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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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Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
“Ekonomi İstatistik ve Yayım Bölümü” 
P.K. 125    42020- Konya /TÜRKİYE 
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Bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) hatlarının verim, verim öğeleri 

ve kalite özellikleri ile bu özellikler arasındaki ilişkilerin 
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Determination of yield, yield components and quality properties of some safflower  

(Carthamus tinctorius L.) lines and relations between these properties  

SUMMARY 

 

This research was conducted in 2009 and 2010 safflower growing period (March-August) at Bahri Dagdas International 

Agricultural Research Institute’s experiment field under the rainfed conditions and it was aimed to determine yield, quality and 

morphological characters of breeding lines from different origin. 48 safflower lines which selected from different safflower 

populations which obtained from USA gene bank were used as reseach material and 2 local safflower varieties (Dincer and 

Remzibey-05) used as standard material. According to the study results; while line 52-1 the earliest as 74.0 days; line 66-2 the 

latest as 79.2 days were found for flowering day number; for plant height values line 42 the highest as 77.0 cm;  line 106-2 as 

63.4 cm the lowest were found; according to seed yield values line 52-1 had the highest (2930 kg/ha), line 66.2 had the lowest 

(1493 kg/ha); for crude oil ratio values, line USA 5 had the highest ratio 38.8% and line 25-3 had the lowest ratio (25,9 %); for 

crude oil yield, line 28-2 had the highest yield as 928 kg/ha, line 66-2 had the lowest yield as 556 kg/ha. 

Statistically significant relations were found between studied all characters, the highest positive correlation was found 

between seed yield and crude oil yield (r= 0.9602**), the highest negative correlation was found between seed yield and crude 

oil ratio (r= -0.4671**). 

 

KEY WORDS: Safflower, oil, yield components, protein, seed yield 

 

ÖZET 

 

Bu araştırma, 2009 ve 2010 yılları aspir gelişme periyodunda (Mart-Ağustos) Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü deneme arazisinde kuru şartlarda yürütülmüş olup, farklı orijinli ıslah hatlarının verim, kalite ve morfolojik 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal olarak ABD Gen Bankasından temin edilen farklı orijinli aspir 

popülâsyonlarından seleksiyonla elde edilen 48 adet aspir hat kullanılmış, 2 adet yerli aspir çeşidi (Dinçer ve Remzibey-05) 

standart olarak yer almıştır. Çalışma sonucunda; çiçeklenme gün sayısı bakımından 74.0 gün ile 52-1 numaralı hat en erkenci, 

79.2 gün ile 66-2 numaralı hat en geçci olarak belirlenirken, bitki boyu bakımından en yüksek 77.0 cm ile 42 numaralı hat, en 

düşük 63.4 cm ile 106-2 numaralı hat, tohum verimi bakımından en yüksek 52-1 numaralı hat (293.0 kg/da), en düşük 66.2 

numaralı hat (149.3 kg/da), ham yağ oranı bakımından en yüksek %38.8 ile ABD 5 numaralı hat, en düşük %25.9 ile 25-3 

numaralı hat, ham yağ verimi bakımından en yüksek 928 kg/ha ile 28-2 numaralı hat, en düşük 556 kg/ha ile 66-2 hat, olarak 

tespit edilmiştir. 

İncelenen tüm özellikler bakımından istatistiki olarak önemli ilişkiler tespit edilmiş, en yüksek pozitif ilişki tohum verimi 

ile ham yağ verimi arasında (r=0.9602**), en yüksek negatif ilişki ise tohum verimi ile ham yağ oranı arasında  (r=-0.4671**)  

bulunmuştur. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Aspir, yağ, verim unsurları, protein, tohum verimi 
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GİRİŞ 
 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Bulgaristan’dan gelen 

göçmen soydaşlarımız tarafından Türkiye’ye getirilen 
aspir; ilk olarak 1931 yılında Yenice adıyla tescil 
edilmiş, bunu 1977 yılında Dinçer, 2005 yılında 
Remzibey-05 çeşitleri takip etmiştir. Tescilli bu üç 
çeşit içerisinde yaygın olarak Dinçer ve Remzibey-05, 
Balıkesir, Eskişehir, Isparta ve Konya gibi birkaç 
ilimizde geleneksel olarak yetiştirilmektedir (Öztürk ve 
ark. 2009).  

Üreticiye yeni alternatifler sunarken bunların 
benimsenebilmesi için çiftçi ve sanayici istekleri göz 
önüne alınmalıdır. Yağ bitkileri tarımının 
ekonomikliliğini etkileyen en önemli faktörler düşük 
tohum verimi ve yağ oranıdır. 

Aspirin diğer yağ bitkilerine göre düşük yağış alan 
kurak bölgelere adaptasyon yeteneğinin daha yüksek 
olması, bu bitkinin yakın bir gelecekte tarımının 
gelişeceği ve öneminin artacağı umudunu 
vermektedir (Beg 1993). Özellikle kurağa, tuzluluğa 
ve nispeten de soğuğa olan yüksek toleransı 
nedeniyle Türkiye’nin kurak tarım alanlarında 
değerlendirilebilecek alternatif ürünlerden biri olarak 
görülmektedir. FAO raporlarına göre, Türkiye'de 
ekilebilir tarım alanları arasında 2–2.5 milyon ha’da 
tuzluluk sorunu yaşanmaktadır. Bu tip sorunlu tarım 
alanları üzerinde tarımsal faaliyette bulunulmasına 
izin verebilecek birkaç önemli kültür bitkisinden birisi 
de aspirdir (Francois ve Bernstein 1964). 

Ticari aspir çeşitlerinde % 25–40 arasında yağ 
bulunmaktadır. Ortalama %75 oranında linoleik asit 
(omega-6) içeren aspir yağı, özellikle damar sertliği 
(antherosclerosis) tedavisinde ve yüksek kan 
kolesterolünün düşürülmesinde kullanılabilecek diyet 
bitkisel yağlardan birisidir (Weiss 1971). Aspir yağı 
ayrıca yemeklik yağ üretimi yanında, çabuk kuruma 
özelliği nedeniyle buruşmaya ve yüksek neme 
dayanıklı boya üretiminde de aranan bir maddedir 
(Weiss 1983). 

Ülkemiz ekolojik koşullarının yetiştiriciliğine 
oldukça uygun olması, mekanizasyon problemi 
bulunmaması, yağ kalitesinin yüksek olması (Baydar 
ve Turgut 1993) gibi avantajları nedeniyle aspir, 
ülkemizin yağ açığını kapatmaya aday bir bitki 
durumundadır. 

Aspir ıslah çalışmalarında en önemli 
problemlerden birisi yerel materyalin özellikle yağ 
oranı açısından varyasyonun dar olmasıdır. Bu 
çalışma, aspirde çalışan araştırmacılara geniş bir 
genetik taban oluşturularak yeni aspir çeşitleri 
geliştirmede gerekli ıslah materyallerinin elde 
edilmesine katkı sağlayacaktır. 

MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Konya ekolojik koşullarında 2009 ve 2010 yılları 

Mart-Ağustos ayları arasında yürütülen araştırmada 
ABD Gen Bankasından temin edilen farklı orijinli aspir 
popülasyonlarından seleksiyonla elde edilmiş 48 adet 
aspir hattı ile yürütülen araştırmada Eskişehir 
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden (Batı 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü) temin 
edilen 2 adet yerli aspir çeşidi (Dinçer ve Remzibey–
05) standart olarak kullanılmıştır. Araştırma materyali 
2006 yılında ABD gen bankasından temin edilmiştir. 
2007 yılında farklı ülke menşeli 100 adet karışık 
popülâsyondan daha çok morfolojik özelliklerine göre 
245 adet tek bitki seçilmiş, 2008’de tek bitki sıraları 
oluşturulmuş, bu sıralardan tohum verimi, yağ oranı, 
yağ verimi gibi özellikler yönünden seleksiyonla 48 
adet hat bir sonraki kademeye aktarılmıştır. Bu 
çalışma yukarıda belirtilen çeşitlerin verim 
denemelerine ait iki yıllık sonuçlarını kapsamaktadır.  

Araştırmanın yürütüldüğü 2009 ve 2010 yılları 
yağış ve sıcaklık ortalamaları vejetasyon süresi 
boyunca (Mart-Ağustos) sırası ile yıllık toplam yağış 
112.4 mm, 139.4 mm; ortalama sıcaklık 15.3 ºC, 11.0 
ºC olarak gerçekleşmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü deneme arazisinin 0-30 
cm’lik katmanı killi, 30-60 cm’lik katmanı ise killi-tınlı 
bünyeye sahiptir. Organik madde muhtevası sırasıyla 
orta ve az düzeydedir (%2.48 ve %1.45). Kireç içeriği 
yüksek (%28.33 ve %31.97), hafif alkalin reaksiyon 
göstermektedirler (pH 7.7). Elverişli potasyum (52.97 
kg/da ve 38.72 kg/da K2O) yeterli düzeyde 
bulunmakla birlikte, elverişli fosfor (2.21 kg/da ve 2.72 
kg/da P2O5) bakımından yetersiz düzeydedir. 
Deneme tarlası topraklarında tuzluluk (%0.03) 
problemi yoktur (Çizelge 1).  

Araştırma “Tesadüf Blokları” deneme deseninde 
üç tekerrürlü olarak tertiplenmiştir, Ekimler; her iki 
yılda da Mart (31 Mart 2009, 24 Mart 2010) ayı 
içerisinde 40x10 cm sıra arası ve üzeri mesafe ile 5 m 
parsel boyunda 3 sıra olacak şekilde el ile yapılmış, 
ekimle birlikte 2.7 kg/da N ve 6.9 kg/da P205 
hesabıyla DAP (15 kg/da) gübresi uygulanmıştır. 
Bakımda bitkilerin 3-4 yapraklı oldukları dönemde 
seyreltme, tekleme ve yabancı ot kontrolü amacıyla 
çapalama yapılmıştır. Araştırmada çiçeklenme gün 
sayısı, bitki boyu, tohum verimi, ham yağ oranı ve 
ham yağ verimi ele alınmıştır. 

Araştırmada ele alınan özelliklere ait değerler 
JUMP istatistik programında yıllar birleştirilerek 
varyans analizine tabi tutulmuş, “F” testi yapılarak 
farklılıkları belirlenen işlemlerin ortalama değerleri 
“LSD” önem testine göre gruplandırılmıştır.  

 
Çizelge 1. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri* 

Derinlik 

(cm) 

Bünye Organik 

Madde 

(%) 

Kireç 

(%) 

Tuz  

(%) 

P2O5 

(Kg/da) 

K2O 

(Kg/da) 
Kum (%) Kil (%) Silt (%) Sınıf 

0–30 30.83 41.62 27.55 Killi 2.48 28.33 0.03 2.21 52.97 

30–60 36.76 39.77 23.47 Killi-Tın 1.45 31.97 0.03 2.72 38.72 

*Toprak analizleri Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü (Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele İstasyonu) laboratuarlarında 
yapılmıştır. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
Çizelge 2. Aspir hat ve çeşitlerinde kaydedilen verim ve kalite öğelerine ait varyans analiz özeti  

Varyasyon 

kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Çiçeklenme gün 

sayısı kareler 

ortalaması 

Bitki boyu 

kareler 

ortalaması 

Tohum verimi 

kareler 

ortalaması 

Ham yağ 

oranı kareler 

ortalaması 

Ham yağ 

verimi kareler 

ortalaması 

Yıl     1 4.354.83** 49.140.50** 2.787.161.00** 930.79** 174.078.00** 

Hata 1     4 15.19** 1.031.78** 22.361.80** 8.14** 3.230.59** 

Hat    49 6.97** 75.38** 54.43.03** 35.02** 507.00** 

Yıl*hat   49         1.76*   21.12 2.638.30** 23.25** 305.25** 

Hata 2 196    1.17    7.63       1.127.10   4.26   144.93 

 
Çizelge 3. Aspir çeşitlerine ait bazı verim ve kalite öğelerine ait edilen ortalama değerler ve bu değerlere ilişkin 

“LSD” testi grupları 

Hat no Orijin 
Çiçeklenme 

gün sayısı 

Bitki boyu 

(cm) 

Tohum 

verimi 

(kg/da) 

Ham yağ 

oranı (%) 

Ham yağ 

verimi 

(kg/da) 

10–1 ABD 76.5  d-j 70.9  d-n 226.6  f-n 36.2  b-f 81.5  a-k 

10–2 ABD 75.5  ı-m 66.4  n-t 203.2  k-r 34.7  d-l 69.2  j-s 

11–1 ABD 78.0  abc 71.4  c-m 223.3  f-o 37.4  abc 82.6  a-j 

14–4 ABD 78.0  abc 64.3  rst 166.5  rs 34.6  d-m 56.5  rs 

15–2 ABD 77.7  bcd 70.5  e-o 222.3  g-o 33.2  ı-q 72.9  e-p 

25–3 HİNDİSTAN 75.2  k-n 68.0  k-t 226.5  f-n 25.9  v 63.8  n-s 

26–4 HİNDİSTAN 76.5  d-j 67.1  l-t 256.7  a-g 31.8  p-u 79.0  b-l 

28–1 MEKSİKA 76.5  d-j 74.6  a-e 259.5  a-g 33.0  k.q 84.2  a-h 

28–2 MEKSİKA 77.3  b-f 68.1  j-t 289.1  ab 32.6  l-r 92.8  a 

34–2 HİNDİSTAN 75.3  j-m 68.0  k-t 261.2  a-f 35.4  c-j 92.2  ab 

35–3 HİNDİSTAN 76.5  d-j 76.3  ab 278.7  abc 33.1  j-q 89.9  abc 

42 HİNDİSTAN 77.2  b-g 77.0  a 243.6  c-j 34.3  d-o 82.9  a-ı 

42–5 HİNDİSTAN 74.7  mn 69.4  h-q 227.1  f-n 31.7  q-u 72.0  g-q 

47–2 HİNDİSTAN 77.5  b-e 69.5  g-p 230.0  f-m 32.2  n-u 72.7  f-p 

47–3 HİNDİSTAN 75.8  h-m 69.7  f-p 206.0  j-q 32.1  o-u 63.8  n-s 

52–1 HİNDİSTAN 74.0  n 73.4  a-h 293.0  a 30.3  r-u 88.2  a-d 

52–3 HİNDİSTAN 76.3  e-k 70.4  e-o 245.3  c-ı 32.4  l-t 76.2  d-o 

56–2 ABD 77.3  b-f 67.2  l-t 187.7  o-r 35.1  c-k 65.0  m-s 

57–2 HİNDİSTAN 75.2  k-n 75.9  abc 252.8  b-h 30.5  r-u 73.0  e-p 

63–1 ABD 77.2  b-g 76.7  a 257.9  a-g 30.6  r-u 74.8  d-p 

63–2 ABD 76.2  f-l 74.5  a-f 232.3  f-m 34.7  d-l 78.2  c-m 

64–2 ABD 76.3  e-k 64.0  st 181.9  p-s 34.6  d-m 63.4  o-s 

64–3 ABD 76.7  d-ı 67.0  l-t 217.7  h-p 36.4  b-e 77.3  c-n 

65–1 ABD 78.3  ab 64.7  q-t 196.8  m-r 35.9  b-g 69.8  ı-r 

66–2 ABD 79.2  a 68.6  ı-s 149.3  s 38.0  ab 55.6  s 

67–3 ABD 77.7  bcd 65.8  o-t 214.0  ı-p 35.7  b-h 74.3  e-p 

76–1 ABD 76.7  d-ı 70.6  e-o 210.1  ı-q 34.1  e-p 71.0  h-q 

77–1 ABD 76.2  f-l 66.7  m-t 232.8  f-m 35.2  c-k 80.4  a-l 

79–4 MISIR 76.8  c-h 69.5  g-p 243.1  c-j 35.5  c-ı 85.3  a-g 

82–3 ABD 77.7  bcd 72.9  a-j 227.2  f-n 35.0  d-k 80.3  a-l 

83–1 ABD 75.7  h-m 67.1  l-t 203.3  k-r 34.5  d-n 67.6  l-s 

84–3 ABD 76.0  g-l 72.4  a-k 247.5  c-ı 32.3  m-t 75.7  d-o 

88–1 ABD 77.5  b-e 74.2  a-g 200.6  l-r 33.9  f-q 68.1  k-s 

89–1 ABD 75.5  ı-m 69.6  g-p 238.4  d-l 36.6  a-d 86.5  a-e 

91–2 İSRAİL 76.7  d-ı 70.4  e-o 239.8  d-k 34.4  d-o 80.7  a-l 

93–3 HİNDİSTAN 76.3  e-k 71.6  b-l 228.5  f-n 31.8  p-u 72.4  f-p 

96–3 ÇİN 76.8  c-h 67.8  k-t 248.1  c-ı 35.9  b-g 85.8  a-f 

98–2 ABD 75.7  h-m 69.0  h-r 234.1  e-m 32.4  l-s 73.7  e-p 

100–1 ABD 75.0  lmn 71.5  c-l 238.6  d-l 35.8  b-g 82.7  a-j 
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Çizelge 3. Devamı 

Hat no Orijin 
Çiçeklenme 

gün sayısı 

Bitki boyu 

(cm) 

Tohum 

verimi 

(kg/da) 

Ham yağ 

oranı (%) 

Ham yağ 

verimi 

(kg/da) 

103–1 ABD 76.3  e-k 67.6  k-t 174.5  qrs 35.2  c-k 58.7  qrs 

104–1 ABD 75.0  lmn 66.6  n-t 254.0  b-h 33.6  g-q 82.0  a-j 

105–1 ABD 75.0  lmn 70.6  e-n 240.8  c-k 33.5  h-q 78.4  c-m 

105–3 ABD 75.7  h-m 65.0  p-t 242.0  c-j 35.3  c-k 82.8  a-j 

106–2 ABD 75.0  lmn 63.4  t 226.5  f-n 35.6  c-h 80.0  a-l 

107–2 ABD 76.2  f-l 75.5  a-d 274.1  a-d 30.2  stu 78.6  b-m 

107–4 ABD 75.3  j-m 70.4  e-o 226.0  f-n 35.6  c-ı 79.3  a-l 

108–1 ABD 76.7  d-ı 65.0  p-t 190.4  n-r 35.2  c-k 63.2  o-s 

ABD- 5 ABD 77.7  bcd 67.7  k-t 230.2  f-m 38.8  a 88.1  a-d 

DİNÇER TÜRKİYE 77.7  bcd 72.9  a-ı 271.2  a-e 29.9  u 82.2  a-j 

REMZİBEY TÜRKİYE 75.7  h-m 66.8  l-t 206.5  j-q 30.1  tu 62.0  p-s 

Standart Ort.  76.7  69.9  238.8  30.0  72.1  

Genel Ort.  76.4  69.7  229.5  33.9  75.9  

CV  1.41  6.01  14.62  6.08  15.85  

 

Çizelge 4. Çalışmada incelenen özellikler arasında tespit edilen korelasyon katsayıları 

İncelenen özellikler Bitki boyu (cm) 
Tohum verimi 

(kg/da) 
Ham yağ oranı (%) 

Ham yağ verimi 

(kg/da) 

Çiçeklenme gün sayısı 0.8428** 0.7664** -0.3540** 0.7467** 

Bitki boyu  0.8693** -0.4487** 0.8288** 

Tohum verimi   -0.4671** 0.9602** 

Ham yağ oranı    —0.2236** 

**;0.01 seviyesinde önemli 

 
Aspir çeşit ve hatlarında incelenen özelliklere ait 

2009 ve 2010 yıllarının birleştirilmiş varyans analiz 
sonuçları Çizelge 2’de gösterilmiştir.  

 

Çiçeklenme gün sayısı 

 
Çiçeklenme gün sayısı bakımından deneme 

ortalaması 76.4 gün, standart çeşitlerin ortalaması 
76.7 gün olarak tespit edilmiştir. 74.0 gün ile 52-1 
numaralı hat en erkenci, 79.2 gün ile 66-2 numaralı 
hat en geççi olarak belirlenmiş olup, standart 
ortalamasından daha erkenci 24 hat, standartlar 
içerisinde daha erkenci olarak bulunan Remzibey-05 
(75.7 gün) çeşidinden daha erkenci 12 hatta 
ulaşılmıştır (Çizelge 3).  

Burada elde edilen değerler, Tonguç ve Erbaş 
(2009), Erbaş ve Tonguç (2009), Nair ve ark. (2006), 
Pahlavani (2005) ile Koç ve Altınel (1997)’in 
belirledikleri değerlerin altında tespit edilmiştir. 
Araştırma sonuçları arasındaki bu farklılığın sebebi 
çevre şartlarından kaynaklanmaktadır. 

Çiçeklenme gün sayısı ile bitki boyu, tohum 
verimi, ham yağ verimi arasında yüksek düzeyde 
pozitif ilişki tespit edilmiş olup, korelasyon katsayıları 
sırasıyla; r=0.8428**, r=0.7664** ve r=0.7467** olarak 
belirlenmiştir. Çiçeklenme gün sayısı ile ham yağ 
oranı arasında düşük düzeyde negatif ( r=-0.3540**) 
ilişki tespit edilmiştir (Çizelge 4).  

Çiçeklenme gün sayısı ile araştırmada incelenen 
özelliklerden Alizadeh (2005) bitki boyu ile, Pahlavani 

(2005) tohum verimi ile aralarında pozitif, Nabloussi 
ve ark. (2008) bitki boyu ile pozitif, tohum verimi ile 
negatif ilişkiler belirlemiştir. Nair ve ark. (2006) ile 
Mozaffari ve Asadi (2006) istatistikî açıdan önemli 
herhangi bir ilişki tespit edememişlerdir. 

 

Bitki boyu 
 
Bitki boyu açısından deneme ortalaması 69.7 cm, 

standart çeşitlerin ortalaması 69.9 cm olarak 
belirlenmiştir. En uzun boylu hatlar sırasıyla 42 ve 63-
1 (sırasıyla; 77.0, 76.7 cm) olarak belirlenmişken, en 
kısa boylu hat 63.4 cm ile 106-2 numaralı hat olarak 
belirlenmiştir. Standart ortalamasından daha kısa 
boylu 27 hat belirlenmiş olup, standartlar içerisinde 
daha kısa bitki boyu değerine sahip Remzibey-05 
(66.8 cm) çeşidinden daha kısa boylu 10 hat 
belirlenmiştir (Çizelge 3). Araştırma sonucu elde 
edilen değerler Nair ve ark. (2006)’nın belirlediği 
değerlerin altında, Öztürk (2003), Pahlavani (2005), 
Eslam ve ark. (2010)’nın belirlediği değerler arasında 
yer almıştır. Ayrıca; makineli hasada uygun olması 
açısından ideal aspir tiplerinin 60-80 cm boyunda 
olması arzu edilmektedir (Weiss 2000). Araştırmada 
değerlendirilen tüm hat ve çeşitler belirlenen sınırlar 
içerisinde yer almışlardır. 

Bitki boyu ile çiçeklenme gün sayısı, tohum verimi 
ve ham yağ verimi arasındaki yüksek düzeyde pozitif 
ilişkiler tespit edilmiş, korelasyon katsayıları sırasıyla; 
r=0.8428**, r=0.8693** ve r=0.8288** olarak 
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belirlenmiştir. Ayrıca bitki boyu ile ham yağ oranı 
arasındaki ilişki ise negatif          (r=-0.4487**) 
bulunmuştur (Çizelge 4). 

Tunçtürk ve Çiftçi (2004), Eslam ve ark. (2010) 
bitki boyu ile tohum verimi, yağ oranı ve yağ verimi 
arasında pozitif ilişki; Vrijendra ve ark. (2004), Arslan 
(2007) ve Beyyavaş ve ark. (2011), bitki boyu ile yağ 
oranı arasında araştırmamızla uyumlu negatif ilişki;  
Gencer ve ark. (1987), bitki boyu ile tohum verimi, 
yağ oranı, yağ verimi arasında negatif ilişki olduğunu 
bildirmişlerdir.   

Bitki boyu ile araştırmada incelenen özellikler 
arasında Pahlavani (2005), Mozaffari ve Asadi 
(2006), Nair ve ark. (2006) ile Hajghani ve ark. (2009) 
istatistikî açıdan önemli her hangi bir ilişki 
belirlememiştir. 

 

Tohum verimi 

 
Tohum verimi açısından deneme ortalaması 229.5 

kg/da, standart çeşitlerin ortalaması 238.8 kg/da 
olarak belirlenmiştir. En yüksek tohum verimine sahip 
hat 293.0 kg/da ile 52-1 numaralı hat, en düşük 
tohum verimine sahip hat ise 149.3 kg/da ile 66-2 
numaralı hat olarak belirlenmiştir. Standart 
ortalamasından daha verimli 18 hat bulunmuştur. 
Standartlar içerisinde daha fazla tohum verimine 
sahip olan Dinçer (271.2 kg/da) çeşidinden daha 
verimli 4 hat belirlenmiştir (Çizelge 3). Araştırma 
sonucu elde edilen değerler Tonguç ve Erbaş (2009) 
belirlediği değerlerin üstünde iken, Eslam ve ark. 
(2010)’nın belirlediği değerler ile uyumlu olmuştur.  

Tohum verimi ile çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu 
ve ham yağ verimi arasında yüksek pozitif ilişkiler 
tespit edilmiş olup, korelasyon katsayıları sırasıyla; 
r=0.7664**, r=0.8693**ve r=0.9602** olarak 
belirlenmiştir. Tohum verimi ile ham yağ oranı 
arasında ise negatif bir ilişki( r=-0.4671**)  tespit 
edilmiştir (Çizelge 4).  

Araştırmada incelenen dört özellik ile tohum 
verimi arasında; Mozaffari ve Asadi (2006), Nair ve 
ark. (2006) ile Hajghani ve ark. (2009) istatistikî 
anlamda önemli herhangi bir ilişki belirlememişlerken, 
Pahlavani (2005) çiçeklenme gün sayısı; Arslan 
(2007) ile Coşge ve Kaya (2008) bitki boyu; Jajarmi 
ve ark. (2008) ham yağ verimi ile araştırmamızla 
uyumlu pozitif bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.  

Malleshappa ve ark. (2003), Koutroubas ve 
Papakosta (2005) ve Arslan (2007) tohum verimi ile 
ham yağ oranı arasındaki ilişkiyi araştırmamızla 
uyumlu olarak negatif, Tunçtürk ve Çiftçi (2004) ile 
Eslam ve ark. (2010) pozitif olarak bildirmişlerdir. 

 

Ham yağ oranı 

 
 Ham yağ oranı açısından deneme ortalaması 

%33.9, standart çeşitlerin ortalaması %30.0 olarak 
belirlenmiştir. Ham yağ oranı bakımından en yüksek 
%38.8 ile ABD 5 hattında, en düşük ise %25.9 ile 23–
3 de belirlenmiştir. Standart ortalamasından ve 
standartlar içerisinde daha yüksek ham yağ oranına 
sahip olan Remzibey–05 (%30.1) çeşidinden daha 
yüksek ham yağ oranına sahip 47 hat belirlenmiştir 

(Çizelge 3). Nagaraj ve Reddy (1997), aspir 
çeşitlerinin yağ oranlarının değişimlerindeki en önemli 
faktörün yetiştirme şartlarından kaynaklanabileceğini, 
bunun yanında olgunlaşma, kabuk miktarı ve çeşidin 
genotipik durumunun da aspir bitkisinin kalitesinin ve 
tohum yağ içeriğinde önemli oranda etkili olacağını 
bildirmiştir. Araştırma sonucu elde edilen değerler 
Uysal ve ark. (2006), Erbaş ve Tonguç (2009) ile 
Tonguç ve Erbaş (2009) belirlediği değerlerin üstünde 
olurken, Eslam ve ark. (2010)’nın belirlediği değerler 
ile uyumlu olmuştur.  

Ham yağ oranı ile araştırmada irdelenen tüm 
özellikler arasında negatif ilişkiler tespit edilmiş, 
korelasyon katsayıları sırasıyla; r=-0.3540**,           
r=-0.4487**, r=-0.4671** ve r=-0.2236** olarak 
belirlenmiştir (Çizelge 4). 

Pahlavani (2005), Mozaffari ve Asadi (2006), ham 
yağ oranı ile araştırmalarında inceledikleri çiçeklenme 
gün sayısı, bitki boyu ve tohum verimi arasında 
istatistikî anlamda önemli her hangi bir ilişki 
belirlemişlerken; Beyyavaş ve ark. (2011) bitki boyu 
ile Arslan (2007) tohum verimi ile aralarında 
araştırmamızla uyumlu negatif ilişkiler belirlemişlerdir. 
Ancak; araştırmamızda tespit edilen ham yağ oranı ile 
ham yağ verimi arasındaki düşük negatif ilişki, 
Tunçtürk ve Çiftçi (2004), Çamaş ve ark. (2007) ile 
Eslam ve ark. (2010) tarafından yapılan 
araştırmalarda yüksek pozitif ilişki olarak 
belirlenmiştir.  

 

Ham yağ verimi 

 
Aspirde ham yağ verimi; ham yağ oranı ve tohum 

verimi değerlerinin kombinasyonu olarak elde 
edilmesi nedeniyle, yağ oranı ve tohum verimini 
etkileyen tüm etmenler yağ verimini de etkilemektedir. 
Bu nedenle genetik özelliğin belirleyici olduğu yağ 
oranı ve çeşit özelliği olması yanında ekolojik 
faktörlerden ve kültürel uygulamalardan önemli 
ölçüde etkilenebilen tohum verimini (Tunçtürk, 1998) 
etkileyen tüm faktörlerin ham yağ verimine etkili 
olabileceği belirtilebilir (Keleş 2010). Genotip bitkinin 
verim potansiyelini belirlerken, çevre bu potansiyelin 
kullanılabilmesini sağlamaktadır (Moghaddasi ve 
Omidi 2009). 

Araştırmada elde edilen ham yağ verimi deneme 
ortalaması 75.9 kg/da, standartların ortalaması 72.1 
kg/da olarak belirlenmiştir. Ham yağ verimi en yüksek 
92.8 kg/da ile 28-2 numaralı, en düşük ise 55.6 kg/da 
ile 66-2 numaralı hatlarda belirlenmiştir. Standart 
ortalamasından daha verimli 15 hat belirlenmiş olup, 
standartlar içerisinde daha fazla tohum verimine 
sahip olan Dinçer (82.2 kg/da) çeşidinden daha 
verimli 13 hat belirlenmiştir (Çizelge 3). Araştırma 
sonucu elde edilen değerler Koutroubas ve 
Papakosta (2005), Eslam ve ark. (2010), Omidi ve 
Sharifmogadas (2010),’nın belirlediği değerlerin 
üzerinde olmuştur.  

Ham yağ verimi ile çiçeklenme gün sayısı, bitki 
boyu ve tohum verimi arasında yüksek pozitif ilişkiler 
tespit edilirken, korelasyon katsayıları sırasıyla; 
r=0.7467**, r=0.8288** ve r=0.9602** olarak 
bulunmuştur. Ham yağ verimi ile ve ham yağ oranı 
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arasında ise düşük düzeyde negatif  (r=-0.2236**) bir 
ilişki tespit edilmiştir (Çizelge 4). 

Ham yağ verimi ile Tunçtürk ve Çiftçi (2004) 
araştırmalarında inceledikleri çiçeklenme gün sayısı 
ve bitki boyu arasında; Coşge ve Kaya (2008) bitki 
boyu, Çamaş ve ark. (2007) ile Beyyavaş ve ark. 
(2011) tohum verimi arasında araştırmamızla uyumlu 
pozitif ilişkiler belirlemişlerdir. Ancak araştırmamızda 
tespit edilen ham yağ verimi ile ham yağ oranı 
arasındaki düşük negatif ilişki, Gencer ve ark. (1987), 
Çamaş ve ark. (2007) ile Eslam ve ark. (2010) 
tarafından yapılan araştırmalarda yüksek pozitif ilişki 
olmuştur.  Bu durum araştırmada seleksiyonun 
yüksek yağ oranına göre yapılması ve yağ oranı 
değerlerinin tohum verimine ait değerlere göre daha 
düşük varyasyon göstermesi dolayısıyla da belirleyici 
unsurun tohum verimi olmasıyla açıklanabilir.  

 

 

SONUÇ 

 
Yağlı tohumlu bitkilerden aspirin en önemli 

sorunlarından birisi düşük verim ve düşük yağ 
içeriğidir. Çiftçi ve sanayici isteklerine bir arada cevap 
verebilmesi bakımından yüksek tohum verimi ve yağ 
oranına sahip çeşitlerin geliştirilmesi aspir ıslahında 
dikkat edilmesi gereken hususların başında yer 
almalıdır.  Bu çalışmada; her iki kesimin de istekleri 
göz önüne alınarak, hatlar yağ verimi açısından 
seleksiyona tabi tutulmuş olup, ele alınan bu seçim 
kriteri neticesinde ülkemizde tescilli aspir 
çeşitlerinden daha yüksek ham yağ verimine sahip 15 
hat belirlenmiştir. Bu hatlar içerisinde öncelikle 
yüksek yağ verimi ve yüksek tohum verimi 
bakımından öne çıkan 28-2, 34-2, 35-3 ve 52-1 
numaralı hatlar çeşit olarak tescil edilmeleri 
bakımından ümit var görülmektedirler.  

Ülkemizin yağ açığının kapatılması açısından 
kurağa dayanıklı bir yağ bitkisi olarak ön planda 
değerlendirilmesi gereken aspirde; tatminkâr verim 
potansiyeline ulaşmış çeşitlerin geliştirilmesi, ekim 
alanı ve üretim miktarlarının artışına katkı 
sağlayacaktır.  
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Reduced tillage and direct seeding systems on wheat and barley production in Aegean Region 

 

SUMMARY 

 

As a result of developing environmental awareness, and increasing the cost of fuel, farmers in Turkey has started to use 

reduced tillage and direct seeding systems. Because of this, adapting these techniques which used widely in the world to our 

soil conditions and showing the application of the reduced tillage and direct seeding systems to our farmers are necessary.  

The objective of this study was to compare the conventional tillage system with reduced tillage and direct seeding systems 

for wheat (Tritucum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) productions. Wheat was sown in 2005 after harvesting 

second crop maize, and barley was sown in 2006 in the wet field conditions where conventional, reduced tillage, and direct 

seeding systems were applied in Menemen, Aegean Region. In the reduced tillage methods, there were rotary tiller; chisel and 

rotary tiller combination, and heavy duty disk harrow. The effect of tillage systems on the soil physical properties such as bulk 

density, penetration resistance, and organic content were examined. Grain yield, stalk yield, grain/stalk ratio, and weeding were 

also measured to assess the effect of tillage systems. 

According to the results, soil tillage systems were found statistically significant for bulk density, penetration resistance, and 

organic content of the soil. There was found no significant difference of the tillage system on the yield of wheat. Although the 

effects of tillage methods were found significant on grain yield and grain/stalk ratio of barley, direct seeding methods had 

better yield comparing the conventional tillage system. Weeding was found quite less in conventional tillage system, whereas 

direct seeding methods had intensive weed manifestation.  

 

KEY WORDS: Wheat, barley, reduced tillage, direct seeding 

 

ÖZET 

 

Gelişen çevre bilinci ve enerji maliyetlerinin aşırı artması sonucunda çiftçilerimiz, özellikle son yıllarda, azaltılmış toprak 

işleme ve doğrudan ekim tekniklerini kullanmaya başlamışlardır. Bu nedenle dünyada çok yaygın olarak kullanılan bu 

tekniklerin ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin ortaya konulması ve sonuçlarının çiftçilerimize ulaştırılması 

gerekmektedir.  

Bu amaçla yapılan çalışmada, buğday (Tritucum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) üretiminde azaltılmış toprak 

işleme ve doğrudan ekim teknikleri geleneksel toprak işlemeye göre karşılaştırılmıştır. Aşağı Menemen ovası (Typic 

Xerofluvent bir toprakta) yapılan bu araştırmada, mısır hasadından sonra birinci yıl (2005) buğday ve ikinci yıl (2006) arpa; 

geleneksel, azaltılmış ve doğrudan ekim toprak işleme sistemleri ile tavlı toprağa ekilmiştir. Azaltılmış toprak işleme 

sisteminde rototiller, çizelli rototiller ve goble diskaro kullanılmıştır. Toprak işleme sistemlerinin toprağa olan etkisini 

belirlemek amacıyla, toprak hacim ağırlığı, penetrasyon direnci, organik madde; ürün verimine etkileri olarak ise dane verimi, 

sap verimi, dane/sap oranı ölçülmüştür.  Ayrıca, toprak işleme sistemlerinin yabancı otlanmaya etkileri de belirlenmiştir. 

Sonuçlar genel olarak irdelendiğinde toprak işleme sistemlerinin toprağın hacim ağırlığına, penetrasyon direncine ve 

organik madde içeriğine etkileri önemli bulunmuştur. Buğday bitkisi için toprak işleme sistemleri arasındaki fark, istatistiksel 

olarak belirgin değildir. Arpada ise geleneksel toprak işleme sisteminde, doğrudan ekim veya azaltılmış toprak işleme 

sistemlerine göre daha yüksek dane verimi elde edilmiş, daha az otlanma oluşmuştur.  

 

ANAHTAR KELİMELER: Buğday, arpa, azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim 
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GİRİŞ 

 
Tarımda ekonomik üretimin yanında uzun 

dönemde toprakların verimli kullanımı da önemlidir. 
Doğaya en az zarar vererek tarımsal üretimin 
gerçekleşmesini sağlayan ekolojik tarımın yanında, 
yeni teknikler kullanarak ekonomik tarımsal üretimin 
de gerçekleştirilmesi gerekir.  Bu amaçla çiftçilerimiz, 
geleneksel toprak işlemeye alternatif olan koruyucu 
toprak işleme ve doğrudan ekim tekniklerini 
kullanmaya başlamışlardır. Koruyucu toprak işleme 
erozyonu önlemekte, zaman ve yakıttan tasarruf 
sağlamaktadır. Böylece ülke ekonomisine katkı yapan 
üreticilerimiz hem tarımsal işlemleri en kısa zamanda 
gerçekleştirmekte, hem de diğer tarımsal işlere zaman 
ayırabilmektedir.  

Bilinçsiz ve yoğun toprak işleme, su ve rüzgâr 
erozyonu riski yüksek tarım alanlarında verimli üst 
toprak tabakasının kaybedilmesine neden olur. 

Gerçekten, toprağın fakirleşmesinde %84 paya 
sahip olan su ve rüzgâr erozyonu her yıl yeryüzünde 
yaklaşık 2–12 milyon ha tarım arazisinin tarım 
yapılamayacak şekilde çoraklaşmasına neden 
olmaktadır (Den Biggelaar ve ark. 2004).  

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan geleneksel 
toprak işleme sisteminde, önbitkiye ait yüzey 
artıklarının tamamına yakını toprağa gömülmektedir. 
Bunun sonucunda, özellikle az yağış alan kuru tarım 
bölgelerinde erozyon artmakta ve topraktaki mevcut 
nem buharlaşarak yok olmaktadır. Ayrıca bu 
sistemde, yakıt giderleri ve iş gücü gereksinimi yüksek 
olup toprak sıkışması da artmaktadır. Özellikle kuru 
tarım bölgelerinde ve erozyon sorunu olan alanlarda 
geleneksel toprak işleme sistemi yerine, toprak ve su 
korunumunu amaçlayan koruyucu toprak işleme 
sisteminden yararlanılmalıdır (Koç ve Dursun 2007) 

Koruyucu toprak işleme yöntemlerinden olan sıfır 
ve azaltılmış toprak işleme ile geleneksel toprak 
işlemenin etkisi 12 yıl süre ile buğday tarımında (3 kez 
4 yıllık bitki nöbeti ile) Kanada toprak koşullarında 
incelenmiştir (Lefond ve ark. 2005). Araştırma 
bulgularına göre, tahılın bitki nöbetine sokulması, üst 
üste ekilen tahılın olumsuz etkisinin azalmasını 
sağlamaktadır. Sonuçlar, aynı zamanda koruyucu 
toprak işlemenin Kanada topraklarına yaptığı olumlu 
değişikliği açıklar niteliktedir.  

Trakya bölgesinde ayçiçeği-buğday ekim 
nöbetinde azaltılmış toprak işleme ve toprak işlemesiz 
ekim yöntemlerinin uygulandığı araştırmada (Süzer 
2003) toprak işleme sistemlerinin ekonomik sonuçları 
ve verime etkileri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına 
göre; goble diskle sapların parçalanması + çizel + 
tırmık + ekim yöntemi 576.7 kg da

-1
 buğday verimi ile 

en iyi sonucu verirken, toprak işlemesiz ekim 508.8 kg 
da

-1
 verimle ikinci sırada bulunmuştur.  
Köller (2003)’in toprak işleme aletlerinin yakıt 

tüketimlerine ilişkin bulgularına göre pulluk, çizel, 
diskaro, şeritvari toprak işleme ve doğrudan ekimde 
yakıt tüketimleri,  sırasıyla, 49.4 L ha

-1
  (100%), 31.2 L 

ha
-1

 (63.2%), 28.3 L ha
-1

 (57.3%), 25.2 L ha
-1

 (50.9%), 
13.3 L ha

-1
 (27.08%) bulunmuştur. Geleneksel toprak 

işleme sistemine göre doğrudan ekim %73 oranında 
enerji tasarrufu sağlamıştır.   

Konya yöresinde yapılan bir araştırmada, nohut 
üretiminde azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim 
uygulamaları geleneksel yöntemle karşılaştırılmıştır 
(Çarman ve Marakoğlu 2007). Araştırma sonuçlarına 
göre, en yüksek yakıt tüketimi geleneksel uygulamada 
5,20 l da

-1
 ile elde edilirken, en düşük yakıt tüketimi 

ise 0,97 l da
-1

 ile doğrudan ekimde bulunmuştur.  
Megyes ve ark. (2003) yaptıkları uzun dönem 

araştırmalara göre; Macaristan koşullarında 
azaltılmış/koruyucu toprak işleme sistemlerinin 
geleneksel toprak işleme sisteminin yerini kolayca 
alabileceği ortaya konmuştur. 

Koruyucu toprak işlemenin çiftçilerimiz tarafından 
son zamanlarda kullanımı artmakla beraber, 
uygulamada sorunlarının olduğu da bilinmektedir. 
Nitekim, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yabancı ot 
kontrolündeki zorluklar ve uygun alet ve ekipmanların 
eksikliği, bu sistemlerin yaygınlaşmasını 
engellemektedir (Gürsoy ve Urğun 2007). 
Araştırmacılar, ayrıca eğitimin de bu konunun 
yaygınlaşması için önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
 

Araştırma, 2005–2006 yıllarında Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve 
Üretim Çiftliği’nde yürütülmüştür. Denemenin yapıldığı 
tarlada, daha önce ikinci ürün mısır ekimi kuru ve tavlı 
koşullarda olmak üzere 9 parselde yapıldığı için, 
projenin bütünlüğünü korumak amacıyla deneme 
deseni değiştirilmeden, aynı parsellerde tavlı 
koşullarda (yeterli yağış alındıktan sonra) buğday 
üretimi 2005 yılında, arpa üretimi ise 2006 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Her iki üründe de uygulanan 
toprak işleme sistemleri Çizelge 1’de verilmiştir. Bu 
araştırma, 3 yıl olarak planlanan koruyucu toprak 
işleme projesinin kışlık tahıl bitkileri için elde edilen 
sonuçlarını içermektedir (Yalçın ve ark. 2008).  

Araştırmada kışlık tahıl üretiminde yaygın olarak 
kullanılan geleneksel toprak işleme sistemi, üç değişik 
azaltılmış toprak işleme sistemi, doğrudan ekim ve 
sıfır toprak işleme sistemleri ile karşılaştırılmıştır. 
Doğrudan ekim ve sıfır toprak işleme parsellerinde 
ekim öncesi yabancı ot kontrolü için ilaçlama 
yapılmıştır. Bu çalışmada ele alınan doğrudan ekim 
sisteminde, kışlık tahılda ekim sonrası toprak işleme 
gerekmediği için (ikinci ürün mısırda sıfır toprak 
işleme sisteminde hiçbir toprak işleme yapılmazken, 
doğrudan ekim parsellerinde ikincil toprak işlemesi ve 
gübreleme için toprak işlenmektedir) bu sistem sıfır 
toprak işleme ile aynı olarak kalmıştır. 

Parseller 50 m uzunluğunda ve 3 m genişliğinde 
olup, deneme alanının toprağı %10.12 kil, %22 mil ve 
%67.88 kum içeriği ile “kumlu-tın” bünyelidir. Ekim 
öncesi ikinci ürün silajlık mısır bitkisi mısır silaj 
makinesiyle bitki artıkları tarla yüzeyinde en az %30 
anız kalacak şekilde hasat edilmiştir. Ortalama anız 
yüksekliği 16 cm olarak ölçülmüştür.  
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Geleneksel toprak işleme sisteminde parsel üç 
gövdeli kulaklı pullukla önce sürülmüş, diskaro ile 
işlenmiş ve sürgü ile ekime hazır hale getirilmiştir. 
Doğrudan ekim ve sıfır toprak işleme parsellerinde ise 
toprak işlemesi yapılmadan doğrudan ekim 
yapılmıştır. Araştırmada kullanılan aletlerin teknik 
özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.  

Doğrudan ekim ve sıfır toprak işleme parsellerinde 
ekim özellikle doğrudan ekim için üretilmiş olan 
Amazone NT–250 doğrudan ekim makinesi ile 
yapılmış ve denemelerde New Holland 80-66 (60 kW) 
traktörü kullanılmıştır. Araştırmada buğday (Tritucum 
aestivum L.) tohumluğu olarak Galli çeşidi seçilmiş, 13 
Aralık 2005 tarihinde 18 kg da

-1
 normunda ekim 

yapılmış ve 16 Haziran 2006 tarihinde hasat edilmiştir. 
Arpa (Hordeum vulgare L.) tohumluğu 14 Aralık 2006 
tarihinde 20 kg da

-1
 normunda ekilmiş ve 12 Haziran 

2007 tarihinde hasat edilmiştir. Her iki ürün de ekim 
sırasında 20 20 0 kompoze gübre ile gübrelenmiştir.  

Toprak işleme sistemlerinin toprağa olan etkilerini 
belirlemek amacıyla toprak hacim ağırlığı, 
penetrasyon direnci ve toprağın organik madde içeriği 
ölçülmüştür. Kışlık tahıl ekimlerinde ekimler doğrudan 
tavlı anıza yapıldığı için, geleneksel sistem olan 1 ve 
2 için, doğrudan ekim sistemleri olan 6, 7 ve sıfır 

toprak işleme sistemleri olan 8 ve 9 için ortak toprak 
örnekleri alınmış ve deneme deseninde yer alan 9 
sistem 6 yöntem olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 
toprak işleme sistemlerinin ürün verimine etkilerini 
belirlemek için, dane ve sap verimi ile dane/sap 
oranları ölçülmüştür. Verim değerleri 1 m

2
’lik alandan 

alınan örnekler üzerinde yapılmıştır.  
Toprak işleme sistemleri yabancı ot çıkışı 

yönünden karşılaştırılmıştır. Buğdayın kardeşlenme 
dönemi içinde yabancı ot yoğunlukları belirlenmiştir. 
Deneme kurulan alanda 1/4 m

2
‘lik 40 adet çerçeve 

(her parsele 2 çerçeve gelecek şekilde) üzerinden her 
bir çerçevedeki yabancı ot sayıları 4 ile çarpıldıktan 
sonra ortalamaları alınmak suretiyle yoğunluk (bitki 
sayısı/m

2
) belirlenmiştir. 

Yabancı otların teşhisi sırasında Flora of Turkey 
ve Tohumlu Bitkiler Sistematiği kaynaklarından 
yararlanılmıştır (Davis1985, Seçmen ve ark. 1998). 

Denemeler tesadüf parselleri deneme desenine 
göre ve 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Verilerin 
değerlendirilmesinde ve varyans analizlerinde 
COSTAT istatistik paket programından 
yararlanılmıştır. (Anonim 1988). Ortalamalar Duncan 

testi ile karşılaştırılmıştır (P  0.05). 

 
Çizelge 1. Uygulanan toprak işleme sistemleri  

No Toprak işleme sistemleri Uygulama 

1 Geleneksel   Pulluk + Diskaro + Sürgü +Doğrudan ekim makinesi  

2 Geleneksel  (kontrollü trafik) Pulluk + Diskaro + Sürgü +Doğrudan ekim makinesi  

3 Azaltılmış toprak işleme-I Rototiller + Doğrudan ekim makinesi  

4 Azaltılmış toprak işleme-II Çizel ayaklı rototiller + Doğrudan ekim makinesi  

5 Azaltılmış toprak İşleme-III Goble diskaro + Sürgü + Doğrudan ekim makinesi  

6 
Doğrudan ekim,  
(Tavlı toprak koşullarında ekilmiş ikinci ürün mısır 
anızına) 

Doğrudan ekim makinesi  

7 
Doğrudan ekim, (Kuru toprak koşullarında ekilmiş ikinci 
ürün mısır anızına)  

Doğrudan ekim makinesi   

8 
Toprak İşlemesiz -sıfır toprak işleme  (Tavlı toprak 
koşullarında ekilmiş ikinci ürün mısır anızına) 

Doğrudan ekim makinesi  

9 
Toprak işlemesiz -sıfır toprak işleme  
(Kuru toprak koşullarında ekilmiş ikinci ürün mısır 
anızına) 

Doğrudan ekim makinesi 

 
Çizelge 2. Araştırmada kullanılan alet ve makinelere ait bazı özellikler  

Alet Tip İş derinliği (cm) İş genişliği (m) 

Pulluk 3-gövdeli 30 1,0 

Diskaro  32 Diskli-Tandem 16 2,5 

Sürgü - - 2,6 

Rototiller L-Şekilli Ayaklar 15 2,0 

Çizelli rototiller 4 Ayaklı 17 2,6 

Goble diskaro 20 Diskli -Offset 20 2,5 

Doğrudan ekim makinesi Amazone NT-250 4-6 2,5 



 

 

 

 
YALÇIN ve ark. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2010) 2: 8–16 

 

11 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

 
Toprağa olan etkiler 

 
Farklı toprak işleme sistemlerinin toprağa olan 

etkileri sırasıyla Şekil 1, 2 ve 3‘de verilmiştir. Toprak 
işleme sistemlerinin toprağın hacim ağırlığına, 
toprağın penetrasyon direncine ve toprağın organik 
madde içeriğine etkileri istatistikî olarak önemli 
bulunmuştur. Hacim ağırlığı 1.12 g cm

-3
 değeri ile en 

düşük çizelli rototiller’in kullanıldığı yöntem 4’de 
bulunurken, en yüksek değerler sırasıyla 1.56 g cm

-3
 

ve 1.42 g cm
-3

 ile sıfır toprak işleme yöntemi 8-9 ve 
geleneksel yöntem 1-2’de bulunmuştur. Yani toprağın 
hacim ağırlık değerleri 1.42 g/cm

3 ’
de %26, 1.56 

g/cm
3
’de ise yaklaşık %40 artış göstermiştir. 

Toprakların hacim ağırlık değerlerindeki bu artışlar 
bitkisel üretimde pek tercih edilen bir durum değildir. 
Toprakların hacim ağırlık değerleri toprağın 
bünyesinden, kil içeriğinden, organik madde içeriği ve 
toprak strüktüründen oldukça etkilenmektedir. Hacim 
ağırlık değerinin 1.60 g/cm

3
 değerini geçmesi suyun 

toprakta depolanmasını ve kök penetrasyonunu 
engellemektedir (USDA, 2008). 

Toprak işleme yöntemleri toprağın penetrasyon 
direncini etkilemektedir. Toprak işlemenin yapılmadığı 
yöntemler ile çizelli rototiller’in kullanıldığı toprak 
işleme yöntemleri yüksek penetrasyon direnci 
verirken, en düşük penetrasyon direnci ortalama 
67.95 N cm

-2
 olarak azaltılmış toprak işleme 

yöntemlerinden goble diskaronun kullanıldığı yöntem 
5’de ölçülmüştür. Doğrudan ekim ve sıfır toprak 
işleme sistemleri diğer toprak işleme sistemlerine göre 
daha yüksek batma direncine neden olmuştur.  

Genel olarak, organik madde içeriği %2.5’un 
altında seyreden parsellerde en yüksek organik 
madde değeri %2.57 ile çizelli rototiller parselinde 
belirlenmiştir. En düşük organik madde içeriği 
doğrudan ekim ve geleneksel toprak işlemenin 
yapıldığı parsellerde bulunurken, sıfır toprak işlemenin 
yapıldığı yöntemler 8 ve 9 geleneksel toprak işleme 
sistemine göre daha yüksek değerler vermiştir.  

 
Yabancı ot çıkışına etkileri 

 
Denemede yer alan farklı toprak işleme 

sistemlerine ait parsellerde gözlenen yabancı ot tür ve 
yoğunlukları Çizelge 3’de verilmiştir.  

Çizelge 3 incelendiğinde karşımıza 7 farklı 
familyadan 8 yabancı ot türü çıkmaktadır. Deneme 
alanında en yaygın tür; metrekarede 19.5 adet 
Alopecurus myosuroides Huds. (Tilkikuyruğu)‘dir. Bu 
yabancı ot türünü sırasıyla; Capsella. bursa-pastoris 
(L.) Medik. (Çoban çantası) 10.4 adet/m

2
, Tordylium 

apulum L. (Girid sakalı) 6.45 adet/m
2
, Lolium 

temulentum L. (Delice) 4.1 adet/m
2
, Matricaria 

chamomilla L. (Kokulu papatya) 2.4 adet/m
2
, Trifolium 

repens L. (Aküçgül) 1.4 adet/m
2
, Malva neglecta 

Wallr. (Ebegümeci) 0.1 adet/m
2
, Rumex sp. (Labada) 

0.1 adet/m
2
 yoğunlukla izlemektedir. 

Yapılan istatistikî analiz sonuçları göstermektedir 
ki, toprak işleme uygulanmayan doğrudan ekim ve 

sıfır toprak işleme yapılan parsellerde, geleneksel, 
rototiller, çizelli rototiller ve goble ile ekim yapılan 
parsellere oranla daha fazla yabancı ot çıkmaktadır. 
Bu sonuç buğdayın önemli problemlerinden birisi olan 
A.myosuroides, hem de tüm yabancı otlarda paralellik 
göstermektedir. Doğrudan ekim ve sıfır toprak işleme 
yapılan parsellerin dışındaki diğer parsellerde kendi 
aralarında yabancı ot yoğunluğu bakımından herhangi 
bir fark bulunamamıştır. 

Çizelge 3’deki sayım sonuçlarından yararlanılarak 
deneme alanındaki en yoğun tür olan Alopecurus 
myosuroides ve deneme alanında bulunan tüm 
yabancı otların yoğunluklarının istatistikî grupları 
Çizelge 4’de görülmektedir. 

 
Ürün verimine etkileri 

 
Toprak işleme sistemlerinin ürün verimlerine 

etkileri farklı bulunmuştur. Yöntemlerin buğday 
verimine etkileri istatistikî olarak önemsiz bulunurken 
(Şekil 4, 5 ve 6) arpada dane verimine ve dane/sap 
oranına etkileri önemli bulunmuş, ancak sap verimine 
etkisi önemsiz çıkmıştır (Şekil 7, 8 ve 9). Buğdayda 
ortalama sap verimi 1094 kg/da elde edilmiştir. Her ne 
kadar buğdayda dane verimi istatistiksel olarak 
önemsiz bulunmuşsa da geleneksel toprak işleme 
yönteminde (1 no’lu parsel) 566.7 kg/da ile en yüksek 
verim, doğrudan ekimin uygulandığı 7 no’lu parselde 
ise 392.3 kg/da ile en düşük verim elde edilmiştir. 
Buğdayda ortalama dane/sap oranı %46.5 olarak 
bulunmuştur.  

Sistemlerin arpa verimine etkileri istatistikî olarak 
sap verimi hariç önemli bulunmuştur (Şekil 7, 8 ve 9). 
Arpada ortalama sap verimi 937 kg da

-1
 civarında elde 

edilmiştir. Geleneksel toprak işleme, doğrudan ekim 
ve sıfır toprak işlemenin yapıldığı parsellerde yüksek 
dane verimi elde edilirken, azaltılmış toprak işleme 
yöntemlerinde arpa dane verimi düşük bulunmuştur. 
En yüksek arpa dane verimi 601.3 kg da

-1
 ile 

doğrudan ekimin uygulandığı 7 no’lu parselde 
ölçülürken, en düşük verim azaltılmış toprak işleme II 
yöntemi olan çizelli rototillerin kullanıldığı parselde 
261.7 kg da

-1
 olarak bulunmuştur.  
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                               Şekil 1 Farklı toprak sistemlerinin toprak hacim ağırlığına etkisi 
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                               Şekil 2 Farklı toprak işleme sistemlerinin toprak penetrasyon direncine etkisi 
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                         Şekil 3 Farklı toprak işleme sistemlerinin toprağın organik madde içeriğine etkisi 
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Çizelge 3. Farklı toprak işleme sistemlerinin yabancı ot tür ve yoğunluklarına etkisi 

Toprak işleme 
sistemleri 

Alopecurus 
myosuroides 

Capsella bursa-
pastoris 

Tordylium 
apulum 

Lolium 
temulentum 

Matricaria 
chamomilla 

Geleneksel 10 6 6 4 6 

Geleneksel 17 6 6 6 10 

Rototiller  4 4 8 4 

Rototiller 8 4    

Çizel+Rototiller 4 4 4 4  

Çizel+Rototiller 24 8 8 2 4 

Goble 28 12 8   

Goble 16 4  8  

Doğrudan ekim 20 28 4 4  

Doğrudan ekim 40 20 24   

Sıfır toprak işleme 60 48 28 6  

Sıfır toprak işleme 56 40  8  

Genel ort. 19.5 10.4 6.45 4.1 2.4 

 
Çizelge 3. devamı 

Toprak işleme 
sistemleri 

Trifolium repens Malva neglacta Rumex sp. Toplam 

Geleneksel    32 

Geleneksel  2  47 

Rototiller   2 22 

Rototiller    12 

Çizel+Rototiller    16 

Çizel+Rototiller    46 

Goble    48 

Goble    28 

Doğrudan ekim 12   68 

Doğrudan ekim    84 

Sıfır toprak işleme    142 

Sıfır toprak işleme 16   120 

Genel ort. 1.4 0.1 0.1 44.45 

 
Çizelge 4. Deneme alanındaki tüm yabancı otların ve a.myosuroide’in yoğunluklarının istatistikî analiz sonuçları 

Toprak işleme sistemleri 

Alopecurus myosuroides Tüm yabancı otlar 

Yoğunluk (adet/m
2
) İstatistikî gruplar* Yoğunluk (adet/m

2
) İstatistikî gruplar* 

Geleneksel 13.5 A 35,75 a 

Rototiller 4 A 17 a 

Çizel+Rototiller 17 A 31,5 a 

Goble 19 A 34,5 a 

Doğrudan ekim 44 B 103,5 b 

Sıfır toprak işleme 48 B 113 b 

*Farklı harfler farklı istatistikî grupları ifade etmektedir (Duncan p 0.05). 
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                               Şekil 4 Farklı toprak işleme sistemlerinin buğdayda sap verimine etkisi 
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                               Şekil 5 Farklı toprak işleme sistemlerinin buğdayda dane verimine etkisi 
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                               Şekil 7 Farklı toprak işleme sistemlerinin arpada sap verimine etkisi 
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                               Şekil 8 Farklı toprak işleme sistemlerinin arpada dane verimine etkisi 
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SONUÇ  
 

Bu çalışma 3 yıllık bir araştırma projesinin kışlık 
tahılla ilgili bölümlerini içermektedir. Bu proje 
kapsamında daha önce ikinci ürün mısır için yapılan 
işletme karakteristikleri ölçüm değerleri irdelendiğinde, 
kışlık tahıllardaki toprak işleme sistemlerinin etkileri 
daha açık ortaya konulabilir. Nitekim doğrudan ekim 
ve sıfır toprak işleme sistemleri, geleneksel toprak 
işleme sistemine göre 8 kat daha az yakıt tüketimi ve 
6 kat daha yüksek iş başarısı sağlamıştır. (Çakır ve 
ark. 2006).  

Sonuçlar genel olarak irdelendiğinde buğday 
bitkisi için, toprak işleme sistemleri arasında istatistikî 
olarak hiçbir fark bulunmamıştır. Arpada ise dane 
veriminde istatistik olarak fark önemli bulunmasına 
karşın, toprak işlemesiz sistemler geleneksel 
sistemlere göre daha iyi verim vermiştir. Ürün 
veriminde düşüş sadece azaltılmış toprak işleme 
sisteminde gerçekleşmiştir.  

Toprak işlemesiz sistemler her ne kadar verimde 
bir fark oluşturmadan yakıt ve zamandan tasarruf 
sağlarsa da, yabancı otlanma açısından önemli bir 
sorun oluşturmaktadır. Doğrudan ekim ve sıfır toprak 
işleme sistemlerinin uygulandığı parsellerde diğer 
sistemlere göre yoğun bir yabancı ot sorunu 
yaşanmaktadır. Toprak işlemesiz sistemlerin 
uygulanması ancak uygun ve zamanında herbisit 
kullanımı ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle kontrollü 
ve zamanında bir ilaçlamanın yapılmasının yanında, 
uygun doğrudan ekim makinelerinin kullanımı da 
doğrudan ekim ve sıfır toprak işleme tekniklerinin 
ülkemizde benimsenmesini ve yaygınlaşmasını 
sağlayacaktır.  
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Nitrogenous and phosphorus fertilizers requetion of wheat in Konya province 

 

SUMMARY 

 

Getting quite high quality product and yield from the agricultural produce dependent on balanced fertilizer and watering the 

wheat althought taking different precentation. Made an experiment test for the main agricultural produce wheat of Konya 

mesuring in normal condition their nitrogenous and phosphoric manure both watering and natural rain irrigation them aim 

dosage of manure for their balanced grow. 

Made a study for exposing the relation between wheat grean and amount of given manure the wheat ; and used different 

amount of nitrogenous and phosphoric fertilizer. At the and of study we made an evaluation used Y= a+bx+ cx2 equality for 

Nitrogen test. At the total evaluation of phosphoric experiment used log (A-y) =logA-b1c1-cx equality of Mitscherlich which 

was supplyed by Bray. 

According to the result of the study at the above the amount of the nitrogenous and phosphoric manure were given as 

following; at the watering place phosphoric manure amount can be 10.0 kg P2O5/da At the high land and natural prepitation it 

can be used 7.0 kg P2O5/da if the place condition is under the above indicator it does not need to use phosphoric manure. 

 

KEY WORDS: Konya, wheat, phosphorus, nitrogen 

 

 

ÖZET 

 

Tarım ürünlerinden yüksek miktar ve kalitede ürün alınarak karlı ve sürdürülebilir bir üretimin yapılabilmesi, pek çok 

kültürel tedbirin yanında bitkilerin dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmeleri ile mümkündür. Konya yöresinin ana ürünü olan 

buğdayın azot ve fosfor bakımından yeterli seviyede beslenmelerini sağlamak için uygulanması gerekli gübre miktarlarını 

belirlemek amacıyla, hem sulanarak hem de doğal yağış şartları altında tarla denemeleri yürütülmüştür. 

Buğday dane verimi ile uygulanan azotlu ve fosforlu gübre miktarları arasındaki ilişkileri ortaya koymak için, farklı azot ve 

fosfor seviyeleri uygulanarak yürütülen araştırma sonucunda, azot denemelerinin toplu değerlendirmesinde Y= a+bx+cx2 

eşitliğinden faydalanılmıştır. Fosfor denemelerinin toplu değerlendirmesinde ise Bray tarafından modifiye edilen log (A-y) = 

logA-b1c1-cx eşitliği ile verilen Mitscherlich denkleminden yararlanılmıştır.  

Yukarıda verilen eşitlikleri kullanmak suretiyle, sulanır ve doğal yağış şartlarında yetiştirilen buğday çeşitlerine 

uygulanması gerekli azotlu gübre miktarları belirlenmiştir. Sulanır şartlarda fosfor kapsamı ve 10.0 kg P2O5/da ve daha yüksek 

alanlara; doğal yağış şartları altında ise fosfor kapsamı 7.0 kg P2O5/da veya üzerinde olan alanlara fosforlu gübre uygulamasına 

gerek yoktur.  

 

ANAHTAR KELİMELER: Konya, buğday, fosfor, azot 

 

GİRİŞ 

 
Buğday, değişik iklim ve toprak şartlarına uyum 

sağlayabilen çeşitlerinin bulunması itibarıyla birçok 
ülkede olduğu gibi, ülkemiz tarımının ve özellikle 
yöresinin da ana bitkisi durumundadır. Yöre toprakları 
genel olarak organik madde ve kısmi olarak fosfor 

bakımından fakir olduğu için, buğdayın ihtiyaç 
duyduğu azot ve fosforu sağlamakta yetersiz 
kalmaktadır. Bu bakımdan yörede buğday verimini 
artırmak için azotlu ve fosforlu gübre uygulanması 
gerekmektedir. Ancak gübrelemeden beklenen 
faydanın sağlanabilmesi için, toprağın bitkiye besin 
maddesi sağlama kapasitesinin ve uygulanan gübre 
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miktarı ile ürün verimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
gereklidir. Konya yöresinde toprakların buğdaya besin 
maddesi sağlama kapasitelerini ve uygulanan azotlu 
ve fosforlu gübre miktarları ile buğday dane verimi 
arasındaki ilişkileri belirleyerek, sulanır ve doğal yağış 
şartları altında yetiştirilen buğdaya ekonomik olarak 
uygulanması gerekli azotlu ve fosforlu gübre 
miktarlarını belirlemek amacıyla araştırma çalışmaları 
yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır.  

 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
 

Deneme yeri topraklarının verimlilik bakımından 
önemli olan bazı özelliklerini belirlemek amacıyla, 
parselasyon yapıldıktan sonra her parselden 0-20 cm 
derinlikten kompoze toprak örnekleri alınarak 
aşağıdaki analizler yapılmıştır. 

 
Saturasyon: Richards (1954) tarafından belirtilen 

yönteme göre belirlenmiş ve % olarak ifade edilmiştir.  
Toprak reaksiyonu (pH): Richards (1954) 

tarafından belirtildiği şekilde hazırlanan saturasyon 
macununda pH metre ile ölçülmüştür.  

Total tuz: Richards (1954) tarafından bildirildiği 

tayin edilmiştir. 
Organik madde: Richards (1954) tarafından izah 

edilen modifiye edilmiş Walkley-Black Metoduna göre 
yapılmıştır. 

Kalsiyum Karbonat: Çağlar (1949) tarafından 

tarif edildiği şekilde Scheibler kalsimetresi ile tayin 
edilmiş ve % olarak ifade edilmiştir.  

Bitkiye yarayışlı fosfor (P2O5): Olsen ve ark. 

(1954) tarafından geliştirilen 0.5’lik sodyum bikarbonat 
metodu ile belirlenip kg/da olarak ifade edilmiştir. 

Bitkiye yarayışlı potasyum (K2O): Richards 

(1954) tarafından açıklanan şekilde tayin edilmiştir.  
 
Sulanır şartlarda yürütülen azot denemelerinde 

Bezostaya-I; doğal yağış şartları altında yürütülen 
azot denemelerinde ise Gerek–79 buğday çeşitleri 
kullanılmıştır. Sulanır şartlardaki fosfor denemeleri 
Porsuk–76; doğal yağış şartları altındaki fosfor 
denemeleri ise Kunduru–1149 buğday çeşitleri ile 
tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. 
Azot denemelerinin toplu değerlendirmesinde Y= 
a+bx+cx2 eşitliğinden faydalanılmıştır. Ekonomik 
olarak uygulanması gerekli azotlu gübre miktarlarının 
belirlenmesinde Aksöz, 1972 tarafından verilen Eg= 
Fg-Fm.b/2Fmc eşitliğinden faydalanılmıştır.  

Fosfor denemelerinin toplu değerlendirmesinde 
ise log (A-y) = logA-b1c1-cx eşitliği ile verilen 
Mitscherlich denkleminden yararlanılmıştır. 
Mitscherlich denklemine göre yöre şartlarında 
yetiştirilen buğday için toprak fosforunun etkinlik 
katsayısı (c1) ve gübre fosforunun etkinlik katsayısı (c) 
değerleri hesaplanmıştır. Azami ürünün %92, %94, 
%96 ve %98 seviyesine ulaşabilmek için verilmesi 
gerekli fosforlu gübre miktarları ortaya konmuş ve 
tavsiyelerde esas alınmıştır. Ekonomik optimum nokta 
ise Yurtsever (1975) tarafından bildirilen yFx = xFx 
eşitliğine göre belirlenmiştir.  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

 
Deneme yerlerinin toprak özellikleri 
 

Farklı yerlerdeki deneme alanlarından alınan 
toprak örnekleri üzerinde yapılan bazı fiziksel ve 
kimyasal analizler sonunda deneme alanlarının tın 
veya killi-tın bünyede oldukları görülmüştür. Deneme 
alanları (pH 7.6-8.3) hafif alkali karakterde olup, genel 
olarak kireç bakımından zengin durumdadırlar. 
Organik madde bakımından fakir ve potasyumca 
zengin olan deneme alanlarının fosfor kapsamları 
1.60 kg P2O5/da ile 6.35 kg P2O5/da arasında 
değişmektedir. Deneme kurulan yerlerde buğday 
gelişmesini engelleyecek derecede tuzluluk vb. toprak 
özellikleri görülmemiştir.  

 
Azotlu gübre uygulamasının dane verimi 

üzerine etkileri 

 
Organik madde bakımından fakir alanlarda, 

sulanır şartlarda farklı azot miktarları uygulanarak 
yürütülen denemelerden elde edilen ortalama buğday 
dane verimleri Çizelge 1’de; doğal yağış şartları 
altında farklı azot miktarları uygulanarak yürütülen 
denemelerden elde edilen ortalama buğday dane 
verimleri ise Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Sulanır şartlarda farklı azot 

seviyelerinde buğday dane verimleri (kg/da) 

Azot Kontrol 7.0 14.0 21.0 

Verim 152.5 285.0 350.3 374.4 

 
Çizelge 2. Doğal yağış şartlarında farklı azot 

seviyelerinde buğday dane verimleri (kg/da) 

Azot Kontrol 4.0 8.0 12.0 

Verim 140.7 162.4 171.8 173.7 

 
Çizelge 1 ve Çizelge 2’nin incelenmesiyle de 

görülebileceği gibi, artan miktarlarda azotlu gübre 
uygulamaları, gerek sulanır ve gerekse doğal yağış 
şartlarında yetiştirilen buğdayın dane veriminde 
giderek azalan oranlarda artışa sebep olmaktadır.  

Deneme konusu olarak alınan azot seviyelerindeki 
dane verimlerine bakarak gübre tavsiyesinde 
bulunmak zordur. Bu bakımdan sulanan ve yağışa 
bağlı olarak yetiştirilen buğday dane verimi ile 
uygulanan azotlu gübre arasındaki ilişki ortaya 
koyarak, gübre-ürün fiyatlarına göre uygulanması 
gerekli ekonomik gübre miktarını belirleyebilmek için. 
Çizelge 1 ve Çizelge 2’de verilen ortalama dane 
verimleri esas alınmak suretiyle regresyon analizi 
yapılmıştır.  

Regresyon analizi sonucunda sulanarak 
yetiştirilen buğday dane verimi ile uygulanan azotlu 
gübre arasındaki ilişkinin Y=153.7+22.15x-0.560x2 
eşitliği ile yağışa bağlı şartlarda yetiştirilen buğday 
dane verimi ile uygulanan azotlu gübre arasındaki 
ilişkinin ise Y=175.3+10.70x-0.567x2 eşitliği ile ifade 
edilebileceği görülmüştür.  
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Yukarda verilen eşitliklere göre sulanır şartlarda 
20. kg N/da azot seviyesine kadar dane verimi 
artmaktadır. Daha yüksek azotlu gübre uygulamaları 
dane veriminde artışa neden olmamaktadır.  

Aynı şekilde yağışa dayalı şartlarda 
uygulanabilecek en yüksek azot miktarı ise 9 kg N da 
olarak hesaplanmıştır. Ancak azot uygulamaları bir 
önceki seviyeye göre giderek azalan oranlarda verim 
artışı sağlamaktadır.  

Bu durumda yüksek miktarlarda azot 
uygulamalarının ekonomik olup olmadığı söz 
konusudur.  

Nisan 2008 fiyatlarına göre 1 kg azotun 2.9 TL, 
sulanır şartlarda yetiştirilen Bezostaya-I buğday 
çeşidinin fiyatının 0.62 TL, doğal yağış şartları altında 
yetiştirilen Gerek-79 buğday çeşidinin fiyatının da, 
0.58 TL olduğu esas alınarak hesaplamalar 
yapılmıştır.  

Bu hesaplamalar sonucunda buğdaya ekonomik 
olarak uygulanması gerekli azotlu gübre miktarı 
sulanır şartlarda 16.0 kg N/da; yağışa dayalı sulanır 
şartlarda ise 5.0 kg N/da olarak belirlenmiştir.  

 
Fosforlu gübre uygulamasının dane verimi 

üzerine etkileri 

 
Fosfor denemelerinin yürütüldüğü alanların fosfor 

kapsamı, fosforlu gübre uygulaması ile üründe 
meydana gelen artış, toprak ve gübre fosforunun 

etkinlik katsayıları Çizelge 3 ve Çizelge 4’de 
verilmiştir. 

Çizelge 3'ün incelenmesiyle de anlaşılacağı gibi, 
sulanır şartlarda gübreleme ile dane veriminde 
meydana gelen nispi artışlar deneme yeri 
topraklarının mevcut fosfor miktarı ile ilgilidir.  

Fosforca fakir topraklarda gübreleme ile üründe 
meydana gelen artışlar, fosforca zengin topraklara 
göre daha yüksek olmaktadır.  

Yapılan hesaplamalar sonunda toprak fosfor 
kapsamına göre üründe meydana gelen artışların 
Y=58.48-59.28log(x) eşitliği ile ifade edilebileceği 
görülmüştür. Bu ilişkinin korelasyon katsayısı            
(r=0.76xx) %1 ihtimal seviyesinde önemli 
bulunmuştur. 

 Yukarıdaki eşitlikte x yerine toprakta mevcut 
fosfor miktarını koyarak çözümleyecek olursak; Konya 
Yöresi'nde Olsen (1954)'e göre toprakta mevcut fosfor 
miktarı 1.0 kg/da olduğu takdirde gübreleme ile 
üründe %58.5 oranında bir artış sağlamak 
mümkündür.  

Toprağın fosfor kapsamı yükseldikçe gübreleme 
ile üründe meydana gelen artışlar giderek 
azalmaktadır. Nitekim 2.0 kg P2O5/da ve 3.0 kg 
P2O5/da analiz değeri gösteren topraklarda gübreleme 
ile sırasıyla, %41.1 ve %33.0 oranında ürün artışı 
sağlamak mümkün iken, fosfor kapsamı 9.0 kg 
P2O5/da olan topraklarda topraklar da ise ürün artışı 
%1.9 seviyesine düşmektedir. 

 
Çizelge 3. Konya yöresi sulanır şartlarında yetiştirilen buğday için toprak ve gübre fosforunun etkinlik katsayıları 

Deneme no 
Olsen analiz değeri 

(kg/da) 
Ürün artışı (%) 

Toprak fosforu etkinlik 
katsayısı (c1) 

Gübre fosforu etkinlik 
katsayısı (c) 

1 5.63 6.44 0.212 . 

2 4.41 9.98 0.227 0.067 

3 3.07 26.35 0.189 0.151 

4 3.55 20.25 0.195 0.070 

5 2.97 30.84 0.172 0.114 

6 4.55 27.82 0.122 0.113 

7 4.48 18.85 0.162 0.087 

8 6.35 7.06 0.181 . 

9 2.80 25.50 0.212 0.114 

10 1.80 56.93 0.136 0.093 

11 3.92 31.22 0.129 0.080 

12 5.28 17.52 0.143 0.139 

13 5.33 18.15 0.139 0.078 

14 2.57 20.33 0.269 0.042 

15 3.95 31.86 0.115 0.067 

16 5.95 24.54 0.103 0.118 

17 3.63 19.84 0.194 0.116 

18 5.98 12.36 0.152 0.088 

19 6.05 8.61 0.176 . 

20 5.35 15.01 0.154 0.165 

21 5.28 18.09 0.141 0.148 

Ortalama   0.168 0.103 
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Doğal yağış şartlarında yetiştirilen buğdayda 
fosforlu gübreleme ile dane veriminde meydana gelen 
nispi artışlar deneme yeri topraklarının mevcut fosfor 
miktarı ile ilgilidir.  

Fosforca fakir topraklarda gübreleme ile üründe 
meydana gelen artışlar, fosforca zengin topraklara 
göre daha yüksek olmaktadır (Çizelge 4)  

Yapılan hesaplamalar sonunda toprak fosfor 
kapsamına göre üründe  meydana  gelen  artışların 

Y=56.63-51.07 log(x) eşitliği ile ifade edilebileceği 
görülmüştür. Bu ilişkinin korelasyon katsayısı 
(r=0.66

**
) %1 ihtimal seviyesinde önemli bulunmuştur. 

Yukarıdaki eşitlikte x yerine toprakta mevcut fosfor 
miktarını koyarak çözümleyecek olursak; Konya 
Yöresi'nde Olsen ve ark. (1954)'e göre toprakta 
mevcut fosfor miktarı 1.0 kg/da olduğu takdirde 
gübreleme ile üründe %56.6 oranında bir artış 
sağlamak mümkündür.  

 
Çizelge 4. Konya yöresinde yağışa dayalı şartlarda yetiştirilen buğday için toprak ve gübre fosforunun etkinlik 

katsayıları 

Deneme no 
Olsen analiz 

değeri (kg/da) 
Ürün artışı (%) 

Toprak fosforu 
etkinlik katsayısı (c1) 

Gübre fosforu etkinlik 
katsayısı (c) 

1 2.94 31.30 0.172 0.089 

2 1.60 58.99 0.143 0.076 

3 2.68 32.10 0.184 0.099 

4 2.17 35.57 0.207 0.122 

5 2.57 20.89 0.265 0.058 

6 2.51 48.23 0.126 0.086 

7 2.57 39.74 0.156 0.086 

8 3.23 23.87 0.193 0.094 

9 4.63 30.39 0.112 0.106 

10 3.38 18.65 0.216 0.072 

11 3.54 27.56 0.158 0.115 

12 4.59 18.34 0.160 0.097 

13 5.48 9.55 0.186 . 

14 2.88 25.21 0.208 0.115 

15 4.67 27.71 0.119 0.69 

16 3.37 26.84 0.170 0.93 

17 4.13 30.56 0.125 0.170 

18 5.55 31.97 0.089 0.099 

19 3.01 32.59 0.162 0.110 

20 4.36 20.50 0.158 0.143 

21 3.83 35.57 0.117 0.109 

           Ortalama 0.163 0.100 

 
Toprağın fosfor kapsamı yükseldikçe gübreleme 

ile üründe meydana gelen artışlar giderek 
azalmaktadır. Nitekim 2.0 kg P2O5/da ve 3.0 kg 
P2O5/da analiz değeri gösteren topraklarda gübreleme 
ile sırasıyla, %41.1 ve %32.3 oranında ürün artışı 
sağlamak mümkün iken, fosfor kapsamı 10.0 kg 
P2O5/da olan topraklarda ise ürün artışı % 5.6 
seviyesine düşmektedir. 

Bu sonuçlar, 10.0 kg P2O5/da ve daha yüksek 
analiz değeri gösteren topraklarda gerek sulanır ve 
gerekse yağışa bağlı şartlarda yetiştirilen buğdaya 
fosforlu gübre uygulamasına gerek olmadığını 
göstermektedir. Ancak daha düşük analiz değeri 
gösteren topraklara gübre uygulanması gereklidir. 
Uygulanacak olan gübre miktarı ise gübrelenecek 
alanın tahlil değerinin yanında, elde edilmesi istenen 
ürün seviyesine de bağlıdır. Bunun için farklı analiz 
değeri gösteren topraklara azami ürünün %92, %94, 
%96 ve %98'ini hedef alan dört farklı üretim seviyesi 

için sulanır ve yağışa dayalı şartlarda yetiştirilen 
buğdaya uygulanması gerekli gübre miktarları 
hesaplanarak Çizelge 5 ve Çizelge 6'da verilmiştir  

Çizelge 5 ve Çizelge 6’nın incelenmesiyle de 
anlaşılabileceği gibi, gerek sulanarak ve gerekse 
yağışa bağlı olarak yetiştirilen buğday çeşitlerinde 
toprakta mevcut fosfor miktarı yükseldikçe aynı ürün 
seviyesine ulaşmak için uygulanması gerekli gübre 
miktarı azalmakta, analiz değerinin 10.0 kg P2O5/da 
olması durumunda hiç gübre uygulaması yapılmadan 
azami ürünün %98’ini elde etmek mümkün 
olmaktadır. Diğer taraftan belli bir analiz seviyesinde 
ulaşılması hedeflenen ürün seviyesi yükseldikçe 
uygulanması gerekli gübre miktarı daha yüksek 
oranda artmaktadır. Böyle durumlarda uygulanan 
gübre ile üründe meydana gelen artışın gübre 
masrafını karşılayıp karşılamadığına bakılmalıdır. 
Bunun için de fosforlu gübrenin ürün üzerine etkisinin 
yanında gübre-ürün fiyatlarının da bilinmesi gereklidir.
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Çizelge 5. Sulanır şartlarda yetiştirilen buğdaya toprak analiz değerlerine göre farklı ürün seviyeleri için 
uygulanması gerekli gübre miktarları (kg P2O5/da) 

Toprak analiz 
değeri 

Azami ürünün farklı seviyeleri için uygulanması gerekli gübre miktarları 

%92 %94 %96 %98 

1.0 10.1 11.4 13.3 16.6 

2.0 8.24 9.6 11.5 14.8 

3.0 6.42 7.8 9.7 12.9 

4.0 4.6 6.0 7.9 11.1 

5.0 2.8 4.2 6.1 9.3 

6.0 1.0 2.3 4.2 7.5 

7.0 - - 2.4 5.7 

8.0 - - 1.0 3.9 

9.0 - - - 2.1 

10.0 - - - - 

 
Çizelge 6. Yağışa bağlı olarak yetiştirilen buğdaya toprak analiz değerlerine göre farklı ürün seviyeleri için 

uygulanması gerekli gübre miktarları (kg P2O5/da) 

Toprak analiz 
değeri 

Azami ürünün farklı seviyeleri için uygulanması gerekli gübre miktarları 

%92 %94 %96 %98 

1.0 9.7 11.0 12.8 15.9 

2.0 7.9 9.3 11.1 14.2 

3.0 6.3 7.6 9.4 12.5 

4.0 4.6 5.9 7.7 10.8 

5.0 2.9 4.2 6.0 9.2 

6.0 1.2 2.5 4.3 7.5 

7.0 - 1.0 2.7 5.8 

8.0 - - 1.0 4.1 

9.0 - - - 2.9 

10.0 - - - - 

 
 
Konya Yöresi şartlarında değişik fosfor analiz 

değeri gösteren topraklarda yürütülen tarla 
denemeleri sonucunda, teorik maksimum ürün miktarı 
ile toprak ve gübre fosforlarının etkinlik katsayıları 
belirlenerek, fosforlu gübre uygulamasının buğday 
dane verimi üzerine etkisi ortaya konmuştur. Sulanır 
şartlarda uygulanan fosforlu gübre miktarı ile buğday 
dane verimi arasındaki ilişkinin; log (445.9-y) = log 
445.9-0.168b1 - 0.103x eşitliği ile yağışa dayalı 
şartlarda ise log (185.8-y) =log 185.8-0.163b1- 0.103x 
eşitliği ile ifade edilebileceği görülmüştür. Yukarıda 
verilen eşitliklere göre farklı fosfor analiz değeri 
gösteren topraklarda fosforlu gübre uygulaması ile 
üründe meydana gelen değişiklikler Çizelge 7 ve 
Çizelge 8’de verilmiştir. 

Sulanır şartlarda farklı fosfor analiz değeri 
gösteren topraklara artan miktarlarda fosforlu gübre 
uygulamaları ile buğday dane veriminde meydana 
gelen artışlar Çizelge 7’de verilmiştir. Çizelgenin 
incelenmesiyle de görülebileceği gibi, artan 
miktarlarda fosforlu gübre uygulaması kendinden 
önceki aynı miktara göre daha az bir ürün artışı 
sağlamaktadır. Örneğin 1.0 kg P2O5/da analiz değeri 

gösteren topraklarda 1.0 kg P2O5/da hesabıyla 
fosforlu gübre uygulanması sonunda buğday dane 
veriminde 58.1 kg/da seviyesinde bir artış 
sağlanırken, uygulanan gübre miktarının 2.0 P2O5/da 
ve 3.0 kg P2O5/da seviyesine yükseltilmesi ile dane 
veriminde meydana gelen artış giderek azalarak 47.0 
kg/da ve 38.0 kg/da seviyesine düşmektedir Diğer bir 
ifade ile uygulanan gübre aynı miktarda artırılmasına 
rağmen meydana gelen ürün artışı azami ürün 
seviyesine yaklaştıkça azalmakta ve belirli bir 
noktadan sonra gübre uygulaması üründe kayda 
değer artışlara neden olmamaktadır. 

Gübre uygulaması sonunda dane veriminde 
meydana gelen artışlar aynı zamanda toprağın fosfor 
muhtevası ile de ilgilidir. Toprak analiz değeri 
yükseldikçe gübrenin dane verimi üzerindeki etkisi de 
o nispette az olmaktadır. Nitekim 1.0 kg P2O5/da 
analiz değeri gösteren topraklarda 1.0 kg P2O5/da 
hesabıyla fosforlu gübre uygulaması dane veriminde 
58.1 kg/da artış sağlarken, 3.0, 5.0 ve 7.0 kg P2O5/da 
analiz değeri gösteren topraklarda dane verimi 
giderek azalmakta, 26.8, 12.4 ve 5.7 kg/da seviyesine 
kadar düşmektedir.  

 



 

 

 

 
IŞIK ve ark. / Bitkisel Araştırma Dergisi (2010) 2: 17–24 

 

 22 

Çizelge 7. Sulanır şartlarda fosfor uygulamalarına bağlı olarak üründe meydana gelen artışlar (kg/da). 

Gübre miktarı 
(kgP2O5/da) 

Marjinal gübre 
değeri (TL) 

Fosfor analiz değerleri (kg P2O5/da) 

1. 0 3.0 5.0 7.0 

Ürün artışı Ürün artışı Ürün artışı Ürün artışı 

0      

1.0 2.1 58.1 26.8 12.4 5.7 

2.0 2.1 47.0 21.7 10.0 4.6 

3.0 2.1 38.0 17.5 8.1 3.7 

4.0 2.1 30.7 14.2 6.5 3.0 

5.0 2.1 24.8 11.5 5.3 2.4 

6.0 2.1 20.0 9.3 4.3 2.0 

7.0 2.1 16.2 7.5 3.5 1.6 

8.0 2.1 13.1 6.0 2.8 1.3 

9.0 2.1 10.6 4.9 2.3 1.0 

10.0 2.1 8.6 4.0 1.8  

11.0 2.1 6.9 3.2 1.5  

12.0 2.1 5.6 2.6 1.2  

13.0 2.1 4.5 2.1 1.0  

14.0 2.1 3.7 1.7   

15.0 2.1 3.0 1.4   

16.0 2.1 2.4 1.1   

 
 
Çizelge 7’de sulanır şartlarda uygulanan gübre ve 

bunun karşılığında elde edilen ürün miktarları kg/da 
olarak verilmiştir.  

Buradan ekonomik analizlere geçerek farklı fosfor 
analiz değeri gösteren topraklara ekonomik 
uygulanması gerekli gübre miktarlarının belirlenmesi 
için marjinal gübre ve marjinal ürün miktarlarının para 
olarak değerleri belirlenmelidir. Bunun için 2008 yılı 
Nisan ayında 1.0 kg fosforun yaklaşık 2.1 TL, 
ekmeklik buğday fiyatının da 0.58 TL olduğu esas 
alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda 1.0 kg 
P2O5/da 3.0 kg P2O5/da 5.0 kg P2O5/da ve 7.0 kg 
P2O5/da fosfor analiz değeri gösteren topraklar için 
ekonomik olarak uygulanması gerekli fosforlu gübre 
miktarları sırasıyla 14 kg P2O5/da kg, 10 P2O5/da kg 7 
P2O5/da kg ve 3 P2O5/da olarak belirlenmiştir.  

Yağışa bağlı şartlarda artan miktarlarda gübre 
uygulamaları ile farklı fosfor analiz değeri gösteren 
topraklara fosforlu gübre uygulaması ile buğday dane 
veriminde meydana gelen artışlar Çizelge 8’de 
verilmiştir.  

Çizelgenin incelenmesiyle de görülebileceği gibi, 
artan miktarlarda gübre uygulamaları, kendinden 
önceki aynı miktara göre daha az bir ürün artışı 
sağlamaktadır.  

Örneğin 1.0 kg P2O5/da analiz değeri gösteren 
topraklarda 1.0 kg P2O5/da hesabıyla fosforlu gübre 
uygulanması  sonunda  buğday  dane  veriminde 25.4  

 
 
 

kg/da seviyesinde bir artış sağlanırken, uygulanan 
gübre miktarının 2.0 P2O5/da ve 3.0 kg P2O5/da 
seviyesine yükseltilmesi ile dane veriminde meydana 
gelen artış giderek azalarak 20.4 kg/da ve 16.3 kg/da 
seviyesine düşmektedir. Diğer bir ifade ile uygulanan 
gübre aynı miktarda artırılmasına rağmen meydana 
gelen ürün artışı azami ürün seviyesine yaklaştıkça 
azalmakta ve belirli bir noktadan sonra gübre 
uygulaması üründe kayda değer artışlara neden 
olmamaktadır. 

Çizelge 8’de yağışa bağlı şartlarda uygulanan 
gübre ve bunun karşılığında elde edilen ürün 
miktarları kg/da olarak verilmiştir. Buradan ekonomik 
analizlere geçerek farklı fosfor analiz değeri gösteren 
topraklara ekonomik uygulanması gerekli gübre 
miktarlarının belirlenmesi için marjinal gübre ve 
marjinal ürün miktarlarının para olarak değerleri 
belirlenmelidir. Bunun için 2008 yılı Nisan ayında 
fosforun yaklaşık 2.1 TL, ekmeklik buğday fiyatının da 
0.58 TL olduğu esas alınarak yapılan hesaplamalar 
sonucunda 1.0 kg P2O5/da 3.0 kg ve P2O5/da 5.0 kg 
P2O5/da fosfor analiz değeri gösteren topraklar için 
ekonomik olarak uygulanması gerekli fosforlu gübre 
miktarları sırasıyla 10 kg P2O5/da, 7 kg P2O5/da ve 3 
kg P2O5/da olarak belirlenmiştir. 7.0 kg P2O5/da analiz 
değeri gösteren topraklarda fosforlu gübre uygulaması 
ekonomik olacak derecede bir verim artışına sebep 
olmamaktadır. 
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Çizelge 8. Doğal yağış şartlarında fosfor uygulamalarına bağlı olarak üründe meydana gelen artışlar (kg/da) 

Gübre miktarı 
(kgP2O5/d) 

Marjinal gübre 
değeri (TL) 

Fosfor analiz değerleri (kg P2O5/da) 

1. 0 3.0 5.0 7.0 

Ürün artışı Ürün artışı Ürün artışı Ürün artışı 

0      

1.0 2.1 25.4 12.0 5.7 2.6 

2.0 2.1 20.4 9.6 4.5 2.2 

3.0 2.1 16.3 7.7 3.6 1.7 

4.0 2.1 13.1 6.2 2.9 1.1 

5.0 2.1 10.5 4.9 2.3  

6.0 2.1 8.4 3.9 1.9  

7.0 2.1 6.7 3.2 1.5  

8.0 2.1 5.4 2.5 1.2  

9.0 2.1 4.3 2.0   

10.0 2.1 3.4 1.6   

11.0 2.1 2.8 1.3   

12.0 2.1 2.4 1.0   

13.0 2.1 1.7    

14.0 2.1 1.4    

 
 
Ekonomik olarak uygulanması gerekli gübre 

miktarının belirlenmesinde, gübre ve ürün fiyatlarının 
yanında, topraktaki mevcut fosfor miktarı etkilidir. 
Ancak fosfor analiz değeri farklı her toprak için 
yukarıda olduğu gibi ayrı bir ekonomik analize gerek 
yoktur.  

Çizelge 5’de sulanır şartlarda yetiştirilen 
buğdaydan azami ürünün %92, %94, %96 ve %98'ini 
elde etmek için, farklı toprak analiz değerlerine göre 
uygulanması gerekli fosforlu gübre miktarları 
verilmiştir.  

Çizelgenin incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, 
1.0. kg P2O5/da analiz değeri gösteren topraklarda 
söz konusu ürün seviyelerine ulaşabilmek için 
sırasıyla 10.1 kg P2O5/da, 11.4 kg P2O5/da, 13.3 kg 
P2O5/da ve 16.6 kg P2O5/da hesabıyla gübre 
uygulanması gerekmektedir.  

Diğer taraftan Çizelge 7’de verilen marjinal gübre 
masrafı ve marjinal gelir değerlerine göre 1.0 kg 
P2O5/da analiz değeri gösteren topraklara ekonomik 
olarak uygulanması gerekli fosforlu gübre miktarı 14.0 
kg P2O5/da olarak belirlenmiştir. Bu miktarda bir gübre 
uygulaması ile ancak azami ürünün %96’sı elde 
edilebilmektedir. Hedeflenen ürün seviyesinin azami 
ürünün %98'ine yükseltilmesi durumunda gerekli 
gübre miktarı 14.0 kg P2O5/da seviyesini geçerek 16.6 
kg P2O5/da'a yükseleceğinden gübreleme ekonomik 
olmayacaktır. Aynı karşılaştırmalar 3.0 kg P2 O5/da, 
5.0 kg P2 O5/da ve 7.0 kg P2O5/da analiz değeri 
gösteren topraklar için yapıldığı takdirde uygulanması 
gerekli gübre miktarları sırasıyla 10 kg P2O5/da, 7.kg 
P2 O5/da ve 3 kg P2O5/da olduğu ve söz konusu gübre 
miktarlarının da azami ürünün %96’sını hedef alan bir  

üretim için yeterli olurken daha yüksek ürün hedefleri 
için yetersiz kaldığı görülecektir. Bu sonuçlar, 
ekonomik bir gübreleme için azami ürünün %96’sını 
hedef alan gübreleme programları seçilmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Benzer karşılaştırmalar yağışa bağlı şartlarda 
yetiştirilen buğday için de yapıldığı takdirde, 1.0. kg 
P2O5/da analiz değeri gösteren topraklarda azami 
ürünün %92, %94, %96 ve %98'ini elde etmek için 
sırasıyla 9.7 kg P2O5/da, 11.0 kg P2O5/da, 12.8 kg 
P2O5/da ve 15.9 kg P2O5/da hesabıyla fosforlu gübre 
uygulanması gerektiği görülecektir. (Çizelge 6)  

Diğer taraftan Çizelge 8‘e göre 1.0. kg P2O5/da 
analiz değeri gösteren topraklara ekonomik olarak 
uygulanabilecek fosforlu gübre miktarın 10.0 kg 
P2O5/da’dır. Bu miktardaki bir gübre uygulaması ise 
azami ürünün %92’sini hedef alan bir üretim için 
yeterlidir. Daha yüksek ürün miktarını hedef alan 
gübrelemeler ürün artışı sağlamakla beraber 
ekonomik olmamaktadır. 

 
 
SONUÇ  
 

Organik madde bakımından fakir sulanır 
alanlarda, 21 kg N/da hesabıyla azotlu gübre 
uygulaması sonucunda azami ürün seviyesine 
ulaşmak mümkündür. Bu miktarda azot uygulaması ile 
buğday veriminde %240 oranında verim artışı 
sağlanabilmektedir. Yağışa dayalı şartlarda ise azami 
ürün seviyesine ulaşılmak için uygulanması gerekli 
azotlu gübre miktarı 9 kg N/da, seviyesine; dane 
verimindeki     artış      oranı ise      %28      seviyesine  
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düşmektedir. Bu sonuçlar sulama ile azot etkinliğinin 
ve bitkinin azot ihtiyacının arttığını açıkça 
göstermektedir.  

Buğday dane verimi üzerinde toprak ve gübre 
fosforlarının etkinlik katsayıları birbirinden oldukça 
farklı bulunmuştur. Sulanır şartlarda yürütülen 
denemeler sonucunda toprak fosforunun etkinlik 
katsayısı 0.168, gübre fosforunun etkinlik katsayısı 
ise, 0.103 olarak belirlenmiştir. Yağışa dayalı 
şartlarda ise toprak fosforunun 0.163, gübre 
fosforunun etkinlik katsayısı ise 0.100 olarak 
belirlenmiştir. Bu değerler, fosfor etkinlik katsayılarının 
dolayısı ile buğdayın fosforlu gübre isteğinin sulanır 
veya yağışa dayalı şartlarda önemli bir değişiklik 
göstermediğinin açık bir ifadesidir.  

Nitekim Çizelge 5 ve Çizelge 6’nın birlikte 
incelenmesiyle de görülebileceği gibi, analiz değeri ve 
ulaşılması istenen ürün seviyeleri aynı olmak kaydıyla 
uygulanması gerekli fosforlu gübre miktarları birbirine 
oldukça yakındır  

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; analiz 
değeri 2.0 kg P2O5/da, ulaşılması istenen ürün 
seviyesi de azami ürünün %98’i olsun. Bu durumda 
sulanır şartlarda 14.8 kg P2O5/da hesabıyla fosforlu 
gübre uygulaması gerekmektedir. Yağışa dayalı 
şartlarda ise uygulanacak olan fosforlu gübre miktarı 
ise 14.2 kg P2O5/da’dır.  

Her ne kadar gerek sulanır ve gerekse yağışa 
dayalı şartlarda buğdayın fosforlu gübre ihtiyacı çok 
önemli farklılıklar göstermese de, ekonomik olarak 
uygulanması gerekli gübre miktarları sulanır ve yağışa 
dayalı şartlarda değişmektedir. Çünkü sulanır 
şartlarda gübre uygulaması ile üründe meydana gelen 
artışlar, yağışa dayalı şartlara göre daha yüksek 
olmaktadır. Yine 2.0 P2O5/da analiz değeri gösteren 
bir toprağı örnek alalım. Sulanır şartlarda 
uygulanması gerekli fosforlu gübre miktarı 11.5 kg 
P2O5/da iken; yağışa dayalı şartlarda bu miktar, 7.9 kg 
P2O5/da seviyesine düşmektedir.  
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Effect of various crop rotation systems on crown and root rots of cereals 

 

SUMMARY

 

The Study was carried out in Konya-Çumra for 4 years (2000-2004) in order to investigate the effects of different crop 

rotations on yield and disease intensity of rot and crown rots, which are caused significant yield reduction in wheat production 

in Konya. The ten rotation systems with five crops (wheat, dry bean, sugar beet, rape and corn) were tested with four 

replications in this study. Experiment was established in the field known contaminated with root and crown rot pathogens 

without seed inoculation and at the fourth year of experiment all plots were planted with wheat in order to evaluate the yield 

differences between rotation systems. Results indicated that the effects of rotation systems on yield and diseases intensity were 

different statistically (p 0.01). The lowest yield and the highest disease intensity were obtained in control rotation system that 

was continuous wheat planting. Seed yield and disease severity obtained from all rotation applications were statistically 

differed from Wheat + Wheat + Wheat + Wheat rotation system (control). The highest yield and the lowest disease intensity 

were obtained from Sugar beet + Wheat + Corn + Wheat rotation system and it is fallowed by Wheat + Sugar beet +Corn + 

Wheat. In the last year of study, in 2003-2004 growing season, yield was generally low because of insufficient rain. Sugar beet 

+ Wheat + Corn + Wheat rotation system had the highest wheat yield (144 kg da-1) and the lowest disease intensity (%25). 

Among the rotations, Sugar beet + Wheat + Corn + Wheat rotation system was evaluated as the most suitable rotation system. 

On the other hand, continuous wheat cultivation in years increased the disease intensity whereas caused important yield loss in 

wheat. 

 

KEY WORDS: Wheat, crop rotation, root rots 

 

ÖZET 

 

Araştırma, buğday üretiminde ciddi sorunlara neden olan kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığının Konya şartlarında farklı 

münavebe uygulamalarının verim ve hastalık şiddeti üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla Çumra’da 4 yıl süre ile (2000–

2004) yürütülmüştür. Denemede 10 farklı münavebe uygulaması ve 4 tekerrürlü olarak beş farklı bitki (buğday, fasulye, şeker 

pancarı, kolza, mısır) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneme materyali, inokule edilmeden, kök ve kök boğazı çürüklüğü 

etmenleri ile bulaşık olduğu belirlenen bir alanda ekilmiş ve dördüncü yılında tüm parseller buğday ekilerek değerlendirmeler 

yapılmıştır. Deneme sonucunda, farklı münavebe uygulamalarının verim ve hastalık şiddeti üzerine etkisinin istatistikî anlamda 

birbirlerinden (p 0.01) farklı olduğu bulunmuştur. Kontrol olarak kullanılan ve her yıl üst üste buğday ekiminin yapıldığı 

münavebe uygulamasından en düşük verim elde edilmiş ve en yüksek hastalık şiddeti de bu uygulamada tespit edilmiştir. Tüm 

münavebe uygulamalarından elde edilen dane verimleri ve hastalık şiddetleri, kontrol olarak kullanılan 

(Buğday+Buğday+Buğday+Buğday) münavebe uygulamasından istatistikî olarak farklı görülmüştür. En yüksek dane verimi ve 

en düşük hastalık şiddet oranı (Şekerpancarı+Buğday+Mısır+Buğday) münavebe uygulamasından elde edilmiştir. Bu 

münavebe uygulamasını (Buğday+Pancar+ Mısır+Buğday) münavebe uygulaması takip etmiştir. Denemenin son yılı olan 
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2003–2004 yetiştirme sezonunda yağışın yeterli olmaması nedeniyle verimler genelde düşük olmuştur. Buğday veriminin en 

yüksek olduğu (144 kg/da), hastalık şiddetinin ise en düşük olduğu (%25) (Şekerpancarı+Buğday+ Mısır+Buğday) hastalığın 

etkilerinin en az görüldüğü ekim nöbeti uygulaması olarak öne çıkmıştır. Test edilen tüm ekim nöbeti uygulamaları arasında 

(Şekerpancarı+Buğday+Mısır+ Buğday) en uygun münavebe uygulaması olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, her yıl üst üste 

buğday ekimi durumunda hastalık şiddetinde artışın ve verim bakımından ciddi kayıpların olduğu belirlenmiştir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Buğday, münavebe, kök çürüklüğü 

 
GİRİŞ 

 
Münavebeli ürün yetiştiriciliği; ürün artıkları veya 

toprakta yaşayan hastalık organizmalarının 
popülâsyonunu azaltması bakımından büyük bir önem 
arz etmektedir. Münavebe hastalık riskini azaltmasına 
rağmen bu hastalık etmenlerini yok etmemekte 
hastalık etmenleri uzun süre toprakta kalan ürün 
artıkları üzerinde veya toprakta yaşamını devam 
ettirmektedir. Bununla beraber, münavebe tohumun 
üzerinde veya içerisinde bulunan (sürme vs.) hastalık 
etmenlerini ve rastık gibi rüzgârla yayılan diğer 
hastalık organizmalarını da etkilememektedir. Uygun 
olmayan münavebe şekilleri ciddi hastalık salgınlarına 
sebep olmayabilir çünkü hastalık gelişimi için uygun 
şartlarının oluşması gereklidir. Başarılı bir ürün 
yetiştiriciliği hastalıktan meydana gelecek verim 
kayıplarına da açıktır. Bu yüzden münavebelerin kısa 
süreli veya sınırlı olduğu durumlarda hastalık ve 
zararlı gözlemi yapılması hayati önem taşımaktadır. 
Bazı hastalık organizmaları bir tek ürüne has iken 
bazıları birçok üründe zarar yapmaktadır. Bir üründeki 
hastalığın mevcudiyeti tarlaya gelecek yıl ekilecek 
ürünler için önemli bir göstergedir. Bölgede mevcut 
yaygın hastalıklar münavebe sistemine karar vermede 
önemli bir gösterge olmalıdır  

Hububat kök ve kök boğazı hastalıkları Dünya’nın 
hububat yetiştirilen alanlarında belirlenmiştir. Fakat 
100’ün üzerinde ve oldukça çok sayıdaki fungusların 
neden olduğu bu hastalıklara çoğunlukla ılıman iklim 
kuşağında rastlanmaktadır. Ülkemizde de bu 
hastalıklara neden olan etmenlerin büyük bir bölümü 
mevcuttur. Türkiye’de belirlenen hububat kök ve kök 
boğazı çürüklüğü hastalık etmenleri (Aktaş ve ark. 
1995, Aktaş ve ark. 1997, Aktaş ve ark. 1999); 
Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram ve Jain, 
Fusarium culmorum (Smith), sacc., Fusarium 
graminearum Scwabe, Fusarium moniliforme 
Sheldon, Ophiobolus graminis Sacc., Fusarium 
avenaceum (Corda.) Sacc., Rhizoctonia cerealis 
Kühn., Pseudocercosporella herpotrichoides (fron.) 
Deigh., Pythium graminicola Subr., Fusarium nivale 
(Fr.) Ces., Fusarium acuminatum Ellis ve Everhart, 
Fusarium equiseti (Corda) Sacc., Fusarium solani 
(Mart.) Sacc., Fusarium oxysporum Schlecht., 
Fusarium fusarioides (Frag. ve Cif.) Booth, Fusarium 
cerealis (Cooke) Sacc., Fusarium pallidorosum 
(Cooke) Sacc., Fusarium proliferatum (Mats.) 
Nirenberg, Fusarium heterosporum Nees, Fusarium 
clamydosporum Wollenw. ve Reinking, Fusarium 
poae (Peck.) Wollenw., Fusarium sporotrichioides 
Sherb., Fusarium flocciferum Corda, Fusarium 
lateritium   Nees,   Fusarium     sambucinum    Fuckel,  

 

 
Fusarium tricintum (Corda) Sacc., Fusarium sacchari 
(Butler) Gams olarak belirtilmiştir. 

Ülkemizde hububat ekim alanlarında kök ve kök 
boğazı çürüklüğü hastalıkları önemli bir yere sahiptir. 
Yaygın olarak yetiştirilen hububat çeşitlerinde 
ortalama %26 verim kaybına yol açtığı; bu verim 
kaybının makarnalık buğdaylarda %42, ekmeklik 
buğdaylarda %24, tritikalede %18 ve arpada %12 
olduğu tespit edilmiştir (Hekimhan ve ark. 2005). 

Burgess ve ark. (2001) Doğu Avustralya’nın kuzey 
buğday kuşağında kök çürüklüğü hastalık şiddetini 
minimize etmek için yaygın olarak kullanılan temel 
uygulamaların; hassas hububatlar dışında en az iki yıl 
süre ile münavebe uygulamak, konukçu yabancı 
otların kontrolü, azot uygulama oranının dikkatli 
seçimi, toprakta eksikliği bulunan yerlerde Zn 
uygulaması, nadas alanlarında alt toprak nemini 
artırıcı toprak işleme yapmak ve geç dönem nem 
stresi riskini azaltmak, sonbaharda anız yakma (son 
başvurulan tercih) olduğunu belirtmişlerdir. 

Buğday bitkisi kök çürüklüğü etmeni olan 
Cocliobolus sativus (Helminthosporium sativum)’a 
hassastır. Bu etmen buğday ve arpa ekimi yapılan 
topraklarda çoğalır ve yaşamını sürdürür. Bu etmene 
karşı münavebede konukçu olmayan ürünlerin 
yetiştirilmesi hastalık organizmasının topraktaki 
miktarını azaltır. Yulaf ve diğer geniş yapraklı türler de 
konukçusu olmayıp nadas uygulaması da bu etmenin 
popülâsyonunu azaltmaktadır. 3–4 yıllık uzun süreli 
münavebeler en iyi kontrolü sağlamaktadır. Derin 
sürüm kök çürüklüğü hastalığının seviyesini 
düşürmemekte, diğer bazı uygulamalar örneğin 
azaltılmış toprak işleme ve toprak işlemesiz ekim 
metotları hastalık şiddetini azaltmaktadır. Kök 
çürüklüğü hastalıklarının yönetiminde en iyi metot iyi 
bir münavebe uygulamasıdır. Hastalığın yönetiminde 
kullanılan diğer metotlar dayanıklı çeşit seçimi ve 
tohum ilaçlamasıdır. 

Amerika’da kuru şartlar altında toprak işlemesiz 
yetiştirme sisteminde 4 yıl yürütülen bir çalışmada, 
Rhizoctonia solani AG8 tarafından hastalanan ve 

bodurlaşan buğday bitkilerinin kapladığı % alanlar 
belirlenmiştir. Sürekli yazlık ekmeklik buğday (Triticum 
aestivum) ekilen (ürün rotasyonu uygulanmayan), 
yazlık arpa (Hordeum vulgare) üzerine yazlık buğday 
ekilen ve ard arda aspir (Carthamus tinctorius) ve sarı 
hardal (Brassica hirta) ekimi yapılıp üzerine 1-2 yıl 
yazlık buğday ekilen yıllarda hastalıklı alan oranları 
aynı seviyede görülmüştür.  Aspir, sarı hardal ve 
yazlık buğdaydan sonra yazlık arpa ekimi yapılan 
parsellerde de benzer oranda hastalıktan etkilenmiş 
alanlar tespit edilmiştir. Sera çalışmaları; aspir, sarı 
hardal  ve   bazı   diğer  geniş  yapraklı   ürünlerin  de  
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R. solani AG8’e hassas olduğunu göstermiştir. 3 ve 4. 
yıllar arasında mevcut bazı hastalıklı alanların 
büyüklüğünde artış, bazı yeni hastalıklı alanların 
oluşumu ve 4. yılda görülmeyip 3. yılda görülen 
hastalıklı alanlar tespit edilmiştir. Çalışmanın 4. 
yılında buğday bitkilerinin %70-80’i örneklenmiş ve 
bunların en azından %10’unun köklerinde 
Geaumannomyces graminis var. tritici nin sebep 
olduğu take-all hastalığı tespit edilmiştir. Önceki 
yıllarda bu hastalığa hassas olmayan sarı hardal ve 
aspirin ekimi yapıldığı yerlerde ekilen buğdaylarda da 
aynı tespit yapılmıştır. Ekim zamanında bir kez 1.1 
kg/ha çinko uygulaması,  hastalıklar üzerinde gözle 
görülebilen olumlu bir etki yapmıştır. Münavebede yer 
alan geniş yapraklı ürünler arpa ve buğdaydan daha 
fazla su kullandıkları, kendilerinden sonra gelecek 
ürüne daha az su bıraktıkları için yazlık buğdayların 
dane verimlerinin düşmesine sebep olmaktadır (Cook 
ve ark. 2002). 

Sturz ve Bernier (1989) yazlık arpa, yazlık yulaf, 
kışlık buğday, yazlık kanola ve keten bitkisinin 
ardından kışlık buğday ekerek bir çalışma 
yürütmüşlerdir. Kışlık buğdayın kök ve kök tacından 
Nisan-Temmuz dönemlerinde patojen izolasyonları 
yapmışlar ve hububat patojenleri olan 
Geaumannomyces graminis var. tritici, Cochliobolus 
sativus, Fusarium culmorum, Gerlachia 
(Monographella) nivalis, Microdochium bolleyi, 
Fusarium avenaceum (Gibberella avenacea), F. 
equiseti ve Periconia macrospinosa’yı izole 
etmişlerdir. Kışlık buğdayın kök ve kökboğazı 
dokularına ilk olarak yerleşen fungusun M.bolleyi 
olduğunu belirtmişlerdir. M.nivalis ve G.graminis’in 
tarlalarda bulunuş sıklığının (%) sürekli buğday ekilen 
alanlarda en yüksek oranda olduğunu, F. 
culmorum’un yulafı takip eden kışlık buğdaylarda 
önemli derecede yüksek seviyelerde çıktığını, 
C.sativus’un ise arpa ve keteni takip eden kışlık 
buğdaylardan sık olarak izole edildiğini 
kaydetmişlerdir. Kanola veya keten ile yapılan bir yıllık 
bir münavebede G. graminis var tritici, C.sativus ve 
F.culmorum seviyesinin azaldığını gözlemlemişlerdir. 
Sürekli olarak buğday yetiştiriciliğinin ise kış ölümlerini 
artırdığını, daha düşük bitki çıkışına sebep olduğunu, 
bitki boyunu azalttığını, daha az başak ve verime 
sebebiyet verdiğini bildirmişlerdir.  En iyi bitki gelişimi 
ve yüksek verimin buğdaygiller dışındaki 
münavebelerden sonra yapılan ekimlerden 
sağlandığını ve bahardaki kök rejenerasyonu 
süresince oluşan fungal etmenlerin yıkıcı potansiyelini 
daha düşük seviyelere çektiğini bildirmişlerdir.  

Kurowski (2002) Polonya’da hububatların kök ve 
kökboğazı kaynaklı problemlerini ortaya koymak için 
kışlık buğday, tritikale, çavdar ve yazlık arpa ve yulaf 
ile monokültür olarak ve münavebeli olarak bir 
çalışma yürütmüştür. Hububatlarda kök ve kök boğazı 
çürüklüğüne neden olan kompleks fungusların uzun 
dönem monokültür tarımında,  ürün rotasyonu yapılan 
alanlardan çok daha yüksek seviyelerde olduğunu ve 
kök çürüklüğü şiddetinin monokültürde yüksek 
olduğunu belirtmiştir. Keskin göz lekesi hastalığı 

(Tapesia yallundae [Pseudocercosporella 
herpotrichoides]) ile münavebe arasında herhangi bir 

ilişki bulunmadığını ve kök ve kök boğazı çürüklüğü 
şiddetinin yetiştirme sezonu boyunca artış gösterdiğini 
tespit etmiştir. Enfeksiyon seviyesiyle ilgili monokültür 
ve münavebe arasındaki en büyük farkın bitkinin 
erken gelişme döneminde gözlendiğini, sürekli aynı 
ürün yetiştiriciliğinde en kötü sağlık şartlarının kışlık 
buğdaylarda not edildiğini belirtmiştir. Bu reaksiyonu 
kışlık tritikale ve arpada daha zayıf, kışlık çavdar ve 
yulafta en zayıf olarak tespit etmiştir. Kök boğazı ve 
köklerden izole edilen en yaygın etmenlerin Fusarium 
(F. culmorum, F. oxysporum, F. equiseti, F. avenacea 
[ Gibberella avenacea]), Gaeumannomyces graminis, 
Aureobasidium pullulans, Microdochium nivale 
[Monographella nivalis], Rhizoctonia solani, Bipolaris 
sorokiniana [Cochliobolus sativus] ve Cylindrocarpon 
destructans [Nectria radicicola] olduğunu; hububat 
fidelerinde F. culmorum ve Rhizoctonia solani’nin 

yüksek seviyede patojeniteye sahip ve izole edilen 
etmenler arasında patojenitesi en yüksek olanlar 
olduğunu saptamıştır. Hububat tür ve çeşitlerinin 
yetişme periyodu boyunca kök ve kök boğazı 
çürüklüğü patojenlerinin tamamı için dayanıklılık 
göstermediklerini ve fungusit uygulamasının gözlenen 
patojenlerin geniş bir yelpaze göstermesi nedeni ile 
ilişkili olarak düşük etki gösterdiğini belirtmiştir.  

Buğday ve arpa ile diğer ürünler arasında 
uygulanacak münavebe sistemi başarılı bir tarım için 
önemli olup, belki de çiftçiler için kök ve kök boğazı 
hastalıklarının etkisini azaltmada uygulayabilecekleri 
en önemli araçtır. Nadas uygulaması da topraktaki 
hastalık etmenlerinin yoğunluğunu azaltmaktadır. En 
iyi münavebe bitkileri yemlik baklagiller, keten, mısır 
ve kuru otları için yetiştirilen ürünlerdir. Yürütülen bazı 
çalışmalarda; iki yıllık münavebelerde yulaf ile buğday 
veya 3 yıllık münavebelerde ilave nadas sistemi 
faydalı ve etkili görülmüştür. Yulaf (C.sativus) için 
önemli bir münavebe bitkisidir Münavebede farklı 
bitkilerin yer alması kadar buğday veya arpanın 
ardışık ekilişleri arasındaki süre de önemlidir. Bir yıllık 
ara verilmesi biraz fayda sağlamakta, iki yıllık bir ara 
kök çürüklüğünü azaltmakta ve daha uzun süre 
verilen aralar ise çok daha fazla fayda sağlamaktadır. 
Kök çürüklüğünün etkisini minimize edecek 4 yıllık bir 
münavebe sistemi; sıraya ekilen çapa bitkileri, yulaf, 
nadas ve buğday veya arpa uygulamasıdır. Bu tip 
münavebeler kök çürüklüğünün etkisini çok düşük 
seviyelere çekmekte ve devam edilmesi kesinlikle 
önerilmektedir (Stack ve McMullen 1999). 

Conner ve ark. (1996) buğday, arpa ve keten 
kombinasyonlarını içeren 3 yıllık bir ürün rotasyonunu, 
farklı ürün geçmişine sahip yerlerde üst üste 
yetiştirilen buğday ve arpaların kök çürüklüğü 
(Cochliobolus sativus) hastalığı şiddetlerini 
kıyaslamak için yürütmüşlerdir. İki veya 3 yıllık keten 
ile son bulan münavebelerde toprakta C. sativus’un 
inokulum miktarını ve her iki hububat ürününde kök 
çürüklüğü şiddetini azaltmıştır. Böyle 2-3 yıllık keten 
ekimi yapılan yerlerde ekilen buğday ve arpalarda kök 
çürüklüğü hastalık şiddeti, sürekli aynı ürün 
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yetiştirildikten sonra son iki yıl diğer hububatların 
yetiştirildiği münavebelerden daha düşük 
belirlenmiştir. Uzun dönem yulaf, keten veya 
buğdayın ekildiği alanlarda son iki yıl ekilen arpalarda 
hastalık şiddeti artmıştır. Arpalarda kök çürüklüğünün 
şiddetli olduğu yerlerde 2 yıl buğday yetiştirildiğinde 
buğdayda da şiddet artmıştır. C.sativus’un virülensliği 
rotasyondaki konukçu bitkilerin türüne göre azalmakta 
veya artmaktadır.  

Diehl ve ark. (1982), Brezilya’da yaptıkları bir 
araştırmada; 3-4 yıl nadas veya önceden buğday 
yetiştirilmeyen tarlalarda yıllık veya 1-2 yıl nadas 
yapılan tarlalara oranla daha düşük hastalık meydana 
geldiğini belirtmişlerdir. Bitkinin olgunlaşması 
esnasında, bu tarlalarda sırasıyla hastalık oranını 
%25 ve 65 ve hastalık yoğunluğunu ise %72 ve 98 
olarak belirlemişlerdir.  Bu tarlalarda tahmin edilen 
verim kayıpları ortalaması sırasıyla %9.1 ve 
%23.1’dir. Etmenle bulaşmış bitkilerin toprak altı 
parçalarından izole etikleri dominant patojeni 
Cochliobolus sativus olarak belirlemişlerdir.  

Smiley ve ark. (1996), hastalıklar üzerine 
rotasyonun etkisinin, patojen yaşamı veya şiddetliliği 
üzerine toprak mikro florasının etkileriyle ilişkili 
olduğunu görmüşlerdir. Rhizoctonia kök çürüklüğünün 
buğday-nadas rotasyonunda, Pythium kök 

çürüklüğünün buğday-nadas sistemi ile yıllık 
buğdayda ve göz lekesi ve taç çürüklüğünün yıllık 
buğday sisteminde çok zarar verdiğini belirtmişlerdir. 
Hastalıkların buğday nadas sisteminde inorganik 
gübrelerden daha ziyade hayvan gübresi veya 
bezelye artıklarının uygulandığı yerlerde kolektif 
olarak en az yaygınlıkta olduğu belirtilmiştir. 
Hastalıkların buğday-bezelye rotasyonunda genel 
olarak buğday-nadas rotasyonu veya yıllık buğday 
sisteminden daha düşük etki yaptığı da 
belirtilmektedir. Toprak kaynaklı bitki patojeni 
etmenlerinin buğday verimini %3 ile 12 nispetinde 
baskıladığı görülmüştür. Uzun dönem denemelerinin 
kısa dönem denemelerde belirlenmiş olanlara 
benzemeyen ürün yönetimi ve mevsimsel etkilere 
sahip olduğunu vurgulamışlardır.  

Buğdaylarda kök çürüklüklerine neden olan 
Gaeumannomyces graminis ve Cochliobolus sativus 
ürün yönetiminden etkilenmektedir.  G.graminis’in 
etkisi kışlık buğdaylar üzerinde (%8) yazlık 
buğdaylardan    (%1)  daha  fazladır.   Aynı   zamanda  

kışlık buğdaylarda yaygın toprak işleme şartlarında 
(%11) azaltılmış toprak işlemeden (%8) ve sıfır toprak 
işlemeden (%6) daha fazladır. Yazlık buğdaylarda 
Fusarium spp. ve C.sativus’un neden olduğu kök 
çürüklüğü şiddeti sürekli yazlık buğday (%24) veya 
kışlık buğday ekiminde (%25) bezelye (%22) ve yaz 
nadasından (%15) daha yüksektir. Kök çürüklüğü 
hastalık şiddeti yıldan yıla değişmektedir. 4 yılın 
3’ünde azaltılmış ve sıfır toprak işlemede hastalık 
şiddeti azalmıştır (Bailey ve ark. 1992).  

Naitao ve Yousan (1998) üç yıl buğdaygil dışında 
bir bitkinin rotasyona girmesi ile kök hastalıkları 
şiddetinin azaldığını, ekim zamanının da hastalık 
şiddeti üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir.  

Nsarellah ve Mergoum (1998) Fas’ta yaptıkları bir 
çalışmada üst üste ekilen buğday tarlalarında ve 
hastalıkla bulaşık anız ile malç yapılan tarlalarda, 
buğday üzerine buğday ekilen tarlalarda hastalık 
şiddetinin oldukça yoğun olduğunu, bunun da verim 
düşüklüğü ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.  

 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 

 
Denemede 10 farklı münavebe sistemi ve beş 

farklı bitki (buğday, fasulye, şeker pancarı, kolza, 
mısır) kullanılmıştır. Deneme materyali inokule 
edilmeden kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenleri ile 
bulaşık olduğu belirlenen bir alanda 4 tekerrürlü ve 4 
yıl süre ile denenmiştir. Dördüncü yılda tüm parseller 
buğday ekilerek hasat edilmiştir. Denemede son yıl 
ekilen buğday parsellerinde verim (kg/da), hastalık 
şiddeti (%), 1000 dane ağırlığı (g), boy (cm), toplam 
kütle (kg/da), hasat indeksi değerlendirmeleri yapılmış 
ve JMP istatistik analiz programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir.  

Hastalık şiddetinin hesaplanması Aktaş ve Bora 
(1981)’ya göre yapılmıştır (Çizelge 1). Parsellerden 
alınan 100’er bitkinin kök ve kök boğazı lezyonları 
incelenerek skala değerine işlenmiş ve aşağıda 
verilen formüle göre % hastalık şiddetleri 
hesaplanmıştır.  

 
 
 
 

 
 
 

H.Ş. = 
(0xA)+(1xB)+(3xC)+(5xD)+(7xE)  

X 100 
7x100 

 
 
Çizelge 1. Hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı kıymetlendirme skalası   

Skala 
değeri 

Bitki 
sayısı 

Hastalık şiddeti 

0 A Sağlam 

1 B Az sararma, kök ve kök boğazı sararmış (%1–15) 

3 C Orta derecede sararma, Kahverengileşme birinci yaprak kınına kadar ilerlemiş,(%16–40) 

5 D Şiddetli sararma, kök ve kök boğazı kahverengi ve yapraklarda lekeler var (%41–70) 

7 E Bitki ölmüş (%71–100) 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

 
Kök çürüklüğü münavebe denemesinden elde 

edilen sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. Münavebe 
sistemleri verim ve hastalık şiddeti bakımından 

istatistikî anlamda bir birlerinden p 0.01 seviyesinde 
farklı bulunmuştur. Kontrol olarak kullanılan ve her yıl 
üst üste buğday ekiminin yapıldığı münavebe 
sisteminden en düşük verim elde edilirken, en yüksek 
hastalık şiddeti bu sistemde tespit edilmiştir. 
Uygulanan tüm münavebe sistemlerinden elde edilen 
dane verimleri ve hastalık şiddetleri, kontrol olarak 

kullanılan (Buğday + Buğday + Buğday + Buğday) 
münavebe sisteminden elde edilen dane verimi ve 
hastalık şiddetinden istatistikî anlamda farklı olmuştur. 
En yüksek dane verimi ve en düşük hastalık şiddet 
oranı, (Şekerpancarı + Buğday + Mısır + Buğday) 
münavebe sisteminden elde edilmiştir. Bu münavebe 
sistemini, en yüksek dane verimi ve en düşük hastalık 
oranı bakımından (Buğday+Pancar+Mısır+Buğday) 
(4) münavebe sistemi takip etmiştir. 2003–2004 
yetiştirme yılında yağışın yeterli olmaması nedeniyle 
ve münavebe alanında nadasa bırakılmadan yapılan 
ekim nedeniyle verimler genelde düşük olmuştur.  

 
Çizelge 2. Kök çürüklüğü münavebe denemesine ait sonuçlar  

Münavebe 
Verim 
(kg/da) 

Hastalık şiddeti 
(%) 

1000 D. Ağ. 
(g) 

Boy (cm) 
Toplam kütle 

(kg/da) 
Hasat 

indeksi 

B+B+B+B 57  d 83  h 17.56  e 46.1  bc 228  d 0.26 

B+F+ŞP+B 87  c 55  g 18.55  de 45.1  bc 318  cd 0.28 

B+K+F+B 104  bc 45  d 20.55  bd 46.1  bc 347  bc 0.30 

B+ŞP+M+B 122  ab 40  b 21.47  bc 48.0  b 369  ac 0.35 

K+B+ŞP+B 87  c 51  e 18.35  de 42.2  c 314  cd 0.28 

K+B+K+B 85  cd 54  fg 18.46  de 45.5  bc 309  cd 0.28 

ŞP+B+F+B 111  bc 44  cd 19.21  ce 52.1  a 420  ab 0.27 

ŞP+B+K+B 90  c 52  ef 17.22  e 43.8  c 366  ac 0.27 

ŞP+B+M+B 144  a 25  a 21.98  ab 45.1  bc 444  a 0.33 

ŞP+M+K+B 113  bc 42  c 24.11  a 35.4  d 366  ac 0.31 

Ortalama 100  49  19.75  44.9  348  29.3 

R
2
 0,76  0.99  0.71  0.82  0.66  0.41 

AÖF 26.19  2.18  2.43  3.60  89.44  - 

VK (%) 5.58  32.50  11.80  18.16  5.67  6.40 

P>0.05 .0001  .0001  .0001  .0001  0.0036  0.1 

B=Buğday, F=Fasulye, ŞP=Şeker pancarı, K=Kanola, M=Mısır 

 
 
Tüm sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde 

buğday veriminin en yüksek olduğu (144 kg/da), 
hastalık şiddetinin ise en düşük olduğu (%25) 
(Şekerpancarı+Buğday+Mısır+Buğday) ekim nöbeti 
sistemi hastalığın etkilerinin en az görüldüğü sistem 
olarak öne çıkmıştır. Dolayısıyla değerlendirilen tüm 
ekim nöbeti sistemleri arasında en iyi tavsiye 
edilebilecek sistem: (Şekerpancarı + Buğday + Mısır + 
Buğday) sistemi olmuştur.  

Denemeyle ilgili diğer bir çarpıcı sonuç ise her yıl 
üst üste buğday ekiminde verim ve verim unsurlarında 
yaşanan ciddi kayıplar ile hastalık şiddetindeki artışın 
ortaya konmuş olmasıdır.   

 
 
SONUÇ  
 

Deneme sonucunda, farklı münavebe 
uygulamalarının verim ve hastalık şiddeti üzerine 

etkisinin istatistikî anlamda birbirlerinden (p 0.01) 
farklı olduğu bulunmuştur. Kontrol olarak kullanılan ve 
her yıl üst üste buğday ekiminin yapıldığı münavebe 

uygulamasından en düşük verim elde edilmiş ve en 
yüksek hastalık şiddeti de bu uygulamada tespit 
edilmiştir. Tüm münavebe uygulamalarından elde 
edilen dane verimleri ve hastalık şiddetleri, kontrol 
olarak kullanılan (Buğday+Buğday+Buğday+Buğday) 
münavebe uygulamasından istatistikî olarak farklı 
görülmüştür.  

En yüksek dane verimi ve en düşük hastalık şiddet 
oranı, (Şekerpancarı + Buğday + Mısır + Buğday) 
münavebe uygulamasından elde edilmiştir. Bu 
münavebe uygulamasını (Buğday+Pancar+ 
Mısır+Buğday) münavebe uygulaması takip etmiştir. 
Denemenin son yılı olan 2003–2004 yetiştirme 
sezonunda yağışın yeterli olmaması nedeniyle 
verimler genelde düşük olmuştur. Buğday veriminin 
en yüksek olduğu (144 kg/da), hastalık şiddetinin ise 
en düşük olduğu (%25) (Şekerpancarı+Buğday+ 
Mısır+Buğday) hastalığın etkilerinin en az görüldüğü 
ekim nöbeti uygulaması olarak öne çıkmıştır. Test 
edilen tüm ekim nöbeti uygulamaları arasında 
(Şekerpancarı+Buğday+Mısır+Buğday) en uygun 
münavebe uygulaması olarak değerlendirilmiştir.  
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Ayrıca, her yıl üst üste buğday ekimi durumunda 
hastalık şiddetinde artışın ve verim bakımından ciddi 
kayıpların olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular buğday 
üzerine buğday ekiminin hastalık şiddetini arttırdığını 
(Nsarellah ve Mergoum, 1998; Kurowski 2002) ve 
münavebe uygulamasının hastalık şiddetini azaltlığını 
bildiren (Conner ve ark. 1996; Naitao ve Yousan, 
1998) araştırmalarla uyum içindedir.  
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The role and importance of forage crops in sustainable agriculture  
(A review) 

 

SUMMARY 

 

In particular, developed countries give importance to agriculture, forage crops. Via their prevent a lot of problems for 

agriculture and other industries. On the one hand to ensure that feed animals in need, while maintaining the efficiency of 

housing and lands for crop production is a source of forage crops in agriculture must take a significant place. Increasing 

cultivation of forage crops is necessary for the promotion of livestock and maintenance of soil conservation and efficiency are 

required. Leguminous fidder crops provide nitrogen in plants, so it should be emphasized. It’s need to focus on the importance 

of prevention of environmental inorganic nitrate pollution. Forage crops, increased use in agriculture are of great importance in 

terms of a cleaner environment. 
 

KEY WORDS: Forage crops, sustainable agriculture 
 

ÖZET 

 

Özellikle gelişmiş ülkeler yem bitkileri tarımına gereken önemi vererek tarım ve diğer sanayi kollarındaki birçok problemin 

önüne almaktadırlar. Bir yandan hayvanlarımızın ihtiyacı olan yemleri temin etmek, diğer yandan da bitkisel üretimin kaynağı 

olan topraklarımızın muhafazası ve verimliliğini sürdürmek için yem bitkilerinin de tarımda önemli oranda yer alması 

gerekmektedir. Yem bitkileri ekim miktarının artırılması hem hayvancılığın geliştirilmesi hem de toprakların korunması ve 

verimliliklerinin sürdürülmesi açısından önemli ve gereklidir. Baklagil yem bitkilerinin havanın serbest azotundan yararlanma 

ve toprakta biriktirme özelliğinden faydalanarak azotlu gübre kullanımını azaltmakla hem de aşırı kullanım sonucu çevrede 

meydana gelen inorganik nitrat kirlenmesinin önlenmesi açısından üzerinde önemle durulmasını zorunlu kılmaktadır. Yem 

bitkilerinin tarımsal faaliyet içerisinde istenilen oranlarda kullanılması gıda üretimi ve temiz ve yaşanabilir bir çevre açısından 

büyük önem arz etmektedir. 
 

ANAHTAR KELİMELER: Yem bitkileri, sürdürülebilir tarım 
 

GİRİŞ 

  
Çevre sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde toplum gündeminde önemli ve öncelikli 
konular durumundadır (Karaer ve Gürlük, 2003). 
Dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizin 
gündemindeki en önemli sorun, doğal kaynaklardan 
en optimum şekilde ve çevreye zarar vermeyecek 
şekilde yararlanarak insanlarının bol ve kaliteli besin 
maddeleriyle yeterli ve dengeli beslenme şartlarına 
kavuşturulması oluşturmaktadır.  

Gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde nüfus yıldan 
yıla hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu ülkelerde var olan 
beslenme sorunu daha da ağırlaşarak devam etmekte 
ve bazı ülkelerde ölümlere yol açmaktadır. Bu 
ülkelerde acilen ve diğer ülkelerde de önemle 
üzerinde durulması gereken husus, verimi artırıcı 
tarım tekniklerinin acilen uygulanması insanların açlık 
problemlerinin sona erdirilmesinde son derece 
önemlidir. Bu tarım tekniklerini uygularken, doğal 
kaynakların korunması ve geliştirilmesine de yardımcı 
olmasına dikkat etmelidir.  
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Ülkemizdeki gıda üretimi insanlarımızın yeterli ve 
dengeli beslenmesine yetmektedir. Ancak bu 
beslenmede bitkisel gıdalar daha ağır basmaktadır.  

Dengeli beslenme, daha çok hayvansal gıdaların 
tüketilmesiyle gerçekleşmektedir. Ülkemizde 
insanlarımızın ana besin kaynağını karbonhidratlar 
oluşturmakta ve kişi başına düşen et, süt, yumurta 
gibi hayvansal proteinlerin tüketimi gelişmiş ülkelerle 
kıyaslanamayacak düzeyde bulunmaktadır (Tekinel, 
1984). Hayvansal ürünlerin bol ve kaliteli olarak 
üretilmesi de, hayvancılığın geliştirilmesine bağlıdır. 
Hayvanlardan bol ve kaliteli ürün alınması da, bol ve 
kaliteli yemlerle beslemeye bağlı bulunmaktadır. Çiftlik 
hayvanlarımızın kaba yem ihtiyaçları çayır-meralar 
başta olmak üzere, yem bitkileri ile saman, şeker 
pancarı posası ve diğer kaynaklardan 
sağlanmaktadır. Yem bitkisi olarak ise, özellikle 
yonca, korunga, fiğ, sudan otu, hayvan pancarı ve 
mısır hâsılı kullanılmaktadır (Avcıoğlu ve ark. 2000). 

Yem bitkileri tarımının geliştirilmesiyle önemli 
doğal kaynaklarımızdan olan çayır-mera’larımızın 
yükünün azaltılması ve önemli sorun olan erozyonun 
da hızının azaltılmasında olumlu etki yapacaktır.  

Hayvancılık ve yem bitkileri tarımı birlikte 
düşünülmediği sürece istenilen verim noktalarına 
ulaşılamaz. Yem bitkilerinin, hayvancılığa katkısı 
yanında, tarımın sürekliliği açısından üzerinde 
durulması gereken önemli özelliklere sahip 
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerini şu şekilde 
sıralaya biliriz. Yem bitkilerinin ekim nöbetindeki rolü 
ve önemi, erozyon kontrolü ve toprak muhafazası 
açısından önemi, toprak verimliliği açısından 
önemidir.  

Bu yem bitkilerinin tarımsal faaliyetlerde 
kullanılmasının sağlanması tarımının geleceği 
açısından son derece önem arz etmektedir. 

 
Sürdürülebilir tarım ve yem bitkileri 
 

Sürdürülebilir tarımda en önemli husus, gıda 
güvenliğini ve devamlılığını, bunun yanında 
yaşanabilir bir çevreyi olumsuz yönde etkileyen 
unsurların kullanımını azaltmak veya hiç 
kullanılmamasını sağlamaktır. Teknik kural ve 
kaidelere uyulmadan kullanılan kimyevi gübre ve zirai 
ilaçlarla yapılan bitkisel üretim, gıda maddelerinin 
güvenli tüketimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
ürünlerden yapılan gıdalarla beslenen insanlar bir 
takım sağlık problemleriyle karşılayabilmektedirler.  

Etkiliği genel olarak %50 civarında olduğu 
Aydeniz, (1992) tarafından da bildirilen gübreler, 
üretim maliyetlerini artırmakta, ayrıca suların 
kirlenmesine, toprakların yapısının bozulmasına da 
yol açabilmektedir. Topraktan azotun giderilmesi 
yavaş bir işlem olduğu için, kullanılan azotlu 
gübrelerin miktarı arttıkça, doğal olarak toprak 
üzerinde azot birikimi ortaya çıkmaktadır. Bu durum, 
gübrelerin akarsulara, göllere ve denizlere ulaşması 
ile bu ortamlardaki çözünmüş azot seviyesinde de bir 
artışa neden olmaktadır (Munasinghe, 1993). 

Gıda maddeleri tüketiminde insanlar, doğal olarak 
üretilenleri tercih etmektedirler. Bu yolla yapılan 

tarımsal faaliyete organik tarım denmektedir. Organik 
olarak üretilen ürünlere kimyevi gübre ve ilaç 
kullanılmamaktadır. Daha çok çiftlik gübreleri ve yem 
bitkilerinin yeşil gübre olarak kullanılması şeklinde 
yapılmaktadır. Ekim nöbeti içerisinde yem bitkileri yer 
aldığında gübre ve ilaç kullanımı oldukça az 
olmaktadır.  

Özellikle baklagil yem bitkileri verimi artırıcı 
özelliğinden dolayı ekim nöbetinde kullanımı üzerinde 
durulması gerekmektedir. Geniş alanlarda çiftlik 
gübresinin kullanılmasının çok zor olması, yem 
bitkileri kullanımını daha da artırmaktadır. Ayrıca yem 
bitkileri, toprak organik maddesini, toprağın su tutma 
kapasitesini, toprağın erozyonla kaybolmasını da 
önlemesi açısından son derece önemli bir yere 
sahiptir. Bu sayede toprağın yapısı da düzeltilmiş 
olacaktır. Ayrıca bölgemize adapte olabilecek yem 
bitkisi tür ve çeşitleri ele alınarak, bunların yem 
değerleri ile buna etki eden faktörleri ortaya koyacak 
çalışmaların öncelikli olarak yapılması önem 
taşımaktadır (Sağlamtimur ve ark. 1989, Soya ve ark. 
1997). 

Tarım ve sanayide gelişmiş ülkeler, gelişmelerini 
çayır-mera yem bitkilerine gereken önemi vermeleri 
ve ekim kullanım alanlarını rasyonel hale 
getirmelerine borçludurlar. Ülkemizde de bu konuya 
önem vermesi ve bunun geliştirilmesi için çaba 
gösterilmesi gerekmektedir. 

 
Türkiye’de yem bitkileri yetiştirilme potansiyeli 
 

Ana gen merkezleri ve çeşitlilik merkezlerini 
barındıran Türkiye, küresel düzeyde önem taşıyan 
ürünler yanında yem bitkileri için de önemli bir menşe 
merkezidir. Bu ürünlerin birçoğunun yerel çeşitleri, 
geleneksel yetiştiricilik sistemlerinde ve meralarda 
hala kullanılmakta, kültür bitkilerinin yabani akrabaları 
ve endemik bitki türleri farklı ekosistemlerde doğal 
habitatlarda yayılış göstermektedir. Türkiye’nin bitki 
örtüsündeki 9500 bitki türünden 3000’i ile yüksek bir 
endemizm oranına sahiptir. Türkiye, birçok ürün için 
de mikro gen merkezidir (Tan, 2010). Diğer yandan 
da ülkemizde 57 adet tescilli yem bitkisi 
bulunmaktadır (Anon. 2008). Diğer yandan ülkemiz 
insanların beslenebilmesi için yeterli olan hayvan 
varlığına sahiptir. Fakat bunların yeterli olmasına 
karşılık verimleri oldukça düşüktür (Avcıoğlu, 1983). 

Türkiye’de yaklaşık 123 bin hektar alanda üretimi 
yapılan yem bitkilerinin 157 bin ton üretimi 
bulunmaktadır (Anon, 2010)  

Ülkemiz, bitki yetiştiriciliğine oldukça uygun 
ekolojiye sahip olmasına rağmen; istenilen tarımsal 
kalkınmayı sağlayamamıştır. Özellikle hayvancılık ve 
bunun geliştirilmesinde önemli bir yer tutan yem 
bitkileri tarımında istenilen ekim oranlarına 
ulaşılamamıştır. Türkiye’de yem bitkileri ekim alanları 
tüm çabalara rağmen fazla geliştirilememiştir. 
Tarımda ileri ülkelerde yem bitkilerine toplam ekili 
alanın %25-30’u arasında yer verilirken Türkiye’de bu 
bitkilerin çoğunun gen merkezi olduğu halde 
yurdumuzda bu oran %3.1 dolaylarındadır (FAO, 
2002). Gerek çayır ve meraların gerekse yem bitkileri 



 

 

 

 
CESUR C / Bitkisel Araştırma Dergisi (2010) 2: 31-34 

 

 33 

ekim alanlarının yeterli düzeye ulaştırılması, 
hayvansal ürünlerin hem miktar hem de kalite 
bakımından gelişmiş ülke standartlarını yakalamasına 
büyük ölçüde katkı sağlayacaktır (Savaşan, 2007). 

Hâlbuki tarımı ve hayvancılığı gelişmiş ülkelerde 
yem bitkilerinin tarım arazisi içindeki oranı %25'den 
aşağı düşmemektedir (Tosun, 1993). Sulanabilen 
alanlarda verimi yüksek olan yem bitkilerinin, kurak 
alanlarda bu alanlarda yetişen yem bitkilerinin 
ekilmesi, hayvancılığın kalkındırılması ve tarım 
toprakların verimliliklerinin devamı açısından önem 
arz etmektedir. 

 
Yem bitkilerinin sürdürülebilir tarıma katkıları 
 
Ekim nöbetinde yem bitkileri tarımının önemi 
 
Tarımsal faaliyetin esas amacı, bol miktarda gıda 

maddeleri üretmek ve insanların sağlıklı ve dengeli 
beslenmesini sağlamaktır. Bu da ancak yapılacak 
üretim desenlerinin uygun ve birbirlerini 
desteklemesiyle mümkün olacaktır. Üretimin yapıldığı 
yöre koşullarına uygun en önemli ve faydalı olanının 
tespit edilmesi ve buna göre uygulamaların 
yapılmasıyla sağlanabilir.  

Bu bitkilerin ekim nöbetine alınması, topraklarda 
verim düşüklüğü, hastalık ve zararlıların 
yoğunluğunun azaltılması ve dolayısıyla gıda 
maddeleri üretimini devamlı hale getirmede büyük 
yararlar sağlayacaktır. 

 

Verimliliği artırmada yem bitkileri tarımının rolü 
 
Yem bitkileri toprakların verimlerinin artırılmasında 

son derece önemli yere sahiptir. Toprak sularının 
geliştirilmesinde, toprakların su ve rüzgâr erozyonuyla 
taşınmasının önlenmesinde, organik madde içeriğinin 
artırılmasında ve besin maddelerince 
zenginleştirilmesinde son derece olumlu sonuçlar 
vermektedir. Bazı yem bitkileri topraktan yıkanarak 
kaybolan besin maddelerini tutarak yıkanmalarını 
önlerler ve bu bitkilerin toprağa sürülüp katılmasıyla 
bunlar tekrar verilmiş olur (Gençkan, 1983). Farklı 
türden yem bitkileri, botanik, biyolojik ve ekolojik 
yönden farklı olduğundan toprağı alttan ve üstten 
sarmaları farklı olduğundan erozyon ve toprağı işleme 
yönünden de çok olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. 
Baklagil yem bitkileri havanın serbest azotundan 
faydalanma yeteneğinde olduğundan faydalanılması 
bu bitkilerin tarımı üzerinde durulması verimlilik 
açısından önemlidir. Baklagiller toprağı azotça 
zenginleştirirler. Fiğler bir yılda 6.9-13.8 kg N/da 
bırakarak toprağı doğal yolla gübrelemiş olurlar 
(Undersander ve ark. 1990). Bu gibi yem bitkilerinin 
tarımda kullanılması verimlilik açısından son derece 
önemlidir. 

 
Hayvancılığın geliştirilmesinde yem bitkilerinin 

rolü 
 

Bir ülkenin hayvansal üretimini etkileyen faktörlerin 
başında yem bitkileri tarımının varlığı ve genişliği 

gelmektedir. Hayvansal üretimde yem girdisi toplam 
girdinin %70'ini oluşturmaktadır. Yem bitkileri tarımına 
yer vermeyen bir işletmenin istenilen karlılık düzeyine 
ulaşması mümkün değildir. Yem bitkilerinin tarla tarımı 
içerisinde istenilen ekim oranı olan %25 ve daha 
yukarılara çekilmesiyle ancak hayvancılıkta istenilen 
gelişmeler olacaktır.  

Hayvanlarımız, daha çok verimi düşük olan çayır-
mera yem bitkileriyle beslenmektedir. Bu değersiz 
yemlerle beslenen hayvanların verimi de düşük 
olmaktadır. Hayvansal gıdalar, beslenme açısından 
son derece önemli olduğundan bunun artırılmasına 
önem verilmesi gerekir. Bunun artırılması yem bitkileri 
tarımının geliştirilmesinden geçmektedir. 

 
 
SONUÇ 
 

Yem bitkileri tarımının yaygınlaştırılmasıyla, 
tarımsal ürünlerin üretimlerin ve kalitesini olumsuz 
yönde etkileyen birçok faktörü ortadan 
kaldırılmaktadır. Özellikle toprak verimliliği, toprak 
organik maddesinin artırmakta, aynı zamanda kimyevi 
gübre ve ilaç kullanımında önemli oranda tasarruf 
sağlamaktadır. Son yıllarda organik tarım üzerinde 
durulması yem bitkilerinin ekim nöbetindeki önemini 
artırmaktadır. Ülkemizde tarım alanları içerisinde, yem 
bitkileri ekim oranının %20-25’lere ulaşması veya şu 
anki ekim oranının hızlı bir şekilde artırılması tarımsal 
faaliyetlerimizi olumlu yönde etkileyecek ve 
sürdürülebilir tarım yapmamızda etkili olacaktır. 
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Status and economical importance of faba bean (Vicia faba L.) In Turkey and the world 
(A review) 

SUMMARY 
 

Faba bean, as well as other edible legumes grains since it contains a high proportion of protein consumed as both dry and 

fresh, is a valuable source of vegetable protein. It is also good rotation legumes plant fixed nitrogen to soil. In our country, faba 

bean takes the fourth place in edible legumes after lentil,  chickpea and fieldbean with regard to sowing area and production. It is 

cultivated from the Mediterranean shore area to the Black Sea shore area in Turkey. However, it is produced almost 80 % in The 
Aegean, The Mediterranean and The Marmara regions. Faba bean farming- countries in the world for dry and fresh bean, Turkey 

is ranked in the last order in terms of sowing area and production. The faba bean production has been declined due to high cost of 

production, climatic fluctuations and low prices of faba bean in recent y ears.  

 

KEY WORDS: Faba bean, faba bean production, legumes trade.  
 

 

ÖZET  

 

Bakla, diğer yemeklik baklagillerde olduğu gibi tanelerinde yüksek oranda protein ihtiva ettiğinden hem kuru hem de taze 
olarak tüketilebilen değerli bir bitkisel protein kaynağıdır. Bakla aynı zamanda yetiştirildiği topraklara azot fiksasyonu yapan iyi 

bir münavebe bitkisidir. Ülkemizde bakla üretimi yemeklik tane baklagiller içinde mercimek, nohut ve kuru fasulyeden sonra 4. 

sırada yer alır.  Akdeniz'den Karadeniz'e kadar bütün sahil kesiminde yetişme özelliğinde olmakla beraber üretimin %80'i Ege, 

Akdeniz ve Marmara bölgesinde yapılmaktadır. Dünyada kuru tanesi için bakla tarımı yapan ülkeler içerisinde; Türkiye ekim 

alanı ve verim bakımından son sıralarda yer almaktadır. Üretim maliyetlerinin yüksekliği, iklimsel dalgalanmalar ve borsalarında 
oluşan fiyatların düşüklüğü son yıllarda bakla üretimini azaltmıştır.  

 

ANAHTAR KELİMELER: Bakla, bakla üretimi, bakliyat ticareti 

 
GİRİŞ  
 
Dünyada özellikle geri kalmış ülkelerde hayvansal 

ürünlerin maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 
bitkisel kaynaklı besinler önemli bir yer tutmaktadır. 
Beslenme için temel besin öğelerinden proteinlerin % 
66’sı tahıllardan, %18.5’i baklagillerden, %15.5’i ise 
diğer bitkisel kaynaklardan sağlanmaktadır (Azkan 
1999). Baklada bulunan karbonhidratların yanında, 
yüksek protein içeriği nedeniyle insan ve hayvan 
beslenmesinde önemli bir protein kaynağıdır (Pekşen 
ve Gülümser 2006). Kuru bakla tanesi %20-36, yeşil 
bakla %5-7 oranında protein içermektedir (Alan ve 
Geren 2006). Bakla özellikle yüksek protein 
içeriğinden dolayı hem taze hem  de kuru tane olarak 

tüketilmektedir. Geleneksel olarak tüketilen 
gıdalardan olan bakla, ülkemizde taze bakla, taze iç 
bakla ve bunların konserveleri, enginarla karışık 
yemekleri ve özellikle kış aylarında pişirilen ve fava 
adı verilen bakla ezmesi gibi değişik şekillerde 
tüketilmektedir (Akçin 1988). Baklanın taze tüketimi 
yanında Amasya, Merzifon, Gümüşhacıköy ve 
Vezirköprü civarında geleneksel olarak kuru tane 
tüketimi de yaygındır (Pekşen ve Artık 2006). 
Ülkemizde bakla üretimi daha çok küçük aile 
işletmeciliği şeklinde olup bakla olarak tüketilmekte ve 
artan miktar kuru tane olarak değerlendirilmektedir. 
Bakla, Türkiye’de yemeklik tane baklagiller içerisinde 
ekiliş alanı ve üretim miktarı bakımından dördüncü 
sırada yer almaktadır. Bakla tarımı genellikle Ege, 



 

 

 

 
KAN ve ark. / Bitkisel Araştırma Dergisi ((2010) 2: 35–40 

 

 36 

Marmara ve Akdeniz Bölgesinde yapılmaktadır. Bakla 
üretimi yönünden en fazla üretim yapan illerimiz 
arasında Mersin, Antalya, Aydın, İzmir, Hatay ve 
Bursa bulunmaktadır. Bu illerimizde daha çok taze 
bakla üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda, çevre 
koşullarına adaptasyonu yüksek, hastalık ve 
zararlılara dayanıklı, makineli tarıma uygun bakla 
çeşitlerinin geliştirilememesi ve pazarlamada yaşanan 
sorunlar sonucunda bakla ekim alanlarında giderek 
azalmalar görülmektedir. Son 5 yıl içerisinde bakla 
ekim alanında ortalama %35 azalış olmuş ve buna 
bağlı olarak da üretiminde düşüşler olmuştur 
(http://www.tuik.gov.tr). Tarımı yapılan baklanın iri 
taneli, küçük taneli ve yemlik bakla olmak üzere 
başlıca üç alt grubu vardır. Türkiye’de bakla 
yetiştiriciliğinde genelde iri taneli çeşitler 
kullanılmaktadır. Bu çeşitler hem yeşil hem de kuru 
tüketime uygundur. Bu amaçla tescil ettirilmiş Sevil ve 
Eresen-87 isimli iki bakla çeşidi vardır. Bunun dışında 
atbaklası, hayvan baklası olarak da adlandırılan 
yemlik baklaların üretim alanı çok azdır. Ilıman iklim 
bitkisi olan ve börülce, fasulye ve bezelyeye nazaran 
soğuklara daha dayanıklı olan bakla, kökleri ile ortak 
yaşayan Rhizobium  bakterileri sayesinde havada 
serbest halde bulunan ancak bitkiler tarafından 
doğrudan yararlanılamayan azotu toprağa 
bağlayabilme özelliklerine sahiptirler. Bu özellikleri 
nedeniyle de bakla ekim nöbetinde değerlendirilmesi 
gereken önemli baklagil bitkilerindendir (Ünver ve ark. 
1999; Şehirali ve ark. 2000). 

İnsan beslenmesindeki önemi  
 
Bakla taneleri karbonhidratlar bakımından zengin 

olup, kuru ağırlığının %52-64 arasında değişmektedir 
Yemeklik baklagil bitkileri içinde önemli protein 
kaynağı bitkilerden biris i de bakladır. Bakla taneleri 
%25-35 arasında değişen oranlarda protein içerir. 
Proteinin hazmolunabilirlik dereceleri yüksek olup; 
vücutta sentezlenemeyen esansiyel aminoasitleri 
içermektedir. Biyolojik değeri bakımından; bakla 
tanelerinde amino asitlerinin miktar olarak dağılımı 
önemlidir. Özellikle insan vücudu tarafından 
üretilemeyen esansiyel amino asitlerin bakla 
proteinindeki miktarı beslenmede ayrı önem arz eder 
Bakla tanelerinin içermiş olduğu önemli amino asitler 
Çizelge 1.de verilmiştir.  

%3 oranında yağ içeren bakla taneleri, B 
vitaminince zengin olmakla birlikte düşük miktarlarda 
yağda eriyen (A, D, E, K) vitaminler içerir. Bakla 
taneleri mineral içerikleri %1-3 arasında değişir, 
özellikle kalsiyum ve demir bakımından zengindir. Bu 
önemli besin içerikleri nedeniyle bakla insan 
beslenmesinde önemli bitkisel kökenli gıda 
kaynağıdır.  

Bakla tanelerinde bulunan karbonhidrat, protein, 
yağ ve besin öğelerinden yağlar embriyoda ve diğer 
öğeler özellikle embriyo dışındaki tane kısımlarda 
toplandığı bilinmektedir. Vejetasyon dönemi boyunca 
bu öğelerin oranları ve mineral bileşenleri de 
değişmektedir.  

 
Çizelge 1. Kuru olgunlukta bakla tanelerinin temel aminoasit kapsamları 

Aminoasit Protein (%) 

Valin 4.4-4.8 

Lösin 7.7-8.0 

İzolösin 4.0-4.3 

Lizin 6.8 - 7.3 

Metiyonin 0.6 -0.7 

Treonin 3.6-3.7 

Fenilalanin 4.4 -4.6 

Triptofan 3.6-3.9 

Histidine 2.1-2.5 

 
Toprak ve ekim nöbeti açısından önemi  
 
Bakla, diğer yemeklik baklagiller gibi toprak 

verimliliği üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Bakla 
bitkisinin toprağın doğal azot kaynağı olarak, 
sürdürülebilir tarım için ayrı bir avantajı söz 
konusudur. Kazık köklü olmaları ve Rhizobium 
bakterileri ile ortak yaşama geçerek havanın serbest 
azotunu toprağa bağlayabilme özelliklerinden dolayı 
diğer tarla bitkileri ekiminin ağırlıklı olduğu yerlerde 

kolaylıkla ekim nöbetine girebilen bitkilerdir (Çiftçi 
2003).  

 
Dünyadaki ekonomik önemi  
 
Yemeklik baklagiller içersinde bakla, FAO 

verilerine göre, başlıca ülkeler itibariyle 2006-2009 
yılları dünya bakla ekim alanı, üretimi ve verim 
değerleri Çizelge 2, Çizelge 3 ve Çizelge 4’de 
verilmiştir (http://faostat.fao.org). 

 
 
 
 

http://www.tuik.gov.tr/
http://faostat.fao.org/
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Çizelge 2. 2005-2009 yılları arasında bakla ekim alanı yönünden önemli ülkeler (ha) 

 Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009 

 Dünya (toplam) 2.640.122 2.412.093 2.457.778 2.475.990 2.453.686 

1 Çin 1.045.000 875.000 962.000 945.000 875.000 

2 Etiyopya 460.577 427.719 458.202 520.520 512.067 

3 Morocco 145.600 169.100 180.800 181.900 185.461 

4 Avustralya 183.000 186.637 133.000 129.000 134.000 

5 Fransa 100.392 77.643 53.447 60.698 88.038 

6 Mısır  83.230 73.650 89.030 71.445 86.519 

7 Sudan 67.226 66.667 67.500 69.748 67.083 

8 İtalya  48.507 44.617 49.972 54.310 56.100 

9 Tunus 46.000 49.900 53.500 57.700 54.700 

10 Peru 44.923 46.861 49.336 52.498 54.532 

11 Brezilya  34.452 36.857 34.797 41.785 45.276 

12 Cezayir 35.082 33.537 31.284 30.688 32.278 

13 İngiltere 35.000 45.000 37.841 19.000 29.600 

14 Portekiz 36.521 27.998 24.500 25.000 25.200 

15 Guatemala 19.751 16.381 20.961 20.961 20.961 

16 İspanya 59.515 36.641 25.672 21.228 19.000 

17 Meksika 19.266 20.013 21.290 20.818 18.155 

18 Suriye 16.374 14.290 14.707 22.300 17.477 

19 Paraguay 14.950 13.070 15.000 14.000 14.500 

20 Rusya 22.600 27.400 16.600 15.100 13.400 

21 Bolivya  12.707 13.200 14.341 12.659 12.942 

22 Ekvator 15.029 14.216 13.606 11.961 12.907 

23 Almanya 15.700 15.000 12.216 11.128 12.022 

24 Türkiye 12.400 10.538 10.846 10.261 9.383 

25 Dominik Cumh. 5.596 6.805 8.500 8.099 9.190 

 
 
Çizelge 3. 2005- 2009 yıllarında bakla üretim miktarı yönünden önemli ülkeler (ton) 

 Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009 

 Dünya (toplam) 4.406.710 4.108.087 3.930.852 4.227.961 4.170.867 

1 Çin 2.000.000 1.730.000 1.620.000 1.800.000 1.650.000 

2 Etiyopya 516.180 599.128 576.156 688.667 610.845 

3 Fransa 372.179 290.480 245.966 314.683 438.338 

4 Mısır  281.650 247.490 301.770 244.109 295.182 

5 Avustralya 329.000 108.000 138.000 217.000 192.000 

6 Morocco 72.960 180.490 69.850 108.680 117.775 

7 Sudan 112.000 160.000 162.000 140.400 112.500 

8 İngiltere 88.500 150.000 160.000 73.000 100.000 

9 Italya  86.920 82.600 92.972 106.479 97.800 

10 Tunus 47.900 39.700 67.010 59.250 70.210 

11 Peru 52.881 57.551 61.325 64.308 69.526 

12 Almanya 59.600 49.100 43.147 38.369 47.469 

13 Suriye 33.953 30.610 24.862 38.100 37.782 

14 Cezayir 26.886 24.298 27.974 23.521 36.495 

15 İspanya 40.629 47.786 38.184 27.475 23.200 

16 Rusya 33.410 37.650 18.493 26.920 22.510 

17 Türkiye 28.000 21.316 21.043 20.668 21.150 

18 Breziya  13.181 14.951 15.731 19.890 20.702 

19 Guatemala 12.227 15.901 19.199 19.333 19.400 

20 Portekiz 16.500 17.500 18.000 18.500 19.000 



 

 

 

 
KAN ve ark. / Bitkisel Araştırma Dergisi ((2010) 2: 35–40 

 

 38 

Çizelge 3. Devamı 

 Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009 

 Dünya (toplam) 4.406.710 4.108.087 3.930.852 4.227.961 4.170.867 

21 Meksika 21.224 22.669 25.439 27.363 18.476 

22 Israil 17.000 28.000 29.355 17.962 18.429 

23 Arjantin 11.778 15.200 15.500 15.903 14.780 

24      Bolivya  13.430 13.600 14.950 13.871 13.522 

25 Dominik Cumh. 9.222 11.066 11.250 9.200 12.586 

 
Çizelge 4. 2005- 2009 yıllarında bakla verimi yönünden önemli ülkeler (kg/ha) 

 Ülkeler  2005 2006 2007 2008 2009 

1 Bulgaristan 6.000 7.000 7.500 5.000 7.750 
2 Kolombiya 6.175 5.964 6.518 6.444 6.644 

3 Israil  5.000 5.000 5.061 4.989 4.980 
4 Fransa 3.707 3.741 4.602 5.184 4.979 
5 Almanya 3.796 3.273 3.532 3.448 3.948 

6 Irak 1.333 1.333 3.158 3.016 3.452 
7 Arjantin 4.028 5.092 3.974 4.018 3.441 
8 Mısır 3.384 3.360 3.390 3.417 3.411 

9 İngiltere 2.529 3.333 4.228 3.842 3.378 
10 Özbekistan 1.233 2.500 3.750 3.200 3.142 
11 Srilanka 1.721 1.649 1.738 1.994 2.925 

12 Malta 2.078 2.593 2.857 2.924 2.736 
13 Avusturya 2.884 2.692 2.349 2.197 2.386 
14 Türkiye 2.258 2.023 1.940 2.014 2.254 

15 Suriye 2.074 2.142 1.691 1.709 2.161 
16 Uruguay 2.243 2.313 2.105 2.112 2.014 
17 Çin 1.914 1.977 1.684 1.905 1.885 

18 Lübnan 1.347 1.667 1.143 1.667 1.766 
19 Yemen 1.919 1.626 1.715 1.730 1.758 
20 Italya 1.792 1.851 1.861 1.961 1.743 

21 Ukranya 1.600 1.746 1.192 1.897 1.736 
22 Rusya 1.478 1.374 1.114 1.783 1.679 
23 Sudan 1.666 2.400 2.400 2.013 1.677 

24 Libya 1.550 1.500 1.500 1.500 1.594 
25 Albania 1.783 2.394 2.183 1.420 1.530 

 
Dünyada bakla üreten ülkeler arasında Türkiye 

ekim alanı bakımından 24. üretim bakımından 17. ve 
verim bakımından 14. sırada yer almaktadır (Çizelge 
2, Çizelge 3 ve Çizelge 4).  

Ülkemizdeki verim her ne kadar dünya ölçeğinde 
orta sıralarda görülse de ülkemiz koşullarına uygun 
çeşitlerin geliştirilmesi ve tarım teknolojilerindeki 
yeniliklerin yaygınlaştırılması ile birlikte verimlilikte 
dünya ölçeğinde daha üst sıralara çıkmak mümkün 
olacaktır. Verimliliğin artırılması ile birim alan karlılığın 
artması sonucu üreticilerimizin bakla üretimi teşvik 
edilmiş olacaktır.  

 
Türkiye’deki ekonomik önemi 
 
Türkiye 2006-2009 yıllarına ilişkin bakla ekim 

alanı, üretimi ve verim değerleri Çizelge 5’de 
verilmiştir (http://faostat.fao.org). 

Çizelge 5. 2005-2009 Türkiye bakla ekim alanı, 
üretim ve verim değerleri  

 
Ekim alanı 

(da) 
Üretim 
(ton) 

Verim 
(kg/da) 

2005 124.000 28.000 226 
2006 105.389 21.316 202 
2007 108.461 21.043 194 
2008 102.634 20.668 201 
2009 93.870 21.150 225 

 
 
Türkiye’de son yıllarda bakla ekim alanı giderek 

azalırken, verim değerleri yıllara göre dalgalanma 
göstermiştir. 2009 yılına geldiğinde özellikle ekim 
alanındaki azalış toplam bakla üretiminde 2005 yılına 
göre büyük bir azalışın olduğunu göstermektedir 
(Çizelge 5).  

http://faostat.fao.org/
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Türkiye’de baklanın birim alan verimi geçmiş 
yıllara göre artmasına rağmen, üretimindeki düşüş 
yetiştirme sorunları ile birlikte iç ve dış ticaretteki 
gelişmelerin etkileri sonucu bakla üretim miktarının 
istenilen seviyelere gelemediğini göstermektedir. 
Bununla birlikte son yıllarda bakla üretimindeki 
azalışın bir diğer nedeni, üreticilerin baklaya alternatif 
olacak diğer tarla bitkileri üretimine yönelmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’de bakla ekim alanı, üretim ve verim 
yönünden ilk on sıradaki iller çizelge 6’da 
gösterilmiştir. 

 
 
Çizelge 6. Türkiye bakla ekim, üretim ve verim 

yönünden ilk on il (2009) 

İller 
Ekim alanı 

(da) 
Üretim 

(ton) 
Verim 

(kg/da) 

Manisa 10.150 1.566 154 

Çanakkale 9.029 1.866 207 

Balıkesir 5.900 1.379 237 

Bursa  5.415 1.132 209 

Mersin 4.040 2.424 600 

Kütahya 2.470 4.79 194 

İzmir 2.278 552 242 

Antalya  2.008 780 388 

Muğla 1.678 329 196 

Zonguldak 1.150 142 123 

TOPLAM 48.666 11.807  

 
 

Çizelge 6’da verildiği gibi, 2009 yılı verilerine göre 
Türkiye’de bakla ekim alanı en fazla olan ilimiz 10.150 
da ile Manisa'dır. Manisa’yı 9.029 da ile Çanakkale ve 
5.900 da ile Balıkesir ili izlemektedir. Bunu sırasıyla 
Bursa (5.415 da), Mersin ( 4.040 da) ve diğer illerimiz 
izlemektedir Pekşen ve Artık (2006). Türkiye’de en 
fazla bakla ekimi yapılan 10 ilimiz arasında, en düşük 
verim 123 kg/da ile Zonguldak ilimizde, en yüksek 
verim ise 600 kg/da ile Mersin ilimizdedir. Mersin 
ilinde Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir verim 
alınabilmektedir. Bu ilimizde birim alan veriminin 
yüksek olması nedeni ile ülkemizde en fazla bakla 
üretilen ildir (2.424 ton).  

 
Türkiye’de bakla ithalat ve ihracatı 
 
2005–2009 yılları arasında bakla dış ticaretimiz 

Çizelge 7, Şekil 1’ve 2’den incelendiğinde, hem bakla 
ihracatında hem de ithalatında paralel bir seyir izlediği 
görülmektedir. Özellikle 2008 yılı ithalat ve ihracat 
miktarı incelendiğinde diğer yıllara göre dış ticaret 
hacminin çok yüksek olduğu dikkatimizi çekmektedir. 
2008 yılında Türkiye’de ithal edilen bakla miktarı 
(2.769 ton) diğer yıllara göre çok yüksek olduğu, aynı 
yıl içinde yine diğer yıllara göre yüksek miktarda 
(1.942 ton) ihraç edildiği görülmektedir. 2008 yılı 
ihracat değerimiz (1.581.000 $), ithalat (1.332.000 $) 
değerimize göre daha yüksek olmuştur. Ülkemiz bakla 
dış ticaret miktarı ve değerinin yıldan yıla dalgalı bir 

seyir göstermesi üretim miktarımıza ve dünya 
piyasaları ve diğer faktörlere bağlı olarak önemli 
miktarlarda değişmektedir. 

 
 
Çizelge 7. 2005- 2009 yıllarında bakla ithalat- 

ihracat miktarları (ton) 

 İthalat İhracat 

Yıllar Ton 1000 USD Ton 1000 USD 

2005 238 221 525 350 

2006 265 291 496 367 

2007 425 425 910 663 

2008 2.769 1.332 1.942 1.581 

2009 918 529 779 1.092 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. 2005-2009 Bakla ithalat-ihracat 

miktarları(ton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. 2005-2009 Bakla ithalat-ihracat değerleri 

(000$) 
 
 
SONUÇ 
 
Türkiye’de yetiştirilen tescilli ve üretim izinli bakla 

çeşitleri olmakla birlikte farklı iklim ve toprak 
koşullarına uyum  sağlamış, verim ve kalite özellikleri 
yönünden üstün, yeterli sayıda standart çeşidimiz 
bulunmamaktadır. Ayrıca eldeki çeşitlerin 
tohumluklarının üretim ve dağıtımında da sorunlar 
bulunmaktadır.  
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Bununla birlikte uygun yetiştirme tekniklerinin 
bakla tarımında kullanılması ile üretim girdi maliyetleri 
dünyada bakla üreten ülkelerle rekabet edilebilir 
seviyelere getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 
uygun tarım politikaları ile pazarlama sorunları 
çözülmelidir.  
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