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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 bir yayın
danışmanının görüşüne başvurulur. 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 kâğıdın
sadece bir yüzüne yazılmalıdır. Metinler sayfa numaralarını içeren bir
orijinal ve iki fotokopi olmak üzere toplam üç nüsha halinde sunulmalıdır.
Metinler, tablo, resim, çizim, şema, grafik 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 plate
halinde bir arada toplanmalıdır), grafik, tablo 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
belirtilmeli ve bu işaretler için açıklamalar birinci sayfanın altında dipnot
olarak belirtilmelidir. Yazarların tam adları başlıktan sonra çalışma
adresleri ise birinci sayfanın altında 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 metot; kullanılan materyal ve metotlar (kullanılan istatistik
yöntemler de 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. Kısa bildiriler; Kısmen tamamlanmış ve yorumlanacak sonuçlara
ulaşmış, orijinal bir araştırmanın takdimidir. Daha önce “araştırma
makaleleri” bölümünde belirtilen diğer kurallara uyularak ve aynı
bölümleri içerecek biçimde yazılmalıdır. Özet, 100 kelimeyi aşmamalı
(Türkçe yazılan kısa bildirilerde “Summary” 150 kelimeye kadar
uzatılabilir) ve yazı toplam 6 sayfadan uzun olmamalıdır.

15. 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
metot” yerine olgunun tanımı yapılmalıdır Özet, 100 kelimeyi aşmamalı
(Türkçe yazılan gözlemlerde “Summary” 150 kelimeye kadar uzatılabilir)
ve yazı toplam 6 sayfadan uzun olmamalıdır.

16. 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.

17. Editöre Mektup; Bilimsel veya pratik bir olgu ya da konunun kısa
takdimidir. Çift aralıklı olarak yazılmış 2 daktilo sayfasından uzun
olmamalıdır.
Tüm yazışmalar için adres:
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
“Ekonomi İstatistik ve Yayım Bölümü”
P.K. 125    42020- Konya  /  TÜRKİYE
Tel. +90.332.355 1290–91–92 / 116–117 Fax. +90.332.355 12 88
E-posta: yayin@bahridagdas.gov.tr     , bdyayin2006@yahoo.com.tr
Web     : http://www.bahridagdas.gov.tr

YAYIN KURALLARI

mailto:yayin@bahridagdas.gov.tr
mailto:bdyayin2006@yahoo.com.tr
http://www.bahridagdas.gov.tr/


Bitkisel Araştırma Dergisi (2005) 2: 1–10

*E-posta: ukaradavut@yahoo.com
* Bu çalışma doktora tezinin bir kısmının özetidir.

Journal of Crop
Research

Çavdar bitkisinde (Secale cereale L.) bazı karakterlerin büyüme
analizleri:  Toprak üstü ve kök büyümesi *

Ufuk KARADAVUT a, * Abdurrahman TOZLUCA b

a Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye
b Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,  Konya, Türkiye

Growth analysis some characters in rye plants (Secale cereale L.)
Growth of root and upper ground parts

 SUMMARY

In this study, goodness of fit of different growth curves to different characters of rye plant was evaluated. This study was
carried out in experimental station of Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute with Aslım–95 rye cultivar.
Logistic, Gompertz, Richards and Weibull growth models were tested. Characters measured were total fresh and dry matter
upper ground and root fresh and dry weight. Results show that root dry weight was modeled better by fitting Richards’s model,
however, for other characters by Weibull model.

KEY WORDS: Rye, growth analysis, growth curves

ÖZET

Bu çalışma ile farklı büyüme modelleri kullanarak çavdar bitkisinin çeşitli karakterlerine ait büyüme eğrilerini en iyi
belirleyen modelin tespiti amaçlanmıştır. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün deneme arazilerinde
yürütülen bu çalışmada Aslım–95 çavdar çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Model olarak Lojistik, Gompertz, Richards ve
Weibull büyüme modelleri değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada çavdar bitkisine ait toprak üstü taze ve kuru ağırlıkları ile
toprak altı taze ve kuru ağırlıkları belli aralıklarla belirlenerek bu kısımların büyümeleri incelenmiştir. Sonuç olarak, çavdar
bitkisine ait karakterlerden toprak üstü taze ve kuru ağırlık ile toprak altı taze ağırlıklar Weibull modeli tarafından iyi
tanımlanırken, toprak altı kuru ağırlığı ise Richards modeli tarafından daha iyi tanımlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: Çavdar, büyüme analizleri, büyüme eğrileri

GİRİŞ

Büyüme, canlıların en önemli biyolojik
özelliklerinden birisidir. Büyümenin standart bir tanımı
olmamakla birlikte büyüme, genel anlamda tek hücreli
basit mikroorganizmalardan çok hücreli yüksek
organizmalara kadar bütün canlılarda boyut, ağırlık ve

sayı bakımından zamana bağlı olarak meydana gelen
artışları ifade etmektedir. Genetik potansiyele bağlı
olarak pek çok çevresel etmenin de etkisi altında
değişen ve gelişen büyüme, oldukça karmaşık bir
yapıya sahiptir. Canlı organizmalar ile temel besin
ihtiyaçlarının temini arasında doğrudan ilişki olması
nedeniyle,   birçok araştırmacı canlılardaki büyüme
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olaylarının bağlı olduğu mekanizmaları izah
edebilmek için çalışmalar yapmışlardır.

Bitki büyüme analizleri, 1920’lerde bitki
fizyolojisinin temel bir metodolojisini geliştirmeye
çalışan Blackman tarafından kullanılmaya başlanmış
ve bu yeni bir dönüm noktası olarak
değerlendirilmiştir. Evans (1972), büyümenin
matematiksel analizlerinin yapılışındaki zorluklar
üzerinde çalışmış ve büyüme fizyolojisinin oldukça
karmaşık bir yapıda olması nedeniyle büyümeyi
matematiksel modeller yardımıyla açıklamanın çevre
ve genetik faktörlerin etkileri nedeniyle oldukça zor
olduğunu ifade etmiştir.

Bitkilerde büyümenin matematiksel modellerle
tanımlanması konusunda pek çok alanda çalışmalar
yapılmıştır. Meşe ağaçlarında (Zhang 1997), soya
fasulyesinde (Zur ve ark. 1983), mısır bitkisinde
(Dwyer ve Stewart 1986; Cerrato ve Blackmer 1990),
marul, karnabahar, pırasa ve kerevizde (Scaifa ve ark.
1987), domuz ayrığı ve çok yıllık çimde (Joliffe ve ark.
1988), yeraltı üçgülünde (Mustears 1989), ladin
ağaçlarının büyümesi (Fekeduleng ve ark. 1999), çam
ağaçlarında (Fleming 2001), bakteri populasyonunun
büyümesinde (Schepers ve ark. 2000, Lopez ve ark.
2004), sirken bitkisinde (Damgaard ve ark. 2002) ve
buğday bitkisinde (Villegas ve ark., 2001, Zahedi ve
Jenner 2003) büyümenin matematiksel modellerle
modellemesi yapılmıştır. Ancak yaptığımız literatür
çalışmasında çavdar konusunda bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Türkiye içersinde de bu konuda
herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması çavdar
bitkisinin geniş adaptasyon yeteneğinden dolayı böyle
bir çalışmanın yapılmasının gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. Ülkemizde bu konudaki çalışmalar
bitkilerden çok hayvanların büyümelerinin
belirlenmesine yönelik olmuştur ve bu konuda pek çok
çalışma bulunmaktadır.

Bitkiler üzerinde yapılacak büyüme çalışmalarında
elde edilen büyüme eğrileri ile

a) Bitkilerin herhangi bir özelliğine ait ölçümlerin
zamana göre nasıl değiştiği görsel olarak
özetlenebilir,

b) Üzerinde çalışılan bitkilerin özellikleri
bakımından farklı olup olmadıkları tespit edilebilir,

c)  Bitkilerde verimi artırıcı denemelerde farklı
muamele sonuçları birbirleri ile karşılaştırılabilir,

d) Elde edilen verilerden değişkenlere ilişkin
daha sonraki ağırlıkları tahminleyerek bitkinin en
uygun olgunlaşma ve hasat zamanı belirlenebilir,

e) Büyüme ve gelişme aşamalarında ortaya
çıkabilecek sorunları ortaya koymak ve bunların
neden olduğu ekonomik sonuçları kontrol etme
imkânımız olabilmektedir.

Bu çalışmada, bitki büyümesini tanımlayan
büyüme eğrileri ile ilgili veri tipleri incelenmiş ve
uygulamada kullanılabilecek modeller üzerinde
çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Öncelikle bu veri
tiplerine uydurulacak olan asimptotik büyüme
fonksiyonlarının matematiksel bağıntıları, bunların
parametreleri ve biyolojik yorumları verilmiştir. Bu
çalışmanın amacı, bitkiler üzerinde çalışan ve aynı
fertler üzerinde zaman içerisinde birden fazla ölçüm

alan araştırmacıların, bu verileri en iyi şekilde
değerlendirebilmesine imkân tanıyan bir kaynak
oluşturmak ve literatürde bu konuda görülen eksikliği
tamamlamaktır. Ayrıca, asimptotik fonksiyonların bu
çalışmada yer alan teorik eğrilerine göre ve önceki
bilgilerden yararlanarak eldeki verilere ne tip bir model
uydurulabileceğinin tespitinde araştırıcılara yardımcı
olunması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmada, materyal olarak Konya Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından
geliştirilen, 1995 yılında Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Kurumu tarafından tescil edilen Aslım–
95 çavdar çeşidi kullanılmıştır.

Çalışmada Konya Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün arazilerinde
tohumluk üretimi amacı ile 2002–2003 yıllarında
yetiştirilen çavdar bitkilerinde, çıkıştan itibaren çavdar
taneleri fizyolojik olumlarını tamamladıkları döneme
kadar 4 gün aralıklarla ölçümler yapılmıştır. Bitkiler
tamamen doğal şartlarda büyütülmüş gübre ve ilaç
verilmemiş, sulama yapılmamıştır. Ölçümler, her iki
yılda da tekerrür oluşturabilmek amacıyla tarlanın
tesadüfen belirlenen üç farklı noktasından her
ölçümde 5 bitki alınarak yapılmıştır. Bitkiler topraktan
mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde çıkarılmış ve
laboratuar koşullarında musluk suyu ile temizlendikten
sonra aşağıdaki ölçümler yapılmıştır. Bitkilerde
yapılan ölçümler şu şekildedir;

Toprak üstü taze ağırlığı: Toprak yüzeyinden
itibaren bitkinin toprak üstündeki tüm kısımlarının taze
olarak 0.001 hassasiyetindeki terazide tartılması ile
elde edilmiştir.

Toprak üstü kuru ağırlığı: Toprak üstü kısımların
fırında 105 0C ‘de 24 saat kurutulmasından sonra
0.001 hassasiyetindeki terazide tartılması ile elde
edilmiştir.

Kök taze ağırlığı: Toprak yüzeyinden itibaren
bitkinin toprak altında kalan tüm kısımlarının yıkanıp
temizlendikten sonra 0.001 hassasiyetindeki terazide
tartılması ile elde edilmiştir.

Kök kuru ağırlığı: Kök taze ağırlığının fırında 105
0C‘de 24 saat kurutulmasından sonra 0.001
hassasiyetindeki terazide tartılması ile elde edilmiştir.

Çalışmada şu matematiksel modeller kullanılmıştır
(Seber ve Wild, 1989);

1. Lojistik Büyüme Modeli:
)1/( ctbeaY --=

2. Richards Büyüme Modeli:
dctbeaY )1( -±=

3. Gompertz Büyüme Modeli:
ctbeaeY

--=
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4. Weibull Büyüme Modeli:
dctbeaY --=

Modellerin parametreleri şu şekilde
açıklanabilmektedir;

a. Büyüklüğün asimptot değeridir,
b. Bitkilerin büyümeye başladıkları dönemdeki

büyüklük değerlerini ifade etmektedir,
c. Net büyüme oranını ifade etmektedir,
d Büküm noktasındaki anlık büyüme hızını

ifade etmektedir.

Modellerin büküm noktaları şu eşitlikler yardımı ile
belirlenmiştir;

1. Lojistik Büyüme Modeli:

2
aBNL =

2. Richards Büyüme Modeli:

)1/(1 -= dR d
aBN

3. Gompertz Büyüme Modeli:

e
aBNG =

4. Weibull Büyüme Modeli:
)/1(11 d

W d
d

c
BN ÷

ø
ö

ç
è
æ -
÷
ø
ö

ç
è
æ=

Model Karşılaştırma Kriterleri şu şekildedir;

1) Belirtme katsayısı (R2),
2) Hata kareler ortalaması (HKO),
3) Modelin hatası (S),
4) Model etkinliği (ME);

å

å
=

=

-

=

=

-

-
-= ni

i
i

ni

i
ii

OO

OP
ME

1

2

1

2

)(

)(
1

Model etkinliği değerinin % 90’ın üzerinde olması
durumunda etkin olarak kabul edilmektedir (Mohanty
and Painuli 2004).

5) Temel Hata Kareler Ortalaması (THKO);

n

OP

O
THKO

ni

i
iiå

=

=
-

-
= 1

2)(
*100

Temel hata kareler ortalaması değerinin sıfır’a
yakın olması durumu tercih edilmektedir (Mohanty ve
Painuli 2004).

6) Hata Kümesinin Katsayısı (HKK);

å

åå
=

=

=

=

=

=

-
= ni

i
i

ni

i
i

ni

i
i

O

PO
HKK

1

11

Hata kümesinin katsayısı  -1 ile +1 arasında
değişmektedir. Ancak sıfıra en yakın olan değer tercih
edilmektedir (Mohanty ve Painuli 2004).

7) Etkinlik İndeksi (Eİ);

-

--

-

-
=

P

POEİ
1

Etkinlik indeksi kapa istatistiği olarak ta
bilinmektedir. -1 ile +1 arasında değişmektedir. Genel
olarak 0.00–0.40 arasında olan değerler zayıf, 0.40–
0.60 arası orta derecede, 0.60–0.80 arası iyi ve 0.80
üzeri ise mükemmel olarak tanımlanmaktadır. Ancak
sıfırın altında bir değer alınması durumunda
değerlendirme yapılamamaktadır (Lundell ve ark.
1999, Tooth ve Ottehbacher 2004).

Elde edilen veriler Statistica 6.0 paket
programında analiz edilerek değerlendirmeler
yapılmıştır.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Toprak üstü taze ve kuru ağırlıkları

Toprak üstü taze ağırlığına ilişkin ortalama ölçüm
değerleri ve bunlara ait standart sapmalar Çizelge
1’de verilmektedir. Çizelge 1 incelendiğinde toprak
üstü kısmın ilk günlerden itibaren sürekli olarak arttığı
görülmektedir.

Toprak üstü taze ağırlığının tanımlanması amacı
ile denenen matematiksel modeller, modellerin
parametre değerleri, modelin hatası, modelin belirtme
katsayıları ve karşılaştırma kriterleri Çizelge 2’de,
büyüme grafiği ise Şekil 1’de gösterilmektedir.
Belirtme katsayısı, bütün modellerde %99’un üzerinde
çıkmıştır. En yüksek belirtme katsayısı %99.68 ile
Weibull modelinde olmuştur.

        Ortalamasının ve 3.330 ile model hatasının düşük
olması nedeni ile Gompertz modelinin Hata Kareler
Ortalamasının düşüklüğüne rağmen diğer kriterler
bakımından Weibull modelinin geride kalması
nedeniyle, toprak üstü taze ağırlığını en iyi tanımlayan
modelin Weibull olduğu söylenebilir.

Modellerin büküm noktaları ise Richards’da 88.23,
Weibull’da 104.98, Lojistik’de 71.52 ve Gompertz’de
ise 72.78 olarak tespit edilmiştir. Gompertz ve Lojistik
modelin büküm noktaları birbirine oldukça yakın
olduğu görülmektedir. Weibull modelinde büküm ileriki
devrelerde olmaktadır. Özellikle gübreleme ve sulama
işlemleri yapılırken bu noktaların dikkate alınması
etkinlik açısından önem arz etmektedir.
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Çizelge 1. Toprak üstü taze ağırlığına ait ortalama (g) ve standart sapmaları

Ö. A.*
(Gün) -±

-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX

   4 0.11±0.000007 44 1.206±0.0002 84 24.410±8.561 124   74.66±1.300
   8 0.13±0.000019 48 1.975±0.0006 88 29.707±5.840 128   80.01±6.020
12 0.15±0.000046 52 2.645±0.0016 92 36.426±7.640 132    91.01±8.040
16 0.17±0.000044 56 4.306±0.0250 96 39.967±4.890 136   97.06±1.400
20 0.29±0.000042 60 6.655±0.0530 100 45.176±2.040 140 107.36±6.340
24 0.26±0.000019 64 8.209±0.7960 104 49.176±1.750 144 115.02±1.530
28 0.37±0.000019 68   13.059±0.073 108 53.023±1.500 148 122.82±6.830
32 0.43±0.000871 72   15.354±1.910 112 56.065±2.180 152 121.69±5.670
36 0.59±0.000393 76   17.260±1.8910 116 61.637±7.370 156 118.73±1.130
40 0.87±0.000144 80   21.784±1.360 120 68.046±4.440 160 114.83±3.100
*Ö.A: Ölçüm aralığı

Çizelge 2.Toprak üstü taze ağırlığına ilişkin model parametreleri, büküm noktaları ve model karşılaştırma
kriterleri

Model parametreleri
Modeller

A b c d

Lojistik 143.05 ± 5.715   0.046 ± 0.00250 119.3800 ± 2.2670           -

Gompertz 197.83 ± 9.845 12.063 ± 1.35600     0.0206 ± 0.0040           -

Richards 119.61 ± 8.215 27.789 ± 3.26500     0.2000 ± 0.0024 6.710 ± 0.694

Weibull 108.05 ± 4.184   1.879 ± 2.24970     0.0090 ± 0.0002 4.469 ± 0.387

Model karşılaştırma kriterleri
Büküm noktası

R2 HKO S ME THKO HKK Eİ
71.52 99.63 13.385 3.670 99.25 1.446 -0.0123  0.0124
72.78 99.63 11.091 3.360 99.39 1.317  0.0066 -0.0068
88.23 99.47 18.996 4.270 98.94 1.723 -0.0279  0.0278
104.98 99.68 11.500 3.330 99.36 0.036  0.00003 -0.00002

R2: Belirtme katsayısı ,  HKO: Hata kareler ortalaması, S: Modelin hatası, ME: Model etkinliği, THKO: Temel hata kareler ort., HKK: Hata kümesi
katsayısı, Eİ: Etkinlik indeksi
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Gözlenen Richards Weibul Logistik

                           Şekil 1.  Toprak üstü taze ağırlığına ait tahmin edilen ve ölçülen değerlerin durumu



KARADAVUT ve TOZLUCA. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2005) 2: 1–10

5

Çizelge 3. Toprak üstü kuru ağırlığına ait ortalama değerler ve standart sapmaları

Ö. A.*
(Gün) -±

-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX

   4 0.03±0.000123 44 0.315±0.00001 84   7.967±0.00137 124 21.30±0.084
   8 0.03±0.000001 48 0.429±0.00001 88   9.111±0.00038 128 22.36±0.027
12 0.05±0.000002 52 0.769±0.00001 92 10.377±0.0004 132 24.412±0.07
16 0.07±0.000001 56 0.957±0.00001 96 11.366±0.0007 136 24.988±0.01
20 0.08±0.000001 60 1.235±0.00002 100 13.3±0.00031 140 25.345±0.01
24 0.09±0.000002 64 2.368±0.00011 104 14.152±0.0004 144 27.363±0.78
28 0.11±0.000002 68 4.368±0.00022 108 15.612±0.0008 148 28.999±0.51
32 0.14±0.000002 72 5.621±0.00015 112 16.787±0.0005 152 24.631±0.57
36 0.19±0.000003 76 6.457±0.00087 116 18.331±0.0006 156 22.158±0.66
40 0.24±0.000006 80 7.332±0.00106 120 19.502±0.0170 160 20.326±0.40
*Ö.A: Ölçüm aralığı

Toprak üstü kuru ağırlığına ilişkin ortalama ölçüm
değerleri ve bunlara ait standart sapmalar Çizelge
3’de verilmektedir. Çizelge 3 incelendiğinde toprak
üstü kuru ağırlığının ilk günlerden itibaren önceleri
yavaş daha sonra ise hızlanarak sürekli olarak arttığı
görülmektedir. Toprak üstü kuru ağırlığının
tanımlanması amacı ile denenen matematiksel
modeller, modellerin   parametre  değerleri,   hataları,

belirtme katsayıları ve karşılaştırma kriterleri Çizelge
4’de ve büyüme grafiği ise Şekil 2’de gösterilmektedir.
Belirtme katsayısı en yüksek %99.37 ile Weibull
modelinde olmuştur. Bunu %99.33 ile Richards modeli
izlemiştir. Model etkinliği konusunda tüm modeller
%90.00’ın üzerinde değere sahip olmaları nedeniyle
modellerin bu konuda benzer oldukları düşüncesiyle
herhangi bir seçim değerlendirmesi yapılamamıştır.

Çizelge 4. Toprak üstü kuru ağırlığına ilişkin model parametreleri, büküm noktaları ve model karşılaştırma
kriterleri

Model parametreleri
Modeller

A b c d

Lojistik 13.9387 ± 0.4139    0.18789 ± 0.0310 128.41600 ± 7.171 -

Gompertz 14.0450 ± 1.7271 107538 ± 3.5407     0.14771 ± 0.005 -

Richards 13.5531 ± 0.9451  72.6057 ± 2.6891     0.52960 ± 0.0015   6.31084 ± 0.985

Weibull 13.5834 ± 0.2647    0.4559 ± 0.1153     0.00700 ± 0.00004 18.91560 ± 2.195

Model karşılaştırma kriterleri
Büküm noktası

R2 HKO S ME THKO HKK Eİ

6.97 98.97 0.498 0.630 97.94 3.485   0.10123 -0.1711

5.17 98.63 0.657 0.710 97.28 3.936   0.12633 -0.2229

9.89 99.33 0.322 0.560 98.67 2.754   0.05338 -0.0834

10.45 99.37 0.302 0.550 98.75 0.007 -0.00007   0.0001
R2: Belirtme katsayısı ,  HKO: Hata kareler ortalaması, S: Modelin hatası, ME: Model etkinliği, THKO: Temel hata kareler ort., HKK: Hata kümesi

katsayısı, Eİ: Etkinlik indeksi

Etkinlik indeksi (Eİ) ise yalnızca Weibull modelinde
sıfırın üzerinde çıkmış ve düşük etkinlik gözlenirken,
Gompertz, Lojistik ve Richards modellerinde negatif
değer bulunmuştur. Ancak Weibull modelindeki
etkinlik indeksi katsayısının sıfıra oldukça yakın bir
değer olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar model seçimi
yapmamıza yetecek bir sonuç olarak
değerlendirilememiştir. 0.302 Hata Kareler ortalaması,
0.550   model   hatası,   0.007   Temel   hata  kareler
ortalaması ve -0.00007 ile Hata Kümesinin
Katsayısının  diğer  modellere    göre    düşük   olması

nedeni ile toprak üstü kuru ağırlığını en iyi tanımlayan
modelin Weibull olduğu söylenebilir. Modellerin
büküm noktaları ise Richards’da 9.89, Weibull’da
10.45, Lojistik’de 6.97 ve Gompertz’de ise 5.17 olarak
tespit edilmiştir. Toprak üstü taze ağırlığında olduğu
gibi özellikle gübreleme ve sulama işlemleri yapılırken
bu noktaların dikkate alınması etkinlik açısından önem
arz etmektedir. Çünkü büküm noktasını geçtikten
sonra artık büyüme hızı azalmaya başlamakta ve
yapılan gübreleme ve sulamadan faydalanma miktarı
zamanla azalmaktadır.



KARADAVUT ve TOZLUCA. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2005) 2: 1–10

6

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Zaman (gün)

To
pr

ak
 Ü

st
ü 

K
ur

u 
A
ğı

rlı
ğı

 (g
)

Gözlenen Richards Weibul Logistik

                  Şekil 2.  Toprak üstü kuru ağırlık için tahmin edilen ve ölçülen değerlerin durumu

Kardeşlenmeye kadarki dönemde toprak üstü taze
ağırlığın artması oldukça yavaş olmaktadır. Daha
sonra havaların ısınması ile hızlı bir gelişme
göstermişlerdir. Sapa kalkma dönemi olarak
belirlenen bu dönemde bitkiler hızlı bir şekilde
büyüme devresine girmektedirler. Bu bir anlamda
ikinci bir büyüme devresidir. Başaklanma ile büyüme
yavaşlamaya başlamış ve olgunlaşma ile büyüme
durmuş ve daha sonra bir miktar azalma görülmüştür.
Bu azalma bitkilerin olgunlaşma ile birlikte
bünyelerinden kaybettikleri suyun fazla olması nedeni
ile oluşan kurumadan kaynaklanmaktadır. Bitkilerin iyi
bir gelişme gösterebilmeleri ve genetik yapılarında var
olan potansiyel büyümeyi gerçekleştirebilmeleri bütün
çevre faktörlerinin en iyi olduğunda mümkün
olabilecektir.

Kök taze ve kuru ağırlıkları

Kök taze ağırlığına ilişkin ortalama ölçüm değerleri
ve   bunlara    ait    standart   sapmalar   Çizelge   5’de

verilmektedir. Çizelge 5 incelendiğinde kök taze
ağırlığının ilk günlerden itibaren önceleri yavaş daha
sonra ise hızlanarak sürekli olarak arttığı
görülmektedir.

Kök taze ağırlığının tanımlanması amacı ile
denenen matematiksel modeller, modellerin
parametre değerleri ve model karşılaştırma kriterleri
Çizelge 6’da, büyüme grafiği ise Şekil 3’de
gösterilmektedir.

Kök taze ağırlığına ilişkin incelenen modeller
içinde en yüksek belirtme katsayısı değeri 99.87 ile
Richards modelinde olmuştur. Bunu 99.20 ile Weibull
modeli izlemiştir. Model etkinliği konusunda tüm
modeller %90.00’ın üzerinde değere sahip olmaları
nedeniyle modellerin bu konuda benzer oldukları
düşüncesiyle herhangi bir seçim değerlendirmesi
yapılamamıştır. Etkinlik indeksi ise bütün modellerde
negatif çıkmıştır.   Etkinlik indeksinin sıfırın üzerinde
olması gerektiğinden etkinlik indeksi konusunda
değerlendirme yapılamamıştır.

 Çizelge 5. Kök taze ağırlığına. ait ortalama (g) ve standart sapmalar

Ö. A.*
(Gün) -±

-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX

   4 0.054±0.00002 44 0.183±0.0006 84 1.53±0.0008 124 5.18±0.005
   8 0.064±0.00002 48 0.212±0.0006 88 1.72±0.0011 128 5.95±0.003
12 0.075±0.00003 52 0.267±0.0002 92 1.95±0.0006 132 6.89±0.017
16 0.083±0.00004 56 0.321±0.0003 96 2.19±0.0017 136 8.43±0.054
20 0.101±0.00813 60 0.468±0.0002 100 2.46±0.0004 140 9.20±0.012
24 0.115±0.00005 64 0.704±0.0009 104 2.74±0.0021 144 9.39±0.015
28 0.122±0.00003 68 0.893±0.0012 108 3.07±0.0033 148 9.35±0.017
32 0.131±0.00006 72 1.007±0.0022 112 3.34±0.0034 152 9.23±0.023
36 0.155±0.00001 76 1.203±0.0009 116 3.90±0.0045 156 9.03±0.026
40 0.173±0.00001 80 1.371±0.0011 120 4.52±0.0064 160 8.65±0.008
*Ö.A: Ölçüm aralığı
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Çizelge 6. Kök taze ağırlığına ilişkin model parametreleri, büküm noktaları ve model karşılaştırma kriterleri

Model parametreleri
Modeller

a b c d

Lojistik 10.590 ± 0.5440      0.060 ± 0.006 120.8200 ± 2.320 -

Gompertz 16.712 ± 1.7210    15.590 ± 1.540     0.0215 ± 0.005 -

Richards   9.211 ± 0.8654  730.800 ± 10.26     5.2689 ± 0.241   137.6100 ± 1.02

Weibull   9.644 ± 0.3429      0.337 ± 0.115     0.0079 ± 0.001       6.2337 ± 0.60

Model karşılaştırma kriterleri
Büküm noktası

R2 HKO S ME THKO HKK Eİ

5.30 99.04 0.2850 0.535 97.40 2.471 0.03599 -0.05790

6.15 98.67 0.2007 0.449 98.08 2.890 0.02516 -0.03980

8.89 99.87 0.0490 0.210 99.55 1.197 0.02599 -0.04120

9.08 99.20 0.1740 0.422 98.39 2.262 0.00001 -0.00002
R2: Belirtme katsayısı ,  HKO: Hata kareler ortalaması, S: Modelin hatası, ME: Model etkinliği, THKO: Temel hata kareler ort., HKK: Hata kümesi

katsayısı, Eİ: Etkinlik indeksi

      Ancak, 0.000001 ile hata kümesinin
katsayısının Weibull modelinde düşük olmasına
rağmen, Richards modelinde 0.049 hata kareler
ortalaması,    0.210   modelin     hatası      ve     1.197

temel hata kareler ortalaması değerlerinin düşük
olması nedeniyle bitki boyunu en iyi Richards
modelinin tanımladığı görülmüştür.
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Şekil 3. Kök taze ağırlığı için tahmin edilen ve ölçülen değerler

Modellerin büküm noktaları ise Richards’da 8.89,
Weibull’da 9.08, Lojistik’de 5.30 ve Gompertz’de ise
6.15   olarak  tespit  edilmiştir.   Lojistik   ve  Gompertz
modellerinde büküm noktaları erken dönemlerde
olurken Richards ve Weibull modellerinde daha geç
dönemlerde olmuştur. Büküm noktası  büyümenin   en

hızlı olduğu dönem olduğundan yapılacak agronomik
çalışmalarda bu konuya dikkat edilmesi
gerekmektedir. Kök taze ağırlığının zamana göre
değişimi toprak bünyesi ve iklim şartları gibi çeşitli
faktörler tarafından belirlenmektedir. Yağış miktarı ve
sıcaklık toprak  mikroorganizmalarının yaşamasını  ve
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topraktaki besin maddelerinin bitki tarafından
kullanılabilirliliğini etkilemektedir. Kök taze ağırlığın
artışında süreklilik görülmemekte ve belli bir noktadan
sonra bitki için ağırlık artışı azaldığı gibi kök ağırlığı
da azalmaktadır. Özellikle çiçeklenme ile kök
gelişmesi yavaşlamaya başlamaktadır. Daha sonra
ise durmakta ve toprak neminin iklime bağlı olarak
azalması ve bitkilerin dane olgunlaştırmaya ağırlık
vermeleri nedeniyle kök gelişimini durdurmaktadırlar.

Kök kuru ağırlığına ilişkin ortalama ölçüm değerleri
ve bunlara ait standart sapmalar Çizelge 7’de
verilmektedir. Çizelge 7 incelendiğinde kök kuru
ağırlığının ilk günlerden itibaren önceleri yavaş daha
sonra ise hızlanarak sürekli olarak arttığı
görülmektedir.

Kök   kuru    ağırlığının    tanımlanması   amacı  ile
denenen matematiksel modeller, modellerin

parametre değerleri ve model karşılaştırma kriterleri
Çizelge   8’de    büyüme     grafiği     ise     Şekil   4’de

gösterilmektedir. Kök taze ağırlığına ilişkin incelenen
modeller içinde en yüksek belirtme katsayısı  değeri
99.98 ile Weibull modelinde olmuştur. Bunu 99.65 ile
Richards modeli izlemiştir. Model etkinliği konusunda
tüm modeller %90.00’ın üzerinde değere sahip
olmaları nedeniyle modellerin bu konuda herhangi bir
seçim değerlendirmesi yapılamamıştır.

Etkinlik indeksi ise Richards, Gompertz ve Lojistik
modelde negatif çıkmış, Weibull modelinde ise düşük
etkinlik görülmüştür. Etkinlik indeksinin sıfırın üzerinde
olması gerektiğinden etkinlik indeksi değerlendirmeye
alınmıştır. Weibull modelinin 0.002 Hata Kareler
Ortalaması,  0.00005 Model Hatası, 0.072 Temel
Hata Kareler Ortalaması, -0.0025 Hata Kümesinin
Katsayısı değerlerine sahip olması ve ayrıca diğer
modellere göre etkinlik indeksinin yüksek olması
nedeniyle kök kuru ağırlığını en iyi Weibull modelinin
tanımladığı görülmüştür.

Çizelge 7. Kök kuru ağırlığına ait ortalamalar (g) ve standart sapmalar

Ö. A.
(Gün) -±

-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX Ö. A.

(Gün) -±
-

x
SX

  4 0.013±0.00002 44 0.15±0.0001 84 2.50±0.011 124 6.27±0.016
  8 0.014±0.00003 48 0.22±0.0008 88 3.99±0.021 128 6.37±0.137
12 0.018±0.00005 52 0.29±0.0005 92 4.49±0.022 132 6.38±0.013
16 0.022±0.00008 56 0.35±0.0004 96 4.95±0.009 136 6.36±0.152
20 0.035±0.00006 60 0.43±0.0001 100 5.34±0.010 140 6.28±0.016
24 0.045±0.00002 64 0.57±0.0008 104 5.53±0.005 144 6.23±0.017
28 0.065±0.00007 68 0.65±0.0003 108 5.70±0.003 148 5.97±0.030
32 0.076±0.00007 72 0.89±0.0006 112 5.87±0.007 152 5.60±0.020
36 0.097±0.00014 76 1.14±0.0071 116 6.07±0.016 156 5.51±0.023
40 0.124±0.00011 80 2.09±0.0071 120 6.14±0.017 160 5.35±0.025
*Ö.A: Ölçüm aralığı

Çizelge 8. Kök kuru ağırlığına ilişkin model parametreleri, büküm noktaları ve model karşılaştırma kriterleri

Model parametreleri
Modeller

a b c d

Lojistik 6.0466 ± 0.0688        0.13906 ± 0.011 84.92870 ± 0.5767 -

Gompertz 6.0933 ± 0.0568  3171.78000 ± 12.365   0.10000 ± 0.0001 -

Richards 6.0219 ± 0.0489      15.15710 ± 1.2630   0.16880 ± 0.0233   1.6562 ± 0.367

Weibull 5.3610 ± 0.0236        0.20810 ± 0.0012   0.21230 ± 0.0145   0.1094 ± 0.003

Model karşılaştırma kriterleri
Büküm noktası

R2 HKO S ME THKO HKK Eİ

3.01 99.63 0.0540 0.23200 99.25 1.245 0.0134 -0.0207

2.24 99.49 0.0740 0.26500 98.98 1.456 0.0245 -0.0383

3.34 99.65 0.0510 0.22900 99.29 1.215 0.0076 -0.0117

4.55 99.98 0.0002 0.00005 99.99 0.072 -0.0025   0.0037
R2: Belirtme katsayısı ,  HKO: Hata kareler ortalaması, S: Modelin hatası, ME: Model etkinliği, THKO: Temel hata kareler ort., HKK: Hata kümesi

katsayısı, Eİ: Etkinlik indeksi



KARADAVUT ve TOZLUCA. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2005) 2: 1–10

9

     Modellerin büküm noktaları ise Richards’da 3.34,
Weibull’da 4.55, Lojistik’de 3.01 ve Gompertz’de ise
2.24 olarak tespit edilmiştir. Kök taze ağırlığının
zamana göre değişimi toprak bünyesi ve iklim şartları
gibi çeşitli faktörler tarafından belirlenmektedir. Yağış
miktarı ve sıcaklık toprak mikroorganizmalarının
yaşamasını ve topraktaki besin maddelerinin bitki
tarafından kullanılabilirliliğini etkilemektedir. Kök taze
ağırlığı artışında süreklilik görülmemekte ve belli bir
noktadan sonra bitki için ağırlık artışı azaldığı gibi kök
ağırlığı da azalmaktadır. Özellikle çiçeklenme ile kök
gelişmesi yavaşlamaya başlamaktadır. Bu dönemde
bitkiler enerjilerini toprak altından ziyade toprak üstü
kısmını geliştirmek için harcamaktadırlar. Daha sonra
ise durmakta ve toprak neminin iklime bağlı olarak
azalması ve bitkilerin dane olgunlaştırmaya ağırlık

vermeleri nedeniyle kök gelişimini durdurmaktadırlar.
Bitkiler toprak yüzüne çıkmaları ile birlikte kışa daha
kuvvetli girebilmek için toprak üstü kısımlarından
ziyade toprak altı organlarını geliştirmeye çalışırlar.
Bu nedenle kardeşlenmeye kadarki dönemde toprak
üstü ağırlığın artması oldukça yavaş olmaktadır. Buna
karşın toprak altı kısımları hızlı bir şekilde artmaya
başlar.  Başaklanma ve çiçek oluşumu ile kök
büyümesi durma noktasına gelmektedir. Bu nedenle
kök kuru ağırlığı da belli bir noktadan sonra durmakta
ve bitkinin olgunlaşmasına bağlı olarak bir miktar
azalma görülmektedir. Bu azalma bitkilerin
olgunlaşma ile birlikte bünyelerinden kaybettikleri
suyun fazla olması ve yine bu dönemde topraktaki
nem miktarının da iklime bağlı olarak azalmasından
kaynaklanmaktadır.

Şekil 4. Kök kuru ağırlığı için tahmin edilen ve ölçülen değerler

SONUÇ

Araştırma sonuçlarına göre çavdar bitkisine ait
karakterlerden toprak üstü taze ve kuru ağırlık ile
toprak altı taze ağırlıklar Weibull modeli tarafından iyi
tanımlanırken, toprak altı kuru ağırlığı ise Richards
modeli tarafından daha iyi tanımlanmıştır. Lojistik
modelin bu modellere yakın değerler alması bu
modelinde kullanılabileceğini göstermektedir.
Gompertz modeli ise genel olarak bütün karakterleri
tanımlamada yetersiz kalmıştır.  Bu çalışma ile elde
edilen verilerin ışığı altında bitkilerde yaş-gelişme
ilişkilerini daha iyi tanımlayabilmek için asimptotik
fonksiyonların yanında çok fazlı fonksiyonlarında
büyüme eğrilerini ne ölçüde tanımladıklarının
incelenmesine ihtiyaç vardır.
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Sakalotu (Aegilops cylindirica Host.)’nun herbisitle kontrolü ve
buğday bitkileri üzerine etkilerinin belirlenmesi

Mehmet TEZEL a, * Ufuk KARADAVUT a Çetin PALTA a Şeref AKSOYAK a

a Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye

Control of jointed goatgrass (Aegilops cylindirica Host.) with herbicide and determination of effecting on
wheat plants

 SUMMARY

This study was carried to determine for controlling Jointed Goatgrass (Aegilops cylindirica Host.) with herbicide
applications and its effects above wheat growth in a randomized complete block design 3 replications in 2004-2005 years at
Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute’s areas. %70 Propoxycarbazone-sodium (10-15 g/da) and %9
mefenpyr-diothyl %4.5 mesosulfuron-methyl %6.75 propoxycarbazone-Na (25-35 g/da) were used in this study. Yield, plant
hight, number of spike per m2, length of spike, seed weight in spike, number of seed in spike, weight of spike and number of
spikelets were investigated. Richards, Logistic, MMF and Gompertz growth models were tested determination of wheat growth
and they were comparised by coefficient determination and mean square error. As results, it was seen that Jointed Goatgrass
effected negatively growing of wheat plants. In addition, it was determined that well controlling jointed goatgrass with
herbicide application and well decrising effects on wheat growth.

KEY WORDS: Jointed goatgrass (Aegylops cylindirica Host.), wheat, herbicide

ÖZET

Bu araştırma, buğdayda Sakalotu (Aegilops cylindirica Host.)`nun kontrolü için herbisit uygulamaları ve kültür bitkisi
üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazilerinde
2004–2005 yılında tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada  %70 Propoxycarbazone-
sodium (10–15 g/da) ve %9 mefenpyr-diothyl %4.5 mesosulfuron-methyl %6.75 propoxycarbazone-Na (25–35 g/da)
kullanılmıştır. Denemede verim, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu, başakta dane ağırlığı, başakta dane
sayısı, başak ağırlığı ve başakçık sayıları incelenmiştir. Buğday büyümelerinin belirlenmesinde Richards, Lojistik, MMF ve
Gompertz büyüme modelleri değerlendirmeye alınmış ve karşılaştırmaları için belirleme katsayıları ile hata kareler
ortalamaları kullanılmıştır. Sonuç olarak sakalotunun buğday bitkilerinin büyümelerini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.
Ayrıca ilaçlı mücadele ile sakalotunun kontrol edilebileceği ve buğday bitkisi üzerine etkisinin azaltılabileceği tespit
edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: Sakalotu (Aegylops cylindirica Host.), buğday, herbisit

GİRİŞ

Aegilops cylindirica Host., Poaceae (Grass)
familyasından ve İngilizce`de goatgrass olarak bilinen

kışlık ve tek yıllık bir bitkidir. Doğal büyüme alanları
buğday tarlaları, meralar ve yol kenarlarıdır. Vejetatif
olarak buğdaya çok benzemektedir. Buğday tarımının
yapıldığı hemen hemen her alanda bulunabilmektedir.
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Buğday tarlalarında sakalotu (goatgrass)`nun kontrolü
genetik ve büyüme özellikleri bakımından buğdaya
çok benzemesi nedeniyle oldukça zor olmaktadır.
Sakalotunun büyüme özelliklerinin ve özellikle birlikte
yetiştiği, aynı ortamı paylaştığı buğday bitkileri üzerine
ne tür etkileri yaptığının bilinmesi kontrol açısından
önemli kolaylıklar sağlayabilecektir. Bu bitki, buğdayın
verimini %25–50 arasında azaltabilmekte, üretim
masraflarının artmasına neden olmakta, dış pazarın
elden çıkmasına, arazi değerlerinin azalmasına,
toprak işleme ihtiyacının artmasına, arazi verimliliğinin
azalmasına, buğday tohumluklarının sertifika
kaybetmelerine neden olması nedeniyle mücadelesi
ile özel olarak ilgilenilmesi gereken bir bitkidir (NJGRP
2006). Türkiye genelinde bu bitkinin buğday
tarlalarında yaklaşık %10 oranında doğal olarak
bulunduğu belirtilmektedir (Anonim 2005). Buğday
tarlalarında dikkati çekmese de genel olarak
ülkemizde yüz binlerce tonluk ürün kaybı söz konusu
olmaktadır.  Sakalotu kışlık buğdayda selektif olarak
kontrol edilememektedir (Ball ve ark. 1999a, Maxwell
1999). Aynı zamanda herbisitlere dayanıklı buğday
çeşitlerinin geliştirilmesi de mümkün olmamıştır (Ball
ve ark. 1999b). Aynı bölgede tekrar eden aynı
herbisitin kullanımı sakalotu populasyonunda ciddi
artışa neden olurken aynı zamanda herbisite
dayanıklılığı hızlı bir şekilde geliştirmektedir (Jasieniuk
ve ark. 1996). Kışlık buğdayda herbisitlerin etkinliğinin
belirlenmesi, sakalotu ile mücadelede oldukça önemli
bir yer tutmaktadır. Çünkü bu özellik herbisitlere karşı
buğday bitkisinin tepkisini önceden

tespit etmek açısından önemlidir (Seefeld ve ark.
1998). Sakalotu ile herbisitlerle etkin bir şekilde
mücadele, onun büyüme aşamalarına ve bitkilerin
canlılıklarına bağlıdır. Herbisit uygulanan bitkilerde
sakalotu ile en iyi mücadele zamanı, bitkilerin 10
cm’den daha kısa boya sahip oldukları ya da
kardeşlenme aşamasında oldukları zaman olarak
belirtilmektedir (Wiese ve ark. 1995). Price ve Evans
(1995)  çıkıştan önce Clomazone, çıkıştan sonra ise
2,4 D + glyphosate uyguladıkları parsellerde söz
konusu yabancı ota karşı herbisit uygulamaları
arasında istatistikî olarak bir fark bulamamışlardır.
D’Amato ve Westra (1993) çıkış ve kardeşlenme
dönemleri olmak üzere iki zamanlı herbisit
uygulamasında kardeşlenme döneminde yapılan
uygulamanın daha başarılı sonuçlar verdiğini
belirtmişlerdir.

Bu çalışmada, sakalotunun ve herbisit
uygulamasının buğdayın verimi, bazı verim unsurları
ve büyümesi üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmamızda materyal olarak Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce
geliştirilen Dağdaş–94 buğday çeşidi ile Sakalotu
(Aegylops cylindirica Host.) kullanılmıştır. Tesadüf
Blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak
yapılan çalışmada 2 farklı herbisit kullanılmıştır
(Çizelge 1).

Çizelge 1. Kullanılan herbisitler ve dozları

Uygulama İlacın etken maddesi Kullanılan doz

A %70 Propoxycarbazone-sodium 10 g/da

B %9 mefenpyr-diothyl %4.5 mesosulfuron-methyl %6.75
propoxycarbazone-Na. 25 g/da

C %70 Propoxycarbazone-sodium 15 g/da

D %9 mefenpyr-diothyl %4.5 mesosulfuron-methyl %6.75
propoxycarbazone-Na. 35 g/da

K Kontrol: İlaç uygulaması yapılmamıştır.      -

Sakalotu bütün parsellere %10 oranında
karıştırılarak ekilmiştir. Denemede verim, bitki boyu,
metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu, başakta
dane ağırlığı, başakta dane sayısı, başak ağırlığı ve
başakçık sayıları incelenmiştir. Ayrıca buğday
bitkilerinin boyu birer hafta aralıklarla ölçülmüş ve
büyüme bütün parsellere göre belirlenmeye
çalışılmıştır. Büyüme Richards, Lojistik, MMF ve
Gompertz büyüme modellerine göre incelenmiş ve
hata kareler ortalamasına göre karşılaştırılmaları
yapılmıştır.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Çizelge 2’de buğday bitkisinin bazı karakterlerine
ait değerlerin Duncan testine göre karşılaştırılmaları
verilmektedir.  Çizelge incelendiğinde bitki boyu,
başakta dane ağırlığı, başakta dane sayısı, başak
ağırlığı ve başak sayıları bakımından uygulamalar
arasında bir farkın olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Verim bakımından 414.5 kg/da ile B uygulaması en
yüksek verime sahip olurken, bunu 391.9 kg/da ile C
uygulaması izlemiştir. En düşük verim ise 254.1 kg/da
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ile K uygulamasında olmuştur. Metre karede başak
sayısı bakımından 405 başak/m2 ile B uygulaması ilk
sırada yer alırken, bunu istatistiksel olarak aynı grupta
yer alan 392 başak/m2 ile C uygulaması izlemiştir.
Başak uzunlukları incelendiğinde en uzun başak 8.7
cm ile B uygulamasında gözlenirken, bunu 8.3 cm ile
K uygulaması izlemiştir. En düşük başak uzunluğu
değeri ise 7.7 cm ile D uygulamasında görülmüştür.

Uygulamalara göre buğday bitkilerinin
büyümelerinin karşılaştırılmasında 4 ayrı model
kullanılmıştır. Çizelge 3’de büyüme eğrilerinin
karşılaştırılmasında kullanılan modeller ile modellere

ait belirleme katsayıları ve hata kareler ortalaması
değerleri verilmektedir.

Buna göre en yüksek belirtme katsayısı bütün
modellerde kontrol grubunda gözlenirken modellere
göre sırasıyla 49.21 (Richards) , 66.6 (Lojistik), 45.10
(MMF)  ve 39.65 (Gompertz) modelinde gözlenmiştir.
En düşük belirtme katsayısı değerleri ise bütün
modellerde C uygulamasında gözlenmiştir. Buna göre
C uygulamasındaki belirtme katsayıları Richards’da
44.25, Lojistikte 61.9, MMF’de 29.78 ve Gompertz’de
ise 30.08 olarak gözlenmiştir.

Çizelge 2. Buğday bitkisinin bazı karakterlerine ait değerlerin Duncan gruplandırması

Çizelge 3. Büyüme eğrilerinin karşılaştırılmasında kullanılan modeller

Uygulama Verim
(kg/da)

Bitki
boyu
(cm)

Başak
sayısı

(Bit./m2)

Başak
uzunluğu

(cm)

Başakta
dane
ağırlığı

(g)

Başakta
dane
sayısı
(adet)

Başak
ağırlığı

(g)

Başak
sayısı
(adet)

Sakalotu
yoğunluğu
(%/m2)

A    342.1 b 70.8 a 333 b 8.1 ab 1.02 a 26 a 1.45 a 13.3 a 1.2

B    414.5 a 62.5 a 392 a       8.7 a 1.05 a 27 a 1.49 a 14.3 a 0.5

C 391.9 ab 70.0 a 405 a 8.1 ab 0.98 a 25 a 1.40 a 16.7 a 0.9

D 376.1 ab 68.9 a  378 ab       7.7 b 0.98 a 25 a 1.43 a 13.0 a 0.9

K   254.1 c 66.2 a 278 c 8.3 ab 0.94 a 24 a 1.41 a 14.0 a 9.0

Modeller Modelin gösterimi R2 HKO

A 45.68 456.23
B 48.26 412.65
C 44.25 465.12
D 47.69 429.80

Richards dcxbe
aY /1)1( -+

=

K 49.21 410.31
A 63.80 371.37
B 63.70 274.49
C 61.90 428.49
D 64.80 308.08

Lojistik
cxbe

aY -+
=

1
K 66.60 264.38
A 36.24 296.45
B 41.28 274.10
C 29.78 328.96
D 33.34 314.87

MMF
d

d

xb
cxabY

+
+

=

K 45.10 244.71
A 28.69 412.56
B 31.26 391.22
C 30.08 408.97
D 30.18 402.36

Gompertz dcxaeY -=

K 39.65 284.56
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SONUÇ

Buğday bitkileri üzerinde sakalotunun etkisi
bakımından verimi oldukça düşürdüğü görülmektedir.
Metrekarede yaklaşık 55 sakalotu bitkisinin (%10)
olması oldukça yüksek bir oranı oluşturması
nedeniyle verimi düşürmüştür. Eğer sakalotu
buğdaydan önce toprak üstüne çıkarsa buğday
üzerine zararı daha fazla olmaktadır. Ancak buğdayla
birlikte çıkar ve metrekarede 18 bitki olursa buğday
verimini %18–27 oranında azaltmaktadır (Anderson
1993). Metrekarede 1 bitkinin olması buğdayda %1’lik
verim kaybına neden olurken, 100 bitkinin olması
buğdayın verimini %48 oranında azaltmaktadır
(Maxwell 1998). Araştırıcıların sonuçları bizim
bulgularımızı desteklemektedir. Kontrol grubunda B
uygulamasına göre %61.3 oranında verim azalması,
sakalotu kontrol grubundaki zararının ne kadar büyük
olduğunu göstermektedir. Bitki boyunda, başakta
dane ağırlığında, başakta dane sayısında, başak
ağırlığında ve başak sayısında bir farklılık
görülmemiştir. Başak sayısı yine bütün uygulamalar
arasında herbisit uygulanmayan parsellerde en düşük
olmuştur. Başak uzunluğu ise B uygulamasında en
uzun boya sahip olmuştur.

Buğday bitkilerinin büyümelerine bakıldığında
matematiksel modeller bakımından kontrol grubunun
daha iyi tanımlandıkları görülmektedir. Aynı zamanda
hata kareler ortalamalarının da kontrol grubunda
düşük olması herbisitlerin bitki büyümesini olumsuz
yönde etkilediklerini göstermektedir. Ancak C
grubunda bulunan bitkilerin herbisit uygulamasında
modellerin en düşük seviyede tanımlama göstermeleri
bitki büyüme tabiatlarının diğerlerine göre çok daha
fazla bozulduğu görülmektedir. Herbisit uygulaması ile
bitkiler strese girdikleri için büyüme bozulmuş olabilir.
Nitekim Larcher (1995), Lichtenthaler (1996) ve
Edreva (1998)’ın herbisitlerin bitki büyümesinde ciddi
anlamda bir stres kaynağı olduklarını belirten
ifadelerle aynı paralelliktedir.

Sonuç olarak sakalotunun buğday bitkilerinin
büyümelerini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.
Ayrıca ilaçlı mücadele ile sakalotunun kontrol
edilebileceği ve buğday bitkisi üzerine etkisinin
azaltılabileceği tespit edilmiştir.
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Konya ilinin değişik yörelerinden alınan buğday numunelerinin
sürme spor yüklerinin tespiti ve kullanılan tohumluğun niteliği
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Determination of bunt spore load of wheat samples which were obtained from different areas in the province
of Konya and quality of the using seeds

 SUMMARY

 The samples of bread wheat cultivars (Gerek–79 and Bezostaya–1) which had been taken to sell from twelve different areas
of Konya Province to the trade stockmarket were investigated for the presence of bunt spore (teliospore) by seed wash test in
vitro. The bunt spores were detected nearly 84% of Bezostaya–1 wheat samples. However, the spores were detected nearly 67%
of Gerek–79 wheat samples. In the areas where Bezostaya–1 was used the most density of spore (teliospore) (166.000 spores/g
seed) and the least density of spore (teliospore) (13.000 spores/g seed) were determined the samples obtained in Ovakavağı and
Derbent areas respectively. In the areas where Gerek–79 was used the most density of spore (teliospore) (120.000 spores/g seed)
was determined the samples obtained in Obruk area. However, the least density of spore (teliospore) (6.000 spores/g seed) was
determined the samples obtained in Cihanbeyli, Sarıkaya and Altınekin areas.  It was determined that bunt spores detected from
all the tested samples were Tilletia foetida (Wallr.) Liro.

KEY WORDS: Wheat, bunt disease, spore (teliospore) load

ÖZET

Konya ilinin değişik yörelerinden (toplam 12 yöre) satılmak üzere Konya Ticaret Borsası’na getirilen ekmeklik buğday
çeşitlerinden (Gerek–79 ve Bezostaya–1) alınan numuneler, sürme spor (teliospor) yükü bakımından tohum yıkama test
yöntemiyle laboratuvar şartlarında incelenmiştir. Bezostaya–1 buğday örneklerinin yaklaşık %84’ünde; Gerek–79 buğday
örneklerinin yaklaşık %67’sinde sürme sporlarının varlığı tespit edilmiştir. Bezostaya–1 çeşidinin kullanıldığı yörelerde en fazla
spor yoğunluğu (166.000 spor/g tohum)  Ovakavağı yöresinden alınan numunelerde, en az spor yoğunluğu (13.000 spor/g
tohum) Derbent yöresinden alınan numunelerde tespit edilmiştir. Gerek–79 çeşidinin kullanıldığı yörelerde en fazla spor
yoğunluğu (120.000 spor/g tohum) Obruk yöresinden alınan örneklerde, en az spor yoğunluğu (6.000 spor/g tohum) ise
Cihanbeyli, Sarıkaya ve Altınekin yörelerinden alınan örneklerde tespit edilmiştir. Spor görülen örneklerin tamamında Tilletia
foetida (Wallr.) Liro’ nın sporları tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER:  Buğday, sürme hastalığı, spor (teliospor) yükü

GİRİŞ

Buğday dünyada ve ülkemizde en çok üretilen
kültür bitkisidir.  Ülkemiz   tarımında   buğdayın  gerek

üretim alanı ve gerekse tüketim bakımından büyük
önemi vardır. Ülkemizde buğday yaklaşık 9.3 milyon
hektar alanda ekilmekte, dekardan alınan verim de
220–225 kg arasında değişmektedir (Anonim 2005).
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Üretim miktarı açısından hububat üretiminde en
önemli yeri %62’lik paya sahip olan buğday
tutmaktadır (Anonim 2005).

Bitkisel üretimde birim alandan alınan verimin
arttırılması ve kaliteli ürün elde edilmesini sağlayan
faktörlerden birisi tohumdur. Tohumluk, bitkilerin
kültüre alınmalarından bu yana yararlanılan en önemli
tarımsal girdilerin başında gelmektedir. İyi nitelikli
tohumluk kullanımı ile verimde %20–25 ve zaman
zaman daha da yüksek bir artış sağlamak mümkün
olabilmektedir (Şehirali 1989). Hastalıklardan arî, iyi
nitelikli tohumluk kullanımı, bitkisel üretimde istenilen
verim ve kalitede ürün eldesi için gerekli koşulların
başında gelmektedir.

Üretim materyali içinde ağırlıklı bir yeri olan tohum
birçok patojenin taşınmasında ve bu patojenlerden
kaynaklanan hastalıkların primer enfeksiyonunda ana
kaynaktır (Gökova (Yolageldi) 1996).

Tohum kökenli olan ve tohumla taşınabilen
hastalık etmenlerini tanımak ve bunları kontrol altına
alabilme yollarını bilmek sağlıklı bir ürün elde etmenin
ilk aşamasını oluşturmaktadır. Richardson (1990)
fungus, bakteri ve virüslerin çok sayıda üründe
tohumla yaygın olarak taşındıklarını belirtmektedir.
Tohumlar üzerinde veya içinde bulundurdukları
patojenlerden zarar görebildikleri gibi, bu patojenlerin
yayılmalarında veya taşınmalarında aracılık görevini
de yapabilmektedirler (Erkan 1998). Tohumlarda bitki
patojenlerinin de olduğunun anlaşılması sonucu
tohumda sağlık testlerinin de yapılmasının zorunlu
olduğu ortaya çıkmıştır. Tohumda bulunması
istenmeyen hastalıkların var olup olmadığını veya
önerilen hoşgörü sınırlarını aşıp aşmadığını
anlamanın tek yolu tohumların hastalık yönünden test
edilmeleridir (Temiz ve Fesli 1978).

Bu gün birçok ülkede tohumluk sertifikasyonu ve
karantina amacı ile tohum sağlık testleri yapılmakta ve
tohum ihraç eden ülkelerin bitki koruma servisleri
tohum sağlık testlerine dayanarak Uluslararası Bitki
Sağlık Belgesi (International Phytosanitary Certificate)
düzenlemektedirler (Agarwal ve Sinclair 1987, Kulik
1984).

Tohum kaynaklı tahıl hastalıklarından biri de
buğday sürme hastalığıdır. Hastalığın dünyada
buğday yetiştirilen hemen her yerde görüldüğü
belirtilmektedir (Wilcoxson ve Sari 1996). Sürme,
memleketimizde kör, karadoğu, karamuk gibi isimlerle
de anılan bir başak hastalığıdır. Buğday sürmesi,
memleketimizin buğday yetiştirilen tüm yörelerinde
bulunmaktadır. Bu hastalığa karşı mücadele
yapılmadığı durumlarda ortalama %15–20 oranında
zarar yaptığı, tohumluğunu birkaç yıl üst üste
ilaçlamadan eken, bazı üretici tarlalarında hastalık
oranının %75–90 arasında saptandığı bildirilmektedir
(Ataç ve Çetin 1995). Bunun yanı sıra Williams (1983)
sürmeden dolayı meydana gelen verim kayıpları çok
az olsa bile tanelerin hastalık ile bulaşık olmasının
tohum kalitesini azaltmak için yeterli olduğunu ve
pazarlama problemleri yaşanabileceğini belirtmiştir.

Bu araştırmanın amacı; Konya yöresinde
Bezostaya–1 ve Gerek–79 buğday çeşitlerine ait
tohumların sürme hastalığı (Tilletia spp.)  ile
bulaşıklılık oranlarının ve spor (teliospor) yüklerinin
belirlenmesidir.

MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışmanın ana materyalini 2005 yılında Konya
Ticaret Borsası’na Konya ilinin Obruk, Oğuzeli,
Ağsaklı, Büyükhaşlan, Karahüyük, Derbent,
Cihanbeyli, Ağabeyli, Sarıkaya, Dedeler, Ovakavağı,
Altınekin yörelerinden satılmak üzere getirilen
ekmeklik buğday çeşitlerinden (Gerek–79 ve
Bezostaya–1) alınan numuneler oluşturmaktadır.
Örnekler Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Bitki Koruma Laboratuvarında,
sürme sporu bulaşıklılığı ve spor yükü bakımından
incelenmiştir. In vitro incelemesinde tohum sağlık test
metotlarından tohum yıkama testi kullanılmıştır. Bu
yöntem Mathur ve Bennum (1976)’dan alınmış ve
modifiye edilerek uygulanmıştır. Bu teste göre her bir
yöreden 3 tekerrürlü 20’şer gramlık numuneler
alınmıştır. 20 gramlık her bir tohum örneği 20 ml saf
su ile birlikte erlenmayere konularak birkaç damla sıvı
deterjan ilave edilmiş ve çalkalayıcıda 30 saniye
kuvvetlice çalkalanmıştır. Erlenmayer içerisindeki sıvı
küçük plastik tüplere alınarak 2000 devirli santrifüjde
10 dakika tutulmuştur. Santrifüj sonrasında tüplerin
içinde bulunan su dikkatle dökülmüştür ve geriye
kalan çökelti üzerine 2 ml saf su ilave edilerek çökelti
seyreltilmiş ve bu sıvı karışımı hemasitometrede
10x40 büyütme oranında mikroskoplarda
incelenmiştir. Hemasitometrede 1 mm2 ‘lik alanda
çıkma olasılığı bulunan sürme sporları (Tilletia spp.)
incelenmiştir.

 Sürme  (Tilletia spp.) etmenlerinin tanısı teliospor
yapılarına göre yapılmıştır. Tür tanıları yapılırken
(Zillinsky 1983) ve (Wilcoxson ve Sari 1996)’dan
yararlanılmıştır.

 Sürme spor yükü (spor sayısı/gram tohum)
hesaplanması (Mathur ve Bennum 1976)’a göre
yapılmıştır. Buna göre;

N x V x 10.000
-------------------
        W

N: Hemasitometre üzerinde 1mm2’lik alanda
bulunan spor (teliospor) sayısı

V: Çökeltiye eklenen sıvı miktarı (ml)
W: Tohum ağırlığı (gram)

BULGULAR ve TARTIŞMA

Örneklerdeki 1 gram tohumda bulunan sürme spor
(Tilletia spp.)  yükü tespit edilmiştir.
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Çizelge.  Konya yöresinden alınan Bezostaya–1 ve Gerek–79 buğday örneklerinde saptanan sürme spor yükleri

Bezostaya–1 Gerek–79
Spor yükü (spor sayısı)  /  g tohum Spor yükü (spor sayısı) / g tohumYöreler

1.Tek 2. Tek 3.Tek Ort.
spor 1.Tek 2. Tek 3.Tek Ort.

spor
Obruk 120.000 220.000   80.000 140.000 - 340.000   20.000 120.000
Oğuzeli   40.000   20.000       -   20.000 - - - -
Ağsaklı   20.000   20.000   20.000   20.000 - - - -
Büyükhaşlan   40.000   60.000   20.000   40.000   20.000 160.000 -   60.000
Karahüyük - - - -   20.000 -   20.000   13.000
Derbent   20.000   20.000 -   13.000 - - - -
Cihanbeyli -       - - - -   20.000 -     6.000
Ağabeyli   20.000   40.000   60.000   40.000 - - - -
Sarıkaya   30.000   20.000   20.000   23.000   20.000 - -     6.000
Dedeler 120.000       -       -   40.000 -   20.000   20.000   13.000
Ovakavağı       - 480.000   20.000 166.000   20.000   20.000 -   13.000
Altınekin   20.000 320.000   60.000 133.000 - -   20.000     6.000

Laboratuvar şartlarında yapılan incelemeler
sonucunda hastalık sporu (teliospor)  görülen
numunelerin tamamında Tilletia foetida (Wallr.) Liro
sporları tespit edilmiştir. Bezostaya–1 çeşidinin
kullanıldığı yörelerden alınan örneklerin yaklaşık %
84’ünde; Gerek–79 çeşidinin kullanıldığı yörelerden
alınan örneklerin yaklaşık %67’sinde hastalık sporu
gözlenmiştir. Bezostaya–1 çeşidinin kullanıldığı
Karahüyük ve Cihanbeyli yöreleri ile Gerek–79
çeşidinin kullanıldığı Oğuzeli, Ağsaklı, Derbent ve
Ağabeyli yörelerinden alınan numunelerde hastalık
sporuna rastlanılmamıştır. Bezostaya–1 çeşidinin
kullanıldığı yörelerde ortalama en fazla spor
yoğunluğu (166.000 spor/g tohum)  Ovakavağı
yöresinden alınan numunelerde, en az spor
yoğunluğu (13.000 spor/g tohum) Derbent yöresinden
alınan numunelerde tespit edilmiştir. Gerek–79
çeşidinin kullanıldığı yörelerde ise ortalama en fazla
spor yoğunluğu (120.000 spor/g tohum) Obruk
yöresinden alınan örneklerde, en az spor yoğunluğu
(6.000 spor/g tohum) ise Cihanbeyli, Sarıkaya ve
Altınekin yörelerinden alınan örneklerde tespit
edilmiştir.

Finci ve ark. (1983) yaptıkları bir çalışmada
Türkiye'de ortalama %88.06, oranında T. foetida
%11.94 oranında T. caries'in yaygın olduğu, T.
caries'in %77.77 oranıyla yalnız Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde yaygınlık gösterdiğini, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi ortalama dışı bırakıldığı takdirde
Türkiye'de T. foetida'nın %95.76 ve T. caries'in %4.24
oranında yaygın olduğunu saptamışlardır.

Gökova (Yolageldi) (1996), Manisa ilinde buğday
ve arpa tohumlarıyla taşınan fungal flora üzerinde
yapmış olduğu araştırmada incelediği buğday tohum
örneklerinin birinci yıl %41.25’inin ikinci yıl
%42.17’sinin sürme ile bulaşık olduğunu, bulaşık
örneklerde tane başına, yıllara göre sırasıyla 80–
47920 ve 80–31748 arasında değişen sayılarda
teliospor saptamıştır. Araştırmacı sürme türü olarak
çoğunlukla T. foetida’ya rastladığını  sadece 1993  yılı

örneklerinde çok ender olarak T. caries bulduğunu
rapor etmiştir.

Son yıllarda tohum kaynaklı olan patojenlerin
kontrolü genel anlamda inokulumun tohumlara veya
tohumluk bitkilere ulaşmasının engellenmesi ve
tohumlardaki inokulumun yok edilmesi şeklinde
dikkate alınmaktadır. İnokulumun tohumlara ya da
tohumluk bitkilere ulaşmasının engellenmesinde yasal
önlemlerin kullanımı, inokulum tolerans düzeyinin
belirlenmesi, tohumluk üretim alanlarının seçimi,
sağlıklı ürün yetiştirilmesi, hastalıklara dayanıklılık ve
tohum sertifikasyonu gibi yöntemlerden
yararlanılmaktadır (Maude 1996).

Finci ve ark. (1983) sürme hastalığının tohum
ilaçlaması ile önlendiğini ve tohum ilaçlamasının
pratik ve ekonomik bir savaş yöntemi olduğunu ancak
memleketimizde ekilen tohumluğun yaklaşık olarak
yarısının ilaçlanabildiğini, diğer yarısının ise
ilaçlanmadan ekildiğinden ürün kayıplarının meydana
geldiğini bildirmişlerdir.

SONUÇ

Buğdayın en önemli hastalıklarından biri olan
sürme, tohum ile taşınabilmekte ve gerekli önlemler
alınmadığı takdirde ertesi yıl için inokulum kaynağını
oluşturmaktadır. Hastalık kontrolü için alınacak
önlemlerin başında dayanıklı çeşit ve sertifikalı
tohumluk kullanımı gelmektedir.  Bilindiği gibi
sertifikalı tohumluklar iyi nitelikli ve sürme hastalığına
karşı ilaçlanmış tohumlardır. Sertifikalı tohumluk
kullanılmayan yerlerde iyi nitelikli ve hastalığa karşı
ilaçlanmış tohumluk kullanılmalıdır. Tohumun elde
edildiği tarlada eseri sürmeli bitki bulunsa bile, hasat
sırasında sporlar sağlam tohumlara bulaşabilir. Bir kör
tanede yaklaşık 1–9 milyon spor bulunduğu ve bir
sürme sporunun uygun koşullarda bir bitkiyi
hastalandırmaya yeterli olduğu dikkate alındığında
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hastalık oranı ve sürme sporları ile bulaşıklılık
derecesi ne olursa olsun tohumluğun ilaçlanması
gerekmektedir (Anonim 2004).

Araştırma sonucu elde edilen verilere dayanarak
hastalık sporuna rastlanılmayan ilgili yörelerde iyi
nitelikli tohumluk kullandığı ve sürme hastalığına karşı
tohum ilaçlaması yapıldığı veya sertifikalı tohumluk
kullanıldığı sonucuna varabiliriz. Üretim artışında
fonksiyonel olan tüm diğer faktörlerin yanında
hastalıklarla mücadele yoluyla ürün azalmalarına
karşı gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
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Low temperature effect of cereal (A review)

 SUMMARY

Temperature changing (low or high) shows different negative effect on crops according to growth stage. In addition, the
period of temperature, planting time , the excess or lack of plant nutrition in soil also effect significantly. In this article were
studied especially the effect of low temperature on cereal, the effectiveness of some morphological and physiological
characters on winter hardiness and the relations of some plant nutritions.

KEY WORDS: Cereal, temperature, cold damage, plant nutrition.

ÖZET

Sıcaklık dalgalanmaları (düşük veya yüksek sıcaklıklar), bitkilerin gelişme dönemlerine göre farklı olumsuz etkiler
yapmaktadır. Ayrıca bu olumsuz etkilerin üzerinde; sıcaklığın süresi, bitkinin ekim zamanı, topraktaki bitki besin
elementlerinin fazlalığı veya eksikliğinin de önemli etkisi vardır. Bu derleme çalışmada ağırlıklı olarak hububat üzerinde
düşük sıcaklıkların etkileri, bazı morfolojik ve fizyolojik karakterlerin kışa dayanmada etkinliği ve soğuğa dayanma ile bazı
bitki besin elementlerinin ilişkileri incelenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: Tahıl, sıcaklık, soğuk zararı, bitki besin maddesi

GİRİŞ

Serin iklim tahılları 1–4 0C gibi düşük sıcaklıklarda
çimlenebilmektedir. Bir yetiştirme dönemi boyunca
1750–2250 0C toplam sıcaklık isterler. Bu nedenle
serin iklim tahılları genelde kışlık kuşakta ekilirler (Kün
1996).

Buğday ve arpa serin iklim tahıllarındandır. Daha
çok ılıman ve soğuk iklimlerde başarı ile yetiştirilen
serin iklim tahılları çok sıcak ve yağışı 1500 mm’den
fazla olan tropik iklimlerde yetiştirilemezler. Dünyada
en çok buğday ve arpa ekimi yapılan bölgeler
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 30–60 kuzey

enlemleri ile güney yarım küresinde 27–40 enlemleri
arasında bulunmaktadır (Aran ve Kıvanç 1986).

2004 yılı verilerine göre Dünya hububat ekilişi
681.2 milyon hektar, üretim ise 2.252 milyon tondur.
Ülkemizde ise hububat ekilişi 13.99 milyon hektar,
üretim de 33.96 milyon tondur (FAO 2004). Bu ekiliş
içerisinde buğday birinci sırada olup bunu arpa takip
etmektedir.

Buğday ve arpa üretimi iklim koşullarına bağlı
olarak yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Ülkemizde
hububat ekiliş alanları Avrupa ülkelerinin çoğundan
fazla olmasına rağmen kurak şartlardan ve diğer iklim
etmenlerinden dolayı verim oldukça düşüktür.
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Özellikle Türkiye’nin tahıl ambarı olarak
nitelendirilen Orta Anadolu Bölgesinde sonbahar
yağışlarının geç gelmesi dolayısıyla kışa zayıf giren
serin iklim tahıllarının verim düşüklüklerine sebep
olmaktadır. Ayrıca bitki büyüdükçe soğuğa olan
hassasiyetleri artan serin iklim tahıllarında özellikle
sapa kalkma döneminde meydana gelen düşük
sıcaklıklar boş başak oluşumuna dolayısıyla da verim
kayıplarına neden olmaktadır.

   Isı değişimleri, yağış, rüzgâr, topografya, ışık,
toprak, su ve benzer birçok etken yanında, bitkisel
üretimin artırılmasında en önemli faktörlerden birisi de
bitkinin ihtiyacı olan bitki besin elementlerinin ve
miktarlarının belirlenerek, en uygun uygulama
yöntemi ile bitkilerin en iyi faydalanacağı şekilde tatbik
edilmesidir.

   SERİN İKLİM TAHILLARINDA SOĞUK
ZARARI

   Düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarında zarar
görebilen buğdayların soğuğa reaksiyonu karmaşık
bir olaydır. Bu olayı incelemeden önce bazı terimlerin
açıklanması faydalı olacaktır.

   Bazı buğday genotiplerinin sapa kalkma ve
başaklanması için belirli süre soğuklanmaya ve
ışıklanmaya ihtiyaçları vardır. Sapa kalkması için
soğuklanmaya gereksinimi olmayan buğdaylar veya
çok az gereksinim duyan buğdaylar “yazlık
buğdaylar”, soğuklanmaya gereksinimi olanlar ise
“kışlık buğdaylar” olarak adlandırılırlar. Soğuklama
ihtiyacı buğdayları soğuktan koruyan bir mekanizma
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kışlık buğdaylar
ülkemizde sonbahar aylarında ekilmektedir.

   Bitkilerin düşük sıcaklıklarda yaşamlarını
sürdürebilmesi için dayanıklılık diye
adlandırabileceğimiz genetik yapı ve çevre
koşullarının etkileşiminden oluşan dirence bağlıdır.
Dayanıklılık kalıcı olup direnç ise çevre şartlarına
bağımlı olarak kazanılabilen ya da kaybedilebilen bir
özelliktir. Buna göre direnç kavramlarını; kışa, soğuğa
ve dona direnç olmak üzere üç gruba ayırabiliriz:

   Kışa direnç, bitkilerin kıştan zarar görmeden
ilkbahara girmesidir. Bu kavramda bitkilerin bir süre
kar altında kalması söz konusu olduğundan buğdayın
maruz kaldığı soğuğun derecesinin belirlenmesi olası
değildir, çünkü kar örtüsü toprak ile atmosfer arasında
ısı değişimini engelleyici bir rol oynamaktadır. Bu
şekilde kar altında kalan toprağın ısısı fazla düşmez.
Mesela 52 cm kalınlığında kar örtüsü bulunan bir
yerde yapılan sıcaklık ölçümlerinde hava sıcaklığı -17
0C,  karın  üst  yüzeyi  -15 0C ve toprak yüzeyi -1.6 0C
olarak saptanmıştır. Bu olayda kar örtüsü koruyuculuk
görevi yapmaktadır (Sencar ve ark. 1993).

   Soğuğa direnç, bitkilerin belirli devrelerinde
maruz kalacakları düşük sıcaklıklardan etkilenmeden
yaşamlarını sürdürebilmeleridir. Soğuğa direnç
genetik yapı ve çevre şartlarına bağlıdır.

   Don zararı, çok kısa bir süre de olsa 0 0C nin
altındaki soğukların sebep olduğu zarardır. Bitki
özsuyunun donarak hücre zarını patlatması don
zararının diğer bir tarifi olabilir.

  Ayrıca donmuş toprakların ani sıcaklık artışı ile
birden çözülmesi neticesinde toprak tabakasının
hacmi büyümektedir. Çünkü donan suyun hacmi %9
oranında artış göstermektedir. Diğer taraftan üst
toprak tabakalarında donma esnasında toprak
çözeltisinde ozmotik basınç artar ve aşağıdan
yukarıya doğru büyük bir basınçla su çekilir ve
böylece üst toprak tabakasında buz kristalleri büyür
ve toprağın hacminin genişlemesi daha çok artar. Bu
nedenle özellikle gündüz hava sıcaklığının artması ve
gece de tekrar düşmesi durumlarında bu olay
tekrarlandığı zaman bitkinin kökleri koparak
zararlanmaları söz konusu olabilmektedir. İşte
toprağın donması sonucu yukarı doğru yükselmesi
“don kabarması”, don kabarması sonucu toprak içinde
köklerin kopması da “don kesmesi” olarak
adlandırılmaktadır (Sencar ve ark. 1993). Yine bu
hallerde toprak suyu donduğu için bitkilerin su alımı
duracağından ve fizyolojik kuraklık denilen durum
ortaya çıkacağından zarar artabilir.

   Ayrıca kışın bitkilerin üzerinde oluşan buz
tabakasının ısı ve ışık yansıtması ile de zararlanmalar
olabilir.

   Kışın kar örtüsünün fazla ve aralıksız kalmasıyla
kar örtüsü eriyerek kalktıktan sonra kar küfünün
neden olduğu zararlanmalar soğuk zararı ile
karıştırılmamalıdır. Başlangıçta beyaz, pembe
benekler halinde görülen kar küfü birkaç gün sonra
bitkilerin tamamen ölmesiyle soğuk zararına uğramış
bitkilere benzer bir görüntü alırlar.

   Genetik yapının çevre şartlarıyla etkileşimi
sonucunda buğdayın düşük sıcaklıklara göstermiş
olduğu tepki soğuğa direnç; düşük sıcaklıkların
buğday üzerindeki olumsuz etkileri soğuk zararı
deyimleri ile ifade edilmektedir.

   Laboratuar koşullarında yapılan bir çalışmada
soğuğa dayanıklı kışlık buğdayların 3–4 yapraklı
dönemde -15 0C ye 5–6 gün, -18 0C ye 24 saat ve -23
0C ye 12 saat dayanabildikleri ve tarla koşullarında 8–
10 cm kar örtüsünün buğdayın soğuk ve kış
zararından korunması için yeterli olduğu belirtilmiştir
(Fowler 1979, Gusta ve ark.1982).

   Kışlık buğdaylar, gelişmenin erken dönemlerinde
soğuğa çok dayanıklı olmalarına rağmen (-20 0C),
gelişmeleri başaklanma ve çiçeklenme dönemine
doğru ilerledikçe soğuğa dayanıklılıkları kademeli
olarak azalmaktadır (Mossad ve ark. 1995).

   Bu açıklamalardan sonra bitkilerin soğuğa
dayanmalarına etki eden bazı faktörler incelenmiştir.
Bunlar:

  1. SOĞUĞA DAYANIKLILIĞA, SOĞUĞA
ALIŞTIRMANIN ETKİLERİ

   Donma noktasına yakın sıcaklıklara maruz kalan
buğday, ileride karşılaşabileceği daha düşük
sıcaklıklara karşı direnç kazanır. Aynı bitki yavaş
yavaş soğuk koşullara alıştırılır ve büyümesi
durdurulursa, soğuklara dayanıklılığı artar. Bu
dayanıklılık, bitkinin genotipine göre değişir. Bu
nedenle, değişik çeşitlerin (genotiplerin) kışa
dayanıklılıkları farklı olur. Kışa alışma çeşitli evrelerde
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oluşur. Tahıllarda, bu durum başlıca iki evrede olur.
Birinci evrede hücrede şeker %’ sinde önemli bir artış
görülür. Bu evre ışık eşliğinde 0 0C nin hemen
üzerinde oluşur. Bu yolla buğdayda dayanıklılık -5 0C
den -10 0C ye yükselir. Kardeşlenmeden önce
bitkilerin kışa optimum koşullarda alışabilmesi için +
1.5 0C de 12–20 gün beklemeleri gerekir. Kışlık
buğdayın bu koşullarda daha uzun süre bırakılması
soğuğa alışmayı azaltır. Soğuğa alışma koşulları ve
süresi çeşide göre daha uzun veya daha kısa olabilir.

İkinci kışa alışma evresi birinciyi izler. Bu evrede
bitkiler -3 ile -5 0C ye maruz kalmalıdır. İkinci evre
hem ışıklı hem de karanlık koşullarda ortaya çıkabilir.
Bu durumdaki bitkiler 3.5 0C de altı gün kaldıkları
zaman soğuğa alışmış olup, donlara karşı
dayanıklılıkları artar. Bu şekilde direnç kazanan
bitkiler, sıcakla temas ettiklerinde kazandıkları direnci
kaybederek tekrar soğuğa duyarlı hale gelebilirler.
Soğuğa direncin oluşumu sadece sıcaklıkla ilişkili
basit bir olay değildir. Erzurum’da laboratuar
şartlarında yürütülen bir çalışmada, 20 oC de, yaklaşık
300 m mol m -2 s–1 (16 000 lüx ) ışık içeren büyütme
kabininde (16 saat/gün/ışık ve 8 saat/gün/karanlık)
tutulmuşlardır. Daha sonra bitkiler 3–4 yapraklı
olduklarında  +4 oC de değişik soğuğa alıştırma
sürelerinde soğuk testine tabi tutulmuşlar ve 15
buğday genotipi ile 9 arpa genotipinin hemen hemen
tamamı 42 ile 49 günlük soğuğa alışma periyodunda
soğuğa en yüksek dayanıklılığı göstermişlerdir. Bu
sürelerin altındaki ve de üstündeki günlerde soğuğa
dayanıklıkları düşmüştür. Bu çalışmada beyaz daneli
buğdayların arpalardan, kırmızı daneli buğdayların da
beyaz daneli buğdaylardan soğuğa daha dayanıklı
oldukları tespit edilmiştir. Aynı çalışmada soğuğa
alıştırılmayan genotiplerin tamamı -3 0C ve daha
düşük sıcaklılarda zarar görmüşlerdir (Yıldırım ve ark.
2001).

Yapılan bir çalışmada ekmeklik buğday
genotiplerinde daha uzun süre vernalizasyon ihtiyacı
duyan Doğu 88, Hawk, Lancer, Karasu 90, Bezostaja
1, Norstar ve DE–6 çeşitlerinin soğuğa daha dayanıklı
oldukları belirlenmiştir (Yıldırım 2003). Işıklanma,
soğuğa direncin daha hızlı kazanılmasına yardımcı
olur. Özümleme süresince klorofiller tarafından
kullanılabilecek 400–600 mµ dalga boyunda ve
8.000–10.000 lüx’lük yoğun ışığın soğuğa direnç
kazanmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu
durum soğuk ve bulutsuz günlerde soğuğa direncin
daha kısa sürede kazanılacağını göstermektedir.

Donma toleransı ile ilgili olduğu kabul edilen
genler, hem kışlık hem de yazlık buğdayda etkilerini
göstermektedir. Fakat soğukla ilgili genler yazlık
buğdayda sadece zayıf veya kısa bir süre için etkili
olmaktadır. Bu nedenle, soğukla ilişkili genlerin nasıl
bir denetim mekanizmasının olduğunun açıklığa
kavuşturulması, kışa dayanıklılığı ve kış
zararlanmalarından kurtulmasının geliştirilmesi
açısından önemlidir.

Soğuk bölgelerde kışlık hububatın
yetiştirilmesinde kısıtlayıcı 4 faktör vardır; soğuğun
neden olduğu kurumaya toleransı sağlayacak genetik
potansiyelin yokluğu, soğuğa alışma için sonbahar

şartlarının uygun olmaması, uygun olmayan yetiştirme
teknikleri ve ekstrem soğukların zaman ve süresinin
tahmin edilememesidir.

Donma toleransı olan genotipler uzun süre -8 veya
-15 oC ye maruz kaldıkları zaman elde ettikleri
tolerans seviyelerini kaybediyorlar. Burada akla gelen
bazı sorular vardır.

Ø Donma toleransının kaybolmasından
sorumlu olan faktörler nelerdir?

Ø Bitkiler donma nedeniyle oluşan kurumadan
kendilerini nasıl korurlar?

Gusta ve Fowler (1976), Gusta ve ark (1997)’ den;
Norstar kışlık buğday çeşidinin -2.5 oC de altı ay
saklanması halinde donma toleransını az bir oranda
kaybettiği ya da hiç kaybetmediği fakat sıfırın altındaki
daha düşük sıcaklıklarda 60 gün içinde soğuk
toleransının hızlı bir şekilde düştüğünü bildirmişlerdir.
Sıfırın altındaki sıcaklık ne kadar düşük olursa,
donma toleransındaki düşme de o kadar hızlı
olmaktadır.

Kışlık tahıl fidelerinin alışma işlemini başlatmak
için çevreden ne gibi ipuçları aldıklarına bakılmalıdır.

Bütün bu açıklamalardan sonra soğuğa alışmada
etkili olduğu düşünülen bazı faktörlerin
incelenmesinde fayda vardır. Bunlar;

1.1. Soğuğa alışmada ABA (Absisik Asit)’ nın
etkisi

Bitkilerde üşüme ve donma şartlarında görülen
olay su stresinin oluşumu ile artmaktadır. Üşüyen
bitkilerin su stresi, kapanamayan stoma
gözeneklerine doğru aşırı su kaybıyla ve köklerden
suyun alınamaması ile olmaktadır. Donma stresi ise
donmayan hücrelerden suyun çekilerek apoplastik
yüzeyde buzun oluşmasıyla birlikte olmaktadır
(Dörfling ve ark. 1997). Su stresi ile bitki hormonları
arasındaki ilişki karmaşık olmakla beraber genel bazı
noktalar açıklığa kavuşturulmuştur. Örneğin orta
düzeydeki su stresinde ABA’nın bitkide hızlı ve fazla
miktarda biriktiği kesin olarak saptanmıştır (Mizrahi ve
ark. 1970, Kaçar 1998’den). Bitkilerde ABA birikiminin
ise stomaların kapanmasına neden olduğu
saptanmıştır (Beardsell ve Cohen 1975, Kaçar
1998’den). Su stresinde stomaların daha az
açılmalarına paralel olarak fotosentezin de gerilediği
saptanmıştır. Su stresi attıkça bitkilerde CO2 alımının
ve fotosentezin azaldığı, fotosentez ürünlerinin
taşınmasında gerileme olduğu (Brevedan ve Hodges
1973, Kaçar 1998’den), bitkilerde şekerlerin, amino
asitlerin ve özellikle prolinin biriktiği (Singh ve ark.,
1973, Kaçar 1998’den) belirlenmiştir.

Kışlık hububatın donma sıcaklıklarına alışması en
az iki safhada olmaktadır. Bunlardan birinci safha
çeşitlere göre farklı olmakla beraber sıfırın üstündeki
mutedil sıcaklıklarda dört haftalık bir süreyi
kapsamakta ve bu safhada ABA seviyesinde geçici bir
artış olmaktadır. Soğuğa alışmanın ön şartı olan
birinci safhadan sonra soğuğa alışmanın ikinci safhası
gelmektedir. Bu safha sıfırın altındaki sıcaklıklarda
oluşmaktadır (Dörffling ve ark. 1997). Soğuğa
alışmanın ikinci safhasında ABA seviyesinde uzun bir
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süre devam eden artış meydana gelmiştir (Dörffling ve
ark. yayınlanmadı). Düşük sıcaklıklarda ABA
seviyesindeki artışın bitki hücrelerinin oldukça erken
tepki vermesinden ve bu tepkiden dolayı artan
kalsiyumdan olabileceğine dair bazı araştırıcıların
gözlemleri vardır (Dörffling ve ark. 1997). Bundan
başka ABA, prolin gibi eriyebilir amino asitlerin
oluşumunun tetiklenmesini yaparak donma
toleransının gelişmesine açık bir şekilde katkı
yapmaktadır (Dörffling ve ark. 1997).

   ABA’nın RNA ve buna bağlı olarak protein
sentezini yavaşlattığı ve gerilim altında bulunan
bitkilerde CO2 ile birlikte stomaların kapanmasını
sağladığına dair önemli bulgular vardır. Yapraktan
uygulanan düşük konsantrasyonlardaki ABA
transprasyonu azaltmaktadır (Kaynak ve ark. 1997).

   Bitki hormonlarının soğuğa alışma ve soğuk
içerisindeki rolü hakkında çelişkili fikirler vardır. Bazı
araştırıcılar (Cowan ve ark.1997, Dörfling ve ark
1997’den) buğday gibi donmaya toleranslı türlerde
soğuğa alışma sırasında ABA seviyesinde geçici
artışlar belirlerken, bu bazı araştırıcılar tarafından
kabul edilmemiştir (Dallaire ve ark. 1994, Dörfling ve
ark 1997’den ). Soğuğa hassas mısır gibi türlerde de
düşük sıcaklıklara bırakıldıklarında ABA seviyelerinin
arttığı bulunmuştur (Capell ve Dörffling 1993,
Janoviak ve Dörfling 1996, Dörfling ve ark 1997’den).
Bu geçici veya uzun süren artışların düşük sıcaklıklar
tarafından direk olarak mı veya düşük sıcaklıkların
neden olduğu su noksanlığı tarafından dolaylı olarak
mı oluşturulduğu konusu henüz açık değildir. Bu
değişikliklerin adaptasyon açısından bir değerlerinin
olup olmadığı hala bir sorudur.

1.2. Soğuğa alışmada C02 (Karbondioksit)’in
etkisi

   Değişik ülkelerden temin edilen 8 çeşit kışlık
buğday, bir çeşit kışlık çavdar ve bir çeşit kışlık
tritikale ile yapılan denemede, normal atmosfer
şartlarında bulunan 350 µmol mol–1 luk CO2 oranı ve
bunun iki katı olan 750 µmol mol–1 luk  CO2
konsantrasyonu oranlarındaki şartlarda yetiştirilen
bitkiler 24 saat -15 0C lik sıcaklığa maruz bırakılmıştır.
Bu dondurma işlemde yüksek konsantrasyon
uygulanan şartlarda, canlı kalan bitkilerin sayısında
artış olmuştur. Soğuğa az veya orta dayanıklı çeşitler
üzerinde bu etkinin en fazla olduğu, yüksek
konsantrasyon şartlarında yetiştirilen bitkilerle normal
konsantrasyon şartlarında yetiştirilen bitkiler
karşılaştırıldığında yüksek CO2 konsantrasyon
şartlarında sürgün sayısında %75, yaprak alanında
%75 ve bitki kuru ağırlığında da %50 artış olduğu
belirtilmiştir (Harnos ve ark. 1997).

   CO2 asimilasyon oranlarını ayarlamada kışlık
çeşitlerin yazlıklardan farkı yüksek sakkaroz fosfat
sitaz aktivitesi ile ilişkilidir (Savitch ve ark. 1997,
Gutsa ve ark. 1997’den). Normal gaz alış verişinin
engellendiği veya CO2 olmayan ortamlarda yetişen
buğdaylarda soğuğa direncin gelişememesi,
özümlemenin soğuğa direnç üzerinde çok önemli bir
rolü olduğunu ortaya koymaktadır. Soğuğa direnç

kazanma süresindeki özümlemenin yeterli olması,
ilerideki daha soğuk günlerde bitkinin özümleme
yapamayacağı sürede kullanacağı yedek besini
sağladığından çok önemlidir.

  1.3. Soğuğa alışmada vernalizasyonun etkisi

   Kışlık hububat fidelerinin vernalizasyon derecesi
ile donma toleransı derecesi arasında güçlü bir
ilişkinin olduğu belirtilmiştir (Avdrows 1960, Roberth
1990, Gusta 1997’den, Yıldırım 2003). Ancak Gusta
ve ark. (1997) vernalizasyon süresinin uzunluğu ile
oluşan donma toleransının seviyesi ve donma
toleransının devam ettiği sürenin uzunluğu arasında
ilişki olmadığını bildirmişlerdir. Örneğin Puma çavdar
çeşidi çok kısa vernalizasyon süresine ihtiyaç
duyarken en yüksek donma toleransını vermiştir.
Norstar ve Mesa çeşitleri aynı kısa vernalizasyon
süresine ihtiyaç duyarken kışa dayanmaları önemli
şekilde farklı olmuştur. Kış süresince donma
toleransının kaybolması esas olarak sıfırın altındaki
sıcaklığın yoğunluğunun bir fonksiyonu olmuştur.

   Soğuğa alışmada belirleyici olan ya da alışmaya
sebep olan çevre faktörleri kısa fotoperiyotlar ve
düşük sıcaklıklardır (Gusta ve ark. 1997).  Ancak,
düşük sıcaklık yanında rüzgâr ve su stresi gibi
etkenler de soğuk toleransının oluşmasında etkili
olabilmektedir (Gusta ve ark. 1997).

  Özet olarak, kışlık tahılların fidelerinin donma
toleranslarının kaybı, sıfırın altındaki toprak
sıcaklıklarının yoğunluğu tarafından belirlendiği,
vernalizasyonun elde edilen soğuk toleransının
seviyesinde ve fidelerin soğuk toleransının
devamında önemli bir rol oynamadığı belirtilmiştir.
Kışlık bir  çavdar  çeşidi  olan  Puma fideleri  hem kışlık
buğday ve arpa hem de yazlık tahılların fidelerinden
daha yüksek sıcaklıklarda soğuğa dayanıklılık
gelişimini başlatmakta ve bu nedenle, kışlık çavdarda
soğuğa alışmanın tetiklenmesi çevresel şartlara çok
hassas olmaktadır.

   1.4. Soğuğa alışmada doku suyunun etkisi

  Rus araştırıcı (Tronova 1965), soğuğa alışmanın
her iki döneminde de tarlada yetiştirilen buğdaylarda
su içeriği ile soğuğa dayanıklılık arasında bir ilişkinin
olduğunu belirtmektedir. Soğuğa alışmanın birinci
safhasında azalan suyla dayanıklılığın artması, ikinci
safhada maksimum düzeye çıkmaktadır. Burada
önemli olan hücredeki suyun miktarı ve suyun fiziksel
durumudur. Her iki soğuğa alışma safhasında da
bitkideki serbest su bitki hücreleri tarafından
bağlanarak, bağlı su durumuna getirilmekte ve bu
fiziksel değişim ile birlikte su içeriği soğuğa karşı
toleransı artırmaktadır. Bu sonuçlara göre soğuğa
dayanıklılıktaki mekanizmada esas olan hücredeki
dehidratasyon olayıdır.

   Soğuğa alışmanın hem birinci hem de ikinci
safhasında kök tacındaki şeker profili değişerek hem
basit şekerler (mono ve disakkarit) hem de fruktan
(polisakkarit) ilk safha sırasında artmıştır. İkinci
safhada, iki buğday çeşidinin de basit şeker içeriği
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artmış; fakat sadece kar küfüne tolerans gösteren
çeşitte fruktan içeriği artış göstermiştir (Abe ve ark.
1997).

 Toplam şeker miktarından çok her çözünebilir
komponent dayanıklılığın gelişmesini etkileyebilir.
Hücrenin her tarafına, zarlara yakın yerlere dağılmış
olan basit şekerlerin (mono ve disakkaritler), çoğu
vokuolde lokalize olmuş olan fruktan (polisakkarit)’den
donmanın neden olduğu dehidratasyona karşı
tolerans için daha etkili oldukları kabul edilmektedir.
Bunun aksine, yapılan bir çalışmada, donmayı
engelleyenin polisakkaritler olduğu tahmin edilmiştir
(Olien ve ark. 1986, Abe ve ark. 1997’den).

Sonuçta, bitkiler donma sıcaklılarına tabi
tutulduktan sonra yüksek donma toleransı ve kar
küfüne dayanıklılık, düşük su miktarı ve yüksek şeker
içeriği ile açıklanabilir  (Abe ve ark. 1997). Yine bu
sonuçları destekler nitelikteki bir araştırmanın
sonucuna göre, ekmeklik buğdayda genotipler
ortalaması olarak toplam şeker oranı 49 gün soğuğa
alıştırma süresine kadar artmış, daha sonra
azalmıştır. Ekmeklik buğday genotipleri en yüksek
toplam şeker oranına %20.4 ile, arpa genotipleri ise %
15.7 ile 21 gün soğuğa alıştırma süresinde
ulaşmışlardır. Ekmeklik buğdaylardan toplam şeker
oranı en yüksek genotip Norstar (%18.6), toplam
şeker oranı en düşük genotipler ise Kırik ve Kıraç 66
(%8.4) olmuştur. Arpa genotipleri arasında toplam
şeker oranının en yüksek ABVD–4 (%11.5), en düşük
Tokak 157/37 (%9.8) olduğu belirlenmiştir. Ekmeklik
buğdayda bünyesinde en fazla indirgen şeker
bulunduran genotip Bezostaja–1 (%6.8) en düşük
indirgen şeker biriktiren genotip ise Kırik (%3.1)
olmuştur. Arpada ise en fazla indirgen şeker oranına
Husdan (%5.0), en düşük ise ABVD–4 ve ABVD–6
(%3.7) genotipleri sahip olmuştur. Genotipler
ortalaması olarak en yüksek sakkaroz oranı ekmeklik
buğdayda 49 gün (%11.8), arpada ise 35 gün soğuğa
alıştırma süresinde (%8.0) belirlenmiştir. Ekmeklik
buğdaylardan Norstar (%12.2) en fazla, Kıraç–66 ve
Kırik (%4.9) en az sakkaroz oranına sahip genotipler
olmuştur. Arpada ise en yüksek sakkaroz oranı
ABVD–4 (%7.4), en az ise Tokak 157/37 ve Krusewak
1 genotiplerinde (%5.5) saptanmıştır (Yıldırım 2003).

2. BAZI MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK
ÖZELLİKLERİN KIŞA DAYANIKLILIK İLE
İLİŞKİLERİ

Serin iklim tahıllarında kışa ve kurağa dayanma ile
kök sisteminin derinliği arasında olumlu bir ilişki
vardır. Köklerini derine indirebilme bakımından serin
iklim tahılları çavdar, buğday, yulaf ve arpa biçiminde
sıralanabilirler. Yulafta, kök sisteminin derin olması,
genetik bir özellik olması yanında fazla su tüketimi ile
de ilgilidir. Soğuk mukavemetindeki sıralama çavdar,
buğday, arpa ve yulaf şeklindedir. Kışlık çeşitlerde ve
kıraç şartlarda köklerin derinlere inmesi fazla, yazlık
ekimlerde ve sulanan tarlalarda ise azdır. Tahıllarda
kök gelişmesi toprakta nem miktarı ve toprak
havalanması gibi koşullardan etkilenip değişkenlik

gösterebilir (Kün ve Şehirali 1977, Adak ve Eser
1992, Tulukcu ve Göçmen 1996’dan).

Kışa girerken 3–4 yapraklı olması istenen
buğdayda aynı zamanda derin ve iyi gelişmiş sağlıklı
bir kök sistemi de istenmektedir. Çünkü toprak üstü
organların büyümesi kök sisteminin fonksiyonuna
bağlıdır. Kış öncesi büyüme ve gelişme derecesi
soğuğa dayanıklılık bakımından önemlidir.

Arpanın kış öncesi gelişmesinde kök uzunluğu,
kök tacı derinliği, kök tacı yaş ve kuru ağırlığı ile nem
oranının soğuğa dayanıklılık ile ilişkili olduğunu
belirlemişlerdir (Adak ve Eser 1992, Tulukcu ve
Göçmen 1996’dan). Kök tacı kuru ağırlığı çeşitlerin
kıştan çıkış oranıyla çok önemli ve olumlu, bitkinin kök
tacındaki nem oranı ise soğuğa dayanıklılıkla önemli
ve olumsuz ilişkiler göstermiştir. Bu nedenle bitkilerin
kök tacı ile düşük sıcaklıklara dayanıklılık arasındaki
ilişkiyi inceleyen araştırıcıların çoğunluğu kök tacı
dokusunun yapısını önemli bir kriter olarak ele
almışlardır.

2.1.  Kardeşlenme derecesi

Kardeşlenmeye ilişkin morfolojik oluşumlar tahıl
bitkisinin kök tacında meydana gelir. Kardeşlenme
yüksek ışık yoğunluğu ve besin maddeleri tarafından
olumlu şekilde etkilenir. Friend (1996)’e göre 25 0C de
kardeşlenme maksimum olmakta, ancak bunun
tersine Rawson (1971) ise daha düşük sıcaklıklarda
kardeşlenmenin daha fazla olduğunu belirtmiştir
(Tulukcu ve Göçmen 1996).

Kardeşlenme ve çimlenme, çıkışın düşük olduğu,
dolu ve don gibi elverişsiz şartların hüküm sürdüğü
ortamlarda önemlidir. Ancak kardeşlerin verimi ana
sapa göre düşük olduğundan populasyon sıklığındaki
azlık telafi edilse bile verim tam anlamıyla
karşılanamaz (Sade 1995, Tulukcu ve Göçmen
1996’dan).

Erken ekimde kardeşlenme oranı geç ekime göre
daha fazladır. Erken gelişme devresinde görülen
soğuk zararının etkileri daha sonraki dönemlerde yeni
kardeşlerin oluşumu ile telafi edilebilir. Fakat geç
dönemdeki zararın etkilerinin giderilmesi mümkün
değildir. Ancak kardeşlenme devresinde yaprak
sararması ve kuruması şeklinde oluşan soğuk
zararının etkisi ileriki dönemlerde yeni yaprakların ve
kardeşlerin oluşumuyla giderilebilir.

2.2. Yaprak karakterleri

Yaprakları koyu renkli ve tüylü, dar ve küçük,
stoma hücreleri ve stoma çapları küçük olan çeşitler
soğuğa karşı genellikle dayanıklıdırlar. Yapraklar
küçüldüğü oranda birim yaprak alanındaki hücre ve
stoma sayısı artacağından birim alanda yapılan
transprasyon artar, hücre suyu daha yoğun olur. Bu
gibi hücrelerde hücre suyunun donma sıcaklığı düşer
dolayısıyla soğuğa dayanımı artar.

Yaprak renginin koyuluğu palisat hücrelerinin
küçüklüğü ile ilgilidir. Bu hücrelerdeki klorofil daneleri
sayısı cinslere özel olup, hücre küçüldükçe birim
yaprak yüzeyindeki klorofil sayısı artar ve renk
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koyulaşır. Genellikle koyu renkli çeşitlerdeki hücre
suyu,   yoğunluğu ve hücre zarı kalınlığı fazladır. Bu
nedenle koyu yeşil yapraklı çeşitler, açık yeşil yapraklı
çeşitlere oranla kışa daha dayanıklıdırlar.

Kışa dayanıklı çeşitlerde (kardeşlenme ve sapa
kalkma öncesi dönemde) yapraklar yatık, yazlık
çeşitlerde ise diktir.  Sapa kalkmanın başlamasıyla
bütün tipler dikleşirler.

2.3. Bitki boyu

   Dencic ve ark. (1997), 18 ülkeden temin edilen
102 buğday genotipi ile soğuk odasında 42 saat -15
0C ve arkasındanda 96 saat -17 0C de bekletilerek
yaptıkları bir çalışmanın sonucuna göre, soğuğa
dayanıklılık ile erkencilik arasında negatif önemli ve
soğuğa dayanıklılık ile bitki boyu arasında pozitif
korelasyon belirlemişlerdir.

   SOĞUK ZARARININ FENOLOJİK SEYRİ

   Ekim tarihinin soğuğa direnç üzerinde etkili
olduğu kesin olarak bilinmektedir. Erken ekilen
buğdaylar aşırı gelişerek soğuğa daha duyarlı hale
gelirler ve soğuktan daha fazla etkilenirler. Konya’da
sulu şartlarda 1990–1992 yılları arasında sekiz arpa
çeşidi ile on farklı ekim zamanında yapılan bir
çalışmada, 21 Eylül–19 Ekim tarihleri arasında
yapılan ekimlerde daha yüksek kıştan çıkış oranı ve
dane verimi elde edilmiştir. Geciken ekim kıştan çıkış
oranını ve dane verimini olumsuz yönde etkilemiş
ekim zamanının gecikmesiyle ortalama %41.69
oranında verim kaybı olmuştur (Topal 1997).

   Derin ekilen buğdayların soğuk zararından daha

   fazla etkilendikleri ve soğuklardan sonra sağlıklarına
   kavuşamadıkları belirlenmiştir. Bu durum yüzlek

ekilen bitkilerde yüzlek oluşan kök tacının derin
ekilenlere göre daha kısa sürede soğuğa direnç
kazandığı şeklinde izah edilmektedir.

   Sonbahar veya kış süresince buğdayda gelişen
soğuğa direnç havaların ısınmasıyla yok olur. Bundan
sonra tekrar havaların soğuması halinde bitkiler zarar
görebilir. Aynı gelişme devresindeki farklı çeşitlerin
soğuğa dayanma reaksiyonlarının pek farklı olmayışı
soğuğa direncin çeşit (genotip)’ten ziyade bitki
gelişme devresiyle ilgili olduğunu göstermektedir.

   Yetiştiricilikte yüksek sıcaklıktan daha çok düşük
sıcaklıklar ve donma olumsuz etki yapabilir.

   Düşük sıcaklıklarda gelişme yavaş olup, düşük
sıcaklıklar dondurucu düzeyde olduğu zaman genç
dokular ciddi zarar görür. -5 oC nin altındaki ani
sıcaklıklarda bitki ölebilir. Sonuçta ard arda gelen iki
veya daha fazla don; başak çıkarma zamanından
döllenme ve dane doldurma başlangıcına kadar ki
süre içinde ciddi olumsuz sonuçlara neden olabilir.
Bitkiler için bir gecelik kısa süreli soğukta hücreler
yenilenebileceği için etkileyici olmayabilir ancak bu
durum bir kaç gün devam ederse bitki ölebilir.

   Sıcaklık  -5 oC ye düştüğünde filizler ölebilir. Bu
problem gece ve gündüz sıcaklığının yüksek olduğu
ve yüksek rakımlı yerlerde meydana gelir. Yapraklar
çakmak renginde genişlerler ki bunlar donmanın
belirtisidir. İleride bunlar yaşlı yapraklar gibi
görünürler. Kanbertay (1997)’ın bildirdiğine göre;
buğdayın gelişme devrelerine göre soğuk zararına
neden olabilecek ısı dereceleri ve soğuk zararının
belirtileri Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Buğdayın gelişme devrelerine göre soğuk zararına neden olabilecek ısı dereceleri ve soğuk zararının
belirtileri .

Gelişme
devresi

Sıcaklık oC
(2 saat) Soğuk zararının belirtileri Zarar

derecesi

Kardeşlenme      -11 Yapraklarda sararma, uç yanıklığı, tarlada mavimsi görünüş, silaj
kokusu. Az-orta

Sapa kalkma -4 Yaprak sararması ve yanıklığı, büyüme konisinin ölümü, sapların
bükülüp-yatması, silaj kokusu. Orta-çok

Kın -2 Büyüme konisinin ölümü, çiçek kısırlığı, başakların kında sıkışması,
sapların alt kısımlarında ve yapraklarda renk bozulması. Çok

Başaklanma -1 Çiçek kısırlığı, beyaz kılçık veya beyaz başaklar, sapların alt
kısımlarında zarar, yapraklarda renk bozuklukları. Çok

Süt olum -2 Beyaz kılçık veya beyaz başaklar, yapraklarda renk bozuklukları,
buruşuk-bozuk renkli daneler. Orta-çok

Hamur olum -2 Buruşuk-bozuk renkli daneler, çimlenme düşüklüğü Az-orta

 Ortaya çıkabilecek zararın yalnızca ısı
derecelerine bağlı olmadığı ve tek başına Çizelge 1’e
bakarak zarar tahmini yapmanın mümkün
olamayacağı unutulmamalıdır. Soğuğun süresi, ısının
düşme hızı, bitki gelişme devresi ve tarlanın konumu
zarar derecelerini etkileyen başlıca faktörlerdir. Don
öncesi   sıcak   hava,    bol    azot    ve   su   gibi   bitki

gelişmesine elverişli koşullar soğuğa duyarlılığı arttırır.
Her gelişme devresine özgü belirtilerin bilinmesi
soğuk zararının derecesinin belirlenmesinde ve
zararın etkilerini tahminleme ve önlem almada
yardımcı olabilir.  Kardeşlenme devresinde yaprak
morarması, sararması ve kuruması şeklinde görülen
soğuk zararı bitki gelişimini yavaşlatır. Ancak havanın
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ısınmasıyla birlikte zararın etkisi giderilebilir. Büyüme
konisinin toprağa yakın oluşu nedeniyle soğuktan
fazla etkilenmediği bu devrede soğuk zararının
olumsuz etkileri diğer gelişme devrelerine göre daha
azdır.

   Sapa kalkma devresinde soğuk zararı belirtileri
kardeşlenme devresine benzerlik gösterir. Zarar
arttıkça bitkiler sarı, beyaz veya esmer renkte suda
haşlanmış gibi görünüş alırlar. Sapların alt
kısımlarında görülen halka şeklinde kararmalar ve
kırılmalar zararın büyük olduğunun belirtileridir. Bu
devrede görülen orta şiddetli soğuk zararları
giderilebilir, ancak ağır zararlar ilerde verim
kayıplarına ve sap zayıflığı nedeniyle hasatta
zorluklara neden olabilir.

Kın devresinde yani başakların sap içinde olduğu
devrede soğuk zararının etkisi büyüme konisinin
ölmesine neden olabileceği için önemlidir. Bu devrede
çok kısa bir süre donma noktasına yakın ısı
derecelerine maruz kalan bitkiler normal görünüşlü
olmasına rağmen ileride kısırlık ortaya çıkabilir. Böyle
zarar gören bitkilerde başak kavuzları açık olur.
Normal anterler yeşil–sarı renkte ve canlı görünüşte
olurken soğuk zararına uğramış anterler soğuk
zararını takip eden günlerde beyaz pörsümüş görünüş
alırlar.

Orta–ağır şiddetli zararlarda sapların bükülüp
kırılması şeklinde görülen olumsuzluklardan sonra
oluşacak yan sürgünler normal olgunluğa
erişemeyeceğinden zararın etkisi giderilemez.

Başaklanma devresinde görülen soğuklar polen
kısırlığı yanında kılçıklarda ve başaklarda meydana
getirdiği beyazlıklarla da etkisini gösterir. Ayrıca
başağın 3–5 cm altında açık yeşil veya beyaz renkli
don halkası oluşabilir. Bitkinin normal gelişmesini ve
dane doldurmasını engellemeyen bu halka hasat
öncesi veya hasatta başakların düşmesine neden
olarak verim kayıplarına yol açar.

Başak çıkışından itibaren dane doldurma boyunca
şerit veya gruplar halinde oluşan boş başaklar don
zararından olabilir. Yine aynı şekilde dane
doldurmamış koyu renkli (hatta bazen siyah renkli bile
olabilir) başaklar çiçeklenme ve dane doldurma
başlangıcındaki ard arda gelen soğuklardan olabilir.
Yazlık buğdaylarda subtropik iklimlerde ve yüksek
rakımlı yerlerde üç veya daha fazla gece sıcaklıkları
don olmadan ard arda gelen 5 oC nin altındaki
sıcaklıklarda bu sonuç görülebilir. Tamamen açmış
çiçeklerdeki anterler buruşuk ve pörsük; parsellerde
bir iki boş başak mevcut diğer bitkiler sağlam ise don
zararı olabilir. Ancak belirtilerinin benzerlik gösterdiği
bor toksiditesi ile karıştırılmamalıdır.

Normalde danelerin çiçeklenmeden 12–14 gün
sonra belirginleşip, 3–4 hafta sonrada maksimum
boyuta ulaşması gerekir. Dane dolumundan sonra
hava soğumuş ve dane gelişmesi durmuş ise bu
devrede soğuk zararı olmuş demektir. Süt olum
devresi olarak adlandırılan bu devrede soğukların
fazla zarar yapmadığı devrelerde dane gelişmesi
devam eder fakat daneler normalden hafif olur. Bu
devredeki zarar dane dökmeye ve çimlenme
düşüklüğüne neden olabilir.

BAZI BİTKİ BESİN MADDELERİNİN
SICAKLIKLA ETKİLEŞİMLERİ

Bitkinin gelişme evreleri, yaprak üretimi ve sap
sayıları üzerine diğer komponentlerle beraber
sıcaklığın çok önemli etkileri vardır. Buğdayın gelişme
dönemlerinden çıkıştan çift halka döneminde,
çiçeklenme ve olgunlukta en büyük etki sıcaklıktır.

Yüksek sıcaklık zararlanması su stresi ile de
ilişkilendirilir. Bitkiler transprasyona devam edebildiği
sürece yüksek sıcaklığın üstesinden gelebilir. Hava
sıcaklığı 40 oC ye çıktığı zaman yeterli suyla ürün
alınabilir; ancak kısıtlı suyla yapraklar ölecektir. Bu
sebepten dolayı bitkiler su stresinde stomalarını
kapayarak suyu muhafaza ederler ve böylece bitkide
evoporatik bir serinleme olur, serinlemesiz yaprakların
sıcaklığı 50 oC ye çıkabilir. Bu sıcaklıkta bitkilerin
canlılığını devam ettirmeleri mümkün olmaz. Fide
dönemindeki bitkiler çok sıcak kuru topraklarda bu
kritik sıcaklıklara kolayca ulaşırlar.

Bitki besin maddeleriyle soğuğa direnç arasındaki
ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda elde
edilen ortak kanı; fazla gelişmeye neden olacak
düzeyde uygulanan azotun soğuğa direnci azalttığı,
buna karşın hücrede karbonhidrat birikimini olumlu
yönde etkileyerek hücre özsuyu konsantrasyonunu
artıran fosforlu ve potasyumlu gübrelerin ise soğuğa
direnci artırdığı yönündedir (Sencar ve ark. 1993).
Azot bakımından fakir topraklarda ise sonbaharda
uygulanan azotla bitkideki serbest şeker soğuğa
direnci artırmakta fakat azot yönünden yeterli
topraklarda yapılan aynı uygulama serbest şeker
oranını düşürmektedir. Tek başına N kök tacında
toplam aspartik asidi artırmakta ve bu da bitkinin
soğuğa dayanıklılığını azaltmaktadır. Fakat fosfor
ilavesi ile bu etki dengelenmektedir (Fowler ve Gusta
1982). Bununla birlikte topraktaki eksik fosforu
tamamlamak soğuğa dayanıklılığın limiti olmayabilir.

Barutçular (1999) Adana’ da yaptığı bir çalışmanın
sonucuna göre; buğdayda sapa kalkma başlangıcında
-6 0C  ye düşen sıcaklıklarda yapraklar, dondan zarar
görerek kurumakta, başak taslağı beyazlaşarak
ölebilmekte, başak taslağı tamamen ölmüş saplar ise
sonraki günlerde sararak kurumaktadır. Bu şartlarda
dondan zarar görmüş, ancak bitkilerin tamamının
ölmediği durumdaki bitkilere mikro ve makro besin
içerikli bir yaprak gübresi ve GA3 (gibberellik asit)
yapraktan püskürtülerek verilmiş, verim artışı
yönünden zarar görmüş kontrole göre herhangi bir
iyileştirme sağlanamamıştır. Aynı çalışmada bitki
örtüsünden kurumuş yaprakların ana sapın üst
yaprağının yakacık hizasından kesilerek 8 kg/da
azotlu gübrenin parsellere uygulanması ile verimde,
zarar görmüş kontrole göre %30 luk bir iyileşmenin
sağlandığı belirtilerek, aynı durumdaki yaprak
uygulamalarında da bir iyileştirmenin sağlanamadığı
rapor edilmiştir.

Vitaminler enzim reaksiyonlarında katalitik etkiye
sahiptirler. Bitki gelişme devresiyle soğuğa dayanma
arasında ters bir ilişki vardır. Bitkiler büyüdükçe
soğuğa daha hassas olurlar. Büyümeyi yavaşlatıcı
hormonlardan olan maleik asit ve CCC
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(Klorkolinklorür) ile yapılan çalışmalarda bu
hormonların soğuğa direnci artırdığı belirlenmiştir
(Tulukcu ve Göçmen 1996).

   Bor (B): İngiltere’ de,  biri soğuğa toleranslı fakat
bor eksikliğine hassas (Annapurna–3) ve diğeri
soğuğa hassas fakat bor eksikliğine orta dayanıklı
(NL–683) olan iki yazlık buğdayla (soğuk uygulamalı
(gece/gündüz; 8/2 0C) ve soğuk uygulamasız; 20 µM
B  L–1 bor uygulamalı besin ortamında) yapılan bir
çalışmanın sonucuna göre; düşük sıcaklık bitkilerin
Bor’a tepkisini önemli oranda azaltmış, soğuğa
hassas olan NL 683 çeşidine yapılan soğuk
uygulamasıyla bitkideki bor birikimi azalmıştır (Subedi
ve ark. 1998).

  Toprak bitki sisteminde bor alımının iyonize
olmamış borik asitin alımı ve bor’un transprasyon
sistemi içerisinde pasif hareketini ihtiva eden fiziksel
bir olay olduğu tartışmalı olmasına rağmen (Mengel
ve Kirby 1987), bu konuda önemli kanıtlar vardır (Kohl
ve Oertli 1961, Oertli 1963, Lovatt 1985, Moraghan
1991’dan). Sonuç olarak sıcaklık ve bor’un alımı
arasındaki ilişki muhtemelen karmaşık olup,
transprasyon oranı üzerindeki kök ve hava
sıcaklıklarının etkisiyle olmaktadır.

   Besin çözeltisi çalışmasında sıcaklık artışı arpa
köklerinde B konsantrasyonunu artırmamıştır. Fakat
sıcaklık arttıkça bitkinin uç kısımlarında B
konsantrasyonu da oldukça yüksek bulunmuştur
(Vlamis ve Williams 1970, Moraghan ve Mascagni
1991’den). Köke göre bitki uçlarındaki yüksek
konsantrasyon transprasyon oranı üzerinde sıcaklığın
etkisi ile ilişkilendirilmiştir. Başka bir besin çözelti
çalışmasında arpada bor’un alımı kök sıcaklığından
daha çok hava sıcaklığından etkilenmiştir (Oertli 1963,
Moraghan 1991’den).

  Mısır bitkisinde yapılan bir çalışmada toprak
sıcaklığı 10 0C’ den 20 0C ye çıkartıldığında su
kullanımında yaklaşık 9 kat, kök ve sürgün kuru
madde birikiminde 7 kat artış olmasına rağmen
sürgünlerin bor alımında çok az bir artış olduğu
belirtilmiştir (Walker 1969, Moraghan 1991’den).
Toprak sıcaklığı 20 0C den 30 0C ye çıkartıldığında
kuru madde birikimi ve su kullanımı yaklaşık iki kat
artarken B alımı yaklaşık 10 kat artmıştır. 12–20 0C
arasındaki sıcaklıklarda alımı az olan B miktarını bu
verilerle açıklamak oldukça zordur. Walker (1969),
Moraghan, (1991’den), B alımı toprak sıcaklığı
ilişkisinin; Fe, Mn, Cu ve Zn’nun da aralarında
bulunduğu 16 elementten oldukça farklı olduğunu
belirtmiştir.

   Bakır (Cu): Bakır alımı bitkiler tarafından
muhtemelen metabolik olarak kontrol edilmektedir
(Boven 1987, Mengel ve Kırby 1987, Moraghan
1991’den). Graham (1981), Moraghan (1991)’den kök
serbest bölgesinde tutulan bakır’ın köke alımının zor
olmasını açıklamanın zor olduğunu belirtmiştir. Toprak
sıcaklığı, toprakta organik olarak bağlı bulunan
bakır’ın bitkiler tarafından alımını etkileyebilir.
Toprakta organik olarak bağlı bulunan bakır hem
çözünebilir hem de çözünemez halde bulunur
(Stevenson ve Fitch, 1981, Moraghan 1991’den).
Taşınma ve taşınmama reaksiyonları şüphesiz

sıcaklığa bağlı olup topraktaki bakırın
çözünürlülüğünü etkiler fakat bunun nasıl olduğu
anlaşılamamıştır.

  Serada asitli organik toprakta bakır ilaveli ve
bakır ilavesiz yetiştirilen havuç bitkisinde toprak
sıcaklığı 8 0C de ve 20 0C deki her iki uygulamada da
bakırın alımı artmamıştır (Macmillen ve Hamilton
1971, Moraghan 1991’den). Yapılan fitotron
denemesinde kuru maddede 572 mg Cu Kg-1 bakır
içeren sıvı ahır gübresinden 60 ton ha-1 uygulama ile
yetiştirilen marul bitkisinin uçlarındaki bakır birikimine
sıcaklıkların etkisi çok az olmuştur (Siriratpiriya ve
ark., 1985, Moraghan, 1991’den). Dowdy ve Larson
(1975), Moraghan (1991’den) tarafından serada,
kireçli ve asitli topraklara uygulanan sıvı ahır gübresi
denemesinde arpanın bakır alımı kayda değer
bulunmamıştır. Toprak sıcaklığı 16 0C den 35 0C  e
çıkartılan tarla denemesinde mısır dokusundaki bakır
konsantrasyonu sürekli olarak etkilenmemiştir
(Sheaffer ve ark. 1979, Moraghan 1991’den).

   Demir (Fe): Toprak sıcaklığının düşük ya da
yüksek olması toprak neminin gereğinden fazla
bulunması tarla koşullarında bitkilerin demir alımını
olumsuz etkilemekte ve bu nedenlerden dolayı
bitkilerde demir noksanlığı belirtileri görülmektedir.
Bitkilerde aktif absorbsiyon ile gerçekleşen demir
alımında ve köklerden tepe organlarına demirin
taşınmasında gerekli olan metabolik aktivite üzerine
sıcaklık önemli etki yapmaktadır. Genelde demir stresi
karşısında demir alımına sıcaklığın etkisi, demir alım
mekanizması Strateji 1 olarak tanımlanan bitkilere
göre Strateji 2 olarak tanımlanan bitkilerde göreceli
olarak daha azdır (Römheld ve Marschner 1986b,
Moraghan 1991’den).

   Su miktarı yüksek olan topraklarda CO2 birikimi,
sıcaklığın demir alımı üzerindeki olumsuz etkisini
artırmaktadır. Yüksek toprak sıcaklığında demir
alımındaki azalma, bitkilerde solunum oranının
artmasına ve metabolik işlev için enerji kaynağı olan
fotosentez ürünlerinin köke yeteri kadar
taşınmamasına dayandırılarak açıklanmıştır (Bennet
ve ark. 1988, Moraghan 1991’den). Demir eksikliği
bitki metabolizmasına, topraktaki diğer elementlerin
durumlarına ve bitkinin büyüme dönemlerine göre
farklı olmaktadır (Ranheld ve Marscher 1986,
Moraghan 1991’den).

   Avrupa’nın bir bölümünde yetiştirilen üzümlerde,
demir eksikliğinden dolayı oluşan sararmaların
asmanın büyüme döneminde oluşan soğuklar ve
nemlilikten dolayı oluştuğu belirtilmiştir. Burada esas
neden düşük toprak sıcaklığında kök büyümesinin
engellenmesi ve kök aktivitesinin azalmasıdır
(Romheld ve Marscher 1985, Moraghan 1991’den).

   Değişik araştırma sonuçlarına göre toprak
sıcaklığının bitkilerde demir alımını azaltması ve
bunun bir sonucu olarak demir eksikliği belirtilerinin
ortaya çıkması şu şekilde açıklanmaktadır:

   Düşük toprak sıcaklığı, kök büyümesini olumsuz
etkilemesi yanında köklerde metabolik aktiviteyi ve
buğdaygil olmayan bitkilerin demir stresine
dayanıklılıklarını azaltır (Marschner ve ark. 1986 b,
Moraghan 1991’den).



TANER ve SADE. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2005) 2: 19–28

27

   Düşük toprak sıcaklığı, buğdaygillerde
fitosideroforların (mugineik ve avenik asitler gibi
protein olmayan amino asitler) daha az
salgılanmasına ve buna bağlı olarak demirin daha az
mobil şekle dönüştürülerek demir alımının azalmasına
neden olur.

Yüksek toprak sıcaklığı, fitosideroforların
mikrobiyolojik parçalanmalarına ve buna bağlı olarak
buğdaygillerde demir alımının azalmasına neden
olmaktadır (Awad ve ark. 1988, Moraghan 1991’den).

Düşük toprak sıcaklığı, toprak çözeltisinde HCO–3
konsantrasyononun ve CO2 çözünürlülüğünün
artmasına dolayısıyla demir alımının azalmasına
neden olur (Inskeep ve Bloom 1986, Moraghan
1991’den).

Yüksek toprak sıcaklığı, mikrobiyal aktivitenin
artmasına dolayısıyla daha fazla CO2 ve HCO–3
oluşmasına neden olarak Fe alımının azalmasına yol
açar (Inskeep ve Bloom,1986, Moraghan 1991’den).

Yüksek toprak sıcaklığı, organik fosfor
bileşiklerinin parçalanarak (mineralizasyon)  inorganik
fosfor bileşiklerinin oluşumunu artırmaktadır (Kaçar ve
Katkat 1998). Bu durumda fosfor iyonları ortamdaki
demirle birleşerek demirin alımının azalmasına neden
olmaktadır ( Kaçar ve Katkat 1997).

Yüksek toprak ve hava sıcaklıkları, bitkilerde
büyüme oranının göreceli olarak daha fazla
artmasına, dolayısıyla bitki tarafından alınan demir
miktarının bitkinin ihtiyacının altında kalmasına neden
olur (Inskeep ve Bloom 1986, Brown 1956, Moraghan
1991’den).

Manganez (Mn): Mangan alımının genellikle
metabolik kontrol altında olduğu kabul edilmektedir
(Moore 1972, Moraghan 1991’den). Böylece düşük
kök sıcaklıklarında mangan alımı azalmaktadır. Düşük
sıcaklıklarda Mn eksikliğinin artması, Mn alımının
azalmasını kısmen de olsa açıklamaktadır. Bu
nedenle, sıcaklık topraktaki manganın çözünmesini
etkileyerek bitkinin mangan alımında rol
oynamaktadır.

Reid ve Racz (1985), Moraghan (1991’den) toprak
sıcaklığının 10 0C den 25 0C ye çıkartıldığı şartlarda
organik toprakta yetiştirilen arpanın uç kısımlarında
Mn birikiminin yaklaşık üç kat arttığını belirtmişlerdir.

Topraktaki Mn’a sıcaklığın etkileri oldukça
karmaşıktır. Toprakta çözünebilen ve çözünemez
olarak bilinen Mn sıcaklıktan önemli derecede
etkilenmektedir (Marshner 1988, Moraghan 1979,
Moraghan 1991). Mn (MnO2)’ın çözünürlüğünde etkili
olduğu bilinen kök salgılarının toprağa bırakılması
muhtemelen sıcaklığa bağlıdır (Bramfield 1958,
Moraghan 1991’den). 0.2 mg kg-1 FeEDDHA-Fe
uygulanan kireçli topraklarda yetiştirilen Anoka soya
fasulyesinin Mn konsantrasyonu, toprak sıcaklığı 15
0C’ den 24 0C ye çıkartıldığında 59 mg kg-1’ den 126
mg kg-1 e çıkmıştır (Moraghan 1985, Moraghan
1991’den).

Sıcaklık Mn’ın toksit etkilerini de artırmaktadır.
Artırılan sıcaklık şartlarında yetiştirilen arpa bitkisinde
Mn toksitesi görülmüştür (Williams ve Vlama 1957,
Moraghan 1991’den).

Molibden (Mo): Molibden alımının metabolik
kontroller altında olmasına dair deliller olmasına
rağmen toprak sıcaklığı molibden eksikliğinin şiddeti
veya bulunma miktarı da az bir etkiye sahip olmuş gibi
gözükmektedir (Moore 1972, Moraghan 1991’den).
Asit topraklarda yüksek sıcaklıklarda MoO4’ ün
fiksasyonu önem arz etmekte ve bu molibdenli gübre
ilavesinin etkisizliği uzun dönemde etkili olabilmektedir
(Barrow ve Shaw 1974, Moraghan 1991’den).

 Toprakta haddinden fazla N03-N (nitrat) olduğu
zaman buğday yetiştiriciliğinde toprakta daha fazla
molibden ihtiyacı olmaktadır (Frency ve Lipsett, 1965,
Moraghan, 1991’den). N03-N alımı düşük toprak
sıcaklığı tarafından baskı altında tutulduğu için nitrat-
Mn etkileşimi sıcaklığa bağlı olarak değişebilmektedir
(Williams ve Vlamis 1962, Moraghan 1991’den).

Çinko (Zn): Domates bitkisi ile yapılan bir
çalışmaya göre (Martin ve ark. 1965, Moraghan
1991’den).
Ø Düşük toprak sıcaklığında daha şiddetli

çinko eksiklik belirtileri olmuştur.
Ø Potansiyel ürün miktarı yüksek sıcaklıkta

daha yüksek olsa da, yüksek toprak sıcaklığında
yapılan çinko gübrelemesiyle bitkide ürün artışı
beklenenden daha az olmuştur.
Ø Düşük toprak sıcaklığında verilen fosfor

beklenenden daha çok çinko eksikliğine sebep
olmuştur.
Ø Çinko konsantrasyonu ve çinko alımının

her ikisi de yüksek toprak sıcaklığında artmıştır.
(Edwars ve Kamprath (1974), Moraghan

(1991)’den mısır bitkisinde yapılan gübre çözelti
çalışmasında; düşük kök sıcaklığında, köklerden
taşınmanın az olmasından dolayı bitkide çinko
birikiminin az olduğunu bildirmişlerdir. Bauer ve
Liindsay (1965), Moraghan (1991)’den mısır
ekiminden sonraki düşük toprak sıcaklığının bitkideki
çinko eksikliğinin şiddetini azalttığını belirtmişlerdir.
Aslında toprak çinkosunun kullanılabilirliliğinin düşük
toprak sıcaklıklarında daha az olması buna işaret
etmektedir. Daha düşük toprak sıcaklıklarında kök
büyümesinin azalması çinko alımını kısıtlamaktadır
(Bursleson ve ark. 1971, Moraghan 1991’den).

Yaprak besin alımı, toprak sıcaklığı yerine hava
sıcaklığını tercih ettiği için, yaprak gübrelemesinin
soğuk iklimlerde ürün için özellikle verimde etkili
olduğu sonucuna varılmıştır (Sutceliffe 1971,
Moraghan 1991’den). Bununla birlikte hassas
ürünlerde toprağın erken dönemde çinko ile
gübrelenmesi çinko eksikliğine mani olmaktadır.

Çinko ve diğer elementlerin alımında mikoriza ile
köklerin ilişkisinin olduğuna inanılmaktadır (Bowen ve
ark., 1984, Gerdeman 1975, Moraghan 1991’den).
Düşük toprak sıcaklıklarında bitki köklerinde kın, kılıf
uzaması ve yayılması ile misel demetleri halinde kökü
çevreleyerek toprağa girip bitkiyle ortak yaşayan
vesicular-arbuscular (VA) mikoriza (fungus) grubunun
yaptığı enfeksiyon şiddetli bir şekilde azalmaktadır
(Hayman, 1974’ den Moraghan, 1991). Bu yüzden
azalan VA mikorizal enfeksiyon çinko eksikliklerine
sebep olan düşük toprak sıcaklığıyla ilişkili olabilir.
Fosfor birikimi yüksek olan topraklarda VA mikorizal
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gelişim azaldığı için herhangi bir ilişki muhtemelen
karmaşık olacaktır (Tinker 1980, Moraghan
1991’den). P-Zn interaksiyonunda mikorizanın yakın
ilişkisi ve mikoriza enfeksiyonu çinko eksikliğine
fosforun sebebiyetle musallat olduğu, buğday
bitkisinde ürün azalmasının olduğu şüphesini
bildirmişlerdir Singh ve ark., (1986), Moraghan
(1991’den).

  Angiospermlerin (kapalı tohumlu bitkiler)
köklerinde phytochelatin’ler bulunmuştur (Glütenin
türevleri ve bunlar çinko içeren ağır metallerden
oluşabilmektedirler.) (Grill ve ark. 1985, Robinsen ve
Jackson 1986, Moraghan 1991’den). Çevresel
faktörlerden, özellikle sıcaklık phytochelatin üretimi
için gereklidir. Benzer şekilde buğdaygil bitkilerinde
fitosideroforların üretiminde sıcaklığın etkisinin
belirlenmesi için ilave çalışmalar gerekmektedir
(Takagi ve ark. 1984, Moraghan 1991’den). Bu
bahsedilen özellikler Fe alımı için de geçerlidir
(Romheld 1987, Moraghan 1991’den).

   SONUÇ

        Hububatın soğuktan zarar gördüğü yetiştirme
sezonlarında, bitkilerin gelişme dönemine göre
soğuğun şiddeti ve süresi, hububatın türüne göre
tamamen bitki ölümleri yanında yaprak
deformasyonları ve başak sterilitesi şeklinde
zararlanmalar oluşturmaktadır. Her türlü zararlanma
şeklinde de verimde az-çok veya çok önemli kayıplar
meydana gelmektedir. Bununla birlikte bitki besin
elementlerinin uygun veya uygun olmayan (eksik veya
fazla) kullanımı soğuk zararlanmalarına dolaylı etkiler
yapmaktadır.
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Caper (Capparis spp.) cultivation and its importance (A review)

 SUMMARY

Capparis is a naturally grown plant in various regions of the world. There are more than 250 species of Capparis, two of
which naturally grown in Turkey (C. ovata and C. spinosa). Historically, this plant has been used for cooking and medical
purposes. Recently, its flower buds are traded in the international market and also its consumption in Turkey is increasing. Due
to its capability to grow in arid and semi-arid regions, it is one of the alternative plants that can be used in the regions that are
subject to extreme conditions. Therefore, it is important to encourage the study and agriculture of this plant, which requires
further research to resolve the problems related to its reproduction.

KEY WORDS: Capparis ovata, Capparis spinosa, Caper, morphology, production, yield

ÖZET

Kebere dünyada değişik bölgelerde doğal olarak yetişmektedir. Capparis cinsine ait 250’den fazla tür bulunmakta olup,
bunlardan iki tanesi (C. ovata ve C. spinosa) ülkemizde doğal yayılış göstermektedir. Bu bitki çok eski devirlerden bu yana
tıbbi bitki ve gıda olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda çiçek tomurcuklarının uluslararası pazarda ticareti yapılmaktadır.
Ülkemizde de son zamanlarda tüketimi artmaya başlamıştır. Kebere ülkemizde kurak ve yarı kurak bölgelerde ve özellikle de
marjinal alanlarda tarımı yapılabilecek alternatif bitkiler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, çoğaltılmasında bazı problemler
bulunan kebere bitkisinin tarımı üzerinde durulmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Capparis ovata, Capparis spinosa, Kebere, morfoloji, üretim, verim

GİRİŞ

Dünya nüfusundaki hızlı artış, her geçen gün daha
fazla sayıda insanın beslenme sorununa ve açlıktan
ölümlerine neden olmaktadır. Bugünkü koşullar
altında, yaklaşık 800 milyon insan yoksulluk, açlık ve
beslenme yetersizliği ile karşı karşıya olup (Pinstrup-
Anderson ve Pandya-Larch 2000), sadece kötü
beslenme nedeniyle her yıl gelişmekte olan ülkelerde
5 yaşın altında 12 milyon çocuk yaşamını

yitirmektedir. Yapılan araştırmalar dünya nüfusunda
1996–2003 yıllarında %11’lik bir artış kaydedildiğini,
aynı dönemde tarım alanlarındaki artışın ise ancak
%1 olarak belirlendiğini göstermektedir (Özgen ve ark.
2005). Öte yandan, iklim değişiklikleri, erozyon,
çoraklaşma, kentleşme ve sanayileşme gibi
nedenlerle her yıl büyük oranlarda toprak kaybı
olmakta ve tarım alanlarımız verimsiz hale
dönüşmektedir. Tüm bu faktörler göz önüne
alındığında, gelecekte bölgesel ve yöresel bazda
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üretim deseninin değişeceğini ve bitkisel üretimde
çeşitliliğin daha da önemli olacağını söyleyebiliriz.
Özellikle, doğal florada varolan ancak günümüzde
yeterince ya da hiç yararlanılmayan bitki türlerinden
daha fazla ve çok yönlü faydalanma söz konusu
olacaktır. Bu bitkilerden biri de ülkemizin değişik
yörelerinde farklı isimlerle bilinen ve çoğunlukla sıcak
ve kurak iklimlerde yetişen kebere (Capparis spp.)’dir
(Kara ve ark. 1996, Özer 2005). Yüksek miktarda
protein (%24) içermesinden dolayı et kadar kıymetli
olan kebere mineral maddeler ve vitaminler yönünden
de çok zengindir. Bu nedenle dengeli beslenmede
büyük önemi vardır. Ayrıca, bileşimindeki çeşitli
kimyasallardan dolayı antioksidan özellik sergileyen
kebere, vücuda giren kansorejen maddelerin zararlı
etkilerini önlemekte ve aynı zamanda kanserli
hücreleri baskı altında tutan etkili maddeleri de ihtiva
etmektedir. Elverişsiz ekolojik koşullara karşı
göstermiş olduğu yüksek adaptasyon yeteneği,
ürünlerinin çok yönlü olarak değerlendirilebilmesi gibi
nedenlerle kebere gelecek vadeden potansiyel bir
bitki olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu makalede, kebere bitkisinin sistematikteki yeri,
morfolojisi, kullanım alanları, ekonomik önemi ve
yetiştiriciliği ile ilgili konularda bilgiler verilecektir.

SİSTEMATİKTEKİ YERİ ve ORİJİNİ

Dünya üzerinde Capparis (Capparaceae) cinsi,
tropik ve subtropik tüm kıtaların doğal florasında
kendiliğinden yetişmektedir. Bu cinse ait 250 kadar
türün bulunduğunu bildirmektedirler (Akgül 1996,
Anonim 1997, Anonim 2000). Akdeniz ve Yakın Doğu
orijin merkezlerinde C. spinosa L., C. ovata Desf.,  C.
leucophylla DC.,  C. mucronifolia Boiss.,  C.
cartillagince Decne.,  ve  C. decidua (Forsk) Edgew.
olmak üzere tür sayısı altı adettir (Zohary 1960).
Türkiye’de ise sadece iki tür (C.spinosa ve C.ovata)
ve bu türlerin her birinin de üç varyetesi
bulunmaktadır. Bunlar; C. spinosa var. spinosa, C.
spinosa var. inermis Turra., C. spinosa var. aegyptia
(Lam) Bois. ile C. ovata var. palaestina Zoh., C. ovata
var. herbacea (Wild) Zoh., C. ovata var. canescens
(Los) Heywood.’dir (Zohary 1960). Genellikle, C.
spinosa varyeteleri batı ve güney kıyı bölgelerimizde,
C. ovata varyeteleri ise iç bölgelerimizde, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde doğal yayılış
göstermektedir (Söyler ve Arslan 2002).

MORFOLOJİSİ

Bitki çalı formunda, çok yıllık ve boyu 1–1.5 m’ye
kadar ulaşır. Keberenin yarı odunsu yapıdaki gövdesi
çok sayıda dallı olup, bazı türlerinde stipüller diken
formunu almıştır (Arslan ve Söyler 1999). Örneğin, C.
spinosa var. inermis ile  C. spinosa var. rupestris’de
stipüller dikeni yoktur.  Ortalama 20 m derinlere
inebilen kazık köke sahiptir (Akgül 1996). C3
fotosentez sistemine sahip bitkinin (Anonim 2000),
yaprakları; yuvarlak veya oval şekilli, renkleri koyu,
kenarları düz ve yüzeyi tüylü olabilir (Akgül 1996,
Kara ve ark. 1996). Senelik sürgünlerde meydana

gelen büyük, gösterişli, beyaz veya pembe renkli
çiçeklerinde, dört adet çanak yaprak, dört adet taç
yaprak ile çok sayıda erkek organ ve bir adet dişi
organ vardır. Erkek organın flamentleri altta beyaz,
uca doğru açık pembe veya koyu viyola renklidir.
Yumurtalık üst durumlu ve tek gözlüdür (Arslan ve
Söyler 1999). Tohumlar kahve renklidir (Anonim
1997). Bin tohum ağırlığı 6 g olup  (Kara ve ark.
1996), bileşiminde %30 civarında yağ içermektedir
(Rodrigo ve ark. 1992, Akgül 1996).

KULLANIM ALANLARI

Keberenin değişik tür ve varyeteleri dünyanın
hemen her yerinde beslenme, tedavi, erozyon
kontrolü, süs bitkisi gibi farklı amaçlar için
değerlendirilmektedir.

Gıda:

Bitkinin meyveleri, çiçek tomurcuğu, meyve ve
sürgün uçları beslenmede kullanılmaktadır. Ancak
keberenin en çok kullanılan kısmı çiçek
tomurcuğudur. Çiçek tomurcuğu uluslararası ölçekte
ticari değere sahip bir üründür. 100 g kuru madde de
67 mg Ca, 65 mg P, 9 mg Fe ve 24.01 g protein
bulunmaktadır (Aktan ve ark. 1981). Öte yandan,
keberenin değişik organlarında alkaloit, uçucu yağlar,
flavonoid, terpene glicosides, organik asit,
glikozinolat, mineral maddeler ve vitaminler gibi
kimyasal bileşiğin bulunduğu bildirilmektedir.
Bunlardan flavonoid ve glikozinolat tıbbi ve aromatik
etkiler sağlayan başlıca bileşenlerdir. İşlenmiş
tomurcuklarda aroma ürünün en önemli özelliğidir.
Yakıcı aroma özelliği ise genellikle glikozinolatların
enzimatik hidrolizi sonucu oluşan kükürtlü
bileşiklerden kaynaklanmaktadır (Akgül 1996). Yurt
dışına ihracı genellikle salamura şeklinde olmaktadır.
Konserve olarak hazırlanan turşusu salatalarda,
mezelerde, pizza üstünde, vejetaryen gıdaların
hazırlanmasında ve etlerin yanında garnitür olarak
yenilmektedir (Akgül 1996, Kara ve ark. 1996). 10
mm’den küçük olan tomurcuklar garnitür, büyük
olanlar ise sos ve ezme olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca, yarı olgun meyveleri ile küçük yapraklı genç
sürgünleri de salamurada muhafaza edilerek çeşitli
şekillerde tüketilmektedir (Singh ve ark. 1983). Bunun
yanı sıra, keberenin hayvancılıkta da önemli bir besin
kaynağı olabileceği ifade edilmektedir (Varshney ve
ark. 1991).

Tıp:

Bitkinin çiçek tomurcukları antioksidan bir ürün
olup içerdiği bazı kimyasal maddeler vücutta bulunan
kanserli hücreleri baskı altına alır. Aynı zamanda
vücudun almış olduğu kanserojen maddelerin
yapacağı zararları engellerler. Uluslararası Kanser
Araştırma Enstitüsü’nde yapılan incelemeler
sonucunda kebere antitümör aktivite sergileyen
ekstraktların hazırlanmasında kullanılan bitkiler
arasında yer almıştır (Anonim 1997). Bitkideki bazı
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kimyasal maddeler idrar söktürücü ve tansiyon
düşürücü etkilere sahiptirler. Tohumlarında karaciğer,
dalak ve böbrek fonksiyonlarını düzenleyen, astım ve
hemoroit rahatsızlıklarını tedavi eden ayrıca,
afrodizyak özellik gösteren etken maddeler
bulunmaktadır. Meyveleri de afrodizyak özellik
göstermekle birlikte, ağrı kesici, kabukları ise iltihap
kurutucu çeşitli maddeleri içermektedir (Tansı ve ark.
1997).

Kozmetik:

Bitkinin yaprakları, sertleşmiş dalları ve
köklerinden elde edilen ekstraktlar ve lapalar kozmetik
sanayinde değerlendirilmektedir (Anonim 2000, Tansı
1996). C. flexuosa Blume ex Hassk. türü
Venezüella’da ve C. spinosa L. türü ise Akdeniz
ülkelerinde ve Hindistan’da kozmetik ürünlerin elde
edilmesinde kullanılmakta ve saç hastalıklarında
özellikle yaşlı hücreleri canlandırıcı özelliğinden dolayı
saç dökülmelerine karşı çeşitli merhemler
yapılmaktadır (Kara ve ark. 1996). Ayrıca, kebere
parfümlerde istenen kokuyu elde etmede katkı
maddesi olarak kullanılmaktadır.

Erozyon kontrolü:

Kebere çok yıllık, dikenli ve çalımsı bir bitki olup,
olgun bitkilerin kök sistemi çok yaygın bir gelişme
göstererek, toprakta 20 m derinliklere inebilmektedir.
Sahip olduğu bu özellikler nedeniyle erozyon kontrolü
amacıyla tepe, dağlık, eğimli arazilerde ve baraj
gölleri çevresinde kullanılmaktadır (Arslan ve Söyler
1999). Özellikle, C. ovata Desf. türü yatay gelişmesi
ve toprağı örtmesi sebebiyle tavsiye edilmektedir. Bu
bitkinin toprak seçiciliği olmadığından, özellikle kumlu
ve tınlı topraklarda şiddetli yağmurlara karşı toprak
yüzeyini korumada çok önemli bir yere sahiptir.
Orman Bakanlığı, 22 Ekim 1996 tarihinde
Ağaçlandırma Yönetmenliğinin 13. maddesinde
değişiklik yaparak bitkinin orman arazilerinde erozyon
kontrolünde kullanılmasına izin vermiştir. Ayrıca,
keberenin toprak üstü aksamının özellikle
yapraklarının sağlamlığından dolayı rüzgâra karşı
büyük dayanıklılık gösterdiği ve rüzgâr erozyonunun
bulunduğu alanlarda da değerlendirilebileceği ifade
edilmektedir (Gorini 1981, Kara ve ark. 1996).

Diğer kullanım alanları:

C. aphilla Roth., C. cyrophallophora L., C.
flexuosa L., C. sinclairil Benth., C. spinosa L. gibi bir
çok kebere türü süs bitkisi olarak
değerlendirilmektedir. Ayrıca, C. horrida L.  ve C.
spinosa L. türlerinin ise çit bitkisi şeklinde kullanıldığı
bilinmektedir (Kara ve ark. 1996).

YETİŞTİRİCİLİĞİ

İklim ve toprak istekleri:

Her türlü elverişsiz çevre şartlarına son derece
dayanıklı olan kebere, kurak ve yarı kurak iklimlerde
rahatlıkla yetişebilir. Doğal olarak yetiştiği bölgelerde
yükselti 0–1800 m, yıllık ortalama sıcaklık 13–20 oC,
yıllık yağış ise 200 mm’nin üzerindedir (Akgül 1996).
40 oC den daha yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabilen
keberenin -10 oC ye kadar da dayandığı bilinmektedir
(Kara ve ark. 1996). Yağmurlu ve rutubetli iklimlerden
hoşlanmadığından, genellikle ülkemizin Karadeniz kıyı
bölgesi hariç diğer tüm bölgelerinde yetişebilmektedir
(Akgül 1996, Kara ve ark. 1996).

Toprak isteği yönünden oldukça kanaatkârdır.
Kumlu, çakıllı topraklarda ve kayalıklarda dahi
yetişebilmektedir (Akgül 1996, Anonim 2000).
Bununla birlikte, drenajı iyi, bitki besin maddelerince
(fosfor, potasyum, kalsiyum) zengin topraklarda iyi
gelişmektedir. Tuza karşı dayanıklı olduğundan deniz
serpintilerinin bulunduğu sahil kesimlerinde de
yetişebilmektedir (Gorini, 1981, Kara ve ark. 1996,
Uğur 2002). Uygun toprak reaksiyonu pH = 6–8
arasındadır (Akgül 1996).

Üretim şekli:

Keberenin doğal olarak çoğalmasına karıncalar ve
kuşlar yardımcı olmaktadır. Ancak, kebere
tohumlarında doğal çimlenme oranı (%0–16) çok
düşüktür (Söyler ve Arslan 2004). Orphanos (1983),
kebere tohumlarındaki çimlenme güçlüğüne, tohum
kabuğunun suyla temas yüzeyinde oluşan müsilaj
maddesinin neden olabileceğini bildirmektedir. Bu
durumun ortadan kaldırılması için yapılan
araştırmalardan çok değişik sonuçlar alınmıştır. C.
spinosa L. tohumlarına +7 0C de ön üşütme
yapıldıktan sonra GA3 +  KNO3 + tohum delme
muamelesi uygulanmış ve çimlenme, 20 0C sıcaklıkta
ve gece/gündüz ortamda %28 oranında elde
edilebilmiştir (Arslan ve Söyler 1999). Başka bir
araştırmada ise, C. spinosa L. tohumlarına 10–15
dakika H2SO4 muamelesi ile birlikte 500 ppm GA3
uygulanmış ve 10–30 oC’de ortalama %37.5 oranında
çimlenme kaydedilmiştir (Macchia ve Casano 1993).
Öte yandan, C. ovata Desf. tohumlarına değişik
kombinasyonların uygulanması ile daha yüksek
oranda çimlenmeler elde edilmiştir (Söyler ve Arslan
2004). Çimlenme ve canlılığın düşük olmasının
tohumun olgunluğu ile ilgili olabileceği de
belirtilmektedir (Barbera 1991). Tohumların tamamen
olgunlaşmamış meyvelerden alınması, serin ve kuru
yerde muhafaza edilmemesi buna neden
olabilmektedir.

Ø Tohumla üretim: Keberenin üretimi
genellikle tohumla olmaktadır. Üretimde kullanılacak
fide yastığı eşit oranda yanmış koyun gübresi, orman
toprağı ve yıkanmış dere kumundan oluşan harçla
hazırlanmaktadır. Fide yastıkları 10–15 cm
yükseklikte düz veya 15–20 cm aralıklarla 8 cm
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derinliğinde açılacak karıklar şeklinde
hazırlanmaktadır (Özer 2005). Ekim yapmadan önce
çimlenmeyi arttırıcı işlemler yapılması tavsiye
edilmektedir. Eğer fideler Şubat veya Mart ayında
dikilecekse, tohumların üzerleri yüzeysel olarak
örtülmektedir. Genellikle m2 ye 1.5–2 g tohum
kullanılmaktadır (Kara ve ark. 1996). Kışın yapılacak
şaşırtmaya kadar hazırlanan fide yastıklarında
yabancı otlarla mücadele etmek ve mantari
hastalıkların gelişmesini önlemek için düzenli olarak
süzgeçle sulama yapılmalı ve gerekli olduğunda
yastıkların üzeri plastik örtü ile kapatılmalıdır.
Tohumlarda çimlenme oranı ekimden sonra 9–12.
günler arası maksimum seviyeye ulaşmakta ancak,
bundan sonra çimlenme hızında bir düşüş görülse de
çimlenme bir ay kadar daha devam etmektedir (Söyler
ve Arslan 2002). Bitkiler 3–4 yapraklı dönemde iken
seyreltilmelidir. Ekim zamanında fidelerin boyu
ortalama 10–15 cm’ye kadar ulaşması gerekmektedir
(Kara ve ark. 1996 ).

Ø Çelikle Üretim: Kebere üretiminde odunsu,
yarı odunsu veya otsu çelikler kullanılmaktadır.
Çelikler ya yaprak döküldükten sonra yani Ekim-
Kasım aylarında alınmakta ya da Sonbahar
budamasından elde edilmekte ve Şubat-Nisan
aylarında tarlaya dikilmektedirler. Otsu çelikler ise
Mayıs ayında alınmalıdır. Kebere kolay köklenebilen
bir bitki olmadığından yeterli köklenmeyi sağlamak
için aşağıdaki önlemler alınmalıdır;

§ Köklendirme ortamında yeteri kadar nem
bulunmalıdır.

§ Çeliklerin belli kalınlıkta olmasına dikkat
edilmelidir. Örneğin, İspanyol üreticiler 5 mm’den
daha kalın çelikleri tercih etmektedirler. Öte yandan,
kalınlığı 15 mm’nin üzerindeki çeliklerde ise %55’e
varan köklenme sağlandığı bildirilmektedir (Kara ve
ark. 1996).

§ Köklendirme yapılacak ortamının dezenfekte
edilmesi önemlidir. C. ovata Desf. türünde değişik
ortamlarda yapılan köklendirme çalışmalarında en iyi
sonuç (%37.0) kum ortamından elde edilmiştir (Söyler
ve Arslan 2002).

§ Yeşil çelikler İndol Butirik Asit (IBA), İndol
Asetik Asit (IAA), Naftalen Asetik Asit (NAA) ile
muamele edildiğinde köklenme artmıştır. Bu
hormonlarla yapılan muamelelerde en yüksek
köklenme (%41) Nisan ayında alınan yeşil çeliklere
500 ppm’lik IAA’in 12 saat uygulanmasından elde
edilirken,  NAA’in 500 ppm dozundan ise %29.5
oranında köklenme sağlanmıştır (Söyler ve Arslan
2002). Yapılan bir diğer araştırmada %0.2’lik NAA
uygulaması ile %83’lük bir köklenme elde edilmiştir
(Kara ve ark. 1996).

§ Bitkilerden çelikler bölgelere göre Nisan ve
Mayıs aylarında alınmalıdır. Daha sonraki aylarda
alınan çeliklerde köklenme oranı düştüğünden çelik
alma zamanı fazla geciktirilmemelidir (Söyler ve
Arslan 2002). İlkbaharda gözlerin sürmesinden sonra
alınan otsu-yeşil çeliklerde köklenme oranı ortalama
%60 iken, Ağustos-Eylül aylarında hazırlanan yarı

odunsu çeliklerde bu oranın %30’u geçmediği
belirlenmiştir (Kara ve ark. 1996).

Doğada verimli, kaliteli, dikensiz, çiçeklenme
periyodu uzun olan ve bu gibi iyi özelliklere sahip
tiplerin kültüre alınmasında çelikle çoğaltma tercih
edilmelidir. Aksi takdirde tohumla çoğaltma daha
ekonomik ve uygundur (Söyler ve Arslan 2002).

Ø Aşı ile üretim: Bu yöntemde 4–5 cm
uzunlukta, üzerinde en az iki göz bulunan ve anaçla
aynı kalınlıkta kalemler kullanılmaktadır. Aşılama
işlemi fidanlıkta ya da tarlada yapılmaktadır.
Fidanlıkta genellikle yarma aşı uygulanmakta olup,
kalem anaca yerleştirildikten sonra aşı yeri
bağlanarak desteklenmekte ve yaklaşık 20–30 gün
sonra köklenme ve sürme başlamaktadır. Bu zamana
kadar, kurumayı önlemek için tüm bitki ya toprağa
gömülmeli ya da plastik tünelde muhafaza edilmelidir.
Tarla koşullarında ise, bir bitkinin birkaç sürgününde
aynı zamanda ve aynı şekilde aşılama yapılmaktadır.
Bu durumda birkaç cm uzunluğunda 4–5 sürgün
kullanılmakta ve rekabeti önlemek için diğerleri
kesilmektedir (Kara ve ark. 1996).

Ø Diğer üretim yöntemleri: Doğal olarak
yetişen bitkiler alınıp tarlaya dikilebileceği gibi olgun
bitkilerden kök parçaları ile de çoğaltma yapılabilir.
Dinlenme dönemindeki anaç bitki, her biri kök ve
tomurcuk taşıyan çok sayıda parçaya ayrılmaktadır.
Bu yöntem sınırlı sayıda materyale ihtiyaç
duyulduğunda uygulanmaktadır (Kara ve ark. 1996).
Ancak en güvenli üretim yöntemlerinden birisidir.

FİDAN DİKİMİ

Kültür bitkisi olarak yetiştirilecek keberede, dikim
zamanı bölgenin ekolojik koşullarına göre Ocak-Mart
ayları arasında yapılmaktadır. Ülkemizde dikim erken
ilkbaharda yapılmaktadır. Erken dikim bitkinin tutma
oranını yükseltmektedir. Kök sisteminin daha kolay
yayılabilmesini sağlamak için dikimden önce toprak
sonbaharda derin sürülmelidir. Dikim mesafesi kıraç
ve eğimli arazilerde 2.0x1.5 m, taban arazilerde
2.5x2.0 m olmalıdır. En sağlıklı dikim mesafesi türlere
göre tespit edilmelidir. C. ovata Desf. türü yere
yayılarak geliştiği için dikim aralığı daha geniş, C.
spinosa L. türünde gelişme dik olduğu için dikim
mesafesi daha dar tutulabilir. Dikim aralığı traktör
arkasına bağlanan dip kazanla işaretlenmeli ve bu hat
üzerinde fidanlar dikilmelidir.

BAKIM

Keberede sulama, gübreleme, ot alma, budama
ve ilaçlama gibi bakım işleri yapılmaktadır.

Sulama: Fidan dikiminin yapıldığı sene bitkilerin
kök sisteminin iyi gelişebilmesi için yaz sezonu
boyunca sulama yapılmalıdır. Bitkiler toprağa sağlam
bir şekilde tutunduktan sorma diğer seneler sulamaya
ihtiyaç duyulmayabilir. Bitki her ne kadar kurağa
dayanıklı ise de sulamaya çok iyi cevap veren bitkidir.
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Sulama ile verimde iki kat artış sağlanmaktadır. En
ideal sulama şekli bitki başına haftada 50 litre su
verilecek şekilde düzenlenen damla sulama
yöntemidir (Kara ve ark. 1996).

Gübreleme: Kebere sıcak, kurak ve fakir
toprakların bitkisi olmasına rağmen gübrelemeye karşı
tepkisi çok iyidir (Francisco ve Pugnaire 1991). Fidan
gelişiminin hızlandırılması ve verimin arttırılması için
gübrelenmelidir. Gübrelemede çiftlik gübresi tercih
edilmelidir. Bu gübrenin bulunmadığı durumlarda,
ticari gübreler kullanılabilir.

Budama: Keberede ürün yıllık oluşan dallardan
alınmakta ve yüksek verim için yıllık budama
yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, tomurcukların
hasadının sonunda sürgünler 4–6 cm kalacak şekilde
budanmalı ve kesilen kısımlar araziden
uzaklaştırılmalıdır. İspanya’da üreticiler dalları
kuvvetlendirmek için gözlerin sürmesinden yaklaşık
30–40 gün sonra yeşil budama yapmaktadırlar (Kara
ve ark. 1996). Ayrıca, vejetatif gelişmeyi teşvik için
Mayıs ve Haziran aylarında dalların uç kısımlarının
kırılması şeklinde uygulama da söz konusudur (Kara
ve ark. 1996). Budanmış dallar önce dik büyürlerse
de, kısa bir süre sonra toprakla doğrudan temas
ederek uzamaktadırlar.

 Hastalık ve zararlıları: Keberede en önemli
hastalığın beyaz pas (Albugo capparidis De  By,
Ascochyta capparidis Sacc.) olduğu ifade edilmektedir
(Kara ve ark. 1996, Anonim 2000). Bulaşmalar
vejetasyonun ilk gelişme dönemlerinde yani İlkbahar
başında görülmektedir. Hastalığa yakalanan bitkilerin
yaprak sapında aşırı gelişmeler ve yaprak ayasında
deformasyonlar gibi yaprak ve çiçeklerinde çok sayıda
anormal gelişmeler gözlenmektedir. Bitkide viral
hastalıklar da söz konusudur. Özellikle olgun
yaprakların damarlarına zarar veren kebere yaprak ağ
virüsü (cvbc) ile damar sarılık virüsü (capLV) nün
varlığı bilinmektedir (Kara ve ark. 1996).

Kebere zararlılarının başında Acelles barbarus
Lucas. yer almaktadır. Bu zararlı yapraklarda küçük
lezyonlara neden olurken odunsu kısımlarda galeriler
açmaktadır. Zarar gören bitkiler önceleri yavaş yavaş
zayıflamakta, daha kısa, zayıf ve az verimli dallar
oluşturmakta, renkleri solan yapraklar incelmekte,
galeriler daha derinleşmekte ve sonunda da bitki
ölmektedir (Kara ve ark. 1996, Anonim 2000). Bu
durumda bitkinin zarar görmüş kısımları kesilmeli,
daha ağır durumlarda ise bitki imha edilmelidir.
Kebere tahtakurusu olarak bilinen Bagrada hilaris
BM., bitkileri sarartıp hızla zayıflamalarına neden
olmaktadır. Bu zararlıya karşı bilinen tek mücadele
şekli malethion ya da sentetik piretrinli insektisitler
kullanmaktır (Kara ve ark. 1996, Anonim 1997).

Dalların sararıp kurumasına neden olan bir diğer
zararlı da Coleoptera chrymelidae’dir. Cydia
capparidana Zellar., Asphondylia capparidis Rubs. ve
Capparimya savastoni Mart. ise çiçek tomurcuklarında
morfolojik zararlara yol açmaktadırlar (Anonim 2000).
Ayrıca, Pieris brassicae L. ile Eurydema ornalum L.
yapraklara, Ceutharyneus cinsi ise köklere zarar

veren ve zamanla tüm bitkiyi kurutan zararlılar olarak
bilinmektedirler (Kara ve ark. 1996).

HASAT

Hasat sadece elle yapılır ve en sıcak dönemlerde
daha sık olmakla birlikte aynı bitkiyi her 7–10 günde
bir hasat etmek uygun olmaktadır. Mayıs-Eylül ayları
arasında ortalama 15–20 hasat dönemi
gerçekleşebilmektedir (Anonim 1997). Kıyı
bölgelerimizde hasadın Nisan ayında başlaması söz
konusu olduğundan hasat dönemi daha da
uzayacaktır. Toplama sıklığı arttıkça en değerli ve
kaliteli olan küçük çaplı (5 mm altı) tomurcuk miktarı
da artmaktadır (Rodrigo ve ark. 1992). Bu nedenle
toplama sıklığının çevre şartlarına ve gelişme seyrine
göre belirlenmesi gerekmektedir. Bitkinin dikenli
olması tomurcukların toplanmasını zorlaştırmaktadır.
Tomurcuk ucundan bükülerek çekilmemelidir. Aksi
takdirde, tomurcuk üstünde kalan çöp, ek bir işçilik
gerektiğinden maliyetin artmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, tomurcuğun bağlı olduğu sapın koparılması
ise verim kayıplarına neden olmaktadır (Anonim
1997). Bundan dolayı, tomurcuklar bağlı oldukları
saptan dikkatlice alınmalı ve çiçek sapları bitkide
bırakılmalıdır. Tomurcuklar sabah ya da akşam
toplanmalıdır. Tecrübeli bir toplayıcı bir saatte 2 kg
ürünü hasat edebilmektedir (Akgül 1996).

Dikimi izleyen ikinci ve üçüncü yıldan itibaren ürün
(tomurcuk) elde edilirse de, bitki tam verim dönemine
dördüncü yılda ulaşmakta ve bitki başına ortalama 2
kg tomurcuk alınmaktadır (Akgül 1996).

SAKLAMA

Kebere çiçek tomurcuğu ham halde
tüketilemediğinden işlenmesi gerekmektedir.
Tomurcukta %0.3 kadar bulunan glukokaparinden
kaynaklanan acılık söz konusudur. Büyüklüklerine
göre kalibre edilen tomurcuklar %10’nun üzerinde
tuzlu suda uzun süre muhafaza edilebilmektedir
(Akgül 1996). Eskiden yaygın olan zeytinyağında
muhafaza günümüzde yüksek maliyetinden dolayı
terkedilmiştir (Akgül 1996).

EKONOMİK ÖNEMİ

Birçok ülkenin gıda mevzuatında baharat ürünleri
arasında yer alan keberenin, birkaç yüzyıldan beri
tarımı yapılmaktadır. Ancak, son otuz yıl dikkate
alındığında, kebere özellikle İtalya ve İspanya’da
önemli bir kültür bitkisi olarak karşımıza çıkmaktadır
(Akgül 1996). Son yıllarda yüksek beslenme değerine
sahip çiçek tomurcukları, Avrupa ve Amerika’da
vazgeçilmez bir beslenme ürünü ve önemli bir gelir
kaynağı haline gelmiştir. Türkiye’de ise eskiden bazı
yörelerde hem gıda hem de çeşitli hastalıkların
tedavisinde kullanılmış ve sonra bu kültürümüz
kaybolmuştur. Ancak 1990 yılından itibaren ekonomik
önem arz etmeye başladığından düzenli olarak hem
ihracatı yapılmış hem de istatistikî kayıtları
tutulmuştur. 1990 yılından günümüze kadar yıllara
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göre değişmekle birlikte 2–8 bin ton/yıl arasında
değişen miktarlarda kebere tomurcuğu ihraç
edilmekte ve 8–14 milyon dolar/yıl gelir elde
edilmektedir. İç tüketim ise çok az miktardadır.
Ticarete konu olan kebere genellikle doğal floradan
toplanmakta ve %10–20 NaCl ile salamura edildikten
sonra ihraç edilmektedir (Kara ve ark. 1996). İhracat
genellikle İzmir, Mersin ve İstanbul gibi merkezlerden
yapılmaktadır. Ülkemizde kebere tomurcukları; taze
soğutulmuş, dondurulmuş-asitsiz, geçici konserve ve
dondurulmamış-asitsiz ürünler olmak üzere dört
şekilde ihraç edilmektedir (Çizelge 1).

İGEME verilerine göre; Türkiye’nin 1996–2004
yılları arasında toplam dokuz yıl içerisinde kebere
tomurcuğu ihracatı 47.703 ton, yıllara göre elde edilen
miktar ise ortalama 5.300 ton’dur. Söz konusu dönem
içerisinde elde edilen toplam gelir 93.8 milyon ABD
doları, ortalama değer ise 10.4 milyon ABD doları
olup, bir kg kebere 1.96 ABD dolarına satılmıştır.
Değişik şekillerde ihraç edilen kebere tomurcuğu,
yıllara ve ihracat şekillerine göre çok farklılık

göstermektedir. En fazla ihracat miktarı (4.352 ton)
2000 yılında geçici konserve şeklinde yapılmıştır. En
fazla gelir (10.081.000 $) ise 1997 yılında geçici
konserve şekliyle yapılan ihracattan elde edilmiştir. Bu
çelişkili durum bir kg’a verilen değerden
kaynaklanmaktadır. 2000 yılında bir kg kebere
tomurcuğu 1.84 $ iken, 1997 yılında bir kg kebere
tomurcuğu 2.68 $ ile genel ortalamanın üzerinde bir
değerden işlem görmüştür.

2004 yılında başlıca ihracat yaptığımız ülkeler
sırasıyla İspanya (662.390 kg), Almanya (481.607 kg),
İtalya (325.484 kg),  ABD (300.060 kg)’dır. Akdeniz
ülkeleri içerisinde en fazla kebere üretimi İspanya
tarafından yapılmasına rağmen, Türkiye’den en fazla
ithalat yapan ülke de İspanya’dır.

Önceleri İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın elinde
bulunan dış ticaret pazarı, iş gücü maliyetinin
yüksekliği nedeniyle Türkiye’ye kaymıştır. Ancak, son
günlerde dış ticaret pazarı Fas ve Orta Asya
Cumhuriyeti gibi ülkelere yönelmiştir (Özgüven ve ark.
2005).

Çizelge 1. Türkiye’nin kebere ihracat ve ithalat değerleri

İhracat-İthalat
Grupları İhracat İthalat

Yıl 1* 2 3 4
Toplam

1 2 3 4
Toplam

Miktar 136  39   2 337 1 452   3 964    8 -      26     9     431996 Değer 385  97   7 959 4 855 13 296  12 -      29   22     63
Miktar   61  15   3 751 1 494   5 321  30 -      54 -     841997 Değer 150  55 10 081 3 773 14 059    3 -    144 -   147
Miktar    -    0.629   3 738 1 345   5 083.6 - -      79 -     791998 Değer    -    2   7 747 2 990 10 739 - -    248 -   248
Miktar  14  49   3 406 1 391   4 860 - -      98 -     981999 Değer  55  49   6 098 2 298   8 500 - -      84 -     84
Miktar  13    1   4 352 1 442   5 808 -   66    325     1    3922000 Değer    9    1   8 047 2 376 10 433 -   63    417     7    487
Miktar    -    0.731   3 037 1 755   4 792.7 - - 1 550 - 1 5502001 Değer    -    1   8 473 3 544 12 018 - - 2 857 - 2 857
Miktar    -  28   3 674 1 945   5 647 - - 3 191 - 3 1912002 Değer    -  47   7 894 3 644 11 585 - - 4 364 - 4 364
Miktar    -    0.733   3 173 3 810   6 983.7 - - 2 846   26 2 8722003 Değer    -    2   5 946 6 569 12 517 - - 2 792   53 2 845
Miktar  16    1   2 149 3 079   5 245 - - 2 970 - 2 9702004 Değer  33    4   3 585 5 484   9 106 - - 2 731 - 2 731

 Kaynak: İGEME (Anonim 2005)                                                                                                                                  Miktar: 1000 kg Değer: 1000 Dolar
 *1- Taze soğutulmuş 2- Dondurulmuş-asitsiz 3- Geçici konserve 4- Dondurulmamış-asitsiz

SONUÇ

Günümüzde bitkisel üretimde çeşitliliği arttırmaya
yönelik çalışmalar artmış ve doğal florada bulunan
ancak yeterince ya da hiç yararlanılmayan bitki
türlerinin yetiştiriciliğini gündeme getirmiştir. Söz
konusu bu türlerden kebere; yüksek adaptasyon
özelliği nedeniyle verimsiz, kıraç ve kurak alanlarda
önemli bir bakım gerektirmeden yetiştirilebilmesi,
yüksek beslenme özelliğine sahip çiçek tomurcukları,
karpuzcuk adı verilen meyveleri ve genç sürgünlerinin
insan beslenmesinde ve tedavisinde, kök kabuklarının
tıpta kullanılması, ayrıca, birçok türünden erozyon
kontrolü, peyzaj, kozmetik ürünlerin üretimi ve hayvan
beslenmesi gibi alanlarda faydalanılması gibi
nedenlerle son yıllarda uluslararası pazarda önem
kazanmıştır. Öte yandan, ülkemiz sahip olduğu agro-

   ekolojik zenginlik sayesinde kebere üretimi açısından
oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle
keberenin kültüre alınma işlemi yaygınlaştırıldığı
takdirde, tarımsal üretim açısından yüksek bir getiri
sağlayacağı şüphesizdir.
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