in collected samples and molecular characterization of the viruses was 

performed with the aim of determining phylogenetic relationships. All of the 1034 collected samples were 

serologically tested with the DAS-ELISA method. Of 562 samples collected from tomato plants, 41.10% 

were found to be infected with TSWV. There was no infection in terms of Orthotospoviruses in 332 leaves of 

lettuce plants, 140 leaf samples belonging to gladiolus, gerbera and chrysanthemum plants. BST1 isolate 

caused the formation of symptoms like chlorotic/necrotic stains, mosaic, deformation and dwarf in 

herbaceous indicators Capsicum annuum L., Datura stramonium L., Nicotiana tabacum cv. Samsun and N. 

glutinosa L., BST2 isolate caused symptoms in Petunia hybrida L., and BYA4 isolate caused symptoms in 

Solanum lycopersicum L. and Arachis hypogaea L. Nucleotides and amino acid sequences from local TSWV 

isolates had similar rates and were much higher than the reference isolates recorded in the NCBI gene bank.  

Keywords: Orthotospovirus, vegetable, ornamental plants, DAS-ELISA, partial gene sequence. 
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Giriş 

Orthotospovirus genusuna üye virüslerin 

konukçu dizini değişmekle beraber 106 

familyada 848 bitki türünü enfekte etmekte ve 

14 farklı trips türü ile taşınmaktadırlar (Hassani-

Mehraban ve ark., 2010). Bu genusa ait virüsler, 

bitkilerde zarara neden olan ilk on virüs 

içerisinde yer alırlar (German ve ark., 1992). 

Coğrafik olarak TSWV ve INSV daha geniş bir 

dağılım gösterirken, CSNV, WSMoV, GRSV, 

GBNV, TCSV sınırlı alanlarda tespit edilmiştir 

(Pappu ve ark., 2009). Orthotospovirus 
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epidemilerinde; hassas konukçu genotipi, vektör 

tripsin varlığı ve yaygınlığı, hava şartları, 

bitkilerin yetiştirildiği alan, virüs izolatlarının 

genetik yapısı ve inokulum kaynağı rol 

oynamaktadır (Jones, 2005). Bu etmenler 

konukçularında latent kalabildikleri gibi yaprak, 

gövde ve meyvelere zarar vererek ürünlerin 

pazar değerini düşürürler. Özellikle TSWV 

bitkilere zarar veren virüsler arasında ikinci 

sırada yer almakta, sebze ve süs bitkilerinde 1 

milyar doların üzerinde kayba neden olmaktadır 

(Parrella ve ark., 2003). Domates bitkilerinde 

erken dönemde oluşan TSWV  enfeksiyonu, orta 

ve geç dönemdeki enfeksiyonlara göre daha 

fazla verim kaybı meydana getirmektedir 

(Farooq ve ark., 2007). Orthotospovirus’lar 

marul bitkilerinin yapraklarında kahverengi 

leke, tek taraflı çökme, bitkide sistemik 

enfeksiyon ve ölüm meydana getirerek (Pavan 

ve ark., 2008), enfeksiyon şiddetine göre %30-

70 ürün kaybına sebep olurlar (Moraes ve ark., 

1986). Araştırma konusu olan virüslerden 

CSNV,  TSWV, WSMoV ile INSV 

simptomlarının birbirine benzemesi (Matsuura 

ve ark., 2007), EPPO ve Türkiye  karantina  

listesinde yer almaları (Anonim, 2016), gerek 

vektör böceklerle gerekse ülkelerarası ticaretle 

farklı kıtalarda giderek yaygınlaşmaları bu 

virüsleri önemli bir araştırma konusu haline 

getirmektedir.  

Bu çalışma, sebze ve süs bitkileri üretiminde 

önemli bir paya sahip Marmara Bölgesi’nde 

(Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, 

Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ ve 

Yalova il ve ilçeleri) domates, marul, gerbera, 

glayöl ve kasımpatı bitkilerinde zarara neden 

olan TSWV, INSV, CSNV, WSMoV, TCSV, 

GBNV ile GRSV’nin serolojik, biyolojik ve 

moleküler yöntemlerle saptanması, seçilen 

izolatların genomlarına ait kısmi dizi 

analizlerinin yapılarak, NCBI gen bankasına 

kayıtlı referans izolatlarla filogenetik 

ilişkilerinin ortaya konması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Materyal ve Metot 

Bitki yaprak örnekleri, DAS-ELISA tanı kitleri, 

RNeasy plant mini kit, Rotor-Gene SYBR Green 

RT-PCR kit, tohumlar, laboratuvar aletleri ve 

sarf malzemeler çalışmanın materyalini 

oluşturmuştur. 

Sürvey çalışmaları, Marmara Bölgesi’nde 

(Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, 

İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne) 

domates, marul, glayöl, kasımpatı ve gerbera 

yetiştirilen alanlarda gerçekleştirilmiştir. 

Bitkilerin yapraklarında kahverengi-bronz 

lekeler, kıvrılma, yaprak sapında, gövdede ve 

yeni gelişen sürgünlerde koyu kahverengi 

lekeler, bitkide bodurluk, sararma, solgunluk ve 

tek taraflı gelişme geriliği gibi belirti gösteren 

bitkilerde güdümlü, belirti göstermeyen 

bitkilerde tesadüfi örnekleme yapılmıştır (Bora 

ve Karaca, 1970). Tarlanın büyüklüğüne göre 1 

dekara kadar 50, 1-5 dekar arası 100 ve 5 

dekardan büyük olan üretim alanlarında 200 

bitki incelenmiştir. 

Toplanan örnekler, Agdia ve Bioreba 

firmalardan temin edilen WSMoV, GBNV, 

GRSV, TCSV, CSNV, INSV ve TSWV’ye ait 

ticari kitler kullanılarak DAS-ELISA (Clark and 

Adams, 1977) yöntemine göre analiz edilmiştir. 

Çalışma konusu olan Orthotospovirus’ların 

moleküler tanısını yapmak, dizi belirleme 

çalışmalarında kullanılacak DNA’ların elde 

edilmesini sağlamak amacıyla Real-time RT-

PCR analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz için 

seçilen örneklerin total RNA ektraksiyonu 

yapıldıktan sonra Rotor-Gene SYBR Green RT-

PCR kit (Qiagen) kullanılarak PCR çalışmaları 

yapılmıştır. Real-time RT-PCR analizlerinde, 

NCBI Gen Bankası’ndaki hedef etmenlerin N 

genine ait kısmi ve komple genom dizilerini 

içeren kayıtlardan yararlanılarak tasarlanan 

primerler kullanılmıştır (Çizelge 1). 

DNA dizileme çalışmaları için her bir izolata ait 

PCR ürünü 50 µl olacak şekilde hazırlanarak 

Macrogen firmasına gönderilmiş ve çift yönlü 

kısmi genom dizileme hizmeti alınmıştır. Sekans 

verilerine ait kromotogram dosyaları, 

ChromasPro 1.7.6 kromotogram analiz 

programıyla analiz edilmiş ve forward-reverse 

primerlerle sekans verileri birleştirilerek 

okumalara ait konsensüs dizileri elde edilmiştir. 

Elde edilen diziler NCBI gen bankası veri 
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tabanında BLASTn analizleri ile karşılaştırılmış 

ve veri tabanında eşleşme gösteren kayıtlardan 

seçilen izolatlarla genomik ve filogenetik 

analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 1. Real-time RT-PCR testlerinde kullanılan primerlere ait veriler 

Primer Adı Nükleotid Dizisi (5’-3’) 
 Baz 

Uzunluğu 

CSNV-SO-F1/CSNV-SO-R1 GCTATAATGCTTGGAGGTAGTC/TTTGCATATTCTTTTCCTTTT 224 

INSV-SO-F1/INSV-SO-R1 TCTTAATTGTGACTGATCCAAA/CAAAGATTACCAAGGAGAACAT 231 

TSWV-SO-F1/TSWV-SO-R1 AGCTTACCTCTTATTGCTTCAG/CATATTCTTTCCCTTTCTTCAC  202 

TSWV-SO-F2/TSWV-SO-R2 ATATTGTTGCTTTGTTGACACA/GTCTTTGTATTTTGCATCCTGA 500 

WSMoV-SO-F1/WSMoV-SO-R1 ATGGTAGAGAAAACCAAGAATG/ GAACCTTAGCCACTTTACAAAC  283 

TCSV-SO-F1/TCSV-SO-R1 CTACTCAGCAACACAAATCATC /GGAAAGTCAAACATGAGGTAAT  288 

GBNV-SO-F1/GBNV-SO-R1 ATGGTTGAAAAGAGCAAGAAT/TAAGCCAGAGGGAATATAATTG  203 

GRSV-SO-F1/GRSV-SO-R1 CGTCTATCATCACATTAACAGG/CAAGAAAGTCAAACATGAAGTG  278 

   

Mekanik inokulasyon için seçilen TSWV ile 

enfekteli domates bitkilerine ait yaprak örnekleri 

1’er g tartılarak, %1 Na2SO3 içeren 0.01 M 

fosfat tamponundan (pH=7.0) (1/5; g/ml) 

yararlanılarak bitki ekstraktları hazırlanmıştır. 

Enfeksiyon oluşumunu kolaylaştırmak amacıyla 

test bitkilerinin yapraklarına karborandum tozu 

serpilerek, elde edilen bitki ekstraktları eldiven 

yardımıyla otsu indikatör bitkilerin (Solanum 

lycopersicum L, Datura stramonium L., 

Capsicum annuum  Petunia hybrida L., 

Nicotiana glutinosa L., Nicotiana tabacum L. 

cv. Samsun, Lactuca sativa L. ve Arachis 

hypogaea L.) yapraklarına mekanik inokulasyon 

yöntemi ile inokule edilmiştir (Mandal ve ark., 

2001).  

 

Bulgular ve Tartışma 

2012-2016 yılları arasında 10 ile bağlı 29 ilçede 

gerçekleştirilen sürvey çalışmalarında 5 farklı 

kültür bitkisine (domates, marul, gerbera, 

kasımpatı, glayöl) ait 26 çeşitten toplam 1034 

adet bitki yaprak örneği toplanmıştır. Domates 

bitkilerine ait Y-65, Alsancak, Tybif, Pembe, 

İmpala, Sanayi, BT-235, Simena, Gökçe, Yerli, 

Joker, VP1, Swenson, Bahar, Sedir, Dante, 

Kocaman, Royal, Cibellia, Yüksel ve Tokat 

çeşitlerinden toplam 562 adet, marul bitkilerine 

ait Funly, 055, Olenka, Festival ve Maritima 

çeşitlerinden toplam 332 adet yaprak örneği 

alınmıştır. Süs bitkilerinde ise çeşit isimleri 

belirlenememiş olup kasımpatı bitkilerinden 40, 

gerbera bitkilerinden 35 ve glayöl bitkilerinden 

65 olmak üzere toplam 140 adet yaprak örneği 

toplanmıştır. Bazı domates çeşitlerinde 

Orthotospovirus’ların tipik belirtileri 

(Yapraklarda kahverengi-bronz lekeler, yaprak 

sapında, gövdede ve yeni gelişen sürgünlerde 

koyu kahverengi lekeler, bitkide bodurluk) 

gözlenmiştir. Marul bitkilerinin yapraklarında 

kahverengi lekeler, kök çürüklüğü, gerbera 

bitkilerinin yapraklarında renk açılması, 

deformasyon, glayöl bitkilerinin yapraklarında 

çizgi şeklinde renk açılması, nekrotik lekeler, 

kasımpatı bitkilerinin yapraklarında klorotik ve 

nekrotik lekeler belirlenmiştir (Şekil 1). Yaprak 

örnekleri GBNV, WSMoV, GRSV, TCSV, 

TSWV, INSV ve CSNV etmenlerine özel tanı 

kitleri kullanılarak DAS-ELISA yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Tybif, Alsancak, Y-65, Sedir, 

Cibelli ve Pembe domates çeşitleri TSWV ile 

enfekteli bulunmuştur.  
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

(e)  (f)  
Şekil 1. Sürvey alanlarındaki bitkilerde belirlenen bazı simptomlar, a) Domates bitkilerinin 

yapraklarında kahverengi-bronz lekeler ve şekil bozukluğu, yaprak sapı ve gövdede kararma, 

b) Domates meyvelerinde ortası kabarık lekeler ve deformasyon, c) Gerbera yapraklarında 

renk açılması, kabarıklık, deformasyon, d) Marul yapraklarında kahverengi lekeler ve kök 

çürüklüğü, e) Glayöl yapraklarında çizgi şeklinde lekeler, f) Kasımpatı yapraklarında klorotik 

ve nekrotik lekeler. 

Domates bitkilerinde, Bilecik ilinden toplanan 

165 adet örneğin 114’ünde (%69.09), Bursa 

ilinden toplanan 139 örneğin 90’ında (%64.74), 

İstanbul ilinden toplanan 51 örneğin 27’sinde 

(%52.94) TSWV enfeksiyonu saptanırken diğer 

virüsler tespit edilmemiştir (Şekil 2). Nitekim 

Türkiye’de yapılan farklı çalışmalarla domates 

üretiminin yapıldığı İzmir, Manisa (Azeri, 1981; 

1994), Muğla (Fidan, 1993), Adana, Mersin 

(Güldür ve ark., 1995; Küçük, 2006), Bursa, 

Bilecik (Değirmenci ve Uzunoğulları, 2007) ve  

Antalya (Bozdoğan, 2009) illerinde TSWV 

enfeksiyonu %3.85-80.82 olarak tespit 

edilmiştir. Enfeksiyonun bölgelere göre 

değişiklik göstermesi; vektör popülasyonu, 

yabancı ot gibi farklı konukçuların varlığı, 

üretim materyalinin virüsten ari olması, 

konukçunun enfekte olma zamanı, ekolojik 

koşullar ve domates çeşitlerinin hassasiyetinden 

kaynaklanabilmektedir. TSWV ve INSV’nin 

Avrupa’da diğer Orthotospovirus’lara göre daha 

fazla tespit edildiği, Çek Cumhuriyeti’nde 

TSWV efeksiyonunun sık görüldüğü bitkilerin 

içerisinde domatesin yer aldığını bildirmiştir 

(Mertelik ve ark., 1996). Marul ve süs 

bitkilerinden alınan örneklerin tamamı 

Orthotospovirus’lar açısından temiz 

bulunmuştur. Marul bitkilerinde Antalya 

(Bozdoğan, 2009), Adana, Mersin (Kamberoğlu 

ve Alan, 2011) ve Hatay’da (Sertkaya, 2015), 

süs bitkilerinde ise Antalya’da Anthurium sp. 

(Fidan ve ark., 2016), Yalova’da Pelargonium 

spp., Gloxinia spp., Dahlia spp. (Uzunoğulları 

ve ark., 2016) ve Adana’da süs biberinde 

(Atakan ve ark., 2016) TSWV rapor edilmiştir. 

Glayöl bitkileri gösterdikleri belirtilerden dolayı 

farklı viral etmenlere karşı DAS-ELISA ve 

Real-time PCR yöntemleri ile test edilmiştir. Bu 

bitkilerdeki belirtilere Cucumber mosaic virus 

(CMV)’un neden olduğu tespit edilmiştir. 

Real-time RT-PCR analizi sonucunda marul 

bitkilerine ait 146 ve süs bitkilerine ait 86 örnek 

Orthotospovirus enfeksiyonu açısından temiz 

bulunmuştur. Domates bitkilerinden seçilerek 

analizleri yapılan 118 örnek TSWV ile enfekteli 

bulunmuştur. Ayrıca DAS-ELISA analizlerinde 

negatif kontrolün iki katına yakın absorbans 

değeri veren Alsancak domates çeşidine ait 16 

adet örneğin 15 adedi, Tybif domates çeşidine 

ait 5 adet örneğin tamamı Real-time RT-PCR 

analizi sonucunda TSWV ile enfekteli 
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bulunmuştur. Bu durum moleküler çalışmaların 

güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Orthotospovirus’lar serolojik olarak birbirlerine 

benzedikleri ve çapraz reaksiyon gösterdikleri 

için tespit çalışmalarında serolojik yöntemlerle 

beraber RT-PCR veya Real-time RT-PCR 

yöntemlerinin de kullanılması daha sağlıklı 

sonuçlar vermektedir (Boben ve ark., 2007). 

 
Şekil 2. Marmara Bölgesi, Bilecik, Bursa ve İstanbul illerinde domates yetiştirilen alanlardan alınan 

toplam, enfekteli ve sağlıklı örnek sayıları. 

 

Marmara Bölgesi’nde domates bitkilerinden 

elde edilen TSWV izolatlarından seçilenler 

NCBI gen bankasında yer alan diğer ülkelere ait 

15 adet referans izolatla karşılaştırılmıştır. 
Nitekim Orthotospovirus’ların 

sınıflandırılmasında N gen bölgesinde yer alan 

nükleotit ve amino asit dizilerinin belirlenmesi 

ve filogenetik ilişkilerinin ortaya konması 

önemli kriterlerdir (Chiemsombat ve ark., 2008). 

Nükleotit düzeyinde en yüksek benzerlik 

oranının BOY4 numaralı izolat ile FR693058.1 

(Fransa-Domates) numaralı izolat (%99.74) 

arasında olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, her iki 

izolatı enfekte eden virüslerin genetik 

yapılarının yakın olmasından kaynaklandığı 

fikrini doğurmuştur. Yerel TSWV izolatları ile 

NCBI gen bankasına kayıtlı 15 referans izolatın 

N genine ait amino asit dizilerinin %97.64-

%100 arasında benzerlik gösterdiği tespit 

edilmiştir. Amino asit düzeyinde en düşük 

benzerlik oranının BYA2 numaralı izolat ile 

GQ373172.1 (Sırbistan-Tütün) numaralı izolat 

(%97.64) arasında olduğu belirlenmiştir. Yerel 

izolatlarla referans izolatların nükleotit ve amino 

asit düzeyindeki benzerlik oranları %97’nin 

üzerinde tespit edilmiştir. Bu durum, TSWV’nin 

gerek çoğaltma ve araştırma materyalleri 

gerekse ithalat ve ihracat ürünleri ile dünyanın 

farklı ülkelerine yayılmış olduğunu 

göstermektedir. Yerel izolatlar ile referans 

izolatların yer aldığı nükleotit dizilerine ait 

dendogramda görüldüğü üzere BYP1 ve BOA1 

numaralı yerel izolatların referans izolatlarla 

birinci grupta, BOY4, BOA2, BYA2, BOY2, 

BYA1, İBT2, BİT1, BYP2, BİT3, BOY1, 

BST1, BST3 ve İBT1 numaralı yerel izolatların 

ise ikinci grupta yer aldığı görülmektedir (Şekil 

3). Amino asit dizilerine ait dendogramda  

görüldüğü üzere ise %100 benzerlik gösteren 

izolatların aynı grup içinde; BOY4, BOA2, 

BOY2, BYA1, İBT2, BİT3, BOY1, BST1, 

BST3 ve İBT1 numaralı izolatların yerel ve 

referans izolatlarla birlikte birinci grupta yer 

aldığı görülmektedir (Şekil 4). Bu sonuç, adı 

geçen izolatlarda kodon içerisinde meydana 

gelen kısmi nükleotit değişikliklerinin amino 

asit çevrimine etkisinin olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Bu durum izolatlar arasında 

biyolojik ve coğrafik kökenli bir varyasyonun 

olmadığını göstermektedir.  
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Şekil 3. Dünyadaki TSWV izolatları ile yerel izolatların N gen bölgelerine ait nükleotit dizilerinin    

filogenetik soy ağacı 
 

 

 

 
Şekil 4. Dünyadaki TSWV izolatları ile yerel izolatların N gen bölgelerine ait amino asit dizilerinin 

filogenetik soy ağacı 

Alsancak ve Tybif domates çeşitlerine ait 

Bilecik (Söğüt) Tybif 1 (BST1), Bursa 

(Yenişehir) Alsancak 4 (BYA4) ve Bilecik 

(Söğüt) Tybif 2 (BST2) TSWV izolatlarının 

mekanik inokulasyonları sonucunda; BST1 nolu 

izolat otsu test bitkilerinden C. annuum L., D. 

stramonium L., N. tabacum cv. Samsun ve N. 

glutinosa L.’de bodurluk, kloroz, mozaik, 

yaprak deformasyonu, nekrotik ve klorotik leke, 

BYA4 nolu izolat A. hypogaea L. ve S. 

lycopersicum L.’de nekrotik ve klorotik leke, 

BST2 nolu izolat ise P. hybrida L.’ de mozaik 

ve yaprak deformasyonu meydana getirmiştir. 

Mekanik inokulasyon çalışmalarının sonuçları, 

inokulasyonda kullanılan bitki türlerine ait çeşit 

farklılığı, inokulasyon şartları, virüs 

konsantrasyonu, ortamın sıcaklık, nem ve ışık 

koşulları gibi faktörlerin belirti oluşumunda 

farklılığa neden olabileceği düşünülmektedir. 
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Sonuç 

Marmara Bölgesi’nde yapılan çalışma 

sonucunda domates bitkilerinde yüksek oranda 

TSWV enfeksiyonu tespit edilmiştir. Domates 

çeşitlerde dayanıklılık konusunda herhangi bir 

bilimsel araştırma yapılmamış olsa da çalışmada 

elde edilen sonuçlar göz ardı edilmemelidir. 

Marul, glayöl, gerbera ve kasımpatı bitkilerinde 

Orthotospovirus genusunda yer alan virüslerden 

herhangi birine ait enfeksiyon tespit 

edilmemiştir. Ancak bu etmenlerden TSWV’nin 

Türkiye’de marul bitkilerinde saptanmış olması, 

üretim materyali ve vektörler ile etkin bir 

şekilde taşınması dikkat edilmesi gereken 

önemli bir konudur. Marmara Bölgesi’nde 

domates ve marul bitkilerinin üretiminde 

kullanılan fidelerin ticari fideliklerden 

sağlandığı üreticiler tarafından belirtilmiştir. 

Fide döneminden itibaren takip edilen 

bitkilerdeki zarar değerlendirildiğinde; gerekli 

tedbirlerin fide üretimi yapan işletmelerden 

başlanarak alınması, üretimde sertifikalı fide 

kullanımı konusunda üreticilerin teşvik edilmesi, 

özellikle trips mücadelesinin zamanında 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. Virüsler 

ile kimyasal mücadele yapılamamakla birlikte 

alınacak kültürel tedbirlerin yanında konukçusu 

olan yabancı otlarla mücadele etmek ürün 

kaybını azımsanmayacak kadar engelleyecektir.  
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Anaçların Karpuzun Meyve Kalitesi Üzerindeki Etkisi 
 

Halit YETİŞİR  

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kayseri-Türkiye 

 

Öz 

Meyvesi yenen sebzelerde, olumsuz çevre koşulları ve toprak kökenli hastalık ve zararlılara karşı anaç 

kullanımı yaygın bir uygulama haline gelmektedir. En fazla aşılanan türlerden birisi olan karpuzun meyve 

kalitesi üzerinde aşılamanın önemli etkileri vardır. Karpuzun meyve büyüklüğü, kabuk kalınlığı, meyve eti 

rengi, meyve eti sertliği gibi fiziksel özellikleri ve SÇKM, şeker kompozisyonu, aroma bileşikleri, 

antioksidatif bileşikler ve mineral içeriği gibi kimyasal özellikler anaçlardan etkilenebilmektedir. Karpuzda 

aşılı üretimin meyve kalitesi üzerine etkisi ile ilgili birçok çelişkili rapor vardır. Bu farklılıklar, kullanılan 

anaç/kalem kombinasyonlarına, yetiştiricilik yöntemlerine, çevresel koşullara, yetiştiricilik dönemine ve hasat 

zamanlamasına bağlanmıştır. Bu derlemede, aşılamanın karpuzun fiziksel ve kimyasal kalite kriterleri üzerine 

olan etkileri son literatürler ışığında incelenmiştir. Derleme, karpuzun ürün kalitesi arttırmayı ve anaç/kalem 

kombinasyonlarının ürün kalitesine olan etkilerinin aydınlatılmasını amaçlayan olası çalışmaları belirterek 

sonuçlandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Meyve kalitesi, aşılama, SÇKM, tekstür, meyve eti rengi, aroma. 

 

The Effect of Rootstocks on Fruit Quality of Watermelon 

 

Abstract 

In fruit-bearing vegetables, the use of rootstocks against adverse environmental conditions and soil-borne 

diseases and pests is becoming common practice. Grafting has significant effects on the fruit quality of 

watermelon which is one of the most grafted vegetables. The physical properties of watermelon such as fruit 

size, rind thickness, flesh color, flesh firmness and chemical properties such as TSSC, sugar composition, 

aroma compounds, antioxidative compounds and mineral content can be affected by rootstocks. There are 

many conflicting reports about the effect of grafting on fruit quality in watermelon. These differences are 

attributed to rootstock/scion combinations, cultivation methods, environmental conditions, cultivation period 

and harvest timing. In this review, the effects of grafting on the physical and chemical quality criteria of 

watermelon are evaluated according to latest available literature. The review was concluded by stating 

possible studies aimed at increasing the product quality of watermelon and clarifying the effects of 

rootstock/scion combinations on product quality. 

Keywords: Fruit quality, grafting, soluble solids, texture, flesh color, aroma. 
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Giriş 

Aşılama, bahçe bitkilerinin üretiminde yaygın 

kullanılan vejetatif bir çoğaltma yöntemidir. 

Aşılama, iki özel bitki parçasının (anaç/kalem) 

özel tekniklerle birleştirilerek tek bir bitki gibi 

büyütülmesi olarak tanımlanmaktadır. Toprak 

üstü organları oluşturacak olan kısım kalem, 

gövdenin bir kısmını ve kökleri oluşturacak olan 

kısım ise anaç olarak isimlendirilmektedir. 

Bitkisel üretimde aşılama yönteminin 

kullanılması çok eski zamanlara kadar 

uzanmaktadır. Bitkilerde ilk aşılamanın M. Ö. 

5000‘li yıllarda elmada yapıldığı (Hargreaves, 

2011) ve diğer meyve türlerinde yaygınlaştığı 

bildirilirken (Garner, 1979), sebzelerde aşılama 

ile ilgili ilk yazılı kayıtın M.S.  altıncı yüzyılda 

Jia Sixie tarafından yazılan bir kitap olduğu ve 

hobi amaçlı ve büyük su kabağı meyveleri 

üretmek üzere demet (bunch grafting) aşılama 

yöntemi ile su kabağında yapıldığı rapor 

edilmiştir (Mudge ve ark., 2009).  Sebzecilikteki 

yaygın uygulamaları Uzakdoğu ülkelerinde 

karpuzda başlamış ve 1920’li yıllara kadar 

uzanmaktadır (Ashita, 1927). Türkiye’de 30 yıla 

yakın bir geçmişi olan sebzelerde aşılama zaman 

alan, pahalı, daha fazla bitkisel materyal 

gerektiren zahmetli bir yöntem olmasından 

dolayı 2000’li yıllardan önce yaygın 

kullanılmamıştır. Fakat örtüaltı yetiştiriciliğinin 

özellikle de seracılığın gelişmesi ile toprakların 

yoğun bir şekilde kullanılması ve buna paralel 

olarak toprak kökenli hastalık ve zararlıların 

artması sonucu tek yıllık bitkilerde özellikle 

meyvesi yenen sebzelerde aşılama gündeme 

gelmiştir. Bu gelişmede fidecilik yapan 
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kuruluşların aşılama teknolojisini ve aşılı fide 

pazarlarını geliştirmeleri de önemli rol 

oynamıştır. Yoğun olarak yapılan kimyasal 

mücadelenin yan etkilerinin anlaşılmaya 

başlaması ile aşılamanın önemi bir kat daha 

artmıştır. Uzakdoğu ülkelerindeki ilk başarılı 

denemeden sonra aşı ile yapılan üretim alanları 

ve sebze türleri artmıştır (Lee, 1994; Yetişir, 

2001).  

Sebzelerde aşılamanın amacı diğer çok yıllık 

türlerde olduğu gibi anacın üstün özelliklerinden 

yararlanarak verimli ve kaliteli üretim 

yapmaktadır. Güçlü köklere sahip ve hastalık-

zararlılara dayanıklı anaçlar üzerine aşılanan 

bitkiler etkili su ve besin elementi alımını ve 

içsel hormonları sağlayarak daha güçlü bitkiler 

oluşturmaktadır. Buna ek olarak hasatlık-

zararlılara ve diğer abiyotik stres faktörlerine 

dayanıklı olan anaçlar sorunlu alanlarda 

kimyasal uygulamalarına başvurmadan üretimin 

sürdürülebilirliğine önemli katkı yapmaktadırlar 

(Lee, 1994; Karaca ve ark., 2012; Rouphael ve 

ark., 2016). Dünyada en fazla aşılı üretimin 

yapıldığı türler Solanaceace ve Cucurbitaceae 

familyalarına ait türlerdir. Bu türler içerisinde en 

fazla aşılamanın yapıldığı türler karpuz ve 

domatestir ve bunları patlıcan takip etmektedir 

(Davis ve ark., 2008a; Yetişir, 2017). Sürgünler, 

kökler su ve bitki besin elementi sağladığı 

sürece, kökler ise yaprakların fotosentetik 

asimilatları sağladığı sürece büyüyüp 

gelişebilmektedir bilgisi ışığında (Taiz ve 

Zaiger, 2000), her anacın üzerine aşılanan kalem 

üzerine kendi özel etkisinin olacağı ve her anaç 

kalem kombinasyonunun farklı çevresel koşullar 

altında farklı davranacağı beklenen bir gerçektir. 

Dolayısı ile üreticinin hedefi olan yüksek verim 

ve kaliteli üretimi sağlayacak anaç/kalem 

kombinasyonunu seçmek önemli bir konudur 

(Yetisir ve Sarı, 2003; Colla ve ark., 2010). 

Farklı stres koşullarına dayanıklı, verim ve 

kaliteye olumlu etki yapabilecek birçok tür ve 

genotip anaç ıslahı amacı ile kullanılmaktadır 

(Kumar ve ark., 2017). Dünyada ve ülkemizde 

karpuzda Cucurbita maxima x C. moschata 

türler arası melez anaçları yaygın olarak 

kullanılırken, sınırlı olmakla birlikte su kabağı 

(Yetişir, 2017) ve yabani karpuz anaçları da 

kullanılmaktadır. Kabak anaçları üzerine 

aşılamanın kalitede oluşturduğu bazı olumsuz 

etkiler ve İsrail’de olduğu gibi bazı dini 

hassasiyetler sebebi ile yabani karpuz gen 

kaynaklarından anaç ıslahı son zamanlarda 

yoğun çalışılan konular arasındadır (Candır ve 

ark., 2013; Bie ve ark., 2017; Fredes ve ark., 

2017; Bigdelo ve ark., 2017). 

Kabakgiller familyasının bir üyesi olan karpuz 

(Citrullus lanatus Thunb. Matsum and Nakai), 

dünyada 104 milyon tonluk üretim ile 

domatesten sonra en fazla üretilen sebze 

durumundadır (FAO, 2019). Ülkemiz yaklaşık 4 

milyon ton üretim ile Çin ve İran’dan sonra 

üçüncü önemli karpuz üretici ülkedir (Tüik, 

2019). Çeşitlere bağlı olarak meyve 

büyüklüklüleri çok küçük (ice-box), küçük, orta, 

büyük ve çok büyük olarak sınıflanırken, meyve 

dış deseni ve rengi de farklı düz renklerden 

farklı desenli çizililere kadar büyük bir çeşitlilik 

göstermektedir. Tohumlu (diploid), tohumsuz 

(triploid) ve beyaz, sarı, somon, turuncu ve 

kırmızı meyve etli çeşitler bulunmaktadır. Ticari 

olarak yaygın yetiştirilen çeşitler kırmızı meyve 

etli, tohumlu ve 8-10 kg’lık büyük meyveli 

çeşitlerdir. Yaklaşık %93’ü su olan karpuzda 

çok düşük miktarlarda protein, yağ, vitamin ve 

mineraller bulunmaktadır. Meyvenin ana besin 

bileşenleri karbonhidratlar (6.4 g/100 g), A 

vitamini (590 IU) ve kırmızı etli karpuzda 

bulunan antikanserojen bir bileşik olan 

likopendir (2,300-7,200 μg / 100g ) (Wehner, 

2008). 

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de aşılı 

sebze üretiminde önemli artışlar olmuştur. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi ülkemizde 

karpuz ve domates iki lider tür olmakla birlikte, 

patlıcan, hıyar, kavun ve biber türlerinde de 

biyotik ve abiyotik stres faktörlerinden 

kaynaklanan sorunları aşma konusunda aşılı 

üretim çevre dostu etkili bir yöntem olarak 

yoğun araştırma konusudur (Yetişir, 2017; 

Fidebirlik, 2019). Ancak, anaçların meyve dış ve 

iç kalitesi üzerine olumlu ya da olumsuz 

etkilerinin olduğu bildirilmektedir (Davis ve 

Perkins, 2005; Davis ve ark., 2008a; Kyriacou, 

2018). Bu sebeple bu derlemenin amacı önceki 

çalışmalarda bildirilmiş olan anaç/kalem 

kombinasyonlarının karpuzun meyve kalitesi 

üzerindeki etkilerinin özetlenmesidir.  

 

Meyve Tutumu ve Büyümesi 

Çiçekli bitkilerde meyvenin, tohumların 

dağılımı ve korunması amacı ile gelişmiş özel 

bitki organı olduğu genel kabul gören bir 
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yaklaşımdır (Karlova ve ark., 2014). Küçük otsu 

bitkilerden büyük ağaçlara kadar çok büyük bir 

çeşitliliğe sahip olan kapalı tohumlu 

(Angiospermler) türlerin çok farklı 

ekosistemlere dağılmış olmasının altında 

hayvanlar ve insanlar ile bu türler arasında 

oluşan besin kaynağı ilişkisi yatmaktadır. Bu 

ilişki özellikle çiçekli bitkilerin tohum ve 

meyvelerinin ekonomik ve besleyici değerleri 

düşünüldüğünde daha iyi anlaşılmaktadır. 

(Seymour ve ark., 1993, 2013). Çok farklı 

şekillerde ve büyüklükte meyveler olmasına 

rağmen genel anlamda meyveler; biriktirdiği 

besinlerin durumuna göre etli-sulu meyveler ve 

kuru meyveler olarak sınıflandırılmaktadır.  

Karpuzun içinde bulunduğu etli sulu meyvelerde 

tohumun etrafı çekici (su, besin maddeleri, 

aroma vb.) etli sulu bir doku ile sarılmıştır 

(Fuentes ve Vivian-Smith, 2009). Karpuzda 

meyve, üç karpelin gelişmesi (syncarp) ile 

oluşan sert kabuklu üzümsü meyve (pseudo-

berry) olarak tanımlanmaktadır. Karpuzda 

tüketilen kısım plasentanın gelişmesiyle oluşur, 

fakat mezokarp ve endokarp ta belli oranda 

iştirak eder (Şalk ve ark., 2008; Simpson, 2010). 

Karpuzda meyve gelişim aşamaları; meyve 

tutumu, büyüme-gelişme ve olgunlaşma olarak 

ayrılabilir. (Hamamura ve ark., 2012). Karpuzda 

meyve gelişimi üç ana aşamaya ayrılmıştır. 

Birinci aşama yumurtalığın gelişimi, ikinci 

aşama yumurtalık çapının 3-4 cm oluncaya 

kadar merkezi plasental bölgeden dışarıya doğru 

hücre bölünmesi ile meyve büyümesi, üçüncü 

aşama ise hücre büyümesi ile gerçekleşen 

meyve büyümesidir (Fukuoka ve ark., 2008; 

Soteriou ve ark., 2017). Bu aşamalar hem 

genotip hem çevre koşulları hem de kültürel 

işlemlerin etkisi altındadır. Yukarıda ifade 

edildiği gibi karpuz hem farklı anaçlar üzerine 

aşılanarak hem de kendi kökü üzerinde 

yetiştirilebilmektedir. Kalem üzerinde oluşan ve 

gelişen meyvenin içsel ve dışsal kalitesi 

anaçların özellikleri tarafından da 

etkilenmektedir. Kökler bitkinin su ve besin 

elementleri ihtiyacını topraktan temin ederken, 

hem su ve besin elementlerinin temin miktarı ve 

hızı hem de sentezlemiş olduğu hormonlar 

kalemin fenotipi üzerinde önemli etkiler 

yapabilmektedir (Colla ve ark., 2006; Yetişir ve 

ark., 2007). Meyve tutumunun ilk ve olmazsa 

olmazı sağlıklı çiçeklerin ve gamet hücrelerinin 

oluşmasıdır. Çiçeklenme, tozlanma ve döllenme 

üzerine etki eden bütün faktörler son ürün olan 

meyvenin özelliklerini etkilemektedir. Anacın 

gücüne bağlı olarak aşılı bitkilerde kalemin 

fenotipi etkilenmektedir. Karpuzda, kullanılan 

anaçlara bağlı olarak çiçeklenme zamanı ve 

süresi değişebilmektedir. Güçlü anaçlar üzerinde 

çiçeklenme ve dişi çiçeklerin oluştuğu boğumlar 

gecikebilmektedir. Bunun sebebi olarak ta 

bitkinin vejetatif döneminde güçlü kök yapısı 

tarafından su ve bitki besin elementlerinin 

yüksek oranda sağlanması olarak görülmüştür 

(Yetişir, 2001; Yetisir ve Sarı, 2003; Karaağaç, 

2013). Vejetatif dönemi uzayan aşı 

kombinasyonlarında yaprak sayılarının ve 

yaprak alanlarının arttığı görülmüştür (Yetişir, 

2001; Karaca ve ark., 2012). 

 

Karpuzda Meyve Kalitesi 

Karpuzda meyve kalitesi, meyve büyüklüğü, 

şekli, rengi ve görünüşü gibi dışsal ve meyve eti 

rengi, tadı, şeker içeriği ve kokusu gibi içsel 

özelliklerden oluşmaktadır. Bu özellikler, genel 

olarak kalemin genetik yapısından etkilenmekle 

birlikte üzerine aşılanmış olduğu anaçlar 

tarafından da etkilenmektedir. Tüketilebilir ve 

pazarlanabilir meyve büyüklüğü çeşit gruplarına 

göre değişmektedir. Büyük meyveli çeşitlerde 

göreceli kalın ve dayanıklı kabuklar istenirken, 

küçük çeşitlerde ince ve dayanıklı kabuklar 

istenir. Kırılgan (elastik olmayan) ve çatlamaya 

müsait kabuklar istenmeyen bir durumdur. 

Kabuk et oranı diğer bir deyişle meyve et 

randımanı da önemli parametrelerdendir. Genel 

olarak karpuzda, kabuk meyvenin %30-35’ini 

oluşturmaktadır (Wehner, 2008).   

Meyve et rengi, suda çözünebilir kuru madde 

miktarı (SÇKM), aroma ve meyve eti tekstürü 

(sıkı-yumuşak, lifli-gevrek) meyve iç kalitesini 

oluşturan bazı öğelerdir. Kırmızı etli, SÇKM’si 

%10 ve üzeri olan, gevrek ve sulu meyve eti 

karpuzda istenen özelliklerdir (Wehner, 2008; 

Fallik ve ark., 2020). Amerika Birleşik 

Devletleri karpuz standartlarında tüketilebilir bir 

karpuzun SÇKM’sinin %8 ve üzeri olması 

gerektiğini söylerken, birçok araştırıcı iyi kalite 

bir karpuzun SÇKM’sinin %10-11 olması 

gerektiğini bildirmektedir (Maynard ve ark., 

2002; Kyriacou ve ark., 2016). Meyve 

büyüklüğü, kabuk özellikleri, meyve et rengi, 

tekstürü, SÇKM ve aroması anaç kalem 

kombinasyonundan olumlu ya da olumsuz 

yönde etkilenmektedir (Karaca ve ark., 2012; 
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Kyriacou ve Soteriou, 2016). Karpuzun hasat 

sonrası meyve kalitesi de kullanılan anaç kalem 

kombinasyonlarının yetiştiricilik koşulları ve 

bölgesi ile uygunluğundan etkilenmektedir 

(Alan ve ark., 2018). 

Anaçların içsel ve dışsal kalite parametreleri 

üzerindeki etkisi kullanılan anaçların türlerine 

(bal kabağı anaçları, su kabağı anaçları, yabani 

karpuz anaçları) ve çeşitlerine göre 

değişebilmektedir. Anaçların güçleri ait 

oldukları gruplara göre farklılık gösterir. Şu 

anda kullanılan ve üzerinde araştırmalar yapılan 

anaçlar arasında en güçlüleri bal kabağı melez 

anaçları iken, en zayıfları ise yabani yarpuz 

anaçlarıdır. Su kabağı anaçları ise ikisinin 

arasında yer almaktadır (Yetişir ve ark., 2007; 

Kumar ve ark., 2017). 

 

Anaçların Meyve Kalitesine Etkileri 

Meyve Büyüklüğü: Karpuzun dışsal kalite 

özelliklerinden olan meyve büyüklüğü çeşit 

gruplarına göre önemli kalite kriterlerinden 

birisidir ve üzerine aşılandığı anaçlardan 

etkilenmektedir (Yetisir ve Sarı, 2003; Cushman 

ve Huan, 2008; Leonardi ve ark., 2017). Bal 

kabağı ve su kabağı anaçları gibi güçlü anaçlar 

üzerine aşılanan karpuzlarda meyve büyüklüğü, 

toplam verim ve pazarlanabilir meyve oranı 

artmaktadır (Şekil 1) (Yetişir ve ark., 2007, 

Derman, 214; Moreno ve ark., 2016; Garcia-

Lozano ve ark., 2019).  

 
Şekil 1. Aşısız (solda) ve aşılı (sağda) Crimson Tide karpuz çeşidinin meyveleri. 

Benzer şekilde Nergiz ve Sarı (2012) tarafından 

yürütülen bir çalışmada kullanılan anaçlara bağlı 

olarak meyvelerde irileşme koyu renkli 

malçların uygulandığı aşılı bitkilerde tespit 

edilmiştir. Verim artışı çoğunlukla meyve 

büyüklüğündeki artışa bağlanırken, bazı 

durumlarda ise meyve sayısındaki artış ile 

açıklanmıştır. Verim artışında, büyük meyveli 

çeşitlerde meyve büyüklüğü etkili bulunurken, 

küçük meyvelilerde ise meyve sayısındaki artış 

etkili bulunmuştur (Alan ve ark., 2007; 

Cushman ve Huan, 2008; Leonardi ve ark., 

2017). Bu çalışmaların ışığında kullanılan 

anaçların ve iyileşen koşulların bitki 

fizyolojisini iyileştirdiği ve tohum tutumunu 

arttırdığı (Yetişir ve Sarı, 2018; Kombo ve Sarı, 

2019) ve artan tohum miktarının çekim gücünün 

(havuz etkisi) meyve büyüklüğüne ve meyve 

kalite parametrelerine yansıdığı 

düşünülmektedir. 

Meyve Şekli: Meyve boyu ve çapının oranı 

olarak tanımlanan meyve indeksinin potansiyel 

olarak anaçlardan etkilendiği bildirilmiştir. 
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Fakat bu etkinin meyve büyüklüğündeki ve 

sayısında olduğu kadar büyük olmadığı, çevresel 

veya çok düşük olduğu bildirilmiştir (Rouphael 

ve ark., 2008; Soteriou and Kyriacou, 2015). Bu 

da meyve şeklinin daha çok kalemin genetiği 

tarafından belirlendiğini göstermektedir (Yetisir 

ve Sarı, 2003; Fredes ve ark., 2017).  

Kabuk Kalınlığı: Karpuzda önemli kalite 

kriterlerinden olan kabuk kalınlığı aşılamadan 

önemli derecede etkilenmektedir. Ticari kabak 

anaçları ve yerel köy çeşitleri üzerine aşılanmış 

karpuzlarda kabukta kalınlaşma (Şekil 2A) 

anaç/kalem kombinasyonlarına bağlı olarak 

birçok çalışmada rapor edilmiştir (Bigdelo ve 

ark., 2017; Fredes ve ark., 2017;). Güngör 

(2015) tarafından mini karpuzlarda yapılan 

çalışmada en ince kabuklar aşısız kontrol 

bitkilerinde kaydedilirken, aşılı bitkilerde 

anaçlara bağlı olarak farklı oranlarda kalınlaşma 

belirlenmiştir.  

 
Şekil 2. Karpuzda aşılamaya bağlı olarak kabukta kalınlaşma (A), meyve etinde kopmalar (hallow 

heart) (B), kalınlaşmış lifler (ok uçları ile gösterilmiştir) (B, C) ve meyve etinde kopmalar ile 

birlikte beyaz oluşumlar (white heart) (D).  

Yukarıda verilen çalışmalara karşıt bir şekilde 

Derman (2014) balkabağı ve su kabağı 

anaçlarını kullandığı çalışmada kabuk kalınlığı 

yönünden önemli bir farkın olmadığını ve en 

kalın kabukların ise aşısız kontrol bitkilerinde 

ölçüldüğünü rapor etmiştir. Benzer şekilde C. 

pepo üzerine aşılanan karpuzlarda kabukta 

kalınlaşma görülmemiş (Davis and Perkins-

Veazie, 2005) ve Cucurbita ve Lagenaria 

melezleri üzerine aşılanan karpuzlarda da kabuk 

kalınlaşmasının evrensel bir durum olmadığı 

bildirilmiştir (Alan ve ark., 2007). Birçok 

anaç/kalem kombinasyonunun meyve kalitesi 

üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 

kabuk kalınlığının kalem genotipinden daha 

fazla etkilendiği rapor edilmiştir (Kyriacou ve 

Soteriou, 2015). Kabuk kalınlığındaki artış 

karpuzdaki kabuk/et oranı olan %30-35’i 

geçmediği sürece taşıma ve raf ömür açısından 

olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir 

(Karaca ve ark., 2012; Rauphael ve ark., 2010; 

Garcia-Lozano ve ark., 2019). Meyve 

kabuğundaki incelme daha erken olgunlaşan 

meyve anlamına gelirken, güçlü anaçlar 

üzerinde gözlemlenen geç olgunlaşmanın 

anaçtan kaynaklanan kabuk kalınlaşması ile 

alakalı olabileceği düşünülmektedir (Soteriou ve 

ark., 2014).  
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Meyve Et Rengi: Karpuzun meyve et rengi 

genetik bir özellik olmakla birlikte; meyve et 

renginin tonu belli oranlarda kullanılan 

anaçlardan etkilenebilmektedir (Davis ve 

Perkins-Veazie, 2005; Karaca ve ark., 2012). 

Ticari karpuz çeşitlerinin meyve eti kırmızı, 

turuncu, somon, sarı ve kanarya sarısı 

olabilmektedir. Ancak en yaygın ticari meyve eti 

rengi kırmızıdır (Wehner, 2008). Kırmızı meyve 

etli karpuzlarda meyve et rengi direkt olarak 

likopen sentezine ve kromoplastlarda birikimine 

bağlıdır (Bangalore ve ark., 2008). Lipofilik bir 

karotenoid olan likopen içerik bakımından 

çeşitler arasındaki farklı meyve eti rengi ile 

korelasyon gösterir  (Soreiou ve ark., 2014; 

Wimer ve ark., 2015) ve çeşitler arasında 25 

μg/g TA’tan ile 110 μg/g TA’a kadar değişen 

yüksek bir varyasyon göstermektedir (Perkins-

Veazie ve ark., 2006). C. maxima x C. moschata 

melez anaçları üzerine aşılı bitkilerden hasat 

edilen meyvelerin et renginin aşısız bitkilerden 

hasat edilen meyvelerin et renginden daha 

yoğun olduğu bildirilirken, Cucurbita anaçları 

üzerine aşılı bitkilerde meyve olgunlaşmasının 

ve dolayısı ile renk oluşumunun gecikebildiği 

rapor edilmiştir (Yetisir ve Sari, 2003; Soreiou 

ve ark., 2014). 

Meyve Eti Sertliği: Karpuzda meyve eti sertliği 

tüketim zevki açısından son tüketicinin tercihini 

etkileyen önemli içsel kalite 

parametrelerindendir. Meyve eti sertliği Ca 

konsantrasyonu ile ilgili olmakla birlikte, su 

içeriği, transpirasyon, mum tabakası varlığı, 

hücre organizasyonları, hücre duvarının 

karakteri, hücre duvarındaki proteinler gibi 

birçok kompleks olay tarafından etkilenmektedir 

(Saladie ve ark., 2007; Leonardi ve ark., 2017). 

Karpuzda, gevrek, sulu, kumlulaşmamış ve 

lifleri belirginleşmemiş meyve eti tercih 

edilmektedir. Meyve etinin bu özelliği 

kullanılan anaçlara, yetiştirime koşullarına ve 

hasat zamanına bağlı olarak değişebilmektedir. 

Birçok çalışmada, hem tohumlu hem de 

tohumsuz karpuzların meyve eti sertliğinin 

kullanılan anaç/kalem kombinasyonuna bağlı 

olarak arttığı rapor edilmiştir (Davis ve Perkins-

Veazie, 2005; Davis ve ark., 2008a-b, Karaağaç, 

2013; Derman, 2014; Alan ve ark., 2018). 

Cucurbita melez anaçları üzerine aşılan 

karpuzlarda %7 ile %36 arasında meyve etinde 

sertleşme tespit edilmiştir (Huitrón-Ramírez ve 

ark., 2009; Soteriou ve Kyriacou, 2015) Hücre 

yoğunluğu, hücre büyüklüğü ve alkolde 

çözünebilen hücre duvarı materyalleri ile 

korelasyon gösteren meyve eti sertliği Cucurbita 

anaçları üzerine aşılı bitkilerden hasat edilen 

meyvelerde kontrol bitkilerinden daha yüksek 

bulunmuştur. Zorunlu amino asitlerden olmayan 

ve ilk olarak karpuzdan izole edilen Citrullin 

amino asidi ile meyve eti sertliği arasında 

önemli bir korelasyon olduğu bildirilmiştir. 

Kabak anaçları üzerine aşılı bitkilerin 

meyvelerinde yüksek oranda biriken Citrullinin 

hücre osmotik basıncını düzenleyerek meyve eti 

sertliğindeki farklılara sebep olabileceği 

düşünülmüştür (Soteriou ve ark., 2017). 

Karpuzun meyve etinde yumuşama sadece C. 

agryosperma üzerine aşılı bitkilerde rapor 

edilirken (Davis ve Perkins-Veazie, 2005), 

sınırlı sayıda çalışmada su kabağı anacı üzerine 

aşılı karpuzların meyve eti sertliğinin daha 

düşük olduğu bildirilmiştir  (Cushman ve Huan, 

2008; Özdemir ve ark., 2018). Aşılı karpuzların 

meyve etinde aşılama ile görülebilen 

olumsuzluklar; sarı şerit vari oluşumlar (Şekil 

2B ve C) (Davis ve ark., 2008a), “hallow heart” 

(Şekil 2B) ve “white heart”  (Şekil 2D) olarak 

isimlendirilen ve meyve büyüme anında kabuk 

ve meyve eti arasındaki dengesiz büyümeden 

dolayı meyve etinde olan kopmalardır (Yetişir, 

2001; Soteriou ve Kyriacou, 2015). Meyve 

etinde erken dönemde kopma olan meyvelerde 

meyve dış yüzeyi pürüzlü bir hal almakta, kabuk 

kalınlaşmakta ve meyve normal ağırlığından 

daha hafif olmaktadır. Meyve etinde görülen bu 

sorunlar çoğunlukla dengesiz sulama ve 

gübreleme gibi kültürel işlemler, olumsuz çevre 

koşulları ve anaç/kalem uyuşmazlıklarından 

kaynaklanmaktadır (Leonardi ve ark., (2017). 

Tohum Miktarı: Ticari karpuz çeşitlerinde 

küçük ve az tohumluluk istenen özelliklerden 

birisidir. Diğer kalite özelliklerinde olduğu gibi 

anaçların tohum miktarı üzerine etkileri tespit 

edilmiştir. Kombo ve Sarı (2019) farklı anaç 

kalem kombinasyonlarının tohum verimine 

etkisini araştırdıkları çalışmada polen 

miktarının, canlılığının ve çimlenmesinin 

anaçlara bağlı olarak değişebildiğini rapor 

etmişledir. Su kabağı anacı üzerine aşılı bitkiler 

kontrole yakın değerler verirken, yabani karpuz 

(PI296341) ve Cucurbita melezi (NUN9075) 

üzerine aşılı bitkilerde daha yüksek değerler 

tespit edilmiştir.  Çalışmada, tohum veriminin 

aşılamadan olumlu etkilendiği ve NUN7095 
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üzerine aşılanmış olan bitkilerde en yüksek 

tohum verimi kaydedilmiştir. Başka bir 

çalışmada, Yetisir ve Sarı (2018) güçlü anaçlar 

üzerine aşılanmış bitkilerde artan meyve 

büyüklüğü ile birlikte tohum veriminin arttığı 

rapor ederken, tohumlu karpuzlarda önemli bir 

kalite kriteri olan birim meyve eti (tohum 

sayısı/kg meyve eti) başına düşen tohum 

sayısının azaldığını tespit etmişlerdir.  

SÇKM ve Asitlik: Karpuzlarda meyve et rengi 

ile birlikte ilk akla gelen kalite kriteri SÇKM’dir 

(Wehner, 2008). SÇKM çeşitlerden etkilendiği 

gibi aşılı üretimde de anaçlardan da önemli 

derecede etkilenmektedir (Yetisir 2001; Yetisir 

ve Sarı, 2003; Karaağaç, 2013, Çandır ve ark, 

2013). Meyve tadında önemli bir bileşen olan 

SÇKM’yi tekli ve ikili şekerler, amino asitler, 

çözünebilir proteinler, fenolik bileşikler ve 

mineraller oluşturmaktadır (Magwaza ve Opara, 

2015). Anaçların SÇKM ve şeker içeriği üzerine 

olan etkileri ile ilgili önceki bulgular farklılıklar 

göstermektedir. Moreno ve ark. (2016) aşılı 

üretilen tohumlu karpuzlarda SÇKM 

bakımından önemli farklılıklar tespit ederken, 

tohumsuzlarda önemli bir fark bulmamışlardır. 

Ancak, SÇKM’de aşılama ile birlikte düşüşler 

de rapor edilmiştir (Davis ve Perkins-Veazie, 

2008b). Aşılamadan kaynaklı SÇKM miktarında 

%0.5 ile %1 arasında düşüşler birçok araştırıcı 

tarafından bildirilmiştir (Alexopoulos ve ark., 

2007; Rouphael ve ark., 2010; Kyriacou, 2015). 

Buna karşın anaç kullanımının SÇKM 

üzerindeki pozitif etkisi de bazı araştırıcılar 

tarafından rapor edilmiştir (Bekhradi ve ark., 

2011; Mohamed ve ark., 2012; Güngör, 2014; 

Gölükcü ve Tokgöz, 2018; Garcia-Lozano ve 

ark., 2019). Aşılı bitkiler ile aşısız bitkilerin 

arasında SÇKM açısından önemli bir farkın 

olmadığını rapor eden çalışmalar da mevcuttur 

(Nergiz ve Sarı, 2012; Derman (2014). Aslam ve 

ark. (2020) balkabağı anacı (Xi Jia Qiang Sheng 

F1) üzerine aşılı karpuzlarda meyve gelişim 

döneminin erken dönemlerinde (tozlanmadan 

10-26 gün sonra) kontrol bitkileri ile aşılı 

olanların benzer SÇKM’ye sahip olduklarını 

bildirmişlerdir. Ancak, meyve tutumundan 34 

gün sonra ise uygulamalar arasında önemli 

farklılaşmanın oluştuğunu ve aşılı olanlarda 

daha yüksek SÇKM oranı tespit edildiğini 

bildirmişlerdir. Genellikle, ticari balkabağı 

melezi ve su kabağı anaçlarının SÇKM 

üzerindeki etkisi ticari anlamda önemli 

bulunmazken (Colla ve ark., 2006; Huitron ve 

ark., 2009; Kyriacou ve ark., 2016), bazı su 

kabağı genotipleri (landrace) üzerine aşılı 

uygulamalarda kontrole göre SÇKM’de 

azalmalar görülmüştür (Alexopoulos ve ark., 

2007; Cushman ve Huan, 2008). Candır ve ark. 

(2013) yaptıkları çalışmada SÇKM’nin 

karpuzda tüketilebilir sınırlar içerisinde olan 

%10.1 ile 12.6 arasında değiştiğini kullanılan 21 

su kabağı genotipinden 13’ünde kontrolden daha 

yüksek SÇKM tespit edildiğini, sekizinde ise 

kısmen daha düşük SÇKM’ler ölçüldüğünü 

bildirmişlerdir. Çok yaygın kullanılmayan 

anaçlardan olan C. argyrosperma ve C. pepo 

üzerine aşılı karpuzlarda SÇKM’de düşüşler 

tespit edilirken (Davis and Perkins-Veazie, 

2005), C. lanatus var. citroides  üzerine 

aşılanmış olan karpuzlarda artışlar belirlenmiştir 

(Fredes ve ark., 2017). Ticari kabak anaçlarının 

karpuz meyvesinin SÇKM’si üzerindeki 

olumsuz etkilerini gidermek amacı ile son 

zamanlarda yabani karpuz türleri de anaç 

geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Bigdelo ve ark. (2017) yaptıkları çalışmada 

yabani karpuz üzerine aşılı olan karpuzların 

Shintosa anacı üzerine aşılı ve aşısız kontrol 

bitkilerinden daha yüksek SÇKM’ye sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. Yetiştirme 

dönemlerinin ve farklı anaç/kalem 

kombinasyonlarının da SÇKM üzerinde önemli 

etkileri olduğu bildirilmiştir (Alan ve ark., 

2018). Güngör (2015) mini karpuzlarda yaptığı 

çalışmada farklı anaçlar üzerine aşılı mini 

karpuzların ortalama SÇKM’sini %11.5 olarak 

belirlerken, aşısız kontrolde SÇKM değerini ise 

%8.5 olarak belirlemiştir. Ülkemizde yapılan bir 

diğer çalışmada farklı N ve K dozlarında 

yetiştirilen aşılı karpuzlarda SÇKM’nin K 

dozlarından önemli seviye etkilendiği 

belirlenmiştir (Yalçınkaya, 2019). Karpuzda 

bulunan şekerler; sakkaroz, früktoz ve glikoz 

olarak rapor edilmiştir (Candır ve ark., 2013; 

Gölükcü and Tokgöz, 2018). SÇKM’de olduğu 

gibi indirgen şekerler de kullanılan anaç/kalem 

kombinasyonlarından, ekolojiden ve kültürel 

işlemlerden etkilenmektedir (Fukuoka ve ark., 

2008; Soteriou ve ark., 2017; Gölükcü ve 

Tokgöz, 2018). Yirmi bir yerel sukabağı 

genotipi üzerine aşılı olarak üretilen karpuzlarda 

früktoz, sakkaroz ve glikoz miktarı anaçlara 

bağlı olarak değişmiştir. Aşılı bitkilerden 

kontrolden daha yüksek früktoz, glikoz ve 

sakkaroz miktarına sahip olanların sayısı sırası 
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ile 7, 8 ve  17 olmuştur (Candır ve ark., 2013). 

Gölükcü ve Tokgöz (2018) yaptıkları çalışmada, 

balkabağı ve su kabağı anaçları üzerine aşılı 

bitkilerde daha yüksek früktoz ve glikoz miktarı 

belirlerken, en düşük şeker olarak belirlenen 

sakarozun aşısız bitkilerde en yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Karpuz meyvesinin asitliği 0.7-1.2 g/l malik 

aside eşdeğerdir ve pH’sı olgunluğa bağlı olarak 

5.5 ile 5.8 arasında değişmektedir (Candir ve 

ark., 2013; Soteriou ve ark., 2014). Ancak, 

karpuzun aroması olgunluk aşaması, aşılama ve 

derim sonrası işlemlerin sebep olduğu asitlikteki 

çok küçük düşük değişikliklerden 

etkilenebilmektedir. Karpuz meyve etinin 

asitliği meyve tutumundan 45 gün sonraya kadar 

olgunlukla doğrusal ilişkili olarak azalmakta pH 

ise artmaktadır. Cucurbita anaçları üzerine aşılı 

olan karpuzlarda ise asitlikte azalma ve pH’daki 

artma göreceli olarak yavaş olmaktadır (Proietti 

ve ark., 2008; Soteriou ve ark., 2014). Aşılı 

karpuzlarda tespit edilen yüksek asitlik, aşılı 

bitkilerdeki meyvelerin geç olgunlaşmasının ek 

bir göstergesi olabilir, ancak şeker içeriğinden 

farklı olarak, olgunlaşma ile asitlik doğrusal 

olarak azalır ve olgunlaşma dönemi boyunca 

aşılı karpuzda giderek daha yüksek olmaktadır 

(Soteriou ve ark., 2014). 

Organik Asitler: Meyve ve sebzelerde organik 

asitlerin kompozisyonu ve miktarı meyve 

kalitesinde önemli bileşenler arasındadır. 

Karpuzda, sitrik asit, asetik asit, malik asit, 

tartarik asit ve okzalik asit olmak üzere beş 

farklı organik asit rapor edilmiştir (Gölükcü ve 

ark., 2018). Diğer içsel kalite parametrelerinde 

olduğu gibi meyvenin organik asit miktarı da 

anaç/kalem kombinasyonundan ve yetiştiricilik 

koşullarından etkilenmektedir. Farklı su kabağı 

ve bal kabağı üzerine aşılanarak yetiştirilen 

karpuzlarda sitrik asit, asetik asit ve tartarik asit 

miktarları yüksek bulunurken, malik asit ve 

okzalik asit miktarları ise aşılı bitkilerde düşük 

bulunmuştur (Gölükcü ve Tokgöz, 2018). Aynı 

araştırıcılar, hasat zamanının organik asitlere 

etkisini de araştırmışlar ve sitrik, asetik, ve 

tartarik asidi ilk hasatta yüksek bulurken, malik 

ve okzalik asidi ikinci hasatta daha yüksek 

bulmuşlardır. Gölükcü ve Tokgöz (2018)’e 

karşıt bir şekilde Fredes ve ark., (2017) aşılı 

karpuzlarda malik asit miktarını yüksek 

bulurken, sitrik asit miktarını ise düşük 

bulmuşlardır. Diğer bir çalışmada ise malik asit 

ve sitrik asit miktarlarının anaca bağlı olarak 

farklılık gösterdiği, kullanılan 21 farklı su 

kabağı anacından kontrolden düşük malik asit ve 

sitrik asit miktarına sahip olanlar olduğu gibi 

yüksek olanlarda belirlenmiştir (Candır ve ark., 

2013). Aşılı ve aşısız karpuz meyvelerinde farklı 

dönemlerde yapılan toplam amino asit miktarı 

analizlerinde tozlanmadan sonra 18. gün 

analizlerinin dışındaki dönemlerde (10, 26 ve 

34. gün) aşılı bitkiler hep yüksek amino asit 

içeriğine sahip olmuşlardır (Aslam ve ark., 

2020). Yine aynı araştırıcılar aşılı karpuzlarda 

baskın organik asitlerin malik, fumarik ve 

süksünik asit olduğunu ve bütün meyve gelişim 

süresince aşılı bitkilerde daha yüksek 

bulunduklarını rapor etmişlerdir.  

Aroma Maddeleri: Aroma, türe özel olan 

birçok uçucunun kompleks karışımından 

oluşmaktadır (Schwab ve ark., 2008). Uçucu 

aroma maddelerinin kombinasyonu, 

konsantrasyonu ve algılanma eşik değerleri 

önemlidir (Tucker, 1993) ve uçucu aroma 

maddeleri sebze ve meyvelerin kokularının 

oluşumunda belirleyici faktörlerden birisidir 

(Krumbein ve ark., 2004). Karpuzda 71’den 

fazla uçucu organik madde belirlenmiş (Yajima 

ve ark., 1985), bunların yaklaşık 10 tanesinin 

karpuzun aromasında belirleyici bileşikler 

olduğu bildirilmiştir. Karpuzda önemli aroma 

bileşikleri; hekzanal (yeşil ve çiçeksi koku), 

(Z,Z)-3,6-nonadienol (tatlı, karpuz ve ferahlatıcı 

koku), (Z,Z)-3,6-nonadienal ve (Z)-3-nonenol 

(narenciye, kavun ve ferahlatıcı koku), (E,Z)-

2,6-nonadienal (hıyar, yeşil ve mumsu koku), 

(E)-2-nonenal (yağsı, mumsu ve içe işleyen-

keskin koku), (Z)-6-nonenal (yeşil, kavun ve 

narenciye kokusu), (Z)-6-nonenol (kavun ve 

kabak benzeri koku), (Z)-3-nonenal (yeşil, 

karpuz kokusu), nonenal (narenciye, gül ve yeşil 

koku) ve 6-methyl-5-hepten-2-one (yağsı yeşil, 

meyvemsi, ve otsu)’dir (Yajima ve ark.,1985; 

Kemp, 1975; Beaulieu ve Lea, 2006; Saftner ve 

ark., 2007; Aguiló-Agoya ve ark., 2010; 

Genthner, 2010). Diğer kalite parametrelerinde 

olduğu gibi aroma maddelerinde de kalem ve 

anacın genotipi ile birlikte yetiştiricilik koşulları 

etkili olmaktadır. Tat olarak tanımlanan kavram 

uçucu aroma bileşikleri ile SÇKM, şekerlerin 

miktarı ve oranları ve titre edilebilir asitlik gibi 

meyve içsel özelikleri tarafından 

belirlenmektedir (Guler ve ark., 2014). 

Karpuzda lezzet/tadın oluşumunda uçucu aroma 
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bileşikleri önemli bir role sahiptir (Petropoulos 

ve ark., 2014). Hekzanal (yeşil ve çiçeksi koku), 

(Z)-6-nonenal (yeşil, kavunsu ve narenciye 

kokusu) ve 6-methyl-5-hepten-2-one (yağlı 

yeşil, meyvemsi ve otsu koku) konsantrasyonları 

anaçlar tarafından önemli derecede etkilenmiştir 

(Guler ve ark., 2014). (Z,Z)-3,6-nonadienol ve 

(E)-2-nonenal’ın  (E,Z)-2,6-nonadienal ve (Z)-6-

nonenol‘la oranı karpuzda dengeli ve istenen 

aroma olarak belirtilmiştir (Yajima ve ark., 

1985; Saftner ve ark., 2007). Bu oran, Guler ve 

ark. (2014) tarafından aşısız kontrol bitkilerinde 

0.6-1.6, 21 farklı su kabağı anacı üzerine aşılı 

karpuz bitkilerinde ise 0.8-1.1 olarak tespit 

edilmiştir. Tohumlu ve tohumsuz karpuzların 

balkabağı (TZ148 F1) ve su kabağı (Dias F1) 

anaçları üzerine aşılanarak yapılan çalışmada, 

balkabağı anacı üzerine aşılanan tohumlu 

karpuzlarda yeşil, kavun, hıyar ve tatlı 

aromaların arttığı tespit edilmiştir. Ancak, aşılı 

tohumsuz karpuzlarda (Z)-6-nonenal (kavun 

benzeri) ve (E,Z)-2,6-nonadienal (hıyar benzeri) 

en yüksek miktarda bulunan iki uçucu olmuştur 

(Liu ve ark., 2018). Bu iki aroma maddesinin bal 

kabağı üzerine aşılı karpuz meyvelerinde artışı 

karpuzun aroma profili üzerinde olumsuz etkide 

bulunduğu şeklinde yorumlanmıştır 

(Petropoulos ve ark., 2014). Bunlara ek olarak 

balkabağı anaçları üzerine aşılı karpuzlarda artış 

gösteren yeşil sebze benzeri aromaların 

karpuzun tadı ve aroması üzerinde olumsuz 

etkisinin olduğu ve bu olumsuz etkinin yabani 

karpuz anaçları (citron) üzerinde ise görülmediği 

rapor edilmiştir. Yabani karpuz anaçları üzerine 

aşılanmış bitkilerden hasat edilen karpuz 

meyvelerinde kavun ve hıyar benzeri aromalar 

daha yüksek bulunurken, bu meyvelerde kabak 

benzeri aroma balkabağı anaçları üzerine 

aşılanmış karpuzlardan daha düşük bulunmuştur 

(Fredes ve ark., 2017).  

Antioksidatif Bileşikler: Meyve ve sebzelerde 

önemli içsel kalite parametrelerinden birisi de 

antioksidatif bileşiklerdir. Fenolik bileşikler, 

karotenoidler C vitamini gibi antioksidatif 

bileşikler insan beslenmesinde önemli bir yere 

sahiptir ve hücre zararlanmalarına, kansere, kalp 

damar hastalıklarına ve başka yıkıcı etkilere 

sahip olan oksidatif (serbest radikaller) 

bileşiklere karşı insan sağlığını korumaktadır 

(Hamid ve ark., 2010). Birçoğu sekonder 

metabolit olan antioksidatif bileşiklerin miktarı 

genotip, çevre koşulları ve yetiştirme 

koşullarından etkilenmektedir (Taiz ve Zaiger, 

2000). Bu konu üzerinde yapılan çalışmalarda 

da farklılıklar bulunmaktadır. Alan ve ark. 

(2018) tarafından yapılan çalışmada toplam 

fenoliklerin miktarının anaç/kalem 

kombinasyonundan etkilenmediği belirlenirken, 

Evrenosoğlu ve ark. (2010) iki yetiştiricilik 

sezonu boyunca ticari Cucurbita melez anaçları 

üzerine aşılı karpuzlarda daha yüksek fenolik 

içerik tespit etmişlerdir. Ancak, aynı araştırıcılar 

su kabağı anaçları üzerinde böyle bir artışın 

olmadığını bildirmişlerdir. Benzer şekilde 

Chávez-Mendoza ve ark., (2013) antiokisdatif 

aktivite bakımından çeşit ve aşılı interaksiyonun 

önemli olduğunu rapor ederken, Alan ve ark., 

(2018) antioksidatif aktivitenin hem anaç/kalem 

kombinasyonundan hem de yetiştirme 

döneminden etkilendiğini rapor etmişlerdir. 

Toplam fenoliklerin ve önemli antioksidatif 

bileşiklerden olan likopenin miktarı hasat 

zamanından önemli seviyede etkilenmiş ve 

ikinci hasatta toplam fenolikler ve likopen 

miktarı daha yüksek bulunmuştur (Tokgöz ve 

ark., 2015). Genel eğilim karpuzda aşılamanın 

likopeni arttırdığı yönünde olmasına rağmen, 

karşıt bulguların bulunması anaç/kalem 

etkileşiminin önemli olduğunu göstermektedir 

(Leonardi ve ark., 2017). Cucurbita melez 

anaçları üzerine aşılı karpuzlarda likopen 

miktarında %40’lara varan artışlar rapor 

edilirken (Perkins-Veazie ve ark., 2007; Candır 

ve ark., 2013; Karaca, 2013; Kyriacou and 

Soteriou, 2015), önemli bir etkinin olmadığı 

(Bruton ve ark., 2009; Soteriou and Kyriacou, 

2015) veya özellikle bazı L. siceraria ve C. 

argyrosperma üzerine aşılı karpuzlarda bazı 

azalmaların olduğunu bildiren çalışmalar da 

vardır (Candir ve ark., 2013; Karaağaç, 2013). 

Buna karşın, Kong ve ark (2018) su kabağı ve 

yabani karpuz anaçları üzerine aşılı bitkilerden 

hasat edilen karpuzlarda likopen birikiminin 

arttığı ve bu artışın likopen sentez yolaklarını 

kontrol eden genlerin aktive edilmesi ve likopen 

parçalayan yolakları kontrol eden genlerin ise 

inaktive edilmesi ile olduğunu bildirirken, 

Cucurbita anaçlarının ise likopen üzerine önemli 

bir etkisinin olmadığını rapor etmişlerdir. Son 

çalışmalar likopen miktarının ve meyve eti 

renginin aşılamadan daha çok hasat dönemi ve 

olgunluk aşaması ile ilgili olduğunu göstermiştir 

(Soteriou ve ark., 2014). 
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C. maxima x C. moschata melezleri üzerine aşılı 

karpuzlarda toplam askorbik asit miktarında 

%7.3 artış belirlenmiştir (Proietti ve ark., 2008). 

Ancak, Qin ve ark., (2014) Lagenaria üzerine 

aşılı olan karpuzlarda askorbik asit miktarında 

önemli bir değişikliğin olmadığını ve C. maxima 

üzerinde ise kontrole göre azalma olduğunun 

rapor etmişlerdir. Mevcut çalışmalar aşılmanın 

askorbik asit üzerindeki etkisinin sınırlı 

olduğunu ve askorbik asit miktarının olgunluk 

seviyesinden, çevre ve bakım koşulların 

etkilendiğini göstermektedir (Leskovar ve ark., 

2004; Tlili ve ark., 2011). 

Mineraller: Karpuzlarda anaç kullanımı karpuz 

meyvelerinde makro ve mikro element 

içeriklerini de etkilemektedir. C. pepo ve 

Cucurbita melezleri üzerine aşılı karpuzlarda 

bitki besin elementi alımı artmıştır (Pulgar ve 

ark., 2000, Yetişir, 2001). C. maxima x C. 

moschata anaçları üzerine aşılanmış mini 

karpuzlarda meyve mineral içeriğinin etkilendiği 

ve özellikle K ve Mg miktarının arttığı tespit 

edilmiştir (Rouphael ve ark., 2008). Su kabağı 

ve balkabağı melez anaçları üzerine aşılı 

karpuzlarda yapılan analizlerde N, P ve Zn 

içeriği her iki anaç grubunda da kontrol 

bitkilerinden daha yüksek bulunurken, Mg, Mn 

ve Cu açısından ise önemli bir fark 

bulunmamıştır. Aynı çalışmada, balkabağı 

anaçları üzerine aşılı karpuz meyvelerinin K ve 

Fe içeriği su kabağı anaçlarına aşılı olanlardan 

ve kontrol bitkilerinden daha yüksek 

bulunurken, Ca içeriği kontrol bitkilerinde daha 

yüksek bulunmuştur (Yetisir ve ark., 2013) 

Tokgöz ve ark. (2015) tarafından yapılan 

çalışmada aşılı bitkilerden hasat edilen 

meyvelerde mineral maddelerin daha yüksek 

olduğu ve Mg dışındaki besin elementlerinin 

içeriğinin ikinci hasatta daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Shintosa anacı üzerine aşılı 

olarak yetiştirilen karpuz meyvelerinde Ca, P, 

Zn ve Fe içerikleri kontrol bitkilerinden ve 

yabani karpuz üzerine aşılı yetiştirilenden daha 

yüksek bulunurken, K, Mn ve Na içeriği 

açısından uygulamalar arasından önemli bir fark 

bulunmamıştır (Bigdelo ve ark., 2017).  

 

Aşılamanın Olgunlaşma ve Muhafaza 

Üzerine Etkileri 

C. maxima x C. moshata melezleri gibi güçlü 

anacalar üzerine aşılanan karpuzlarda 

olgunlaşmanın ve hasadın geciktiği rapor 

edilmiştir (Yetişir ve Sarı, 2003; Alan ve ark., 

2018). Önemli kalite kriterlerinden olan SÇKM 

ve yapısal olmayan karbonhidratların anaçlardan 

daha çok olgunlaşma aşamasından etkilediği 

görülmüştür (Soteriou ve ark., 2014). Buna 

karşın likopen içeriği aşılama ile birlikte artmış 

fakat gelişimi olgunlaşmaya bağlı olarak 

gecikmiştir. Meyve eti sertliği de aşılı 

karpuzlarda aşısızlara oranla daha yüksek 

olmaktadır. Anaçlara bağlı olarak çiçeklenme 

zamanındaki değişmeler ve meyvelerdeki 

büyümeye bağlı olarak olgunlaşma gecikmekte 

ve hasat zamanı uzamaktadır (Karaca ve ark., 

2012; Soteriou ve ark., 2014; Alan ve ark., 

2018). Cucurbita melez anaçları üzerine aşılama 

derim sonrasında likopen içeri, meyve eti sertliği 

ve meyve eti rengi üzerine olumlu etkiler 

yapmıştır (Kyriacou ve Soteriou, 2015).  

Özdemir ve ark. (2018) birisi erkenci (Crisby) 

ve birisi orta sezon (Crimson Tide) olan iki 

karpuz çeşidinin üç hafta 7 C’de depolamadan 

sonra derim sonrası kalitesini koruması üzerine 

anaçların olumlu etkilerinin olduğunu 

bildirmişlerdir. Ancak, anaçlardan ikisinde aşırı 

olgunluk, meyve etinde yumuşama ve düşük 

likopen miktarına bağlı olarak meyve renginde 

açılma olduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıda verilen çalışmalar ışığında, anaçların 

karpuzlarda meyve verimi ve kalitesi üzerinde 

önemli etkilere sahip olan önemli unsurlardan 

birisi olduğu görülmektedir. Literatürler 

arasındaki uyumsuzluklar güçlü anaçlar üzerine 

aşılanmış olan karpuzlarda olgunlaşmanın 

gecikmesi ve doğru hasat zamanın tespit 

edilememesi ile açıklanmış (Davis ve ark., 

2008b), olgunlaşmadaki bu farklılıkların önceki 

çalışmalardaki karşıtlıklara sebep olduğu 

düşünülmüştür. Bu sebeple farklı yetiştiricilik ve 

stres koşulları altında kalite kaybı yaşamadan 

ekonomik verimi sağlayabilecek anaç/kalem 

kombinasyonlarının belirlenmesi sürdürebilir 

karpuz üretimi için önemini koruyan bir 

konudur.  

 

Aşılı Karpuzlarda Meyve Kalitesini Etkileyen 

Moleküler ve Fizyolojik Mekanizmalar  

Aşılama ile üretilen diğer sebzelerde olduğu gibi 

karpuzda da kaliteyi etkileyen moleküler ve 

fizyololjik mekanizmalar hakkında bilinenler 

sınırlıdır. Aşılı sebzelerde genel olarak meyve 

kalitesini uygun anaç/kalem kombinasyonlarının 

seçimi etkilemektedir (Yetisir ve Sarı, 2003, 
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Candır ve ark., 2013; Kyriacou ve ark., 2018). 

Aşılı üretilmiş olan meyvelerin tat ve 

aromalarındaki bildirilen değişiklikler anaç ve 

kalem interaksiyonlarından kaynaklandığı kadar, 

meyve örneklerinin farklı gelişim 

dönemlerinden alınmasından da 

kaynaklanabilmektedir (Fredes ve ark., 2017). 

Aşılı bitkilerde, kullanılan anaçlara bağlı olarak 

hormon seviyeleri ve hormonların 

sentezlenmesinden ve idaresinden sorumlu 

genlerin ekspresyon seviyeleri kontrol 

bitkilerine göre farklılaşabilmektedir (Rouphael 

ve ark., 2017). Farklı çalışmalarda, protein 

fosforilasyonundan sorumlu genlerin 

ekspresyonlarının arttığı bildirilmiştir (Liu ve 

ark., 2017). Liu ve ark. (2016) su kabağı ve 

balkabağı anaçları üzerine aşılanmış karpuzlarda 

gen ekspresyon seviyelerini karşılaştırmışlardır. 

Su kabağı ürerine aşılanan karpuzlarda 787 ve 

balkabağı üzerine aşılanan karpuzlarda 3485 

genin ekpresyonunda farklılaşmalar olduğunu 

tespit etmişlerdir. Bu genler, meyve dış ve iç 

kalitesi ile ilgili birincil ve ikincil 

metabolizmalarla, hormonal düzenlemelerle, 

transkripsiyon faktörleriyle ve taşıyıcılarla 

alakalı olduğu kadar meyve gelişmesi ve 

olgunlaşması ile de ilgili olduğu görülmüştür.  

Karpuzda meyve gelişimi çok farklı genlerin ve 

bu genlerin dinamik etkileşimi ile 

belirlenmektedir. Aşılı karpuzlarda yapılan 

transkriptom analizleri meyvenin 

renklenmesinde ve meyvenin besin değerinde 

önemli bir bileşik olan likopen biyosentezi ile 

yeni bilgiler sağlamıştır (Liu ve ark, 2016). 

Karpuzda farklı meyve gelişim dönemlerinde 33 

genin ekpresyon seviyelerine bakılmış ve bal 

kabağı/karpuz kombinasyonunda 14 farklı 

ekspresyon seviyesi belirlenmiştir. Bu bilgilerin 

karpuzda aşılama ile uyartılan likopen 

biyosentezinin moleküler mekanizmasının 

açıklanmasında faydalı olabileceği 

düşünülmektedir (Liu ve ark., 2016). Kong ve 

ark. (2017) balkabağı üzerine aşılı bitkilerde 

likopen sentezi ve katabolik reaksiyonlar ile 

ilgili genlerin ekspresyon seviyelerinin aşısız 

olanlara göre önemli seviyede arttığını tespit 

etmişlerdir. 

Garcia-Lozano ve ark. (2019) su kabağı üzerine 

aşılı karpuzların meyvesinde 1151 genin 

ekpresyonunda farklılaşma olduğunu, bu 

genlerin 841’inin ekspresyonunda azalma, 

310’unda ise artış görüldüğünü bildirmişlerdir. 

Bu genlerden en bol olanlarının metabolik, 

hücresel ve biyolojik düzenleme olaylarına ait 

olduğu görülmüştür. Hücre bölümlerinde ise 

hücre zarı, hücre zarı bölümleri ve hücre ilk üç 

sırayı oluşturmuştur. Moleküler fonksiyonlarda 

ise katalitik aktiviteler, bağlanmalar ve taşınma 

aktiviteleri ana kategorileri oluşturmuştur. Su 

kabağı üzerine aşılanmış olan karpuzların 

meyvelerinde hücre duvarı sentezi ile ilgili 

selüloz sentaz, proline ve fasiklin benzeri 

arabinogalakton proteini gibi metabolitleri 

kodlayan genlerin ekspresyonu artarken, 

pektinesteraz ve betaglukosidaz gibi meyve 

olgunlaşması anında yumuşamadan sorumlu 

genlerin (Zhu ve ark., 2017) ekpresyonunun 

azaldığı görülmüştür. Yine su kabağı üzerine 

aşılı karpuzların meyvelerinde meyve senesensi 

ile ilgili genlerin (NAC, WRKY ve EFRs) daha 

az ekspres olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, 

su kabağı anaçlarının olgunlaşmayı geciktirerek 

meyve kalitesinin iyileşmesinde rol alabildiğini 

göstermiştir. Benzer şekilde, su kabağı üzerine 

aşılı karpuzların meyve kabuklarının 

sertliklerinin arttığı (derim sonrası için ıslahçılar 

tarafından tercih edilen bir özellik) ve hücre 

duvarını sağlamlaştıran birçok genin 

ekspresyonunun yüksek olduğu görülmüştür. 

Aynı araştırmada, karpuzda tat-aroma ve 

antioksidatif özellikleri üzerinde önemli etkileri 

olan flavonoidlerin biyosentezinden sorumlu 

genlerin ekspresyonunun da artış gösterdiği 

tespit edilmiştir. Aşılı ve aşısız karpuz 

meyvelerinde farklı gelişim dönemlerinde farklı 

sayılarda gen ekpresyonu artış veya azalış 

göstermiştir (Aslam ve ark., 2020). Yapılan 

çalışmada meyvelerde 10, 18, 26 ve 34. 

günlerde analizler yapılmıştır. Onuncu günde 

artış ve azalış gösteren gen sayısı sırası ile 255 

ve 474, 18. günde artış ve azalış gösteren gen 

sayısı sırasıyla 129 ve 45, 24. günde artış ve 

azalış gösteren gen sayısı 61 ve 67 ve 34. günde 

artış ve azalış gösteren gen sayısı sırası ile 54 ve 

302 olmuştur. Şeker metabolizması (glikolizis, 

nişasta, sakkaroz, früktoz ve mannoz) ile ilgili 

28 genin ekspresyonunda farklılaşmalar tespit 

edilirken, sitrik asit döngüsü ile ilgili sadece 2-

oxoglutarate dehidrogenazı kodlayan genin 

ekspresyonunda azalma tespit edilmiştir. Aynı 

çalışmada, amino asit metabolizması ile ilgili 

10, taşıyıcılarla ilgili 63, genin ekspresyonunda 

farklılaşmalar belirlenmiştir. 
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Farklı çalışmalarda, farklı abiyotik stres 

faktörlerine tepki olarak aşısız bitkilerin meyve 

eti transkriptomlarının aşılı bitkilere göre daha 

duyarlı olduklarını ve bu farklılıkların ise hücre 

karbonhidarat metabolizması gibi önemi 

metabolik prosesler ve yolakları etkilediği 

bildirilmiştir (Zhong ve ark., 2018). Bunların 

yanında, proteinler, genetik materyaller, 

hormonlar ve besin elementleri gibi makro 

moleküllerin anaç ve kalemler arasında alış 

verişleri birçok araştırmada vurgulanmıştır 

(Albacete ve ark., 2015). Genetik materyallerin 

taşınması ile ilgili mRNA ve bazı küçük 

RNA’ların uzun mesafe taşınımı gösterilmiştir. 

Meyve kalitesini etkileyen RNA’ların floem 

yolu ile uzun mesafe taşındığı detaylı bir şekilde 

ortaya çıkartılmıştır (Mermigka ve ark., 2015). 

Benzer şekilde kodlama yapmayan (non-coding) 

küçük RNA’ların (siRNA ve miRNA) aşılanan 

bitkilerde anaç kalem arasındaki transferi 

kabakgiller familyasında birçok çalışmada 

gösterilmiştir (Haroldsen ve ark., 2012; 

Xanthopoulou ve ark., 2019). 

Karpuz genomunun dizilenmiş olması ve yüksek 

çıktılı dizileme tekniğinin kullanılabilir olması 

aşılı karpuzlarda meyve oluşumu ve meyve 

kalitesi ile ilgili birçok metabolik yolun 

araştırılmasında faydalı olacaktır. Farklı 

anaç/kalem kombinasyonlarındaki farklı gen 

ekspresyonlarının veya epigenetik 

mekanizmaların ortaya çıkartılması daha verimli 

ve kaliteli anaçların ve kalemlerin 

geliştirilmesine katkı yapabilecektir. Bu 

gelişmeler aşılı sebzelerde meyve kalitesinde 

kritik fonksiyonlara sahip olan genlerin 

aktivasyonu ve gen susturmalarına öncülük 

edebilecek ve modern ıslahta özgün 

varyasyonların oluşmasını sağlayabilecektir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu derlemede farklı anaçlar üzerine aşılamanın 

karpuz meyvelerinin fiziksel ve bazı kimyasal 

özellikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. 

Karpuzda anaç kullanımının meyve özellikleri 

üzerindeki etkileri tamamen aydınlatılmış 

değildir ve yukarıda verilen çalışmalarda da 

görüldüğü gibi anaçların karpuzun meyve 

kalitesine olan etkisi çalışmadan çalışmaya 

farklılaşabilmektedir. Bunu sebebi olarak, 

kullanılan anaç/kalem kombinasyonları, 

uygulanan kültürel işlemler, yetiştiricilik yapılan 

yerin çevresel koşulları ve yetiştiricilik dönemi 

(erken, orta ve geç) ve hasat zamanı etkili 

faktörler olarak görülmüştür. Maalesef, son 

zamanlara kadar stres koşullarına dayanıklılık, 

güçlü bitki ve yüksek verim anaç ıslahında en 

önemli ıslah hedefleri olmuştur. Bu sebeple anaç 

ıslah programlarında anaç/kalem 

kombinasyonlarının seçiminde meyve kalite 

kriterleri de verim ve bitki gelişim kriterleri 

kadar dikkate alınmalıdır. Anaçlar ve kalemler 

ıslah edilirken son yetiştirileceği çevresel 

koşuların dışındaki ekolojilerde ıslah edildikleri 

için çok farklı ekolojik koşullar, lokasyonlar ve 

bakım koşulları için uygun anaç/kalem 

kombinasyonlarının performansları tespit 

edilmelidir. Tüketici isteklerini karşılayacak 

anaç kalem kombinasyonları ve bunların 

yetiştiricilik koşullarına adaptasyonu ile ilgili 

detaylı çalışmalar yapılmalıdır. Aşılı karpuz 

üretiminde meyve kalitesi üzerinde önemli 

etkileri olan anaç/kalem kombinasyonları ve 

çevresel etkileşim ile ilgili bilgilerimizi 

derinleştirecek araştırmalara da ihtiyaç vardır 

(Davis ve ark., 2008; Alan ve ark., 2015; 

Kyriacou ve ark., 2018). Bunlara ek olarak, anaç 

ıslahı ve aşılı bitkilerle karpuz üretimi ile ilgili 

araştırmalarda karotenoidler ve organik asitler 

gibi antioksidatifleri attırıcı yöntemler üzerinde 

çalışılmalıdır (Candır ve ark., 2013; Guler ve 

ark., 2014). Gelecek çalışmalarda, meyve 

kalitesini ve raf ömrünü iyileştirmek amacı ile 

özel yetiştiricilik bölgelerine, yetiştiricilik 

şekline (örtüaltı, açık), aşılanacak kalemin 

özelliklerine, toprak bünyesine, iklim 

koşullarına ve yetiştiricilik dönemine göre 

çalışmalar yapılmalıdır (Bertucci ve ark., 2018; 

Bantis ve ark., 2019). Anaç ıslah çalışmalarında 

biyotik ve abiyotik stres faktörlerine dayanıklılık 

yanında tatminkar kalite ve verim de beraber 

hedeflenmelidir. Aşılı sebzelerde meyve 

kalitesini etkileyen moleküler mekanizmasının 

aydınlatılması ile ilgili çalışmalara devam 

edilmeli ve bu tür çalışmalarda kullanılabilecek 

markırlar (DNA, protein, sekonder metabolitler 

vb.) geliştirmeye yönelik çalışmalar 

hedeflenmelidir. Islah edilecek olan anaçlar ile 

ilgili aşılanabilecek çeşit grupları, yetiştiricilik 

tekniği, yetiştiricilik dönemi, hasat zamanı ve 

derim sonrası uygulamalar konusunda bilgiler 

üretilmeli ve ilgili sektörlerin kullanımına 

sunulmalıdır. 
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 Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep 

üzerine bu verilere erişim verebilmek.  

 Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından veya kabul edilmediğinden emin olmak. 

 Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak, gerektiğinde 

editöre, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını sunmak, başka 

kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, atıf göstermek. 

 Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adını yazar olarak yazmamak. Makale değerlendirme süreci başladıktan sonra 

makalenin yazar sırasını değiştirmemek, yazar çıkartma ve ekleme talep etmemek. 

 Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde bunu editör ve yayıncı ile 

paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri 

çekmek. 

 Benzerlik oranı %20’nin altında olmalıdır. 

 

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları 

 Cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine 

getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek. 

 Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek. 

 Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek. 

 Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba göstermek. 

 Makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, atıf çeteciliğiyle 

ilgili önlemleri almak. 

 Etik ihlali niteliğinde bir şikâyet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri 

uygulamak. Yazarlara, gelen şikâyete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli 

yaptırımları uygulamaktan kaçmamak. 

 Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek. 

 Derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin 

kimlik bilgilerini gizli tutmak, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlamak, 

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları 

 Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve sadece uzmanlık 

alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek. 

 Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak. Dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar 

gözetmeden çalışmayı değerlendirmek. 

 Değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmek. 

 Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle 

incelemek. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek. 

 Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme  

sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek. 

 Potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazar ve yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak 

ve gerekirse bu yazı için yardımlarını geri çekmek konusunda editörü uyarmak. 



alatarım Dergisi Yayın İlkeleri 

alatarım dergisi TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin ve CAB INTERNATIONAL 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 bırakılmalıdır. 

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.  




