
 



 



 

YAYINA BAŞLARKEN 

 

Tarımın kendine özgü yapısı ve toplumun tümünü ilgilendiren bir sektör olması, tarımsal araştırmaların 

önemini artırmaktadır. Tarımsal üretim, kalite ve kırsal kesimde yaşayanların gelir düzeyinin artırılmasında bu 

rol daha belirgindir. Nüfus artışlarına rağmen açlık tehlikesi ile karşılaşmayan ülkeler, tarımsal araştırma 

sonuçları ve yeni üretim teknolojilerini kullanarak birim alandan en yüksek verim almayı başarmış ülkelerdir.  

Tarımsal araştırmalarda hedefe erişebilmek, elde edilen üretim ve kaliteyi artırmaya yönelik sonuçların tüm 

taraflarca paylaşılması, üreticiye aktarılması, yüksek verim ve kaliteli çeşitlerin geliştirilmesi ve bunun pazar 

ihtiyaçlarına göre yapılması, hastalık ve zararlılara dayanıklı bitkisel ve hayvansal üretimin gerçekleştirilmesi, 

ekonomik üretim modeli ve üretim-çevre dengesinin sağlanması, toprak ve su kaynaklarının devamlılığının 

sağlaması sayesinde bilginin üretilmesi, depolanması ve kullanılması ile mümkün olacaktır.   

Bir çok araştırma sonucunun çiftçiye cazip gelmediği veya uygulama zorlukları olduğu bilinmektedir. 

Sadece rapor ve makalelerde kalıp uygulamaya aktarılamayan çoğu araştırma sonucunun arkasında yatan gerçek 

budur. Bilimsel anlatımlarda “bu konuda çok araştırma var!” gibi sözler çok sık duyulan ifadelerdir. “Peki 

sonrasında ne değişti?” sorusuna bulunan cevap ise net değildir. Bu durum yapılan araştırmalarda başarılı 

neticeler yanında ya yeteri kadar uygulamaya aktarılabilecek sonuçlar elde edilemediği yada elde edilen 

bulguları değişik nedenlerle uygulamaya aktarılamadığını düşündürmektedir. Belli bir maliyetli olan bir 

araştırma çalışmasının, problem çözmeye yönelik olması ve sonuçlarının ilgili taraflara sunularak kullanılması 

gereklidir. Aksi halde elde edilen sonuç, hedefine varmayan atış gibi kaynakların heba edilmesinden başka bir 

işe yaramayacaktır.  

Kamu araştırma kurumlarında mevcut eksikliklerin ve yanlışlıkların neler olduğu, bunların etkileri, veya 

araştırma-geliştirmeye verilen önem ve kaynakların yeterli olup olmadığı çok iyi tespit edilmelidir. Sadece kamu 

sektörü değil, özel sektöründe gittikçe artan bir oranda araştırma ve geliştirme çalışmalarında yer alması 

kaçınılmazdır. Proje yapım ve yürütme aşamasında, sonuçların paylaşılmasında özel sektör güçlü ve aktif olmalı, 

kamu araştırma kurumları ve üniversiteler ile işbirliği imkanları geliştirilmeli ve özel sektörün AR-GE 

çalışmaları teşvik edilmelidir. Kendi AR-GE altyapısını kuramayan veya mevcut AR-GE altyapılarıyla 

problemlerine cevap bulamayan özel sektör kuruluşları rekabete açık bir piyasada ayakta kalabilmek için sipariş 

projelere yönelmeli ve bunun için bütçelerine kaynak ayırmalıdırlar. 

Araştırma ve geliştirme çalışmalarında ülkemiz ve insanlığın bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarının 

karşılanması hedef alınmalı, “bilginin güç olduğu” gerçeği hayata geçirilmelidir. Türkiye önümüzdeki 20 yıl 

içinde 100 milyon olması beklenen nüfusumuzun ihtiyaçlarını yeterince karşılayacak kaliteli üretimi 

gerçekleştirebilmelidir. Bunun içinde her yönüyle yeterli araştırmaların yürütülmesi, klasik metotlara yeni 

tekniklerin entegre edilmesi, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması sağlanmalıdır. 

Bir yayın organının en önemli amacı, hedef kitlesine enformasyon sağlamaktır. Enformasyon; “önemi ve 

amacı olan veri” olarak tanımlanmaktadır. Bilgi Teknolojisi terim olarak “Bilginin toplanması, işlenmesi ve 

dağıtılmasında kullanılan teknolojileri ifade eder.” Bilgi, evrensel bir ürün olma niteliği ile çağdaş dünyada 

enerji kadar önemli bir yere sahiptir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan yüksek düzeydeki bilgiden günlük 

hayatta kullanılabilen sade bilgiye kadar hepsi bu kapsamdadır. Günümüzde bilgi son hızla üretimin tek faktörü 

haline gelmekte sermaye ve emeği bir köşeye itmektedir. Bugün teknolojik gelişmelerin %80’ninin temelinde 

bilgi teknolojisi yatmaktadır. Bunun farkına varan ülkeler, ülkesel kalkınma, politika ve planları doğrultusunda, 

ekonomik, sosyal kültürel ve teknolojik yapılarını göz önünde tutarak kendi enformasyon merkezlerini kurmakta 

veya mevcut merkezlerini bu yönde geliştirmektedirler.  

Enstitümüz, “Yayın araştırmanın meyvesidir ve yayınsız araştırma dilsiz insan gibidir” düsturunu 

benimseyen anlayışla hayvancılık konusunda 1991 yılında yayın hayatına başlamış “Hayvancılık Araştırma 

Dergisi” yanında bitkisel araştırmaları kucaklayan “Bitkisel Araştırma Dergisi” adı ile yeni bir yayın organı 

çıkarmaya karar vermiştir. Bilim çevrelerine, hayvancılık konusunda olduğu gibi bitkisel araştırmalar alanında 

da yeni bir platform oluşturmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duymaktayız. 

Elinizde bulunan dergimizin bu ilk sayısından itibaren bitkisel araştırmalarla iştigal eden, yayın yapan yerli 

ve yabancı kişi ve kuruluşlara ulaştırılması için azami gayret sarf edilecek ve organik bir bağ oluşturulacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle yayın hayatına çıkan Bitkisel Araştırma Dergisinden istifade etmek isteyen 

herkese faydalı olacağını umuyor ve siz okuyucularımızdan gerekli ilgi ve desteği bekliyoruz 

Derginin çıkartılmasında emeği ve katkısı olanlara da ayrıca sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla. 

 

Eyüp BAŞER 

Enstitü Müdürü 



  
1. Bitkisel Araştırma Dergisi, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’ nün yayın organı olup; 6 ayda bir olmak üzere, 
yılda iki sayı olarak yayınlanır. 

2. Dergide, bitkisel üretim ve buna yakın alanlara ait araştırma makaleleri, 
kısa bildiriler, derleme makaleler, ve editöre mektup şeklinde 
hazırlanmış ve daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış (kongre 
tebliğleri hariç) yazılar yayınlanır. 

3. Derginin uluslararası alanda ilgi çekebilmesi ve yabancı okuyucular 
tarafından da anlaşılabilmesi amacıyla sunulacak yazıların özellikle 
İngilizce olarak hazırlanmasına gayret gösterilmelidir. Yabancı dilde 
hazırlanan makalelere yayında öncelik tanınır. 

4. Türkçe olarak yayına hazırlanan makalelerde materyal ve metot ile 
araştırma sonuçlarını da açıklar nitelikte yabancı dilde özet yazılmış 
olmalıdır. 

5. Yayına kabul edilen yazılar için basım öncesi metin uzunluğu ve yazının 
türü dikkate alınarak yazarlardan basım ücreti talep edilir. Talep edilen 
ücret  ve ödeme şekline ait detaylar yazarlara bildirilir. 

6. Dergi yayın kurulu, makale üzerinde, gerekli gördüğü kısaltma ve 
düzeltmeleri yapabilir, varsa önerilerini yazılı ve sözlü olarak yazar(lar)a 
iletir. Yazıların, bilimsel yönden incelenmesi için Yayın Danışmanlarına 
başvurulur. 

7. Makalenin bilimsel yönden değerlendirilmesi için en az iki yayın 
danışmanının görüşüne başvurulur ve makaleler iki olumlu görüş 
neticesinde yayınlanır. Yayın danışmanlarının önerileri doğrultusunda 
yeniden düzenlenmek için geri gönderilen makaleler öneriler 
doğrultusunda düzenlemeler yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde yayın 
kuruluna iade edilir. Yayın kurulu tarafından yayına kabul edilmeyen 
yazıların tekrar değerlendirilmesi veya başka bir yayın danışmanı 
tarafından bir kez daha incelenmesine yönelik talepler değerlendirilmeye 
alınmaz. 

8. Yayınlanan yazılardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir. 
Sunulan yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın geri iade edilmez. 

9. Yazarlar tarafından dergiye sunulan yazıların “ araştırma makalesi”, “ 
kısa bildiri”, “derleme makale” veya “editöre mektup” olduğu, yurt içi 
veya dışında herhangi bir dergide yayınlanmadığı veya yayına 
sunulmadığı ayrı bir yazı ile belirtilmeli ve yazının en alt bölümünde tüm 
yazarların isim ve imzaları bulunmalıdır. 

10. İngilizce   veya Türkçe olarak hazırlanacak tüm metinler kolay okunabilir 
bir karakterde, çift satır aralıklı (herhangi bir sıkıştırma yapılmaksızın) ve 
sayfa kenarında yeterli boşluk kalacak şekilde A4 formundaki kağıdın 
sadece bir yüzüne yazılmalıdır. Metinler sayfa numaralarını içeren bir 
orijinal ve iki fotokopi olmak üzere toplam üç nüsha (iki tanesinde 
yazarlar ve yazarların çalıştığı kurum belirtilmemelidir) halinde 
sunulmalıdır. Metinler, çizelge, resim, çizim, şema, şekil ve kaynaklar 
dahil olmak üzere toplam 15 sayfadan fazla olmamalı, Microsoft Word 
(PC) programında hazırlanmış ve tam metni içeren bir disket veya bir 
CD ile beraber sunulmalıdır. 

11. Konu ile ilgili siyah- beyaz fotoğraflar (fazla sayıda fotoğraf varsa bir 
arada toplanmalıdır), çizelge, şekil ve çizimler baskı ile çoğaltılabilecek 
nitelik ve kalitede hazırlanmış olmalı ve Türkçe açıklamalara ek olarak 
yabancı dilde de açıklanmalıdır. 

12. Araştırma makaleleri; yeterli bilimsel inceleme, gözlem ve deneylere 
dayanarak, bir sonuca ulaşan daha önce yayınlanmamış çalışmalardır. 
Makalenin bölümleri aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak 
hazırlanmalıdır. Başlık; makalenin içeriğini tam olarak yansıtmalıdır. 
Başlık için gerekli açıklamalar (maddi yönden destekleyen kurum, 
araştırmanın doktora tezinden özetlendiği vs.) özel işaretlerle başlıkta 
belirtilmemeli, eğer gerekli ise bu açıklamalar kaynakların hemen 
öncesinde bir açıklamalar bölümü hazırlanarak burada belirtilmelidir. 
Yazarların tam adları başlıktan sonra çalışma adresleri ise isimlerin 
altına yazılmalıdır. Özet; çalışmanın özünü yansıtmalı, amaç, yapılanlar 
ve bunlardan elde edilen sonuçlar kısa bir şekilde açıklanmalıdır. Özet, 
gerek Türkçe ve gerekse yabancı dildeki makaleler için 200 kelimeyi 
aşmamalıdır. Özetin altına beşten fazla olmamak kaydıyla anahtar 
kelimeler eklenmelidir. Yabancı dildeki özetin başına eserin başlığı 
aynı dille konulmalıdır. Giriş; araştırma konusu ile ilgili bilgiler uzun 
tutulmadan mümkün olduğunca kısa ve özlü yazılmalı, konu dışı 
gereksiz bilgiler verilmemeli, çok gerekli kaynaklar dışında atıfta 
bulunulmamalıdır. Giriş bölümünün araştırmanın tümünün sayfa 
sayısının %15’ini aşmamasına özen gösterilmelidir. Bu bölümün son 

paragrafında ise araştırmanın amacı açık olarak belirtilmelidir. Materyal 
ve yöntem; kullanılan materyal ve metotlar (kullanılan istatistik 
yöntemlerde dahil olmak üzere) yeterince detaylı olarak tarif edilmeli 
ancak iyi bilinen ve sık kullanılan metotlar için kapsamlı açıklamalara 
gidilmeden atıfta bulunulmalıdır. Bulgular; elde edilen veriler mümkün 
olduğunca tablo ve şekillerle, (grafik, fotoğraf vb.) birlikte özlü olarak 
verilmeli ve her hangi bir şekilde diğer araştırıcıların sonuçları ile 
karşılaştırılmamalı ve tartışılmamalıdır. Tartışma ve sonuç; bölümünde 
araştırma bulguları mevcut kaynaklarla tartışılarak değerlendirilir ve 
yorumlanır. Sonuçta açık ve kısa cümlelerle, çalışmadan elde edilen 
sonucun ekonomi,bilim ve pratiğe katkıları ve bu konuda çalışacak diğer 
araştırıcılara neler tavsiye edileceği açıklanır. Bu bölümde gereksiz 
tartışmalar yapılmamalı ve makalenin toplam sayfa sayısının % 30’unu 
aşmamasına özen gösterilmelidir. Kaynaklar; Kaynaklar metin 
içerisinde yazar soyadı ve yayınlandığı yıl ile belirtilir (Yılmaz 1993). İki 
yazar var ise (Ekiz ve Yılmaz 1994), yazarlar ikiden fazla ise (Gültekin 
ve ark. 1997), kaynaklar birden fazla ise tarih sırasına göre (Ekiz 1989, 
Yılmaz 1991, Sade ve ark. 1997) olarak belirtilir. Cümle başında ise 
sadece tarihler parantez içine alınır. Örneğin; Ekiz (1994), Sade ve ark. 
(1989) gibi. Aynı yazarın birden fazla yayını bulunuyor ise (Ekiz 1984, 
1990, 1994a, 1994b) olarak belirtilir. Kaynakların sıralanması birinci 
yazarın soyadına göre alfabetik olarak yapılır. Aynı isimli yazar veya 
araştırıcının birden fazla makalesi kullanılmış ise sıralamada tarihler 
dikkate alınır. Aynı tarihli olanlarda ise tek isimli olanlara öncelik tanınır. 
Aynı isim ve tarihli makalenin bulunması halinde ise parantez içinde 
tarihin yanına harf (a, b gibi) konulur ve metin içinde atıfta 
bulunulduğunda da bu harfler belirtilir. 

13. Yararlanılan kaynağa göre literatürlerin yazılma biçimleri aşağıda  
gösterilmiştir. Yararlanılan kaynak; 

           Periyodik ise: Babaoğlu M, Yorgancılar M (2000) TDZ- specific plant 
regeneration in salad burnet. Plant Cell, Tissue and Organ Culture; 440 
(3): 31-34.  

          Yararlanılan dergilerin isimlerinin kısaltılmaları Citation Index’ e göre 
yapılmalıdır.      

           Kitap ise: Lewitt J (1985) Responses of Plants to Environmental    
Stresses. Academic Press. Orlando. 

           Bölümleri farklı yazarlar tarafından yazılmış bir kitap ise: 
           Babaoğlu M, Yorgancılar M, Akbudak MA (2000) Temel Laboratuvar 

Teknikleri. “Bitki Biyoteknolojisi (Doku kültürü ve Uygulamaları)”. Ed. M. 
Babaoğlu, E. Gürel, S. Özcan. S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya. 

           Tebliğ veya rapor ise: Taylor WD (1972) Bovine herpes mammillitis-
like disease diagnosed in the United States. Proceeding of 74 th Annual 
meeting of U.S. Animal Health Assocation, New York. 

14. Gözlemler; Uygulama ve laboratuar ile ilgili alanlarda karşılaşılan, 
ender olarak görülen ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış 
olgulardır. Araştırma makaleleri düzeninde yazılmalı ancak “materyal ve 
yöntem” yerine olgunun tanımı yapılmalıdır Özet, 100 kelimeyi aşmamalı 
(Türkçe yazılan gözlemlerde “Summary” 150 kelimeye kadar uzatılabilir) 
ve yazı toplam 6 sayfadan uzun olmamalıdır. 

15. Derleme makaleler; Önemli bir konuyu literatüre dayalı olarak 
inceleyen, sentezleyen ve bir sonuca varan bilimsel yayınlardır. 
Derleme makaleler yazar(lar)ın deneyim sahibi olduğu konular 
üzerinde yoğunlaşmalı ve varsa yazarın aynı konuda yapmış olduğu 
orijinal araştırma ve sonuçlarını da içermeli ve geniş bir literatür 
taramasına dayanmalıdır. Araştırma makaleleri düzeninde yazılmalı, 
özet Türkçe ve yabancı dilde yazılan derlemelerde 200 kelimeyi 
aşmamalı (Türkçe yazılan derlemelerde “Summary” 250 kelimeye kadar 
uzatılabilir) ve yazı toplam 15 sayfadan uzun olmamalıdır. 

16. Editöre Mektup; Bilimsel veya pratik bir olgu yada konunun kısa 
takdimidir. Çift aralıklı olarak yazılmış 2 daktilo sayfasından uzun 
olmamalıdır. 
 
 
Tüm yazışmalar için adres: 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
“Eğitim ve Yayım Bölümü” 
P.K. 125 42030- Konya/ TÜRKİYE 
Tel. +90.332.334 05 00 Fax. +90.332.334 05 03 
E-mail: yayin@bahridagdas.gov.tr 
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Effects of different harvesting times and nitrogen applications on yield and some features of hybrid of 

sorghum (Sorghum bicolor L.) x sudan grass (Sorghum sudanense L.) 
 
 SUMMARY

 
The purpose of this study was to investigate effects of different cutting times and nitrogen doses applied after first cutting 

on yield and other features of the sorghum (Sorghum bicolor L.) x sudan grass (S. sudanense L.) hybrid. This research was 

conducted on the Jumbo, hybrid one, at the Animal Research Institute in Konya. The plants were cut twice at four different 

growth stages (when they achieved 1.5 m length, 2-2.5 m length, at the beginning of flowering and at flowering) and different 

nitrogen doses (100, 150, 200 kg ha-1) were applied to plots after the first cutting.  

In the first cutting for all cutting times, as the cutting time shifted from plots at the 1.5-m-length-stage towards plots at 

flowering, as the number of stem per square meter (77.03 for the 1.5 m length, 62.78 for at the flowering) and leaf ratio (34.59 

– 18.06 %) decreased, plant length (156.10 – 343.90 cm), leaf number (6.28 – 11.72), stem ratio (65.41 – 81.94 %), dry matter 

content (20.87 – 34.21 %), fresh yield (24660 – 105100 kg ha-1) and dry matter yield (5170.90 – 35900.00 kg ha-1) increased. 

Nonetheless, no statistical difference was determined in stem diameter (1.37 – 1.44 cm). On the other hand, no effect of 

nitrogen doses applied after the first cutting was determined to have statistically significant features.  

When all the features in which we are interested were investigated together, it was concluded that the appropriate cutting 

time was at a 2-2.5-m-length-stage of plants. When plants were cut at this stage, the yield of fresh weight was 76810 kg ha-1 

for the first cutting, 43140 kg ha-1 for the second one, a total of 119900 kg ha-1 for both cuttings. Dry matter yield was 18660 

kg ha-1 for the first cutting, 16150 kg ha-1 for the second one and 35160 kg ha-1 as a total. Finally, the proportion of dry matter 

was 24.40 % for the first cutting and 37.36 % for the second one.  

 

KEY WORDS: Hybrid of sorghum x sudan grass, cutting times, nitrogen doses, yield, yield components  
 

 

 

ÖZET 

 

Bu araştırma, sorgum (Sorghum bicolor L.) x sudan otu (S. sudanense L.) melezinde farklı biçim dönemlerinin ve birinci 

biçim sonrası uygulanan azot dozlarının verim ve bazı özellikler üzerine etkilerini araştırmak amacıyla Konya Hayvancılık 

Araştırma Enstitüsü tarlalarında Jumbo çeşidi ile yürütülmüştür. Dört farklı gelişim döneminde (bitkiler 1.5 m boya 

ulaştığında, 2-2.5 m boya ulaştığında, çiçeklenme başlangıcında ve tam çiçeklenmede) ikişer kez biçim yapılmış ve ilk 

biçimlerden sonra 3 farklı dozda azot (10, 15, 20 kg/da) uygulanmıştır. 
Araştırma sonucunda; biçim zamanı, 1.5 m boyda iken biçimi yapılan parsellerden tam çiçeklenme döneminde yapılan 

parsellere doğru ilerledikçe ilk biçim için m2’ deki sap sayısı (1.5 m boyda iken 77.03, tam çiçeklenme döneminde iken 62.78 

adet) ve yaprak oranında (% 34.59 – 18.06) düşüş meydana gelirken, bitki boyu (156.10 – 343.90 cm), yaprak sayısı (6.28 – 

11.72 adet), sap oranı (% 65.41 – 81.94), kuru madde oranı (% 20.87 – 34.21), yeşil ot verimi (2466 – 10510 kg/da) ve kuru 



 

 

 

 
AKBUDAK ve ark. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 1: 1-10 

 

 2 

madde verimi (517.90 – 3590.00 kg/da) artmış, sap çapında (1.37 – 1.44 cm) ise istatistiksel olarak bir farklılık tespit 

edilememiştir. Birinci biçimlerden sonra uygulanan azot dozlarının ise hiçbir özellik üzerine istatistiksel önemde etkisi tespit 

edilememiştir.  
Ele alınan özellikler birlikte incelendiğinde birinci biçimin bitkiler yaklaşık 2-2.5 m boya ulaştığında yapılmasının uygun 

olduğu sonucuna varılmıştır. Birinci biçim bu dönemde yapıldığında yeşil ot verimleri 1. biçimde 7681 kg/da, 2. biçimde 4314 

kg/da, toplam 11990 kg/da; kuru madde verimleri 1. biçimde 1866 kg/da, 2. biçimde 1615 kg/da, toplam 3516 kg/da, kuru 

madde oranları 1. biçimde % 24.40, 2. biçimde % 37.36   olmuştur. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Sorgum x sudan otu melezi, biçim zamanları, azot dozları, verim, verim unsurları 

 
 

GİRİŞ 
 
Kurak ve yarı – kurak alanlarda hayvancılığın 

temel problemlerinden birisi, yıl boyunca hayvanların 
kaba yem ihtiyaçlarının giderilmesinde karşılaşılan 
güçlüktür. Orta Anadolu gibi yazları sıcak ve kurak 
geçen ekolojilerde bu problem kendini belirgin bir 
şekilde hissettirmektedir.  

Yem bitkileri yetiştiriciliği kaba yem üretiminde 
çayır ve meraların yanı sıra önemli bir kaynaktır. 
Toplam ekilen alan içerisinde yem bitkileri ekim alanı 
oranı tarım ve hayvancılığı gelişmiş ülkelerde 
ortalama % 25 iken, bu oran hayvancılığı gelişmemiş 
ülkelerde bu oran % 2.5’e kadar düşmektedir (Ulusoy 
1998). Bu oranın düşüklüğü yetiştiricileri kaba yem 
temini için meralara yönlendirmekte, bu da mera 
alanlarının nicelik ve nitelik yönünden hızlı bir şekilde 
bozulmasına ve sonuçta kullanılamaz hale gelmesine 
yol açmaktadır. Bunun sonucunda yetiştiriciler saman 
gibi besin değeri son derece düşük unsurlarla kaba 
yem ihtiyacını karşılama yoluna gitmektedirler.  
Günümüzde artık iyice belirginleşen kaba yem açığını 
kapatmanın yollarından birisi de tarla alanlarında yem 
bitkilerinin yetiştirilmesi ve üretilen yem bitkilerinin silaj 
yapılarak saklanmasıdır (Gökçe 1993).  

Silajın kalitesine birçok faktör etki yapmakta olup, 
kaliteli bir silaj için her faktörün (silo yeri, doğranma 
büyüklüğü, yetiştirme teknikleri gibi) ayrı ayrı önemi 
olduğu unutulmamalıdır. Ancak silajın kalitesini 
belirleyen en önemli faktör; enerji kaybını asgariye 
çekmek için durağan fermantasyonu en kısa sürede 
sağlayan bitki içeriğidir. Bitki içeriği gelişme dönemi ile 
birlikte sürekli bir değişim halindedir ve değişimin seyri 
doğru saptanırsa içerik açısından zengin olan ve bu 
sayede iyi bir fermantasyon sağlayan dönem, biçim 
zamanı olarak seçilebilir. Bilindiği gibi iyi bir 
fermantasyon üzerine etkili faktörler kuru madde oranı 
ve karbonhidrat içeriği, besleme değeri üzerine etkili 
olanlar ise yaprak- sap - salkım oranları ile dekara 
protein verimi oranlarıdır (Çakmakçı ve ark. 1999).  

Silaj verimi ve kalitesini etkileyen bir diğer unsur 
ise azot gübrelemesidir. Azot bir taraftan vejetatif 
kitleyi artırarak silaj verimini etkilerken, diğer taraftan 
proteinin yapısında yer aldığı için silaj kalitesini 
etkileyen önemli bir besin elementidir.     

Araştırmada üzerinde çalışılacak bitki olarak 
sorgum-sudan otu melezinin seçilmesinin sebepleri; 
su stresine mısırdan daha az hassas oluşu, farklı 
dönemlerde birden fazla biçilebilmesi, farklı kullanım 
imkanları (yeşil ot, kuru ot veya silaj) sunması ve 

sahip olduğu muazzam verim potansiyelidir (Acar ve 
ark. 2003).    

Bu araştırma, Orta Anadolu ve benzer ekolojilerde 
sorgum x sudan otu melezi yetiştiriciliğinde en uygun 
biçim döneminin ve ilk biçimden sonra verilecek en 
uygun azot dozunun saptanması amacıyla yapılmıştır.  

 
 

MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Araştırma, Konya Hayvancılık Araştırma Enstitüsü 

tarlalarında yürütülmüştür. Deneme yerine ait toprağın 
analizi Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak 
Bölümü Laboratuvarları’ nda yapılmıştır. Deneme yeri, 
siltli - tınlı yapıda (% 77.7 silt, % 18.2 kum ve % 4.1 kil 
içeren), yüksek alkali (pH = 9.1), organik maddece 
zengin (% 4.32), 500 ppm NH4, 200 ppm NO3, % 0.37 
K, % 0.21 Na, % 28.53 CaCO3, 7.32 ppm P, 0.14 ppm 
Fe, 0.523 ppm Zn, 0.16 ppm B, 19.81 meq/100 g Ca, 
5.83 meq/100 g Mg içermektedir.  

Deneme 2000 yılında yürütülmüştür. 2000 yılı 
vejetasyon döneminde ortalama sıcaklık 18.9 °C olup, 
en yüksek sıcaklık (40.6 °C) Temmuz ayında, en 
düşük sıcaklık (-0.8 °C) Ekim ayında gerçekleşmiştir. 
Vejetasyon döneminde toplam 115.0 mm yağış 
kaydedilmiş olup, yağış miktarı vejetasyon dönemi 
olan Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 
aylarında sırasıyla 56.2, 17.6, 0, 4.4, 4.5, 32.3 mm’ 
dir. Uzun yıllar ortalaması; vejetasyon döneminde 
ortalama sıcaklık için 18.7 °C, en yüksek sıcaklık 
(40.6 °C) Temmuz ayında, en düşük sıcaklık (-3.8 °C) 
Ekim ayında, toplam yağış miktarı için 123.4 mm, 
aylık toplam yağış miktarı vejetasyon dönemi olan 
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 
aylarında için sırasıyla 45.8, 24.6, 7.0, 5.5, 10.6, 29.9 
mm olarak tespit edilmiş olup denemeyi yürüttüğümüz 
2000 yılının iklim verileriyle benzerlik göstermektedir.  

Araştırmada materyal olarak Jumbo (sorgum x 
sudan otu melezi) çeşidi kullanılmıştır. Deneme 
01.05.2000 tarihinde “tesadüf bloklarında bölünmüş 
parseller” deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Ana parsellere biçim dönemleri, alt 
parsellere birinci biçimden sonraki azot uygulamaları 
yerleştirilmiştir. Parsel büyüklüğü 2.25 x 6 = 13.5 
m2’dir. Her parseldeki sıra sayısı 5 olup, sıra arası 45 
cm ve sıra üzeri ise 5 cm olacak şekilde  ekim 
yapılmıştır. 

Denemede 4 farklı biçim dönemi ele alınmıştır. 
Bunlar sırasıyla;  

I. Biçim : Bitkiler 1.5 m boya ulaştığında 
II. Biçim : Bitkiler 2.0 - 2.5 m boya ulaştığında 
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III. Biçim : Çiçeklenme dönemi başlangıcında 
IV. Biçim : Tam çiçeklenmede 
 
Denemede biri kontrol olmak üzere 4 farklı azot 

dozu (0, 10, 15 ve 20 kg/da) uygulanmıştır. Gübreler 
NH4NO3 formunda ve her parselde yapılan ilk 
biçimden sonra suda eritilmiş halde verilmiştir.  

Yukarıda belirtilen 4 farklı biçim döneminde her 
parselin tamamı toprak yüzeyinden 8-10 cm 
yükseklikten biçilmiş olup, birinci biçim döneminde yer 
alan parsellerde 3, diğerlerinde ise 2 biçim yapılmıştır.  

Her dönem için ikinci (ilk biçim döneminde 
üçüncü) biçimlerin zamanını çeşidin dış görünümsel 
olarak gelişimi yanında iklim koşulları belirlenmiş olup, 
son biçimler 25 Ekim 2000 tarihinde yapılmıştır. 

Tüm deneme parsellerine ekimle birlikte 7 kg/da 
P2O5 ve 2.7 kg/da N (DAP formunda) verilmiştir. 
Vejetasyon dönemi boyunca sulama, yabancı ot ile 
zararlı kontrolü düzenli bir şekilde yapılmıştır. Bitkiler 
75 – 80 cm boyunda iken yüksek oranda cüce 
ağustos böceği (Fam: Cicadellidae) varlığı belirlenmiş 
olup, oxydemeton methyl etkili maddeli sistemik ilaçla 
(100 cc/da dozunda) ilaçlama yapılmıştır. 

Ekimden 40 gün sonra çapa, bitkideki susuzluk 
belirtileri dikkate alınarak (serin saatlerde yaprakların 
dürülmesi) 54 gün sonra ilk sulama, 80 gün sonra 
ikinci sulama, 140 gün sonra üçüncü sulama 
yapılmıştır. 

Araştırmada m2’ deki sap sayısı (MSS; adet), sap 
çapı (SÇ; cm), bitki boyu (BB; cm), yaprak sayısı (YS; 
adet), yaprak - sap oranları (YO - SO; %), kuru madde 
oranı (KMO; %), yeşil ot verimi (V; kg/da), kuru madde 
verimi (KMV; kg/da), ham protein oranı (HPO; %), 
ham selüloz oranı (HSO; %) saptanmıştır. HP ve HS 
analizleri Anonymous (1980)’e göre yapılmıştır. 

 
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
Biçim dönemleri, azot dozları ve bu iki faktörün 

etkileşimini ortaya koymak amacıyla öncelikle varyans 
analizi yapılmış ve F testine göre farklılığın önemli 
çıkması halinde ise AÖF (Asgari Önemli Fark) testi 
uygulanarak ortalamalar gruplandırılmıştır. 

Birinci biçime ait farklılık analizi sonuçları Çizelge 
1’ de sunulmuştur. Çizelge 1’ de görüldüğü gibi m2’ 
deki sap sayısı, bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak 
oranı, sap oranı, kuru madde oranı, yeşil ot verimi ve 
kuru madde veriminde biçim dönemleri arasındaki 
farklılıklar % 1 seviyesinde önemli bulunurken, sap 
çapındaki farklılık ise önemsiz olmuştur.  

Çizelge 2’ de görüldüğü gibi bitki boyu, yaprak 
sayısı, yaprak oranı, sap oranı, kuru madde oranı, 
yeşil ot verimi ve kuru madde verimi, m2’ deki bitki 
sayısı yönüyle değişik dönemlerde ilk biçimleri yapılan 
parsellerde ikinci biçimler arasındaki farklılık istatistiki 
olarak önemli bulunurken, sap çapındaki farklılık yine 
önemsiz olmuştur. Birinci biçimlerden sonra 
uygulanan N dozlarının ikinci biçimlerde hiçbir özellik 
üzerine etkisi istatistiki olarak önemli olmadığı için 
özellikler incelenirken N dozlarının etkisi ihmal 
edilecektir (Çizelge 3). 

Dikkat çekilmesi gereken önemli bir diğer husus; 
ilk biçim için vejetasyon süresinin biçim dönemleriyle 
doğru orantılı olarak artmasının, ikinci biçim için 
vejetasyon süresinin buna paralel olarak azalmasına 
yol açmasıdır. Buna ilk biçimlerin farklı bitki büyüme 
ve gelişme dönemlerinde yapılması ile ikinci biçimler 
öncesinde kısıtlı olan vejetasyon süresi nedeniyle 
özellikle 3. ve 4. biçim dönemlerine ait parsellerdeki 
bitkiler istenilen gelişme seviyesine gelmeden ikinci 
biçimin yapılması neden olmuştur. 

Bu durum ikinci biçimler için pek çok faktörde 
biçim dönemlerinin ilerlemesiyle bir düşüş olduğu 
izlenimini uyandırsa da ikinci biçimler için vejetasyon 
süresinin, biçimdeki dönem ilerledikçe azaldığı 
unutulmamalıdır. Bu duruma özellikler açıklanırken 
tekrar değinilmeyecektir. 

 
Metrekaredeki sap sayısı 
 
Birinci biçime ait MSS ortalamaları Çizelge 4’ de, 

ikinci biçime ait ortalamalar Çizelge 5’ de verilmiştir. 
Çizelge 4’ de görüldüğü gibi m2’ deki sap sayısı 

yönüyle ilk iki biçim dönemi birinci grubu, son iki biçim 
dönemi ise ikinci grubu oluşturmuştur. Biçim zamanı 
geciktikçe kardeşler arasındaki rekabetin artması 
sonucu bitki sayısında belirli bir düşüş olmuştur. 
Nitekim ilk biçim döneminde 77.03 adet, ikinci biçim 
döneminde 86.13 adet olan m2’ deki sap sayısı, 
üçüncü ve dördüncü biçim dönemlerinde sırasıyla 
60.86 ve 62.78 adete düşmüştür.  

Çizelge 5’ de ise ele alınan özellikler yönüyle farklı 
dönemlerde biçimi yapılan parsellerde ikinci biçime ait 
ortalama değerler ve AÖF grupları görülmektedir. Bu 
biçimde en yüksek m2’ deki sap sayısı değerlerine 
132.00 adet ile birinci biçim döneminde ulaşılmıştır. İlk 
biçimin daha geç yapıldığı parsellerde, ikinci biçimde 
sap sayılarında bir azalma belirlenmiştir. İkinci, 
üçüncü ve dördüncü biçim dönemlerinde biçim 
yapılan parsellerde ikinci biçim MSS sırasıyla 67.83, 
78.70 ve 107.20 adet olmuştur. İlk biçim döneminde 
bitkiler 150 cm iken biçilmiş olup sonraki biçim 
dönemleri bitkilerin vejetatif olarak daha fazla 
geliştikleri dönemlere rastlamıştır. Bu nedenle ilk 
biçimde bitkiler taze iken biçilmiş, ilk biçimden sonra 
yoğun kardeşlenme ile m2’ de yüksek sap sayısına 
ulaşılmıştır. Sonraki biçimlerde ise bitkilerin giderek 
yaşlanmalarına paralel olarak kardeşlenme 
kapasitesinin düşmesi ilk biçimden sonra daha düşük 
MSS’ e neden olmuştur.      

 
Sap çapı 
 
Sap çapına ait ortalamalar ve gruplandırmalar 

Çizelge 4 ve Çizelge 5’ de sunulmuştur. Bu 
Çizelgelerden görüldüğü gibi hem biçim dönemlerinin 
hem de N dozlarının sap çapı üzerine istatistiki olarak 
etkili olmamıştır.  

Çalışma öncesinde çeşitli yayın veri tabanları 
(CAB, Kluwer Academics, Springer vb.) taranmış 
olup, ulaşılan makalelerin hiçbirisinde sorgum-sudan 
otu melezi için MSS ve sap çapının incelenmediği 
görülmüştür.  
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Çizelge 1. Değişik biçim dönemlerindeki birinci biçimlerde yeşil ot verimi ve ele alınan diğer  
özelliklerin farklılık analizi özeti (kareler ortalamaları) 

 
Farklılık kaynakları Blok Biçim dönemi Hata            DK (%) 
M2'deki sap sayısı 22.843 433.730** 35.208 8.28 
Sap çapı 0.006            0.054 0.015 8.27 
Bitki boyu 21.187 21664.733** 81.941 3.31 
Yaprak sayısı 0.122 15.351** 0.167 4.37 
Yaprak oranı 17.376 175.298** 15.412 16.44 
Sap oranı 17.376 175.298** 15.412 5.16 
KM oranı 25.934 103.113** 3.737 7.08 
Yeşil ot verimi 670878.5 36767066.1** 262571.8 6.90 
Kuru madde verimi 221358.81 5123282.76** 71932.684 12.36 
**:  0.01 seviyesinde önemli, DK: Değişim katsayısı 
 
 
Çizelge 2. Değişik dönemlerde ilk biçimleri yapılan parsellerde ikinci biçimlerde tespit edilen yeşil ot verimi ve 

diğer bazı özelliklerin farklılık analiz özeti (kareler ortalamaları) 
 

Farklılık kaynakları Blok Biçim dönemi 
(Fak. A) 

Hata 1 N dozu 
(Fak. B) 

Etkileşim 
      (AxB) 

Hata 2 DK 
(%) 

M2'deki sap sayısı 1249.060    10067.332* 1139.308 465.443 518.117 354.596 19.52 
Sap çapı 0.057 0.065 0.085 0.013 0.028* 0.015 12.16 
Bitki boyu 981.048 68916.938** 404.997 16.769 128.032 139.882 8.11 
Yaprak sayısı 1.568 20.108** 0.723 0.122 0.268 0.403 10.22 
Yaprak oranı 31.037 1908.384** 99.330 38.865 51.336 39.327 17.24 
Sap oranı 31.037 1908.384** 99.330 38.865 51.336 39.327 9.86 
Kuru madde oranı 15.053 2327.468** 11.192 37.893 38.391 19.290 17.90 
Yeşil ot verimi 834894.37 32661937.95** 493087.82 408785.11 409365.58 293173.44 16.82 
Kuru madde verimi 25489.64 8624923.41** 21484.228 107345.78 96472.296 69323.23 27.56 
*:  0.05 seviyesinde önemli,  **: 0.01 seviyesinde önemli 
 
Çizelge 3. Birinci biçimden sonra uygulanan azot dozlarına göre ikinci biçimde belirlenen yeşil ot verimi ve  

diğer bazı özelliklere ait ortalama değerler 
 

Özellikler Azot dozları 
            N0          N1          N2         N3         Ort. 

M2'deki sap sayısı (adet) 93.94 90.13 96.91 104.81 96.45 
Sap çapı (cm) 0.98 1.01 0.99 1.05 1.01 
Bitki boyu (cm) 147.08 146.53 144.39 145.56 145.89 
Yaprak sayısı (adet) 6.11 6.35 6.17 6.22 6.21 
Yaprak oranı (%) 33.95 36.64 38.30 36.66 36.39 
Sap oranı (%) 66.05 63.36 61.70 63.35 63.61 
Kuru madde oranı (%) 24.77 28.19 27.50 24.72 26.29 
Yeşil ot verimi (kg/da) 3141.47 3384.35 2994.62 3355.02 3218.87 
Kuru madde verimi (kg/da) 778.14 954.05 823.52 829.36 846.27 

 
 
Çizelge 4. Farklı dönemlerde yapılan ilk biçimde yeşil ot verimi ve diğer bazı özelliklere ait ortalama değerler 
 

Özellikler Biçim dönemleri           Ort. AÖF 
 1 2 3 4   
M2'deki sap  sayısı (adet) 77.03 a 86.13 a 60.86 b 62.78 b   71.70 11.85 
Sap çapı (cm)   1.37   1.67   1.42   1.44    1.48 - 
Bitki boyu (cm) 156.10 c 268.10 b 327.30 a 343.90 a 273.85 18.09 
Yaprak sayısı (adet) 6.28 c 9.83 b 9.64 b 11.72 a 9.37 0.82 
Yaprak oranı (%) 34.59 a 24.14 b 18.71 b 18.06 b 23.88 7.84 
Sap oranı (%) 65.41 b 75.86 a 81.29 a 81.94 a 76.13 7.84 
Kuru madde oranı (%) 20.87 c 24.40 c 29.67 b 34.21 a 27.28 3.86 
Yeşil ot verimi (kg/da) 2466 d 7681 c 9045 b 10510 a 7425.5 1024 
Kuru madde verimi (kg/da) 517.9 d 1866 c 2703 b 3590 a 2169.2 535.8 
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Çizelge 5. Farklı dönemlerde ilk biçimi yapılan parsellerin ikinci biçiminde tespit edilen yeşil ot verimi ve diğer  
bazı özelliklere ait ortalama değerler 

 
Özellikler Biçim dönemleri Ort. AÖF 

 1 2 3 4   
M2'deki sap sayısı (adet) 132.00 a 67.83 c 78.70 bc 107.20 ab 96.43 33.72 
Sap çapı (cm)       1.12        0.98    0.98       0.96 1.01 - 
Bitki boyu (cm) 218.40 a 197.90 b  111.30 c 56.03 d 145.91 20.1 
Yaprak sayısı (adet) 6.43 b 7.92 a 5.58 bc 4.92 c 6.21 0.849 
Yaprak oranı (%) 27.05 b 24.02 b 46.42 a 48.06 a 36.39 9.956 
Sap oranı (%) 72.95 a 75.98 a 53.58 b 51.94 b 63.61 9.956 
Kuru madde oranı (%) 35.82 a 37.36 a 12.82 b 12.17 b 24.54 3.342 
Yeşil ot verimi (kg/da) 4942.00 a 4314.00 a 1918.00 b 1701.00 b 3218.75 701.5 
Kuru madde verimi (kg/da) 1760.00 a 1615.00 a 236.80 b 209.30 b 955.28 146.4 
 
 
Bitki boyu 
 
İlk biçim için bitki boyu aynı zamanda biçim 

dönemini belirleyen kriter olduğu için ortalamalar 
birbirinden farklı çıkmıştır. Son iki biçim dönemi farklı 
olmakla beraber generatif döneme rastladığından bu 
iki biçim dönemi aynı grupta yer almıştır (Çizelge 4). 
Generatif dönemde vejetatif gelişmenin büyük ölçüde 
tamamlanmış olması son iki biçim döneminde bitki 
boyları arasındaki farklılığın önemli çıkmamasının 
nedenini açıklayabilir. 

İkinci biçime ait ortalamalarda ise tüm biçim 
dönemlerinin farklı gruplarda yer aldığı görülmektedir 
(Çizelge 5).  

 
Yaprak sayısı 
 
Yapılan farklılık analizi sonucunda biçim 

dönemlerinin  yaprak sayısı üzerine önemli düzeyde 
etkide bulunduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1, 2). Birinci 
biçime ait verilerde yaprak sayısının vejetasyon 
süresine bağlı olarak arttığı ve 6.28 – 11.72 aralığında 
değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 4). İkinci biçimlerde 
ise en yüksek yaprak sayısına 2. biçim döneminde 
ulaşılmış ve bunu sırasıyla 1, 3 ve 4. biçim dönemleri 
izlemiştir (Çizelge 5). 

 
Yaprak oranı 
 
Çizelge 4’ de görüldüğü gibi biçim zamanı 

geciktirildikçe ilk biçim için yaprak oranında bir düşüş 
olmaktadır. Bununla beraber birinci biçim dönemi ilk 
grubu, diğer üç biçim dönemi ise ikinci grubu 
oluşturmuştur. Biçim zamanı ilerledikçe yükselen sap 
miktarı toplam ağırlık içindeki yaprak miktarını 
düşürmüş bu da yaprak oranının düşmesine neden 
olmuştur. Okuyucu (1980) sorgum-sudan otu 
melezinde yaptığı çalışmasında salkımlaşma 
devresinden süt olum devresine doğru yaprak 
oranının düştüğünü, buna karşılık sap oranının 
arttığını bildirmektedir. Bu bildiriş bizim çalışmamızla 
paralellik arz etmektedir.    

Çizelge 5’ de geç dönemlerde biçilen parsellerde 
ikinci biçimde yaprak oranının yükseldiği 
görülmektedir. Bu parsellerde ilk biçim daha geç 

yapıldığı için vejetasyon süresinin kısalması nedeniyle 
sap oranı düşmüş, yaprak oranı yükselmiştir.  

Her iki biçimin ortalaması olarak  yaprak oranı % 
30.12 olmuştur. Sorgum-sudan otu melezi üzerinde 
Çakmakçı ve ark. (1999)’ nın Antalya’ da yaptıkları bir 
araştırmada bu oran % 13.73, Alan (2001)’ ın İzmir 
ekolojik koşullarında yaptığı bir çalışmada ise % 25.4 
olarak belirtilmektedir. Bu farklılığın çeşitlerden 
kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 
Sap oranı 
 
Çizelge 4’ de biçimin geciktirilmesinin ve buna 

bağlı olarak bitki boyundaki artışın birinci biçimlerde 
sap oranında bir artışa neden olduğu görülmekle 
birlikte, son üç biçim dönemi aynı grupta yer 
almaktadır.  

İkinci biçimlerde vejetasyon sürelerinin 
kısalmasına paralel olarak sap oranında bir düşüş 
gözlenmektedir (Çizelge 4). 

Edward ve ark. (1971) sorgum-sudan otu 
melezinde olgunluğun ve bitki boyunun artmasıyla 
yaprak yüzdesinin azaldığını, buna karşılık sap 
oranının arttığını bildirmekte olup, aynı şekilde 
Çakmakçı ve ark. (1999) ile Alan (2001)’ da biçim 
dönemlerinin ilerlemesiyle sap oranının yükseldiğini 
belirterek, sap oranı ortalamasını sırasıyla % 73.75 ve 
74.6 olarak tespit etmişlerdir. Literatür bildirişleri bizim 
elde ettiğimiz % 69.87’ lik sap oranı ile benzerlik 
göstermektedir. 

 
Kuru madde oranı  
 
Birinci biçime ait değerler biçim zamanının 

geciktirilmesinin kuru madde oranını belirgin bir 
şekilde artırdığını göstermektedir (Çizelge 4). İkinci 
biçimlerde de paralel bir durum söz konusudur 
(Çizelge 5).  

Kuru madde oranının silaj kalitesi üzerine etkileri 
incelendiğinde, hayvan canlı ağırlık artışı ile kuru 
madde tüketimi arasında pozitif bir ilişki olduğu, silaj 
içerisindeki kuru madde oranının % 25’ in altına 
düşmesi durumunda canlı ağırlık artışı ve süt 
üretiminin azaldığı saptanmıştır (Morgan ve Elzey 
1964, Boren ve ark. 1962). 
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Tahılların kuru madde oranının  % 27-32 olduğu 
dönemde hasat edilmelerinin silaj kalitesi açısından 
uygun olacağı ve % 35’ den fazla kuru madde içeren 
silajlarda ise oksijensiz fermantasyonun güç olduğu 
belirtilmektedir (Çakmakçı ve ark. 1999). Literatür 
bilgileri ışığında iyi bir silaj için gerekli olan % 25-30 
oranının ilk biçimlerde 2., 3. ve 4. biçim dönemlerinin, 
ikinci biçimlerde ise 1. ve 2. biçim dönemlerinde 
sağlandığı görülmektedir. Ancak, biçim dönemini çok 
fazla geciktirmenin olgunlaşma ile birlikte fermente 
olabilir karbonhidrat oranını negatif yönde önemli 
ölçüde etkilediği bildirilmektedir (Açıkgöz 1991). 

İlk biçimin 3. ve 4. biçim dönemlerinde yapıldığı 
parsellerin ikinci biçimlerinde kuru madde oranı 
sırasıyla % 12.82 ve % 12.17 olmuştur. Bu kuru 
madde oranlarının silaj kalitesi açısından uygun 
olmadığı yukarıdaki araştırmaların ışığında ifade 
edilebileceği gibi, yüksek su oranlarının silolamayı 
müteakip oluşacak ve çevreye sızacak olan silo suyu 
nedeniyle önemli bir besin kaybının olacağı 
beklenilebilir. Bu durumda birinci ve ikinci biçim birlikte 
değerlendirildiğinde, ikinci biçim döneminin (ilk 
biçimde bitkilerin 2-2.5 m boylandıklarında biçilmesi) 
kuru madde yönüyle daha uygun bir ortalama seviyeyi 
(ilk biçimde % 24.40, ikinci biçimde % 37.36 ve 
ortalama % 30.75) yakaladığı ve bunu birinci biçim 
döneminin izlediği (ilk biçimde % 20.87, ikinci biçimde 
% 35.82 ve ortalama % 28.35) görülecektir.  

Ortalamalara bakıldığında her iki biçimde de % 25’ 
lik bir oranın yakalandığı görülmektedir. Alan (2001) 
Ege Bölgesi’ nde yaptığı çalışmada ortalama kuru 
madde oranını % 21.60, Çakmakçı ve ark. (1999) 
Akdeniz Bölgesi’ nde yaptığı bir çalışmada bu oranı % 
26.41 olarak tespit etmiş olup, elde ettiğimiz sonuçlar 
literatür bildirişleriyle paralellik sağlamaktadır.  

 
Yeşil ot verimi 
 
Yeşil ot verimi ve kuru madde verimi için biçim 

dönemlerine ait ortalamalar Çizelge 4’ de N dozlarına 
ait birleştirilmiş ortalamalar ise Çizelge 9’ da 
sunulmuştur. Her iki özellik içinde biçim dönemleri 
arasındaki farklılıklar % 1 seviyesinde önemli olurken, 
N dozları ve biçim dönemi (Fak. A) x N dozu (Fak. B) 
etkileşimi önemsiz bulunmuştur.  

Çizelge 4’ de birinci biçime ait değerlerde biçim 
zamanının geciktirilmesinin yeşil ot verimini önemli 
ölçüde artırdığı ve her biçim döneminin ayrı bir 
istatistiksel verim grubunu oluşturduğu görülmektedir. 
En yüksek yeşil ot verimi 4. biçim döneminden (10510 
kg/da), en düşük yeşil ot verimi 1. biçim döneminden 
(2466 kg/da) elde edilmiştir. İkinci biçime ait 
değerlerde 1. ve 2. biçim dönemi istatistiksel birinci 
verim grubunu, 3. ve 4. biçim dönemi ise ikinci 
istatistiksel verim grubunu oluşturmuştur (Çizelge 5).  

Toplam yeşil ot verimleri değerlendirildiğinde, 
biçim dönemlerinin yeşil ot verimi üzerine etkisinin 
istatistiksel olarak % 1 seviyesinde önemli olduğu, N 
dozunun etkisinin ise önemli olmadığı saptanmıştır 
(Çizelge 6, 8). Biçim dönemlerine göre yapılan 
gruplandırmada 2., 3. ve 4. biçim dönemlerinin aynı 
istatistiksel verim grubunda yer aldığı, 1. biçim 

döneminin kendi başına ayrı bir grubu oluşturduğu 
görülmüştür. Sonuçta birinci biçim dönemi ayrı 
tutulduğunda biçim zamanını geciktirmenin toplam 
yeşil ot veriminde istatistiksel olarak bir artış 
sağlamadığı, toplam yeşil ot verimi yönüyle birinci 
biçim döneminden (bitkiler 1.5 m boyunda iken biçim) 
düşük sonuçlar alındığı, diğer biçim dönemleri 
arasında ise önemli bir farklılığın olmadığı 
görülmektedir (Çizelge 7). 

Çizelge 9’ da N dozlarına göre yeşil ot verimi 
değerlerinin birbirine çok yakın olduğu ve tüm N 
dozlarının aynı grupta yer aldığı görülmektedir. Bunun 
sebebinin toprakta mevcut NH4 ve NO3 azotunun 
yüksekliğinin yanı sıra, esas olarak toprak organik 
madde oranının yüksek olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Thurman (1960) sorgumda olgunluğun artmasının 
ürün miktarını artırdığını ve bu artışın temel olarak 
sapta gerçekleştiğini, Okuyucu (1980) ise salkım 
zamanından süt oluma doğru, yaprak oranının 
azalmasına karşın verimin arttığını belirtmiştir. 

Hamed ve Mohamed (1987)’ de benzer şekilde 
hasat zamanının geciktirilmesi ile bütün sorgum 
çeşitlerinde verimin artacağını vurgulamaktadır. 

Çakmakçı ve ark. (1999), Antalya’ da sorgum x 
sudan otu meleziyle yaptıkları araştırmada ortalama 
yaş ot veriminin ilk yıl 6279 kg/da, ikinci yıl 8680 kg/da 
olduğunu, verimin ilk üç biçim döneminde (salkımların 
% 50’ sinin çıktığı dönem, tam salkım ve süt olum 
dönemleri) bir yükseliş trendinde olduğunu fakat 4. ve 
5. biçim dönemlerinde düşüşe geçtiğini 
bildirmektedirler. Araştırıcılar bunun tam oluma kadar 
bitkilerin oldukça sıcak bir periyotta kalmaları 
nedeniyle artan su kaybı ve yaprak kurumasından 
kaynaklandığını belirtilmektedir.  

Alan (2001) Ege bölgesinde hem sorgum hem de 
sorgum x sudan otu melezi ile yaptığı bir çalışmada 
biçimin salkımların % 50’ sinin çıktığı dönemden süt 
olum dönemine geciktirilmesinin yeşil ot verimini 
artırdığı tespit etmekle birlikte, İptaş ve ark. (1997) ise 
Tokat ilinde yaptıkları bir araştırmada ne biçim 
dönemlerinin (tam çiçeklenme ve salkım öncesi) ne 
de azot dozlarının (6, 12, 18, 24 kg/da) yeşil ot 
verimini etkilemediğini bildirmektedir. Okuyucu (1980) 
farklı sorgum çeşitleri üzerinde yaptığı bir araştırmada 
biçim dönemlerinin yeşil ot verimi üzerine etkisinin % 
1 düzeyinde önemli olduğunu (yıllara göre 4780 – 
5283 kg/da arasında değişen bir verim) ve azot 
dozlarının (0-6-12-18 kg/da) %1 seviyesinde yeşil ot 
verimini etkilediği bildirmektedir   

Yapılan benzer çalışmalar ile bizim çalışmamız 
arasındaki benzerlik ve farklılıklar bulunmakta olup, 
bu durum denemelerin yapıldığı toprakların organik 
madde ve N içeriklerinin değişik olmasından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.   

 
Kuru madde verimi 
 
İlk biçimlerde biçimin geciktirilmesiyle kuru madde 

veriminde belirgin bir artış söz konusudur (Çizelge 4). 
Kuru madde verimi 1. biçim döneminde 517.9 kg/da 
iken 4. biçim döneminde yaklaşık yedi kat artış 
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göstererek 3590 kg/da’ a ulaşmış ve tüm biçim 
dönemleri ayrı istatistiki gruplarda yer almışlardır. 

Kuru madde verimindeki bu artış hem yeşil ot 
veriminin hem de KM oranının yükselmesinden 
kaynaklanmaktadır. İkinci biçime ait değerlerde 1. ve 

2. biçim dönemi birinci grubu, 3. ve 4. biçim dönemleri 
ise ikinci grubu oluşturmuştur. Kuru madde verimleri 
ilk biçimde olduğu gibi yeşil ot verimi ve kuru madde 
oranıyla paralellik göstermektedir (Çizelge 5). 

 
 
 
Çizelge 6. Sorgum x sudan otu melezinde biçim dönemlerine göre toplam yeşil ot verimi 

ve toplam kuru madde verimine ait farklılık analiz özeti (kareler ortalamaları) 
 

Farklılık kaynakları Yeşil ot verimi Kuru madde verimi 
Blok             6543251.37            1091136.59 
Biçim dönemi (Fak. A)  26532223.07**  3587180.69** 
Hata 1 1806000.21 298759.72 
N dozu (Fak. B) 1318599.68 766655.99 
AxB 2549111.11 553840.94 
Hata 2 3305547.54 593780.84 
DK (%)           16.48         24.11 
**: 0.01 seviyesinde önemli 

 
 

Çizelge 7. Sorgum x sudan otu melezinde biçim dönemlerine göre toplam  
yeşil ot verimi ve toplam kuru madde verimine ait ortalama  değerler 

 
Biçim dönemi Yeşil ot verimi (kg/da) Kuru madde verimi (kg/da) 

1   8953 b 2545 c 
2 11990 a  3454 ab 
3 10960 a  2986 bc 
4 12210 a 3798 a 

Ort.                  11028                    3195 
AÖF                    1342                      546 

Not: Aynı harfler aynı grupları göstermektedir. 
 
 

Çizelge 8. Sorgum x sudan otu melezinde azot dozlarına göre toplam yeşil ot verimi 
ve toplam kuru madde verimine ait farklılık analiz özeti (kareler ortalamaları) 

 
Farklılık kaynakları Yeşil ot verimi Kuru madde verimi 
Blok 6543251.37 1091136.59 
N dozu (Fak. A) 1318599.68 766655.99 
Hata 1 2327064.79 1028742.77 
Biçim dönemi (Fak. B)           26532223.07**              3587180.69** 
AxB 2549111.11 553840.94 
Hata 2 3175281.40 411285.08 
DK (%) 16.16 20.07 
**: 0.01 seviyesinde önemli 
 
 
Çizelge 9. Sorgum x sudan otu melezinde azot dozlarına göre toplam  
       yeşil ot verimi ve toplam kuru madde verimine ait ortalama  değerler 

 
Azot dozları Yeşil ot verimi (kg/da) Kuru madde verimi (kg/da) 

1 10970  3155 
2 11480  3516 
3 10680 3212 
4 10980  2900 

Ort.             11027                    3195 
AÖF               1524                    1013 
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Toplam kuru madde verimi açısından ise 4. biçim 
döneminin (3798 kg/da) en yüksek, 1. biçim 
döneminin (2545 kg/da) ise en düşük değere sahip 
olduğu görülmektedir. İkinci biçim döneminin de 4. 
biçim dönemiyle arasında istatistiksel olarak bir fark 
bulunmamaktadır. 

Bilindiği gibi, silajda kuru madde konsantrasyonu 
ile pH arasında yakın bir ilişki mevcut olup, kuru 

madde miktarındaki artış, pH’ ı artırmaktadır (McLeod 
ve ark. 1980). Kuru madde miktarının az oluşu 
silajlarda Clostridium spp. bakterilerinin üstün hale 
gelerek proteinleri parçalamaları sonucunda butirik 
asit, amonyak ve amin gibi maddelerin ortaya 
çıkmasına neden olmakta, bu da silajın kalitesi 
düşürmektedir (Çakmakçı ve ark, 1999).  

 
Çizelge 10. Biçim dönemleri ve azot dozlarına göre ikinci biçime ait HP ve HS içerikleri 
 

Biçim dönemleri Azot dozları  
 N0 N1 N2 N3 Ort. 

 HP HS HP HS HP HS HP HS HP HS 
1.5 m Boy 8.70 35.35 8.52 34.77 8.41 35.38 8.51 27.98 8.54 33.37 
2 - 2.5 m boy 8.82 31.73 8.05 32.25 7.59 33.67 8.07 31.57 8.13 32.31 
Çiçeklenme başl. 8.80 28.23 9.20 28.08 8.55 29.91 8.30 28.74 8.71 28.74 
Tam çiçeklenme 8.65 22.13 8.47 22.20 8.75 19.47 9.02 20.20 8.72 21.00 
Ortalama 8.74 29.36 8.56 29.33 8.33 29.61 8.48 27.12 8.53 28.85 
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Şekil 1. İkinci biçimlerde elde edilen kuru otta HP değerleri 
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Şekil 2. İkinci biçimlerde elde edilen kuru otta HS değerleri 
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Silajın kalitesini artıran kuru madde miktarı, çok 
yüksek olması durumunda ise ters etki yapmaktadır. 
Biçim döneminin gecikmesi, kuru madde verimini 
artırabilir ancak besin değeri üzerine, protein vb. 
maddelerin azalması sonucu olumsuz etkide bulunur 
(Çakmakçı ve ark. 1999). Bu nedenle yukarıdaki 
sonuçları literatür bilgileriyle birlikte 
değerlendirdiğimizde özellikle 2. biçim döneminin yeşil 
ve kuru madde verimi ile kuru madde oranı yönüyle 
daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. Bu sonuçların 
HP ve HS oranları ile birlikte değerlendirilmesi daha 
iyi bir sonuç verecektir. 

Baytekin (1990), ikinci ürün olarak yetiştirdiği 
sorgumdan 1801-2270 kg/da arasında kuru madde 
elde etmiş olup, yeşil ot verimi için yetiştirilen 
sorgumda Bruno ve ark. (1992), dekardan 732 – 1839 
kg kuru madde alınabileceğini, biçim zamanı 
geciktikçe verimde artışlar kaydedildiğini saptamışlar, 
aynı şekilde Okuyucu (1975), Schuster ve Okuyucu 
(1976), yaptıkları benzer çalışmalarda, sorgumda 
biçim zamanı geciktikçe verimin artacağını ve 
dekardan 950 – 2000 kg/da kuru madde 
alınabileceğini saptamışlardır. 

Bu sonuçlar alt değerler açısından bizim birinci 
biçimde elde ettiğimiz 517.9 – 3590 kg/da’lık kuru 
madde verimi ve toplam kuru madde veriminde 
ulaşılan 2545 – 3798 kg/da’ lık değerlerle uyum 
sağlamasına karşın, üst değerlerde bizim 
çalışmamızda 2 kat daha fazla bir kuru madde oranı 
söz konusudur. Bu durum sorgum-sudan otu 
melezinin, sorguma göre daha yüksek yeşil ot verimi 
ve bunun sonucunda da daha yüksek kuru madde 
verimine sahip olmasıyla açıklanabilir. 

 
Ham protein ve ham selüloz oranları 
 
Çizelge 10 ve Şekil 1 incelendiğinde HP 

değerlerinin % 7.59 – 9.20 aralığında değiştiği ve 
biçim dönemlerinin ve N dozlarının HP değerleri 
üzerinde belirgin bir farklılık meydana getirmediği 
görülmektedir. 

Sorgum ve sorgum x sudan otu melezi üzerinde 
çalışmalar yapan Niopek (1960), Okuyucu (1975, 
1980) ile Aydın ve Tokluoğlu (1986), ham protein 
içeriğinin hasat zamanlarına göre değişmek üzere % 
7 - 13 oranında değişebileceğini saptamışlardır.  

Alan (2001) Ege Bölgesi’ nde sorgum-sudan otu 
melezi ile yaptığı bir çalışmada biçim zamanlarının 
protein oranlarını etkilediğini ve salkım oluşum 
döneminde yapılan biçimde protein oranının % 10.5 
iken, süt olum döneminde yapılan biçimde % 10.0’ a 
düştüğünü; İptaş ve ark. (1997) da protein oranının 
salkım öncesi dönemde yapılan biçimde % 14.06’ 
dan, tam çiçeklenmede yapılan biçimde % 9.65‘e 
gerilediğini bildirmektedirler  Yine George ve Walker 
(1973) sorgum-sudan otu melezi bitkisinde biçim 
zamanı geciktikçe, ham protein oranının azaldığını 
bildirmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar bu kaynaklarla 
uyum içerisindedir.  

Ham selüloz oranına ilişkin değerler Çizelge 10’ 
da görülmektedir. HS oranlarının N dozlarına göre çok 
fazla değişmemesine karşın, beklenin tersine biçim 

döneminin gecikmesine paralel olarak kademeli bir 
şekilde % 35’ lerden % 20 seviyelerine indiği 
gözlenmektedir. Daha önce de açıklandığı gibi ikinci 
biçimlerde bitki gelişim süresinin iklim şartları 
nedeniyle sınırlanması nedeniyle bitkiler erken 
biçilmiştir. Örneğin ikinci biçimde en küçük boyda 
biçilen bitkiler ilk biçimi tam çiçeklenme döneminde 
yapılan parsellerdir. Bu nedenle bitkilerin ilk biçim 
dönemlerine göre ikinci biçimdeki gelişimlerinde tam 
tersi bir durum söz konusu olmuş ve ham selüloz 
oranları Şekil 2’ deki gibi şekillenmiştir.  

Okuyucu (1980) sorgumda yaptığı bir çalışmada 
HS değerlerinin azotlu gübre dozları ve biçim 
zamanına göre değişmekle birlikte % 29.43 – 37.11 
aralığında değiştiğini, biçim zamanı geciktikçe ham 
selüloz oranının yükseldiğini, bunun sebebinin bitkinin 
gelişimi ilerledikçe hücrelerinin cidarlarının 
kalınlaşması ve doğal olarak da selüloz oranları 
yüksek dokular olduğunu belirtmiştir.  
 
 

SONUÇ 
 
    Bu araştırma karasal iklimin hakim olduğu 
bölgelerin sulu koşullarında sorgum-sudan otu 
melezinin rahatlıkla yetiştirilebilecek ve oldukça 
yüksek verim seviyelerine ulaşan bir yem bitkisi 
olduğunu ortaya koymuştur. Bitkinin yetiştiği dönemde 
arazide yeşil ot bulunmaması nedeniyle de önemli bir 
üstünlüğe sahiptir.  

Elde edilen sonuçlardan ilk biçimlerin tam 
çiçeklenme zamanına doğru geciktirilmesinin bitkinin 
yeşil ot ve kuru madde verimi açısından olumlu 
sonuçlanmasına karşın toplam verimde istatistiksel 
olarak herhangi bir farklılık ortaya koymadığı ve ilk 
biçimde verimin yükselmesine karşın 3.5 m’ ye 
yaklaşan bitki boyu biçimde bazı sorunlarla 
karşılaşılmasına, sonraki biçimde verimin önemli 
ölçüde azalmasına, kuru madde oranının % 12.17 gibi 
silaj yapımı için uygun olmayan seviyeye inmesine 
neden olmaktadır. Bu nedenle kalite özelliklerinin en 
uygun düzeyde olduğu, silaj yapımı için ise her iki 
biçimde de en uygun kuru maddeye ulaşıldığı, 2 - 2.5 
m boyunda iken ilk biçimin yapılması önerilmektedir.   
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Stability analysis for grain yield of some winter barley in rain fed conditions of the Central Anatolian Region 

 
 SUMMARY

 
The grain yield of 14 winter barley genotypes consisting of 10 advanced lines and 4 cultivars tested in a randomized 

complete block design with three replications under rain fed conditions across 5 environments of the Central Anatolian Region 

of Turkey was analysed using Eberhart Russel’s (1966) stability parameters. The objectives were to assess genotype-

environment interactions, determine stable winter barley genotypes for grain yield. In this research, genotype-environment 

interaction was highly significant for grain yield. Besides, both genotypes and environments showed significant variations for 

grain yield. The genotypes 1, 8, 14, 4, 11, 12 and 13 produced above the average grain yield. The stability analysis identified 

Tokak 157/37, Tarm-92 and Yesevi-93 were the most stable genotypes for grain yield. 

 

KEY WORDS:   Genotype-environment interaction, winter barley, rain fed conditions, grain yield, stability 
 

 

 

ÖZET 

 

Bu araştırma, Orta Anadolu koşullarında 14 arpa genotipi (10 ileri hat ve 4 çeşit) kullanılarak kurak şartlarda, 5 çevrede, 

tesadüf blokları deneme deseninde, 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Bu araştırmada, genotip-çevre etkileşimlerini açıklamak, 

stabil genotipleri belirlemek amaçlanmıştır. Genotiplerin tane veriminin stabilitesini belirlemek amacıyla Eberhart ve Russell 

(1966)’ın stabilite parametreleri kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre genotip-çevre etkileşimi istatistiksel anlamda önemli 

olmuştur. Bunun yanında hem genotip hem de çevrelerde tane verimlerinde önemli varyasyonlar görülmüştür. 1, 4, 8, 11, 12, 

13 ve 14 nolu genotiplerin tane verimleri genel ortalamadan yüksek olmuştur. Araştırmada yer alan genotiplerin stabilite 

parametreleri açısından değerlendirilmesine göre, Orta Anadolu kurak şartları için en stabil çeşitler Tokak 157/37, Tarm-92 ve 

Yesevi-93 olmuştur. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Genotip-çevre etkileşimi, kışlık arpa, kurak şartlar, stabilite, tane verimi 

 
 

GİRİŞ 
 
Islah çalışmalarının başlıca amaçları, üretici için 

verim yönünden stabil ve kalitesi yüksek çeşitler 
geliştirmektir. Bu amaçla, araştırıcılar ıslah çalışmaları 
sonucunda ümitvar gördükleri hatları farklı yer ve 
yıllarda deneyerek, standart çeşitlerden üstün olan 
hatları çeşit adayı olarak ortaya koymaktadırlar. 

Ancak, genotiplerin performansları çevrelere göre 
değişmektedir. Çünkü, yöreler arasındaki dikkate 
değer ekolojik değişimler yanında, aynı yöre içinde 
yıldan yıla iklim farklılıkları da bulunmaktadır. Bu 
çevrelere aynı genotipin gösterdiği farklı tepkiler, 
uygun genotiplerin seçimini zorlaştırmaktadır. 
Genotiplerin verim performanslarının çevreden 
çevreye farklı oranlarda değişmesinden kaynaklanan 
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genotip-çevre etkileşimleri söz konusu amaca 
ulaşmada en büyük engellerden biri olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu tip denemelerde genotip-çevre 
etkileşimlerinin incelenmesiyle, her bir genotipin 
adaptasyonu hakkında bilgi elde etmek mümkün 
olmaktadır.  

Geleneksel varyans analizleriyle tahmin edilen 
genotip-çevre etkileşiminin etkilerinin önemli olduğu 
durumlarda, denenen genotiplerin farklı çevre 
koşullarına olan tepkilerinin büyüklüğünü ölçerek 
performans stabilitelerini belirleyebilmek amacı ile ayrı 
istatistik parametreleri içeren stabilite analiz 
yöntemleri geliştirilmiştir (Wricke 1962, Finlay-
Wilkinson 1963, Eberhart ve Russell 1966, Shukla 
1972, Francis ve Kannenberg 1978, Becker 1981, 
Ketata ve ark. 1989). 

Islahçılar sözü edilen stabilite analiz 
yöntemlerinden biri veya bir kaçını bir arada, farklı 
tarla bitkilerinde yürütülen ıslah programlarında, 
yaygın bir şekilde kullanarak, üzerinde çalıştıkları 
genotiplerde stabil verim düzeyine sahip olanları 
belirlemeye çalışmışlardır.  

Bhatt ve Derera (1975), yazlık buğdayda tane 
verimi ve bazı kalite karakterlerinin genotip-çevre 
etkileşimini belirlemek için 6 farklı çevrede, üç set 
halinde araştırma yapmışlardır. Bu araştırmanın 
sonuçlarına göre, ekmeklik buğdayda kalite 
karakterlerinin çevre koşullarından yüksek oranda 
etkilendiğini, bu yüzden ekmeklik buğday kalite 
değerlendirmelerinin birden fazla çevrede yapılması 
gerektiğini bildirmişlerdir.  

Bhullar ve ark. (1983), 8 buğday çeşidinde tane 
verimi ve 5 verim unsuru için genotip-çevre 
etkileşimlerini önemli bulmuşlardır. Genotip-çevre 
etkileşimlerinin önemli olmaları yanında, bu 
etkileşimlerin karakterden karaktere değiştiğini 
açıklamışlardır.  

Nijar ve ark (1986), yürüttükleri bir çalışmada, 3 
yörede kurdukları denemelerden, tane verimi ve 
verim unsurları için genotip-çevre etkileşimlerini 
önemli olarak tahmin etmişlerdir.  

Altay (1987), Batı Anadolu Geçit Bölgesi’nde 
yaptığı bir araştırmada, 10 ekmeklik buğday ve 2 
makarnalık buğday çeşidi ile 1980 yılından 1987 
yılına kadar kurulan; “kışlık buğday adaptasyon 
denemelerinden”, bu bölge için en stabil çeşitlerin 
“Gerek-79” ve “Bezostaya-1” çeşitleri olduğunu rapor 
etmiştir.  

Korkut ve Başer (1992), yerli ve yabancı kökenli 
12 ekmeklik buğday çeşidi ile Trakya bölgesinde 4 
çevrede yürüttükleri bir çalışmada, “OKS/630/19” ve 
“Sana” genotiplerini yöreye en uygun stabil genotipler 
olarak belirlerken, özel şartlar bulunduğunda 
“Marina” ve “Marija” çeşitlerinin önerilebileceğini 
bildirmişlerdir. Sekiz arpa genotipinin altı çevredeki 
dane verimlerinin stabilitelerini belirlemek amacıyla; 
1989, 1990 ve 1991 yıllarında Bornova ve Menemen 
koşullarında yürütülen bir araştırmada, “Kaya” ve 
“Arupo-S” çeşitleri stabil çeşitler olarak belirlenmiştir 
(Demir ve ark. 1992).  

Doğu Anadolu Bölgesinde 1994-1997 yılları 
arasında, 5 ekmeklik buğday çeşidi ile yürütülen bir 

çalışmada, çeşitlerin stabilite durumları araştırılmış 
ve “Palandöken-97” çeşidi yöreye en uygun ve en 
stabil çeşit olarak belirlenmiştir (Partigöç ve Olgun 
1999). Orta Anadolu şartlarında arpada genotip-
çevre ilişkileri üzerine bir çalışma yapan Bozkurt ve 
Tugay (1999), yürüttükleri araştırma sonucunda 
Yesevi-93’ün bölge için en stabil çeşit olduğunu 
belirlemişlerdir.  

Kara  (2000), farklı stabilite parametrelerine göre 
15 ekmeklik buğday genotipinin adaptasyon ve 
stabilite özelliklerini belirlemek ve parametreler 
arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yaptığı bir 
çalışmada, 8 farklı lokasyonda yürütülen 
denemelerden elde edilen tane verimlerini kullanmış 
ve çalışmaya alınan çoğu parametrelere göre, Kıraç 
66, ES-KBVD-15 ve Ank-92-1 genotiplerinin tüm 
çevrelere iyi uyum gösterdiğini rapor etmiştir. 

Bu çalışmada  Orta Anadolu Bölgesinin kurak 
alanları için geliştirilen bazı kışlık arpa hat ve 
çeşitlerinin tane veriminin stabilitesinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  

 
 

MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Bu çalışma, 1999-2000’de Konya, 2000-2001’de 

Konya ve Kazımkarabekir, 2001-2002 yetiştirme 
yıllarında ise Konya ve Obruk çevrelerinde kurak 
şartlarda, tesadüf blokları deneme deseninde üç 
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemelerin 
yürütüldüğü çevrelerin özellikleri Çizelge 1’de 
verilmiştir. 

Denemede Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü arpa ıslah programı çerçevesinde 
Orta Anadolu kurak şartları için geliştirilen on adet hat 
ile Tarm-92, Yesevi-93, Tokak 157/37 ve Kalaycı-97 
arpa çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır (Çizelge 
2). 

Denemelerin ekimleri, parsel mibzeriyle her parsel 
6 sıra, 1.2 m x 7 m parsel boyutlarında yapılmış ve 
her parsel arasında 40 cm mesafe bırakılmıştır. Ekim 
normunda 550 adet/m2 tohum kullanılmıştır. Her 
parsele ekimle birlikte 2.3 kg/da saf N ve 6 kg/da P2O5 
verilmiştir. Sapa kalkma dönemi başlangıcında ise 4.7 
kg/da ilave saf N verilmiştir. Yabancı ot mücadelesi 
kimyasal yöntemle yapılmıştır. Denemelerde parsel 
alanı 1.2 m x 5 m’ye düşürülerek, parsel biçer döveri 
ile hasat edilmiştir.  

Beş farklı alt bölgede denenen arpa genotiplerinin 
verim stabilitelerinin test edilmesinde Eberhart ve 
Russell (1966) tarafından önerilen yöntem 
kullanılmıştır. Bu yöntemde; 

Bir genotipin stabil olarak kabul edilebilmesi için; 
 
1. Genotipin ortalama veriminin, genel ortalamanın 

üzerinde olması, 
2.  Regresyon katsayısı 1 veya 1’e yakın olması, 
3. Regresyon hattından olan sapmaların kareler 

ortalaması küçük veya 0’a yakın olması, 
4. Genotipin kötü şartlar için ortalama veriminin, 

çevre ortalaması üzerinde ya da buna yakın olması 
gereklidir. 
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Çizelge 1. Denemelerin yürütüldüğü çevrelerin özellikleri 
 
No 
  

Yetiş. 
sezonu 

Çevreler 
  

Toprak yapısı 
  

Sıcaklık (oC)  T. yağış 
(mm) 

Ekim 
tarihi 

Hasat 
tarihi 

    En düşük En yüksek    
1 1999-

2000 
 Konya pH= 8.2  killi, allüviyal -18.2 40.6 217 23.10.99 20.07.99 

2 2000-
2001 

 Konya pH= 8.2  killi, allüviyal -12.2 38.4 210 21.10.00 23.07.01 

3 2000-
2001 

 Kazımkarabekir pH= 8.2, killi, kırmızı-
k. rengi  

-14.4 38.0 240 05.11.00 16.07.01 

4 2001-
2002 

 Konya pH= 8.2  killi, allüviyal -16.8 36.5 384 22.11.01 25.07.02 

5 2001-
2002 

 Obruk pH= 7.6  killi, k. rengi -11.7 36.7 315 31.11.01 14.07.02 

 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Araştırmanın yürütüldüğü çevrelerde genotiplerin 

verimleri ile genotip ve çevreler üzerinden verim 
ortalamaları Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3’e göre, 
genotip ve çevre verim ortalamalarının birbirlerinden 
farklı olduğu görülmektedir.  

Çevreler verimlilik potansiyeli bakımından 
incelendiğinde, genotiplerin en yüksek ortalama 
verim performansı gösterdikleri 4 nolu çevre, 428 
kg/da ortalama verim ile en iyi çevre özellikleri 
gösterirken, bunu 1, 2 ve 5 nolu çevreler takip etmiş 
olup, en düşük verim ortalamalarının elde edildiği 3 
nolu çevre ise, 123 kg/da ortalama verim ile en kötü 
çevre olmuştur.  

Genotipler, farklı çevrelerde farklı verim değerleri 
ortaya koymuştur. Genotiplerin çevreler itibariyle 
ekstrem verim değerlerine bakıldığında; en fazla 
varyasyonun Tarm-92’de (130-540 kg/da), en az 
varyasyon ise 7 nolu genotipte (99-343 kg/da) olduğu 
görülmektedir.  

Araştırmada kullanılan genotiplerin ortalama tane 
verimleri üzerinden yapılmış olan birleştirilmiş 
varyans analizi sonuçları çizelge 4’de verilmiştir. 
Varyans analizi sonuçlarına göre, genotip-çevre 
etkileşimlerini istatistiki olarak önemli bulunmuştur 
(P<0.01).  

Buna göre, genotiplerin verimlerinin oluşumunda 
çevre etkisinin önemli olduğu, genotiplerin çevreler 
üzerinden değerlendirilmesinde sadece ortalama 
değerler yerine, stabilite parametrelerine göre 
yapılacak değerlendirmelerin temel alınması 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bu araştırmada, incelenen 14 arpa genotipinin 5 
çevredeki ortalama dane verimleri üzerinden tahmin 
edilen stabilite parametreleri olan regresyon 
katsayıları (b), regresyon doğrusundan sapmaların 
kareler ortalamaları (Sdi) ve “intercept” değerleri (a) 
Çizelge 5’de verilmiştir. 

Stabilitenin birinci şartı; genotiplerin ortalama 
veriminin, genel ortalama verimin üzerinde olmasıydı 

(Eberhart ve Russell, 1966). Çizelge 5’de görüldüğü 
gibi, yapılan bu çalışmada genotiplerin çevreler 
üzerinden genel ortalaması 250.9 kg/da bulunmuş 
olup 7 genotip, genel ortalamadan daha yüksek 
verim vermiştir. Genel ortalama üzerinde yer alan 
genotipler tek tek incelendiğinde, en yüksek verimi 
335.4 kg/da ile Tokak 157/37 çeşidi vermiştir. Bunu 
sırasıyla Yesevi-93 (301.2 kg/da), Tarm-92 (300.6 
kg/da) takip etmiş, en düşük verimi ise 256.8 kg/da 
ile 1 nolu hat vermiş olup, diğer genotipler bu 
genotiplerin arasında yer almıştır. Verim potansiyeli 
yönüyle bakıldığında denemelerde yer alan tüm 
standartlar genel ortalama veriminin üzerinde yer 
alırken, l0 hattan sadece 3’ü (1, 4, ve 8 nolu hatlar) 
genel ortalama verimini geçebilmiştir. 
 
 
Çizelge 2. Denemede kullanılan hat ve çeşitlerin 

melez/pedigrileri 
 

No Genotiplerin melez/pedigrisi 
1 ALPHA/DURRA//ANTARES/KY63-1294 
2 ROBUR/MİRAJ 1 
3 308/80M1 
4 KADINHANI/3/SONJA/MII F1//PULL 12222 
5 CWB117-5-9-5/3/ROHO//ALGER/CERES 

362-1-1 
6 YEA1819/YEA195.4//GRIVITA 
7 80-5014/F3 BULK HIP//YEA541.1/TOKAK 
8 ANTARES/KY63-

1294/3/ROHO//ALGER/CERES 362-1-1 
9 TORRENT N 29393 
10 WA1245-68/3/G.I./72AB58//WA1245-

68/4/K-273 
11 Tarm-92 
12 Yesevi-93 
13 Tokak-157/37 
14 Kalaycı-97 
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Çizelge 3. Genotipler ve çevreler üzerinden iki yönlü verim ortalamaları (kg/da) 
 

Genotip Çevreler Genotip toplamı Genotip ort. 
  1 2 3 4 5   
1 343 183 151 493 114 1284 256.8 
2 293 192 111 471 127 1194 238.8 
3 225 156 100 466 141 1088 217.6 
4 280 320 138 437 156 1331 266.2 
5 220 238 141 406 154 1159 231.8 
6 224 208 143 466 198 1239 247.8 
7 187 214 131 343 99 974 194.8 
8 200 258 155 521 166 1300 260.0 
9 151 181 146 390 116 984 196.8 
10 281 149 102 398 96 1026 205.2 
Tarm (11) 305 352 130 540 176 1503 300.6 
Yesevi (12) 375 311 152 516 152 1506 301.2 
Tokak (13) 378 446 141 530 182 1677 335.4 
Kalaycı (14) 321 309 108 443 121 1302 260.4 
Çevre top. 3783 3517 1849 6420 1998 17567 250.95 
Çevre ort. 252.20 234.47 123.27 428.00 133.20 250.95  
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Şekil 1. Genel verim ortalamasına göre genotiplerin regresyon katsayısı dağılımı  
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Çizelge 4. Arpa genotiplerinin 5 çevredeki verimlerinin varyans analizi 
 

 Varyasyon kaynağı S.d. Kareler toplamı Kareler ortalaması 

Genotip (G) 13 335618.62 25816.82 

Çevre (Ç)+ (GxÇ) 56 3249006.0 58017.96 

Çevre (doğrusal) 1 2911646.83 2911646.83 

GXÇ (doğrusal) 4 307695.97 76923.99** 

Toplam sapma 51 29663.21 581.63** 
Toplam hata 130 14000.00 107.69 

**: 0.01düzeyinde önemli 
 
Çizelge 5. Genotiplerin ortalama verimleri ve stabilite parametreleri 
 

Genotip Verim (kg/da) Regresyon 
katsayısı 

Regresyondan 
sapmalar K.O. 

Intercept 

 Ortalama En düşük En yüksek (b) (Sdi) (a) 
1 256.8 114 493 1.14 3625.53 -28.14 
2 238.8 111 471 1.10 1127.37 -38.26 
3 217.7 100 466 1.07 2107.34 -50.17 
4 266.2 138 437 0.91 1249.61 38.47 
5 231.8 141 406 0.80 312.136 32.13 
6 247.8 143 466 0.90 2182.70 20.89 
7 194.8 99 343 0.70 533.72 18.94 
8 260.0 155 521 1.09 2982.74 -13.99 
9 196.8 116 390 0.78 2234.72 1.28 
10 205.2 96 398 0.95 2215.57 -32.13 
Tarm (11) 300.6 130 540 1.20 1287.19 -1.92 
Yesevi (12) 301.2 152 516 1.15 1366.27 11.93 
Tokak (13) 335.4 141 530 1.16 6225.49 42.30 
Kalaycı (14) 260.4 108 443 1.04 2212.84 -1.30 
Ort. 250.9 - - - - - 

 
 
Regresyon katsayısı, genotiplerin farklı 

çevrelerdeki durumlarının bir ölçüsüdür. Çevre 
koşulları düzeldikçe, 1’den düşük regresyon 
katsayısına sahip genotiplerin verimlerinde beklenen 
artışlar görülmezken, regresyon katsayısı 1’den büyük 
genotiplerin bu koşullara daha iyi uyum gösterdikleri 
anlaşılmaktadır. Kural olarak, “b” değerinin 1’e eşit 
veya yakın olması istenir. Denemede kullanılan 
genotiplere ait regresyon katsayıları Çizelge 5’de, 
regresyon katsayısının genotiplerin ortalama verimine 
göre dağılımı ise Şekil 1’de verilmiştir. Denemede yer 
alan genotipler regresyon katsayısı yönüyle 
değerlendirildiğinde; “b” değeri 1’e çok yakın olan 14 
(b=1.04), 8 (b=1.09), ve 1 (b=1.14) nolu genotiplerin 
çevre koşullarında meydana gelebilecek değişmelere 
iyi cevap verebileceği görülmektedir. 1’den nispeten 
büyük “b” değerine sahip Tarm-92 (b=1.20), Tokak 
157/37 (b=1.16) ve Yesevi-93 (b=1.15) çeşitleri ise 
kötü çevre koşullarında belli bir verim düzeyine sahip 
oldukları anlaşılmaktadır. Bunların özel şartlara doğru 
verim potansiyellerinin arttığını söylemek mümkündür. 
Populasyon regresyon katsayısından daha düşük ve 
1’e yakın değere sahip olan 4 (b=0.91) nolu hat ise 
çevre şartlarında meydana gelecek olumlu 
gelişmelere düşük karşılık vermektedir. 

Ayrıca, verimleri genel ortalamanın altında yer 
alan ve populasyon regresyon katsayısından daha 
yüksek ve bire yakın ‘b’ değerine sahip olan 2 
(b=1.10) ve 3 (b=1.07) nolu genotipler kötü çevre 
şartlarına iyi adaptasyon göstermişler; denemede yer 
alan diğer genotipler ise kötü çevre şartlarına kötü 
adaptasyon göstermişlerdir. 

Stabilite analizinde kullanılan diğer parametre ise, 
regresyondan sapmalar kareler ortalaması olup, 
küçük değerli sapmalar (teorik olarak sıfır), genotipik 
verim stabilitesinin ifadesidir. Çalışmada kullanılan 14 
genotip için hesaplanan regresyondan sapmaların 
kareler ortalaması Çizelge 5’de verilmiştir. Çizelge 
5’de görüldüğü gibi, bu stabilite parametresine göre 
en küçük değere 5 nolu hat (312.136) sahip olmuştur. 
Bunu sırasıyla 7 nolu hat, 4 nolu hat, Tarm-92, 2 nolu 
hat ve Yesevi-93 takip etmiştir. En büyük sapmayı 
Tokak 157/37 göstermiş olup, diğerleri 
Tokak157/37’den küçük olmakla beraber Yesevi-
93’den daha büyük sapma göstermişlerdir. 

Bu çalışmada genotiplerin stabilitelerinin 
belirlenmesinde kullanılan parametrelerden birisi de 
genotiplerin “intercept” (a) değerleridir. “a” değeri 
genotiplerin kötü çevre şartları için verdikleri karşılığı 
ifade etmektedir. Konuyu bu yönüyle değerlendirmek 
için çeşitlerin “intercept” değeri, regresyon 
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doğrularının regresyon sistemine ait düşey ekseni 
kestiği noktanın, populasyon hattının geçtiği orijinden 
olan uzaklığını esas almaktadır. Bu değerlendirmede 
pozitif değerler, genotip ortalamasının genel ortalama 
üzerinde, negatif değerler ise genel ortalamanın 
altında bulunduğunu ifade eder. Çalışmada yer alan 
genotiplerin “a” değerleri Çizelge 4’de verilmiştir. 
Çizelge 4’ün incelenmesinden de görüleceği gibi, en 
yüksek pozitif değeri, 13 (Tokak 157-37) (a=42.30) 
nolu genotip almış olup, bunu sırasıyla 4, 5, 6, 7, 12 
(Yesevi-93), 9, 14 (Kalaycı-97), 11 (Tarm-92) nolu 
genotipler takip etmiştir. Diğer genotipler ise en kötü 
çevrede, çevre ortalamasının altında yer almıştır.  

Araştırmada yer alan stabilite parametreleri 
topluca değerlendirildiği zaman; en yüksek ortalama 
verim , 1’e yakın “b” değeri ve pozitif “a” değeri 
gösteren “Tokak-157/37” çeşidi, Orta Anadolu kurak 
şartları için en stabil çeşit olarak bulunmuştur. Bunu 
Yesevi-93 ve Tarm-92 izlemiştir. Nitekim, Orta 
Anadolu kurak şartlarında yapılan bir çalışmada 
Yesevi-93 stabil çeşit olarak belirlenmiş olup, bu 
çalışmadaki bulguları destekleyen sonuçlar elde 
edilmiştir (Bozkurt ve Tuğay 1999). Verim ortalaması 
genel ortalamanın üzerinde,“b” değeri 1’in altında, “a” 
değeri pozitif, regresyondan sapmalar kareler 
ortalaması düşük olan 4 nolu hat ise kötü çevre 
şartlarından etkilenmediği, fakat çevre şartlarındaki 
iyileşmeye paralel bir verim artışı göstermediği 
belirlenmiştir. Denemede yer alan genotiplerden 1 ve 
8 nolu hatlar ile Kalaycı-97 çeşidi ise verim 
performansları itibariyle genel ortalamanın üzerinde, 
1’e yakın “b” değeri ve negatif “a” değeri alarak kötü 
çevre şartlarında performanslarının pek iyi 
olmayacağı, çevre koşullarında meydana gelebilecek 
değişmelere uyum sağlayacağı, fakat iyi çevre 
şartlarında da ortalamaya yakın verim verebileceği 
belirlenmiştir. 

 
 
SONUÇ 
 
Türkiye’nin önemli arpa üretim bölgelerinden biri 

olan Orta Anadolu Bölgesi kurak şartları için 
geliştirilen 10 ileri hat ve 4 çeşit ile 5 çevrede 
yürütülen bu araştırma sonuçlarına göre, bölgeye en 
uygun ve stabil genotip Tokak 157/37 olmuş, bunu 
Tarm-92 ve Yesevi-93 izlemiştir. Verim performansı 
genel ortalamaya yakın ve stabil genotipler olarak 
belirlenen Kalaycı-97 çeşidi ile 1, 8 ve 4 nolu hatlar 
ise stabil çeşit geliştirmede genetik materyal olarak 
değerlendirilebilir. 

Bu araştırma sonuçları da göstermektedir ki, ıslah 
programları ile geniş adaptasyon kabiliyetine sahip ve 
verim stabilitesi gösteren genotipler geliştirebilmek 
için; farklı ekolojik koşullarda daha çok çevrede ve 
birden fazla yılda yürütülecek verim denemelerine 
alınan genotiplerin stabilite parametrelerine göre 
değerlendirilerek seçiminin yapılması, ıslah 
çalışmalarının başarısını artıracaktır. 
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The effect of organic and inorganic fertilizer on plant nutrition element capacity of hard corn 

 
 SUMMARY

 
In this study, effects of organic and inorganic fertilizers of plant nutrition content of maize grown in Konya region were 

investigated. Soil type of the research area was clay-loam with high calcareous content and the level of extractable Ca and K 

were medium and high, whereas extractable Fe, Zn, Mn and B contents were at low level. Nitrogen deficiency was observed on 

20% of the leaf samples and phosphorus level was found under below the critical level for 40% of the leaf samples. On the leaf 

samples K and Mg contents were found almost insufficient level. Positively significant correlation was found between the 

contents of P with Fe and M (r=0.452** and r=0.488**, respectively) at p<0.01. 

 

KEY WORDS: Hard corn, plant and soil analysis, plant nutrition elements   
 

 
 

ÖZET 
 

Bu araştırma da Konya bölgesinde yetiştirilen sert mısır bitkisine uygulanan organik ve inorganik gübrelerin bitki besin 

element kapsamlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma sahasının toprağı killi tın bünyeye sahip, hafif alkalin, kireç içeriği fazla, 

alınabilir  Ca ve K miktarı orta ve yüksek seviyede olup, alınabilir  Fe, Zn, Mn ve B içeriği  ise düşük seviyede tespit edilmiştir. 
Bitki örneklerin % 20’sinde N eksikliği, % 40’nın P içeriği ise kritik seviyenin altında olduğu; K ve Mg kapsamının ise 

tamamen yetersiz düzeyde olduğu belirlenmiştir.Bitkinin P kapsamı ile Fe kapsamı ve Mn kapsamı arasında sırasıyla 

(r=0.452** ve r=0,488**  p<0.01) istatistiki  önemli seviyede pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. 
 

ANAHTAR KELİMELER: Sert mısır (Zea mays L.), toprak ve bitki analizi, bitki besin elementleri 

 
 

GİRİŞ 
 
Mısır, güneş enerjisinden kısa zaman aralığında 

azami seviyede istifade ederek, birim alanda yüksek 
miktarda dane ürünü  üreten bir bitkidir. Mısır hızlı 
büyüyen ve yüksek verim veren bir bitki olduğundan 
topraktan fazla miktarda besin maddesi kaldırır; 
ayrıca besin maddelerinin de topraktan kolayca 
alınabilir formda olmasını ister. 

Mısır bitkisi Amerikan kökenli sıcak iklim tahılıdır. 
Ülkemizde 550.000 ha alan da yaklaşık 2.3 milyon 
ton mısır üretilmekte olup;bunun 900.000 tonu 
özellikle yem sanayinde kullanılmaktadır. Konya 

ilinde ise 30000 da alan da mısır ekimi yapılmaktadır 
(Sade 2001). 

Bitkilerin beslenme durumunu değerlendirmek 
için tespit edilmiş bulunan beslenme değerleri ile 
toprak ve bitki ilişkisinden yararlanmak; yetiştirilen 
bitki türüne göre mineral besin element durumu 
hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ülkemizde ve 
dünyada yapılan birçok çalışmada toprak ve bitki 
analizleri bitkilerin beslenme problemlerinin 
belirlenmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 
(Sadowski 1990).  

Gezgin ve Bayraklı (1994) Çinko gübrelemesinin 
mısır bitkisinin gelişme ile bazı besin elementleri 
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kapsamına etkisini araştırmak için yapılan sera 
denemesi sonuçlarına göre  artan düzeyde 
uygulanan çinkonun mısır bitkisinin kuru madde 
miktarı , Zn kapsamı ve topraktan kaldırdığı Zn 
miktarında kontrole oranla sırasıyla ortalama  %0.8-
543, %23-437  ve % 23-2192 arasında artış 
sağladığı göstermiştir. Bu artışların istatistiki 
bakımdan önemli (p<0.01) seviyelerde olduğu; diğer 
taraftan P, K, Ca, Mg, Fe, Na, Mn ve Cu 
kapsamlarının ortalama olarak kontrole oranla 
sırasıyla %36 ,%18, %14, %58, %36, %14, %32 ve 
% 59 oranında azaldığı ve bu azalmalarının istatistiki 
bakımdan önemli düzeylerde (p<0.01) olduğunu 
vurgulamışlardır. 

Bazı araştırıcılar tarafından da  artan seviyelerde 
uygulanan çinkonun mısır bitkisinin kuru madde 
miktarını Zn kapsamını ve alımını artırırken Fe,Mn ve 
Cu kapsamını ise  azalttığını belirlemişlerdir (Yalçın 
ve Usta 1992). 

Karaman ve ark. (1999) Kelkit çayından 
siltasyonla tarıma yeni kazandırılan sahada yaptıkları 
araştırmalarda; artan dozlarda magnezyum 
uygulamasının  mısır bitkisinin  gelişimini önemli 
düzeyde etkilediğini özellikle bitki kuru madde verimi 
açısından 20 mg kg-1 K2O ve 20 mg kg-1 Mg optimum 
seviyede olduğunu belirlemişlerdir. Magnezyum 
uygulaması K-kullanım etkinliği, K-alım etkinliği ve 
K’dan yararlanma oranına, diğer taraftan potasyum 
uygulaması Mg-kullanım etkinliği, Mg-alım etkinliği ve 
Mg’dan yararlanma oranına önemli etkilerini tespit 
etmişlerdir. K ve Mg kullanım etkinliği ile ilgili 
parametreler, optimal bitki gelişimi ve beslenme 
düzeni açısından K:Mg oranının önemli bir faktör 
olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Bu araştırma;  suni gübrelerle beraber farklı 
dozlarda uygulanan organik kaynaklı gübrelerin 
bitkinin N, P, K, Mg, Zn ve Cu kapsamları üzerine 
etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Konya-Çumra Tarım Meslek Lisesi deneme 

tarlasında kurulmuş olan bu araştırmada “Karadeniz 
Yıldızı” yerel bir sert mısır çeşidi kullanılmıştır. 
Araştırmada azotlu ve fosforlu gübre olarak DAP (Di-
amonyum fosfat) ve üre ile birlikte organik gübre 
(hayvan gübresi) kullanılmıştır. 

Araştırma “Tesadüf  Blokları Faktoriyel Deneme 
Deseni’ne” göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur 
(Alparslan ve ark.1998). Organik ve inorganik gübre 
karışımlarından bir parseli kontrol olmak üzere 
toplam 15 parselde deneme yapılmıştır. Bu deneme 
parsellerine, inorganik gübre ekimle birlikte 18 kg/da 
N ve 9 kg/da P2O5 hesabıyla DAP ve organik 
gübrelerden dekara 500-1000-2000-4000 kg olmak 
üzere 4 farklı dozu uygulanmıştır.  

Toprak örneklerinde yapılan analizler; 
Mekanik analiz: Toprakların kum, kil ve silt 

fraksiyonları Bouyoucos (1951)’ in hidrometre 
yöntemine göre belirlenerek tekstür sınıfları 
saptanmıştır. 

Toprak reaksiyonu (pH): Toprak örnekleri 1:2.5 
oranında sulandırılmış, cam bagetle zaman zaman 
karıştırılarak 30 dakika bekletildikten sonra pH metre 
ile ölçüm yapılmıştır (Jackson 1962). 

Kalsiyum karbonat (%CaCO3): Toprak 
örneklerinin kalsiyum karbonat kapsamları Scheibler 
kalsimetresi ile belirlenmiştir (Hızalan ve Ünal 1966). 

Elverişli Ca ve K: Richards (1954) tarafından 
bildirildiği gibi toprak örnekleri 1N amonyum asetat 
(pH=7.0) ile ekstrakte edilmiş ve ekstraktta Na ve K 
fleymfotometre ile belirlenmiştir. 

Elverişli P: Olsen ve ark.(1954) tarafından 
bildirildiği şekilde toprak örnekleri 0.5 M NaHCO3 

(pH=8.5) ile ekstrakte edilip, ekstraktta P 
spektrofotometre ile belirlenmiştir. 

Organik madde:  Bayraklı (1987) tarafından 
bildirildiği şeklide  yapılmıştır. Elverişli Fe, Cu, Zn ve 
Mn: Lindsay ve Norwell (1978) tarafından bildirildiği 
şekilde DTPA ile ekstrakt çıkarılmış, ekstraktta Fe, 
Zn ve Mn Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre ile 
belirlenmiştir. Elverişli B: Spektrofotometrik olarak 
belirlenmiştir (Wolf 1971). 

Bitki örneklerinde yapılan analizler;  
Bitki örnekleri püskülden önce, koçanın altındaki 

yapraktan alınmıştır.Alınan yaprak örnekleri 
laboratuvara getirildikten sonra saf su ile yıkanıp, 

örnekler 70 oC’ de kurutulup öğütüldükten sonra 
aşağıda belirtilen analizler yapılmıştır. 

Yaprak örneklerinde yapılan analizler;  
Toplam N: Mikro kjeldahl yöntemi ile belirlenmiştir 

(Kacar 1970).  
Toplam P: Vanado-molibdofosforik sarı renk 

yöntemine göre yapılmıştır (Bayraklı 1987) 
Toplam K : Nitrik perklorik asit karışımı ile yaş 

yakılmış bitki örneklerinde Fleymfotometre ile 
belirlenmiştir (Kacar 1970).  

Toplam Mg ,Ca, Fe, Zn, Cu ve Mn: Nitrik perklorik 
asit karışımı ile yaş yakılmış bitki örneklerinde AAS 
ile belirlenmiştir (Kacar 1970, Bayraklı 1987). 

İstatistiki sonuçlar; Ege Üniversitesi Ziraat 
fakültesi Tarla Bitkileri tarafından hazırlanan TARİST 
paket programı kullanılmıştır. 

 
  
 BULGULAR  ve  TARTIŞMA  
 
  Deneme sahasından alınan toprak örneğinin 

bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları Çizelge 1’ 
de verilmiştir. Çizelgede verilen değerler 4 tekerrür 
ortalamasıdır. 

 Toprak örneğinin pH değeri (7.70) Oruç ve 
Sağlam (1979)‘a göre hafif alkali özellikte, kireç 
içeriği (% 21.27) Hızalan ve Ünal (1966)’a göre fazla 
kireçlidir. Araştırma topraklarının tektürü kumlu-killi-
tın sınıfına girmektedir. 

Pizer (1967)’e göre toprak örneklerinin alınabilir 
Ca ve K içerikleri orta ve yüksek seviyededir.  

Toprak örneğinin mikro besin element içerikleri 
ise Lindsay ve Norvel (1978)’in vermiş olduğu kritik 
değerlerde karşılaştırıldığında; Fe içerikleri (2.50-
4.50 ppm kritik) 3.8 ppm düşük seviyede, Zn içeriği 
(0.51-1.00 ppm kritik) 0.57 ppm düşük seviyede, Mn  
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içeriği (…< 1.00 ppm kritik) 0.20 ppm düşük 
seviyede ve Cu içeriği (0.2< yeterli) 0.85 ppm yeterli 
düzeyde tespit edilmiştir. 

 
Çizelge 1. Deneme toprağının bazı fiziksel ve 

kimyasal özellikleri  

 
Alınabilir B içeriği ise Wolf (1971) vermiş olduğu 

(…< 1.00 ppm) sınır değerine  göre düşük seviyede 
bulunmuştur. 

Mısır bitkisinde uygulanan organik ve inorganik 
gübrelerin bitkinin besin element kapsamlarına etkisi 
Çizelge 2’de verilmiştir.Verilen değerler 4 tekerrür 
ortalamasıdır  

Bitki örneklerinin besin elementi kapsamları 
Alparslan ve ark.(1998)’ nın vermiş olduğu sınır 
değerlerine göre yorumlanmıştır. 

Bitki örneklerinin Azot içeriği  % 2,63-3,52 
arasında değişmektedir(Tablo 2). Sınır değerleri ile  ( 
%2,50-3,50 ) göre karşılaştırıldığında  % 20’sinde 
Azot eksikliği tespit edilmiştir.Bitkinin  N kapsamı ile 
Mn kapsamı arasında (r= 0,283* p<0.05) pozitif 
seviyede istatistiki yönden önemli ilişkiler tespit 
edilmiştir. 

Bitkinin P kapsamları ise % 0,22-0,29 arasında 
değişmekte olup örneklerin % 60’ında yeterli 
düzeyde olmasına karşılık % 40’ında ise kritik 
seviyeye yakın oranda tespit edilmiştir.Bitkinin P 
kapsamı ile Fe kapsamı ve Mn kapsamı arasında  
sırasıyla ( r=0,452** ve r=0,488** p<0.01 ) önemli 
pozitif seviyede ilişkiler bulunmuştur. 

Bitkinin  K ve Mg kapsamları ise sırasıyla 133,39- 
158.71 ppm ve 21.10-34.33 ppm arasında 
değişmektedir. Mısır için verilmiş kritik değerlerle 
karşılaştırıldığında örneklerin tamamında K ve Mg 
eksikliği tespit edilmiştir. Ayrıca K kapsamı ile Mn 
kapsamı arasında (r=-0.290* p<0.05) önemli negatif 
seviyede; Mg kapsamı ile Fe kapsamı arasında ise 
(r=0.321*  p<0.05) önemli pozitif seviyede istatistiki 
yönden önemli ilişkiler bulunmuştur. 

Bitkinin Fe ve Zn kapsamları ise sırayla 10.0-15.3 
ppm ve 0.4-12.3 ppm arasında değişmektedir. 
Örneklerin tamamında alınabilir Fe kritik değer (10-
20 ppm ) yeterli düzeyde bulunurken, alınabilir Zn 
kritik değere (15-60 ppm) göre tamamı yetersiz 
düzeyde tespit edilmiştir.    

Mn ve Cu kapsamları ise sırasıyla 52-125 ppm ve 
3- 8 ppm arasında değişmektedir.Bitkinin Cu 
kapsamı ile Mn kapsamı arasında (r=0.414** p< 
0.01) önemli pozitif seviyede; aynı şekilde bitkinin Mn 
kapsamı ile bitkinin Fe kapsamı arasında (r=0.323* 
p<0.05) istatistiki yönden önemli pozitif ilişkiler tespit 
edilmiştir.  
 
 

SONUÇ 
 
Bu araştırma ile  Konya bölgesinde yetiştirilen 

sert mısır bitkisine uygulanan organik ve inorganik 
gübrelerin bitki besin element kapsamlarına etkisi 
tespit edilmiş olup hem organik hem de inorganik 
gübrelemeyle bitki örneklerin de azot ve fosfor  içeriği 
artarken K ve Mg kapsamı ise etkilenmemiştir. 
Özellikle bitkideki  Fe  ve Mn kapsamı ise önemli 
düzeyde artmıştır. 

 
Çizelge 2. Uygulanan organik ve inorganik gübrelerinin  mısır bitkisinin bitki besin element kapsamları üzerine 

etkileri 
 

 N (%) P (%) K (ppm) Mg (ppm) Fe (ppm) Mn (ppm) Zn(ppm) Cu (ppm) 
1 2,95bc 0,24ab 136,04a 21,34e 10,0c 74b 3,7a 6a 
2 3,28bc 0,22b 140,74a 21,10e 10,7c 65b 0,6a 6a 
3 2,95bc 0,26ab 140,21a 21,85e 11,5bc 71b 10,2a 5a 
4 3,50a 0,29a 135,68a 23,36e 13,8ab 125a 12,3a 8a 
5 3,02abc 0,28a 147,03a 30,41bcd 15,3a 65b 0,8a 5a 
6 3,27ab 0,25ab 151,14a 31,04bcd 12,3bc 76b 0,5a 7a 
7 3.52a 0,24ab 139,08a 30,10cd 12,3bc 63b 0,8a 6a 
8 3,03abc 0,28ab 147,63a 30,07cd 14,3ab 96ab 0,7a 7a 
9 3,26ab 0,25ab 134,76a 30,29bcd 12,4bc 82b 0,6a 6a 
10 3,18ab 0,23ab 153,82a 28,90d 12,1bc 52b 0,4a 3a 
11 3,22ab 0,25ab 135,39a 31,03bcd 12,4bc 90ab 0,6a 7a 
12 3,13ab 0,24ab 158,71a 29,99cd 12,1bc 72b 0,6a 4a 
13 2,63c 0,23ab 133,39a 32,16abc 14,0ab 65b 0,4a 3a 
14 3,04abc 0,25ab 147,12a 33,28ab 12,3bc 67b 0,5a 4a 
15 3,12ab 0,25ab 150,10a 34,33a 12,6bc 85ab 0,5a 6a 
LSD 4.136 5.499 36.65 27.25 2.43 38.2 0.40 14.2 
Her bir bitki örneğinin aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark %1 ihtimal sınırlarına göre önemli değildir.  

Toprak özellikleri Toprak derinliği 
(0-30 cm derinlik) 

Kum (%) 42 
Kil (%) 36 
Silt (%) 22 
pH (1:2.5) 7,70 
Kireç (CaCO3 ) (%) 21,27 
Organik madde (%) 1,80 
P (P2O5) (kg/da)  4,2 
Cu  (ppm)  0,85 
Mn (ppm)  0,20 
B (ppm)  0,30 
Fe (ppm)  3,8 
Zn (ppm)  0,57 
K (meq/100 g) 0,72 
Ca (meq/100 g) 12,17 
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Tritikalede korelasyon ve path analizi kullanılarak yeşil ot verimi ile 
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Determination of characters regarding to green forage yield using correlation and path analysis in triticale 

 
 SUMMARY

 
149 triticale lines were grown in Samsun conditions in 2002 and evaluated through eight characters by correlation and path 

analysis. It was found out that forage yield per plant correlated with main stalk height and main stalk diameter positive and 
significant. In addition, the plants which have plentiful leaves should be selected on breeding studies to obtain high green 
forage yield in triticale. According to results, 60 of 149 green forage triticale lines have selected for next yield trial. 
 

KEY WORDS:   Triticale, green forage yield, correlation, path analysis 
 

 

 

ÖZET 

 
Samsun koşullarında 149 tritikale hattı 2002 yılında ekilmiş ve 8 karakter üzerinden korelasyon ve path analizi ile 

değerlendirilmiştir. Tritikalede yeşil ot veriminde esas belirleyici faktörlerin ana sap kalınlığı ve ana sap uzunluğunun olduğu 
belirlenmiştir. Bununla birlikte tritikalede yüksek yeşil ot verimi elde etmek için yapılacak ıslah çalışmalarında bol yaprak 
oluşturan bitkiler seçilmelidir. Belirtilen özelliklere göre araştırmamızda yer alan 149 yeşil yemlik tritikale hattından 60 tanesi 
ümit var görülerek verim denemesine alınması uygun görülmüştür.  
 

ANAHTAR KELİMELER: Tritikale, yeşil ot verimi, korelasyon, path analizi 
 

 

GİRİŞ 

 
Ülkemiz için yeni bir ürün olan tritikale buğday 

üretimi için uygun olmayan alanlarda yetiştirilmekte, 
hem insanlar için besin kaynağı olarak, hem de 
hayvanların beslenmesinde kullanılabileceği 
belirtilmiştir (Yağbasanlar ve Ülger 1989).  

Günümüzde daha çok hayvan yemi olarak 
kullanılan tritikalenin üretiminin yaygınlaştırılabilmesi 
ve diğer tahıl cinsleri ile rekabet edebilmesi, birim 
alandan elde edilen ürün miktarının yüksek olmasına 
bağlı olduğu ifade edilmiştir (Genç ve ark. 1988). 
Farklı tahıl cinslerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda 

kurak, taşlı, meyilli, asitli, çorak, hastalık ve zararlı 
problemi olan tarlalarda tritikale arpa ve buğdaya göre 
daha fazla dayanıklı olduğu belirtilmiştir (Bağcı ve ark. 
1999). Tritikale, bitki boyunun uzun olmasına  karşın 
sapının sağlam ve yatmaya dayanıklı olması ile 
marjinal alanların (kurak, taşlı, meyilli, asitli, çorak, 
hastalık ve zararlı problemi olan alanlar) 
değerlendirilmesinde öncelikli bir bitki olduğu ve yalın 
olarak ekildiği gibi tek yıllık baklagil yem bitkileri ile 
karışık olarak da başarılı bir şekilde yetiştirilebileceği  
yapılan çeşitli araştırmalarla bildirilmiştir (Aydın ve 
Tosun 1991, Soya ve ark.1991, Hasar ve Tüker 1994, 
İptaş ve Yılmaz 1996, Konak ve ark.1997, İptaş ve 
Yılmaz 1999, Hechmi 2000).  
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Korelasyon katsayısı incelenen özellikler 
arasındaki basit ilişkileri ortaya koymaktadır. Ancak 
korelasyon katsayısının seleksiyon kriterlerinin 
saptanmasında her zaman kesin sonuç vermediği 
belirtilmektedir (Çakmakçı ve ark. 1998). Oysa verimi 
etkileyen doğrudan ve dolaylı etkilerin de ayrıntılı 
olarak bulunması gerekir. Path analizinin korelasyon 
analizine göre daha fazla ayrıntılı bilgi verdiği, bitki 
ıslahında verim ile verim kriterleri arasındaki ilişkileri 
belirlemede yaygın olarak kullanıldığı pek çok 
araştırıcı tarafından bildirilmektedir (Williams ve 
ark.1990, Kang ve ark. 1993, Board ve ark. 1997).  

Tritikalenin tek yıllık baklagil yem bitkileri ile 
başarılı karışımlar oluşturduğu görülmesine rağmen, 
ot verimine etki eden karakterler üzerine yapılmış 
araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu araştırmada 
tritikale hatlarında tek bitki yeşil ot verimi ile verim 
komponentleri arasındaki ilişkileri korelasyon ve path 
analizleri ile ortaya koyarak ot verimi için yapılacak 
ıslah çalışmalarında kullanılabilecek seleksiyon 
kriterlerini belirlemektir. 

 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Bu araştırma 2002 yılında Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nün Gelemen’deki deneme 
arazisinde kurulmuştur. Denemenin yürütüldüğü 
topraklar killi-tınlı bünyede, tuzsuz, hafif asidik 
karakterde, kireçsiz, fosfor ve potasyum yönünden 
zengin, organik madde bakımından ise orta 
durumdadır. 

Araştırma yerinin uzun yıllar ve araştırmanın 
yürütüldüğü yıla ait ortalama sıcaklık (°C), aylık 
toplam yağış (mm) ve oransal nem (%) değerleri 
Çizelge 1’de verilmiştir. 

Denemenin yürütüldüğü Kasım ve Mayıs ayları 
arasındaki yedi aylık dönemde sıcaklıklar uzun yıllar 
ortalamasının altında gerçekleşirken özellikle  Mart ve 
Nisan ayları sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasının 
altında olmuştur.  

Deneme süresince düşen toplam yağış miktarı uzun 
yıllar toplam yağış ortalamasının altında 
gerçekleşmiştir.  

Araştırmada bitki materyali olarak Milletler arası 
Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT)’nden 
temin edilen ve yeşil ot amaçlı geliştirilen 149 adet 
tritikale hattı  kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan tritikale hatları sınırlı 
miktarda olduğu için ön verim denemesine alınarak 
her bir hat 2.5 m uzunluğunda 17.5 cm aralığında 
2’şer sıraya ekilmiş ve hatlar arasında 30 cm mesafe 
bırakılmıştır. Çalışmada bitkide yaprak sayısı, bitkide 
kardeş sayısı, üst boğum arası uzunluğu, bayrak 
yaprak ayası uzunluğu, bayrak yaprak ayası genişliği, 
ana sap kalınlığı, ana sap uzunluğu ve tek bitki yeşil 
ot verimi karakterleri incelenmiştir. 

 
1- Bitkide yaprak sayısı: Her tritikale hattından 

seçilen 10 ana sap üzerinde toprak seviyesinden 
başağa kadar tüm yapraklar sayılarak 

2- Bitkide kardeş sayısı: Köklü olarak sökülen 10 
bitkide kardeşler sayılarak 

3-Üst boğum arası uzunluğu: 10 ana sapta bayrak 
yaprak boğumuyla başağın ilk boğumu arasındaki 
uzunluk 

4-Bayrak yaprak ayası uzunluğu: Başak verme 
tarihinden 10-15 gün sonra 10 ana sapta bayrak 
yaprak yakacığı ile bayrak yaprak ayası ucu arası 
uzunluğu ölçülerek 

5-Bayrak yaprak ayası genişliği: Başak verme 
tarihinden 10-15 gün sonra 10 ana sapta bayrak 
yaprak ayasının yakacıktan itibaren 1/3 uzaklıktaki en 
geniş yeri ölçülerek 

6-Ana sap kalınlığı: 10 ana sapın alttan 2. ve 3. 
boğum arası 0.1 mm bölmeli kumpasla ölçülerek 

7- Ana sap uzunluğu: 10 ana sapta toprak yüzeyi ile 
başağın son boğumu arasındaki uzunluk ölçülerek 

8-Tek bitki yeşil ot verimi: Süt olum devresinde her 
tritikale hattından rasgele 10 bitki toprak yüzeyinden 
biçilip tartılarak elde edilmiştir. 

Path ve korelasyon analizleri Düzgüneş ve ark. 
(1987) ve Yurtsever (1987)’in bildirdikleri 
yöntemlerden yararlanılarak TARİST istatistik 
programında gerçekleştirilmiştir (Açıkgöz ve ark. 
1994). 

 
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
Karakterler arası basit korelasyon katsayıları 

Çizelge 2’de verilmiştir. Tek bitki yeşil ot verimi ile 
bitkide yaprak sayısı, üst boğum arası uzunluğu, 
bayrak yaprak ayası uzunluğu, bayrak yaprak ayası 
genişliği, ana sap kalınlığı ve ana sap uzunluğu 
arasında pozitif ve çok önemli ilişki bulunmuştur. 

Tek bitki yeşil ot verimi ile en yüksek ilişkinin ana 
sap kalınlığı (r=0.758**) arasında belirlenmesi, 
tritikalenin bitki boyunun uzun olmasına  karşın 
sapının sağlam ve yatmaya dayanıklı olması ile kurak, 
taşlı, meyilli, asitli, çorak, hastalık ve zararlı problemi 
olan alanların değerlendirilmesinde öncelikli bir bitki 
olduğunu bildiren araştırma sonuçlarıyla uyum 
içerisindedir (Aydın ve Tosun 1991, Soya ve ark.1991, 
Hasar ve Tüker 1994, İptaş ve Yılmaz 1996, Konak ve 
ark.1997, İptaş ve Yılmaz 1999, Hechmi 2000). 
İncelenen karakterler üzerinden tek bitkide yeşil ot 

verimine doğrudan ve dolaylı etkileri gösteren path 
katsayıları ve katkı payları Çizelge 3’de verilmiştir. 
Tek bitkide yeşil ot verimine en yüksek doğrudan 
pozitif etki ana sap kalınlığı tarafından olmuştur. Bunu 
sırasiyle ana sap uzunluğu, bayrak yaprak ayası 
genişliği , bitkide yaprak sayısı ve bayrak yaprak 
ayası uzunluğu izlemiştir.  

Üst boğum uzunluğunun tek bitki yeşil ot verimi ile 
ikili korelasyonu pozitif ve çok önemli bulunurken path 
katsayısının doğrudan etkisi negatif bulunmuştur. 
Korelasyon katsayısı pozitif buna karşılık path analizi 
sonucu hesaplanan doğrudan etki negatif veya 
önemsiz ise, dolaylı etkiler korelasyonun nedeni 
olarak açıklanabilir. Bu durumda dolaylı etkiler de aynı 
zamanda dikkate alınmalıdır (Sing ve Chaudhary 
1977). Nitekim tek bitki yeşil ot verimine üst boğum 
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uzunluğunun ana sap kalınlığı üzerinden olan dolaylı 
etkisi % 29.68 olarak belirlenmiştir (Çizelge 3). 
Araştırmada yeşil ot verimi üzerine en yüksek pozitif 
dolaylı etki, bayrak yaprak ayası genişliğinin ana sap 
kalınlığı üzerinden olan dolaylı etkisinde tespit 
edilmiştir (% 36.52). Yeşil yem amacıyla yetiştirilen 
tritikalede farklı ekolojik koşullarda fiğ türleri ile 
karışım olarak yem verimi ile ilgili çok sayıda 
araştırma olmasına rağmen verime etki eden diğer 
verim komponentleri ile ilgili yapılmış araştırma sayısı 
oldukça sınırlıdır.  

Yayınlanmış çalışmalarda ise yeşil yem verimine 
etki eden diğer bitkisel özellikler hakkında  yeterli 
bilgiler verilmemiştir. Diğer bir tahıl türü olan yemlik 
yulafta yapılan çalışmada ise, tek bitki kuru ot verimi 
üzerine en yüksek doğrudan ve dolaylı etkilerin 
bayrak yaprak ayası uzunluğu ve bayrak yaprak ayası 
genişliği arafından gerçekleştirildiği bildirilmektedir 
(Acar 1994). Yulafta bulunan bu sonuç tritikaledeki 
bulgularımızla  uyum göstermektedir. 

 

 
Çizelge 1. Araştırma yerinin uzun yıllar ortalaması ile 2002-2003 yıllarına ait iklim verileri* 
 

Aylık ort. sıcaklık (°C) Aylık toplam yağış (mm) Aylık ort. nem (%)  
Uzun yıllar 2002-2003 Uzun yıllar 2002-2003 Uzun yıllar 2002-2003 

Kasım 11.9 14.1 78.6 29.7 70 66 
Aralık 8.6 6.6 73.5 71.3 66 57 
Ocak 6.9 9.3 58.4 28.1 68 72 
Şubat 6.6 4.8 48.8 77.8 74 74 
Mart 7.8 5.0 52.7 73.5 76 75 
Nisan 11.1 8.7 58.3 45.0 80 79 
Mayıs 15.3 16.2 50.6 54.7 79 78 
Ortalama 9.78 8.96 - - 73.6 71.6 
Toplam - - 420.9 380.1 - - 

* Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kayıtları-Samsun 

 
Çizelge 2. Tiritikale hatlarında farklı karakterler arası ilişkiler 
Table 2. Correlation coefficients among characters in triticale lines 
 

** 0.01 seviyesinde önemli 

 
 
Çizelge 3. Tritikale hatlarında tek bitki yeşil ot verimine farklı karakterlerin doğrudan ve dolaylı etkilerine ilişkin path katsayıları ve 

katkı payları(%) 
Table 3. Path coefficients and path coefficients percentage of direct and indirect effects of different characters on single plant 

green forage yield in triticale lines 
 

Dolaylı etkiler   Doğrudan 
etkiler 1 2 3 4 5 6 7 r 

1- Bitkide yaprak sayısı 0.1191 
23.932 

 
-------- 

-0.049 
9.94 

0.001 
0.37 

-0.003 
0.68 

0.028 
5.71 

0.155 
31.07 

0.141 
28.27 

0.393** 

2- Bitkide kardeş sayısı -0.117 
30.13 

0.05 
12.96 

 
-------- 

-0.021 
5.49 

0.015 
3.84 

0.023 
5.98 

0.026 
6.76 

0.135 
34.82 

0.112 

3- Üst boğum uzunluğu -0.096 
19.16 

-0.023 
0.46 

-0.026 
5.27 

 
--------- 

0.062 
12.53 

0.089 
18.00 

0.074 
14.86 

0.148 
29.68 

0.250** 

4- Bayrak yaprak ayası 
uzunluğu 

0.118 
23.93 

-0.004 
0.69 

-0.014 
3.0 

-0.05 
10.20 

 
-------- 

0.132 
26.86 

0.145 
29.36 

0.029 
5.85 

0.357** 

5- Bayrak yaprak ayası 
genişliği 

0.209 
31.24 

0.016 
2.42 

-0.013 
1.94 

-0.041 
6.10 

0.075 
11.18 

 
-------- 

0.245 
36.52 

0.071 
10.57 

0.563** 

6- Ana sap kalınlığı 0.481 
60.16 

0.038 
4.81 

-0.006 
0.80 

-0.014 
1.84 

0.035 
4.47 

0.106 
13.34 

 
-------- 

0.117 
14.62 

0.758** 

7- Ana sap uzunluğu 0.328 
46.99 

0.051 
7.35 

-0.048 
6.94 

-0.043 
6.17 

0.01 
1.49 

0.045 
6.48 

0.171 
24.55 

 
-------- 

0.516** 

** 0.01 seviyesinde önemli 
1 Üstteki rakamlar path katsayıları ifade etmektedir  

2 Alttaki rakamlar katkı paylarını (%) ifade etmektedir 

** Significant at the 0.01 probability level 
1 Path coefficients 
2 Path coefficients percentage (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1- Bitkide yaprak sayısı -             
2- Bitkide kardeş sayısı 0.423** -       
3- Üst boğum uzunluğu -0.019 0.224** -      
4- Bayrak yaprak ayası uzunluğu -0.029 0.126 0.528** -     

5- Bayrak yaprak ayası genişliği 0.136 0.111 0.428** 0.633** -    
6- Ana sap kalınlığı 0.322** 0.055 0.154 0.302** 0.509** -   
7- Ana sap uzunluğu 0.430** 0.413** 0.451** 0.088 0.216** 0.357** -  
8- Tek bitki yeşil ot verimi 0.393** 0.112 0.250** 0.357** 0.563** 0.758** 0.516** - 
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SONUÇ 
 
Korelasyon ve path analizleri sonuçları 

incelendiğinde, tritikalede yeşil ot veriminde esas 
belirleyici faktörlerin ana sap kalınlığı ve ana sap 
uzunluğunun olduğu, bununla birlikte tritikalede yeşil 
yem amacıyla yapılacak ıslah çalışmalarında, uzun, 
geniş yapraklı ve fazla yaprak oluşturan, yatmaya 
dayanıklılık için kalın saplı ve yüksek verim için uzun 
boylu bitkilerin seçilmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır. Belirtilen özelliklere göre araştırmamızda 
yer alan 149 yeşil yemlik tritikale hattından 60 tanesi 
ümit var görülerek verim denemesine alınması uygun 
görülmüştür. Bu araştırmanın sonucunda 
belirlediğimiz seleksiyon kriterleri tritikale ile çalışan 
diğer araştırmacılara yeşil ot için yapılacak 
seleksiyonda fayda sağlayabilir.  
 
 

KAYNAKLAR 
 
Acar Z (1994) Adi fiğ ile karışık ekilen yemlik yulaf 

çeşitlerinde korelasyon ve path analizi. OMÜ 
Ziraat Fakültesi Dergisi. 9: 3, 49-60. 

Açıkgöz N, Akkaş ME, Moughaddam AF, Özcan K 
(1994) Tarist ve veri tabanlı Türkçe bir agro 
istatistik paketi. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları 
Sempozyumu. 5-7  Ekim, 1994, Ege Üniv. Ziraat 
Fakültesi, İzmir. 

Aydın İ, Tosun F (1991) Samsun ekolojik şartlarında 
yetiştirilen adi fiğ+bazı tahıl türlerinde farklı 
karışım oranlarının kuru ot verimine, ham protein 
oranına ve ham protein verimine etkileri üzerinde 
bir araştırma. Türkiye 2. Çayır-Mera ve Yem  
Bitkileri Kongresi. S:332-341. İzmir. 

Bağcı SA, Tulukçu E, Çeri S, Ekiz H (1999) Tritikale: 
İnsan ve hayvan beslenmesi için geliştirilmiş 
alternatif bir bitki. Orta Anadolu’da Hububat 
Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları 
Sempozyumu. 126-132, Konya. 

Board JE, Kang MS, Harville BG (1997) Path 
analyses identify indirect selection criteria for yield 
of late planted soybean. Crop Sci. 37: 879-884. 

Çakmakçı S, Ünay A,  Açıkgöz E (1998) Adi fiğ (Vicia 
sativa l.)’de tohum ve saman verimleri ile ilişkili 
karakterlerin değişik yöntemlerle saptanması 
üzerine bir araştırma. Turkish journal of agriculture 
and forestry. 22, 161-165. 

Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F (1987) 
Araştırma ve Deneme Metotları. Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 1021, Ders 
Kitabı No, 295 Ankara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genç İ, Ülger AC, Yağbasanlar T, Kırtok Y, Topal M 
(1988) Çukurova koşullarında tritikale, buğday ve 
arpanın verim ve verim öğeleri üzerinde 
kıyaslamalı bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi 
Dergisi 1-13. 

Hasar E, Tüker T (1994) Çukurovanın taban 
koşullarında yetiştirilecek fiğ+tritikale 
karışımlarından karışım oranı ve biçim zamanı 
yem verimi ve kalitesi ile karışım öğelerinin tohum 
verimi üzerine araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi 
Çayır Mera ve Yem bitkileri Bildirileri. Cilt  lll 
S:104-106. 

Hechmi N (2000) Comparative study of a few 
grass/legume associations in the wetter part of  
Tunisia. Grassland and forage abst.Vol.70 No:5. 

İptaş S, Yılmaz M (1996) Tokat ekolojik şartlarında 
fiğ+ tahıl karışımlarında biçim zamanlarının verim 
ve kaliteye etkileri üzerine bir araştırma. GOP Üni. 
Zir. Fak. Der. 13 (1):383-395. 

İptaş S, Yılmaz M (1999) Tokat şartlarında yetiştirilen 
değişik macar fiği+ tritikale karışım oranlarının 
verim ve kaliteye etkileri. Anadolu Ege Tar. Araş. 
Ens. Der. 9(2):105-113. 

Kang MS, Miller JD, Tai PY (1993) Genetic and 
phenotypic path analyses and heritability in 
sugarcane. Crop Sci. 23:643-647. 

Konak C, Çelen A, Turgut İ, Yılmaz R (1997) Fiğin 
arpa, yulaf ve tritikale ile saf ve karışık ekimlerinin 
ot verimleri ile diğer bazı özellikleri üzerine 
araştırmalar. Türkiye ll. Tarla Bitkileri Kongresi, 
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Bildirileri. S:446- 450 

Singh KB, Chaudhary BD (1977) Biometrical methods 
in quantitative genetic analysis. Kalyani 
publishers. New Delhi-India, 304p. 

Soya H, Ergin İZ, Tosun M, Çelen AE (1991) Kimi fiğ 
türlerinin arpa, yulaf ve tritikale ile karışımlarında 
ot verimi ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar. 
Ege Üni. Zir. Fak. Der. (28) 1:105-122. 

Williams WA, Jones MB, Demment MW (1990) A 
concise table for path analysis tatistics. Agron.J. 
82:1022-1024 

Yağbasanlar T, Ülger AC (1989) Tritikalenin Besin 
Değeri ve Önemi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 4: 
120-128. 

Yurtsever N (1987) Deneysel İstatistik 
Metodları.T.C.Tar.Orm. ve Köy İşl.Bak. Köy 
Hiz.Gen.  Müd.Yay. Yay No:121,  623s. Ankara.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 1: 25-31 

 
*E-posta: mevlut_akcura@yahoo.com  
 

 

Journal of Crop Journal of Crop Journal of Crop Journal of Crop 

ResearchResearchResearchResearch    

 

 

 

 

 

 
Stability analyses for grain yield of triticale genotypes 

 

 

 

Mevlüt AKÇURA a, *                   Emel ÖZER a                   Seyfi TANER a 
 
 

a Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye 

 
 

      
Tritikale genotiplerinde tane veriminin stabilite analizleri 

 
 ÖZET

 

Bu araştırma, Orta Anadolu koşullarında 8 tritikale genotipi (7 ileri hat ve 1 çeşit) kullanılarak 16 çevrede tesadüf blokları 
deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırma, tritikalede tane verimi yönünden genotip-çevre 
interaksiyonlarını açıklamak, stabil genotipleri belirlemek, tane verimi ile stabilite parametrelerini kıyaslamak amacı ile 
yapılmış ve 9 stabilite parametresi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan stabilite parametreleri: Eberhart ve Russell’ın (1966) 
regresyon katsayısı (bi) ve regresyondan sapma kareler ortalaması (S2

di), Wricke’s (1962), ekovalans (Wi
2), Shukla’nın (1972), 

stabilite varyansı (σi
2) Francis ve Kannenberg’in (1978) varyasyon katsayısı (CVi) ve genotipik varyans (S2

i), Tai’nin (1971) 
çevresel etkiler (αi), doğrusal tepkiden sapma (λi) ve Pinthus’un (1973) belirtme katsayısı (Ri

2)’dır. Ayrıca, stabilite 
parametreleri ile tane verimi değerleri kullanılarak oluşturulan üç boyutlu grafiklerle, genotiplerin verim potansiyelleri ve 
stabiliteleri değerlendirilmiştir. 8 tritikale genotipinin tane verimleri  deneme çevrelerinde 1.80 t ha-1 ile 7.62 t ha-1arasında 
değişim göstermiş ve çevreler üzerinden ortalama tane verimi 3.60 t ha-1 olmuştur. Bu araştırmada, KTBVD-17 genotipinin 
genel ortalamadan yüksek tane verimi (3.64 t ha-1)  ile kullanılan 9 stabilite parametresinin tamamına göre stabil olduğu 
belirlenmiştir. Bu genotip en stabil genotip olmuştur. Bunun yanında, Tatlıcak-97 çeşidi ortalama tane verimi (3.60 t ha-1) ile 
kullanılan 9 stabilite parametresinin tamamında,  KTBVD 11 genotipi ise ortalamadan yüksek tane verimi (3.67 t ha-1) ile 9 
stabilite parametresinin 6’sında  stabil olmuştur.  
 

ANAHTAR KELİMELER:   Tritikale, tane verimi, genotip-çevre interaksiyonları, stabilite analizleri, üç boyutlu grafik. 
 

 

 

SUMMARY 

 
Grain yield of eight triticale genotypes consisting of seven advanced lines and one cultivar tested in a randomized complete 

block design with three replications across 16 environments of Central Anatolian Region of Turkey was analysed using nine 
parametric stability parameters. The objectives were to assess genotype-environment interactions (GEI), to determine stable 
genotypes, and to compare both average grain yield and the stability parameters. To quantify yield stability, nine stability 
parameters were calculated: Eberhart and Russell’s (1966) regression coefficient (bi) and deviation from regression (S2

di), 
Shukla’s (1972) stability variance (σi

2), Wricke’s (1962) ecovalance (Wi
2), Francis and Kannenberg’s (1978) coefficient of 

variability (CVi) and genotypic variance (S2
i), Tai’s (1971) environmental effects (αi), deviation from the linear response (λi) 

and Pinthus’s (1973) coefficient of determination (Ri
2). Furthermore, three-dimensional plots of response mean versus each 

stability statistic are shown to visually evaluate the yield potential and stability estimates of the genotypes. The grain yield of 
the eight triticale genotypes for each environment varied from 1.80 to 7.62 t ha-1 and across environments average grain yield 
of 3.60 t ha-1.The genotype "KTBVD-17" was the most stable genotype which had 9 (out of 9) stability parameters used and 
had above average grain yield (3.64 tha-1). Besides, genotypes Tatlıcak-97 and KTBVD 11 could be considered stable 
genotypes which Tatlıcak-97 had 9 (out of 9) stability parameters used had average grain yield (3.60 tha-1) and KTBVD 11 had 
6 (out of 9) stability parameters used had above average grain yield (3.67 tha-1).  

 
KEY WORDS: Triticale, grain yield, genotype by environment interaction stability, three-dimensional plots. 
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INTRODUCTION 

 
Triticale has been developed for stress 

environments as an alternative crop species. During 
its short lifespan as a commercial crop, its agronomic 
performance and features have changed. At the 
beginning, the consumption of triticale as a human 
nutrition became to be limited due to its low milling 
and baking quality for years. However, with recent 
progress, triticale has been used alone in food 
industries in addition to its use as blends with wheat 
flour for cookies, biscuits, bread and pasta.    

A successfully developed new cultivar should 
have stable performance and broad adaptation over a 
range of environments. Evaluate performance stability 
and range of adaptation is becoming increasingly 
important for breeding programs. 

Many methods of analyses for stability have been 
proposed. The joint regression analysis of either 
phenotypic values or interactions on environment 
indices, was first discussed by Yates and Cochran 
(1938) and was later modified and used by Finlay and 
Wilkinson (1963) and Eberhart and Russell (1966). 
Part of the genotype stability is expressed in terms of 
three empirical parameters: the mean performance, 
the slope of regression line (bi), and sum of squares 
deviation from regression (S

2
di) (Crossa 1990, Flores 

et al. 1998). A two- stability parameter method similar 
to that of Eberhart and Russell was also proposed by 
Tai (1971). In this method, environmental effects (αi) 
and deviation from the linear response (λi) can be 
regarded as special form of the regression 
parameters (bi) and (S

2
di), when the environmental 

index is assumed to be random (Lin et al. 1986). 
Wricke (1962) proposed to use genotype environment 
interactions (GEI) for each genotype as a stability 
measure termed as ecovalance (Wi

2
). Shukla (1972) 

developed an unbiased estimate using stability 
variance (σi

2
) of genotypes and a method to test the 

significance of the (σi
2
)   for determining stability of a 

genotype. Francis and Kannenberg’s (1978) used the 
environmental variance (S

2
i) and coefficient of 

variation (CVi) of each genotype as stability 
parameter. 

The objectives of this research were: (i) to 
evaluate the grain yield of promising triticale 
genotypes under different environments. (ii) to study 
the adaptation of promising genotypes of triticale, 
using  nine parametric stability criteria.     

 
 
MATERIALS and METHODS 

 
Genotypes and growth conditions 

 
Eight triticale genotypes including one triticale 

cultivar (Tatlıcak-97) and seven advanced triticale 
lines (KTBVD-1, KTBVD-11, KTBVD-12, KTBVD-13, 
KTBVD-17, KTBVD-21 and BDMT-98/8S) from the 
International Triticale Breeding Programme of Bahri 

Dağdaş International Agricultural Research Institute 
were used in this study.  

During the 1999, 2000 and 2001 growing seasons, 
a total of 16 trials were conducted in seven 
representative environments of Turkey, which are 
Konya, Çumra, Beyşehir, Ereğli, Koçaş and Obruk in 
the Central Anatolian region, and Sivas in the north of 
the Central Anatolian Region. The growing seasons, 
experimental conditions, together with supplementary 
irrigation’s applied at each location during the growing 
period and cultural practices are presented in Table 1.  

In each trial, genotypes were grown in randomized 
complete- block design with three replications. The 
experiments were sown with an experimental drill in 
1.2 m x 7 m plots, consisting of six rows with 20 cm 
between the rows. The seeding rate was 550 seeds 
m

-2
 for rain-fed and 450 seeds m

-2
 for irrigated 

environments. Harvesting was done in 1.2 m x 5 m 
plots by combine harvester and grain yield was 
determined (t ha

-1
). 

 
Statistical analyses 

 
A combined analysis of variance was first 

undertaken across the test environments. Then, 
stability parameters were performed in accordance 
with Eberhart and Russell’s (1966) the slope value (bi) 
and deviation from regression (S

2
di); Pinthus’s (1973) 

coefficients of determination (Ri
2
); Wricke’s (1962) 

ecovalance (Wi
2
); Shukla’s (1972) stability variance 

(σi
2
); Francis and Kannenberg’s (1978) coefficient of 

variability (CVi) and genotypic variance (S
2
i); Tai’s 

(1971) environmental effects (αi), deviation from the 
linear response (λi). Also, the Spearman rank 
correlation was determined among stability 
parameters. All statistical analyses were carried out 
using the SAS Statistical Packet Program 
(Anonymous, 1999).  

To define genotypic stability, a genotype was 
considered as stable for grain yield if it appeared 
stable for nine stability parameters. Genotypes that 
proved to be stable for all of stability analyses were 
then selected as the best. 

 

RESULTS and DISCUSSION 

The analysis of variance of grain yield (t ha
-1

) of 
the eight triticale genotypes tested in 16 environments 
showed that 91.5 % of total sum of squares was 
attributable to environmental effects, only 1.6 % 
genotypic effects, and 6.8 % to GEI effects (Table 3). 
A large sum of squares for environments indicated 
that the environments were diverse, with large 
differences among environment means causing most 
of the variation in yield. The magnitude of the GEI 
sum of squares was 4.3 times larger than for 
genotypes, indicating that there were substantial 
differences in genotypic response across 
environments. The mean yield of the eight triticale 
genotypes for each environment varied from 1.80 
(E15) to 7.62 (E8) t ha

-1
 (Table 2) and coefficient of 

variation of 12.09 %. 
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Table 1. Site description and agronomic details 
 

Fertilization 
(kg ha 

-1
) 

Code 
 

Growing 
season 

Environments 
 

Soil properties 
 

N  P2O5 

Rainfall+ 
(irrig) 
(mm) 

Sowing 
date 

Harvest. 
date 

E1 1999-2000  Konya-Center* pH= 8.2  clayey, alluvial 27
a
+40

b
 69

 a
 217 23.10.99 20.07.00 

E2 1999-2000  Konya-Center** pH= 8.2  clayey, alluvial 36+40 92 217(100) 23.10.99 20.07.00 

E3 1999-2000  Konya-Çumra* pH= 7.8  clayey loam, hydro-
morfic alluvial 

27+40 69 355 27.10.99 21.07.00 

E4 1999-2000  Konya-Çumra** pH= 8.2  clayey loam, hydro-
morfic alluvial 

36+40 92 355(100) 23.10.99 23.07.00 

E5 1999-2000  Konya-Koçaş** pH= 8.3  silty, brown 36+40 92 336(100) 01.11.99 26.07.00 

E6 1999-2000  Konya-Beyşehir** pH=7.7 clayey loam 36+40 92 377(100) 03.11.99 27.07.00 

E7 2000-2001  Konya-Center* pH= 8.2  clayey, alluvial 27+40 69 210 21.10.00 10.07.01 

E8 2000-2001  Konya-Center** pH= 8.2  clayey, alluvial 36+40 92 210(100) 21.10.00 23.07.01 

E9 2000-2001  Konya-Çumra* pH= 7.8  clayey loam, hydro-
morfic alluvial 

27+40 69 240 27.10.00 16.07.01 

E10 2000-2001  Konya-Çumra** pH= 7.8  clayey loam, hydro-
morfic alluvial 

36+40 92 240(100) 27.10.00 15.07.01 

E11 2000-2001  Konya-Koçaş** pH= 8.3  silty, brown 36+40 92 265(100) 02.11.00 24.07.01 

E12 2000-2001  Konya-Ereğli** pH =7.9, silty,brown 36+40 92 229(100) 03.11.00 20.07.01 

E13 2000-2002  Konya-Center* pH= 8.2  clayey, alluvial 27+40 69 384 22.11.01 25.07.02 

E14 2000-2002  Konya-Çumra* pH= 7.8  clayey loam, hydro-
morfic alluvial 

27+40 69 303 27.11.01 20.07.02 

E15 2000-2002  Konya-Obruk* pH= 7.6 clayey. brown 27+40 69 315 31.11.01 14.07.02 

E16 2000-2002  Sivas* pH= 8.2  clayey, alluvial 27+40 69 270 15.10.01 27.07.02 

*Rain-fall conditions; ** Irrigation conditions; 
a
 Seed-bed; 

b
 Stem elongation 

 
 
 
Table 2. Mean grain yield (t ha

-1
) performance of eight triticale genotypes across sixteen environments of Central 

Anatolian Region of Turkey, 1999-2002  
 

Genotypes
§
 Code Growing 

season 
Environments 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mean 

E1 1999-2000  Konya-Center* 4.26 3.22 3.63 2.96 3.91 3.75 4.42 3.95 3.76 

E2 1999-2000  Konya-Center** 5.25 5.39 5.33 4.95 5.57 5.63 5.61 3.62 5.17 

E3 1999-2000  Konya-Çumra* 4.43 4.75 4.31 4.49 4.05 4.69 4.54 3.92 4.40 

E4 1999-2000  Konya-Çumra** 7.66 7.30 7.48 7.05 7.24 7.69 7.09 6.85 7.30 

E5 1999-2000  Konya-Koçaş** 5.15 4.65 4.32 3.69 3.96 4.64 4.25 4.11 4.35 

E6 1999-2000  Konya-Beyşehir** 3.44 3.89 3.8 3.21 3.78 3.35 3.84 3.82 3.64 

E7 2000-2001  Konya-Center* 4.49 4.68 5.42 5.67 5.26 5.73 5.11 4.49 5.11 

E8 2000-2001  Konya-Center** 7.30 7.33 8.25 8.33 7.35 7.15 7.31 7.90 7.62 

E9 2000-2001  Konya-Çumra* 4.99 5.74 5.82 5.28 5.13 5.49 4.95 4.49 5.24 

E10 2000-2001  Konya-Çumra** 6.33 5.54 6.00 5.44 5.51 6.66 5.62 5.25 5.79 

E11 2000-2001  Konya-Koçaş** 5.59 5.24 4.28 4.86 4.16 4.09 4.85 2.31 4.42 

E12 2000-2001  Konya-Ereğli** 3.09 2.65 3.21 3.32 2.85 2.87 2.75 2.43 2.90 

E13 2001-2002  Konya-Center* 6.95 6.88 7.66 6.27 7.04 5.44 5.73 6.43 6.55 

E14 2001-2002  Konya-Çumra* 3.11 3.54 4.49 3.01 3.91 3.76 3.71 2.49 3.50 

E15 2001-2002  Konya-Obruk* 1.62 1.56 2.07 1.68 2.08 1.79 1.62 1.94 1.80 

E16 2001-2002  Sivas* 2.32 2.30 2.67 1.85 2.45 1.70 2.13 1.78 2.15 

   Mean 4.75 4.67 4.92 4.50 4.64 4.65 4.60 4.11 4.60 
§
1: KTBVD-1; 2: KTBVD-11; 3: KTBVD-12; 4: KTBVD-13; 5: KTBVD-17; 6: KTBVD-21; 7: Tatlıcak-97; 8: BDMT-98/8S 

*Rain-fall conditions; ** Irrigation conditions;  
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Table 3. Analysis of variance for grain yield for of 8 triticale genotypes based on  
sixteen environments in the Central Anatolian Region of Turkey 
 

Source of variation Df Sum of square Mean square % Explained 
Model 129 1167.94 9.05**  
Environment (E) 15 1068 .48 71.23** 91.5 
Genotype (G) 7 19.19 2.74** 1.6 
G*E 105 79.17      0.75** 6.8 
Pooled error 254 79.00        0.31  
Total 383 1246.46   
                           CV=12.09 R

2
=0.94  Mean=4.60 

** Significant at 0.01 level 

 
Table 4. Analysis of variance for stability parameter for 8 triticale genotypes based on  

sixteen environments in the Central Anatolian Region of Turkey 
 

Source of variation Df Sum of square Mean square 

Genotypes (G) 7 19.19        2.74** 

Environment (E)+ G*E 120 1147.64        9.56** 

E (linear) 1 1068.48  1068.48** 

G*E (linear) 7 54.40        7.77** 

Pooled deviations  112 24.76      0.22 

Pooled error 224 51.95        0.23 

% Explained G*E (linear)  68.72  

**Significant at 0.01 probability level respectively. 

 
Table 5. Stability parameters and mean grain yields for 8 triticale genotypes hybrids sixteen environments  
 

Code Genotypes x a
 bi

b
 S

2
di

 c
 Si

2 c
 CVi

c 
σi

2c
 Wi

2 c
 α

b
i λ

b
i Ri

2 b
 F 

1 KTBVD 1 4.75 0.99 0.24 3.12 37.21 3.35 0.26 -0.01 2.47* 0.93 4 
2 KTBVD 11 4.67 1.08 0.18 3.60 40.65 2.73 0.20 0.08 1.83 0.95 6 
3 KTBVD 12 4.92 1.10 0.20 3.76 39.23 3.23 0.25 0.10 2.08** 0.94 5 
4 KTBVD 13 4.50 1.06 0.23 3.59 42.02 3.40 0.26 0.07 2.37* 0.94 2 
5 KTBVD 17 4.64 0.93 0.09 2.64 34.99 1.56 0.10 -0.07 0.97 0.96 9 
6 KTBVD 21 4.65 0.98 0.26 3.12 37.90 3.60 0.28 -0.02 2.65** 0.92 4 
7 Tatlıcak-97 4.60 0.90 0.12 2.50 34.84 2.18 0.15 -0.10 1.26 0.95 9 
8 BDMT 98/8S 4.11 0.97 0.45 3.18 43.53 6.35* 0.52* -0.03 4.66** 0.86 1 
 Mean 4.60 1.00 0.22 3.19 38.80 3.30 0.25 0.00    

a 
Printed values in bold are greater than the mean 

b
 Printed values in bolds are non-significantly different from unity at P<0.05. Cultivars with 

values in bolds are considered stables. 
c 

Printed values in bold are lower than the mean. Cultivars with values in bolds are considered stables.
 

x = mean grain yield (t ha
-1

) bi: Regression coefficient, S
2
di: deviation from regression (Eberhart and Russell 1966). S

2
i: environmental variance, 

CVi: coefficient of variation (Francis and Kannenberg 1978), Ri
2
: coefficients of determination (Pinthus 1973), σi

2
: Shukla stability variance (Shukla 

1972). W i
2
: ecovalence (Wricke 1962). αi: genotype to the environmental effects and the λi: deviation from the linear response (Tai 1971), 

F=Frequency of the number of stability parameters over all of stability parameters for each genotype, If a genotype had nine values of F, It could 
be considered as the most stable .  

 
A pooled analysis of variance for stability (Table 4) 

showed that differences among genotypes were 
significant for grain yield (P<0.01). Differences 
between environments were highly significant for 
grain yield (Table 2). These significant differences and 
reversal in yield ranks reflect the fluctuations of 
genotypes in their responses to the different 
environments of locations and years. This reveals not 
only the amount of variability that existed among 
environments but also the presence of genetic 
variability among the genotypes included in this 
research. The GEI component was further partitioned 
into linear (environment and genotypes-environments) 
and non-linear (pooled deviations) components. Mean 
squares for both of these components were tested 

against pooled error mean square. The linear 
component was highly significant, indicating that the 
predictable-components shared GEI's. 

The stability parameters for all genotypes are 
given in Table 5, Eberhart and Russell (1966) 
emphasised the need of considering both linear (bi) 
and non-linear (S

2
di) components of GEI's in judging 

the stability of a genotype. A wide adaptability 
genotype was defined as one with bi=1.0 and high 
stability as one with S

2
di=0. In this research values for 

regression coefficient (bi) ranged from 0.90 (Tatlıcak-
97) to 1.10 (KTBVD-12) for grain yield. Eberhart and 
Russell (1966) stated that genotypes with high mean 
yield, regression coefficient equal to the unity (bi) and  
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Figure 1. Three-dimensional plot for regression coefficient (bi) and deviation from regression (S

2
di) stability 

parameters versus the genotypic mean response.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Figure 2. Three-dimensional plot for environmental variance (S

2
i) and coefficient of variation (CVi ) stability 

parameters versus the genotypic mean response.  
 

 

4.92 
  4.60 

4.29 
3.97 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 

0.09 

0.22 

0.35 

0.48 

(S2
di) 

grain yield (t ha-1) 

(bi) 

8 

4 
1 6 

3 2 

5 
7 

4.92
4.60

4.29
3.97

34

39

44

2.5

3.2

3.9

(S
2
i)

grain yield (t ha
-1

)

(CVi)

4
3

8 2

1
6

7
5
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Diamond:S
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 Different stability regions are denoted by different symbols  
 Balloon: S

2
i and CVi are greater than mean and grain yield lower than mean 

 Square: S
2

i and grain yield are lower than mean, CVi is greater than mean 
 Diamond: grain yield,S

2
i and CVi are greater than mean 

 Pyramid: Stable   
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Figure 3. Three-dimensional plot for αi and λi stability parameters versus the genotypic mean response 

 
 
deviation from regression as small as possible 

(S
2
di=0) are considered as stable. According to these 

stability parameters, KTBVD-11, KTBVD-12, KTBVD-
17 and Tatlıcak-97 could be considered widely 
adapted and stable Their regression coefficients 
nearly 1.0 with S

2
di values both not significantly 

differently from zero and lower than mean for grain 
yield (Table 5). Also, a three-dimensional plot of 
response mean versus Eberhart Russell's stability 
estimates (bi, S

2
di) is shown in Figure 1. These figure 

also sowed that KTBVD-11, KTBVD-12, KTBVD-17 
and Tatlıcak-97 were the most stable genotypes for 
grain yield.  

 According to Francis and Kannenberg’s (1978), 
genotypes exhibiting low environmental variance (S

2
i) 

and coefficient of variation (CVi) are considered as 
stable (Lin et al. 1986). KTBVD-1, KTBVD-17, 
KTBVD-21 and Tatlıcak-97 had smaller environmental 
variance (S

2
i) and mean of coefficient of variation 

(CVi) for grain yield confirming their high stability. On 
the other hand these genotypes had grain yield 
greater than grand mean yield (Figure 2).  

Shukla (1972) developed an unbiased estimate 
using stability variance (σi

2
) of genotypes. 

Comparison (σi
2
) with (σ0

2
) (pooled error from 

ANOVA) for each genotype is made. Genotypes with 
a significant F value are considered to be unstable. In 
this research, genotypes with smaller (σi

2
) value were 

the considered the most stable. According to stability 
variance (σi

2
) genotypes KTBVD-11, KTBVD-12, 

KTBVD-17 and Tatlıcak-97 were the most stable.  

Wricke’s (1962) was used ecovalence (Wi
2
) 

stability parameter. According to this stability 
parameter genotypes with the smaller ecovalence 
(Wi

2
) values are considered most stable. According to 

this stability parameter KTBVD-11, KTBVD-12, 
KTBVD-17 and Tatlıcak-97 were the most stable.  

Tai’s model (1971) is based on the principle of 
structural relationship analysis, the GEI effect of 
variety is partitioned in two components. They are the 
linear response to environmental effects, which is 
measured by a statistic (αi) and the deviation from the 
linear response, which is measured by (λi) statistic. A 
three-dimensional plot of response mean versus Tai's 
stability estimates (αi, λi) is shown in Figure 3. This 
three-dimensional plot is useful to visually evaluate 
the yield potential and stability estimates of the 
genotypes (Thillainathan and Fernandez 2001). The 
different symbols used in the three-dimensional plot 
separate the genotypes based on the statistical 
significance of Tai's stability statistics. According to 
these stability statistics, KTBVD-11, KTBVD-17 and 
Tatlıcak-97 could be considered as the most stable 
(Table 5 and Figure 3). 

The coefficient of determination (Ri
2
), which is the 

predictability of estimates response (Ri
2
=1).The 

values ranged from 0.86 to 0.96, which indicated that 
% 86 to % 96 of the variation in, mean yield was 
explained by genotype response across 
environments. None of coefficient of determinations 
was significantly different from 1.0, with regard to 
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parameter, high yielder genotypes could be 
considered stable for grain yield (Table 5).  

The study of genotypic stability revealed why 
some genotypes are grown in the Central Anatolian 
Region. In fact, KTBVD-17, introduced Bahri Dağdaş 
International Agricultural Research Institute, 
demonstrated higher stability for grain yield. This 
genotype can also be grown in other winter regions of 
Turkey, particularly under drought conditions. 
Besides, Tatlıcak-97, which introduced Bahri Dağdaş 
International Agricultural Research Institute, also 
showed average stability and may still, be of interest 
for growers in Turkey. The genotypes KTBVD 11 can 
be used as progenitor in triticale breeding 
programmes for the production of high grain yield 
triticale in the Turkey.       

Finally the following major finding can be 
summarised from this research: (i) KTBVD-17 was the 
most stable genotype, genotypes Tatlıcak 97 and 
KTBVD 11 were stable genotypes for grain yield. (i) 
Stability and wide adaptation are of vital importance in 
Turkey where fluctuations in growing conditions are 
very high. In addition to defining genotypic stability, 
several methods or parameters should be used; a 
genotype is considered stable for grain yield if it 
appeared stable in more than majority (out of all) 
stability analyses. 
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Interpreting yield traits of bread wheat (Triticum aestivum L.) by multi-variate data analyses 

 
 SUMMARY

 
This research was carried out on 13 bread wheat cultivars in a randomized complete block design with four replications in 

1998-2000 in Kahramanmaraş conditions. In trial, following traits were investigated; flag leaf width, flag leaf length, spike 

number /m2, plant height, spikes length, grain per weight/spike, spiklet number per spike, grain number per spike, 1000-grain 

weight, heading days and grain yield. Simple correlation and factor analysis were applied to the obtained data from traits. There 

were positive and significant correlations between grain yield and flag leaf width, spike number/m2, grain number per spike and 

grain weight per spike. 11 characters were reduced in two factors by using the factor analysis. These factors were called as 

growth factor and grain yield factor respectively. Path coefficients were calculated for traits in the yield factor to determine its 

direct and indirect effects on grain yield. Path coefficients also indicated that both direct effects of, grain number per spike and 

spike number /m2 on grain yield were significant and positive. Thus, grain number per spike, and spike number/m2 may be used 

as selection criteria in breeding programs to develop high yielding bread wheat.   

 

KEY WORDS:   Bread wheat, Triticum aestivum L., yield components, correlations, factor analysis, path analysis 
 

 

 

ÖZET 

 

Bu araştırma, 1998-2000 yıllarında Kahramanmaraş koşullarında 13 ekmeklik buğday çeşidi ile tesadüf blokları deneme 

desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada tane verimi, bayrak yaprak genişliği, bayrak yaprak boyu, 

metrekaredeki başak sayısı, bitki boyu, başak boyu, başaktaki başakçık sayısı, başaktaki tane ağırlığı, başaktaki tane sayısı, bin 

tane ağırlığı ve başaklanma süresi gözlem ve ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen veriler korelasyon ve faktör analizine tabi 

tutulmuştur. Korelasyon analizinde ekmeklik buğdayda tane verimi ile, bayrak yaprak genişliği, metrekaredeki başak sayısı, 

başaktaki tane sayısı ve başaktaki tane ağırlığı arasında olumlu ve önemli ilişkiler belirlenmiştir. Araştırmada değerlendirilen 

11 karakter faktör analizi ile 2 faktör grubuna indirgenmiştir. Bu faktörler sırasıyla büyüme faktörü ve tane verimi faktörü 

olarak isimlendirilmiştir. Faktör analizinde tane verimi ile aynı grupta yer alan karakterlerin tane verimi üzerine doğrudan ve 

dolaylı etkilerini belirlemek amacıyla path analizi yapılmıştır. Path analizi sonucuna göre, tane verimini en yüksek oranda 

olumlu yönde ve doğrudan etkileyen verim unsurları başaktaki tane sayısı ve metrekaredeki başak sayısı olmuştur. Bu nedenle  

ekmeklik buğdayda tane verimini artırmak için yapılacak ıslah çalışmalarında; başaktaki tane sayısının ve metrekaredeki başak 

sayısının, seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
 

ANAHTAR KELİMELER: Ekmeklik buğday, Triticum aestivum, verim unsurları, korelasyon, faktör analizi, path analizi  
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GİRİŞ 

Bitki ıslahında amaç verim ve kaliteyi 
iyileştirmektir. Ancak, verim ve kalite bir çok özelliğin 
etkisi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ıslah 
çalışmalarında tane verimini hangi özelliğin nasıl ve 
ne ölçüde etkilediğini bilmek ıslah çalışmalarında 
başarı şansını artırmaktadır (Demir ve Tosun 1991).  

Buğday üzerine yapılan bir çok araştırmada 
buğdayda tane verimi ile verim unsurları arasındaki 
ilişkileri açıklamak için bir çok araştırıcı tarafından 
basit korelasyon katsayısı ve path analizi yöntemleri 
kullanılmıştır (Kırtok ve Çölkesen 1985, Gravois ve 
Helms 1992, Doffing ve Knigh 1992, Öztürk ve 
Akkaya 1996, Sönmez ve ark. 1997, Sönmez ve ark. 
1999, Dokuyucu ve Akkaya 1999, Yağdı 2001). Bu 
araştırmalardan bazılarının sonuçları aşağıda 
özetlenmiştir. Öztürk ve Akkaya (1996)’nın yaptığı bir 
araştırmada kışlık buğdayda metrekaredeki başak 
sayısı, başaktaki tane sayısı ve bin tane ağırlığının 
tane verimi üzerindeki doğrudan etkilerinin olumlu 
yönde ve önemli sevide olduğu bildirilmiştir. Dokuyucu 
ve Akkaya (1999)’nın Kahramanmaraş koşullarında 
yaptıkları bir başka araştırmada ise, ekmeklik 
buğdayda tane verimi üzerine metrekaredeki başak 
sayısı ve başaktaki tane ağırlığının doğrudan etkisinin 
olumlu ve önemli olduğu belirlenmiştir. Bitki ıslahçıları 
çoğu zaman çok sayıda karakterle çalışmak 
zorundadır. Çünkü temel amacı tane verimini artırmak 
olan ıslah çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için bir 
çok özelliğin değerlendirilmesi gereklidir. Bu durumda 
araştırıcının karşısına çok sayıda karakter ve 
yorumlaması güç ilişkiler çıkmaktadır. Bu 
olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, temel 
unsuru kendi aralarında önemli ikili ilişkilere sahip 
olan karakterleri gruplamak olan faktör analizi 
geliştirilmiştir. Bu amaçla faktör analizi değişik 
bitkilerde farklı karakterleri gruplamak amacıyla farklı 
araştırıcılar tarafından kullanılmış ve bu sonuçlardan 
bazıları aşağıda özetlenmiştir. Walton (1971), 8x8 
ekmeklik buğday melezlerinin F1 döllerinde ölçülen 14 
karakteri 4 faktör grubuna, Yıldırım ve ark (1989),  11 
patates genotipinde ölçülen 21 karakteri faktör analizi 
yardımı ile 7 faktöre indirgemişlerdir. Benzer şekilde 
Sade (1996), 7 melez mısır çeşidi ile Konya 
ekolojisinde yürüttüğü araştırmadan elde ettiği 13 
karakteri faktör analizi yolu ile 3 faktör grubuna 
indirgemiştir. Ülkemizde ekmeklik buğdayda faktör 
analizi konusundaki araştırmalar pek yaygın değildir. 
Bu konuda sadece Yıldırım ve ark. (1996) tarafından 
yapılan araştırmaya rastlanmıştır. Bu araştırıcılar, 14 
ekmeklik buğday genotipinde 19 özelliği faktör analizi 
ile 5 faktör grubuna indirmiştir.  Bu araştırıcıların 
sonucuna göre, faktör 1; çiçeklenme tarihi, 
başaklanma tarihi, yeşil kalma süresi ve bitki boyu, 
faktör 2; bin tane ağırlığı, hasat indeksi, başak 
uzunluğu ve ilk yaprak çıkışı, faktör 3; kardeşlenme 
tarihi ve kardeş yaprak ayası genişliği, faktör 4; 
bayrak yaprak uzunluğu, bayrak yaprak alanı ve tane 
dolum süresi ve faktör 5 ise metrekarede başak 
sayısı, metrekarede bitki sayısı ve parsel veriminden 
oluşmuştur. 

Kahramanmaraş koşullarında 13 ekmeklik buğday 
çeşidi ile yürütülen bu araştırmada tane verimi ile 
bayrak yaprak genişliği, bayrak yaprak boyu, 
metrekaredeki başak sayısı, bitki boyu, başak boyu, 
başaktaki tane ağırlığı, başaktaki tane sayısı, bin tane 
ağırlığı ve başaklanma süresi arasındaki ilişkiler çoklu 
veri analizi yöntemleri ile incelenmiştir. Elde edilen 
verilere öncelikle korelasyon analizi ve faktör analizi 
yapılmıştır. Daha sonra tane verimi ile aynı faktör 
grubunda yer alan karakterlerin path katsayısı analizi 
yardımı ile tane verimi üzerindeki doğrudan ve dolaylı 
etkileri saptanarak, bu ekmeklik buğday çeşitleri ile 
yürütülecek ıslah çalışmalarında, incelenen 
karakterlerden hangisinin daha fazla verim artışı 
sağlayabileceğinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Bu araştırma, 1998-1999, 1999-2000 ürün 

yıllarında, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünün deneme tarlalarında yürütülmüştür. 
Denemenin yürütüldüğü topraklar killi-tınlı tekstüre 
sahip, pH’sı 7.5, kireç oranı   % 20.2, organik madde 
içeriği % 0.95, elverişli fosfor miktarı 5.73 kg/da ve 
toplam azot miktarı % 0.048’dir (Anonymous 1999). 

Bu araştırmada Genç-88, Marmara-86, Kauz, Bal 
Atilla, Aria, Panda, Seyhan-95, Genç-99, Golia, Seri-
82, Gönen, Doğankent-1, Ariete ekmeklik buğday 
çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma tesadüf blokları 
deneme desenine göre, 4 tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Denemenin ekimi, parsel mibzeriyle her 
parselde 6 sıra ve metrekarede 550 adet tohum 
olacak şekilde yapılmıştır. Parsel boyutları 1.2 m x 8 
m olarak ayarlanmış ve her parsel arasında  30 cm 
mesafe bırakılmıştır. Her parsele ekimle birlikte 8 
kg/da N ve 8 kg/da P2O5 verilmiştir. Kardeşlenme 
döneminde 6 kg/da ilave N olacak şekilde, üst gübre 
olarak %33’lük amonyum nitrat gübresi verilmiştir. 
Deneme her iki ürün yılında da başaklanma 
döneminde bir kez salma sulama ile sulanmış, 
yabancı ot kontrolü kimyasal mücadele yöntemi ile 
yapılmıştır. Hasat sırasında her bir parselin her iki 
yanındaki sıralar ile parsellerin başından ve sonundan 
50 cm’lik kenar tesiri bırakıldıktan sonra, parsel biçer 
döveri ile hasat yapılmıştır.  

Araştırmada tane verimi, bayrak yaprak genişliği, 
bayrak yaprak boyu, metrekaredeki başak sayısı, 
başaklanma süresi, bitki boyu, başak uzunluğu, 
başaktaki başakçık sayısı, başaktaki tane sayısı, 
başaktaki tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı 
değerlendirilmiştir. 

 
İstatistiksel analizler 
 
Bu çalışmada incelenen karakterler ile tane verimi 

arasındaki ilişkileri belirlemek için önce korelasyon ve 
faktör analizi yapılmıştır. Daha sonra tane verimi ile 
aynı faktör grubunda yer alan karakterlerin tane verimi 
üzerine olan doğrudan ve dolaylı etkilerini belirlemek 
amacıyla path analizi yapılmıştır.  
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Korelasyon Analizi: Özellikler arasındaki ikili 
korelasyon katsayısı (r) değerlerini tespit etmek 
amacıyla Pearson Korelasyon yöntemi kullanılmıştır. 
Korelasyon analizi SAS İstatistik Paket Programında 
yapılmıştır (SAS Institute 1999). 

Faktör Analizi: Araştırmada incelenen 11 
özellikten kendi aralarında önemli korelasyon 
katsayılarına sahip olanları bir grup altında toplamak 
ve daha az sayıda değişkene indirmek için faktör 
analizi yapılmıştır. Faktör Analizi SAS İstatistik Paket 
Programında yapılmıştır (SAS Institute 1999). Bu 
programda önce özelliklere ait ortalama ve standart 
sapmalar hesaplanıp korelasyon matrisi oluşturulmuş 
ve daha sonra da faktör yükleri matrisi tahmin 
edilmiştir. Faktör yükleri matrisine ortoganal 
transformasyon uygulanarak faktör matrisi ve ortak 
varyans değerleri elde edilmiştir. Ayrıca  ayrıştırılan 
her bir faktörün toplam varyansa katkısı % olarak 
ifade edilmiş ve aynı faktör içindeki faktör yüklerinin 
işareti ilgili özellikler arasındaki ilişkinin yönü olarak 
yorumlanmıştır.  

Path Analizi: Tane verimi ile aynı faktör grubunda 
yer alan karakterlerin tane verimi üzerine doğrudan ve 
dolaylı etkilerini belirlemek amacıyla path analizi 
TARİST Paket Programında yapılmıştır ( Açıkgöz ve 
ark.1994). 

 
 
BULGULAR 
 
Ekmeklik buğdayda tane verimi bir çok karakterin 

birlikte etki etmesi sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle 
araştırıcılar tane veriminin yanında değişik karakterleri 
de değerlendirmek zorunda kalmaktadır. Bu 
araştırmada tane verimin yanında 10 karakterde 
değerlendirilmiştir. Bu karakterler arasındaki ikili 
ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizi 
yapılmış ve elde edilen sonuçlar Çizelge 1’de 
verilmiştir. 

Çizelge 1’den anlaşıldığı gibi, tane verimi ile 
bayrak yaprak genişliği (r= 0.34**), metrekaredeki 
başak sayısı (r= 0.27**), başaktaki tane sayısı (r= 
0.46**) ve başaktaki tane ağırlığı (r= 0.27**) arasında 
olumlu ve önemli ilişkiler belirlenirken, incelenen diğer 

özellikler ile tane verimi arasında önemli bir ilişki 
belirlenmemiştir.  

Ayrıca, başaklanma süresi ile bayrak yaprak 
genişliği (r= 0.23*) ve başaktaki başakçık sayısı (r= 
0.25*) arasında; bayrak yaprak boyu ile,  bayrak 
yaprak genişliği (r=0.54**), bitki boyu (r=0.52**), 
başak uzunluğu (r=0.43**), başaktaki başakçık sayısı 
(0.51**) ve başaktaki tane ağırlığı (r=0.30**) arasında; 
bayrak yaprak genişliği ile, başaktaki başakçık sayısı 
(r= 0. 32**), başaktaki tane sayısı (r= 0.23*), başaktaki 
tane ağırlığı (r=0.33**) arasında; bitki boyu ile başak 
uzunluğu (r= 0.65**), başaktaki başakçık sayısı 
(r=0.40**), başaktaki tane ağırlığı (r=0.39**) ve bin 
tane ağırlığı (r=0.28**) arasında;  başak uzunluğu ile 
başaktaki başakçık sayısı (r=0.53**), başaktaki tane 
sayısı (r= 0.23*), başaktaki tane ağırlığı (r=0.46**) ve 
bin tane ağırlığı (r=0.29**) arasında;  başaktaki 
başakçık sayısı ile başaktaki tane ağırlığı (r=0.40**) 
arasında; başaktaki tane sayısı ile başaktaki tane 
ağırlığı (r=0.38**) arasında olumlu ve istatistiksel 
anlamda önemli korelasyonlar belirlenmiştir.  

Bu araştırmada incelenen karakterlerin bazıları 
arasındaki ikili ilişkilerin önemli, bazıları arasındaki 
ilişkilerin ise önemsiz olduğu görülmektedir. Bu 
durumda araştırıcılar faktör analizi yoluyla incelenen  
karakterleri azaltma yolunu tercih etmektedir. Bu 
araştırma da kullanılan 11 karakter faktör analizi ile 2 
faktör grubuna indirgenmiştir. Çizelge 2’de faktörler, 
ortak varyanslar, faktör yükleri ve her faktörün toplam 
varyans içerisindeki değerleri verilmiştir. 

Faktör analizi sonuçlarına göre hesaplanan iki 
faktör toplam varyasyonun % 51.4’ünü açıklamıştır. 
Her faktöre düşen pay ise sırasıyla % 30.61, % 20.75 
olmuştur. Ortak varyans değerleri 0.168 ile 0.645 
arasında değişim göstermiştir. En yüksek ortak 
varyans değerleri başak uzunluğu (0.645) ve bitki 
boyundan (0.632) elde edilirken, en düşük ortak 
varyans değeri başaklanma süresi (0.168) ve 
metrekaredeki başak saysından (0.269) elde 
edilmiştir.  

 Faktörler ayrı ayrı incelendiğinde; Faktör 1’in 
toplam varyasyon içerisinde % 30.61 ile en yüksek 
paya sahip olduğu görülmektedir. Faktör 1; bitki boyu, 
başak uzunluğu, başaktaki başakçık sayısı, bayrak 

 
Çizelge 1. İncelen karakterler arasındaki korelasyon katsayıları 
 
Karakterler BYB BYG BB MBS BU BBS BTS BTA BINTA TV 
1.BS § 0.21 0.23* 0.15 0.02 0.22 0.25* 0.09 0.22  0.15 -0.03 
2.BYB --- 0.54** 0.52** 0.10 0.43** 0.51** 0.09 0.30**  0.16  0.18 
3.BYG  --- 0.14 0.20 0.20 0.32** 0.23* 0.33**  0.08  0.34** 
4.BB   --- -0.06 0.65** 0.40** 0.02 0.39**  0.28**  0.20 
5.MBS    --- 0.07 -0.02 -0.02 0.20 -0.01  0.27** 
6.BU     --- 0.53** 0.23* 0.46**  0.29**  0.22 
7.BBS      --- 0.21 0.40**  0.21  0.19 
8.BTS       --- 0.38** -0.07  0.46** 
9.BTA        ---  0.15  0.27** 
10.BINTA          ---  0.03 
11.TV           --- 
*:  0.05 seviyesinde önemli,  **: 0.01 seviyesinde önemli, §BS= başaklanma süresi; BYB= bayrak yaprak boyu; BYG= bayrak yaprak genişliği;  
BB= bitki boyu; MBS= metrekarede başak sayısı; BU= başak uzunluğu; BBS= başakta başakçık sayısı; BTS= başakta tane sayısı; BTA= başakta 
tane ağırlığı; BINTA= bin tane ağırlığı; TV= tane verimi  
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yaprak boyu, bin tane ağırlığı ve başaklanma 
süresinden oluşmuştur. Bu faktör grubu içerinde yer 
alan özelliklerin tamamı pozitif yük değerine sahip 
olmuştur. En yüksek faktör yükü değerlerine bitki boyu 
(0.795) ve başak uzunluğu (0.784) sahip olmuştur. 

 
Çizelge 2.  İncelenen karakterlere ait faktör analizi 

sonuçları 
 

Faktörler Karakterler Ortak 
varyanslar 1 2 

Faktör 1    
BB§ 0.632 0.795 -0.011 
BU 0.645 0.784 0.174 
BBS 0.548 0.711 0.205 
BYB 0.539 0.695 0.237 
BINTA 0.307 0.514 -0.206 
BS 0.168 0.408 0.044 
Faktör 2    
BTA 0.498 0.494 0.504 
TV 0.590 0.096 0.762 
BTS 0.497 0.057 0.703 
BYG 0.443 0.348 0.567 
MBS 0.269 -0.086 0.512 
Toplam  
Varyasyon (%) 

51.4 30.61 20.75 

BB
§
= bitki boyu; BU= başak uzunluğu; BBS= başakta başakçık 

sayısı; BYB= bayrak yaprak boyu; BINTA= bin tane ağırlığı; BS= 
başaklanma süresi; BTA= başakta tane ağırlığı; TV= tane verimi; 
BTS= başakta tane sayısı; BYG= bayrak yaprak genişliği; MBS= 
metrekarede başak sayısı  

 
Faktör 2'nin toplam varyans içerisindeki payı % 

20.75 olmuştur. Faktör 2 başaktaki tane ağırlığı, tane 
verimi, başaktaki tane sayısı, bayrak yaprak genişliği 
ve metrekaredeki başak sayısından oluşmuştur. Bu 
faktör grubu içerisinde tüm karakterler pozitif yük 
değerine sahip olmuştur. En yüksek faktör yükü 
değerlerine tane verimi (0.762) ve başaktaki tane 
sayısı (0.703) sahip olmuştur. 

Tane verimi ile aynı faktör grubunda yer alan 
karakterlerin (bayrak yaprak genişliği, metrekaredeki 
başak sayısı, başaktaki tane sayısı, başaktaki tane 
ağırlığı) tane verimi üzerine etkilerini daha açık bir 
şekilde incelemek amacıyla path analizi yapılmış ve 
sonuçlar Çizelge 3'de verilmiştir. 

Çizelge 3’de de görüldüğü gibi,   bayrak yaprak 
genişliği ile tane verimi arasındaki olumlu ve önemli 
olan korelasyon katsayısı içerisinde bayrak yaprak 
genişliğinin doğrudan etkisi (P311 = 0.202) % 59.0 
oranda olmuştur. Bayrak yaprak genişliğinin başaktaki 
tane sayısı üzerinden olumlu yöndeki dolaylı etki oranı 
ise % 27.3  olmuştur.  

Tane verimi ile metrekaredeki başak sayısı 
arasındaki olumlu ve önemli olan korelasyon katsayısı 
içerisinde metrekaredeki başak sayısının tane verimi 
üzerine doğrudan etkisi (P511= 0.224) % 81.6 
oranında olmuştur. Bu özelliğin tane verimine bayrak 
yaprak genişliği üzerinden  olumlu yönde yapmış 
olduğu dolaylı etkisinin oranı ise % 15.1 olmuştur. 
Tane verimi ile başaktaki tane sayısı arasındaki 
olumlu ve önemli olan korelasyon katsayısının (r= 

0.46**)  % 88.7 oranındaki kısmı  başaktaki tane 
sayısının doğrudan etkisinden (P811= 0.410) meydana 
gelmiştir. Başaktaki tane sayısının bayrak yaprak 
genişliği üzerinden olumlu yöndeki dolaylı etki oranı % 
10 olmuştur.  

 
Çizelge 3.  Ekmeklik buğday çeşitlerinde tane verimi 

ile aynı faktör grubunda yer alan 
karakterler arasındaki path katsayıları 

 
Karakterler Path  

kats. 
% 

Payı 
Bayrak yaprak genişliği   

Doğrudan etkisi, P311 0.202 59.0 
Dolaylı etkileri   
Metrekaredeki başak sayısı, r35P511 0.046 13.4 
Başakta tane sayısı, r38P811 0.094 27.3 
Başakta tane ağırlığı, r39P911 0.002 0.4 
Toplam korelasyon, r311 0.34**  

Metrekaredeki başak sayısı   

Doğrudan etkisi, P511 0.224 81.6 
Dolaylı etkileri   
Bayrak yaprak genişliği, r35P311 0.041 15.1 
Başakta tane sayısı, r58P811 0.008 3.0 
Başakta tane ağırlığı, r59P911 0.001 0.3 
Toplam korelasyon, r511 0.27**  

Başakta tane sayısı   

Doğrudan etkisi, P811 0.410 88.7 
Dolaylı etkileri   
Bayrak yaprak genişliği, r38P311 0.046 10.0 
Metrekaredeki başak sayısı, r58P511 0.005 1.0 
Başakta tane ağırlığı, r89P911 0.002 0.4 
Toplam korelasyon, r811 0.46**  

Başakta tane ağırlığı   

Doğrudan etkisi, P911 0.005 1.7 
Dolaylı etkileri   
Bayrak yaprak genişliği, r39P311 0.066 24.3 
Metrekaredeki başak sayısı, r59P511 0.046 16.9 
Başakta tane sayısı, r89P811 0.155 57.1 
Toplam korelasyon, r911 0.27**  

*:  0.05 seviyesinde önemli, **: 0.01 seviyesinde önemli 
 

Başaktaki tane ağırlığı ile tane verimi arasındaki 
olumlu ve önemli korelasyon katsayısı (r= 0.27**) 
içerisinde başaktaki tane ağırlığının tane verimi 
üzerindeki doğrudan etki payı % 1.7, başaktaki tane 
ağırlığının başaktaki tane sayısı üzerinden dolaylı 
etkisi % 57.1 ve bayrak yaprak genişliği üzerinden 
dolaylı etkisi % 24.3 oranında ve olumlu yönde 
olmuştur. Başaktaki tane ağırlığının tane verimi 
üzerine metrekaredeki başak sayısı üzerinden dolaylı 
etkisi ise % 16.9 oranında ve olumlu yönde olmuştur.  

 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
 Tane verimi ile bayrak yaprak genişliği (r= 0.34**), 

metrekaredeki başak sayısı (r= 0.27**), başaktaki 
tane sayısı (r= 0.46**) ve başaktaki tane ağırlığı (r= 
0.27**) arasında olumlu ve önemli ilişkiler 
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belirlenirken, incelenen diğer özellikler ile tane verimi 
arasında önemli ilişkiler belirlenmemiştir. Aynı 
ekolojide Akçura (2001) tarafından yapılan bir 
araştırmada ekmeklik buğdayda tane verimi ile; 
başaklanma-erme süresi, bayrak yaprak genişliği, 
başaktaki tane sayısı, başaktaki tane ağırlığı ve bin 
tane ağırlığı arasında olumlu ve önemli ilişkiler 
belirlenmiştir. Benzer şekilde, Korkut ve Çıtak 
(1992)’ın yaptığı araştırmada da ekmeklik buğdayda 
tane verimi ile bayrak yaprak alanı, metrekaredeki 
başak sayısı, bitki boyu, başak uzunluğu, başaktaki 
başakçık sayısı, başak tane verimi ve bin tane ağırlığı 
arasında olumlu ve önemli ilişkiler belirlenmiştir. 

Ayrıca, başaklanma süresi ile bayrak yaprak 
genişliği ve başaktaki başakçık sayısı arasında; 
bayrak yaprak boyu ile, bayrak yaprak genişliği, bitki 
boyu, başak uzunluğu, başaktaki başakçık sayısı  ve 
başaktaki tane ağırlığı arasında bayrak yaprak 
genişliği ile, başaktaki başakçık sayısı, başaktaki tane 
sayısı, başaktaki tane ağırlığı arasında; bitki boyu ile 
başak uzunluğu, başaktaki başakçık sayısı, başaktaki 
tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı arasında;  başak 
uzunluğu ile başaktaki başakçık sayısı, başaktaki tane 
sayısı, başaktaki tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı 
arasında;  başaktaki başakçık sayısı ile başaktaki 
tane ağırlığı arasında; başaktaki tane sayısı ile 
başaktaki tane ağırlığı arasında olumlu ve istatistiksel 
anlamda önemli korelasyonlar belirlenmiştir.  

Birbirleri ile yüksek korelasyon katsayısına sahip 
olan karakterleri bir grup altında toplamak ve daha 
kolay yorumlamak amacıyla faktör analizi yapılmıştır.  

 Faktör analizi ile 11 karakter 2 faktör grubuna 
indirgenmiştir. Faktör 1; bitki boyu, başak uzunluğu, 
başaktaki başakçık sayısı, bayrak yaprak boyu, bin 
tane ağırlığı ve başaklanma süresinden oluşmuştur. 
Bu faktör grubu içerisindeki karakterlerden bin tane 
ağırlığı hariç diğerleri büyüme fizyolojisi ile ilgilidir. Bu 
sebeple bu faktör grubu "büyüme faktörü" olarak  
adlandırılabilir. Bu faktör grubu içerisinde yer alan 
karakterlerin  çoğunluğu arasındaki ilişkiler istatistiksel 
anlamda önemlidir. Bu nedenle bu karakterler 
içerisinde ölçümü ve değerlendirilmesi kolay olan, 
yani ölçümünde daha az zaman gerektiren 
karakterlerin değerlendirilmesi araştırıcıların 
başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Bu konuda 
çalışan araştırıcılar bir faktör grubunda yer alan 
karakterlerden birini ölçerek diğerlerini tahmin edebilir.  

 Faktör 2; başaktaki tane ağırlığı, tane verimi, 
başaktaki tane sayısı, bayrak yaprak genişliği ve 
metrekaredeki başak sayısından oluşmuştur. Bu 
faktör grubu içerisinde yer alan karakterlerin tamamı 
tane verimi ile birinci derecede ilişkili olan verim 
unsurlarıdır. Bu nedenle bu faktör grubu "tane verimi " 
faktörü olarak adlandırılabilir.  Bayrak yaprak alanı 
gelişmekte olan tanelere kuru madde birikimini 
etkileyen en önemli karakterlerden birisidir (Sade 
1999).  

Nitekim, bayrak yaprak alanının belirlenmesinde 
önemli bir etkiye sahip olan, bayrak yaprak genişliği 
ile tane verimi arasındaki korelasyon istatistiksel 
anlamda önemli olmuş ve tane verimi ile aynı faktör 
grubunda yer almıştır. Bu karakterlerin kendi 

aralarındaki ilişkilerine bakılacak olursa; bayrak 
yaprak genişliği ile başaktaki tane sayısı ve başaktaki 
tane ağırlığı arasında;  başaktaki tane sayısı ile 
başaktaki tane ağırlığı arasında istatistiksel anlamda 
önemli ilişkiler belirlenirken, metrekaredeki başak 
sayısı ile diğer karakterler arasındaki ilişkiler 
istatistiksel anlamda önemsiz olmuştur. Benzer 
şekilde, Spagnoletti ve Qualset (1990)’ in makarnalık 
buğday ile yaptığı bir araştırmada da bayrak yaprak 
genişliği - boyu ile; başaktaki tane ağırlığı ve 
başaktaki tane sayısı arasında olumlu ve önemli 
korelasyonlar olduğu belirtilmiştir. Bu özelliklerden 3 
tanesi (metrekarede başak sayısı, başakta tane 
sayısı, başaktaki tane ağırlığı ) arasında tane verimini 
oluşturma bakımından dinamik bir denge vardır. Bu 
karakterlerden birisinde meydana gelebilecek bir artış, 
diğer karakterlerin olumsuz yönde değişmesine sebep 
olabildiği gibi bu etki doğrudan tane verimine de 
yansıyabilir. 

 Faktör analizi birbiri ile istatistiksel anlamda 
önemli ilişkiler bulunan karakterlerin bir grup şeklinde 
değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir analiz 
yöntemidir. Özellikle çok sayıda karakteri 
değerlendirmekle karşı karşıya olan araştırıcılar faktör 
analizini kullanmaktadır. Faktör analizi yöntemi 
değişik araştırıcılar tarafından farklı bitkilerde değişik 
karakterleri gruplamak amacıyla kullanılmıştır (Walton 
1971, Yıldırım ve ark. 1989, Sade 1996). 

Ülkemizde ekmeklik buğdayda faktör analizi 
konusundaki araştırmalar pek yaygın değildir. Bu 
konuda sadece, Yıldırım ve ark. (1996) tarafından 
yapılan araştırmaya rastlanmıştır. Bu araştırıcılar, 14 
ekmeklik buğday genotipinde 19 özelliği faktör analizi 
ile 5 faktör grubuna indirgemişlerdir.  Bu araştırıcıların 
sonucuna göre, faktör 1; çiçeklenme tarihi, 
başaklanma tarihi, yeşil kalma süresi ve bitki boyu, 
faktör 2; bin tane ağırlığı, hasat indeksi, başak 
uzunluğu ve ilk yaprak çıkışı, faktör 3; kardeşlenme 
tarihi ve kardeş yaprak ayası genişliği, faktör 4; 
bayrak yaprak uzunluğu, bayrak yaprak alanı ve tane 
dolum süresi ve faktör 5 ise metrekarede başak 
sayısı, metrekarede bitki sayısı ve parsel veriminden 
oluşmuştur. Bu sonuçlardan bazıları bizim araştırma 
sonuçlarımızla uyum içerisindedir. Örneğin, bitki boyu 
ile başaklanma süresi; bin tane ağırlığı ile başak 
uzunluğu, metrekaredeki başak sayısı ve tane verimi 
aynı faktör gruplarında  yer almıştır.   

Faktör analizi yukarıda da bahsedildiği gibi, 
ölçülen çok sayıda karakteri bir birinden bağımsız 
gruplara ayırmak için kullanılan bir analiz yöntemidir. 
Dolayısıyla araştırıcılar yorumlarını daha çok 
korelasyon katsayılarını ve  grupları kıyaslama 
şeklinde yapmaktadır.  

Fakat, karakterler arasındaki ilişkileri basitçe 
açıklayan korelasyon katsayısı, sebep sonuç ilişkisi 
hakkında her zaman yeterli bilgiyi vermeyebilir. 
Benzer şekilde faktör analizi de daha çok yorumların 
genelleştirildiği bir yöntemdir. Faktör grupları 
içerisinde yer alan karakterlerin arasındaki ilişkilerin 
daha açık bir şekilde değerlendirilmesi, faktör 
analizinin etkinliğini artıracaktır. Bu nedenle,  tane 
verimi ile aynı faktör grubunda yer alan karakterlerin 
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tane verimi üzerine doğrudan ve dolaylı etkilerini daha 
açık bir şekilde ortaya çıkarmak amacıyla path analizi 
yapılmıştır. Bu ilişkiler Şekil 1'de şematize edilmiştir. 

Path analizi sonucunda tane verimi üzerine en 
yüksek olumlu doğrudan etkiye sahip olan karakter 
başakta tane sayısı ve metrekaredeki başak sayısı 
olmuştur. Daha önce yapılan bazı araştırmalarda da 
buğdayda başaktaki tane sayısının tane verimi 
üzerine doğrudan etkisinin yüksek olduğu bildirilmiştir 
(Gebeyehou ve ark. 1982, Ibrahim 1994, Sade ve ark. 
1995). Aynı ekolojide Dokuyucu ve Akkaya (1999) 
tarafından yürütülen bir araştırma da ekmeklik 
buğdayda tane verimi üzerine metrekarede başak 
sayısı ve başaktaki tane ağırlığının doğrudan etkisinin 
olumlu ve önemli yönde olduğunu bildirilmiştir.   

Demir ve Tosun (1991), tarafından yapılan bir 
araştırmada da ekmeklik buğdayda tane veriminin 
oluşmasında metrekaredeki başak sayısının doğrudan 
etkisinin yüksek olduğu, ekmeklik buğdayda tane 
verimini artırmak için metrekaredeki başak sayının tek 
başına yeterli olabileceğini, fakat metrekaredeki başak 
sayısının tek başına seleksiyon kriteri olarak ele 
alınmamasını, bunu etkileyen fizyolojik ve agronomik 
karakterlerin de beraber düşünülmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir. Çünkü başaktaki tane sayısı ve ağırlığı 
ile metrekaredeki başak sayısı arasında dinamik 
dengede meydana gelen değişimler önemli 
olmaktadır. Bu karakterlerden birisinde meydana 
gelecek bir değişim diğer karakterinde değişmesine 
sebep olabilir. Örneğin, artan metrekaredeki başak 
sayısı başaktaki tane sayısını ve  ağırlığını azaltacağı 
bilinmektedir. Nitekim bu araştırmada da artan 
metrekaredeki başak sayısının başaktaki tane sayısını  
azalttığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu konuda 
yapılan bir araştırma da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir (Sönmez ve ark. 1999).  

Başaktaki tane ağırlığının tane verimi üzerine 
doğrudan etkisi oldukça düşük olmuştur. Buna 
karşılık, başaktaki tane sayısı üzerinden olumlu 
yöndeki dolaylı etkisi ise oldukça yüksek olmuştur. Bu 

konuda yapılan bir araştırmada da makarnalık 
buğdayda başaktaki tane ağırlığı ile, tane verimi 
arasındaki korelasyonun önemsiz olduğu, path analizi 
sonucuna göre başaktaki tane ağırlığının, tane verimi 
üzerine doğrudan etkisi ve başaktaki tane sayısı 
üzerinden dolaylı etkisinin yüksek oranda ve olumlu 
yönde olduğu bildirilmiştir (Kılınç ve ark. 1996).   

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
gibi özetlenebilir: 

 
1. Ekmeklik buğday ıslah programında 

kullanabilmek amacıyla ölçülen çok sayıda karakter 
faktör analizi yolu ile azaltılabilir.  

2. Bu araştırmada incelen 11 karakter faktör 
analizi ile 2 faktöre indirilmiştir. Faktör 1; bitki boyu, 
başak uzunluğu, başaktaki başakçık sayısı, bayrak 
yaprak boyu, bin tane ağırlığı ve başaklanma 
süresinden oluşmuştur. Bu faktör grubu içerisindeki 
karakterlerden bin tane ağırlığı hariç diğerleri büyüme 
fizyolojisi ile ilgilidir. Bu sebeple bu faktör grubu 
"büyüme faktörü" olarak  adlandırılmıştır. Faktör 2 
başaktaki tane ağırlığı, tane verimi, başaktaki tane 
sayısı, bayrak yaprak genişliği ve metrekaredeki 
başak sayısından oluşmuştur. Bu faktör grubu 
içerisinde yer alan karakterlerin tamamı tane verimi ile 
birinci derecede ilişkili olan verim unsurlarıdır. Bu 
nedenle bu faktör grubu "tane verimi " faktörü olarak 
adlandırılmıştır. 

3. Tane verimi faktöründe yer alan karakterlerin 
tane verimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 
yapılan path analizi sonucunda en yüksek doğrudan 
etkiye başaktaki tane sayısı ve metrekaredeki başak 
sayısı sahip olmuştur. Bu değerlendirme de faktör 
analizinin etkinliğini artırmıştır. Çünkü bu araştırmada 
tane veriminin yanında incelen 10 karakterin 
tamamının tane verimi üzerine doğrudan ve dolaylı 
etkilerinin yorumlanması daha karmaşık ve daha uzun 
zaman gerektirir.  Ayrıca, çok sayıda karakterle 
araştırma yapıldığı zaman karakterler arasındaki 
etkileşimden kaynaklanacak değişimlerin 

Bayrak yaprak eni

       r35

Metrekaredeki başak sayısı

      r58

Başaktaki tane sayısı

      r89

Başaktaki tane ağırlığı
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Tane verimi

Bayrak yaprak eniŞekil 1.  Tane verimi ile aynı faktör grubunda yer alan verim karakterleri arasındaki  ilişkilere ait path diyagramı 
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yorumlanması daha karmaşık bir hal alabilmektedir. 
Bu nedenle ileride yapılacak çalışmalarda faktör 
analizinin daha etkin sonuç verebilmesi için, tane 
verimi ile aynı faktör grubunda yer alan karakterler ile 
tane verimi arasındaki ilişkilerin, doğrudan ve dolaylı 
etkilerinin göz önüne alınması, temel amacı tane 
verimini artırmak olan ıslah çalışmalarının başarısını 
olumlu yönde etkileyecektir. Bu sonuçlara göre 
ekmeklik buğdayda tane verimini artırmak amacıyla 
yapılacak ıslah çalışmalarında başaktaki tane sayısı 
ve metrekaredeki başak sayısının seleksiyon kriteri 
olarak kullanılması başarıyı artıracaktır.  

 
 

KAYNAKLAR 
 
Açıkgöz N, Aktaş ME, Moughaddam AF, Özcan K 

(1994) TARIST ve veri tabanlı Türkçe bir agro 
istatistik paketi. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları 
Sempozyumu, 5-7 Ekim, 1994 Ege Üniv. Zir. Fak. 
İzmir. 

Akçura M (2001) Ethephon ve mepiquat chloride 
uygulamasının Kahramanmaraş koşullarında iki 
ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) 
genotipinin verim ve verim unsurları üzerine etkisi. 
K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana 
Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 

Anonymous (1999) K.S.Ü. Toprak bölümü laboratuar 
analiz sonuçları. Kahramanmaraş. 

Demir İ, Tosun M (1991) Ekmeklik ve makarnalık 
buğdayda verim ve bazı verim komponetlerinin 
korelasyonu ve path analizi. Ege Üniv. Zir. Fak. 
Der., 28(1): 41-46. 

Doffing SM, Knigh  CW (1992) Alternatif model for 
path analysis of small- grain yield. Crop Science, 
32: 762-768. 

Dokuyucu D, Akkaya A (1999) Path coefficient 
analysis and correlations of grain yield and yield 
components of wheat (Triticum aestivum L.) 
genotypes. Rachis Barley and Wheat Newsletter, 
18(2):17-21. 

Gebeyehou G, Knott DR, Baker RH (1982) 
Relationships among durations of vegetative and 
grain filling phase, yield components, and grain 
yield in durum wheat cultivars. Crop Science, 22: 
287-290.  

Gravois AK, Helms RS (1992) Path analysis of rice 
yield and yield components as affected by seeding 
rate. Agronomy Journal, 84: 1-4. 

Ibrahim KIM (1994) Association and path coeffient 
analysis of some traits in bread wheat. Annals of 
Agricultural Science 32(3): 1189-1198. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kılınç M, Şener O, Gözübenli H (1996) Makarnalık 
buğdaylarda (Triticum durum Desf.) verim ve bazı 
verim komponentlerinin korelasyon ve path analizi. 
M.K. Üniv. Zir. Fak. Der. 1(1): 47-58. 

Kırtok Y, Çölkesen M (1985) Çukurova koşullarında 
denemeye alınan arpa çeşitlerinde önemli bazı 
verim unsurları üzerine path katsayısı analizi. 
Doğa Türk Tar.ve Or. Der. 9: 40-50. 

Korkut KZ, Çıtak N (1992) Yerli ve yabancı kökenli 
ekmeklik buğday çeşitlerinde tane verimi ve 
ekmeklik kalitesi unsurları üzerine araştırmalar. 
Trakya Üni. Zir. Fak. Der. 1(1): 113-121.   

Öztürk A, Akkaya A (1996) Kışlık buğdayda verim, 
verim öğeleri ve fenolojik dönemler arasındaki 
ilişkiler. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Der. 27(3): 350-
368. 

Sade  B (1996) Mısırda değişik özelliklerin faktör 
analizi. S.Ü. Zir. Fak. Der. 9(11): 171-180. 

Sade B (1999) Tahıl ıslahı (Buğday ve Mısır) S.Ü. 
Yayın No: 135. 

Sade B, Topal A, Soylu S (1995) Ekmeklik buğday 
genotiplerinde verim ve bazı verim 
komponentlerinin korelasyonu ve path analizi, 
S.Ü. Zir. Fak. Der. 7(9): 32-45. 

SAS Institue  Inc. (1999) SAS/STAT User’s Guide: 
Version 8.00 Edition: Sas Instıtue, Inc., Cary, Nc. 

Sönmez F, Ege H, Okut H (1997) Arpada terpal 
büyüme regülatörünün verim ve verim öğelerine 
etkisi, Turk. J. of Agri. and Fores., 21:87-93 

Sönmez F, Ülker M, Yılmaz N, Ege H, Bürün B, Apak 
R (1999) Tir buğdayında tane verimi ile bazı verim 
öğeleri arasındaki ilişkiler. Turk. J. of Agri. Fores., 
23:43-52. 

Spagnoletti PL, Qualset CO (1990) Flag leaf variation 
and analysis of diversity in durum wheat. Plant 
Breeding, 105: 189-202. 

Walton  PD (1971) The use of factor analysis in 
determining characters for yield selection in 
wheat. Euphytica, 20: 416-421. 

Yağdı K (2001) Bursa ekolojik koşullarında ekmeklik 
buğdaylarda (Triticum aestivum L.) verim ve 
verime etkili bazı özelliklerin korelasyonu ve path 
analizi. Uludağ Üniv. Zir. Fak. Der. 15 11-18. 

Yıldırım MB, Budak N, Arshad Y (1996) Factor 
analysis of yield and related traits in bread wheat. 
Turkish Journal of Field Crops. 1(1): 11-15.  

Yıldırım MB, Çalışkan CF, Çağırgan MI (1989) 
Patateste çeşitli özelliklerin faktör analizi. C.Ü. Zir. 
Fak. Der. 5(1): 93-106.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 1: 39-47 

 
*E-posta: seydiaydogan@yahoo.com  
 

 

Journal of Crop Journal of Crop Journal of Crop Journal of Crop 

ResearchResearchResearchResearch    

 

 

 

 

 

 
Orta Anadolu’ nun değişik ekolojilerinde ekmeklik ve makarnalık 

buğday çeşitlerinin farklı çevrelerde tane verimi ve bazı kalite 
özelliklerinin incelenmesi       

 

 

 

Seydi AYDOĞAN a, *    Mehmet ŞAHİN a    Aysun GÖÇMEN a    Mevlüt AKÇURA a 
 
 

a
 Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye 

 
 

        
Examination of grain yield and some quality traits of certain bread wheat and durum wheat cultivars under 

rain-fed locations at Central Anatolian Region of Turkey 
 
 SUMMARY

 
This study was conducted to estimate grain yield and some quality traits (protein rate, thousand kernels weight, test weight, 

grain hardness, and mini SDS sedimentation test) of 19 bread wheat (T. aestivum L.) and 5 durum wheat (T. durum L.) cultivars 
under rain fed environments (Konya, Çumra, and Obruk) of Central Anatolian Region of Turkey in 2002-2003 growing season 
according to randomized block design with four replications. 

Karahan-99, released by Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute, exhibited considerable performance 
for grain yield and some quality traits, compared to Gerek-79, widespread grown in Central Anatolian Region of Turkey. 
Kunduru-1149 responded high performance for grain yield and mini SDS- sedimentation test with respect to all the other 
durum wheat cultivars. Of the environments tested bread wheat and durum wheat cultivars, Konya responded grain yield and 
thousand kernels weight overall cultivars, while Obruk for protein rate, test weight, and mini SDS-sedimentation test. It was 
found that all environments tested did not exhibit statistically significant differences for grain hardness. 
 

KEY WORDS: Bread wheat (T. aestivum L.), durum wheat (T durum L.), grain yield, quality traits 
 

 

 

ÖZET 

 
Bu araştırma 2002-2003 yetiştirme sezonunda, 19 ekmeklik ve 5 makarnalık buğday çeşidi ile Konya, Çumra ve Obruk alt 

bölgelerinde tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çeşitlerin tane verimi ve bazı kalite 
özellikleri (protein oranı, mini SDS sedimantasyon , bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane sertliği) incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Karahan-99 
ekmeklik buğday çeşidi, İç Anadolu Bölgesi’ nde yaygın olarak yetiştirilen Gerek-79 ekmeklik buğday çeşidine göre 
denemelerin yürütüldüğü tüm alt bölgelerde tane verimi ve bazı kalite özellikleri yönüyle daha yüksek performans göstermiştir. 
Makarnalık buğdaylarda ise Kunduru-1149 tane verimi ve SDS sedimantasyon değeri yönüyle diğer makarnalık buğday 
çeşitlerine göre yüksek performans göstermiştir. Ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda Konya alt bölgesi tane verimi ve bin 
tane ağırlığı, Obruk alt bölgesi ise protein oranı, hektolitre ağırlığı ve mini SDS sedimantasyon özellikleri açısından istatistiksel 
olarak farklılık gösterirken, tane sertliğine göre alt bölgeler arasında farklılık belirlenememiştir.  
 

ANAHTAR KELİMELER: Ekmeklik buğday (T. aestivum L.), makarnalık buğday (T. durum L.), tane verimi, kalite 
özellikleri 
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GİRİŞ 
 
Islah çalışmalarında temel amaç verim ve kalite 

özelliklerini iyileştirmektir. Ülkemizde değişik yıllarda 
farklı özeliklere sahip olan ekmeklik ve makarnalık 
buğday çeşitleri geliştirilmiş ve yeni çeşitler 
geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları devam 
etmektedir. Bu nedenle yaygın üretimi yapılan ve yeni 
tescil edilmiş ekmeklik ve makarnalık buğday  
çeşitlerinin verim ve kalite özellikleri  hakkında 
çalışmaların yapılması buğday üreticilerinin, 
değirmencilerin, fırıncıların ve konuyla ilgili 
araştırmacıların bilgilendirilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Türkiye 9.4 milyon hektarlık buğday 
ekim alanından yaklaşık 19 milyon ton buğday 
üretimiyle, dünya’da 7. sırada yer almaktadır. Buna 
rağmen kalite özelliklerinde standartları 
yakalayamamasından dolayı bazı yıllarda kaliteli 
buğday ithal etmek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde 
iklim çok değişkenlik gösterir. Bu nedenle çeşitlerin 
tane verim ve kalite karakterlerinde değişimler 
meydana gelmektedir. Dünya pazarlarında 
buğdayların sınıflandırılmasında genellikle protein 
oranı, tane sertliği ve rengi dikkate alınmaktadır. 
Sanayici iç ve dış tüketim isteklerine cevap verecek 
kalitede buğday üretilmesini arzu etmektedir. Schiller 
ve ark. (1967), buğday kalitesinin aynı tarlada dahi 
farklılık gösterdiğini, bu farklılığa neden olan üç 
önemli faktörün ise iklim, toprak ve çeşit olduğunu 
bildirmişlerdir. Bu üç faktörün buğday kalitesi üzerine 
toplam etkisi çok değişkendir ve her birinin etkisini 
tam olarak belirlemek oldukça güçtür. 

Bu araştırma, üç alt bölgede yetiştirilen 19 
ekmeklik ve 5 makarnalık buğday çeşidinin tane 
verimi ve bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 
yürütülmüştür. 

 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Bu araştırma 2002-2003 yetiştirme sezonunda 

Konya, Çumra ve Obruk alt bölgelerinde tesadüf 
blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak 
yürütülmüştür. Araştırmada 19 adet ekmeklik (BDME 
00/01K, Karahan-99, Dağdaş-94, Bağcı-2002, Gün-
91, Kıraç-66, Bezostaya-1, Gerek-79, İkizce-96, Aytın-
98, Yakar-99, Demir-2000, Bayraktar-2000, Mızrak, 
Türkmen, Harmankaya-99, Altay-2000, Zencirci ve 
Atlı) ve 5 adet makarnalık buğday çeşidi (Yelken-
2000, Kunduru-1149 Altıntaş-95, Mirzabey-2002 ve 
Zenit) kullanılmıştır. Denemelerin ekimi, parsel 
mibzeriyle her parselde 6 sıra ve 550 adet/m2 tohum 
olacak şekilde yapılmıştır. Parsel boyutları 1.2 m x 7 
m olarak ayarlanmış ve her parsel arasında 35 cm 
mesafe bırakılmıştır. Ekimle birlikte her parsele 2.7 
kg/da N ve 6.9 kg/da  P2O5 verilmiştir. Üst gübre 
olarak da 4 kg/da N verilmiştir. Yetiştirme sezonu 
boyunca düşen yağış miktarı  alt bölgelerde Konya’ da 
326, Çumra’ da 430 ve Obruk da 306 mm olmuştur. 
Araştırmada çeşitlerin tane verimi ve bazı kalite 
özellikleri (protein oranı, mini SDS sedimentasyon 
testi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane 

sertliği) incelenmiştir. Veriler MSTAT-C programında 
analiz edilmiş ve ortalamaların karşılaştırılması aynı 
programda LSD testine göre yapılmıştır. Bin tane 
ağırlığı (g/1000 adet) Williams ve ark (1988)’e göre, 
hektolitre ağırlığı (kg/100lt) AACC Metodu 55-10, tane 
sertliği PSI (NIR) AACC metodu 39-70, protein oranı 
(%) (NIR) AACC metodu 39-10 (Anon.1990), mini 
sodyum dodecyl sülfat sedimantasyon (SDS 
sedimantasyon, ml olarak) Pena (1990)’a göre 
yapılmıştır. 

 
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
Ekmeklik Buğday 
 
Tane verimi 
 
Araştırmanın yürütüldüğü alt bölgeler içerisinde en 

yüksek tane verimi, Konya alt bölgesinden  (394 
kg/da), en düşük tane verimi ise Obruk alt 
bölgesinden (170 kg/da) elde edilmiştir. Orta Anadolu 
Bölgesinde Mayıs-Haziran ayları kuru madde birikimin 
en yüksek olduğu dönemlerdir. Bu aylarda meydana 
gelecek bir stres (kuraklık gibi) faktörü sonucunda 
bitkide tane dolum süresi kısalmakta bunun 
sonucunda da küçük ve cılız tane elde edilmektedir. 
Bu nedenle Obruk alt bölgesindeki ortalama buğday 
verimi, Konya ortalamasının (225 kg/da) altında 
olmuştur (Çizelge 1). Ekmeklik buğday çeşitlerinin üç 
alt bölge ortalamasına bakıldığında en yüksek tane 
verimleri Karahan-99, Gerek-79 ve Dağdaş-94 
çeşitlerinden sırasıyla 367, 361 ve 357 kg/da olarak 
elde edilmiştir. Yalvaç ve ark. (1999), Orta Anadolu 
‘da yaptıkları bir çalışmada Gerek-79, Kıraç-66, Gün-
91’in sırasıyla 324, 288, 334 kg/da verim verdiğini 
belirtmişlerdir. Bölgede yaygın olarak ekimi yapılan, 
yeni tescil edilmiş ve bölgeye girmesi muhtemel 
çeşitler bu araştırmada değerlendirilmiştir. Yeni 
geliştirilen ekmeklik buğday çeşitlerinden Karahan-99 
ve Dağdaş-94 çeşidi hariç diğer çeşitler Gerek-79 
çeşidinden daha düşük tane verimi vermişlerdir. Bu iki 
çeşitten Karahan-99 çeşidinin yüksek tane verimi 
yanında kalite kriterleri yönüyle de Gerek-79 dan daha 
üstün özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Çeşitlerin 
tane verimleri arasındaki fark istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur (Çizelge 1).  

Bezostaya-1 çeşidi Konya ilinin bazı yörelerinde 
çiftçiler tarafından kalite özelliklerinin yüksek olması 
nedeni ile hem sulu hem de kuru koşullarda 
yetiştirilmektedir. Bu araştırmada ise Bezostaya-1 
çeşidinin tane verimi diğer çeşitlere göre oldukça 
düşük olmuştur. Bu nedenle bu çeşidin kuru şartlar 
yerine sulu şartlarda yetiştirilmesinin daha uygun 
olacağı sonucuna varılmıştır (Şekil 1). 

 
Bin tane ağırlığı 
 
Araştırmanın yürütüldüğü çevreler içerisinde en 

yüksek bin tane ağırlığı, Konya alt bölgesinden 
(34.1g), en düşük bin tane ağırlığı ise Obruk alt 
bölgesinden (29.1 g)  elde edilmiştir.  
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Çizelge 1. Ekmeklik buğday çeşitlerinin tane verimi, bintane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı  değerleri 

 
Tane verimi (kg/da) Bintane ağırlığı (g) Hektolitre ağırlığı (kg/100 lt) Çeşitler 

O Ç K Ort O Ç K Ort O Ç K Ort 
BDME 00/1K 169 382 404 318 29.8 36.2 35.1 33.7 77.9 79.5 77.0 78.1 
Karahan-99 195 465 442 367 29.2 34.1 33.9 32.4 78.4 78.9 77.3 78.2 
Dağdaş-94 191 426 455 357 28.9 35.6 35.3 33.3 77.5 79.1 77.2 77.9 
Bağcı-2002 172 405 360 312 28.5 33.8 33.3 31.9 75.9 77.1 76.5 76.5 
Gün-91 182 303 356 280 28.6 31.7 31.0 30.4 79.2 77.9 77.1 78.1 
Kıraç-66 179 311 364 284 27.5 30.8 32.1 30.1 79.8 78.5 77.8 78.7 
Bezostaya-1 158 248 348 251 29.7 33.5 35.0 32.7 77.6 78.5 76.9 77.7 
Gerek-79 172 458 454 361 27.4 31.1 32.4 30.3 77.3 78.0 76.2 77.1 
İkizce-96 180 360 414 318 28.1 31.3 34.3 31.2 78.8 79.6 77.9 78.8 
Aytın-98 190 318 434 314 29.1 32.9 34.9 32.3 75.7 75.1 73.7 74.8 
Yakar-99 175 360 397 310 29.1 31.4 33.6 31.3 77.9 77.5 77.7 77.7 
Demir-2000 167 332 411 303 29.1 35.4 35.1 33.4 77.9 78.8 77.4 77.4 
Bayraktar-2000 194 359 446 333 29.9 32.4 36.4 32.9 79.7 78.6 78.6 79.0 
Mızrak 163 351 374 296 25.8 30.8 31.6 29.4 77.0 76.1 75.0 76.8 
Türkmen 156 331 347 271 28.3 32.7 33.8 31.6 77.6 79.3 77.2 78.0 
Harmankaya-99 150 371 334 285 27.7 33.8 32.0 31.1 78.0 77.6 74.7 76.1 
Altay-2000 170 331 429 310 30.2 34.2 34.3 32.9 78.4 78.8 76.9 78.0 
Zencirci 147 366 411 308 34.0 37.1 41.3 37.5 78.6 78.4 77.4 78.1 
Atlı 128 360 357 282 33.0 37.9 36.7 35.9 76.8 77.4 75.1 76.4 
Ortalama 170 366 395 310 29.1 33.5 34.1 32.2 77.3 77.8 76.1 77.1 
AÖF 21.5 82.6 61.8 34.6 1.2 1.9 2.1 1.0 1.0 1.2 1.3 0.7 
DK % 8.9 11.2 11.0 13.8 3.0 4 4.3 4 0.9 1.1 1.1 1.0 

*  O: Obruk, Ç: Çumra, K: Konya (Alt bölgeler)  
* AÖF: Asgari Önem Farkı - 0.05 DK: Değişim Katsayısı  

 
 

Çizelge 2. Ekmeklik buğday çeşitlerinin tane sertliği, protein oranı ve mini sedimantasyon (SDS) değerleri  
 

Çeşitler Tane sertliği (PSI) Protein oranı (%) Mini SDS (ml) 
 O Ç K Ort O Ç K Ort O Ç K Ort 
BDME 00/1K 34.1 29.0 36.8 33.3 13.0 12.8 13.5 13.1 12.1 8.5 10.1 10.2 
Karahan-99 48.2 45.5 49.8 47.8 13.3 13.1 13.2 13.2 17.4 9.7 13.6 13.6 
Dağdaş-94 29.0 27.8 30.9 29.2 13.2 13.3 13.6 13.4 11.7 8.2 9.7 9.9 
Bağcı-2002 46.5 41.8 44.1 44.1 12.5 11.6 12.1 12.1 16.5 9.6 13.7 13.2 
Gün-91 41.9 37.8 39.8 39.8 12.3 13.2 12.3 12.6 15.3 11.5 13.0 13.3 
Kıraç-66 49.7 43.8 48.3 47.2 13.5 13.5 14.0 13.7 16.2 10.0 13.5 13.2 
Bezostaya-1 44.8 36.8 37.2 39.6 12.6 12.8 13.4 12.9 16.8 11.7 13.6 14.1 
Gerek-79 49.6 48.5 50.0 49.4 13.1 13.0 13.0 13.0 15.1 7.6 10.3 11.0 
İkizce-96 40.6 36.3 33.1 36.7 12.9 12.3 13.4 12.8 17.8 12.0 14.1 14.7 
Aytın-98 35.6 29.5 35.2 33.4 12.6 12.9 14.0 13.2 14.0 10.5 13.0 12.4 
Yakar-99 39.8 40.5 41.9 40.7 13.1 13.2 13.5 13.3 15.2 10.5 13.1 12.8 
Demir-2000 46.1 38.0 38.8 41.0 12.3 12.9 12.6 12.6 14.6 11.7 13.2 13.2 
Bayraktar-2000 50.6 49.5 53.3 51.1 12.6 12.4 12.3 12.5 13.0 7.8 11.0 10.6 
Mızrak 49.6 50.3 51.3 50.4 13.6 12.7 13.3 13.2 16.6 8.8 14.3 13.2 
Türkmen 35.0 29.5 31.6 32.0 13.1 13.4 14.0 13.5 15.0 9.8 13.0 12.6 
Harmankaya-99 46.3 40.8 42.0 43.0 12.6 12.1 12.9 12.5 14.2 9.6 12.1 12.0 
Altay-2000 46.8 43.8 48.9 46.5 12.4 13.2 13.2 12.9 14.8 10.0 11.7 12.3 
Zencirci 31.9 27.0 28.9 29.3 13.0 13.2 12.8 13.0 14.7 10.5 10.6 11.8 
Atlı 35.5 31.0 37.1 34.5 12.2 12.7 12.8 12.6 16.0 9.8 11.7 12.5 
Ortalama 42.5 38.6 41.1 40.7 12.8 12.8 13.1 12.9 14.8 9.7 12.2 12.3 
AÖF 5.4 4.3 5.2 2.8 0.5 0.7 0.7 0.4 2.2 2.2 1.8 1.2 
DK % 8.9 7.9 9 8.6 2.9 3.9 3.9 3.6 10.1 12.0 10.3 11.7 

* O : Obruk, Ç : Çumra, K : Konya (Alt bölgeler)  
*AÖF: Asgari Önem Farkı-0,05 DK: Değişim Katsayısı  
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Şekil 1. Ekmeklik buğday çeşitlerinin alt bölgelere göre tane verimleri (kg/da) 
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Şekil 2. Ekmeklik buğday çeşitlerinin alt bölgelere göre bin tane ağırlıkları (g) 
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Şekil 3.  Ekmeklik buğday çeşitlerinin alt bölgelere göre hektolitre ağırlıkları (kg/100lt) 
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Şekil 4. Ekmeklik buğday çeşitlerinin alt bölgelere göre tane sertliği (PSI) 
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Şekil 5. Ekmeklik buğday çeşitlerin alt bölgelere göre protein oranları (%) 
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Şekil 6. Ekmeklik buğday çeşitlerin alt bölgelere göre mini SDS sedimantasyon değerleri (ml) 

 
 

Yalvaç ve ark. (1999), Orta Anadolu’da yaptıkları 
bir çalışmada ekmeklik buğdaylarda bin tane 
ağırlığının 28.5 - 31.6 g arasında değiştiğini 
belirlemişlerdir. Yine Çağlayan ve Elgün (1999), 
ekmeklik buğdaylarda Konya alt bölgesindeki bin tane 
ağırlığının 39 g, Çumra da ise 44.6 g olduğunu 
belirlemişlerdir. Ekmeklik buğday çeşitlerinden üç alt 
bölgede en yüksek bin tane ağırlığı  Zencirci, Atlı ve 
Demir-2000 çeşitlerinden sırasıyla 37.47, 35.85 ve 
33.36 g elde edilmiştir (Şekil 2). 

 
Hektolitre ağırlığı 
 
Hektolitre ağırlığı ile un verimi arasında yüksek bir 

korelasyon bulunmaktadır. Bunun sebebi hektolitre 
ağırlığının tane ağırlığından ziyade tane yoğunluğu ile 
bağlantılı olması ve daha yoğun tanelerin daha fazla 
endosperm içermesinden kaynaklanmaktadır. 
Hektolitre ağırlığı çeşit, iklim, nem oranı ve tanenin 
şekli ile ilişkilidir. Ekmeklik buğday da yapılan 
araştırmalarda hektolitre ağırlığının 74.67-79.75 
kg/100 lt arasında değiştiği belirtilmiştir (Ercan ve ark. 
1988). Araştırmanın yürütüldüğü çevreler içerisinde 
en yüksek hektolitre ağırlığı Çumra alt bölgesinden 
(77.8 kg/100 lt), en düşük hektolitre ağırlığı ise Konya 
alt bölgesinden (76.1 kg/100 lt) elde edilmiştir. 
Ekmeklik buğday çeşitlerin de üç alt bölgede en 
yüksek hektolitre ağırlıkları Bayraktar-2000, İkizce-96 

ve Kıraç-66 çeşitlerinden sırasıyla 78.97, 78.76 ve 
78.68 kg/100 lt elde edilmiştir (Şekil 3). 

 
Tane sertliği 
 
Tane sertliği, işleme ve bileşim yönünden 

önemlidir Elgün (1977). Sertlik ve yumuşaklık çeşide 
bağlı bir özellik olmakla beraber iklim ve toprak 
faktörlerinden de etkilenir. Çok sert çeşitler 
değirmenciler açısından istenmeyen bir durumdur. 
İşleme sırasında fazla enerji sarfiyatı olmaktadır. 
Genellikle ekmeklik unlar sert buğdaydan elde 
edilmektedir Zeleny (1971). Araştırmanın yürütüldüğü 
çevreler içerisinde en yüksek tane sertliği Çumra alt 
bölgesinden (38.6), en düşük tane sertliği ise Obruk 
alt bölgesinden (42.5) elde edilmiştir. Ekmeklik 
buğday çeşitlerinin üç alt bölgenin tane sertliği 
ortalamalarına bakıldığında Dağdaş-94 (29.18) en 
sert ve Bayraktar-2000 ise (51.13) yumuşak sınıfta 
yer almışlardır (Şekil 4). 

  
Protein oranı 
 
Kaliteli buğday terimi; bir çeşidin belli protein 

seviyesinde işlenen mamul açısından göstermiş 
olduğu performanstır. Çeşitlerin protein oranında 
görülen farklılıkların kalıtsal bir özellik olmasının 
yanında çevreninde büyük etkisi vardır.  
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Johnson (1972), buğday çeşitlerinde tanedeki 
protein oranında % 1’lik artışın, verimde % 10’luk 
artışa eşdeğer olduğunu belirterek buğday da 
kalitenin önemini vurgulamıştır.  

Araştırmanın yürütüldüğü çevreler içerisinde en 
yüksek protein oranı Konya alt bölgesinden (%13.1) 
elde edilmiştir. Obruk ve Çumra alt bölgelerindeki 
protein oranı (%12.8) ile aynı grup da yer almıştır. 
Çağlayan ve Elgün (1999), yaptıkları bir çalışmada 
buğdaylarda ortalama ham protein oranını % 12 
olduğunu tespit etmişlerdir. Ekmeklik buğday çeşitlerin 
de üç alt bölgede en yüksek protein oranı Kıraç-66, 
Türkmen, Dağdaş-94 ve Karahan-99 çeşitlerinden 
sırasıyla % 13.70, 13.52, 13.42 ve 13.22 olarak elde 
edilmiştir. Kıraç-66 çeşidinin protein oranı yüksek 
olmasına rağmen tane verimi diğer çeşitlerden düşük 
olmuştur. Karahan-99 çeşidi tane verimi ve protein 
oranı bakımından tüm alt bölgelerde üstün 
performans göstermiştir (Şekil 5).  

           
 Mini SDS sedimantasyon değeri 
 
Sedimantasyon değeri, protein kalitesini belirleyen 

ve kalıtım derecesi yüksek bir kriterdir Zeleny (1971). 
Sedimantasyon değeri buğdayın ekmeklik değeri 
hakkında bilgi verir ve yüksek olması istenir. 
Araştırmanın yürütüldüğü alt bölgeler içerisinde en 
yüksek SDS sedimantasyon değeri Obruk alt 
bölgesinden (17.8 ml), en düşük SDS sedimantasyon 
değeri ise Çumra alt bölgesinden (7.6 ml) elde 
edilmiştir. Ekmeklik buğday çeşitlerinin üç alt bölgede 
mini SDS sedimantasyon değeri ortalamalarına 

bakıldığında  İkizce-96 (14.7ml) çeşidinin birinci 
sırada yer aldığı belirlenmiştir.  

Obruk alt bölgesindeki ekmeklik buğday 
çeşitlerinin verimleri düşük ancak, kalite kriterleri diğer 
alt bölgelere göre yüksek değerlere ulaşmıştır. Alt 
bölge ortalamalarına bakıldığında İkizce-96, 
Bezostaya-1 ve Karahan-99 çeşitlerinin mini SDS 
değerleri yönünden ilk üç sırada yer aldıkları tespit 
edilmiş olup  ekmeklik kalitelerinin de iyi olacağı 
söylenebilir. Diğer bazı çeşitlerde alt bölge ortalaması 
üzerinde değere sahip olmuşlardır (Şekil 6). 

 
 
Makarnalık Buğday 

 
Tane verimi 

 
Araştırmanın yürütüldüğü alt bölgeler içerisinde en 

yüksek tane verimi Konya alt bölgesinden (314 kg/da), 
en düşük tane verimi ise Obruk alt bölgesinden (118 
kg/da) elde edilmiştir. Yalvaç ve ark (1999), Orta 
Anadolu’da yaptıkları bir çalışmada Kunduru-1149 ‘un 
tane veriminin 321 kg/da olduğunu belirlemişlerdir. 
Makarnalık buğday çeşitlerin de üç alt bölgenin verim 
ortalamaları incelendiğinde Kunduru-1149, Mirzabey-
2002 ve Zenit çeşitlerinin sırasıyla 279, 226 ve 220 
kg/da ile ön sıralarda yer aldığı görülmektedir (Çizelge 
3). Çeşit verimlerine bakıldığında Kunduru-1149’un 
Obruk, Çumra ve Konya alt bölgelerinde verimi en 
yüksek olmuştur. Kuru şartlarda Kunduru-1149 
çeşidinin diğer çeşitlere oranla yüksek verim verdiği 
tespit edilmiştir. Mirzabey-2002 ve Zenit çeşitleri ise 
Kunduru-1149 çeşidini takip etmişlerdir (Şekil 7). 

 
Çizelge 3. Makarnalık buğday çeşitlerinin tane verimi, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı  değerleri 
 

Tane verimi  
(kg/da) 

Bintane ağırlığı  
(g/1000 adet) 

Hektolitre ağırlığı (kg/100lt) Çeşitler 

O Ç K Ort O Ç K Ort O Ç K Ort 
Yelken 91 165 323 193 39 38 40.7 39 78.2 77.6 77 77.6 
Kunduru-1149 148 326 364 279 34 36 38.3 36 77.9 77.6 76.1 77.2 
Altıntaş-95 96 221 246 187 39 38 39.3 39 79 77.7 75.2 77.3 
Mirzabey 126 234 318 226 44 39 42.8 42 78.4 74.8 74.5 76.0 
Zenit 125 211 322 220 39 37 44.5 40 80.3 78 76.7 78.3 
Ortalama 118 231 314 221 39 37 41.1 39 78.7 77.1 75.9 77.2 
AÖF  21 129 96 50 3.2 3.4 4.08 1.9 0.81 1.32 1.15 0.6 
DK (%) 12 15 14 17 5.4 6 6.45 6 0.67 1.11 0.98 0.94 

*O: Obruk, Ç: Çumra, K: Konya (Alt bölgeler) *AÖF: Asgari Önem farkı- 0,05 DK: Değişim Katsayısı  
 
Çizelge 4. Makarnalık buğday çeşitlerinin tane sertliği, protein oranı ve mini sedimantasyon (SDS) değerleri  
 

Dane sertliği (PSI) Protein oranı (%) SDS (ml) Çeşitler 
O Ç K Ort O Ç K Ort O Ç K Ort 

Yelken 37 27 29 31 13.9 13.2 15.0 14.0 8.1 4.1 6.1 6.1 
Kunduru-1149 54 50 50 51 12.7 11.8 12.7 12.4 10.0 7.4 8.1 8.5 
Altıntaş-95 42 33 32 36 13.2 12.6 14.6 13.5 8.0 3.8 5.9 5.9 
Mirzabey 36 31 31 33 13.2 12.9 14.4 13.5 5.4 3.0 4.5 4.3 
Zenit 37 31 28 32 13.2 13.1 14.9 13.7 7.0 6.1 5.8 6.3 
Ortalama 41 34 34 36 13.2 12.7 14.3 13.4 7.7 4.9 6.1 6.2 
AÖF  10 7 6.8 4.4 4.2 3.8 3.8 1.0 2.0 2.8 1.6 1.2 
DK (%) 16 13 13 15 4.2 6.3 3.8 5.0 9.6 10.5 11.0 11.6 

*O: Obruk, Ç: Çumra, K: Konya (Alt bölgeler) *AÖF: Asgari Önem Farkı - 0,05 DK: Değişim Katsayısı  



 
 
 
 

AYDOĞAN ve ark. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 1: 39-47 
 

 45 

25

75

125

175

225

275

325

375

425

Yelken Kunduru-1149 Altıntaş Mirzabey Zenit Ortalama

D
an

e 
ve

rim
i k

g/
da

Obruk Çumra Konya Ortalama

279

314

231

117

221

     

 
Şekil 7. Makarnalık buğday çeşitlerinin  alt bölgelere göre tane verimleri (kg/da) 
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Şekil 8. Makarnalık buğday çeşitlerinin alt bölgelere göre bin tane ağırlığı (g) 
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Şekil 9. Makarnalık buğday çeşitlerinin alt bölgelere göre hektolitre ağırlıkları (kg/100lt) 
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Şekil 10. Makarnalık buğday çeşitlerinin alt bölgelere göre tane sertliği 

 



 
 
 
 

AYDOĞAN ve ark. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 1: 39-47 
 

 46 

10

11

12

13

14

15

16

Yelken Kunduru-1149 Altıntaş Mirzabey Zenit Ortalama

P
ro

te
in

 o
ra

nı

 Obruk Çumra Konya Ortalama

14.8

14.3

13.2

12.7

11.7

13.4

      
Şekil 11. Makarnalık buğday çeşitlerin alt bölgelere göre protein oranı (%) 
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Şekil 12. Makarnalık buğday çeşitlerinin alt bölgelere göre mini sedimantasyon değerleri (ml) 

 
 

Bin tane ağırlığı 
 
Makarnalık buğdaylarda bin tane ağırlığının 40 g 

ve üstünde olması istenir Dalcam (1993). Bin tane 
ağırlığı, irmik verimini belirleyen bir kalite unsuru 
olduğu gibi üç ana verim unsurundan birisidir Matsuo 
ve Dexter (1980). Araştırmanın yürütüldüğü çevreler 
içerisinde en yüksek bin tane ağırlığı Konya alt 
bölgesinden (41.1 g), en düşük bin tane ağırlığı ise 
Çumra alt bölgesinden (37 g) elde edilmiştir. 
Makarnalık buğday çeşitlerinin üç alt bölgenin 
ortalamalarına bakıldığında bin tane ağırlığı 
bakımından Mirzabey-2002 ve Zenit sırasıyla 41.72 
ve 40.29 g ile birinci sırada yer almışlardır. Çeşitlerin 
bin tane ağırlığına bakıldığında Obruk ve Çumra da 
Mirzabey-2002, Konya da ise Zenit birinci sırada yer 
almıştır (Şekil 8). 

 
Hektolitre ağırlığı 
 
Araştırmanın yürütüldüğü çevreler içerisinde en 

yüksek hektolitre ağırlığı Obruk alt bölgesinden 
(78.7kg/100 lt), en düşük hektolitre ağırlığı ise Konya 
alt bölgesinden (75.9 kg/100lt) elde edilmiştir. 
Makarnalık buğday  çeşitlerinin üç alt bölgenin 
hektolitre ağırlığı ortalamalarına bakıldığında Zenit ve 
Yelken-2000 çeşitlerinden sırasıyla 78.32 ve 
77.6kg/100 lt değerleri elde edilmiştir. Çeşitlerin 
hektolitre ağırlığına bakıldığında Obruk ve Çumra’ da 

Altıntaş ve Zenit, Konya’da ise Yelken-2000 ve Zenit 
öne çıkmışlardır (Şekil 9). 

 
Tane sertliği (PSI) 
 
Makarnalık buğdaylarda sertlik oranının yüksek 

olması istenen bir durumdur. Sert taneler işleme ve 
bileşimi yönünden çok önemlidir. Tane sertliği ile irmik 
verimi ve kalitesi arasında pozitif bir ilişki vardır. 
Araştırmanın yürütüldüğü çevreler içerisinde en 
yüksek tane sertliği Çumra  ve Konya alt bölgesinden 
(34), en düşük tane sertliği ise Obruk alt bölgesinden 
(41) elde edilmiştir. Makarnalık buğday çeşitlerinin üç 
alt bölgenin ortalamalarına bakıldığında  tane sertliği 
bakımından Yelken-2000 (31) en sert ve Kunduru-
1149 (51) en yumuşak değerleri almışlardır. Çeşitlerin 
tane sertliği değerine bakıldığında Obruk alt 
bölgesinde Mirzabey-2002 (35.70), Çumra alt 
bölgesinde Yelken-2000 (26.50) ve Konya alt 
bölgesinde ise Zenit çeşidinin (27.92) en sert özellikte 
oldukları belirlenmiştir (Şekil 10). 

 
Protein oranı 
 
Protein miktarı ve kalitesi makarnalık buğdaydan 

elde edilecek irmiğin kalitesini belirleyen bir kriterdir. 
Makarnalık buğdaylarda protein oranının %13’ün 
üzerinde olması istenmektedir. Bu oran %11‘in altına 
düştüğünde makarna kalitesi düşmektedir Fortini 
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(1988). Araştırmanın yürütüldüğü çevreler içerisinde 
en yüksek protein oranı Konya alt bölgesinden (% 
14.3) en düşük protein oranı ise Çumra alt 
bölgesinden (% 12.7)  elde edilmiştir. Makarnalık 
buğday çeşitleri için üç alt bölgenin protein oranı 
ortalamalarına bakıldığında Yelken-2000 ve Zenit 
çeşitlerinin sırasıyla % 14.01 ve 13.73 ile birinci sırada 
yer aldığı belirlenmiştir (Şekil 11).  

            
Mini SDS sedimantasyon değeri 
 
Araştırmanın yürütüldüğü çevreler içerisinde en 

yüksek mini SDS sedimantasyon değeri Obruk alt 
bölgesinden (7.7 ml), en düşük mini SDS 
sedimantasyon değerini ise Çumra alt bölgesinde (4.9 
ml) elde edilmiştir. Makarnalık buğday çeşitlerinin üç 
alt bölgenin mini SDS sedimantasyon ortalamalarına 
bakıldığında Kunduru-1149’un (8.50 ml) birinci sırada 
yer aldığı görülmektedir (Şekil 12). 

  
 

 SONUÇ 
 
Araştırmanın yürütüldüğü alt bölgelerde, kuru 

şartlarda Karahan-99 çeşidinin verim, protein oranı 
bakımından iyi sonuç verdiği, İkizce-96 çeşidinin ise 
ekmeklik kalitesi açısından önemli olan mini SDS 
sedimantasyon değerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü tarafından geliştirilen Karahan-99 çeşidinin 
bölgenin kaliteli beyaz ekmeklik buğday ihtiyacını 
karşılayabilecek özellikte  olduğu görülmektedir.  

Araştırmanın yürütüldüğü alt bölgelerde, kuru 
şartlarda makarnalık buğdaylarda verim ve mini SDS 
değeri bakımından Kunduru-1149 çeşidinin birinci 
sırada yer aldığı tespit edilmiştir. 
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Bitki korumada değiştirilmiş DNA ve gen klonlama teknolojileri (Derleme) 

 
 ÖZET

 
Rekombinant DNA teknolojisi araştırmacıların laboratuar şartlarında DNA sekanslarını izole edip istekleri doğrultusunda 

düzenlemelerini olanaklı kılar. Bu teknolojiyi kullanarak herhangi bir kaynaktan kodlanmış herhangi bir genin ekspresyonunu 
gerçekleştirmek mümkündür. Bitkilerden, funguslardan, bakterilerden veya laboratuarda sentezlenmiş bir sekanstan bile 
herhangi bir canlıya bilgi aktarılabilir ve orada çalışması sağlanabilir. Bu araçlar bitkilerin geliştirilmesine, bitki korumada 
yarayışlı genlerin aktarımı ile bitki patojenlerine ve zararlılara karşı dayanıklılık kazandırılması gibi avantajlar sağlamaktadır. 
Bu derlemede bitki koruma ile ilgili yeni biyoteknolojik yöntemler tartışılmaktadır. 
 

ANAHTAR KELİMELER: Değiştirilmiş DNA, dayanıklılık, gen aktarımı 
 

 

 

SUMMARY 

 
Recombinant DNA technology allows researchers to isolate and manipulate DNA sequences in vitro. Using this 

technology, it is possible to express virtually any kind of coding sequence from any possible source. Selected genes or 
sequences from animals, plants, fungi, bacteria, or even sequences synthesized in vitro can be introduced into and expressed in 
almost any other organism. These tools allow the development of novel crop plants and in plant protection with the improved 
characteristics gained by the transfer of useful genes, such as those that provide resistance against plant pathogens and pests, 
have many advantages. In this review the new biotechnological methods related to plant protection are discussed. 
 

KEY WORDS: Recombinant DNA, resistance, gene transfer 
 

 

INTRODUCTION 

 
An Engineer Bacterium 
 
Agrobacterium tumefaciens is a plant pathogen 

that causes a disease in dicotyledonous (broad-leafed 
such as cotton) plants called crown gall. Crown gall is 
a tumor that usually forms on the stem of plants and 
consists of rapidly dividing cells. The crown gall is 

essentially a plant cancer. These galls do not kill the 
plant directly but tap resources from the plant and can 
sometimes grow large enough to block the vascular 
system of the stem. Virulent strains of Agrobacterium 
that are capable of causing tumors in plants carry 
large plasmids called Ti (tumor inducing) plasmids 
(Caplan et al 1983). When infection occurs, a portion 
of the Ti plasmid is transferred to the plant cell and is 
incorporated into the plant genome (Fig. 1). The 
segment of the DNA that is transferred to the plant is 
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Table 1. Techniques used in plant biotechnology (United States 1988; Nottingham 1998; National Research Council 

1987; Union of Concerned Scientists, http://www.ucsusa.org/agriculture/biotech.whatis.html, 1999). 
 

Direct DNA 
update 

Certain methods or electrical treatments allow direct uptake or incorporation of DNA into plant 
cells. Because hundreds of cells can be simultaneously treated, it is a relatively easy technique. 
Cells expressing the desired trait can be generated and tested further. 

Vector-
mediated 
transfer 

Uses vectors (plasmid or virus) to transfer genes into plant cells. Vectors can generally improve 
gene transfer because they permit genes to be stably maintained and easy to track. Different 
species and cells may require different types of vectors, and often, much work must go into 
creating an appropriate vector system before genes can be transferred into a specific organism. 

DNA 
mic.injection 

DNA is directly introduced into individual cells using special apparatus. Although fewer cells can 
be injected with DNA, a higher frequency of successful uptake and incorporation of the foreign 
genetic material can be achieved (up to 14 percent of injected cells). 

Plant tissue 
culture 

Cells are grown on an artificial solid or liquid medium by taking a sterile sample of young, 
actively growing tissues and transforming them using bacterial vector or gene gun techniques. 
Allows for a large number of small clonal plants to be produced. The process of producing 
intact, viable organisms from undifferentiated tissue is called plant regeneration. 

Cell fusion Combines the entire genetic contents of two cells, producing hybrid cells that often express 
certain traits from both parents. This method is useful for transferring multigenic traits or for 
using cells from plants that cannot be crossed sexually, thus permitting the exchange of genetic 
material beyond natural breeding barriers. 

Gene guns Developed in the 1980s, the so-called projectile method uses metal slivers to deliver genetic 
material into the interior of the cell. One projectile method, known as bioballistics or the biolistic 
method, propels the coated silver into the cell using a special shotgun. A perforated metal stops 
the shell cartridge but allows the slivers to pass through and into the living cells on the other 
side. 

Gene 
silencing 

Silences an organism’s own gene to prevent it from being expressed. Gene silencing was first 
used to create tomatoes with a higher solid content and a longer shelf life by preventing the 
synthesis of an enzyme involved in the ripening process. 

called T-DNA, which is flanked by direct repeats that 
are necessary for the transfer and includes several 
genes expressed in the plant cell host. Two of these 
genes encode enzymes that are involved in the 
production of the plant growth regulators auxin and 
cytokinin. These phytohormones, when present in 
abnormally high concentrations cause plant cells in 
grow into rapidly proliferating undifferentiated tissue 
called callus. This mass of cells forms the crown gall. 
In addition to these tumor-causing genes, the T-DNA 
also carries genes for enzymes that produce unusual 
amino acids, called octopines, in the plant cell (Kado 
1991). While octopines, such as nopaline, cannot be 
used by the plant, the virulent Agrobacterium uses 
them as food source. Therefore, when Agrobacterium 
infects a plant, it causes the growth of a tissue that 
will supply the surrounding Agrobacterium with food. 
Therefore, Agrobacterium can carry out a natural form 
of genetic engineering; this system has been adapted 
by researchers to efficiently transfer foreign genes 
into plant tissues. To do this, it is necessary to remove 
the tumor-causing genes from the T-DNA of the Ti 
plasmid (Kado 1991, Kado 2000). Such a "disarmed" 
plasmid is still capable of transforming plant cells but 
does not cause tumors. Next, a synthetic gene that 
encodes an enzyme called neomycin 
phosphotransferase II (npt II) is introduced into the Ti 
plasmid. This enzyme breaks down the antibiotic 
kanamycin and expression of this enzyme in plant 

cells allows them to grow in the presence of this 
antibiotic. The synthetic npt II gene consists of coding 
sequences derived from a transposon from 
Escherichia coli under the control of a promoter from 
a plant virus called the Cauliflower Mosaic Virus 
(CaMV) 35S (Harpster et al 1988). Therefore, 
infection of plant tissues with Agrobacterium that carry 
the modified Ti plasmid results in plant cells that 
express the npt II gene and are capable of growth in 
tissue culture, on media that contains kanamycin (De 
Vries et al 1998). In this way, it is possible to transfer 
T-DNA from the Agrobacterium to plant cells and 
select those cells that are transformed by growing 
them in the presence of kanamycin (Hinchee et al 
1994). Some plants, such as tobacco, can be easily 
regenerated from tissue culture. So, it is a relatively 
simple to transform tobacco and regenerate 
transformed tobacco plants. These plants are 
perfectly normal, except that they carry a piece of T-
DNA inserted in one of their chromosomes. When 
these plants flower and self pollinate, they produce 
seeds that inherit the T-DNA insert and the kanamycin 
resistance gene that it carries. In addition to the npt II 
gene, virtually any other gene can be introduced into 
the T-DNA and transferred to plant cells. In this way it 
is possible to genetically engineer plants to express 
genes that provide them with unique characteristics 
(Hansen and Wright 1999). Since the Ti plasmid is 
large and difficult to manipulate in vitro, modified 
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Figure 1. Basic steps in transformation of plant cells by Agrobacterium tumefaciens. The T-DNA transfer is 

represented according to updated knowledge on this process  

systems have been developed that use smaller, more 
easily manipulated T-DNA containing plasmids that 
can replicate in both E. coli and Agrobacterium 
(Hansen and Wright 1999). These are called binary 
vectors because the mobilization of the T-DNA to 
plant cells is catalyzed by the vir genes of a Ti 
plasmid from which the T-DNA has been deleted 
(Matzke and Chilton, 1981). The vir genes produce 
the enzymes responsible for cutting the T-DNA, 
copying it and transporting it to the plant cell (Gelvin 
1998).  

Exempt for the engineer bacterium A. tumefaciens 
the other methods (Table 1) are summarized as;  

 
Viral Vectors 
 
These methods allow vector-mediated transfer of 

DNA. As infectious particles, viruses contain genetic 

material to which a new gene can be added. The virus 
can carry the new gene into a recipient cell in the 
process of infecting that cell. At the same time, the 
virus can be disabled so that while it can carry a new 
gene into a cell, the cell will not necessarily respond 
to the virus by making thousands of copies of it.  

Plasmids work differently. They are small DNA 
circular structures of genetic material found in bacteria 
that have the ability to cross species boundaries. 
These circles can be broken and receive new genetic 
material. Once augmented with new genetic material 
and placed to move across microbial cell boundaries, 
plasmids add the new genetic material to the 
bacterium’s own genes. Viruses are ideal for 
transferring genes since the virus is spread to every 
cell in the plant. Viral vectors also have a wide host 
range and have many advantages. Therefore viral 

vectors are being replaced. For instance; in recent 
years cauliflower mosaic virus has been used to 
stimulating of the lipid transfer protein gene resulted in 
resistance against bacterial and fungal infection 
(Sohal et al 1999). This type of virus known as a 
promoter gene is placed in the transfer vectors along 
with the genes, and the foreign genes have a greater 
chance of appearing.  

 
Protoplasts 
 
Protoplasts are plant cells from that the cell walls 

have been removed; this makes it easier to get DNA 
into them, with treatment with particular chemicals or 
by the use of high-voltage electric shocks (Fromm et 
al 1986).  

 
 

Gene-gun 
 
The gene-gun (biolistics) method can be applied 

on all plant species. In this method gold or tungsten 
micro particles, coated with transgenic DNA, are used 
and fired into the target tissue by an explosive 
discharge or pressurized helium (Kikkert 1993). This 
method allows to penetrating of DNA to the nucleus of 
the plant cell and may be incorporated among the 
plant’s own genes (Finer et al 1999).  

 
New Approaches in Plant Biotechnology and 

Plant Protection  
 
The ability to introduce foreign gene constructs 

into plant tissues and to regenerate whole fertile 
plants has been developed over the past twenty 
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years. Using these procedures, crop plants have been 
developed with improved resistance against certain 
herbicides (Roundup ready), to insects (Bt gene) or 
diseases, or improved characteristics like enhanced 
vitamin A level (golden rice). These improvements are 
important but they represent only the beginning of a 
revolution in plant breeding.  

 
Herbicide resistance  
 
Herbicide resistance is genetically engineering 

crops to achieve immunity from herbicides, which are 
weed killing chemicals. Applying of herbicides only 
affects and killed the weeds and the crops are 
remained and crop yield increases and the crops are 
being much healthier. In addition containing of the soil 
from previous sprays with herbicide can also damage 
crops. Herbicide resistance prevents the occurring of 
these cases. Herbicide resistance is achieved by 
taking detoxifying enzymes to plant body and inserting 
them into the plant gene (Lyon et al 1989). The genes 
detoxify the herbicide or alter the quantity or 
sensitivity of the enzymes and it resulted in killing of 
the plant. Most of the time, herbicide resistance is 
limited to a certain kind of herbicide. Resistance to 
most of the herbicidal groups has already been 
obtained. The herbicide Roundup TM contains the 
active ingredient glyphosate. Glyphosate kill plants by 
binding to the active site of an enzyme called 
enolpyruvalshikimate phosphate synthase (EPSP 
synthase). This enzyme is critical for the synthesis of 
aromatic amino acids. Since plants must synthesize 
all of the amino acids that they need for protein 
production, inhibition of EPSP synthase by glyphosate 
causes the plant cells to starve for amino acids. 
Roundup is an extremely effective herbicide but kills 
almost all plant species, including most crop plants. 
However, Roundup is undamaging to human beings 
and animals because they do not have EPSP 
synthase. Therefore, Roundup can be used for spot 
weed control but not for general application on crops. 
If crop varieties are developed that are resistant to 
glyphosate, then Roundup could be used as an "over 
the top" herbicide for weed control. To do this, 
researchers have developed modified EPSP synthase 
genes that produce enzymes that are still functional 
but are not inhibited by glyphosate. This glyphosate-
resistant EPSP synthase gene is used to develop a 
gene construct controlled by a strong CaMV 35S 
promoter. When introduced into plants, using 
Agrobacterium-mediated transformation, the 
regenerated plants are found highly resistant to 
treatment with Roundup. Using this technology, 
varieties of crop plants including cotton and soybeans 
etc. have been developed and released to producers. 
Genes that provide resistance to other herbicides 
have also been developed. These include genes for 
resistance to BuctrilTM, Sulfonyl ureas, 
gluphosinates, and 2,4-D. Transgenic plants that carry 
these genes have been developed and tested and 
some are either on the market or will soon be.  

 

Insect resistance  
 
Bt toxins are a group of crystalline protein that are 

produced by a bacterium of the species Bacillus 
thuringiensis (Bt). When these proteins are eaten by 
larvae of certain species of Lepidopter insects 
(moths), they bind to the cells that line the insect 
digestive tract and cause the cells to breakdown with 
quick death of the larva. Pesticide sprays and 
powders that contain Bt toxin have been used for 
many years and, since the toxic effects are limited to 
a few species of insects, these pesticides are safe. 
Since the Bt toxins are proteins, the genes that 
encode them have been cloned and characterized 
(Maagd et al. 1999). The development of effective 
gene constructs that could express Bt toxin in plant 
tissues at very high levels to kill predatory insects was 
difficult but has been accomplished. The reason for 
the difficulty is based mostly on the sequence 
characteristics of the bacterial Bt toxin gene which 
produces mRNAs that are not easily translated in 
plant cells. Since the genetic code is redundant, it was 
possible to redesign the Bt toxin gene so that it 
produces mRNA that encodes the same protein as 
the native Bt toxin gene but is much more easily 
translated in plant cells. Transgenic crop plants, 
including cotton and maize, that express Bt toxin 
genes have been developed and commercialized. Bt 
toxin-producing cotton plants were sold during the 
1996 growing season by Delta and Pineland Co. 
under the variety name Bollgard TM. These varieties 
have increased resistance to boll worms and 
producers expect to be able to save production costs 
by reducing the use of traditional pesticides. One of 
the major concerns with wide spread use of Bt toxin 
expressing plants is the possibility of selection of 
insects that are resistant to the toxin. This will almost 
surely happen but it can be delayed by providing 
insects with areas of nonresistant plants for 
reproduction. Ultimately, a wide variety of different Bt 
toxins that target different receptors in the insect gut 
will be used to reduce the likelihood of the 
development of resistant insects (Perlak et al 1990). 
Also, since Bt toxins are only effective against a 
narrow range of insect species, research to identify 
and develop other insecticidal gene constructs is 
underway.  

 
Resistance to plant pathogens  
 
Plants are susceptible to diseases caused by 

infection of viruses, bacteria and fungi. Most progress 
has been made with plant disease resistance. 
Researchs on expression of a gene that encodes the 
coat protein of tobacco mosaic virus (TMV) in 
transgenic tobacco plants caused the plants to resist 
TMV infection. It was found that the protection was 
specific and did not protect against other virus strains 
or pathogens. Engineering of crop plants for 
resistance to fungal and bacterial infections has been 
more difficult. However, by studying the defensive 
genes that are expressed in naturally disease-
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resistant plants important progress has been made 
(Rommens and Kishore 2000). The proteins encoded 
by these so called pathogenesis related genes (PR) 
can, in some cases, provide some disease protection 
in transgenic plants. Crops are often affected by 
viruses. Viruses cause a large number of diseases 
and a large amount of economic damage. Genetic 
modification could be achieved so that the crop 
becomes immune to a certain virus (Timmerman 
1993). A weakened or dead virus would be inserted 
into the DNA of the crop so that it would be ready to 
fight the real virus if encountered. Tobacco and 
tomato plants have already been developed with 
resistance to the tobacco mosaic virus. 

Fungi, like viruses, cause destruction to crops. 
Antifungal sprays are used to controlling of plant 
pathogens. Antifungal proteins, however, are present 
in plants such as tobacco. Genetically modified plants 
could be created that express fungi resistance 
(Broekaert et al 1997, Bolar et al 1999).  

 
 
Nematode resistance  
 
Chemicals and soil fumigation, the traditional 

methods used for control, are both expensive and 
toxic. Some fumigants even have damage to the 
ozone layer. In recent studies the scientists have 
found a gene isolated from a wild beet which is 
resistant to nematodes. Nematodes only eat one part 
of the plant. Due to the presence of protease 
inhibitors in rice, nematodes can not eat the actual 
grain. Scientists have transferred the genes 
containing these protease inhibitors to the root of the 
plant to create nematode resistance (Narayanana et 
al 1999). Mi and Hero from tomato, cre3 from wheat 
(Seah et al 1998) isolation of nematode controlling Bt 
genes etc. The best results have been recorded on 
Arabidopsis in which transgenes producing protease 
inhibitors give increased tolerance to a range of 
nematodes. Furthermore, using of antisense 
aquaporin genes are promised in tobacco and cotton 
to give enhanced tolerance to root-knot nematode.  

 
Tolerance to drought and frost  
 
Scientists were created tolerance to poor soil 

conditions with using of tissue culture. Some clones 
will alter their genes while clones are made and 
subject to different conditions. This is called 
somaclonal variation. Plants can also be made 
tolerant to high salt content in the soil by adding salt 
to the tissue culture clones. The surviving plants can 
be grown as salt tolerant (Zhu 2000, Zhang et al 
2000; Apse and Blumwald 2002). Genetic 
modifications are made it possible to ability to alter the 
salt content in their cells on yield roots which 
penetrate deeper into the soil, which thicker cuticles to 
retain water. These methods are used to potentially 
create drought resistant plants. Water could be 
conserved, growing seasons could increase, and of 

course growing crops in desert areas would be 
possible.  

Another problem is frost and is responsible for 
damage in agricultural production.  A specific bacteria 
has been found that doesn't provide a surface for ice 
to form. Crops could be engineered to express this 
anti-frost surface. Longer growing seasons would 
result and food could be stored at subzero 
temperatures. Anti-freezing proteins are another 
option. A gene from the winter flounder, an arctic fish, 
has been found to express anti-freezing proteins. This 
gene could be incorporated into plants (Zhang et al 
2000). Another way would be to alter the fat 
composition. Unsaturated fats contain more fluid at 
low temperatures, therefore preventing freezing.  

 
CONCLUSION  
 
Scientists are involved in finding ways to make 

plants more resistant to plant disease resistance and 
environmental stresses such as extreme 
temperatures, water deficit. While these techniques 
provide exciting new tools for the development of crop 
plants with new characteristics, they will not replace 
traditional plant breeding however, transgenic plants 
and traditional breeding techniques will be necessary 
to effectively incorporate these new technologies into 
useful varieties. It is important to remember that even 
the best transgenic cannot make a poor variety 
successful.  
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Quality criterions for wheat and barley breeding programs (A review) 

 
 SUMMARY 

 

Main aims of the cereal breeding programs are to choice the varieties with high yield, resistance and quality. The meaning 
of quality is the suitability level to the purpose. The criterions of the quality are biological, physical, chemical and 
technological measurement. In this paper important cereal properties and some measurement parameters of the wheat and 
barley are reviewed for the breeding programs. 
 

KEY WORDS: Wheat, barley, quality, protein, SDS sedimentation 
 

 

 

ÖZET 

 
Islah programlarının ana hedefi yüksek verimli, dayanıklı ve kaliteli çeşit geliştirmektir. Kalite amaca uygunluk derecesini 

ifade etmektedir. Kalite tahmininde başvurulan kriterler; biyolojik, fiziksel, kimyasal ve teknolojik ölçülerdir. Bu derlemede 
buğday ve arpa ıslah programlarında önemli olan kalite özellikleri ve ilgili parametreler incelenmiştir. 
 

ANAHTAR KELİMELER: Buğday, arpa, kalite, protein, (SDS) sedimantasyon 
 
 

GİRİŞ 

 
Bilindiği gibi Dünya nüfusu hızla artmakta ve buna 

paralel olarak gıda maddelerine duyulan ihtiyaç her 
geçen gün önemli, bir sorun haline gelmektedir. Gıda 
maddelerinin artırılması yönünde  çağımızda hızla 
ilerleyen bilimsel ve teknik çalışmalar 
yaygınlaşmaktadır. 

İnsan beslenmesinde en önemli temel gıda 
maddesi tahıl ürünleridir. İnsanların değişen tüketim 
alışkanlıkları ve gelişen teknolojiye bağlı olarak tahıl 
ürünleri çeşitlenmiş ve tüketici istekleri de 
yaygınlaşmıştır. Bunlardan buğdayın en yaygın 
tüketim şekilleri; Un, ekmek, makarna, irmik, bisküvi, 
bulgur, erişte ve günümüzde hızla yayılan kahvaltılık 
tahıl ürünleridir. Dünyanın değişik bölgelerine göre ve 

geleneklere bağlı olarak bu ürünler daha da 
çeşitlenmektedir. 

Ülkemizde gerek tüketimimiz ve gerekse 
ekonomimizdeki payı itibarı ile tahıl ve tahıl ürünlerinin 
önemi büyüktür. Tahıla, özellikle buğdaya olan ilgimiz 
geleneksel tüketim alışkanlığının ötesinde  
coğrafyamız itibari ile Anadolu'nun gen merkezi olma 
tabiatı ve ekolojik uygunluktan kaynaklanmaktadır. 
Yüksek bir üretim potansiyelimiz mevcuttur. İkinci 
dünya savaşı sonrasında gelişen teknolojinin getirdiği 
ihtiyaç fazlası üretim ve kalitedeki yükselme 
uluslararası çapta büyük bir rekabet ortamı 
hazırlamaktadır. Bu ve benzeri sebepler her türlü 
sanayi ürününde olduğu gibi tahıla dayalı sanayide de 
sürekli, standart ve kaliteli ürünü zorunlu kılmaktadır. 
Kaliteli mamul madde kaliteli hammaddeyi gerektirir. 
Bu husus günümüzün teknolojik ihtiyaçlarına cevap 



 
 
 
 

ŞAHİN ve ark. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 1: 54-60 
 

 55 

verecek kalitede tahıl üretimini, bu konuda yeterli 
önlemler alınmasını gerektirir (Elgün ve Ertugay 
1995). Islah programlarının ana hedefi; yüksek 
verimli, hastalıklara dayanıklı ve kaliteli çeşit 
geliştirmektir (Atlı 1999). 

Kalite; Kısaca sanayici ve tüketicilerin talep 
ettikleri özelliklerin bütünüdür. Bu doğrultuda kim 
hangi kalite özelliklerini aramaktadır? Buğdaylardan 
örnek verecek olursak; 

 
Kim  hangi kalite özelliklerini arıyor? 
 
Buğday üreticisi; yetiştirdiği buğdayın verimli, 

dayanıklı, sağlam, saf, temiz ve sağlıklı olmasını ister. 
Bu kriterler mahsulün pazar değeri ile doğrudan 
ilgilidir. Bunun için   sertifikalı tohumluk 
kullanmalıdırlar. Üreticiler  gübreleme, sulama gibi 
bakım işlerini yeterli ve zamanında yapmalı,   yabancı 
ot,  hastalık ve zararlılarla mücadele etmeli, ürünün 
pazar kalitesini artırmalıdır. Buğday kalitesi, tanenin 
biyolojik fiziksel ve kimyasal yapısı ile ilgilidir.   

Değirmenci; una işleyeceği buğdayın temiz, 
beyaz, un randımanının yüksek ve una işleme anında 
sarf edilen enerjiyi minimize edecek buğday tipi arzu 
eder (Elgün ve Ertugay 1995). Ülkemizde buğdayların 
içinde yabancı madde karışımının, diğer tür ve çeşit 
karışıklığının fazla olmasından dolayı değirmenlerde 
temizleme işlemi ve  buğday sınıflaması için ek bir 
enerji ve zaman kaybı meydana gelmektedir. Diğer 
taraftan uygun olmayan çeşit, tane yapısı ve kirlilik 
unsurları değirmende öğütme kalitesini 
düşürmektedir. 

Fırıncı; buğdayın gluten içeriğinin yüksek olmasını 
arzu eder. Gluten ne kadar fazla miktarda ve kaliteli  
olursa, su o kadar fazla absorbe edileceği ve gaz 
tutma kapasitesinin artacağı için ekmek verimi aynı 
zamanda kalitesi de o nispette artar (Demir 1983). 

Makarna imalatçısı; ürettiği makarnaların 
pişirilirken dağılmasını ve yapışmasını arzu etmez. 
Pişme suyuna en az kuru maddenin geçmesini arzu 
eder. Bu sebeple makarnalık  buğdaylarda protein 
miktarı ve kalitesi ile camsılık çok önemlidir. 

Bisküvi, pasta ve kraker imalatçısı; üretilen 
mamüllerin kontrolsüz olarak kabarmasını istemez. O 
bakımdan bu mamüller imal edilirken buğday protein 
oranının % 10 civarında zayıf ve yumuşak yapıda 
olması istenir. 

Kalite takdirinde amaca yönelik olarak değişik 
testlere başvurulmaktadır. Mesela ekmeklik buğday 
ve tritikalede; görsel değerlendirme, bintane ağırlığı, 
protein, SDS sedimantasyon, tane görüntüsü ve rengi, 
rutubet, hektolitre ağırlığı, yaş gluten ve un verimi 
analizleri, makarnalık buğdayda; görsel 
değerlendirme, camsı tane miktarı, tane  
homojenitesi, SDS sedimantasyon, protein içeriği, sarı 
pigment, bintane ağırlığı, rutubet miktarı, makarna 
yapım denemeleri, pişirme ile suya geçen toplam 
organik madde ve makarna pişirme özellikleri ile 
duysal testler, arpada; görsel değerlendirme, bintane 
ağırlığı, protein, elek analizi, lysin, rutubet, diastatik 
potansiyel, beta glukan içeriği, kavuz %'si, maltlık 

arpalarda malt verimi analizleri yapılarak ıslah 
çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Erken jenerasyonda beğenilen hatların; bazı 
reolojik, hamur, öğütme ve ekmek özellikleri ile ilgili 
kalite özelliklerine bakılabilir. Çok iyi kalite özellikleri 
gösteren genotipler ayrılarak çiftçi tarlalarında normal 
şartlar altında  yetiştirilmeli ve bunların optimum 
kaliteleri ve verimlilikleri  çiftçi şartlarında 
denenmelidir.  

 
EKMEKLİK BUĞDAY ve TRİTİKALE 
 
Görsel değerlendirme 
 
Görsel değerlendirme basitçe taneye bakılarak 

yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirme; tanenin 
rengi, değişkenliği, tane iriliği ve buruşukluk, tane şekli 
ile böcek enfeksiyonu ya da zararı hakkında önemli 
bilgiler verir. Anormal renkli  ve farklılık gösteren 
taneler, farklı tane büyüklüğü ve şekilsiz olan 
heterojen görünüşlü hatlar burada ayrılmalıdır. 
Hububatlarda üniformluk çok arzu edilen bir özelliktir. 
Eğer gerekli ise üniform olmayan hatlar elekle 
elenerek farklılık gösteren taneler ayırt edilerek, 
homojenlik testi uygulanabilir. Tane ve hacim ağırlığı 
yüksek iri ve yeknesak taneli buğdaylar ticari ve 
değirmencilik yanında tanenin rengi, sertlik derecesi, 
unsu veya camsı iç yapıda bulunması gibi fiziksel yapı 
özellikleri değirmencilik değeri yanında son ürüne 
işlenmesi kalitesi bakımından da ilgiyi çekmektedir. 
Bazı istisnai durumlar göz önüne alındığı taktirde, 
genellikle tanede koyu renk, sertlik, camsılık ile 
kuvvetlilik arasında ekmekçilik değeri bakımından sıkı 
korelasyon vardır (Elgün ve Ertugay 1995). 

Tritikale taneleri sık sık zayıf görünümlü ve bozuk 
şekilli olmaktadır. Düzgün yapıda olmayan buruşuk 
tanelerin kepekli tabakalarının endospermden 
ayrılmaları zor olmaktadır. Un verimleri ekmeklik 
buğdayınkinden düşük olmaktadır. Düzgün taneli 
tritikalelerin hektolitreleri yüksek ve tane 
karakteristikleri mükemmel olmaktadır. Bu tip hatların 
un verimleri ekmeklik buğdayla 
karşılaştırılabilmektedir. 

 
Çizelge 1. Tritikalenin görünüşüne göre sınıflandırma 

şekli  
 

Kriter  Renk Sınıflandırma 

Çok Buruşuk Çok siyah Çok zayıf 
Buruşuk Siyah Zayıf 
Az buruşuk Orta Az zayıf 
Düze yakın ,buruşuk Hafif orta İyi 
Düz Hafif Amber Çok iyi 
Kaynak: (Williams  ve ark. 1988). 
 

Bin tane ve hektolitre ağırlıkları 
  
Bin tane ağırlığı kalıtımsal bir özellik olmakla 

birlikte çeşit, iklim ve toprak koşulları, tane 
doldurması sırasındaki çevre şartları, başak sayısı ve 
bir başakta kısır olmayan çiçek sayısı gibi faktörler 
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bu özelliği etkilemektedir. Tane olgunlaşması 
sırasında havanın sıcak gidişi, tanedeki nişasta 
birikimini önleyeceğinden, cılız kalan tanelerin ağırlığı 
azalır. Tane boyutu denince  tanenin genişliği, 
uzunluğu, yüksekliği anlaşılmalıdır, tanenin bu 
özelliklerine hem kalıtsal hem de çevresel faktörlerin 
etkisi vardır. Aşırı iri taneler, depolamada, değirmen 
ekipmanlarında  tanenin temizliğinde problem 
olmaktadır. Çok küçük tanelerde temizleme 
esnasında sıkıntı verebilir. Çok küçük tanelere sahip 
ekmeklik buğday ve makarnalık  buğday genotipleri 
hububat sanayicisi açısından tercih edilmemektedir. 
Çünkü normal temizleme esnasında % 10 dan fazla 
bir oran kayıp olabilmekte ve kepek çıktısı fazla 
olmaktadır. Bu sonuçta buğday miktarı üzerinden 
daha az un verimi demektir. Küçük taneler anormal 
sıcak ve kurak büyüme şartlarının etkisiyle veya 
hastalıktan, çok iri taneler ise fazla yağış yada 
sulama şartlarının etkisiyle meydana gelebilir. Bu  
özelliğin genotipik bir karakter olması arzu edilir. 

Ekmeklik buğdaylarda genotipe bağlı buğday 
ağırlığı göz önüne alındığında tek tane ağırlığı ile un 
verimi arasında yüksek bir korelasyon yoktur. Daha 
iri taneler daha az tane anlamına gelir. Tane 
büyüklüğünün endospermin açığa çıkmasında 
kuvvetli bir etkisi yoktur (Williams ve ark. 1988). Buna 
karşılık çevre şartlarına bağlı irilik ile un verimi 
arasında olumlu yönde ilişki mevcuttur. Hektolitre 
ağırlığı ile un verimi arasında daha yüksek bir 
korelasyon bulunmaktadır. Bunun sebebi  hektolitre 
ağırlığının tane ağırlığından ziyade tane yoğunluğu 
ile bağlantılı olması ve daha yoğun tanelerin daha 
fazla endosperm içermesinden dolayıdır. Hektolitre 
ağırlığı tanenin şekli ve iriliği ile ilişkilidir. Genelde 
tane ne kadar yuvarlak olursa o kadar az pürüzlü 
olur. Hektolitre ağırlığı ne kadar yüksek olursa un 
verimi de o kadar yüksek olur. Erken jenerasyonlarda 
tohum miktarı az olduğundan dolayı hektolitre 
ağırlığının  tespit edilmesi ancak ileri jenerasyonlarda 
gerçekleştirilebilir (Williams ve ark. 1988). 

Makarnalık buğdaylarda iri ve arpalarda orta 
irilikteki taneler arzu edilir ve seleksiyon daha erken 
jenerasyonlarda başlatılır. İstisnai iri taneli genotipler 
elemine edilmelidir. 

 
Sertlik (Particle Size Index; PSI) 
 
Buğday tanesinin tekstürü ekmeklik buğdayın 

kalitesi ve genel işleme özellikleri üzerine temel bir 
etkiye sahiptir. Sertlik öğütmeyi etkiler ve tane ne 
kadar sert olursa zedelenmiş nişasta içeriği, gaz 
tutma kapasitesi, fermantasyon toleransı, su 
absorbsiyonu, öğütmedeki enerji tüketimi o kadar 
artar.  Sertlik testi için en iyi  metot PSI testidir . 
Buğdayın sertliği işleme kalitesi ve un kalitesi üzerine  
önemli etkiye sahiptir. Unun kullanılacağı endüstrinin 
saptanmasında en önemli kriterdir. 

PSI testi çok sağlıklı olmasına rağmen  zaman 
alıcıdır. Bunun için bazı alternatif testler mevcuttur. 
NIR reflektans spektroskopi ve sertlik sıkalasıdır. 

 

Tanedeki camsılık oranı ve pilot öğütme 
sistemlerindeki enerji sarfiyatı da sertliği tahmin 
etmekte bir parametre olarak kullanılmaktadır. 

 
Çizelge 2. Tahıllarda  PSI indeksine göre 

sınıflandırma  
 

PSI 
(Klasik analiz) 

PSI 
(NIR) 

Sertlik derecesi 

<%8 <28 Ekstra sert 
9-13 29-39 Çok sert 
14-18 40-48 Sert 
19-22 49-56 Orta sert 
23-27 57-64 Orta yumuşak 
29-32 65-72 Yumuşak 
33-37 73-78 Çok yumuşak 
37<... 78<... Ekstra yumuşak 

Kaynak: (Williams ve ark. 1988). 
 
Protein 
 
Buğdayda kalite kriterleri arasında protein içeriği 

en yaygın kullanılan bir özelliktir. Buğday tanesinde 
protein nişasta granülleri arasında, protein matriksi  
halinde bulunur. Tane olgunlaşırken, nişasta 
granülleri hücre içerisinde şekilsiz olarak yayılır. 
Proteinin unlarda bir başka bulunuş şekli de nişasta 
granülleri üzerinde bağlı formda bulunmaktadır. 
Proteinler hamurun bir çok karakteristik özelliklerini 
olumlu yönde etkilemektedir. Unun suyu artırıldığı 
zaman protein partikülleri hidrate olurlar ve gluten bir 
matriksi bir ağ oluşturur. Hidrate olan ve network 
oluşturan gluten hamur kütlesine yayılır 
fermantasyon esnasında karbondioksit kabarcıklarını 
hamurda tutarak hamurun hacim kazanmasında rol 
oynamaktadır (Elgün ve Ertugay 1995). 

İplik formundaki gluten moleküllerinin hidrasyonu 
oksidasyona büyük etki etmektedir. Gluten matriksi 
oksidasyondan daha çok etkilenmektedir. Diğer 
yandan eğer gluten miktarı düşükse oksidasyon 
yetersiz kalır ve hamurun daha az elastik olmasına 
sebep olabilir. Hamura vital gluten katarak çok 
kuvvetli ya da çok uzayabilir özellik kazandırılabilir. 
Unda glutenin bulunma oranlarına göre ve 
oksidasyon durumuna göre; çok sağlam, sağlam, 
kuvvetli, orta kuvvetli, uzayabilir ve zayıf olarak  
sınıflandırılır. Unun  Kuvvetliliği; Gluten miktar ve 
kalitesinin yüksekliğini ifade eder. Fermantasyon 
süresince hamurun gaz ürünlerini tutmasına bağlıdır. 
Tüm ekmek tiplerinde ekmeğin verimi, tekstürü ve 
hacminde rol oynamaktadır. Proteinlerin hidrasyon 
kapasitesi, oksidasyonu ve elastikiyeti gibi reolojik 
fonksiyonları unun kuvvetliliğini yansıtmaktadır. 

Buğday üreticileri en yüksek buğday verimini 
isterken buğday sanayicileri de mümkün olan en 
düşük fiyatla  en yüksek protein konsantrasyonunu 
arzu etmektedirler. Islahçılar genel olarak tane verimi 
ve protein konsantrasyonu arasında sınırlandırılan bu 
iki özellikten doğan zıtlığı çözmek için çaba sarf 
etmektedirler. Tane verimi ve protein konsantrasyonu 
arasındaki ters korelasyon  -0.2 , -0.8 arasında 
değişmektedir (Depauw ve ark. 1992 ). 
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Protein konsantrasyonu için genetik varyasyon 
mevcuttur. Protein konsantrasyonu üzerine majör 
etkide bulunan bir tek gen değildir. Çok fazla minör 
gen etki etmektedir. Bunun yanında sitogenetikte 
ikame hatlar kullanılarak yapılan çalışmalarda pasa 
dayanıklılıkla tane proteini arasında bir gen 
bağlılığının olduğunu ve buna da 2 ya da 4 
arasındaki gen tarafından etki edildiği bildirilmiştir 
(Beninati ve Bush 1992). 

Buğday bitkisindeki azot metabolizmasının 
kompleksliği protein konsantrasyonu üzerine çok 
küçük bir etkiye sahip olan pek çok gen fikrini 
desteklemektedir. Tane protein konsantrasyonu için 
tespit edilen kalıtım derecesi hem tane verimi hem de 
protein konsantrasyonu ölçüldüğü aynı denemede 
tane verimine göre daha yüksek olmuştur (Depauw 
ve ark. 1992). 

Durum buğdaylarının protein içeriği, makarnada 
tüm kalite karakteristiklerine ve pişme kalitesine etki 
ettiğinden, çok önemli ve göz önünde tutulması 
gerekir. Protein içeriği ile pişme kalitesi arasındaki 
ilişki oldukça kompleks olup, başka faktörler 
tarafından da etkilenmektedir. Genelde protein içeriği 
artınca makarna yapışkanlığı azalmaktadır. Yüksek 
protein ve iyi fiziksel şartlara sahip durum buğdayı; 
üniform partiküllü yüksek irmik verimi sağlarken  un 
çıktısı en düşük seviyede olmaktadır. Yoğurma 
esnasında da hidrate olarak ve fiziksel olarak kuvvetli 
ve elastiki bir makarna oluşturmaktadır. Böyle bir 
ürün pişirme esnasında yeterince şişecek  ve pişirme 
suyuna en az kalıntı bırakacaktır. Pişirmeden sonra 
ve servisten önce sıcak suda muhafaza edildiği 
zaman yapışmayacak  ve şeklini koruyacaktır 
(Marchylo ve ark. 1998). 

Protein içeriği gelecekte makarna üretimi için 
temel kalite faktörü olmaya devam edecektir. Protein 
ağının kuvvetliliği ve sürekliliği direkt olarak pişmiş 
spagettinin tekstürel karakteriyle ilgilidir. Toplam 
protein içeriği artıkça protein ağlarına bağlı olarak 
yukarıdaki karakterler etkilenmektedir. Düşük 
molekül ağırlıklı glutenin alt üniteleri gibi bazı gluten 
proteinleri, gluten ağının oluşumunda doğrudan rol 
oynadığının tespit edilmesinden bu yana protein 
kalitesinin, protein ağı oluşumu üzerine bir etkiye 
sahip olduğu görülmüştür. Bu alt ünitelerden bir kısmı 
iyi ağ oluşumu üzerine diğer alt ünitelerden daha 
fazla etkilidir. Su alma esnasında gluten proteinleri 
viskoelastik hal alırlar. Bu viskoelastiki hal protein 
kompozisyonu tarafından etkilenmektedir (Marchylo 
ve ark. 1998). 

Çevre ve büyüme şartları, yağmur, buğdayın 
olgunlaşması sırasındaki sıcaklık, gibi iklim faktörleri, 
gübreleme, toprağa uygulanan rotasyon, hastalık, 
sulama zamanı  ve miktarı, protein miktarını 
etkilemektedir. Genetik yapı proteinler üzerine küçük 
ama önemli bir etkiye sahiptir.  

 
SDS Sedimantasyon 
 
Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) Sedimantasyon; bu 

test buğday kuvvetliliği hakkında bir tahmin vermekte 
ve kırma fermantasyon zamanı (Pelshenke testi) 

testine alternatif bir testtir. Buğdayın kuvvetliliği 
proteinlerin hidrasyon ve oksidasyon derecesine 
bağlıdır. Proteinlerin gluten molekülleri, yağ 
molekülleri ile birleştiğinden sodyum dodesil sülfat, 
proteinlerin hidrasyonunu kolaylaştırmaktadır. Laktik 
asit ve sodyum dodesil sülfat süspansiyonu ile 
hidrasyon ve oksidasyon kapasiteleri etkili bir şekilde 
ölçülebilmektedir. Yüksek sedimantasyon hacmi,  
buğdaylarda yüksek kuvvetliliği göstermektedir. 

 
 

Çizelge 3. Tahıllarda protein içeriğine göre 
sınıflandırma   

 
Protein  

(% Kuru maddede) 
Sınıflandırma 

<%9 Çok düşük 
9-11.5 Düşük 

11.6-13.5 Orta 
13.6-15.5 Yüksek 
15.6-17.5 Çok yüksek 
17.5<... Ekstra yüksek 

Kaynak: (Williams ve ark. 1988). 
 
 
SDS Sedimantasyon hacmine, protein miktarı ve  

kalitesi etki eder. Bazı zaman zayıf buğdaylarda 
yüksek protein içeriği  ve buna bağlı olarak da 
yüksek sedimantasyon hacmi verebilirler. Bu yanıltıcı 
olabilir, bunun için SDS indeks ( SDS hacim/protein) 
oranı dikkate alınmalıdır.  

Hububatlarda SDS sedimantasyon testi zaman 
aldığı için  son zamanlarda  daha hızlı bir metot olan 
mini SDS sedimantasyon tekniği geliştirilmiş olup, bu 
teknikle çok sayıda örnek kısa zamanda 
sonuçlandırılmaktadır. 

 
 

Çizelge 4. Tahıllarda protein kuvveti SDS 
sedimantasyon değerlerine göre 
sınıflandırma  

 

SDS (ml) Sınıflandırma 
80<... Ekstra güçlü 
70-79 Çok güçlü 
60-69 Güçlü 
50-59 Orta güçlü 
40-49 Orta zayıf 
30-39 Zayıf 
20-29 Çok zayıf 
...< 20 Ekstra zayıf 

    Kaynak: (Williams  ve ark. 1988). 
 
 
MAKARNALIK BUĞDAY  
 
Makarnalık buğdaylarda çok önemli kalite faktörü; 

camsı tane yüzdesi, gluten kuvvetliliği (SDS 
Sedimantasyon testi), protein içeriği, sarı pigment 
miktarı ve bin tane ağırlığıdır. 
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Çizelge 5. Mini SDS sedimantasyon değerlerine göre 
ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda  
sınıflandırma      

 
Gluten tipi SDS-sedimantasyon hacmi (ml) 

 Ekmeklik 
buğday 

Makarnalık 
buğday 

 Tam un Un Tam un Un 

Kuvvetli 13-21 15-25 10-13 12 -16 
Orta kuvvetli 10 –14 12 -16 8 -10 10 -13 

Zayıf <10 <12 <8 <10 

Kaynak: (Pena 1990). 
 

 
Camsı tane miktarı  
 
Çoğu tüketiciler için camsılık önemli bir kriterdir. 

Camsılık sert tekstüre sahip buğdaylarda olmaktadır. 
Durum buğdayları bulgur, frekek, irmik gibi farklı 
fiziksel özellik gösteren ürünlerde kullanılmaktadır. 

Islahçılar yeni geliştirilen makarnalık buğday 
hatlarının genotipik olarak camsı tane oluşturma 
potansiyellerini belirleyebilmek için, camsı tane oranı 
düşük ürün yetiştirmeye uygun koşullar altında 
denemeye almaktadırlar. Tüm hatlar camsı tane 
oranı yüksek ürün yetiştirmeye uygun koşullar altında 
yüksek camsı tane oranı oluşturma potansiyeline 
sahiptir. Fakat bazı hatlar yetiştirme şartlarından çok 
etkilenmekte  olup camsılıklarını 
kaybedebilmektedirler. Bu gibi özellik gösteren hatlar 
elemine edilmelidir. 

Camsı olmayan taneler farklı fiziksel tekstüre 
sahiptir ve çoğunlukla camsı taneye göre daha kolay 
kırılgandır. Tane ne kadar yumuşak olursa sanayi 
için arzu edilmeyen bir özellik olan irmik öğütme 
esnasında o kadar fazla un verir. Camsı tane miktarı 
önemli bir test olup sonuçlar  % olarak ifade edilir. En 
iyi kaliteli Durum buğdayı % 90-100 camsı taneye 
sahip olanlardır. Test yaparken süne zararına 
uğramış taneleri dönmeli tanelerden ayırmak 
gereklidir. Bu tanelerin ortak özelliği orta ve üst 
kısmının üzerinde genellikle bulunan geniş opak  
emgi yerleri tarafından karakterize edilirler. Bu 
emgiler çoğunlukla küçük siyah bir noktaya 
sahiptirler. Emgi yapılan yerlerde hücrenin iç 
duvarlarının çöktüğü görülür. 

Renk  
 
Makarnalık buğdaylarının kırmızı ve kehribar 

renkli çeşitleri mevcuttur. Yaygın makarnalık 
buğdayların rengi aşağı yukarı sarı ya da amber 
rengindedir. Bu renk temelde ksantofil denen 
karotenoid pigmentleri varlığı sayesinde meydana 
gelir. Tane rengi ne kadar yoğun olursa durum 
buğdayı bulgur, kuskus, irmik, makarna  için o kadar 
iyi olur. Renk irmikte görsel olarak tahmin edilebilir 
yada reflektans spektroskopi ile tespit edilebilir. 
İrmikten pigment ekstraksiyonu; suyla doyurulmuş  n-
butanol kullanılarak tahmin edilebilir ya da 
spektofotometre kullanılarak kıyaslama yapılabilir.  

Enzimler  
 
Durum buğdaylarında teknolojik açıdan önemli 

olan enzimler; alfa-amilaz, peroksidaz, 
lipoksigenazlar, polifenoloksidaz ve proteazlardır. 
İrmikteki parlak sarı rengin makarnaya mümkün 
olduğunca geçmesi ve makarnanın pişirilmesi 
sırasında  mümkün olduğunca korunması istenir. 
Karotenoid tabiatındaki pigmentlerin oluşturduğu 
rengin korunması buğdayın lipoksigenaz  enzim 
aktivitesiyle ilişkili olduğundan lipoksigenazlar kalite 
açısından önemli enzimlerdir (Özkaya ve Özkaya 
1993). Lipoksigenazlar bünyesinde  cis-cis 1,4- 
pentadien üniteleri ihtiva eden moleküler oksijen 
yardımı ile  yağ asitleri ve lipidleri okside ederek 
konjuge hydroperoxidiene türevleri oluşturan oldukça 
spesifik  bir grup enzimdir (Walsh ve ark. 1970). 

Diğer bir enzim alfa amilazlardır. Bu enzim 
nişasta molekülünün alfa-1,4 glikozidik bağlarını 
hidrolizleyerek diğer amilazlarla birlikte şekerlerin 
özellikle maltozun artmasına  neden olur. Bu 
durumda makarnalarda çatlama, kırılmalar görülür ve 
pişme sırasında pişirme suyuna şekerler ve yüksek 
moleküllü dekstrinler geçerek  dolayısı ile pişirme 
suyundaki katı madde oranı yükselir.  

Makarna kalitesi bakımından polifenoloksidaz ve 
peroksidazların önemi makarnada esmerleşmeyi 
tayin etmeleridir. Makarnada esmerleşme ile 
peroksidaz aktivitesi arasında pozitif korelasyon 
tespit edilmiştir (Özkaya ve Özkaya 1993). Makarna 
hamurunda polipeptit zincirlerinin parçalanmasını 
sağlayan proteazlarla makarna pişme kalitesi 
arasında negatif bir ilişki saptanmıştır (Petruzzelli ve 
ark 1981). Alfa amilaz ve proteaz aktivitelerinin 
yüksekliği, Maillard reaksiyonu sonucu makarnalarda 
esmerleşmeye sebep olur. 

 
ARPA  
 
Ülkemizde arpa yem ve malt sanayinde 

kullanılmaktadır.  Malt kalitesi açısından taneler 
dolgun, temiz, parlak görünüşte, tane tekstürü 
yumuşak, beyaz  aleuron renginde olmalıdır. Yüksek 
diastatik potansiyele sahip hatlar malt endüstrisinin 
yanında besleme açısından da iyi bir karakteri ifade 
eden yüksek bir enerji potansiyeline  sahip çeşit 
anlamını ifade eder. Dünyada Ortadoğu gibi bazı 
bölgeler ile Tunus ve Yemen gibi bazı ülkelerde  arpa 
insan gıdası olarak da kullanılmaktadır. İnsan besini 
olarak kullanılacak arpanın özellikleri malt için gerekli 
olan özelliklerden oldukça farklıdır. Arpa genellikle 
öğütülür ve üç iriliğe ayrılır. Bunlar frik adı verilen 
kaba irmik, ince irmik ve daha ince irmik şeklindedir.  
En iyi öğütme verimi sağlamak için sert taneli çeşitler 
en iyisidir. 

Arpa, iki ve altı sıralı olmak üzere iki tiptir. 
Aleuron rengi ve yüksek protein içeriği diğer önemli 
özelliklerdir. Beyaz, sarı, mavi, mor aleuron 
renklerine sahip olabilir. Malt için beyaz ve sarı 
aleuron rengine sahip arpalar tercih edilir. Mavi 
aleuron ve yüksek protein maltlıklarda istenmez. Bu 
karakterlerden dolayı malt için uygun olmayan arpa 
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çeşitleri potansiyel besin arpası olarak çok kullanışlı 
olabilirler. Dolgun taneler bütün arpa çeşitlerinde 
arzu edilir. 

 
İrilik dağılımı 
 
Bu metot yüksek oranda dolgun taneli hatları 

tespit eder. Bu metotta Avrupa normal sınıflama elek 
sistemi kullanılır. Üç elek 2.8-2.5 ve 2.2 mm elek 
sistemine sahiptir. Örneklerin % 10 dan fazlası 2.2 
mm’ lik elekten geçerse malt sanayisi için uygun 
kabul edilmez. Bir çeşidin iri tanelerinin % si ile bin 
tane ağırlığı arasında kuvvetli pozitif bir korelasyon 
vardır (r=0.9) (Williams  ve ark. 1988).  

 
Lysine 
 
Lysine testi insan ve hayvan beslenmesi 

açısından yüksek lysine içeriğine sahip hatları tespit 
için yapılır. Arpada lysine içeriği ne kadar yüksek 
olursa besleme kalitesi o kadar yüksek olur. Lysine 
içeriği  iyon değişim kromotografisi ile NIR de kalibre 
edilerek tespit edilebilir. Her programda mikromol 
olarak ifade edilir ama % olarak ifade edilmelidir. 
Lysine içeriği yüksek oranda kalıtsal değildir. Büyük 
oranda çevre koşulları tarafından etkilenmektedir. 
Olumsuz çevre şartlarında yüksek oranda lysine 
içeriğine sahip hatlar diğerlerine göre muhtemelen 
içeriklerini daha yüksek korurlar. 

 
Çizelge 6. Tane irilik dağılımına göre arpanın 

derecelendirilmesi  
 

Elek üstü 
(2.8+2.5) % 

Derece Elek altı      
(2.2mm) % 

Derece 

90 ve üzeri 1 0 -2.5 1 
81-90 2 2.6-5 2 
71-80 3 5.1-7.5 3 
61-70 4 7.6-10 4 
51-60 5 10.1-12.5 5 
41-50 6 12.6-15 6 
31-40 7 15.1-17.5 7 

30 ve altı 8 17.6-20 8 
Kaynak: (Williams ve ark.1988) 

 
Diastatik potansiyel 
 
Bu test nişastanın şekerlere, enerji ve alkole 

dönüşümünü belirtir. Yüksek malt kalitesi olan 
arpalara en yüksek fiyat ödenmektedir. Buna rağmen 
dünya arpalarının % 10 dan daha az kısmı malt için 
kullanılmaktadır. Çoğu arpa ıslahçıları yemlik arpa 
çeşitlerinden ziyade maltlık arpa çeşitleri için 
yoğunlaşmıştır. Ton başına en fazla alkol üretimi 
veren arpa çeşitlerinin maltlık kalitesi yüksektir. Bira 
için renk ve filtrasyon karakterleri de önemlidir. 
Nişastanın alfa ve beta bağlarının parçalanması 
sonucu oluşan dekstirinin mayalar tarafından 
fermantasyona uğratılmasıyla alkol oluşmaktadır. 
Yüksek malt kalitesi yüksek nişasta içeriği ile birlikte 
nişastanın yüksek enzim değişimine uğrayarak 
ekstrakte edilebilen şeker miktarının fazla oluşu ile 

ilgilidir.  Arpada yapılabilen diastatik potansiyel test 
ile şekerleşme aktivitesi doğru bir şekilde 
belirlenmektedir (Williams ve ark.1988). 

Arpa genotiplerinin iyi bir gözlemi sonucunda 
diastatik potansiyelin doğru bir şekilde tahmini için 
tane sertliği, dolgun tane kombinasyonu, sıcak su 
ekstraktı  arasında doğru bir korelasyon vardır. 

 
Kabuk yüzdesi  
 
Arpada kalın kabuk istenilmeyen bir durumdur. 

Çünkü kalın kabuklu taneler küçük endosperm 
içermektedir. Kabuk % si Pearling  testi ile ölçülür. 20 
g arpa standart bir zamanda (15-20sn) kabukları 
soyulur ve yeniden tartılır ve kabuk %’ si hesap edilir. 

 
 Maltlık değeri 
 
Laboratuvarlarda pilot malt tesislerinde tespit 

edilir, pahalı bir ekipman ünitesidir. Ticari malt 
şirketlerinde kurulur. 

 
Betaglukan 
 
Betaglukan, beta bağlı karbonhidrat kompleksidir. 

Arpada % 7’ nin üzerinde bulunur. Bira yapımı 
prosesinde filtre ve bulanıklılıkta problem olur ve 
kanatlı hayvanlarının sindirimlerinde de problem 
olmaktadır. Kümes hayvanlarında ishal başlamakta, 
derileri dökülmekte ve temizlikleri çok zor olmaktadır. 
Sonuç olarak yüksek betaglukanın arpa kalitesini 
bozucu etkisi vardır. Laboratuvarlarda normal 
kimyasal metotla tespit edilebilmektedir ama ıslah 
programları için bu tespit uygun değildir. Fakat bazı 
araştırma laboratuvarlarında NIR spektroskopi ile 
tahmin edilebilmektedir. Betaglukan bir hücre 
duvarları komponentidir ve hücre duvarlarında 
bulunması gereklidir (Williams ve ark. 1988).  Düşük 
betaglukan içeriği, ince hücre duvarları oluşturur ki 
bu da maltlık potansiyelinin yüksek olduğunun 
işaretidir. 

 
 
SONUÇ 
 
Verim ve kalite arasında ters bir ilişki mevcuttur. 

Bu ters ilişki günümüze kadar kırılabilmiş değildir. 
Verim ve kalitenin aynı anda artırılabilmesi için 
ıslahçıların potansiyel olarak  verimi ve  proteini  
yüksek genotipler  üzerinde çalışmaları ile 
mümkündür. 

Çiftçilerimizin  çoğu verim ve kalitedeki düşüklüğü 
ektikleri çeşidin kötü olmasına bağlamaktadırlar. 
Aslında çiftçimiz hangi çeşidi nerede niçin ekeceğini 
ve nasıl yetiştireceğini iyi bilmek zorundadır. Bu 
nedenle uzmanlarla görüşerek hangi çeşidi ve nasıl 
yetiştireceği konusunu açıkça anlamalıdır. 

Orta Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en çok buğday 
üreten ve işleyen bölgelerinden birisidir. Bu nedenle 
bölgenin ekmek, makarna, bulgur ve bisküvi 
üretimine uygun değişik sınıflarda kaliteli buğdaya 
ihtiyacı vardır. Bölgenin iklim koşulları arzu edilen 
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kalitede buğdayı yetiştirmek için uygundur. Sanayinin  
iç ve dış tüketim isteklerine cevap verecek kalitede 
buğday üretilmesi için önlemler alınması gereklidir. 

Alınması gereken önlemleri sıralayacak olursak; 
 

• Kaliteli ve sertifikalı tohum kullanmak 
• Verimli, dayanıklı ve kaliteli çeşitler 

geliştirmek 
• İstenen kaliteye uygun yetiştirme tekniklerini 

uygulamak ve kalite bölgelerini belirlemek 
• Ülke koşullarına uygun ve gelişmiş ülke 

standartlarına uyumlu bir buğday standardını sağlıklı 
ve güvenilir şekilde uygulamak 

• Kaliteye prim vermek ve çiftçiyi kaliteli ürün 
yetiştirmeye özendirmektir. 
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Rural environmental problems and sustainable agriculture (A review) 

 
The rural environments are continuously under the pressure of unconscious uses of resources and rapid population growth. 

This condition comes definite in developing countries such as Turkey. Especially, the water and soil pollution caused by some 
agricultural treatment, uncontrolled fertilizer and pesticides uses and non-agricultural areas use of the best of farm land 
pressures continues on natural resources of rural environments. Sustainable agriculture is only possible that provided between   
human and natural sources are balanced and protected rural environment.  

 
KEY WORDS: Rural environment, sustainable agriculture, natural resources 
 

 
 

 

ÖZET 

 
Kırsal alanlar, nüfus artışı ve kaynakların bilinçsiz kullanımı nedeniyle sürekli baskı altındadır. Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerde bu durum daha belirgindir. Özellikle, kırsal alanlarda tarımdan kaynaklanan su kirliliği, toprak kirliliği, hatalı 
gübreleme ve ilaçlamalar ile tarım topraklarının yanlış kullanımı gibi nedenlerle doğal kaynaklara yapılan baskılar devam 
etmektedir. Sürdürülebilir tarım, ancak insan ve doğal kaynaklar arasında bir dengenin kurulması ve kırsal çevrenin korunması 
ile mümkündür.  

 
ANAHTAR KELIMELER: Kırsal çevre, sürdürülebilir tarım, doğal kaynaklar 
 

 
GİRİŞ 
 
Dünya nüfusu sürekli artmakta ve özelliklede son 

yıllarda hızını artırmaktadır. Bu artış çevresel 
bozulmayı da hızlandırarak asgari yaşam 
standartlarını dahi azaltabilecek seviyelere 
ulaştırabilmektedir. Bu bozulmadan kaynaklanan 
doğal kaynak yıpranmasının hızlanması özellikle 
kırsal alanlarda tarım sektöründe gözle görülür bir 
nitelik kazanmıştır. Son yıllardaki göstergeler dikkate 
alındığında ekosistemi kirleten tarımsal uygulamaların 
sürdürülebilir nitelikte olmadığı gözlenmektedir. 
Dünyadaki işlenebilir arazilerin bozulması 
(degredasyon) hızla artmaktadır. Bunun sonucu 
olarak kişi başına düşen üretim alanı küçülmekte,  

tarımsal üretim azalmakta ve ayrıca tarım yoluyla 
doğal kaynaklara yapılan baskı önemli ölçüde 
artmaktadır. 

Dünya genelinde nüfus artışı izlendiğinde bugün 
altı milyarı aşan dünya nüfusunun 2010 yılında yedi 
milyarı bulacağı tahmin edilmektedir. Nüfus artış hızı 
geçmiş yıllara göre nispeten azalmasına rağmen yine 
de olması gerekenin çok üzerinde artmaya devam 
etmektedir. 1990’lı yıllar dünya nüfusunun en hızlı 
artma gösterdiği yıllar olmuştur. Nüfus artış hızı Asya 
ve Afrika kıtalarında ve özellikle de gelir düzeyi düşük 
olan ülkelerde görülmesi de ayrıca düşündürücüdür. 

İnsanlar, kaynaklar, çevre ve gelişme arasındaki 
ilişkiler gerçekte çok karmaşık ve birbirlerinden 
ayrılmaz nitelik arz ederler. Nüfus, çevre ve gelişme 
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faktörleri farklı yerlerde ve farklı şekillerde birbirlerini 
etkilemektedirler. Özellikle nüfus artışından 
kaynaklanan ve  buna bağlı olarak temel ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik baskılar nedeni ile insanlar “ 
Ekonomi mi?, Ekoloji mi?” sorusuna hiç düşünmeden 
“Ekonomi” cevabını verebilmektedirler. Bunun için altı 
milyarı aşan insanların sınırlı kaynaklarla dahi fazla 
nüfusa bakmaya gayret göstermektedirler. Elbette bu, 
zaten sınırlı ve belki de verimliliğinin son aşamasına 
gelmiş bulunan tarım alanlarının tamamen elden 
çıkmasına neden olabilecektir.       

İkinci dünya savaşından bu güne tarımsal üretim 
ve verimlilik yeni ve yüksek verimli ürün çeşitlerinin 
geliştirilmesi ile önemli bir şekilde artış göstermiştir. 
Ancak bu yüksek verimlilik, sürekli olarak verimliliğin 
korunması için zararlılarla mücadeleye ve 
gübrelemeye bağlı kalmıştır (Edwards 1990). Bu 
yoğun üretim teknikleri ve kimyasal maddelerin 
yüksek miktarlarda kullanılması erozyon, yer altı ve 
yüzey sularının kirlenmesi, doğal hayatın tahrip 
edilmesi gibi çeşitli sosyal, ekonomik ve ekolojik 
problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Üretimi yapılan bitkilerde zararlılara karşı yoğun 
kimyasal ilaçların kullanımı bu zararlıların zamanla 
bağışıklık kazanmalarına neden olmuş ve dolayısıyla 
daha fazla ilaç kullanımı gereksinimi ortaya çıkmıştır. 
Bu, üretim masraflarını önemli ölçüde artırmıştır 
(Pimentael and Andow 1984). 

Entansif tarım teknikleri, gelişmekte olan ülkelere 
gerek ekolojik ve gerekse ekonomik durumları 
düşünülmeden transfer edilmiştir. Tarımın ulusal 
ekonomi için çok önemli olduğu gelişmekte olan 
ülkelerde,  nüfusun %40’ı kırsal kesimde yaşamakta 
ve büyük bir kısmı da küçük ölçekli işletmelerde 
çalışmaktadır. Özellikle ekonomik darboğaz içerisinde 
bulunan ve nüfusun aşırı artışını kontrol edemeyen 
ülkelerde bu konu göz ardı edilebilmektedir 
(Anonymous 1993). Ülkelerdeki kurumsal 
yapılaşmanın şekli ve kalkınma çabalarında doğal 
kaynak aşınması ve tahribinin göz önünde 
bulundurulmaması nedeniyle doğal çevreyi tahrip 
eden ve biyolojik varlıkların tür kayıplarına etken olan 
çevre bozulması ortaya çıkmaktadır (Haktanır ve ark. 
1995). 

 
TARIMDAN KAYNAKLANAN ÇEVRE 

SORUNLARI 
 
Atmosferin etkilenmesi: Toprak işleme, anız ve 

samanların yakılması, tarım alanı açma amacı ile  
kasıtlı olarak orman yakılması sonucu atmosfere 
önemli düzeylerde emisyon gönderilmektedir. 1970-
1990 yılları arasında yakılan biyo-kütlenin %60-65’i 
doğrudan tarımla ilgilidir. Geri kalan kısmı ise bakir 
alanlardaki yangınlar, diğer ormansızlaştırma ve 
endüstriyel kereste ve odun ürünleri aktiviteleri ile 
ilişkilidir. Yakılan biyo-kütleden oluşan emisyonlar 
içinde CO2, CO, CH4, NO, NH3, SO4 ve partikül 
maddeler bulunmaktadır ve bu maddelerin emisyon 
tahminleri Çizelge1’de gösterilmektedir (Haktanır ve 
ark. 1995). 1991-2000 yılları arasında yakılan biyo-

kütlenin %50-55’inin ise doğrudan tarımla ilgili olduğu 
tahmin edilmektedir (Evrendilek ve Ertekin 2003). 

 
Tarımdan kaynaklanan su kirliliği: Aşırı ve 

dengesiz sulama topraklardaki besin maddelerinin 
taşınmasına ve zaman içerisinde de çoraklaşmasına 
neden olabilmektedir. Dünya su kaynakları tüketiminin 
%69’u tarım alanlarının sulanmasında 
kullanılmaktadır. Özellikle arid ve çöl bölgelerinde 
tarımsal alanların suya olan ihtiyaçları nedeniyle yer 
altı su kaynakları önemli ölçüde azalmaktadır. Bu tür 
alanlarda kurağa dayanıklı bitkiler yetiştirilmesi 
gerekirken yanlış politikalar ve uygulamalar nedeni ile 
su seven bitkiler yetiştirilmek istenmekte ve bu da su 
tüketimini artırmaktadır.  

Tarımsal uygulamalar ile yeraltı suları ve 
nehirlerdeki suların kaliteleri önemli ölçüde 
düşmektedir. Bu nedenle bazı bölgelerde temiz su 
yerine kalitesiz ve kirli sular kullanılır duruma 
gelmiştir. 

 
Çizelge 1. Tarımsal uygulamalar ve emisyon 

tahminleri 
 

Emisyon türü Emisyon miktarı 
(mil. ton/yıl) 

Küresel 
emisyon 

CO2 1200 17 
CH4 230 66 
N2O 2 71 
NH3 28 80 
SO 2 2 
NO 5 7 
Partikül 20 35 

   
Pestisitler: Tarımsal uygulamalardan çok yoğun 

olarak kullanılan pestisitler, özellikle ülkemizde 
Çukurova ve Ege Bölgesi’nde aşırı ve dengesiz 
tüketildiği için olumsuz etkileri fazla olmaktadır. 
Çözünürlükleri düşük olan pestisitler, drenaj suları 
yada fazla sulama ile yer altı suları ve nehirlere 
taşınabilmektedirler. Böylece buraların kirlenmesine 
neden olmaktadırlar. Pestisitlerin bazıları besin 
zincirlerine katılarak gerek insan ve gerekse 
hayvanların sağlıklarını ciddi anlamda tehdit 
edebilmektedirler.  

 
Gübreler: Gübrelerden özellikle azotlu gübreler, 

dış etkilerden kolayca etkilenmekte ve toprak yapısı 
yada sulamaya bağlı olarak kolayca yıkanabilmekte 
ve taşındığı çevrelerde ötrofikasyona neden 
olmaktadır. Azot ve fosforlu gübrelerin yoğun olarak 
kullanıldığı alanlara yakın bulunan sulak alanlarda 
aquatik yaşam için sorun olan alglerin gelişmesi 
fazlalaşmakta ve yaşam tehdit edilmektedir. 

 
 
TARIMIN TARIMSAL ALANLAR ÜZERİNE 

ETKİLERİ 
 
İşlenebilir tarım alanlarının artık son sınırında 

bulunduğu günümüzde, yeni tarım alanları için 
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marjinal alanların kullanımına başlanmıştır. Aşırı 
derecede eğimli ve yamaç alanlarda yapılan toprak 
işleme, aşırı şekilde hayvan otlatılması zaman içinde 
zaten var olan erozyona meyilli yapısı ile kolayca 
tahrip olmasına ve elden tamamen çıkmasına neden, 
olmaktadır. Bunların dışında kentleşme ve endüstriyel 
alanlar ve 1990’lardan itibaren Türkiye’de hızla 
gelişen organize sanayilerin, yapılırken hassas 
davranılmaması ve ayrıca bu alanlar için yapılan 
yollar nedeniyle tarım alanları baskı altında 
tutulmuşlardır. Bugün dünya genelinde kuru tarım 
yapılan alanların %70’i çölleşme ve arazi bozulması 
yoluyla ciddi oranlarda etkilenmiş durumdadır. Dünya 
genelinde her yıl kuru alanlar içinde 1.5 milyon ha 
alan kaybedilmekte ve yaklaşık 216 milyon ha yağışa 
bağımlı kuru tarım alanının su ve rüzgâr 
erozyonundan etkilendiği belirtilmektedir (Haktanır ve 
ark. 1995). 

 
YÜKSEK VERİMLİ ÇEŞİTLERİN KULLANIMI 
 
Yüksek verimli çeşitlerin kullanımı modern tarımın 

temel ihtiyacı ve tercihlerinden birisidir. Çünkü, iyi bir 
tohumluk kullanarak verimi %20-30 oranında artırmak 
mümkündür (Kün 1986). Ancak ıslah edilen yüksek 
verimli çeşitlerin yaygınlığı bölgelere adapte olmuş ve 
her türlü olumsuz şartlarda yetişebilen yerel çeşitlerin 
bir anlamda da genetik çeşitliliğin azalmasına neden 
olmaktadır. Bunların dışında yeni geliştirilen çeşitler 
yüksek verimli olmalarının yanında bu verime 
ulaşabilmek için yüksek oranda gübre ve suya ihtiyaç 
duymaktadırlar. Ayrıca bu çeşitlerin hastalık ve 
zararlılara da genel olarak yerel çeşitlere göre daha 
hassas oldukları bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı, 
fazla miktarda kimyasal kullanmak gerekmektedir.  

 
TÜRKİYEDEKİ DURUM 
 
Türkiye’de yeni teknolojiler ile başlayan ileri tarım 

uygulamaları diğer ülkelerde olduğu gibi tarımda 
verim artışına sebep olmuştur. Ancak bununla birlikte 
agro-ekosistem hızla şekil değiştirmeye başlamıştır. 
Tarımsal faaliyetler, sömürülen ve yeni kullanıma 
açılan tarımsal alanlar, özellikle ormanlar üzerinde 
yoğun şekil değişikliklerine ve endişelere neden 
olmuştur. Ayrıca bazı bölgelerde de oldukça önemli 
çevresel ve sosyal sorunları da beraberinde 
getirmiştir.  

Ekonomik ve ekolojik problemlerin sürdürülebilir 
tarım ile önemli ölçüde azaltılabileceğine 
inanılmaktadır (Budak 2000). Türkiye genelinde 
toprakların kullanım durumları Çizelge 2’de 
gösterilmektedir. Çizelgenin incelenmesinden de 
anlaşılacağı gibi nadas alanımız halen 3.65 milyon ha 
ile oldukça yüksek miktarlardadır.  

1991 yılı tarım sayımına göre, çiftçi ailelerinin %67 
‘si 5 hektardan daha az alanda üretim yapmaktadırlar. 
Hububat üreten tarım işletmelerin önemli bir kısmı 
küçük ve coğrafi olarak dağılmış aile işletmeleridir. 
Yine tarım sayımına göre üretim alanlarının %90‘ı 
sahipleri tarafından işlenmekte, bu alanın ise %96’sı 
(3900 bin) bitkisel üretim yapan işletmeler, %4’ü (150 

bin) ise sadece hayvancılık yapan işletmelerdir 
(Anonim 1991).  

Türkiye’de kısa bir süre önce, tatbikata konulan 
sürdürülebilir tarım faaliyetleri içerisinde bulunan bazı 
uygulamalar, Avrupa’daki benzerlerine göre biraz 
daha farklılık göstermektedir. Ancak özellikle yurt dışı 
şirketlerin Türkiye’de yaptıkları yatırımlar ve elde 
edilen başarılı sonuçlar Türk çiftçisini cesaretlendirmiş 
ve bu konuda çalışmalar artmıştır. Türkiye’de 18 
Aralık 1994 tarihinde ekolojik dengeyi korumak ve 
bozulan ekolojik dengeyi yeniden oluşturabilmek için 
organik ürünler üretmek, bu ürünlere talebi artırmak, 
tüketiciye sürekli, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmak 
amacı ile “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik 
Metotlarla Üretilmesi” yönetmeliği yürürlüğe girmiştir 
(Eraktan ve Olhan 1996). Bu yönetmelik 11 Temmuz 
2002 tarihinde “Organik Tarımın Esasları ve 
Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik” olarak 
değiştirilmiştir. 

Türkiye’de tarımsal çevreyi doğrudan ve dolaylı 
olarak ilgilendiren sürekli değişimler görülmektedir. 
Bunlar şu şekilde sıralanabilir. 

 
Orman potansiyelindeki değişim: Toplam 

orman varlığımız 192.4 milyon dekardır. Bu da toplam 
arazi varlığının %17’si kadardır.  Normal standartlarda 
olması gereken ise %25’dir. Bu mevcut orman 
varlığının da  önemli bir kısmı  bozuk bir yapıya 
sahipken, ancak %41.6’lık kısmı iyi vasıflıdır. Orman 
ve orman içi meraların bozularak tarım alanlarına 
çevrilmesi ve bunun sonucunda oluşan erozyon 
toprakların verimliliğini azaltmaktadır. Bugün Türkiye 
de  toprakların 2/3’ü erozyon tehdidi altındadır.  

 
Çayır ve mera potansiyelindeki değişmeler: 

Çayır ve mera alanlarında sürekli bir azalma söz 
konusudur. Bunun en önemli nedenleri aşırı, düzensiz 
ve zamansız otlatma, ot kalitesinin ve veriminin 
düşmesi ile mera alanlarının tarım alanlarına 
dönüştürülmesidir. 

Su kaynakları ve tarımsal uygulamalar: 
Türkiye’deki ekilebilir alanların ekonomik anlamda 8.5 
milyon hektarı sulanabilir kapasitedir. Bunun %93’ü 
yüzey suları, %7’si ise yer altı su kaynaklarından 
sağlanmaktadır. Su kullanım etkinliği de oldukça 
düşüktür. Bazı bölgelerde tarımsal sulama ile kirlenen 
akarsuların oluşmasında en önemli etken 
kimyasalların (herbisit, pestisit, insektisit vb.) 
gereğinden fazla kullanılmasıdır. Türkiye de 
sürdürülebilir tarımda başarıya ulaşabilmek için yerel 
nüfusun kendi bölgelerindeki sulama ile projelere aktif 
olarak katılması sağlanmalıdır. Bunun dışında su 
kaynaklarının mülkiyeti ve yararlanma usulleri ile 
sektörler arası su kaynakları tahsisinin tam olarak 
yapılması gerekmektedir. 

Tarım alanlarındaki girdiler: Tarımda görülen en 
önemli girdi tohum, gübre ve ilaçtır. Özellikle gübre ve 
ilaç kullanımının çevre kalitesine olumsuz yönde 
etkilediği bilinmektedir. Tarım alanlarımızın %75’inde 
gübre kullanılmaktadır. Tarım alanlarında fazla gübre 
kullanımı yanında yanlış gübre kullanımı da söz 
konusudur. Örneğin Niğde’de patates tarlalarına 50 
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kg/da saf azot hesabı ile gübre uygulanmaktadır. 
Benzer şekilde Çukurova Bölgesinde de pamuk 
ilaçlaması sezon boyunca 6-7 kez yapılabilmektedir. 
Kontrolsüz bir şekilde gelişi güzel yada ticari 
kaygılarla yapılan bu işlemler olumsuz etkileri de 
beraberinde getirebilmektedir.  
 
Çizelge 2. Türkiye’de Toprakların Kullanım Durumuna 

Göre Dağılımları 
 

Arazi türü Miktarı 
Toplam yerleşim yeri sayısı 36 371 adet 
Toplam yerleşim yeri alanı 66 219 533 ha 
Toplam ekili ve dikili alan 17 448 091 ha 

- sulanan 3 674 157 ha 
- sulanmayan 13 773 933 ha 

Tarla alanı 14 517 810 ha 
- sulanan 2 579 648 ha 
- sulanmayan 11 938 161 ha 

Meyve ve uzun ömürlü bitkiler 2 337 291 ha 
- sulanan 630 061 ha 
- sulanmayan 1 707 229 ha 

Sebze ve çiçek bah. 
 (örtü altı dahil) 

592 990 ha 

- sulanan 464 447 ha 
- sulanmayan 128 542 ha 

Nadas Alanı 3 655 155 ha 
Tarıma elverişli kul.mayan alan 2 160 684 ha 
Daimi çayır ve mera alanı 12 377 619 ha 
Orman alanı  
(fundalık ve maki dahil) 

19 237 600 ha 

Tarıma elverişsiz arazi 11 340 334 ha 
Kaynak: Anonim 2002 

 
Değişen çevre koşulları: Bu koşullar tarımı 

olumsuz yönde etkilemektedir. Konut alanları, sanayi 
alanları, turistik tesisler ve kamu yatırımları önemli 
faktörlerdir. Bu etkilerin bugünkü şartlar altında 
giderilmesi mümkün gözükmemektedir. Ancak ileride 
kaynakların daha da azaldığı dönemlerde bu konunun 
daha ciddi ve seviyeli bir şekilde ele alınacağı 
düşünülmektedir. Özellikle Bursa, Çukurova, Akdeniz 
kıyı şeridi ve Marmara’ da görülenler buna iyi birer 
örnektir. 

 
Sanayi yatırımları ve kurulan organize 

sanayilerin çevrelerindeki oluşturdukları kirlilik: 
Bu kirleticiler atmosferi ve su kaynaklarını ciddi 
oranlarda  kirletebilmektedirler. Endüstriyel kaynaklı 
atık suların içermiş olduğu ağır metaller, organik 
kimyasallar ve tuzlar tarımsal üretimin kalitesini ve 
miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Değişen Türk tarımının yapısı altında incelenecek 
en son madde tarımsal nüfusun ve alanlarının 
azalmasıdır. 1985 yılında nüfusun yarıdan fazlasını 
tarımsal nüfus oluştururken daha sonra tarımsal nüfus 
hem oransal hem de mutlak değer olarak azalış 
göstererek 1990 yılında %41’e ve 1997’de %35.4’lere 
düşmüştür (Anonim 1998).  Bunun en önemli nedeni  
tarım topraklarındaki verimliliğin sürdürülememesi ve 
buna karşın girdi fiyatlarının sürekli olarak artmasıdır. 

Tüm bunların sonucu olarak da kentlere göç 
hızlanmıştır. 

 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN 

DÜZENLEMELER 
 
Sürdürülebilir tarım yaklaşımı, biyolojik süreçleri 

gözeten, ancak modern gelişmeler ile birlikte 
geleneksel teknikleri de kapsayan bir kavramdır. Bu 
yaklaşımın gelişmesi “toprak verimliliğinin” esasında 
yatan temel süreçleri iyi anlamaya bağlıdır.  Agro-
ekolojik veya sürdürülebilir tarım için devreye girmesi 
gereken olaylar şunlardır: 

 
- Biyolojik azot fiksasyonu mekanizmalarının 

etkinliklerinin artırılması, 
- Organik atıkların döngülerinin sağlanması, 
- Toprak verimliliğinin devamlılığını sağlamak için 

ürün kalıntılarının amenajmanının yapılması, 
- Rizosfer mikrobiyolojisinin anlaşılması ve 

yönetimi, 
- Mikorizaların kullanımı, 
- Entegre zararlı mücadelesi ve yararlı 

organizmalar yolu ile hastalık kontrollerinin yapılması 
- İşlenen alanlarda agregat  kararlılığının 

sağlanması. 
 
Kaynakların nicelik, nitelik ve yarayışlılığını 

kullanılan teknolojinin içeriği belirlemektedir. Çevresel 
bozulmaya neden olabilecek yanlış tarımsal 
uygulamaların sürdürülmesi, beraberinde arazilerin 
bozulmasına ve elden çıkmasına izin veren bir 
sistemin gelişmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak, 
tarımsal gelişme ile kırsal gelişme arasında bulunan 
bağ bozulmakta, kırsal gelişmenin bu nedenle 
yavaşlaması ile kentlere hızlı bir göç başlamaktadır. 
Bu yalnızca kentlerin sorunlarını ağırlaştırmakla 
kalmamakta, aynı zamanda önemli bazı sosyal 
problemlerin kronikleşmesine sebep olabilmektedir. 

Günümüzde tarımda çevre ile ilgili endişelerin 
artmasının çeşitli nedenleri vardır. İlk olarak 
geleneksel veya ticarete yönelik üretim için gerekli 
olan üretim girdilerinin artışından dolayı üretim 
masrafları da artmaktadır. Girdilere olan bu bağlılık 
kredilere ve devlet yardımına olan bağımlılığın yüksek 
oranda artışına neden olmaktadır. İkinci olarak 
geçtiğimiz son 15-20 yıl içerisinde  Türk tarımı çok 
fazla yağmur, kuraklık, arazi fiyatlarındaki  
beklenmeyen artış ve tarım kredilerinin geri 
dönüşlerinde karşılaşılan güçlükler gibi çeşitli krizler 
ile karşılaşmıştır. Üçüncü ve son neden ise, tüketici 
taleplerindeki ve pazarlarındaki oluşan değişiklerdir 
(Budak 2000). Son zamanlarda tüketicilerin kimyasal 
madde içermeyen gıda ürünlerini artan oranda talep 
etmeye başladıkları gözlenmektedir (Akgüngör ve ark. 
1999). 

Sürdürülebilir tarım kuşaktan, kuşağa 
taşınabilecek bir üretim metodudur. Tarımsal 
faaliyetler ile sürdürülebilir tarım arasında en önemli 
bağ tarım topraklarının verimliliklerinin korunmasıdır. 
Eğer topraklar kalitelerini yitirirse zaman, para, enerji 
ve kimyasal maddeler gibi kaynaklara daha fazla 
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ihtiyaç duyulabilir. Daha düşük kaliteli ürünleri daha 
verimsiz şekilde üretmek zorunluluğu ortaya 
çıkabileceği gibi sürdürülebilir tarım hedeflerine de 
ulaşılamayacaktır (Gregoeich 1995). 

Üreticiler, araştırmacılar ve eğitimciler arasındaki 
fikirler geleneksel ve sürdürülebilir tarım arasında 
ayrılmıştır. Geleneksel tarım taraftarları mevcut 
sistemi savunurken problemlerin araştırma ve 
teknoloji ile çözülebileceğine inanmaktadırlar. 
Sürdürülebilirlik taraftarları ise bu günkü ekolojik, 
ekonomik ve sosyal sorunların çözülebilmesi için 
mevcut sistemin yenilenmesi gerektiğine 
inanmaktadırlar (Budak  2000). 

Yanlış arazi kullanımını zorlayan sebeplerin 
belirlenip çözülmesi, sadece toprağı yerinde tutmak 
değil, aynı zamanda üreticilere kısa vadede önemli 
gelir getirici koruma tedbirlerine başvurulması 
gereklidir.  Hava fotoğrafları, yer haritaları ve uydu 
imajların sayısal yetersizliği uzun süre önce ormandan 
yada otlaktan açılan alanların belirlenmesinin 
önlemektedir. Bu veriler tüm ülkeyi kapsayacak 
biçimde bir kez hazırlanıp onaylı örnekleri tapu 
daireleri, belediyeler, muhtarlıklar ve ilgili diğer 
kurumlara gönderilmeli ve bu bölgelerin korunmasının 
sağlanması konusunda yasal zorunluluklar 
getirilmelidir (Anonim  2000).  

Sürdürülebilir tarım konusunda yapılan 
çalışmaların büyük bir kısmı, konunun ülkesel bazda 
çözümü açısından yetersiz kalmaktadırlar. Eşgüdüm 
yetersizliği nedeniyle de çalışmaların bir bölümü de 
küçük alanların ötesine çıkamamaktadır. Oysa bu 
çalışmaların çok geniş alanlara yönelik olması 
geçerliliği için şarttır.  

Arazi kanununun meraları hazinenin mülkiyetinde 
tutarak köyün ortak kullanımına vermesine ilişkin 
hükümlerin koruyucu olmadığı, iyimser değerlere göre 
son  yetmiş yılda meralarımızın 23 milyon hektar 
gerilemesi ile ve erozyonla olan toprak kayıplarımızın 
yıldan yıla artması ile açıkça görülmektedir. 3367 
sayılı yasa ile 442 sayılı köy yasası’nda değişikliğe 
gidilmiş ve mera ve yaylakların özel mülkiyete 
geçmesine ortam hazırlanmıştır. Mera alanlarının  ve 
niteliklerinin korunması ve geliştirilmeleri gerektiği açık 
bir şekilde görülmektedir. Dünyanın hemen her 
ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de öncelikle 
sürdürülebilir tarım açısından tarım sektörünün 
geliştirilmesinde, amaç ve ilkeleri ortaya koymamız 
gerekmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 
a. Çiftçilerin refah düzeylerinin yükseltilmesi, 
b. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, 
c. Tarımın milli gelire olan katkısının artırılması, 
d. Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkeler ile  

rekabet imkânlarının yükseltilmesi, 
e. Tarımsal üretimde kalite, çeşitlilik, devamlılık 

ve standarda dayalı üretim sağlanarak, tarım ürünleri 
ihracatının artırılması, 

f. Stratejik ürünlerde üretim arzının garanti altına 
alınması, 

g. Gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması, 
h. Doğal kaynakların korunması ve 

sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde yaşanabilir bir 

çevrenin oluşturulması ve ekolojik dengenin gelecek 
nesillere aktarılması, 

i. Bilgi ve teknolojinin üretilip yaygınlaşabildiği bir 
ortamın ve araştırma olanaklarının sağlanması, 

j. Tarımsal yapılanmanın iyileştirilmesi (Anonim  
2000).  

 
Sürdürülebilir tarım açısından özellikle yetersiz 

gelir nedeniyle gıda temin etme kapasitesi yetersiz 
aile gruplarının desteklenmeleri gereklidir. Tarımsal 
üretim yolu ile gelirlerin artırılması ve eşitliğin 
sağlanmasının yanı sıra, aile planlaması ile ailelerin 
küçültülmesi, hane halkı gıda güvencesizliğinin 
azaltılması yolunda önemli bir ilerleme sağlayacaktır.  

Tarımsal politikalar ve öncelikle destekleme 
politikaları, günün değişen şartlarına cevap 
verememiş ve devamlılıkta arz etmemiştir. Tarıma 
ilişkin yetki ve sorumlulukların pek çok kurumun görev 
alanına girmesi politikalarda çok başlılığa neden 
olmakta ve koordinasyon sağlanamamaktadır. 
Dolayısı ile ileriye dönük  istikrarlı tarım politikalarının 
belirlenmesinde ve uygulanmasında güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır.  

Tarımsal alanda ihtiyaç duyulan alt yapının 
oluşturulması, tarım dışı alanlarda yeterli istihdamın 
yaratılması suretiyle tarımdaki nüfusun azaltılması, 
sulanan alanların şartlar izin verdiğince artırılması, 
üretimde, verimin ve kalitenin arzu edilen seviyeye 
getirilmesi ile yeterli pazarlama kanallarının 
oluşturulmasına kadar desteklemeler yapılmalıdır.    

 
ÖNERİLER 
 
- Üreticilerin kullandıkları gübre ve ilaç miktarları 

tam olarak belirlenmeli ve ihtiyaçlara göre 
kullanılmalıdır. Gereksiz ve masraf yaratacak 
kullanımlardan kaçınılmalıdır. 

-  Gübrelerin ve kimyasalların uygulama 
zamanlarının da çok iyi ayarlanması gerekmektedir. 
Zamansız, aşırı yada düzensiz yapılan uygulamalar 
faydadan çok zarar getirebilecektir. 

- Mümkün olduğu kadar yeni gübreler 
geliştirilmeye çalışılmalı ve bunların maliyetlerinin 
düşük tutulması yada sübvanse edilmesi ile 
fiyatlarının üreticiler için cazipleştirilmesi gereklidir.  

- Hayvan gübresi, bitki kalıntıları ve besin 
maddeleri işleme artıkları gibi bazı organik maddelerin 
kullanımları yaygınlaştırılmalıdır. 

- Tarım topraklarının verimliliklerinin 
sürdürülebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.  

- Zararlılar ile mücadelede mümkün olduğu kadar 
biyolojik mücadele yöntemleri kullanılmaya 
çalışılmalıdır. 

- Ayrıca biyoteknolojik gelişmeler izlenerek bu 
konularda pratiğe aktarılabilecek faydalı çalışmalar 
alınabilir. 
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