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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 elektronik ortamda (http://www.bdutae.gov.tr) 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. 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. 

6. 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. 

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

8. 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. 

9. 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 CD ile beraber 
sunulmalıdır. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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

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

16. Editöre Mektup; Bilimsel veya pratik bir olgu ya da konunun kısa 
takdimidir. Çift aralıklı olarak yazılmış 2 daktilo sayfasından uzun 
olmamalıdır. 
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Journal of Crop
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Konya şartlarına uygun ekmeklik buğday genotiplerinin
tane verimi ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi

Seydi AYDOĞAN a, * Mehmet ŞAHİN a Aysun GÖÇMEN AKÇACIK a

Seyfi TANER a

a Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye

Determination of grain yield and some quality traits of bread wheat genotypes suitable in Konya condition

SUMMARY

This research was conducted with 20 bread wheat genotypes in Konya-merkez and Çumra locations under rainfed condition
in randomized complete block design with four replications in 2007-2008 growing year. In this sudy, grain yield and some
quality traits protein content, dry gluten content, mini SDS sedimentation value, hectoliter weight and thousand kernel weight
were investigated. Grain yield ranged from 307.26 to 449.57 kg/da, thousand kernel weight from 28.69 to 37.38 g, hectoliter
weight from 76.75 to 80.05 kg, dry gluten content from 9.10 % to 11.17 %, mini SDS sedimentation value from 9.75 to 12.50
ml and protein content from %11.03 to 13.10. It was determined that there were significant and positive correlations between
protein content, mini SDS sedimentation and dry gluten content.

KEY WORDS: Bread wheat, grain yield, quality

ÖZET

Bu çalışma 2007–2008 yetiştirme yılında 20 ekmeklik buğday genotipi ile Konya-merkez ve Çumra lokasyanlarında 4
tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme deseninde kuru koşullarda yürütülmüştür. Denemede tane verimi, bin tane ve
hektolitre ağırlığı, protein oranı, mini SDS sedimantasyon ve kuru gluten oranı incelenmiştir. Araştırmada tane verimi 307.26-
449.57 kg/da, bin tane ağırlığı 28.69-37.38 g, hektolitre ağırlığı 76.75-80.05 kg/hl, kuru gluten oranı %9.10-11.17, mini-SDS
sedimantasyon değeri 9.75-12.50 ml ve protein oranının %11.03-13.10 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Protein oranı ile
mini SDS sedimantasyon değeri ve kuru gluten oranı arasında pozitif (doğrusal) ilişki tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: Ekmeklik buğday, tane verimi, kalite

GİRİŞ

Buğday dünyada ve ülkemizde gerek ekiliş,
gerekse üretim bakımından ilk sıralarda yer alan ve
insan besini olması yanında, hayvan beslenmesinde
de kullanılan önemli bir kültür bitkisidir. Buğdayın
adaptasyon sınırının genişliği, üretim, taşıma,
depolama ve işleme kolaylığı ve ekmek olma
kabiliyetinden dolayı, birçok ülkede üretimin artırılması
çalışmaları hızlandırılmıştır (Kün 1996). Artan besin
ihtiyaçlarının karşılanmasında, bölge ekolojik
koşullarına iyi uyum gösteren, verim ve kalite
özellikleri iyi olan genotiplerin belirlenmesi büyük

önem taşımaktadır. Değişik ekolojiler için, verim ve
kalitesi yüksek olan hatların belirlenmesi amacıyla
ülkenin farklı bölgelerinde birçok araştırma yapılmıştır
(Yürür ve ark. 1981; Mut ve ark. 2005). Buğday ıslah
çalışmalarında temel amaçlar birim alandan elde
edilen tane verimini arttırmak, yüksek kaliteli ve
protein oranına sahip ebeveyn ve melezleri seçerek
farklı genotiplerde bulunan bu özelliklerin bir bireyde
toplanmasını sağlamaktır. Genotip, çevre faktörleri ve
genotip x çevre interaksiyonu verim ve kalite üzerinde
etkilidir. Tanedeki protein miktarı bazı agronomik
uygulamalar ile arttırılabilse de en etkili yol buğday
protein içeriğinin ıslah yolu ile geliştirilmesidir.
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Bununla birlikte; çok sayıda çevrede gerçekleştirilen
denemelerde de çoğunlukla genotiplerin değişik çevre
koşullarındaki performans farklılıklarından
kaynaklanan genotip x çevre interaksiyonları ortaya
çıkabilmektedir. Çağlayan ve Elgün (1999), üç
lokasyonda yetiştirdikleri 10 ekmeklik buğday
çeşidinin bazı teknolojik kalite özelliklerinden biri
dışındakilerin hepsi için çeşit x lokasyon
interaksiyonlarının önemli olduğunu belirlemişlerdir.
Bu anlamda, farklı çevreler üzerinden değerlendirme
yapıldığında, kalite parametreleri bakımından çok
düşük varyanslı optimum ortalamaya sahip bir çeşit
ideal olarak nitelendirilmiştir (Peterson ve ark. 1992;
Çağlayan ve Elgün 1999).

Bu çalışmada Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Konya-merkez ve Çumra
lokasyonunda modifiye bulk ıslah yöntemiyle
geliştirilen ekmeklik buğday hatları ve standart çeşitler
kullanılarak, bunların genotip ve lokasyon etkileri
incelenerek uygun genotiplerin seçilebilme olanakları
araştırılmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışma 2007–2008 yetiştirme sezonunda
Konya-merkez ve Çumra lokasyonlarında tesadüf
blokları    deneme    deseninde   4     tekerrürlü  olarak

yürütülmüştür. Araştırmada 15 hat ve 5 standart
(Karahan-99, Gerek 79, Bezostaya-1, Tosunbey ve
Altay-2000) kuru ekmeklik buğday çeşidi materyal
olarak kullanılmıştır(Çizelge 1). Denemelerin ekimi
parsel mibzeriyle her parselde 6 sıra ve 550 adet/m2
tohum olacak şekilde yapılmıştır. Parsel boyutları 1,2
m x 7 m olarak ayarlanmış ve her parsel arasında 35
cm mesafe bırakılmıştır. Ekimle birlikte her parsele
2.7 kg/da N ve 6.9 kg/da P2O5 verilmiştir. Üst gübre
olarak da 4 kg/da N verilmiştir. Konya merkez
lokasyonu toprakları killi aluviyal bünyede olup pH 8.2
dir. Çumra killi hidroformik aluviyal özellikte ve pH 7.8
dir. 2007-2008 yetiştirme sezonu boyunca düşen
yağış miktarı Konya-merkezde 290.6 mm ve
Çumra’da 294.2 mm olarak belirlenmiştir. Araştırmada
genotiplerin tane verimi, bin tane ve hektolitre ağırlığı,
protein oranı, mini SDS sedimantasyon ve kuru gluten
oranı gibi bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Protein
ve kuru gluten oranı (%) (NIR) AACC 39-10 metoduna
göre (Anonymous 1990). Hektolitre ağırlığı (kg/hl)
AACC 55-10 metoduna göre (Anonymous 1990), bin
tane ağırlığı (g) Williams ve ark. (1988) ve Mini SDS
sedimantasyon (ml) Pena ve ark. (1990) göre
yapılmıştır. Bin tane ağırlığı ve protein oranı kuru
maddeye göre yapılmıştır. Araştırmada elde edilen
sonuçlar JMP paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar, AÖF
çoklu karşılaştırma testine göre değerlendirilmiştir.

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan ekmeklik buğday genotipleri

BULGULAR ve TARTIŞMA

İki lokasyon üzerinden birleştirilmiş varyans analizi
sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 6 özellik için de
genotip, lokasyon ve genotip x lokasyon
interaksiyonlarına ilişkin  kareler ortalamaları istatistiki

olarak önemli bulunmuştur (P≤0.01). Buğdayda verim
ve kalite; genotip, çevre ve genotip x çevre
interaksiyonundan önemli oranda etkilenmektedir
(Peterson ve ark. 1992). Buna göre çevre ve genotip
ortalamaları arasında önemli farklılıklar
bulunmaktadır.

Sıra No Pedigriler Sıra No Pedigriler
1  03-04 KEBVD 3 11  ODESKAJA 51/BDME-94.1

2  KINACI 97/MIRONOUSKAJA 264116 12  BEZOSTAYA

3  ERYT1489.87 (DONSKAYA
POLUKARLIKOVAYA/OLVIA)/3/2*AGRI/BJY//VEE 13  2098-W2-

/6/SN64//SKE/2*ANE/3/SX/4/BEZ1/5/SERI82
4  KARAHAN 99 14  SHARK/F4105W2.1

5  KRASUNYA ODESSKAYA//F134.71/NAC 15  BURGAS 2/MUR16-85//KINACI

6  TAST/TRM/3/MLC/4/CWW339.5/SPN/5/CIT88070T 16  TOSUNBEY

7  MTRWA92.123/3/CHUM18//JUP/BJY 17  F10S-1/CHISHOLM

8  GEREK 79 18  SAULESKU #44/TR810200

9  MTRWA92.155//MILAN/SHA7 19  CNN/KKV//KRÇ 66/SKP 35/3/PAYNE

10  ATTILA/BABAX//PASTOR 20  ALTAY 2000
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Çizelge 2. 2007–2008 Yetiştirme sezonunda iki çevrede denenen 20 ekmeklik buğday genotipinin verim ve bazı
kalite özelliklerine ilişkin birleştirilmiş varyans analizi sonuçları

Kaynak SD Tane verimi Bin tane Hektolitre Protein oranı Mini SDS Kuru gluten
Lokasyon 1 23135** 378.45** 2.048 66.612** 151.25** 52.650**
Tek(Lok) 2 1090.3** 3.716 0.257  0.4244 0.8001     0.5043
Çeşit 19 727.89** 35.03** 5.7653** 1.5880** 3.1026** 1.4779**
Lokasyon*Çeşit 19 463.78** 3.376** 1.4258** 0.4952** 2.1052** 0.4168**
Hata 38 2203.7      1.464      0.4454  21.411 0.6486     0.1858
DK 11.25 3.35 7.65 3.54 5.25 4.25
R2 0.9683 0.9524  0.8915 0.8123 0.9108 0.9269
Ortalama 391.59 33.929 78.97 12.19 10.97 10.11

*,**: Sırasıyla P≤ 0.05 ve P≤ 0.01 olasılık düzeylerinde önemli

Çizelge 3. 2007–2008 Yetiştirme döneminde iki lokasyona ait (Konya-merkez ve Çumra) ekmeklik buğday
genotiplerinin verim ve bazı kalite özelliklerine ilişkin lokasyon ortalamaları ve değişim aralıkları

Parametre Tane verimi
(kg/da)

Bin tane
ağırlığı (g)

Hektolitre
ağırlığı (kg)

Protein
oranı (%)

Mini
Sedimantasyon (ml)

Kuru
Gluten (%)

Konya-merkez
Ortalama 561.65 36.10 78.81 13.10 12.35 10.92
Değişim aralığı  653.46-403.69 40.32.-29.62 80.40-76.90 14.10-12.23 14.25-10.50 12.13-10.11
                                                                                               Çumra
Ortalama 221.53 31.75 79.13 11.28 9.60 9.30
Değişim aralığı  261.61-194.61 34.60-27.76 80.70-76.60 12.38-9.83 11.25-7.50 10.51-8.09

Çizelge 4. 2007–2008 Yetiştirme sezonunda iki çevrede denenen 20 ekmeklik buğday genotipinin tane verimi,
bin tane ve hektolitre ağırlığının ortalama değerleri

Genotipler Tane verimi (kg/da) Bin tane ağırlığı (g) Hektolitre ağırlığı  (kg/hl)

K.Merkez Çumra Ort. K.Merkez Çumra Ort. K.Merkez Çumra Ort.
1 495.30 194.84 345.07 37.74 30.68 34.21 78.40 79.30 78.85
2 653.46 207.15 430.30 36.22 32.70 34.46 78.00 78.70 78.35
3 624.53 227.07 425.80 40.32 34.44 37.38 79.90 79.90 79.90
4 (Karahan-99) 637.53 261.61 449.57 36.88 34.16 35.52 80.10 78.80 79.45
5 603.76 219.61 411.69 38.66 34.60 36.63 79.10 79.50 79.30
6 586.15 241.46 413.80 29.62 27.76 28.69 78.40 80.40 79.40
7 577.23 220.30 398.76 34.90 32.90 33.90 76.90 77.70 77.30
8 (Gerek-79) 586.38 220.30 403.34 35.60 32.04 33.82 78.40 80.70 79.55
9 570.38 201.15 385.76 38.44 33.70 36.07 78.90 79.80 79.35
10 550.00 209.69 379.84 34.56 30.16 32.36 78.90 79.10 79.00
11 595.23 237.53 416.38 33.06 30.12 31.59 80.40 79.70 80.05
12 (Bezostaya-1) 403.69 210.84 307.26 37.10 31.36 34.23 78.60 78.50 78.55
13 564.38 220.15 392.26 36.02 30.76 33.39 76.90 76.60 76.75
14 551.76 229.76 390.76 38.80 32.94 35.87 79.30 79.80 79.55
15 569.69 241.30 405.50 38.24 31.34 34.79 80.40 78.70 79.55
16 (Tosunbey) 524.69 210.61 367.65 33.14 30.42 31.78 79.70 79.80 79.75
17 512.69 236.46 374.57 37.76 31.32 34.54 79.90 79.90 79.90
18 509.07 216.23 362.65 35.98 32.68 34.33 79.00 80.00 79.50
19 553.84 205.61 379.73 32.92 28.98 30.95 77.30 77.60 77.45
20 (Altay-2000) 563.23 219.00 391.11 36.12 32.02 34.07 77.80 78.20 78.00
G. Ortalama 561.65 221.53 391.59 36.10 31.75 33.92 78.81 79.13 78.97
AÖF0.05 41.44 4.67 1.90
DK(%) 18.23 5.64 1.68

K.Merkez: Konya-merkez
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Çizelge 5. 2007–2008 Yetiştirme sezonunda iki çevrede denenen 20 ekmeklik buğday genotipinin protein oranı,
kuru gluten oranı ve mini SDS sedimantasyon değerleri

Genotipler Protein oranı (%) Mini SDS (ml) Kuru gluten oranı (%)

K.Merkez Çumra Ort. K.Merkez Çumra Ort. K.Merkez Çumra Ort.

1 14.00 11.91 12.96 13.00 10.25 11.62 11.49 9.41 10.45
2 12.86 11.95 12.40 11.75 10.00 10.87 10.77 9.86 10.32
3 13.62 11.49 12.56 14.00 11.00 12.50 11.12 8.99 10.05
4 (Karahan-99) 13.05 10.79 11.92 11.75 8.50 10.12 11.33 9.42 10.37
5 14.10 12.11 13.10 12.50 11.00 11.75 12.13 10.21 11.17
6 12.90 10.68 11.79 12.00 7.50 9.75 11.07 9.31 10.19
7 13.20 11.18 12.19 14.25 9.75 12.00 10.69 9.26 9.97
8 (Gerek-79) 13.00 10.86 11.93 12.25 8.25 10.25 11.14 9.53 10.33
9 13.15 10.84 11.99 12.25 9.50 10.87 10.97 9.04 10.00
10 13.21 11.43 12.32 11.25 8.75 10.00 10.70 8.92 9.81
11 13.18 11.89 12.53 12.50 9.75 11.12 10.68 9.39 10.03
12 (Bezostaya-1) 13.95 11.70 12.82 13.25 9.75 11.50 11.44 9.19 10.32
13 12.37 11.01 11.69 11.75 9.75 10.75 10.27 9.05 9.66
14 12.91 11.56 12.23 13.25 10.25 11.75 10.77 9.81 10.29
15 12.68 11.35 12.02 13.00 10.50 11.75 10.57 9.57 10.07
16 (Tosunbey) 13.56 12.38 12.97 10.50 11.25 10.87 11.53 10.51 11.02
17 12.79 11.23 12.01 11.00 9.25 10.12 10.29 8.73 9.51
18 12.95 11.06 12.00 12.75 9.25 11.00 10.89 9.17 10.03
19 12.44 10.39 11.41 12.00 8.50 10.25 10.45 8.51 9.48
20 (Altay-2000) 12.23 9.83 11.03 12.00 8.50 10.25 10.11 8.09 9.10
G.Ortalama 13.10 11.28 12.19 12.35 9.6 10.95 10.92 9.29 10.11
AÖF 0.05 1.05 1.65 1.07
DK(%) 3.54 5.25 4.26

K.Merkez: Konya-merkez

Araştırmada elde edilen tane verimine ait değerler
Çizelge 4’de verilmiştir. Her iki lokasyonda da tane
verimi bakımından genotipler arasında istatistikî
olarak önemli farklar saptanmıştır. Buğdayın
dünyadaki ekim alanı 215.6 milyon ha, üretimi 628.1
milyon ton ve verimi 2913 kg/ha’dır. Ülkemizde ise
ekim alanı 9.3 milyon ha, üretimi 21 milyon ton ve
verimi 2258 kg/ha olup, dünya ortalamasının
altındadır (FAO 2005). Buğday verimini dünya
ortalamasının üzerine çıkarmada, tarım tekniğindeki
gelişmelerle birlikte yüksek verim potansiyeline sahip
çeşitlerin ıslahı büyük önem taşımaktadır.
Araştırmada elde edilen verileri incelediğimizde
lokasyon ve genotiplerin tane verimi ortalaması
391.59 kg/da olmuştur. Genotiplere ait verimler
307.26-449.57 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek
tane verimini Karahan-99 çeşidinden (449.57 kg/da)
en düşük ise Bezostaya-1 çeşidinden (307.26 kg/da)
elde edilmiştir. Araştırmada materyal olarak kullanılan
Karahan-99,2, 3, 11, 6, 5, 15, Gerek-79,7 ve 13 nolu
hat ve çeşitlerden deneme ortalamasının üzerinde
verim alınmıştır. Lokasyon bazında incelediğimizde
genotiplerin ortalaması olarak Konya’da 561.65 kg/da
ve Çumra’da ise 221.53 kg/da tane verimi elde
edilmiştir (Çizelge 4). Aydemir ve ark. (2001),
yaptıkları bir çalışmada Orta Anadolu ekmeklik
buğdaylarına ait verimleri; Karahan-99’da 320.3
kg/da, Bayraktar-2000’de 291.1kg/da, Gerek-79’da

282.2 kg/da, Dağdaş-94’de 293 kg/da ve Altay-
2000’de 312.6 kg/da olarak belirlemişlerdir.

Bin tane ağırlığı tahıllarda tane verimini etkileyen
önemli özelliklerden biridir. Bin tane ağırlığında
görülen farklılığa genotiplerin genetik yapısı kadar
çevre koşulları da etkili olmaktadır. Çalışmanın
yapıldığı yılda tüm genotiplerin iki lokasyondaki
ortalama bin tane ağırlığı 28.69-37.38 g arasında
değiştiği tespit edilmiş olup, en düşük bin tane ağırlığı
6 nolu hattan, en yüksek bin tane ağırlığı ise 3 nolu
hattan elde edilmiştir. Lokasyonlara ait deneme
ortalaması ise 33.92 g olup bu ortalama üzerinde bin
tane ağırlığı veren genotipler sırasıyla 3, 5, 9, 14,
Karahan-99, 15, 17, 2, 18, Bezostaya-1,1 ve Altay-
2000 olup diğerleri ise deneme ortalamasının altında
yer almışlardır. Konya-merkez ve Çumra
lokasyonlarındaki ortalama bin tane ağırlıkları
sırasıyla 36.10 ve 31.75 g olarak belirlenmiştir
(Çizelge 4).

Hektolitre ağırlığı ekmeklik buğdaylarda un
randımanını etkileyen bir özellik olup, çevre şartları,
kültürel uygulamalar, yatma, hastalık ve zararlı gibi
faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Şener ve ark.
1997; Sade ve ark. 1999). Yürür (1998), hektolitre
ağırlığının yüksek olmasını, tanelerin sıkı yapılı,
protein oranının yüksek, kabuk yüzeyinin az, un
veriminin yüksek olması ile ilgili olduğunu belirtmiştir
ve bu özellik yönünden 80 kg’ın üzerine çıkan
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ekmeklik buğdayların ekstra olarak değerlendirildiğini
ve bu gibi partilere prim ödendiğini ifade etmiştir.
Hektolitre ağırlığı bakımından varyasyon sınırlarını
Karatopak ve Dinçer (1999), 72.6–81.3 kg olarak
bildirmişlerdir. Araştırmada elde edilen verileri
incelediğimizde iki lokasyonun hektolitre ağırlığı
ortalamasının 78.97 kg olduğu ve değerlerin 76.75-
80.05 kg arasında değiştiği tespit edilmiştir. En
yüksek hektolitre ağırlığı 11 nolu hattan (80.05 kg), en
düşük ise 13 nolu hattan (76.75 kg) elde edilmiş ve
deneme ortalaması üzerinde yer alan genotiplerin 11,
3, 17, Tosunbey, Gerek–79, 15, 14, 18, Karahan–99,
6, 9, 5 ve 10 oldukları tespit edilmiştir. Lokasyon
bazında incelediğimizde Çumra’da 79.13 kg Konya’da
ise 78.81 kg hektolitre ağırlığı elde edilmiştir(Çizelge
4).

Kullanım amacını etkileyen en önemli özellik
tanenin protein oranıdır. Kuru ekmeklik bölge verim
denemesinde kullanılan genotipler protein oranı
bakımından değerlendirildiklerinde, iki lokasyon
ortalaması %12.19 olmuştur. En yüksek protein oranı
%13.10 ile 5 nolu hattan,  en düşük ise %11.03 ile
Altay–2000 çeşitinden elde edilmiştir. Deneme
ortalaması üzerinde yer alan genotipler 5, Tosunbey,
1, Bezostaya-1, 3, 11, 2, 10, 14 ve 7 nolu hatlar ve
çeşitler olmuştur. Konya-merkez ve Çumra
lokasyonlarındaki ortalama tane protein oranı
sırasıyla %13.10 ve 11.28 olarak belirlenmiştir
(Çizelge 5)

Çalışmanın yapıldığı yılda genotiplerin kuru gluten
oranının %9.10–11.17 arasında değiştiği ve genel
ortalama ise %10.11 olduğu tespit edilmiştir. En
düşük kuru gluten değeri %9.10 ile Altay–2000
çeşidinden, en yüksek değer ise %11.17 ile 5 nolu
hattan elde edilmiştir. Kuru gluten oranı açısından 5,
Tosunbey, 1, Karahan–99,  Bezostaya–1, 14 ve 6
nolu genotipler deneme ortalaması üzerinde yer
almışlardır. Konya-merkez ve Çumra
lokasyonlarındaki ortalama kuru gluten değerleri
sırasıyla %10.92 ve 9.29 olarak belirlenmiştir (Çizelge
5).

Buğday protein kalitesinin belirlenmesinde
kullanılan önemli yöntemlerden biri de sedimantasyon

değeridir. Buğdayın ekmek olma kalitesinin kalıtımını
inceleyen Zanetti ve ark.  (2001) Zeleny
sedimantasyon değerini, protein oranını ve bin tane
ağırlığını önemli kalite kriterleri olarak ele almışlardır.
Çalışmanın yapıldığı yılda tüm genotiplerin iki
lokasyondaki ortalama mini SDS sedimantasyon
değerlerinin 9.75–12.50 ml arasında değiştiği tespit
edilmiştir. En düşük mini SDS sedimantasyon değeri
9.75 ml ile 6 nolu hattan elde edilmiştir. En yüksek
değer ise 12.50 ml ile 3 nolu hattan elde edilmiştir.
Lokasyonlara ait deneme ortalaması 10.95 ml olup,
genotiplerden 3, 7, 5, 14, 15, 1, Bezostaya-1, 11 ve
18 hat ve çeşitlerin bu ortalamanın üzerinde mini SDS
sedimantasyon değerine sahip oldukları tespit
edilmiştir. Konya-merkez ve Çumra lokasyonlarındaki
ortalama mini SDS sedimantasyon değerleri sırasıyla
12.35 ve 9.60 ml olarak belirlenmiştir (Çizelge 5).

Özellikler arası ilişkiler

Çalışmanın yapıldığı yılda incelenen özellikler
arasındaki ilişkileri tespit etmek için korelasyon analizi
yapılmıştır (Çizelge 6). Tane verimi ile  protein  oranı
(-0.4426**) ve kuru gluten oranı (-0.3734**) arasında
önemli negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Genellikle
unun protein içeriğinde bir artış varsa gluten içeriğinin
de arttığı kabul edilmektedir (Perten ve ark. 1992).
Bizim araştırmamızda da protein oranı ve mini SDS
sedimantasyon değeri arasında pozitif (sırasıyla
0.7979**) ilişki tespit edilmiştir. Kuru gluten oranı ile
mini SDS sedimantasyon arasında lokasyon
ortalamasına bakıldığında negatif bir ilişki (-0.1677**)
tespit edilmiştir. Şahin ve ark. (2007), ekmeklik
buğdayda mini SDS sedimantasyon ile bazı kalite
özellikleri arasındaki ilişkileri inceledikleri bir
çalışmada mini SDS sedimantasyon değeri ile protein
oranı arasında pozitif ve önemli ilişki (0.380**)
olduğunu belirlemişlerdir. Bu çalışmada kuru gluten
oranı ile tane verimi arasında negatif önemli       (-
0.3734**) bir ilişki tespit edilmiştir. Tane verimi ile bin
tane ağırlığı (-0.0886**) önemli negatif bir ilişki tespit
edilmiştir(Çizelge 6).

Çizelge 6. İncelenen özellikler arasındaki korelasyon katsayıları
Özellikler Protein oranı Kuru gluten Mini SDS Bin tane Hektolitre
Kuru gluten 0.8950**
Mini SDS 0.7979** -0.1677**
Bin tane 0.4870** 0.5394* 0.5401**
Hektolitre    -0.0311     0.0217 -0.1399 0.1776
Tane verimi -0.4426** -0.3734** 0.6616** -0.0886* -0.0686

*,**: Sırasıyla P<0.05 ve P<0.01 olasılık düzeylerinde önemli

SONUÇ

Konya koşullarına uygun hat ve çeşitlerin tane
verimi ve bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla
yürütülen  bu çalışma sonucunda; mevcut genotiplerin
tane  verimi,  mini  SDS  sedimantasyon,  kuru  gluten

değeri ve bin tane ağırlığı üzerinde lokasyon
farklılığından kaynaklanan çevresel faktörlerin etkili
olduğu tespit edilmiştir. Denemede yer alan hatlar
değerlendirildiğinde; kalite özellikleri yönünde 1, 3, 5,
7, 14 ve 15 nolu hatların standartlardan üstün
performans gösterdikleri tespit edilmiştir. Yüksek
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verim ve kaliteye sahip çeşitlerin geliştirilmesi için ileri
çıkan hatların farklı çevrelerde denenmesine devam
edilmelidir. Tane verimi bakımından
değerlendirdiğimizde ise 2, 3 ve 11 nolu hatlar öne
çıkmışlardır. Araştırmada, protein oranı ile mini SDS
sedimantasyon ve kuru gluten oranı arasında pozitif
ve önemli ilişki tespit edilirken, protein ve kuru gluten
oranı ile tane verimi arasında negatif ve önemli ilişki
belirlenmiştir.
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Diyarbakır ekolojik koşullarında sırta ekilen buğday sonrası anıza 

II. ürün pamuk (Gossypium hirsutum L.) tarımı olanağının 

araştırılması 
 

 

Remzi EKİNCİ
 a, *

              Emine KARADEMİR
 a
           Çetin KARADEMİR

 a
 

 
a
Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Diyarbakır, Türkiye

   

 
 

Determining possibility of growing cotton (Gossypium hirsutum L.) as second crop cultivation after ridge 
planted wheat under Diyarbakır ecological conditions 

 

 SUMMARY 

 

This study was carried out to investigate possibility of growing cotton (Gossypium hirsutum L.) as second crop after 

irrigated and ridge planted wheat under Diyarbakır ecological conditions. The experiment was conducted of the Southeastern 

Anatolia Agricultural Research Institute’s experimental area as Randomized Complete Block Design with three replications in 

2005. Six cotton lines/varieties namely (Dicle 2002, Paum 15, Fantom, DP 388, Stoneville 457 and Flora) were used as plant 

material. The results indicated that Fantom, Dicle 2002 and Paum 15 for seed cotton yield had given highest values. The result 

of investigate showed that if very early cotton varieties are grown, cotton will be grown as second crop after irrigated and ridge 

planted wheat in the event that zero tillage stubble seedling under Diyarbakır ecological conditions.  

 

KEY WORDS: Cotton, second crop, stubble sowing, yield 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma, Diyarbakır ekolojik koşullarında sırta ekilen sulu buğday sonrası anıza ikinci ürün pamuk tarımının olabilirlilik 

olanaklarının araştırılması amacıyla, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında, 2005 yılında 

yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüş, araştırmada 6 pamuk 

hat/çeşidi (Dicle 2002, Paum 15, Fantom, DP 388, Stoneville 457 ve Flora) materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada kütlü 

pamuk verimi ve bazı erkencilik özellikleri incelenmiş olup, kütlü pamuk verimi bakımından sırasıyla Fantom, Paum 15 ve 

Dicle 2002 hat/çeşitlerinin daha yüksek değerler gösterdikleri tespit edilmiştir. Araştırma sonucu, Diyarbakır koşullarında sırta 

ekilen sulu buğday sonrası toprak işlemesiz olarak anıza direk ikinci ürün pamuk tarımının yapılabileceğini, ancak çok erkenci 

genotipler kullanılmak şartıyla başarılı olunabileceğini göstermiştir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Pamuk, ikinci ürün, anıza ekim, verim 

 

GİRİŞ 

 
Pamuk, insan yaşamında çok farklı alanlarda 

kullanılması nedeniyle nüfus artışına paralel olarak 
dünya tarımı, ticareti ve ekonomisindeki önemini 
korumaktadır. Tarımsal üretimin arttırılması, tarımsal 
üretim alanlarının arttırılması veya birim alandan daha 
fazla ürün elde edilmesi ile mümkün olabilir. Tarım 
alanlarını daha fazla arttırma olanağının çok az ve 

sınırlı olması nedeni ile artan ihtiyaçların 
karşılanması, ancak mevcut tarım alanlarından daha 
fazla ürün elde edilerek sağlanabilir. 

2007/8 yılı Dünya pamuk ekim alanı 34 milyon ha, 
üretim miktarı 25.3 milyon ton iken, ülkemiz pamuk 
ekim alanı 591.000 ha, üretim ise 976.000 ton’dur 
(Özüdoğru, 2007). 2005–2007 yılları Diyarbakır, 
Mardin ve Şanlıurfa illerine ait ana ürün ve ikinci ürün 
pamuk üretim alanları Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. 2005-2007 yılları Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerine ait pamuk üretim çizelgesi 

İl ad Yılı 
Ana ürün II. ürün Toplam 

Üretim alanı (ha.) Üretim alanı (ha.) Üretim alanı (ha.) 

DİYARBAKIR 

2005 57.104.88 191.36 57.296.24 

2006 67.928.86 60.72 67.989.59 

2007 58.667.43 91.17 58.758.60 

MARDİN 

2005 16.197.53 3.771.39 19.968.92 

2006 30.478.46 2.920.45 33.398.90 

2007 24.114.49 2.509.40 26.623.89 

ŞANLIURFA 

2005 186.989.21 14.235.37 201.224.58 

2006 220.936.15 9.816.94 230.753.10 

2007 193.330.21 5.490.38 198.820.58 

TOPLAM 

2005 260.291.62 18.198.12 

  2006 319.343.48 12.798.11 

2007 276.112.13 8.090.94 

Kaynak: Anon. 2005a. 

 
Çizelge 1’den, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa 

illerine ait ana ürün pamuk üretim alanı 2005, 2006 ve 
2007 yıllarında sırasıyla, 260.291.62 ha.; 319.343.48 
ha. ve 276.112.13 ha. olarak gerçekleşirken; ikinci 
ürün üretim alanı; 18.198.12 ha.; 12.798.11 ha. ve 
8.090.94 ha. olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

Harran ovası koşullarında kırmızı mercimek, arpa 
ve buğday sonrası ikinci ürün pamuk yetiştirilme 
olanağının araştırıldığı bir çalışmada, ekim tarihinin 
Haziran ayının ilk haftasında yapılması gerektiği; 
mercimek sonrası en yüksek verimin 387 kg.da

-1
 ile 

Sayar 314 çeşidinden; arpa sonrası en yüksek 
verimin 381 kg.da

-1
 ile Sayar 314 çeşidinden ve 

buğday sonrası en yüksek verimin 207 kg.da
-1

 ile 
Nazilli 87 çeşidinden elde edildiği bildirilmiştir 
(Evliyaoğlu ve Kızıl 1998).   

Güneydoğu Amerika’da yürütülen bir çalışmada 
ön bitki, toprak işleme, ekim zamanı ve pestisit 
kullanımının ikinci ürün olarak yetiştirilen pamuğun 
çıkış oranına etkisinin belirlendiği araştırmada, 
pamukta çıkış oranı ve kütlü pamuk veriminin ön 
bitkiye göre farklılık gösterdiği; kolza sonrası 
yetiştirilen pamukta, kışlık buğdayla kıyaslandığında 
bu değerlerin azaldığı, hastalık etmenlerinin arttığı 
bildirilmiştir (Buntin ve ark. 2002) 

Harran ovasında mercimek sonrası ikinci ürün 
pamuk tarımında, toprak işlemesiz sırta ekim ile farklı 
azot düzeylerinin pamuk verimine ve kalitesine 
etkilerinin belirlenmesi amacıyla DP 5111 genotipinin 
materyal olarak kullanıldığı çalışmada, pamuk kütlü 
veriminin 419 kg.da

-1
 ile 357 kg.da

-1
 arasında değiştiği 

ve incelenen özellikler arasında fark olmadığı 
bildirilmiştir (Polat ve ark. 2007). 

Kızıltepe/Mardin koşullarında mercimek sonrası 
ikinci ürün pamuk yetiştiriciliğine uygun genotiplerin 
belirlenmesi amacıyla yürütülen iki yıllık çalışmada, ilk 
yılda en yüksek pamuk kütlü veriminin 383 kg.da

-1
; 

ikinci yıl ise 445 kg.da
-1

 olarak saptandığı; 
Kızıltepe/Mardin koşullarında mercimek sonrası ikinci 
ürün    olarak     Fantom,   Dicle   2002 ve    MTA 12/3  

genotiplerinin ikinci ürün olarak yetiştirilmeye uygun 
çeşitler olduklarını bildirmişlerdir (Karademir ve ark. 
2006). 

Mardin Derik ekolojik şartlarında mercimek 
sonrası ikinci ürün olarak pamuk yetiştiriciliğine uygun 
genotiplerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, 
Fantom  (357 kg.da

-1
) ve Nazilli NCCH 8/1  (322 

kg.da
-1

) hatlarının en yüksek verim veren grubu 
oluşturduğu belirtilmiştir (Kılıç 2008). 

Hatay yöresinde buğdaydan sonra ikinci ürün 
olarak yetiştirmeye uygun pamuk çeşitlerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada Mar. 1xN. 
87, Mar.2xN.87 melezlerinin pamuk kütlü verimi 
bakımından ilk sırayı aldığı bildirilmiştir (Söyler ve 
Temel 2007). 

Buğdaydan sonra 25 Mayıs–5 Haziran tarihlerinde 
ekilen ikinci ürün pamukta, yetiştirme periyodunda 
14–23 günlük bir kısalma oluşturmaktadır (Xu ve Xu 
1989). Pamukta taraklanma, çiçeklenme ve 
olgunlaşma gün sayılarının sıcaklık arttıkça azaldığı; 
5 

o
C’ lik bir sıcaklık artışının olgunlaşma gün sayısını 

35 gün kısaltabileceği bildirilmiştir (Halevy ve Bazelet, 
1989). Ürünün olgunlaşma sürenin azalmasında, 
sıcaklığın yanı sıra, kullanılan çeşit, bitki sıklığı, zararlı 
kontrolü, sulama zamanı ve uygulanan sulama 
miktarının etkili olduğu bildirilmektedir (Roberts ve 
Constable 2003). Çimlenme ve çıkış arasındaki 
sürecin, 17 °C’de 12 gün; buna karşılık 28 °C’de ise 
sadece 4 gün olduğu; 17 °C’de 64 günde taraklanan 
bitkilerin, 36 °C’de 19 günde taraklandıkları; 
sıcaklığın, bitkideki taraklanma, çiçeklenme ve 
olgunlaşma süresini hızlandırdığı; bulutlu havaların ve 
optimum değerin altındaki sıcaklıkların koza 
olgunlaşma süresini uzattığı belirtilmektedir (Landivar 
ve Benedict 1996)  

Bu çalışma, Diyarbakır ekolojik koşullarında sırta 
ekilen ve sulanan koşullarda yetiştirilen buğday 
sonrası anıza ekilecek ikinci ürün pamuğun 
yetiştirilebilme olanaklarının araştırılması amacıyla 
yapılmıştır. 
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MATERYAL ve YÖNTEM 

 
Çalışma, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü 
Müdürlüğü deneme alanında, 2005 yılında 
yürütülmüştür. Erkenci olarak beyan edilen 
genotiplerden Dicle 2002, Paum 15, Fantom, DP 388, 
Stoneville 457 ve Flora hat/çeşitleri materyal olarak 
kullanılmıştır. 

Sırta ekimi yapılan sulu buğday, 24 Haziran 2005 
tarihinde toprak yüzeyinden yaklaşık 10 cm 
yüksekliğinden hasat edildikten sonra tarladaki kaba 
saplar toplanarak deneme alanından uzaklaştırılıp, 
pamuk deneme mibzeri ile buğday ekilmiş sırtlar 
üzerine, pamuk sıraları gelecek şekilde anıza ekim 
yapılmıştır. Ekimde 3.8 kg.da

-1
 tohum kullanılmıştır. 

Ekimden sonra sırt aralarına musluklu boru ile sulama 
yapılarak çıkış için toprak nemi sağlanmıştır.  

 

Deneme, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 
3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.  Her parsel, 12 
metre uzunluğunda, 4 sıradan oluşturulmuş; sıra arası 
70 cm,  sıra üzeri ortalama 20 cm olarak alınmıştır.  

Ekim ile birlikte gübre verilememiş, bitkiler 10 cm 
olduğu dönemde, deneme 7 kg.da

-1
 saf azot ve 7 

kg.da
-1

 saf fosfor ile band şeklinde gübrelenmiştir. 
Üçüncü sulama sonrası denemeye, 7 kg.da

-1
 saf azot 

verilmiştir. Denemede toplam 3 kez el, 4 kez traktör ile 
çapalanmış; karık yöntemi ile 7 kez sulanmış; hasat, 
iki kez elle yapılarak tamamlanmıştır.  

Çalışmada, pamuk kütlü verimi (kg.da
-1

), ilk el 
kütlü oranı (%), ilk çiçek açma gün sayısı (gün), odun 
dalı sayısı (adet.bitki

-1
), meyve dalı sayısı (adet.bitki

-1
) 

ve koza sayısı (adet.bitki-
1
) özellikleri, ilgili yöntemleri 

uyarınca incelenmiştir. İncelenen özelliklere ilişkin 
veriler, JMP 5.0.1 istatistik program yardımı ile 
değerlendirilmiştir.  
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Şekil 1. 2005 yılı pamuk yetişme periyodunda 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm günlük toprak sıcaklığı ve kuru 

termometre günlük hava sıcaklık durumu. (Anon. 2005b). 
 
 
Şekil 1’den, ekim döneminde 5 cm, 10 cm, 20 cm 

ve 50 cm toprak derinliklerindeki sıcaklık değerleri 
arasındaki farkların yüksek olduğu; Ekim ayında bu 
farkların oldukça azaldığı ve Ekim ayından sonraki 
tarihlerde 50 cm derinlikteki toprak sıcaklığının,  diğer  

derinliklerdeki toprak sıcaklığından daha fazla olduğu 
görülmektedir. En yüksek sıcaklık değerlerinin 
Ağustos ortasında görüldüğü; Ağustos ortasından 
sonra sıcaklık değerlerinin düşüş eğilimine girdiği 
dikkati çekmektedir. 
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Şekil 2. 2005 yılı pamuk yetişme periyodunda günlük ortalama nispi nem (%), güneşlenme müddeti 

(sa.gün
-1

) ve 24 saatlik buharlaşma (mm) durumu. (Anon. 2005b). 
 
 
Denemenin yürütüldüğü Diyarbakır’da 2005 yılı 

çalışmanın yapıldığı periyoda (Haziran-Kasım) ait 5 
cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm günlük toprak sıcaklığı ve 
kuru termometre günlük hava sıcaklık grafiği, Şekil 
1’de; günlük ortalama nispi nem (%), güneşlenme 
müddeti (sa.gün

-1
) ve 24 saatlik buharlaşma (mm) 

grafiği, Şekil 2’de verilmiştir.  
Şekil 2’den, Ağustos ayının ortasına kadar 

buharlaşma değerlerinin yüksek seviyede olduğu, bu 
tarihten sonra düşüş eğilimine girdiği;   günlük nispi 
nemin ise buharlaşmanın tam zıttı bir eğilim 
gösterdiği; güneşlenme müddetinin ise Ekim ayına 
kadar  belli  bir  seviyede  seyrettiği,  bu tarihten sonra  

azalışların oluştuğu görülmektedir. 
 
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
 

Çalışmada, materyali oluşturan çeşitlerin kütlü 
pamuk verimi, ilk el kütlü oranı (%), ilk çiçek açma gün 
sayısı (gün), odun dalı sayısı (adet.bitki

-1
), meyve dalı 

sayısı (adet.bitki
-1

) ve koza sayısı (adet.bitki
-1

) 
değerlerine ilişkin varyans analiz sonuçları ve AÖF 
(0.05) testine göre oluşan gruplar, Çizelge 2’de 
verilmiştir. 

 
 
Çizelge 2. İncelenen özelliklere ilişkin varyans analiz sonuçları ve AÖF testine göre oluşan gruplar 

Çeşitler 
Pamuk kütlü 

verimi 
(kg.da

–1
) 

İlk el kütlü 
oranı 
(%) 

İlk çiçek 
açma gün 

sayısı (gün) 

Odun dalı 
sayısı  

(adet. bitki
-1

) 

Meyve dalı 
sayısı 

(adet.bitki
-1)

 

Koza sayısı 
(adet.bitki

-1
) 

Dicle 2002 67.55   c   88.02  b   58.90   c   2.40 a  12.36 7.43   c  

DP 388 24.00   de 22.90   c  58.90   c   2.26 ab 13.20 7.03   c  

Fantom 219.64 a     96.69 a    45.90 a 1.40  b 13.30 10.5 a    

Flora 17.46     e 0.00   d 73.23     e 2.73 a  13.93 5.13    d 

Paum 15 129.01  b    93.12 a    48.56  b  3.06 a  13.90 9.13 ab   

Stoneville 457 46.22   cd  18.52   c  70.23    d  2.80 a  13.10 7.8 bc  

Ortalama 83.98 53.21 59.29 2.44 13.30 7.84 

AÖF 0.05 27.24 5.04 1.54 0.89  1.61 

Prob. <.0001 <.0001 <.0001 0.0252 Ö.D. 0.0004 
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Çizelge 2’den, kütlü pamuk veriminin 17.46 (Flora) 
ile 219.64 kg.da

-1
 (Fantom) arasında değişim 

gösterdiği; 219.64 kg.da
-1

 ile Fantom çeşidinin en 
yüksek kütlü pamuk verimi veren grubu oluşturduğu; 
bu çeşidi Paum 15 (129.01 kg.da

-1
) ile Dicle 2002 

(67.55 kg.da
-1

) hat/çeşitlerinin izlediği; Flora çeşidinin. 
17.46 kg.da

-1
 kütlü pamuk verimi ile son sıralamada 

yer aldığı izlenebilmektedir. Kütlü pamuk verimi 
özelliğindeki sıralama ile ilk el kütlü oranı ve koza 
sayısı özelliğindeki sıralama arasında benzerlik 
olduğu dikkati çekmektedir. Bulgularımız, Kılıç 2008’in 
bulgularını desteklemektedir. 

İlk el kütlü oranının %0 (Flora) ile %96.69 
(Fantom) arasında değişim gösterdiği; Fantom 
(%96.69) ile Paum 15 (%93.12) hat/çeşitlerinin en 
yüksek ilk el kütlü oranı değerini gösterdikleri ve aynı 
grupta yer aldıkları görülmektedir (Çizelge 2). İlk el 
kütlü oranı özelliği ile kütlü pamuk verimi özelliği 
arasında benzerlik olduğu görülmektedir. İlk el kütlü 
oranı yüksek olan genotiplerin sahip oldukları koza 
sayısını verime katkı olarak sağladıkları, ilk el kütlü 
oranı düşük olan genotiplerin ise koza sayısı 
potansiyelini verime aktaramadıkları dikkati 
çekmektedir. Bu bulgular ikinci ürün pamuk tarımında 
ilk el kütlü oranı yüksek genotiplerin seçilmesinin 
önemini ortaya koymaktadır. Bu yöndeki bulgularımız 
Karademir ve ark. (2006)’nın bulgularını 
desteklemektedir. 

İlk çiçek açma gün sayısının 45.90 gün (Fantom) 
ile 73.23 gün (Flora) ile arasında değişim gösterdiği; 
Fantom çeşidinin ilk çiçek açma gün sayısının (45.90 
gün) olduğu ve bu çeşidin en düşük ilk çiçek açma 
gün sayısına sahip grubu oluşturduğu görülmektedir 
(Çizelge 2). İlk çiçek açma gün sayısı özelliğinde 
oluşan gruplama ile kütlü pamuk verimi özelliğinde 
oluşan gruplamanın benzerlik gösterdiği dikkati 
çekmektedir. Bu benzerlik, ilk çiçek açma gün sayısı 
düşük olan genotiplerin ikinci ürün pamuk tarımına 
uygun olabileceğini doğrulamaktadır. 

Odun dalı sayısı 1.4 adet.bitki
-1

 (Fantom) ile 3.06 
adet.bitki

-1
 (Paum 15) arasında değişim göstermiştir 

(Çizelge 2). Odun dalı sayısı özelliğinin bitkinin 
vejetatif bir özelliği olması ve ikinci ürün şartlarında 
yetiştiriciliği yapılan genotipin kütlü pamuk verimi ile 
bir benzerlik oluşturmadığı kanısı ortaya çıkmaktadır. 
Bu bulgular ışığında odun dalı sayısının ikinci ürün 
tarımına olan katkısı konusunda, bir yorum 
yapılamamaktadır, böyle bir sonuca varabilmek için 
çalışmanın daha uzun yılları kapsaması gerektiği 
düşünülmektedir.   

Meyve dalı sayısının, 12.36 ile 13.93 adet.bitki
-1

 
arasında değişim gösterdiği; ancak genotipler 
arasındaki farklılığın istatistikî olarak önemli olmadığı 
görülmektedir (Çizelge 2). Çalışmada kullanılan 
genotiplerin meyve dalı sayısı özelliğinin istatistikî 
olarak farklılık göstermemesi, tüm genotiplerin meyve 
dalı gelişimi için yeterli zaman bulmalarına rağmen, 
tüm genotiplerin, bu meyve dalı üzerinde koza 
oluşturma, oluşan kozaları tutma ve tutulan kozaların 
açması için yeterli zamanı bulamaması ile ilişkili 
olabileceği kanısını ortaya koymaktadır. 

Koza sayısı 5.13 ile 10.5 adet.bitki
-1

 arasında 
değişim göstermiş olup; 10.5 adet.bitki

-1
 koza sayısı 

ile Fantom çeşidinin en yüksek değeri gösterdiği ve ilk 
grupta yer aldığı; Paum 15 (9.13 adet.bitki

-1
) hattının. 

Fantom çeşidini izlediği görülmektedir (Çizelge 2). 
Koza sayısı yönünden en düşük değeri Flora (5.13 
adet.bitki

-1
) göstermiştir. Saptanan koza sayısı verileri 

bazı erkenci genotiplerin oluşturdukları kozaların 
açılması için yeterli zamanı bulabildiklerini ve bu 
kozaları verime yansıtabildiklerini; bazı genotiplerin 
ise bunu gerçekleştiremediği için kütlü pamuk 
verimine yansıtamadığı kanısını ortaya koymaktadır.  

 
SONUÇ  
 

Çalışma. Diyarbakır ekolojik koşullarında sırta 
ekilmiş sulu buğday sonrası anıza ikinci ürün pamuk 
tarımının olabilirlik olanaklarının araştırılması 
amacıyla yürütülmüştür. Denemede yer alan pamuk 
hat/çeşitlerinin incelenen özellikler yönünden (meyve 
dalı sayısı hariç) önemli farklılıklar gösterdikleri 
belirlenmiştir. Denemenin. 219.64 kg.da

-1
’a kadar 

ulaşabilen verim potansiyeli, bölgede sırta ekilmiş 
buğday sonrası anıza ikinci ürün pamuk tarımının, çok 
erkenci genotiplerin ekilmesi koşulu ile yapılabileceği 
sonucuna varılmıştır. 
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A research on the separation of suni bugs (Eurygaster spp and Aelia spp) damaged wheat kernels by image 

analysis method 

SUMMARY

 

The aim of this study was to separate the sucked kernels from the suni-bug damaged wheat and to increase availability in 

breadmaking uses. For this purpose, Sortex color separator as image analysis system was used in the separation of sucked 

kernels from Bezostaya 1 wheats with three different suni-bug damage levels (low < %3, medium %3-7, high >%7) according 

to laboratory count. The sucked kernels were separated together with the opaque kernels, successfully. Before and after the 

separation, some physical, chemical and technological analyses were performed on the wheat material and their flours. Some 

technological and sensory properties of the breads prepared from their flours were also investigated. While hectoliter weight 

and protein amounts of the wheat samples increased, ash contents decreased by the separation. Protein quality parameters as 

gluten index, delayed gluten index, Zeleny sedimentation, delayed Zeleny sedimentation and alveogram energy values were 

quite better than those of unseparated material. These qualitative improvement of flours caused the enhance in the qualitative 

properties of breads.  Averaged increment in the alveogram energy and bread volume values were from 108.08 Joule and 

381.83 cc to 185.11 joule and 476.94 cc, respectively. 

 

KEY WORDS: Wheat, suni-bug damaged wheat, sortex, image analysis 

 

ÖZET 

 

Bu araştırmada, süne-kımıl hasarına uğramış buğdaylardan emgili tanelerin ayrılması ile ekmek yapımında 

kullanılabilirliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, görüntü analiz esasına göre çalışan Sortex cihazı kullanılarak, 

laboratuar sayımına göre üç farklı süne-kımıl hasar aralığına (düşük <%3, orta %3–7 ve yüksek >%7) giren Bezostaya-1 

buğday örnekleri ayırıma tabi tutulmuştur. Emgili taneler, opak renkli taneler ile birlikte başarılı bir şekilde ayrılmıştır. Ayırma 

öncesi ve sonrası alınan buğdaylar ile bunlardan elde edilen unlar üzerinde bazı fiziksel, kimyasal ve teknolojik analizler 

yapılmıştır. Aynı örneklerin unlarından yapılan ekmeklerin teknolojik ve duyusal özellikleri belirlenmiştir. Sortex’te ayırıma 

tabi tutulan buğday partilerinden alınan örneklerin; hektolitre ağırlığı ve protein miktarı artarken, kül miktarında azalma 

belirlenmiştir. Protein kalitesini ifade eden; gluten indeks, modifiye gluten indeks, Zeleny sedimantasyon, modifiye Zeleny 

sedimantasyon değerleri ve alveogram enerjisi ayrılmamış buğdaylara göre yüksek bulunmuştur. Unlardaki bu kalite artışı, 

ekmek kalite özelliklerinin de artmasını sağlamıştır. Alveogram enerjisi ve ekmek hacimleri, ortalama 108.08 Joule ve 381.83 

cc‘den 185.11 joule ve 476.94 cc’e yükselmiştir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Buğday, süne- kımıl zararı, sortex, görüntü analizi  

 

GİRİŞ 
 
Süne ve kımıl (Eurygaster spp ve Aelia spp) 

buğday verimi ve kalitesine olan zararının yanı sıra, 
zarar görmüş buğdayın çimlenme ve tohumluk 
kalitesini  de  düşürmektedir   (Hançer   1997,   Türker  

 
1998). Yapılan pek çok araştırmada süne ve kımıl 

zararına bağlı olarak buğday tanesinin bazı fiziksel, 
kimyasal ve teknolojik özelliklerinin olumsuz 
etkilendiği rapor edilmiştir. Atlı ve ark. (1988a), zarar 
görmüş tane oranı arttıkça buğdayın hektolitre 
ağırlığı, bin tane ağırlığı ve un verimi değerlerinin 
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azaldığını belirtmişlerdir. Türker (2002) ve Uyanık 
(2006) süne kımıl emgisinin buğdayın gluten indeks 
değerini azalttığını rapor ederken, Atlı ve ark. 
(1988b), Elgün ve ark. (1998), Tuncer ve ark. (2002) 
süneli buğdayın zeleny sedimantasyon değerini 
düşürdüğünü tespit etmişlerdir.  

Sünenin taneyi emerken bıraktığı proteolitik 
enzimler, hamur fermantasyonu sırasında aktif hale 
geçerek gluteni parçalamakta (Özkaya 1996), 
hamurun işlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu tip buğday 
unlarıyla; düşük hacimli, basık şekilli, iç tekstürü 
bozuk ve esmer renkte ekmekler elde edilmektedir. 
Makarna üretiminde son ürünün sertlik ve esnekliğini 
olumsuz yönde etkilemekte, çatlama ve kırılmaları 
artırarak renk ağarmasına neden olmaktadır. Bisküvi 
yapımında da bisküvinin fırında yayılması, 
ambalajlama sorunları, esmer iç rengi ve farklı tat 
oluşumu gibi problemler ortaya çıkmaktadır (Türker 
2002).  

Süne kımıl zararlı buğdayların 
değerlendirilmesinde, ya enzimatik aktivitenin 
inhibisyonu ya da hasar görmüş tanelerin ayrılması 
olmak üzere iki yol üzerinde durulmuş ve bu 
konularda pek çok araştırma yapılmıştır (Ünal ve ark. 
1993, Ertugay ve ark. 1995, Türker 1998, Türker ve 
Elgün 1998, Karababa ve ark. 1999, Uyanık 2006). 
Süne kımıl zararına uğramış buğdayların, 
değerlendirilebilmesine esas olmak üzere, zararın 
biyokimyasal boyutunu ortaya koymak üzere bir seri 
araştırma gerçekleştirilmiştir (Köksel ve Sivri 2002). 
Çeşitli katkı maddelerinin ilavesi başta olmak üzere 
kullanılan yöntemler bugüne kadar yeterince faydalı 
olamamıştır. Proteaz inaktivasyonuna yönelik ısıl 
muamele ve sıcak tavlama metotları ekonomik 
bulunmamış, tanenin fiziksel özelliklerini esas alan 
ayırma teknikleri de başarılı sonuç vermemiştir. 

Son yıllarda dijital görüntü analizi ile buğday 
örneklerinin camsılık oranı, yabancı madde içeriği ve 
zarar görmüş tane oranları tespit edilebilmektedir 
(Köksel ve ark. 1997). Sortex cihazı, tanenin ışık 
geçirgenliği özelliğinden yararlanarak buğday partisi 
içindeki farklı renk ve dönme derecesindeki taneleri 
ve yabancı tohumları ayırabilmektedir. Bu sistemde 
kızılötesi kameralar yardımıyla farklı görüntü veren 
taneler tespit edilmekte, üfleme kanalları vasıtasıyla 
ayrılmaktadır (Anonim. 2005). Bu teknikle ticari 
boyutta gerçekleştirilen bir araştırmada %15–20 opak 
tanenin Sortex yardımıyla ayrılması sonucu, sağlam 
kısımdaki emgili tane oranının %2’nin altına düştüğü 
ve unun kalitatif özelliklerinin düzeldiği tespit edilmiştir 
(Botsalı ve ark. 2005). 

Bu çalışmada, süne kımıl emgili buğday 
tanelerinin, emgi noktası çevresinde unsu-opak 
yapının arttığı gerçeğinden hareket ile süne-kımıl 
zararlı tanelerin sağlam tanelerden ayrılmasında 
görüntü analiz sistemlerinin etkili olabileceği 
düşünülmüştür. Bu amaçla farklı emgi oranlarına 
sahip Bezostaya–1 çeşidi buğday partileri, zarar 
seviyelerine göre sınıflandırılmış, gerekli ön 
işlemlerden sonra, Sortex cihazından geçirilmiş, 
ayırma öncesi ve sonrası alınan buğday örneklerinin 
fiziksel, kimyasal ve teknolojik analizleri yapılarak; 

görüntü analiz sisteminin ayırım performansı ortaya 
konulmuştur. 

 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Bu çalışmada materyal olarak, değişik yörelerden 

farklı zamanlarda hasat edilmiş, farklı oranlarda süne-
kımıl emgili (%0.5–13.0) tane içeren ve tesadüfi 
olarak seçilen 18 adet buğday (Bezostaya–1) partisi 
kullanılmıştır.   

Ticari şartlarda temin edilen üç farklı süne-kımıl 
emgi oranında gruplandırılan (düşük <%3, orta %3–7 
ve yüksek >%7) Bezostaya–1 çeşidi buğday partileri, 
6 tekerrürlü olarak Sortex cihazında ayıklamaya tabi 
tutulmuş, ayırma öncesi ve sonrası alınan buğday 
örneklerinin tane, un ve ekmek özellikleri tespit 
edilmiştir. Elde edilen sayılar iki faktörlü varyans 
analizine tabi tutulup, farklılıkları istatistikî olarak 
önemli bulunan ana varyasyon kaynaklarının 
ortalamaları Duncan çoklu karşılaştırma testi ile 
karşılaştırılmıştır (Düzgüneş ve ark. 1987). Önemli ve 
anlamlı bulunan interaksiyonlar şekiller üzerinde 
tartışılmıştır. 

Süne-kımıl hasarlı tanelerin ayrılmasında Sortex 
cihazı (renk separatörü) kullanılmıştır. Ön işlem 
olarak, tremiden alınan buğday, kaba klasik 
temizleme makineleri ve kuvvetli bir aspiratörden 
geçirilerek yüzey tozlarından iyice temizlenmiş, daha 
sonra Sortex cihazına verilerek ayırma işlemine tabi 
tutulmuştur. Sortex cihazında ayırma işleminin 
prensibi; akış halindeki buğday tanelerinin florösanlar 
ile aydınlatılırken, kızıl ötesi kameralar tarafından 
tanımlanan ışık geçirmeyen tanelerin kompresörlerle 
üflenerek buğday partisinden uzaklaştırılması 
esasına dayanmaktadır. 10 ton/saat kapasiteli Sortex 
cihazından, hasar yoğunluğuna göre, bir saatte 3–5 
ton arasında ürün geçirilebilmektedir.  

Örneklerin; hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, 
tane iriliği, tane sertliği, dönmeli tane ve diğer 
hububat miktarı Elgün ve ark. (2001)’a göre 
belirlenmiştir. Örneklerin emgi oranı, homojen olarak 
karıştırılan buğday partisinden 100 g tartılıp, emgili 
tanelerin gözle seçilerek ayrılması ile belirlenmiştir. 
Ayrılan emgili taneler tartılarak oransal (%) olarak 
ifade edilmiştir.  

Farklı emgi oranına sahip buğdaylar Sortex 
cihazından geçmeden ve geçtikten sonra tavlanıp, 
valsli laboratuar değirmeninde (Chopin CD1, Chopin 
S.A, Fransa) %65 (±5) randımanla öğütülmüştür. Bu 
örneklerin su (AACC 44–19), kül (ICC-Standart 
No.104–1) ve protein (AACC 46–10) miktarları tayin 
edilmiştir (Anonim. 1981; Anonim. 1990). Gluten ve 
gluten indeks tayini AACC 38-12’ye göre, Zeleny 
sedimantasyon tayini ICC-Standart No.116 metoduna 
göre belirlenmiştir (Anonim. 1981; Anonim. 1990). 
Modifiye sedimantasyon tayininde, normal Zeleny 
sedimantasyon testinden farklı olarak, brom fenol 
mavisi eklendikten sonra 2 saat bekletilerek ölçüm 
yapılmıştır (Elgün ve ark. 2001). Modifiye gluten 
indeks analizinde ise AACC metot No:38-12’ye göre 
elde   edilen   gluten,   25 °C’deki   etüvde  cam fanus  
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altında 30 dakika bekletildikten sonra ölçüm 
gerçekleştirilmiştir. Düşme sayısı tayini AACC 56–
81’e,  Alveo-konsistograf testi ise AACC 54-30A’a 
göre yapılmıştır (Anonim. 1990). 

Ekmek denemelerinde AACC 10–10 ekmek yapım 
metodu modifiye edilerek kullanılmıştır (Anonim. 
1990). 100 gram un esasına göre; %3 maya, %1.5 
tuz ve kaldırdığı kadar su kullanılarak ekmek üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Hamur bileşenleri olgun hamur 
elde edilene kadar laboratuar tipi yoğurucuda 
(Hobart-N50, Kanada) yoğrularak, elde edilen 

hamurlar 30 C’de %70–80 nispi nemde kitle 
fermantasyonuna tabi tutulmuşlardır. Hamur 
havalandırılıp şekillendirildikten sonra proof 

yüksekliğine kadar 30 C’de,  %80–90 nispi nemde 

dinlendirilip, 230 C’de 25 dakika fırında (Bosch HBT 
112, Türkiye) pişirilmiştir. Ekmek fırından çıktıktan 
hemen sonra ağırlık ve hacimleri ölçülmüş ve 1 saat 
sonra polietilen torbalara konularak ağızları 
kapatılmıştır.   24 ve 72 saat sonra,  ekmek içi sertlik 
biyolojik   test   ölçüm   cihazı    (Aydın  ve Öğüt 1991) 

ile ölçülmüş, diğer ekmek özellikleri puanlanarak     
(1–10) değerlendirilmiş, spesifik hacim değerleri 
hesaplanarak bulunmuştur (Elgün ve ark. 2001). 

 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Analitik sonuçlar 

 
Araştırmada kullanılan farklı emgi seviyelerine 

sahip buğday örneklerinin bazı fiziksel analiz 
sonuçları Çizelge 1’de özetlenmiştir. Buğday 
örneklerinin emgi oranları %1.40 ile %10 arasında 
değişmekte olup, sonuçlar düşük <%3, orta %3–7 ve 
yüksek >%7 emgi seviyelerinde gruplandırılarak 
verilmiştir. Düşük emgili örneklerde, hektolitre ağırlığı, 
bin tane ağırlığı, tane iriliği ve tane sertliği değerleri 
orta ve yüksek emgili buğday örneklerinden daha 
yüksek bulunmuştur. Genel olarak tanede süne zararı 
oranı arttıkça, tanenin kalite özellikleri düşmektedir. 

 
 
Çizelge 1. Bezostaya–1 çeşidi buğday örneklerine ait bazı fiziksel analiz sonuçları 

Emgi 

seviyesi* 
N 

Emgi 

oranı (%) 

Hektolitre 

Ağırlığı (kg/hl) 

Bin tane 

ağırlığı**(g) 

Tane 

iriliği (%) 

Tane 

Sertliği (%) 

Dönmeli 

tane(%) 

Diğer 

taneler (%) 

Düşük 6 1.40 82.33 36.20 82.16 57.50 15.25 0.72 

Orta 6 5.73 79.43 31.42 80.16 56.83 12.89 3.07 

Yüksek 6 10.00 77.40 33.95 79.16 56.83 16.18 3.15 

* : Emgi seviyesi; düşük<%3, orta %3-7, yüksek >%7   **Kuru madde üzerinden 

Fiziksel tane özellikleri 

 
Buğday örneklerinin fiziksel tane özellikleri üzerine 

etkili, emgi seviyesi ve Sortex’te ayırma faktörlerine 
ait, Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları Çizelge 
2 de verilmiştir. Düşük, orta ve yüksek seviyelerinde 
gruplandırılan buğday partilerinde, emgi seviyesi 
arttıkça, doğal olarak emgi oranı istatistikî olarak 
önemli seviyede (p<0.05) artmıştır. Sortex girişinde 
ortalama %5.56 olan emgi oranı, çıkışta %1.56’ya 
düşmüştür (Çizelge 2). Emgi seviyesindeki artış, 
hektolitre ağırlığının istatistikî olarak düşmesine 
neden olurken (p<0.05), Sortex’te ayırma işlemi, tüm 
emgi seviyelerinde hektolitre ağırlığını artırmıştır 
(p<0.05). Hektolitre ağırlığı üzerine etkili “emgi 
seviyesi x Sortex’te ayırma” interaksiyonu Şekil 1’de 
verilmiştir.  

Her üç emgi seviyesine sahip buğdayda da, 
Sortex cihazından geçtikten sonra, yüksek emgili 
grupta daha fazla olmak üzere, hektolitre ağırlığında 
artış görülmektedir. Zarar seviyesi ve emgili tane 
miktarı ile birlikte hektolitre ağırlığının düşmesi, 
zararlının taneyi delerek endospermi yemesi sonucu, 
kabuk oranının artması ile açıklanabilir (Atlı ve ark. 
1988c). Düşük, orta ve yüksek emgi seviyesine sahip 
buğday partilerinde bin tane ağırlığı değerleri sırasıyla 
36.48g, 32.28g ve 34.28g olarak bulunmuş olup,  
Sortex’te ayırma işlemi bin tane ağırlığını istatistikî 
olarak değiştirmemiştir.  

 

 
Şekil 1. Hektolitre ağırlığı üzerine etkili “emgi 

seviyesi x Sortex’te ayırma”  interaksiyonu (p<0.05)  
 
 
Buğday partilerinde artan emgi seviyesi, irilik 

değerlerini deskriptif olarak düşürmüştür. Sortex 
çıkışında ortalama dönmeli tane ve diğer hububat 
miktarında giriş değerlerine göre sırasıyla 1.9 ve 3.0 
kat azalma belirlenmiştir.  Sortex cihazı ışık 
geçirgenliği prensibine dayalı olarak ayırma 
yapabilmekte, dolayısı ile ışık geçirgenliği az olan 
dönmeli taneler cihazdan geçerken ayrılmaktadır. 
Sortex cihazı, asıl çeşit içerisinde bulunan farklı 
renkteki diğer yabancı taneleri ve materyali de, 
fiziksel yapı farkına bağlı olarak etkin bir şekilde 
ayırabilmektedir.  
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Çizelge. 2. Emgi seviyesi ve Sortex’te ayırma işleminin buğday örneklerinin bazı fiziksel tane özelliklerine etkisi*  

Faktörler N 
Emgi 

oranı (%) 

Hektolitre 

ağırlığı 

(kg/hl) 

Bin tane 

ağırlığı** 

(g) 

Tane 

iriliği 

(%) 

Tane 

sertliği 

(%) 

Dönmeli 

tane (%) 

Diğer 

taneler 

(%) 

Emgi seviyesi***         

Düşük 12 1.06c 82.63a 36.48a 82.75a 57.67a 11.24a 0.63b 

Orta 12 3.63b 80.43b 32.28b 80.42ab 57.25a 10.06a 1.99a 

Yüksek 12 5.98a 78.73c 34.28ab 79.58b 57.00a 12.53a 2.10a 

Sortex’te ayırma         

Giriş 18 5.56a 79.72b 33.86a 80.56a 57.06a 14.76a 2.36a 

Çıkış 18 1.56b 81.50a 34.96a 81.28a 57.56a 7.78b 0.80b 

*Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar istatistikî olarak birbirinden farklı değildir (p<0.05).   

** Kuru madde esasına göre.  
*** : Emgi seviyesi; düşük<%3, orta %3-7, yüksek >%7   

 

Kimyasal ve teknolojik tane özellikleri 

 
Buğday örneklerine ait kimyasal ve teknolojik 

analiz sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. Orta ve 
yüksek emgili buğdaylarda daha yüksek kül değerleri 
belirlenirken (p<0.05), protein miktarı emgi 
seviyesinden istatistikî olarak etkilenmemiştir. 
Sortex’te ayırma işlemi sonrasında, örneklerin 
ortalama kül miktarları azalıp, protein miktarları artış 
göstermiştir (p<0.05). Kül miktarında Sortex çıkışında 
meydana gelen bu azalma beklenen bir sonuçtur. 
Çünkü emgi esnasında nişastalı endosperm 
miktarında azalma meydana gelirken,  külün yoğun 
bir şekilde bulunduğu kabuk  ve  kabuk altı tabakaları  

 
diğer tabakalara göre oransal olarak artış 
göstermektedir. Sortex ile kül oranı daha yüksek olan 
bu tanelerin ayrılması ile kül oranında azalma 
meydana gelmektedir. Atlı ve ark. (1988a), Elgün ve 
ark. (1992) ve Uyanık (2006) yaptıkları çalışmalarda 
kül miktarının, süneli buğday oranındaki artışa bağlı 
olarak yükseldiğini belirlemişlerdir. Sortex girişinde 
%12.06 olan protein miktarı, Sortex çıkışında 
istatistikî olarak artmış (p<0.05) ve %12.87 oranına 
yükselmiştir. Atlı ve ark. (1988a ve 1988b) ile Özkaya 
ve Özkaya (1993) ise yaptıkları çalışmada zarar 
görmüş tane oranı arttıkça protein oranında bir artış 
olmadığını rapor etmişlerdir.   
 

 
Çizelge 3. Emgi seviyesi ve Sortex’te ayırma işleminin buğday örneklerinin bazı kimyasal ve teknolojik 

özelliklerine etkisi * 

Faktörler N Kül** (%) 
Protein** 

(Nx5.70)(%) 
Yaş gluten (%) Gluten indeks  (%) 

Emgi seviyesi***      

Düşük 12 0.58b 12.59a 28.67a 59.75a 

Orta 12 0.59a 12.51a 28.58a 53.50a 

Yüksek 12 0.60a 12.29a 27.33a 45.42b 

Sortexte ayırma      

Giriş 18 0.61a 12.06b 27.06b 48.22b 

Çıkış 18 0.58b 12.87a 29.33a 57.56a 

Çizelge 3 devamı 

Faktörler N 

Modifiye 

gluten indeks 

(%) 

Zeleny 

sedimantasyon 

(cc) 

Modifiye 

sedimantasyon 

(cc) 

Düşme sayısı (sn) 

Emgi seviyesi***      

Düşük 12 86.67a 33.67a 42.08a 388.33b 

Orta 12 64.67b 32.17ab 29.92b 394.50ab 

Yüksek 12 55.50b 29.58b 21.08c 397.83a 

Sortexte ayırma      

Giriş 18 54.22b 29.78b 24.83b 391.39a 

Çıkış 18 83.33a 33.83a 37.22a 395.72a 

  *Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar istatistikî olarak birbirinden farklı değildir (p<0.05).    
**: Kuru madde esasına göre    
*** Emgi seviyesi; düşük<%3, orta %3-7, yüksek >%7   

 
Buğday örneklerinin fizikokimyasal özellikleri 

incelendiğinde; yüksek emgi seviyesine sahip 
buğdaylar, düşük olanlara göre daha düşük gluten 
indeks, modifiye gluten indeks, Zeleny 

sedimantasyon ve modifiye Zeleny sedimantasyon 
değerlerine sahiptir. Sortex çıkışında bu 
parametrelerin tamamı istatistikî olarak önemli 
düzeyde yükselmiştir (p<0.05). Modifiye gluten indeks 
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değeri üzerine etkili “emgi seviyesi x Sortex’te ayırma” 
interaksiyonu Şekil 2’de verilmiştir. Emgi oranı 
yükseldikçe modifiye gluten indeks değeri düşmüştür. 
Her üç emgi seviyesine sahip buğday örneklerinin de 
Sortex’ten geçirildikten sonra emgili tane oranlarının 
azalmasına bağlı olarak, modifiye gluten indeks 
değerlerinde önemli artışlar olmuştur. Oransal olarak 
en fazla artışı, yüksek ve orta emgili buğday örnekleri 
vermiştir. Bu da ayırma işleminin oldukça etkili 
olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, modifiye 
gluten indeks değerinin gerek buğdayın süne-kımıl 
hasar düzeyini tespitte, gerekse ayırma etkinliğini 
belirlemede çok iyi bir parametre olduğunu 
göstermektedir.  Uyanık (2006)’da yaptığı 
çalışmalarda modifiye gluten indeks değerinin, emgi 
düzeyini tahminde ve gluten kalitesini belirlemede iyi 
bir ölçüm parametresi olduğunu ortaya koymuştur.  

 

 
Şekil 2. Modifiye gluten indeks değeri üzerine 

etkili “emgi seviyesi x Sortex’te ayırma” interaksiyonu 
(p<0.01) 

 
Zeleny sedimantasyon ve modifiye Zeleny 

sedimantasyonun protein miktar ve kalitesi 
tahmininde kullanılan ve süne kımıl zararının en çok 
etki ettiği parametreler olduğu çeşitli araştırmalarda 
rapor edilmiştir (Greenway ve ark. 1965, Atlı ve ark. 
1988a ve 1988b, Ünal ve ark. 1993, Elgün ve ark 
1998,  Karababa ve ark. 1999, Elgün ve ark. 2001, 
Türker 2002, Tayyar 2005). Aynı buğday örneğine 
standart ve modifiye sedimantasyon testleri 
uygulanarak, süne zararının etkisi tahmin 
edilebilmektedir. Modifiye edilmiş yöntemle elde 
edilen sedimantasyon değerleri, standart 
sedimantasyon değerine göre %10’dan fazla 
azalmışsa, pratikte kötü protein kalitesi ve yüksek 

enzim aktivitesinin göstergesi olarak kabul edilmekte 
ve ekmek üretiminde kullanılmamaktadır (Ünver 
2000). Sortex girişindeki ortalama standart ve 
modifiye sedimantasyon değerleri sırasıyla 29.78 cc 
ve 24.83 cc iken, Sortex çıkışında bu değerler 
sırasıyla; 33.83 cc ve 37.22 cc olarak bulunmuştur. 
Bu sonuçlar Sortex’in emgili buğdayların 
ayrılmasındaki etkinliğinin önemli bir göstergesidir.  

Undaki alfa amilaz aktivitesinin önemli bir tahmin 
parametresi olan düşme sayısı, Sortex’te ayırma 
işleminin uygulanması ile istatistikî olarak 
değişmezken, deskriptif olarak yüksek emgi oranına 
sahip buğdaylarda daha yüksek düşme sayısı 
değerleri belirlenmiştir.  

 

Alveo-konsistograf denemeleri 

 
Buğday örneklerinden elde edilen unların emgi 

seviyeleri ve Sortex’te ayırmaya göre alveo-
konsistograf değerleri ortalamalarının Duncan çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir. 
Düşük emgi seviyesine sahip buğdaylardan elde 
edilen unlar, yüksek emgi seviyeli olanlara göre, 
istatistikî olarak daha yüksek su kaldırma, uzama ve 
enerji değerlerine sahip oldukları açıkça 
görülmektedir (p<0.05). 

Sortex çıkışında, tüm alveo-konsistograf 
parametrelerinde önemli ve olumlu yönde gelişme 
görülmüştür (p<0.05). Unun su kaldırma kapasitesine 
başta gluten miktarı olmak üzere unun partikül iriliği 
ve zedelenmiş nişasta miktarı etki eder (Elgün ve ark. 
2001). Ertugay ve ark.(1995) süne zararlısının su 
absorpsiyonunu düşürdüğünü söylemesine karşın, 
Atlı ve ark. (1988a) ve Uyanık (2006) yaptıkları 
çalışmalarda zarar görmüş buğdaydan elde edilen un 
ile süne zararına uğramamış buğdaydan elde edilen 
unun su tutma kapasiteleri arasında önemli bir fark 
olmadığını belirlemişlerdir.  

Yaptığımız çalışmada her üç emgi seviyesine 
sahip buğday örneklerinin Sortex cihazında 
ayıklandıktan sonra emgili tane oranlarındaki 
azalmaya bağlı olarak;  su kaldırma kapasitelerinde 
artış olmuştur (Çizelge 4). Burada muhtemelen, 
emgili tanelerin ayrılması ile birlikte, yüksek enzimatik 
potansiyelin sebep olduğu sıvılaştırıcı etki azalarak, 
su absorsiyonu yükselmektedir.  

 
Çizelge 4. Emgi seviyesi ve Sortex’te ayırma işleminin buğday örneklerinin alveo-konsistograf değerlerine 

etkisi*  

Faktörler N Su kaldırma (%) Direnç (T) (mm) Uzama (A) (mm) T/A Enerji (joule) 

Emgi seviyesi**       

Düşük 12 58.39a 51.00a 124.00a 0.42a 176.92a 

Orta 12 57.97ab 46.92a 117.25ab 0.42a 146.58ab 

Yüksek 12 57.39b 45.50a 99.42b 0.48a 116.25b 

Sortex’te ayırma       

Giriş 18 57.32b 42.22b 100.56b 0.44a 108.06b 

Çıkış 18 58.51a 53.39a 126.56a 0.43a 185.11a 

*Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar istatistikî olarak birbirinden farklı değildir (p<0.05).   
** : Emgi seviyesi; düşük<%3, orta %3-7, yüksek >%7   
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Yoğurmaya karşı direnç gluten mukavemeti ve 
gluten kalitesi ile ilgilidir (Elgün ve ark. 2001). 
Buğdaylar Sortex cihazından geçirildikten sonra emgi 
oranlarındaki azalmaya bağlı olarak direnç değerleri 
artmıştır (Çizelge 4). Satouf ve ark. (1999) azalan 
süne emgili tane oranının hamur direncinin artışına 
neden olduğunu belirtmişlerdir.  

Uzama değeri üzerine etkili “emgi seviyesi x 
Sortex’te ayırma” interaksiyonu Şekil 3’de verilmiştir.  
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Şekil 3. Uzama değeri üzerine etkili “emgi seviyesi 
x Sortex’te ayırma” interaksiyonu (p<0.05) 

 
Sortex girişinde orta ve yüksek emgili örneklere ait 

düşük uzama değerleri Sortex çıkışında artmıştır. Bu 
sonuçlar,  emgili tanelerin uzaklaştırılması ile gluteni 
zayıflatan yüksek proteaz aktivitesinin düşürüldüğünü 
ve hamurun uzama kabiliyetinin arttığını 
göstermektedir.  

Emgi oranı arttıkça azalan enerji değerleri, 
Sortex’te emgili tanelerin ayrılması ile 108.06 J den 
185.11 J’e önemli düzeyde yükselmiştir (p<0.05). Bu 
durum, emgili tanelerle birlikte proteolitik aktivitenin 
uzaklaştırılması ve bunun sonucu artan direnç ve 
uzama değerlerine bağlı olarak, hamurun reolojik 
özelliklerinin düzelmesinden, dolayısıyla kurve alanın 
artmasından kaynaklanmaktadır. Literatür verileri bu 
sonuçları desteklemektedir (Atlı ve ark. 1988b ve 
1988c, Satouf ve ark. 1999, Türker 2002, Tuncer ve 
ark. 2002). 

 

Ekmek denemeleri 
 
Denemede kullanılan  farklı  emgi seviyelerindeki 

buğday örneklerinin Sortex’e giriş ve çıkış 
örneklerinden elde edilen unların ekmek özellikleri 
Çizelge 5’de verilmiştir.  

Yüksek emgi seviyesi, ekmek hacmi, spesifik 
hacim ve tekstür değerlerini düşürmüş (p<0.05), 
Sortex’te ayırma işlemi ile bütün ekmek özelliklerinde 
gelişme görülmüştür.  Süne- kımıl zararıyla,  tane ve 
unda artan proteolitik aktivite ekmek yapımında 
fermentasyon sırasında faaliyete geçerek, gluteni 
parçalamakta ve hamurun gaz tutma kapasitesini 
düşürerek hamurun kabarmasını önlemekte, ekmek 
hacmi düşmektedir (Kretovich 1944, Lorenz ve 
Meredith 1988, Elgün ve ark.1992, Özkaya ve 
Özkaya 1993, Ünal ve ark. 1993, Türker 1998,  
Köksel ve Sivri 2002, Tuncer ve ark. 2002). Burada, 
süne ve kımıl emgili tanelerin ayrılmasıyla, hamurun 
enerji değerleri yükselmiş, ekmek hacminin artmasına 
sebep olmuştur (Pomeranz 1988, Göçmen 1991, 
Elgün ve ark. 1992). Ekmek hacmini arttıran faktörler 
ekmek spesifik hacmini de arttırdığından (Dikici 
2005), süne-kımıl emgili tanelerin ayrılmasıyla daha 
yüksek hacim ve spesifik hacim değerleri elde 
edilmiştir (Çizelge 5). Sortex çıkışından alınan 
buğdaylardan üretilen ekmeklerin simetri, gözenek ve 
tekstür puanları, Sortex girişinden elde edilen 
buğdaylardan üretilenlere göre yüksek bulunmuştur. 
Emgili buğdayların uzaklaşmasına bağlı olarak hamur 
ve ekmek kalitesinde meydana gelen artış, 
ekmeklerin duyusal özelliklerini de olumlu yönde 
etkilemiştir. 24. ve 72. saatte ekmek içi sertliği 
incelendiğinde, istatistikî olarak önemsiz bulunmuş 
olsa da, deskriptif olarak incelendiğinde, emgi 
seviyesi arttıkça 24. ve 72. saat ekmek içi sertlik 
değerleri de artmıştır. Sortex’te temizlenmiş 
buğdaylara ait ekmekler, hem 24 hem de 72 saatlik 
depolama sürelerinde daha yumuşak ekmek içi 
özelliği vermiştir. He ve Hoseney (1991)’e göre düşük 
kaliteli unlardan yapılan ekmeklerin bayatlaması daha 
hızlı gerçekleşmektedir. Ayırma işleminin, sebep 
olduğu kalite artışı sonucu, ekmeklerin bayatlamasını 
geciktirdiği söylenebilir. Burada protein miktar ve 
kalitesini olumsuz yönde etkileyen emgili ve dönmeli 
tanelerin ayrılması önemli rol oynamaktadır. 
 
 

 
 
Çizelge 5. Emgi seviyesi ve Sortex’te ayırma işleminin buğday örneklerinden elde edilen unların ekmeklik 

kalitesine etkisi * 

Faktörler N Hacim(cc) 

Spesifik 

hacim 

(cc/g) 

Simetri 

(0–10) 

Gözenek 

(0–10) 

Tekstür 

(0–10) 

24. saat 

ekmek içi 

sertliği 

(Newton) 

72. saat 

ekmek içi 

sertliği  

(Newton) 

Emgi seviyesi**         

Düşük 12 464.58a 3.22a 7.77a 5.83a 6.13a 0.19a 0.23a 

Orta 12 420.25ab 2.96b 7.63a 5.88a 6.02a 0.23a 0.26a 

Yüksek 12 403.33b 2.88b 7.56a 5.29a 5.00b 0.25a 0.30a 

Sortex’te ayırma         

Giriş 18 381.83b 2.73b 7.21b 4.36b 3.92b 0.34a 0.38a 

Çıkış 18 476.94a 3.30a 8.10a 6.97a 7.51a 0.11b 0.15b 

*Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar istatistikî olarak birbirinden farklı değildir (p<0.05)   
** : Emgi seviyesi; düşük <%3, orta %3-7, yüksek >%7 
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SONUÇ 

 
Bu çalışmada, ticari şartlarda temin edilen farklı 

emgi oranlarındaki süne-kımıl zararına uğramış 
Bezostaya–1 çeşidi buğdaylardan emgili tanelerin 
ayrılmasında, görüntü analizi esasına göre çalışan 
Sortex cihazının performansı araştırılmıştır.  

Özellikle tanenin emgi bölgelerinde oluşan unsu 
yapı gelişmesine bağlı olarak, süne-kımıl emgili 
taneler başarı ile ayrılmış, yüksek emgi oranına sahip 
buğdaylarda daha yüksek performans artışı tespit 
edilmiştir. Sonuç olarak, Sortex cihazı ile süne-kımıl 
emgili buğdayların ayrılmasının mümkün olduğu, bu 
ayırma işlemi ile ekmeklik kalitede buğday elde 
edilebildiği ve ekmeklik paçalda kullanılabileceği 
belirlenmiştir.  
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The effects of late rains occurring in harvesting time on some quality traits of wheat 

SUMMARY 

This study was conducted in Konya to investigate how much late rains occuring in harvesting time in some years affect 

quality characteristics of wheat. As cultivars, Gerek 79 and Dağdaş 94 were chosen, which have, respectively, medium hard 

white, hard white grains. The experimental design was split plot, in which cultivars were placed in main plots, rain applications 

in sub plots separately and in combinations. Rain applications were made by pulvarizing water equal to 30 mm to each plot 

during evening and night hours. After harvesting, the samples taken from each plot were evaluated and analyzed for grain 

color, grain color brigtness, thousand kernel weight, test weight, grain hardness and protein percentage, protein quality, falling 

number, flour yield and dough softening value. 

As expected, cultivars were significanly different from eachother for most of the traits investigated. However, rain 

applications resulted in limited effects on most of quality traits. Only on grain color, grain color brightness and test weight, 

significant effects were obtained in paralel to increasing number of applications and later grain-growing stages. This effects 

was more visiable on Gerek 79. Additionally, although it was not statistically significant, it is expected that significant effects 

my take place on grain hardness in some years when heavy continous rains occur and air temperature and humudity remain 

higher for a prolonged period of time. Cultivar x application interactions were insignificant for all traits. 

The results of this study indicate that the rains coming in harvest time in Konya in some years, on condition that not heavy 

and continous, do not affect quality traits of bread wheat in general except for grain appearance and, to some extent, for test 

weight.  Even if some rain may ocurs in harvesting time in Konya in some years, since these rains stops in a short time and 

after it air temperature arises rapidly, resulting in dry air conditions, chemical changes in grain will remain limited.  
 

KEY WORDS: Bread wheat, rain, harvesting time, quality 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Konya’da bazı yıllarda hasat döneminde gelen yağışların ekmeklik buğday kalitesini ne kadar etkilediğine bir 

ışık tutabilmek amacıyla yürütülmüştür. Çeşit olarak orta sert ve sert, beyaz daneli iki ekmeklik buğday çeşidi, sırasıyla Gerek 

79 ve Dağdaş 94, kullanılmıştır. Deneme deseni olarak bölünmüş parseller deneme deseni seçilmiş, ana parsellerde çeşitler, alt 

parsellerde de sert hamur döneminden başlayarak tekli ve kombinasyonlu olarak sekiz farklı temsili yağış uygulaması yer 

almıştır. Yağış uygulamaları parsellere 30 mm yağışa denk gelecek şekilde su püskürtülerek akşam ve gece saatlerinde 

yapılmıştır. Hasat sonucu elde edilen ürünlerde dane rengi, dane parlaklığı, bin dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, dane sertliği 

yanında protein yüzdesi, protein kalitesi, düşme sayısı, un verimi ve yumuşama değeri gibi kalite özellikleri değerlendirilmiştir.  

Doğal olarak, incelenen özelliklerin çoğu için çeşitler önemli farklılıklar göstermişlerdir. Buna karşılık, uygulamaların 

kalite özellikleri üzerindeki etkileri sınırlı kalmıştır. Sadece dane rengi, dane parlaklığı ve hektolitre ağırlığı üzerinde, artan 

uygulama sayısı ve dane gelişme dönemine paralel olarak, uygulama etkisi önemli bulunmuştur. Bu değişim orta sert daneli 

Gerek 79 çeşidinde daha belirgindir. Ġlave olarak, çalışmada önemli olmamakla birlikte yağışın daha yoğun ve havaların daha 

serin olacağı yıllarda dane sertliği üzerinde önemli etkiler olabileceği kanaati oluşmuştur. Çeşit x uygulama etkileşimleri bütün 

özellikler için önemsiz çıkmıştır. 

Bu çalışmanın sonuçları, Konya bölgesinde bazı yıllarda hasat döneminde gelen yağışların, ağır ve sürekli olmadığı 

taktirde, dane görünümü ve bir dereceye kadar hektolitre ağırlığı dışında buğdayın ekmeklik kalitesini olumsuz 

etkilemeyeceğine işaret etmektedir. Bazı yıllarda hasat döneminde gelen yağışlar kısa sürdükleri ve arkasından havalar hemen 

ısındığı ve kuruduğu için dane içinde kimyasal değişiklikler oldukça sınırlı kalacak, dane rengi ve parlaklık değişimleri ise 

görünüm ötesinde fazla bir önem taşımayacaktır. 
 

ANAHTAR KELĠMELER: Ekmeklik buğday, yağmur, hasat dönemi, kalite 
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GİRİŞ 

 
Buğday dane ve un kalitesi öncelikle genetik 

kontrol altındadır. Ancak, yetiştirme şartları ve  
genotip x yetişme şartları etkileşimleri kalite üzerinde 
önemli etkiler yapabilmektedir (Atlı 1987; Beuerlein ve 
ark. 2003; Buck ve ark. 2007; Ekiz, 1996; Lukow ve 
McVetty 1991; Kettlewel ve ark. 2003; Oweis ve ark. 
1999; Smith ve Gooding 1999). 

Kalitenin genetik kontrolü esas olarak çekirdek 
genleri tarafından idare edilmektedir. Bunun yanında 
sitoplazmik genetik faktörler ve stoplazma x çekirdek 
etkileşimleri de kalite üzerinde etkili olabilmektedir 
(Ekiz 1996; Graybosch ve ark. 1996; Huebner ve ark. 
1997; Triboï ve ark. 2000; Zhu ve Khan 2001). Bütün 
bunlara yetiştirme ve çevre şartlarının etkileri önemli 
genotip x çevre etkileşimleri de ilave edildiğinde, 
yüksek verim ve kaliteyi yakalayabilmenin zorluğu ve 
çeşit seçimi, ekim zamanı, ekim normu, gübreleme, 
yağış, sulama ve hasadın en iyi şekilde idare 
edilmesinin önemi anlaşılmaktadır (Graybosch ve ark. 
1996; Oweis ve ark. 1999: Salinger ve ark.1995; 
Smith ve Gooding 1999, Tonkin 2004; Zhu ve Khan 
2001). Öte yandan, danenin protein kompozisyonu 
dane gelişimi sırasında değişmekte, yağış, yüksek 
sıcaklık, kuraklık gibi dane dolumunu kısaltan veya 
uzatan şartlar protein fraksiyonları ve değişik molekül 
ağırlıklı glutenin dengesini etkilemektedir (Jamieson 
ve ark. 2001).  

Çalışmalar dane oluşum ve olgunlaşma 
dönemindeki yağışlı ve serin havanın kaliteyi 
düşürdüğünü, özellikle hektolitre ağırlığının fazla 
etkilendiğini göstermiştir (Beuerlein ve ark. 2003; 
Crosbie ve ark. 1998; Guarienti 1996; Pollock 2003; 
Takashi ve ark. 1961; USDA 2003; Crosbie ve ark. 
1998) hasat sırasında gelen yağışa çeşit tepkilerinin 
farklı olduğunu, beyaz danelilerin genelde başakta 
çimlenme ve diğer kalite değişikliklerine daha hassas 
olduklarını tespit etmişlerdir. Smith ve Gooding 
(1999), İngiltere’de, 1975–1995 yılları verilerine göre 
buğdayda olgunlaşma dönemindeki hava sıcaklığı ile 
yağışın özellikle protein yüzdesi ve alfa amilaz 
aktivitesi üzerinde önemli etki yaptığını ve hektolitre 
ağırlığındaki varyasyonda önemli paya sahip 
olduğunu vurgulamışlardır. Kettlewel ve ark. (2003) 
buğdayda süt olumdan hasada kadar dane gelişim 
sürecinde gelen yağışların özellikle hektolitre 
ağırlığını düşürdüğünü tespit etmişlerdir. Bir 
çalışmada fizyolojik olum ile hasat arasında gelen 
yağışın hektolitre ağırlığı yanında protein kalitesini de 
düşürdüğü (Guarienti 1996), bir başka çalışmada 
(Pollock 2003) ise hasat sırasındaki yağışın enzim 
faaliyetlerini başlattığı, nişastayı değişime uğrattığı, 
neticede ürün ve ekmek kalitesini olumsuz etkilediği, 
ilave olarak, yağışlı ve serin ortamda gelişen fungal 
hastalıkların kaliteyi daha da kötüleştirdiği 
belirlenmiştir. Benzer şekilde Japonya’da, olgunlaşma 
sırasındaki nemli havanın hamurun zayıf ve yapışkan 
olmasına neden olan en önemli faktör olduğu ve en 
ciddi olumsuzlukların sert hamur dönemi ve 
sonrasında yaşandığı bildirilmiştir Takashi ve ark. 
(1961).  

Literatürde yer alan çalışmaların çoğu dane 
oluşum ve hasat döneminin yağışlı ve serin geçtiği, 
hava rutubetinin yüksek seyrettiği ülkelerde ve 
bölgelerde yürütülmüş, bu şartlar altında başakta 
çimlenme sorunu yaşandığı, kalitenin olumsuz 
etkilendiği ortaya konmuştur. Ancak, bu tür çalışmalar 
İç Anadolu gibi, hasat döneminde hava rutubetinin 
oldukça düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu ve 
olsa bile yağışların kısa sürdüğü ve yağış sonrasında 
rutubetin hızla kaybolduğu bölgelerde yeterli değildir.  

Bazı yağışlı yıllarda ortaya çıkan kanaat ve 
kararlar gerçeği yansıtmayabilir. Hasadın yağışlı 
geçtiği yıllarda, kalitenin düştüğü gerekçesiyle ürün 
fiyatlarında önemli düşüşler yaşanabilmektedir. 
Ancak, varsa bile, bu kalite düşüşünün ne kadarının 
hasat sırasında gelen yağıştan, ne kadarının diğer 
yetiştirme şartlarından kaynaklandığını izah edecek 
yeterli çalışma ve veri bulunmamaktadır.  

Bu çalışma, hasadın yağışlı geçtiği yıllarda 
bölgemizde buğday kalitesinde yaşanabilecek 
sorunlara ışık tutacak ve kanaat ve kararların 
oluşmasında kullanılabilecek veriler üretmek amacıyla 
yürütülmüştür. 

 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
 

Çalışma Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü tarlalarında yürütülmüştür. Çeşit 
olarak Konya civarında yaygın olarak ekilmiş olan iki 
adet ekmeklik buğday çeşidi, Gerek 79 ve Dağdaş 94, 
kullanılmıştır. Gerek 79 orta kalitede, orta sert-beyaz 
daneli, Dağdaş 94 ise orta kalitede sert-beyaz 
danelidir. Yağış uygulaması sekiz adettir:  

1- Şahit;  
2- Sert hamur olum (SHO),  
3- Fizyolojik olum (FO);  
4-Sarı olum (SO);  
5- Sert hamur olum + Fizyolojik olum (SHO + FO), 
6- Sert hamur olum + Sarı olum (SHO + SO);  
7- Fizyolojik olum + Sarı olum (FO–SO),  
8- Sert hamur olum + Fizyolojik olum + Sarı olum 

(SHO + FO + SO) şeklindedir.  
Deneme deseni Bölünmüş Parseller Deneme 

Desenidir. Ana parsellere çeşitler, alt parsellere de 
temsili yağmur uygulamaları konmuştur. Tekrarlama 
sayısı dörttür. Parsel büyüklükleri 2.4 m x 10 m’dir. 
Sıra arası mesafe 20 cm olup, metrekareye 550 dane 
ekilmiştir. Komşu parsellere yapılan uygulamalardan 
oluşabilecek etkileri engellemek amacıyla parseller 
arasında 3 metre tampon boşluklar bırakılmıştır. Ekim 
tarihi 20 Ekim’dir. Dekara 7 kg N ve 7 Kg P2O5 
hesabıyla gübre uygulanmıştır.  

Yağmur uygulamaları akşam saatlerinde gün 
batımından sonra başlamış, traktörle çalışan bir 
püskürtme makinesiyle her parsele, 30 mm yağış 
hesabıyla, 750 lt su yaklaşık 40 dakikada 
püskürtülmüştür. Uygulama akşam saatlerinde 
yapılarak başak etrafındaki hava rutubetinin hiç 
değilse gece boyunca nispeten yüksek olması 
sağlanmaya çalışılmıştır. Sarı olum dönemindeki 
uygulamada arka arkaya iki gün, her birisi 30 mm, 

http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C18
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C26
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C26
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C53
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C60
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C18
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C18
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C60
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C60
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C28
http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C28
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toplamda 60 mm yağışa eşdeğer su püskürtülerek 
rutubet etkisi artırılmıştır.  

Hasat parsel biçerdöveri ile yapılmıştır. Elde 
edilen ürünlerden alınan örnekler fiziksel ve kimyasal 
kalite analizlerine tabi tutulmuştur. Dane rengi, dane 
parlaklığı, bin dane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 
dane sertliği, protein yüzdesi, protein kalitesi, düşme 
sayısı,  un verimi ve yumuşama değeri ise Ankara 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü kalite 
laboratuarında tespit edilmiştir. Dane rengi ve 
parlaklığı gözle 1–5 skalasına göre değerlendirilirken, 
bin dane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı Genç (1974)’e 
göre belirlenmiştir. Diğer analizler için kullanılan 
metotlar Williams ve ark. (1986) tarafından 
tanımlanmıştır.  

İstatistiki analizler MSTAT-C programı ile 
yapılmıştır ve farkların önemliliği AÖF testine göre 
belirlenmiştir.. 

 
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
 

Dane rengindeki değişim (1.69 ve 1.31) Gerek 79 
çeşidinde daha belirgin olmuştur. Dane parlaklığı 
değişimi   Gerek 79  çeşidinde   daha  fazla olmasına  

 

rağmen istatistikî olarak önemli değildir. Uygulama 
etkisi hem renk hem de parlaklık üzerinde sarı olum 
döneminde daha etkili olmuş, kombinasyonlarla bu 
etki giderek artmıştır. Dane rengindeki değişim, dane 
parlaklığındaki değişime göre daha sınırlı kalmış, bu 
da parlaklığın rutubetten daha fazla etkilendiğini 
göstermiştir (Çizelge 1).  

Bin dane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı sonuçları 
Çizelge 2’de verilmiştir. Bin dane ağırlığı yönünden 
çeşitler arasındaki fark oldukça önemli bulunurken 
uygulamalardan ve etkileşimlerden kaynaklanan 
önemli bir etki tespit edilmemiştir. Çeşitlerin hektolitre 
ağırlıkları arasındaki fark p=0.5 seviyesinde önemli 
iken uygulamanın etkisi ise p=0.01 seviyesinde 
önemli bulunmuştur. Şahit ile sert hamur dönemi 
uygulaması benzer sonuçlar, sırasıyla 78.47 ve 78.53, 
verirken, daha sonraki dönemlerin ve 
kombinasyonların etkisi hektolitre ağırlığını giderek 
azaltmıştır.  

Dane sertliği ve dane proteini üzerinde 
yağmurlama uygulamaları önemli bir etki 
göstermemiş, sadece çeşitler arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (Çizelge 3). Gerek 79 Dağdaş 94’e göre 
daha yumuşak (76.76 ve 32.41) dane yapısına ve 
daha düşük protein yüzdesine (%12.80 ve %14.62) 
sahip olmuştur. 

 
 
 
Çizelge 1. Dane olum döneminde temsili yağmur uygulamalarının buğday dane rengi ve parlaklığı üzerine 

etkileri.  

Yağmurlama 
uygulamaları 

Dane rengi* Dane parlaklığı** 

Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama 

Şahit 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sert Hamur Olum (SHO) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fizyoljik Olum (FO) 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50 1.50 

Sarı Olum (SO) 2.00 1.50 1.75 2.75 2.00 2.38 

SHO + FO 1.50 1.25 1.38 2.50 2.00 2.25 

SHO + SO 2.00 1.50 1.75 3.00 2.50 2.75 

FO + SO 2.25 1.50 1.88 3.00 2.75 2.88 

SHO + FO + SO 2.50 1.50 2.00 3.50 2.75 3.13 

Ortalama 1.69 1.31 - 2.28 1.94 - 

 
Çeşit AÖF = 0.33* 
Uygulama AÖF = 0.69** 
İnteraksiyon AÖF= öd 

Çeşit AÖF = 0.40** 
Uygulama AÖF = 1.12** 
İnteraksiyon AÖF= öd 

DK 4.6 5.1 

  * Dane Rengi, 1–5 Skalasına göre: 1=Normal dane; 5=Tamamıyla ağarmış dane. 
** Dane Parlaklığı, 1–5 Skalasına göre: 1=Normal dane; 5=Mat-parlaklığı kaybolmuş dane. 
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Çizelge 2. Dane olum döneminde temsili yağmur uygulamalarının 1000 dane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı 
üzerine etkileri. 

Yağmurlama 
uygulamaları 

1000 dane ağırlığı (gr) Hektolitre (Kg/100 lt) 

Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama 

Şahit 30.48 35.55 33.01 77.78 79.18 78.47 

Sert Hamur Olum (SHO) 31.10 35.53 33.31 78.13 78.93 78.53 

Fizyolojik Olum (FO) 30.08 34.58 32.33 77.55 77.78 77.66 

Sarı Olum (SO) 29.85 35.03 32.44 76.80 78.55 77.68 

SHO + FO 31.88 35.50 33.69 77.45 78.53 77.99 

SHO + SO 30.65 35.08 32.86 76.45 78.18 77.31 

FO + SO 29.93 35.40 32.66 76.13 78.00 77.06 

SHO + FO + SO 30.68 35.13 32.90 76.18 78.28 77.23 

Ortalama 30.58 35.22 - 77.06 78.43 - 

 
Çeşit AÖF = 1.81 ** 
Uygulama AÖF = öd 
İnteraksiyon AÖF= öd 

Çeşit AÖF = 1.03* 
Uygulama AÖF = 0.64** 
İnteraksiyon AÖF= öd 

DK 3.55 0.81 

 
 
Çizelge 3. Dane olum döneminde temsili yağmur uygulamalarının dane sertliği ve dane protein yüzdesi üzerine 

etkileri. 

Yağmurlama 
uygulamaları 

Dane sertliği (%) Dane proteini (%) 

Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama 

Şahit 76.82 34.30 55.56 12.77 14.30 13.54 

Sert Hamur Olum (SHO) 77.62 33.82 55.72 12.75 14.45 13.60 

Fizyolojik Olum (FO) 78.07 34.25 56.16 12.77 14.60 13.69 

Sarı Olum (SO) 77.57 31.75 54.66 12.70 14.40 13.55 

SHO + FO 75.82 31.25 53.54 12.67 14.80 13.74 

SHO + SO 75.12 30.93 53.03 12.95 14.95 13.95 

FO + SO 75.85 30.45 53.15 12.92 14.65 13.79 

SHO + FO + SO 77.20 32.55 54.87 12.87 14.77 13.83 

Ortalama 76.76 32.41  12.80 14.62  

 
Çeşit AÖF = 13.33** 
Uygulama AÖF = öd 
İnteraksiyon AÖF= öd 

Çeşit AÖF = 0.68** 
Uygulama AÖF = öd 
İnteraksiyon AÖF= öd 

DK 4.28 2.49 

 
 
 
Düşme sayısı ve un verimi yönünden sadece 

çeşitler arasındaki fark oldukça önemli çıkmış, 
uygulama ve çeşit x uygulama etkileşimleri ise 
önemsiz bulunmuştur. Gerek 79 için düşme sayısı 
306.3 iken, Dağdaş 94 için 483.2 olmuştur. Yine un 
verimi daha yumuşak daneli olan Gerek 79 için 
(%47.2 ve %31.9) daha yüksek çıkmıştır. 

Çeşitler  gluten  kalitesini  gösteren  SDS değerleri  

yönüyle (33.57 ml ve 33.29 ml) benzerlik 
göstermişlerdir. Yağmur uygulamasının ve 
etkileşimlerin önemli olmadığı bulunmuştur. 
Yumuşama değeri yönünden, çeşitler arasındaki fark 
önemli bulunurken, 54.28 ve 70.31) uygulama ve çeşit 
x uygulama etkileşimleri önemli bulunmamıştır 
(Çizelge 5). 
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Çizelge 4. Dane olum döneminde temsili yağmur uygulamalarının düşme sayısı ve un verimi üzerine etkileri.  

Yağmurlama 
uygulamaları 

Düşme sayısı Un verimi (%) 

Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama 

Şahit 327.50 489.25 408.37 47.15 29.47 38.31 

Sert Hamur Olum (SHO) 284.75 475.00 379.87 46.70 33.17 39.94 

Fizyolojik Olum (FO) 322.75 462.25 392.50 48.13 30.63 39.38 

Sarı Olum (SO) 302.50 480.25 391.37 45.65 31.88 38.76 

SHO + FO 304.50 464.00 384.25 48.35 32.00 40.17 

SHO + SO 309.50 518.00 413.75 47.55 31.78 39.66 

FO + SO 293.75 482.50 388.25 46.70 30.60 38.65 

SHO + FO + SO 305.50 494.50 400.00 47.68 31.60 39.64 

Ortalama 306.34 483.20 - 47.24 31.91 39.31 

 
Çeşit AÖF = 20.76** 
Uygulama AÖF = öd 
İnteraksiyon AÖF= öd 

Çeşit AÖF = 8.85** 
Uygulama AÖF = öd 
İnteraksiyon AÖF= öd 

DK 6.26 7.11 

 
Çizelge 5. Dane olum döneminde temsili yağmur uygulamalarının protein kalitesi (SDS) ve yumuşama değerleri 

üzerine etkileri. 

Yağmurlama 
uygulamaları 

SDS (ml) Yumuşama değeri 

Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş 94 Ortalama 

Şahit 32.50 32.07 32.29 54.05 70.30 62.17 

Sert Hamur Olum (SHO) 31.60 34.30 32.95 54.40 69.70 62.05 

Fizyoljik Olum (FO) 33.00 33.98 33.49 54.48 69.80 62.14 

Sarı Olum (SO) 32.50 33.13 32.81 53.65 70.18 61.91 

SHO + FO 32.90 32.78 32.84 54.13 70.73 62.43 

SHO + SO 34.43 33.98 34.20 54.60 71.02 62.81 

FO + SO 37.40 34.13 33.76 54.17 70.23 62.20 

SHO + FO + SO 34.23 31.95 33.09 54.75 70.50 62.63 

Ortalama 33.57 33.29  54.28 70.31  

 
Çeşit AÖF = öd 
Uygulama AÖF = öd 
İnteraksiyon AÖF= öd 

Çeşit AÖF = 1.25** 
Uygulama AÖF = öd 
İnteraksiyon AÖF= öd 

DK 6.74 1.60 

 
Elde edilen sonuçlar, bölgemizde hasat sırasında 

gelen yağışların, yağışın miktarı ve sürekliliğine bağlı 
olmak şartıyla, dane rengi ve dane parlaklığını önemli 
şekilde etkilediğini, hektolitre ağırlığı üzerinde ise bir 
miktar etkinin olabildiğini göstermiştir. Diğer kalite 
özellikleri üzerinde çeşitler arasındaki farklar dışında 
bir etki görülmemiştir.  

Birçok ülke ve bölgede hasat sırasında gelen 
yağışlı ve serin havanın, özellikle rutubetli bölgelerde, 
kalite üzerindeki olumsuz etkisi bilinmektedir. Bu 
şartlarda amilaz aktivitesinin artması nişastanın 
parçalanmasına ve hatta başakta çimlenmeye neden 
olabilmekte, verim ve kalite kaybıyla 
sonuçlanabilmektedir. Bizim çalışma şartlarımız ve 
bölgemizde bu risk oldukça düşük görünmekte ve 
sonucun bölgenin iklim özellikleriyle yakın ilişkisine 
işaret etmektedir.  

Jamieson ve ark. (2001) tarafından da izah edildiği 
gibi, dane gelişim sürecinde danenin protein 
kompozisyonu dönemsel değişiklikler göstermekte, 
yağış, yüksek sıcaklık, kuraklık gibi dane dolumunu 
kısaltan veya uzatan şartlar protein fraksiyonları 
dengesini etkilemektedir. Aktif dane gelişimi sırasında 
sıcaklık, yağış, gübreleme, kuraklık ve benzeri 
etkilerin son kalite üzerindeki etkileri kaçınılmazdır. 
Buna rağmen, hasat olgunluğuna gelmiş bir danede 
sonradan oluşacak değişimlerin, özellikle hasat 
dönemi sıcak, hava rutubeti düşük olan bir bölgede, 
sınırlı kalma ihtimali oldukça yüksektir.  

Bu çalışmada yağış temsil edilmiştir. Bu nedenle 
sonuçların birebir tabii şartlarla uyumlu olduğunu 
söyleyebilmek zordur. En başta sürekliliği olan genel 
bir serinlik ve rutubeti sağlamak mümkün olamamıştır. 
Tabiatta günlerce ardı ardına gelen yağışlarla 

http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/388/1731#ERG183C28
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rutubetin çevrede yükseldiği, rutubet ve serinliğin 
dane üzerinde etkilerinin olabileceği göz ardı 
edilmemelidir.  

Hasat dönemindeki yağışların ilk etkisinin buğday 
kabuk rengi ve parlaklığı üzerinde olması 
kaçınılmazdır. Ancak, özellikle bölgemizde bazı 
yıllarda hasat döneminde gelen yağışın dane rengi ve 
parlaklığı dışında kaliteyi ne kadar etkilediği fazla 
araştırılmamıştır. Çoğu kez gerçek verilere ve 
analizlere dayanmadan, zaman zaman bu durumun 
spekülatif amaçlı olarak kullanılabileceği, ucuz mal 
temini için zemin hazırlanabileceği şeklinde 
endişelere neden olmuştur. 

Her ne kadar, iklim durumu, çevresel faktörler 
kaliteyi etkilese de bu değişimler genetik kontrol 
altındadır ve seleksiyonla daha az etkilenen 
genotiplerin geliştirilmesi mümkün görünmektedir 
(Ekiz, 1996; Lukow ve McVetty 1991, Buck ve ark. 
2007). Bu nedenle, genetik varyasyonun yeterli ve 
seleksiyon şartlarının uygun olduğu ortamlarda bu 
konuda başarı şansı vardır. Örneğin, Crosbie ve ark. 
(1998), hasat sırasında gelen yağışa çeşit tepkilerinin 
farklı olduğunu, beyaz danelilerin genelde başakta 
çimlenme ve diğer kalite değişikliklerine daha hassas 
olduklarını tespit etmişlerdir. Bu nedenle, bu 
çalışmada kullanılan çeşitlerin beyaz daneli olmasına 
dikkat edilmiş,   böylece olabilecek etkiyi daha iyi 
görebilmek amaçlanmıştır. Buna rağmen, etki oldukça 
sınırlı kalmıştır. Sorunun belirgin olduğu yerlerde 
kırmızı daneli çeşitlerle başarı şansı artabilir. 

Genetik kontrol yanında çevre ve genotip x çevre 
etkileşimlerinin de önemi dikkate alınarak yağış, 
sulama, gübreleme, hasat, vs. etkileri arasındaki 
denge korunmaya çalışılmalıdır. Örneğin hasat 
dönemi yağışlı geçen bölgelerde varsa sulamanın 
hasada yakın azaltılması, azotlu gübre dozunun 
yükseltilmesi veya bir kısmının başaklanma sonrasına 
bırakılması önerilebilir. Tonkin (2004) tarafından da 
bildirildiği gibi, çevresel faktörlere karşı tampon etkisi 
olan ekim normu çok iyi ayarlanarak olumsuz etkiler 
azaltılabilir. Yüksek ekim normu çevresel etkileri 
azaltırken, kurak, sıcak ve rutubetli havalarda düşük 
ekim normu daha fazla etkilenebilmektedir. Bunun 
nedeni ise ana sap ile kardeşler arasındaki 
etkilenmenin farklı olmasıdır. Yüksek ekim normu ile 
çevre faktörlerinden daha fazla etkilenen geç kardeş 
sayısı azalmakta ve olgunlaşma süresini kısalarak 
daha uniform ve daha kaliteli daneler elde 
edilebilmektedir. Kardeşlenmenin fazla olduğu 
şartlarda, sonradan gelen kardeşlerin olumsuz hava 
şartlarından daha fazla etkileneceği kaçınılmazdır. Bu 
nedenle, bu tür sorunların yaşandığı bölgelerde daha 
yüksek ekim normları tavsiye edilebilir. 

 
 
SONUÇ  

 
Bu çalışmanın sonuçları, Konya bölgesinde bazı 

yıllarda gelen yağışların, yoğun ve sürekli olmamak 
kaydıyla, dane görünümü dışında buğdayın ekmeklik 
kalitesini olumsuz etkileyecek bir sorun 
oluşturmayacağı yönündedir. Bölgemizde de çok 

yağış ve uzun süren serin hava şartlarında bazı 
sorunların olması mümkündür. Ancak, böyle 
durumların olma ihtimali Konya ve İç Anadolu 
şartlarında oldukça nadirdir. Bazı yıllarda gelen 
yağışların kısa sürmesi ve arkasından seyreden 
yüksek sıcaklıklar nedeniyle başak ve dane kısa 
sürede kurumakta ve dane içinde kimyasal 
değişiklikler oldukça sınırlı kalmaktadır. 
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