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Tahılın Kalbi Konya’dan Çağrı 
(Çağrılı Bildiri) 

 
 

Aydın AKKAYA 
 
 

KSÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş 
  
Özet 
 

Bu çağrılı tebliğin amacı; tahıl tarımında kültürel uygulamaların başarısını azaltan, ülkemizin tahıl 
üretimini giderek sınırlandıran ve bu sürecin devam etmesi halinde gelecekte “kıtlık” yaratabilecek bir sorunu 
gündeme taşımaktır. Üreticilerimiz ve halkımız tarafından henüz bilinmeyen veya çok az bilinen, ancak 
uzmanlarımız tarafından çok iyi bilinen fakat ülkemiz gündemine taşınmamış veya taşınamamış olan bu sorun, 
daha fazla geç kalınmadan gündeme alınmalı ve ülkesel düzeyde çözüm arayışlarına ve uygulamalara 
başlanmalıdır. 

Ülkemizde tarla tarımı ağırlıklı olarak kuru tarıma dayanmakta, kuru tarım içerisinde ise tahıl yetiştiriciliği, 
özellikle buğday yetiştiriciliği büyük yer tutmaktadır. Organik madde yönünden yaklaşık 40 yıl önce bile fakir 
olan bu araziler, onlarca yıldan beri adeta “üvey evlat” muamelesi görmüş, sebze tarımı ve meyve bahçeleri 
için önerilen organik gübreleme, tahıl tarımı yapılan araziler için maalesef ihmal edilmiştir. Yıllardan beri 
süregelen erozyon, anız yakma, kara nadas ve pullukla toprak işleme gibi uygulamalar bu ihmalin faturasını 
daha da ağırlaştırmış, tahıl tarımı yapılan topraklar organik madde içeriği yönünden fakirlik sınırını aşarak “aç” 
ve “hasta” konumuna düşmüştür. Hasta topraklar yeterince su tutamadığından çok kısa süre tavda kalmakta 
veya hiç tava gelmemekte, toprak hazırlığı ve ekim gibi mutlaka tavda yapılması gereken işlemler için toprak 
tavı yakalanamamakta, sağlıklı çimlenme ve çıkış olmamakta, büyüme ve gelişme döneminde bitkilerin 
yağışlardan ve topraktaki besin elementlerinden yeterince yararlanması mümkün olmamaktadır. Böylece, “can 
çekişme” konumuna gelmiş olan tahıl toprakları, adeta üreticilere ve üretime direnmekte, tahıl araştırıcı ve 
araştırmalarının başarısını sınırlandırmakta ve gelecek için tehlike uyarıları vermektedir. 

Sonuç olarak, organik madde içeriği yönünden ihmal edilen tahıl toprakları hasta düşmüş ve 
damarlarındaki kan çekilmiştir. Bu hastalık tedavi edilmedikçe, tahıl tarımında diğer kültürel uygulamalardan 
beklenen yararların sağlanması ve verimliliğin sürdürülebilir kılınması mümkün olmayacak, gelecek 
kuşaklarımız kıtlık ve açlık riskiyle karşı karşıya kalabilecektir. Bu nedenle, tahılın kalbi Konya’dan, hasta 
topraklarımız ve gelecek kuşaklarımız adına tüm tarafları, topraklarımızın organik madde içeriğini artıracak ve 
koruyacak ülkesel çalışmalara ve uygulamalara çağırıyorum. 

 
Invitation From Heart of Cereal, Konya 

 
Abstract 

 
The aim of this invited presentation is to create a public opinion on a problem which decreases success 

of cultural practices in cereal cropping, limits cereal production of Turkey, and if this trend continues it may 
create a starvation in the future. This problem which is not known or less known by our people and farmers, 
although is well known by experts, at the same time could not be presented to public opinion, should be 
carried to the agenda and the country-scale works should be started to solve this problem not being too late.  

Field farming is essentially based on dry farming, and cereal production, especially wheat production has 
a major part in dry farming in Turkey. Cereal growing lands, in which organic matter contents were poor even 
40 years ago, have been ignored for decades and treated like a “stepchild” in respect to organic material 
application that generally suggested for vegetables and horticulture production. The long term effects of soil 
erosion, stubble burning, fallow and mouldboard plough tillage for years have increased the bill of this 
ignorance and brought the soils into “hungry” and “ill” position for organic matter content. Since soils with low 
organic matter content can not hold sufficient water, they can not have available conditions for planting, 
germination and emergence, growth and development. Therefore, soils having these unfavorable conditions 
resist to farmers and production, limit success of cereal research and researchers, and show danger signals 
for future.  

As a result, the soils which were ignored for organic matter content have lost its quality and “blood in its 
veins”. The expected success of cultural practices and sustainable yield can not be possible and next 
generations could be faced starvation and shortage of food, unless this problem is solved. For that reason, 
from the heart of cereal, Konya, on behalf of our soils and next generations, I invite you and all related sides to 
start country-scale works to increase and maintain organic matter content of our soils. 
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1. Giriş 
 

İnsanoğlu yerleşik düzene geçiş sürecinde, bitkisel ürünlerden yararlanırken, sadece çevrenin 
kendisine sunduğu ürünleri toplayarak karnını doyurmakla yetinmiştir. Bu dönemde, çevredeki 
hayvansal ve bitkisel ürünler karın doyurmak için yeterli olmuştur. Çevrenin sunduğunu yeterli 
bulan insanoğlu bitkisel üretime ihtiyaç duymadan, sadece avlanma ve doğadaki mevcut bitkisel 
ürünleri toplayıp yeme şeklinde yaşamayı benimsemiştir. Dolayısıyla, çevre koşullarına uyum 
sağlamanın esas olduğu bu dönemde,  bitki ve toprağın doğal yapısına müdahale edilmemiş ve 
toprak üzerinde bir üretim baskısı oluşmamıştır. 

İnsanoğlu yerleşik yaşam düzenine geçtikten sonra toprakla beraber yaşarken, zaman 
içerisinde geliştirdiği ilkel aletlerle yavaş yavaş toprağa ve bitkiye müdahale etmeye başlamıştır. Bu 
müdahale giderek yaşam biçimi haline gelmiş, toplayıp yeme yerine, üretip yeme dönemi 
başlamıştır. Doğal yapı yönünden tehdit oluşturmayan bu üretip yeme döneminde, bitki insana, 
insan da bitkiye bağımlı olmaya başlamıştır. En eski kültür bitkilerinden birisi olan buğday kendi 
soyunu devam ettirmek için artık insan müdahalesine ihtiyaç duymaya başlamıştır. Öte yandan 
insan da günlük yaşamında buğdayı daha fazla tüketmeye başlamış ve ona daha bağımlı hale 
gelmiştir. Ancak bu dönemde, yeterli teknolojiye sahip olmadığından ve ilkel yöntemlerle de olsa 
ürettiği kendisine yeterli olduğundan, insanoğlu toprağın doğal yapısını bozacak düzeyde yaygın ve 
yoğun bir müdahale içerisinde olmamış, buna ihtiyaç da duymamıştır. 

Nüfusun giderek artması, bazı toprak işleme aletlerinin geliştirilmesi ve hayvan gücünün 
toprak işlemede kullanılması gibi faktörlere bağlı olarak, işlenen arazilerin miktarı artmaya 
başlamıştır. İşlenen arazi miktarının genişlemesi, karın doyurmak için gerekli olan miktardan daha 
fazla üretmeyi de beraberinde getirmiştir. İhtiyaç fazlası tahıl ürünleri takasta kullanılmış, karın 
doyurma dışında, giderek çeşitlenen ihtiyaçların karşılanmasına çalışılmıştır. Fazla tahıl üretimine 
sahip olmak, giderek daha rahat yaşama imkanı sağlamıştır. Ailenin iç tüketimi için gerekli olan 
miktardan daha fazla üretme, bunu takasta kullanarak daha çeşitli mal alma ve daha rahat yaşama 
isteği, bitki ve toprağa daha fazla müdahale etme isteğini artırmış, insanoğlunun iştahını 
kabartmıştır. Ancak insanoğlu, daha fazla üretme isteğine kapılmış olsa da yeterli bilgi ve 
teknolojiye sahip olmadığından, bitki ve topraklar üzerinde üretim baskısı oluşturamamış ve doğal 
yapıyı bu dönemde de bozamamıştır. 

Traktör, pulluk, ekim makinesi ve biçerdöveri bularak, toprak işleme, ekim, hasat ve harman 
işlemlerindeki “güç ve zaman” engelini aşan insanoğlu, artık tahıl topraklarına istediği gibi 
hükmetmeye başlamıştır. Teknoloji kullanımı işlenen topakların sınırını kısa zamanda genişletmiş 
ve dünya genelinde son sınırına ulaştırmış, hatta işlenmemesi gereken birçok alan tarla arazisi 
olarak kullanıma açılmıştır. Bu gelişmeler özellikle buğday tarımını çok kolaylaştırmış, adaptasyon 
yeteneği çok yüksek olan buğday, dünyanın hemen her tarafında yetiştirilmeye başlanmıştır. 
Mekanizasyon sorunu kalmayan tahıl tarımında, ticari gübrelerin kullanımı ve verimli çeşitlerin 
ıslahıyla birlikte birim alan veriminde, dolayısıyla üretimde büyük sıçramalar meydana gelmiştir. 
Geçmişte sadece karın doyurmak için üretilen ve kullanılan tahıllar, gıda ve yem sanayisinin de 
gelişmesiyle birlikte, artık sanayide yüzlerce alanda kullanılmaya ve binlerce farklı ürün halinde 
tüketicilere sunulmaya başlanmıştır. Yirminci yüzyılda yaşanan bu hızlı süreçte hayat standardı da 
çok yükselmiş, tahıl üreticileri hem artan girdi fiyatları karşında karlı olabilmek, hem de daha rahat 
yaşayabilmek için daha çok üretip daha çok satmak mecburiyetinde kalmıştır. Böylece başlangıçta 
sadece ailesel düzeyde tüketime ve öneme sahip olan tahıllar giderek köysel, şehirsel, bölgesel ve 
ülkesel talep aşamalarından geçmiş ve günümüzde küresel düzeyde talep ve öneme sahip, 
stratejik bitkiler konumuna ulaşmıştır. Bu stratejik bitkilerin üretimini artırma mecburiyeti, çağın 
teknolojik gücüyle birleşerek, tahıl topraklarını tamamen üretim baskısı altına almıştır.  
 
2. Tahıl Üretimi Üzerindeki Baskılar 

 
Günümüzde, tahıl üretiminin özellikle buğday, mısır ve çeltik üretiminin her geçen yıl daha da 

artırılması artık zorunlu hale gelmiştir. Bu stratejik bitkilerde üretim artışını zorunlu kılan baskı 
unsurları, aşağıda alt başlıklar altında kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. 

 
Nüfus Artışı 
 
Günümüzde dünya nüfusu 6 milyarı aşmıştır. Çok çeşitli tarım ürünleri bulunmakla ve 

kuşkusuz bütün tarımsal ürünler önemli ve gerekli olmakla birlikte, dünya nüfusunun açlıktan 
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korunması, sadece 3 bitki sayesinde yani buğday, çeltik ve mısır sayesinde mümkün 
olabilmektedir. Ancak son yıllarda, bu stratejik bitkilerde yıllık verim artış oranı, yıllık talep artış 
oranının gerisine düşmüş olup, bu durum endişe yaratmaktadır. Örneğin buğdayda, dünya 
ortalaması olarak yıllık talep artışı % 1’in üzerinde seyrederken, yıllık verim artışı % 1’in altına 
düşmüştür (Reynolds ve ark., 1999). Dünya buğday stokları, 1981 yılından beri ilk olarak 2007 
yılında en düşük miktara ulaşmıştır. Üretim-tüketim dengesi olumsuz işaretler vermeye başlamış, 
2006 yılında dünya buğday tüketimi, yıllık üretim miktarından fazla olmuştur (Anon., 2007a). Bu 
sonuçlar üzerinde, son yıllarda yaşanan olumsuz iklim koşulları da etkili olmakla beraber, temel 
neden giderek artan nüfus ve bu nüfus artışına bağlı talep artışıdır. Bu talebin karşılanması ve tahıl 
üretiminin artırılması mecburiyeti, tahıl üretimi üzerindeki baskıların başında gelmektedir.  

 
Tahıl Ticareti ve Dolaşımı 
 
Çağımız bir iletişim çağıdır. Ulaşım, taşıma ve iletişimdeki gelişmeler, tarım ürünleri ticaret ve 

dolaşımını da kolaylaştırmış ve artırmıştır. Geçmişte sadece yöresel pazarlarda talep ve işlem 
gören tarım ürünleri, günümüzde uluslararası pazarlarda işlem görmekte ve dolaşmaktadır. 
Üretildiği yörede talep yetersizliği olsa bile, ülkenin veya dünyanın diğer yerlerinde kolaylıkla pazar 
bulabilmekte, tahıllar işlenmiş mamul veya ham madde olarak, dünyada ihtiyaç duyulan yerlere 
kolaylıkla taşınabilmektedir. Bu nedenle üretici, yöresel talepten daha fazla mal üretse bile, elindeki 
ürünü satamayacağı yönde bir endişe taşımamaktadır. Çoğu ürünlerde olduğu gibi, tahıl 
ürünlerinde de yerel ve hatta ülkesel talep ve fiyat dönemleri geride kalmış, tahıl ticareti ve dolaşımı 
uluslararası bir boyut kazanmıştır. Sadece buğdayda, yıllık 100 milyon tondan fazla miktar 
uluslararası pazarda işlem görmektedir. Bu küresel ticaret ve dolaşım kolaylığına bağlı küresel 
talep, tahıl arzı üzerinde doğal olarak küresel baskı oluşturmaktadır. 

 
Gıda Sanayisinin Talebi 
 
Geçmişte tahıllar sadece sınırlı kullanım ve tüketim alanına sahip olmuş, örneğin buğday daha 

çok karın doyurmak amacıyla, birkaç temel gıda maddesi şeklinde sofralara gelmiştir. Günümüzde 
ise tahıl ürünleri, sadece karın doyurmak amacıyla az sayıda gıda maddesi şeklinde sofralara 
gelmekten çıkmış, gıda sanayisinin en önemli ham maddesi haline gelmiştir. Gelişmiş ve hızla 
gelişmeye devam eden gıda sanayisi, tahılları ham madde olarak kullanmakta ve binlerce farklı 
ürün şeklinde modern marketlerde tüketicilere sunmaktadır. Gıda sanayisinin tahıllara karşı ham 
madde talebi, her geçen yıl daha da artmakta ve tahıl üretimi üzerinde bir baskı yaratmaktadır.  

 
Yem Sanayisinin Talebi 
 
Gıda sanayisi gibi yem sanayisi de hızlı bir şekilde gelişmiş, büyük ve küçükbaş hayvanlar 

için, kanatlılar ve balıklar için farklı özellikte ve içerikte fabrika yemleri yapılmaya başlanmıştır. 
Otlatma sistemine dayalı hayvancılık azalmış, hazır yeme dayalı hayvancılık etkin olmuştur. Bu 
sistem içerisinde, tahılların hayvan yemi olarak doğrudan kullanılmaları yanında, yem sanayisinde 
ham madde olarak kullanılmaları, tahıllara karşı talebi artırmakta ve üretimi zorlamaktadır. 

 
Yükselen Hayat Standardı 
 
Günümüzde hayat standardı çok yükselmiş ve zorunlu ihtiyaçlar bile çok çeşitlenmiştir. 

Geçmişte hiç olmayan ürünler, ilk üretildiği dönemlerde lüks sayılan ürünler, günümüzde artık temel 
ihtiyaçlar arasına girmiştir. Bir zamanlar günlük hayatında rahat ve kendine yeterli ve hatta zengin 
olan çiftçiler, yükselen hayat standartları karşısında kendi kendilerine yeterli olma durumunu 
yitirmiştir. Çağımızda ulaşım, sağlık, eğitim, iletişim vb olanaklardan yararlanma lüks olmaktan 
çıkmış ve zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde tahıl üreticisi, bu çağdaş mal ve hizmetleri 
olabildiğince satın alabilmek ve bunlara yetişebilmek için, daha fazla kazanmak, dolayısıyla daha 
fazla üretmek zorunda kalmıştır. 

 
Girdi Fiyatlarındaki Artış 
 
Tahıl üretimindeki girdilerin çeşidi, miktarı ve fiyatları geçmişe göre çok artmıştır. Bir zamanlar 

girdiye ihtiyaç duymadan, elindeki mevcut imkanlarıyla üretim yapabilen, kendi kendine yeterli 
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olabilen tahıl üreticisi, günümüzde bu şansını yitirmiştir. Modern tarım alet ve makineleri, yeni ıslah 
edilen yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlere ait sertifikalı tohumluk, ticari gübre ve ilaçlar gibi 
tarım kimyasalları, akaryakıt ve enerji gibi girdiler olmadan tarım yapmak artık imkansız hale 
gelmiştir. Girdi fiyatlarındaki yıllık artış miktarının, ürün fiyatlarındaki yıllık artış miktarından daha 
fazla olması, tahıl üreticisi aleyhine bir durum yaratmış, her geçen yıl onu biraz daha 
fakirleştirmeye başlamıştır. Bu koşullarda ayakta kalmaya çalışan üretici, uzun yıllık planlamayı ve 
geleceği düşünmeyi bir yana bırakarak, hiç değilse yaptığı harcamaları kurtarabilmek için daha 
fazla üretebilme mücadelesiyle baş başa kalmıştır. 

 
Bilimsel Gelişmeler 
 
Yirminci yüzyıldaki bilimsel gelişmeler verim ve üretim kapasitesini çok artırmıştır. Ticari 

gübrelerde ve diğer tarım kimyasallarında yeni formülasyonlar geliştirilmiş, bitki besleme, hastalık, 
zararlı ve yabancı ot mücadelesinde yaygın bir şekilde kullanıma girmiştir.   Klasik bitki ıslahı büyük 
başarılar sağlamış, hasat indeksi ve genetik verim potansiyeli yüksek buğday çeşitleri, melez mısır 
çeşitleri dünya ölçeğinde üretime sokulmuş, düşük verimli yerel çeşitler büyük oranda üretimden 
çekilmiştir. Günümüzde moleküler çalışmalarla desteklenen bitki ıslahı, daha büyük başarılar 
sağlamakta, üreticilere çok daha yeni alternatifler sunmaktadır. Tarım alet ve makinelerinin iş 
kapasitesindeki ve teknolojik özelliklerindeki gelişmeler, zaman ve güç yönünden tahıl üretiminin 
önündeki bütün engelleri kaldırmıştır. Bitki ıslahı, tarım alet ve makineleri, tarım kimyasalları, 
yetiştiricilik ve diğer bütün konulardaki bilimsel gelişmeler, tahıllarda potansiyel verimin artmasına 
destek verirken, çevre ve toprak üzerinde ise yoğun üretim baskısı oluşturmaktadır. 

 
Biyoyakıt Üretimi 
 
Son yıllarda, tahıllardan biyoyakıt üretiminde hızlı artışlar gerçekleşmeye başlamıştır. Petrol 

fiyatlarının giderek yükselmesi ve çevre kirliliği yönünden ortaya çıkan sorunlar, biyoyakıt üretimini 
zorlayan nedenlerin başında gelmektedir. Bir ton ligno-selülozik biyomastan teorik olarak 100 galon 
etanol üretileceği, buna göre ABD’de 1 milyar ton biyomasa, Çinde 300 milyon ton biyomasa, 
dünya genelinde ise 4-5 milyar ton selülozik biyomasa ihtiyaç duyulacağı hesaplanmaktadır (Lal, 
2007a). ABD’de 20 eyalette mevcut olan 120 tesiste, 2007 yılında 5.7 milyar galon etanol üretilmiş 
olup, 80 adet yeni tesis ise yapım veya yatırım aşamasındadır. ABD genelinde tüketilen benzine % 
10 oranında etanol karıştırılacağı hesabıyla, toplam 15 milyar galonluk etanola ihtiyaç duyulduğu 
belirtilmektedir (Anon., 2007b). Biyoyakıt üretiminde mısır, sorgum ve buğday gibi tahılların 
kullanılması, bu bitkiler için yeni bir talep alanı yaratmıştır. Bu yeni ve alternatif talep alanı, insan 
beslenmesi ve açlık yönünden risk oluşturmakla kalmayıp, zaten baskı altında olan tahıl üretiminin 
sınırlarını daha da zorlamaktadır. 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan nedenlerden dolayı, tahıl üretiminin her geçen yıl daha da 
artırılması mecburiyeti, çeşitli sorunları ve soruları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan 
veya sorulardan en önemlisi, aşırı üretim baskısı altındaki tahıl topraklarında, toprak kalitesinin 
nasıl artırılabileceği ve bu kalitenin nasıl sürdürülebileceğidir.  

 
3. Tahıl Tarımında Sürdürülebilir Toprak Kalitesi ve Organik Madde 

 
Toprak organik maddesi toprak kalitesinin en önemli anahtarı olup, toprak kalitesi üzerinde 

doğrudan ve dolaylı birçok etkiye sahiptir. Fakir toprakların organik maddesinin artırılması toprak 
yapısını iyileştirir, erozyonu azaltır, bitkiye elverişli su kapasitesini artırır, bitki besin elementlerini 
depolar, toprak faunası için enerji sağlar, suyu temizler, kirleticileri parçalar, topraktaki biyolojik 
çeşitliliği artırır, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırır, iklimin normal sınırlar içerisinde devam 
etmesine yardımcı olur (Lal, 2007a).  

Toprak organik maddesinin % 10–40 kadarı aktif organik madde, % 40-60 kadarı humus 
olarak adlandırılan stabil fraksiyonlardan (humik asit, fulvik asit ve huminler) oluşur (Lickacz ve 
Penny, 2001). Aktif madde oranı, toplam organik madde oranına kıyasla, toprak verimliliği 
açısından daha iyi bir göstergedir. Stabil fraksiyonların bir kısmı ile aktif fraksiyonlar ve 
mikroorganizmalar (özellikle mantarlar), küçük toprak partiküllerini bağlayıp, büyük agregatların 
oluşumunu sağlarlar. Toprak yapısı, havalanma, su infiltrasyonu, erozyon ve kaymak bağlamanın 
önlenmesi bakımından agregatlaşma büyük bir öneme sahiptir. 
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Organik bileşikler (organik kolloidler < 2 mikrometre) hidrolize olabildikleri için, toprak nemini 
artırabilme ve tarla kapasitesinde tutabilme özelliğine sahiptir. Stabil fraksyon kendi ağırlığının 6 
katı kadar su tutabilmektedir. Organik madde su tutmanın yanında besin elementlerini de tutar. 
Stabil organik madde, kil minerallerinin 5 katı kadar katyon değişim kapasitesine (besin elementi 
tutma kapasitesine) sahiptir. Stabil fraksiyonlar (humus), besin elementlerini adsorbe eder ve 
bitkiye elverişli halde tutarlar. Organik madde pestisitleri tutarak etkinliğini azaltsa bile, pestisitlere 
bağlı çevre ve su kirliliğini önleme yönünden büyük yarar sağlar. Organik bileşikler koyu renkli 
olduğundan ışık adsorbe özellikleri yüksek, yansıtma miktarları ise düşüktür. Dolayısıyla organik 
madde yönünden zengin olan topraklar, fakir olan topraklardan daha hızlı ısınırlar. Organik madde 
hafif asit ve alkali topraklarda pH’yı dengeleme özelliğine sahiptir (Anon., 2002). 

Toprak havalanması ve agregat özellikleri yönünden organik madde en önemli faktördür. 
Toprak organik karbonu, agregat özelliklerindeki varyasyonun % 96’ sını açıklamakta, partikül 
yoğunluğu, balk yoğunluğu, gerilim gücü ve suyun penetrasyon süresi gibi özellikler, 0-5 cm toprak 
derinliğindeki organik karbonun bir fonksiyonu olmaktadır (Blanco-Canqui ve Lal, 2007).  

Tahıl yetiştiriciliği yönünden, ilk 10 cm’lik derinlikteki toprak özellikleri çok önemlidir. Çünkü 
verimin ön koşulu olan çimlenme ve çıkış bu toprak derinliğinde gerçekleşmektedir. Ayrıca agregat 
özellikleri, kaymak bağlama, havalanma, su infiltrasyonu, erozyon ve yüzey akış gibi diğer faktörler 
yönünden de bu derinlik çok önemlidir. Bu nedenle üst toprak verimliliğinin artırılması ve bu 
verimliliğin korunması çok önemlidir (Reynolds ve ark., 2007). 

Cooperband (2002), organik maddenin toprak kalitesi üzerindeki etklerini maddeler halinde 
aşağıdaki gibi sıralamaktadır. 

• Makro ve mikro besin elementlerini depolar ve bitkilerin kullanımına sunar (toprağın 
katyon değişim kapasitesini artırır). 

• Toprak partiküllerini bir araya getirir ve bir arada tutar, böylece agregatlaşmayı sağlar. 
• Toprağın sıkışmaya karşı direncini artırır, yüzey akışı azaltır, infiltrasyonu teşvik eder. 
• Porozite özelliklerini iyileştirerek toprağın su ve hava tutma yeteneğini artırır, böylece bitki 

büyümesini teşvik eder. 
• Toprağın kolay tava gelmesini ve işlenmesini sağlar, bitki köklerinin daha rahat gelişeceği 

bir ortam oluşturur. 
• Besin elementleri döngüsünü sağlayan ve hastalıklara karşı savaşan toprak canlıları için 

enerji ve C kaynağı oluşturur. 
• Kirletici unsurları bağlayarak, pestisitler, ağır metaller ve diğer kirleticilere bağlı çevre 

kirlenmesinin olumsuz etkilerini azaltır. 
 

Yukarıdaki bilgiler, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri yönünden toprağın 
organik madde içeriğinin, mutlaka yeterli düzeyde olması gerektiğini açık bir şekilde özetlemektedir. 
Sürdürülebilir toprak verimliliği açısından, anahtar rolü toprağın organik madde içeriği 
oynamaktadır. Bu nedenle, tahıl üretimi yapılan topraklarımızın organik madde içeriğini artıracak ve 
koruyacak yetiştirme sistemlerinin uygulanması, bugünümüzden çok geleceğimiz için bir 
mecburiyettir.  

 
4. Tahıl Yetiştirme Sistemleri ve Toprak Organik Maddesi 

 
İnsanoğlu daha çok kazanma isteği ve mecburiyeti yüzünden, sahip olduğu ileri teknolojiyi de 

kullanarak, doğayı aşırı düzeyde tahrip etmiş ve etmeye devam etmektedir. Buna bağlı olarak 
doğal dengeler bozulmuş, iklim küresel düzeyde değişmeye başlamış, çevre, su ve toprak 
kaynakları kirlenmiştir. Sadece kirlenmekle kalmamış, su kaynakları tükenmeye, toprak ise 
verimsizleşmeye başlamıştır.  

Doğal dengelerin bozulma sürecinden tahıl toprakları da etkilenmiştir. Daha önce açıklanmış 
olan faktörlere bağlı olarak, tahıl toprakları üzerinde oluşan aşırı üretim baskısı tahıl topraklarını 
tehdit etmeye başlamıştır.  Aşırı üretim baskısına bağlı uygulamalar, özellikle toprak organik 
maddesini azaltarak, toprak verimliliğini düşürmüş ve gelecek için risk oluşturmaya başlamıştır.  

Yetiştiricilik sistemleri toprak organik maddesi üzerinde, dolayısıyla toprak kalitesi üzerinde 
önemli etkiye sahiptir. Toprak işleme toprakların agregat yapısının bozulmasına, dolayısıyla 
organik madde kayıplarına yol açmaktadır (Six ve ark., 2000). Toprak işleme, mikroagregatların 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

 6 

içerisindeki C stabilizasyonunu azaltan dominant faktör olarak gösterilmekte,  toprak verimliliğinin 
sürdürülebilmesi için kötü bünyeli topraklara öncelikle organik madde (bitki artıkları gibi) ilavesi 
önerilmektedir (Chivenge ve ark., 2007).  

Aşırı toprak işleme, özellikle tavda olmayan toprakların işlenmesi, ağır alet ve makinelerin 
kullanılması toprağın doğal yapısını bozmaktadır. Balk yoğunluğu, gözenek hacmi ve dağılımı, su 
tutma kapasitesi ve agregatlaşma gibi toprağın fiziksel özellikleri toprak işlemeye bağlı olarak 
bozulabilmektedir. Toprakların bir kez bile işlenmesi toprak organik maddesinde % 11’e varan 
düzeyde önemli bir kayba yol açabilmekte, toprak işleme sıklığı arttıkça uzun vadede organik 
madde kayıpları artmakta, kulaklı pullukla işleme durumunda ise organik madde kaybı en yüksek 
olmaktadır (Conant ve ark., 2007). 

Azaltılmış toprak işleme ve sıfır sürüm teknikleri toprak erozyonunu önlemek, toprak nemini 
korumak, toprağın organik madde içeriğini artırmak gibi nedenlerden dolayı yıllardan beri 
uygulanmaktadır. Bunlara ilaveten, atmosferdeki CO2 miktarını azaltmak yönünden (toprağın 
organik madde miktarını artırmak suretiyle), sıfır sürüm uygulaması etkili ve acil önlemler arasında 
görülmektedir (Kauppi ve Sedjo, 2001; Calderia, ve ark., 2004). Sıfır sürüm uygulanan arazi payı, 
ABD’de 1994 yılında % 13.7 iken, 2004 yılında % 22.6’ya çıkmıştır (Anon., 2004). Sıfır sürüm 
uygulamasının toprak özelliklerini iyileştirdiği, toprak karbonunu 0.69’dan 1.00 kg/m2 ye, ortalama 
agregat büyüklüğünü 1.32 mm’den 2.04 mm’ye çıkardığı ve toprağın agregat özelliklerini 
iyileştirdiği belirlenmiştir. Uzun süre işlenmeyen topraklarda, toprak işleme başladıktan kısa bir süre 
sonra, toprak agregatlarının ortalama boyutları azalmakta ve bu agregatlardaki organik madde 
serbest hale geçmektedir. Mikrobiyal aktivite artmakta, buna bağlı olarak CO2 ve N2O emisyonları 
da artmaktadır. Toprak işleme sonucu NO3 miktarı artmakta, ancak bu miktar bitkilerin alabileceği 
miktardan daha fazla olmakta, geri kalan kısım yıkanma, denitrifikasyon ve emisyon yoluyla 
kayıplara uğramaktadır. Toprak işlemenin elemine edilmesiyle bu sürecin durdurabileceği 
belirtilmektedir. Ancak, toprak işleme nedeniyle toprak agregat özelliklerinin bozulması ve 
agregatlardaki karbon kaybı birkaç hafta gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşirken, toprak işleme 
elemine edilse bile, toprağın agregat yapısı ve karbon içeriğinin iyileşmesi için uzun yıllara ihtiyaç 
duyulacağı vurgulanmaktadır (Grandy ve ark., 2006). Uzun süreli 67 adet araştırmanın toplu 
sonuçlarına göre, geleneksel sürümden sıfır sürüme geçişten 5–10 yıl sonra, C birikimi maksimum 
noktasına ulaşmış ve ortalama 57 g C m–2 yıl–1 kadar olmuştur. Tek yıllık bitkiler yerine, çok yıllık 
yem bitkilerinin sıfır sürüm uygulanarak yetiştirilmesi durumunda organik madde artışı daha fazla 
olmuştur (West ve Post, 2002).  

Kuzey Batı Himalaya’da, farklı yetiştirme sistemlerinin toprağın fiziksel özellikleri üzerindeki 
etkisini belirlemek amacıyla uzun süreli (6-32 yıl) bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada; mısır-
buğday, çeltik-buğday, soya fasulyesi-buğday, çok yıllık buğdaygil yem bitkileri, kimyasal gübre (N, 
NP, NPK, NPK+kireç) ve organik materyal (ahır gübresi, buğday sapı ve lantana biyoması) 
uygulamalarının etkisi incelenmiştir. Ürenin, uzun yılar tek başına uygulanması toprağın fiziksel 
özelliklerini bozmuştur. NPK’nın önerilen dozlarda kullanılması halinde, toprağın fiziksel özellikleri 
iyileşmiştir. NPK, organik materyalle birlikte uygulandığında olumlu etki daha fazla olmuştur. 
Toprağın fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri yönünden ekim nöbetlerinin sıralanışı; soya fasulyesi-
buğday > yem bitkileri > mısır-buğday > çeltik-buğday şeklinde olmuştur (Verma ve Sharma, 2008). 

Loess Platosu-Çin’de, asırlardır geleneksel yetiştiricilik sistemi uygulanan topraklarda, 
geleneksel toprak işleme, sıfır sürüm, bitkisel malç (sap artıkları) ve plastik örtü uygulamalarının 
toprağın fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bitkisel malç uygulanan ve sürülmeyen 
topraklarda, ilk 10 cm toprak derinliğindeki makro agregatlar (>250 milimikron) en fazla su tutmuş 
ve en yüksek hidrolik iletkenliğe sahip olmuşlardır. Toprağın organik karbon içeriğiyle, makro 
agregatların su stabilitesi arasında önemli ilişki bulunmuştur. Sap artıkları olmadığı zaman, organik 
madde eksikliği nedeniyle, sıfır sürüm uygulaması tek başına toprağın fiziksel özelliğini ıslah 
edememiştir. Plastik örtü uygulaması, kısa vadede verim artışı sağlasa bile, uzun vadede toprak 
verimliliğini artırmak bakımından yeterli bulunmamıştır (Zhang ve ark., 2008). 

İspanya’nın güney batısında, yıllık 480 mm yağışa sahip, yazları sıcak ve kurak olan bir 
bölgede yapılan araştırmada, mısır yetiştiriciliğinde; geleneksel toprak işleme, doğrudan ekim, 
kışlık örtü bitkisine (Avena strigosa) doğrudan ekim yöntemlerinin toprak özellikleri üzerindeki 
etkileri incelenmiştir. Doğrudan ekimde toprak nemi % 30 kadar artmış, agregat stabilitesi ikinci 
yıldan sonra iyileşmeye başlamıştır. Geleneksel toprak işlemeye kıyasla, doğrudan ekim ve kışlık 
örtü bitkisine doğrudan ekim yapılması halinde toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 
uygulamanın ikinci yılından itibaren iyileşmeye başlamıştır (Munoz ve ark., 2007). 
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İspanya’nın güney doğusunda yıllık yağışın ortalama 300 mm olduğu bir bölgede, toprağın 
devrilerek işlendiği tarla arazisi, sulanmayan zeytinlik ve ormanlık alana ait topraklarda, su 
erozyonu ve toprak karbonu ölçümleri yapılmıştır. Ormandan tarla arazisine doğru su erozyonu 
riski artmış ve 0-5 cm toprak derinliğindeki karbon içeriği % 50 azalmıştır. Toprak işlemeye bağlı 
organik madde kaybı, su erozyonuna bağlı organik madde kaybından daha fazla olmuştur 
(Martinez-Mena ve ark., 2008). 

Avustralya’da 5 yıl süreyle yapılan araştırmada, buğday yetiştiriciliğinde doğrudan ekim ile 
geleneksel toprak işlemenin, toprak organik maddesi üzerindeki etkisinin önemli olmadığı 
sonucuna varılmıştır. Ancak, 4 yıl süreyle Pennisetum clandestinum bitkisinin yetiştirilmesi ve bunu 
doğrudan ekimin izlemesi halinde, ilk 5 cm’lik toprak derinliğindeki toplam organik karbon % 40, 
kolay parçalanabilir karbon oranı ise % 60 kadar artmıştır. Bu araştırmadan çıkan asıl ilginç sonuç, 
Pennisetum clandestinum yetiştirilen topraklarda yeniden geleneksel toprak işleme başladıktan 5 
yıl sonra, 10 cm’lik toprak derinliğindeki toplam karbon ve kolay parçalanan karbon oranlarının % 
66 kadar azalmış olmasıdır (Bell ve ark., 2007). 

Kanada’da 5 yıl süreyle, anız yakma ve toprak işlemenin toplam organik azot, toplam organik 
madde, hafif fraksiyonlu organik madde, hafif fraksiyonlu organik karbon ve agregatlaşma 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bitki artıklarının yakılması yerine toprağa geri verilmesi, toprak 
organik madde miktarını ve toplam organik azotu artırmış ve agregat yapısını iyileştirmiştir. Bu 
özellikler yönünden, sıfır sürümle geleneksel toprak işleme arasındaki fark, anız yakma ile 
yakmama arasındaki farktan daha büyük olmuştur. Diğer bir ifadeyle toprak işleme, anız yakmaya 
nazaran daha fazla olumsuz etki yapmıştır. Özet olarak anız yakma ve geleneksel toprak işlemenin 
birlikte uygulanması halinde, toprak organik azot ve karbonu azalmış ve toprağın agregat yapısı 
bozulmuş, bitki artıkları toprağa verilerek sıfır sürüm uygulanması halinde ise toprağın bu özellikleri 
iyileşmiştir (Malhi ve Kutcher, 2007). 

Reynolds ve ark. (2007) tarafından, Kanada’da yapılan bir araştırmada, farklı uygulamaların, 
toprağın ilk 10 cm’lik kısmı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Uygulamalar; işlenmemiş toprak, çok 
yıllık mavi ayrık, mısır-soya fasulyesi/sıfır sürüm, mısır-soya fasulyesi/pulluk, uzun süre pulluk-kısa 
süre (1–4 yıl) sıfır sürüm, çok yıllık mavi ayrık-kısa süre pulluk, uzun süre sıfır sürüm-kısa süre 
pulluk olmak üzere toplam 7 adet olmuştur. İşlenmemiş toprakta organik karbon içeriği % 6.81 ile 
en yüksek olmuştur. Çok yıllık mavi ayrıkta ortalama karbon içeriği % 3.61 olmuş ve diğer 
sistemlerle arasındaki fark önemli bulunmuştur. Uzun süreli sıfır sürüm (% 2.54); işlenmemiş toprak 
ve çok yıllık mavi ayrıktan önemli derecede düşük, fakat uzun süreli pullukla işlemeden (% 2.07) 
önemli derecede yüksek organik karbon sağlamıştır. Çok yıllık mavi ayrıktan sonra, mısır-soya 
fasulyesi ekim nöbeti uygulanıp toprağın pullukla işlenmesi halinde, kazanılan organik karbon 
önemli derecede azalmıştır. İşlenmemiş toprak ve mavi ayrık dışındaki 5 uygulama, toprağın 
organik karbon içeriğini kritik sınırın altına düşürdüğü için sürdürülebilir toprak verimliliği yönünden 
yüksek riskli uygulamalar olarak tanımlanmıştır.  

Kanada’da 8 yıllık bir araştırmada, 4’lü ekim nöbetinde (arpa-bezelye-buğday-kanola), toprak 
işleme (sıfır sürüm ve geleneksel toprak işleme), bitkisel artık (sap artıkları toplanmış ve 
toplanmamış) ve N (0, 4, 8 ve 12 kg/da) uygulamalarının, verim ve toprak kalitesi üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. Sıfır sürüm uygulanarak bitki artıklarının toprağa geri verilmesi, toprak özelliklerini 
iyileştirmiş, çevre koruma ve sürdürülebilir verim açısından yararlı olmuştur (Malhi ve Lemke, 
2007). 

Kanada’da 12 yıl süreyle yapılan bir araştırmada geleneksel toprak işleme, sıfır sürüm ve dört 
farklı ekim nöbetinin, toprak organik karbonu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ekim nöbetleri; 
sürekli buğday, bezelye-buğday-kanola-buğday, kırmızı üçgül (yeşil gübre olarak)-buğday-kanola-
buğday/kırmızı üçgül karışımı ve nadas-buğday-kanola-buğday şeklinde uygulanmıştır. Ekim 
nöbetlerinden kırmızı üçgül içeren uygulamalar, mineralize olabilir C miktarını daha fazla artırmıştır. 
Toprak işleme yöntemlerinin, hafif fraksiyonlu karbon birikimi üzerindeki etkisi, ekim nöbetlerinin 
etkisinden daha fazla olmuştur (Soon ve ark., 2007). 

Texas-ABD’de; sürekli buğday, sorgum-buğday-soya fasulyesi, buğday-soya fasulyesi ekim 
nöbetlerinde, 20 yıl geleneksel toprak işleme (diskaro, çizel, sırta ekim, anızın toprağa 
karıştırılması) ve sıfır sürüm uygulanmış topraklarda, 0 cm’den 105 cm’ye kadar farklı 
derinliklerden alınan örneklerde çözünebilir organik C, toprak organik C ve N miktarları ölçülmüştür. 
Çözünebilir organik C ve toprak organik C’u, toprak derinliğine göre benzer dağılım göstermiştir. 
Geleneksel toprak işlemeye göre, sıfır sürümdeki toprak organik C’u % 28, çözünebilir organik C % 
18 ve N % 33 daha fazla olmuştur. Toprak organik C ve N’nun miktarı, ilk 5 cm’lik toprak 
derinliğinde en fazla olmuş, 30-55 cm derinliğe doğru giderek azalmıştır (Wright ve ark., 2007).  
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Michigan-ABD’de, yıllık yağışın 900 mm (yaklaşık yarısı kar şeklinde) ve yıllık ortalama 
sıcaklığın 9oC olduğu bir bölgede, 10 farklı ekosistemdeki toprak özellikleri incelenmiştir. Bu 
ekosistemler ve elde edilen sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’den 

görüleceği gibi, geleneksel yetiştirme sistemiyle kıyaslandığında, düşük girdili üretim 
sisteminde yıllık karbon artışı 8.9 g C m–2 y–1 , erken suksesyon aşamasındaki ekosistemde ise 
31.6 g C m–2 y–1 kadar olmuştur. Ekosistemlerin ortalaması olarak karbon birikimi, 53 µm’den daha 
büyük agregatlar içerisinde olmuştur. Araştırma sonuçları; toprak işlemedeki azalmanın ardından 
toprakta karbon birikiminin başladığını, C birikiminin tamamına yakın bir kısmının makroagregatlar 
içerisinde olduğunu, makroagregatların ise toprak işlemeden sonra kolaylıkla bozulabildiğini ortaya 
koymuştur (Grandy ve Robertson, 2007). 

Ohio-ABD’de, işlenmeyen araziye buğday sap artığı 0, 8 ve 16 ton/ha/yıl miktarlarında 10 yıl 
süreyle uygulanmış ve 0–50 cm derinlikteki çeşitli toprak özellikleri incelenmiştir. Buğday sapı 
uygulamasına bağlı olarak, özellikle ilk 5 cm derinlikte toprak özellikleri değişmiş, balk yoğunluğu % 
40–50, agregat yoğunluğu % 30–40, partikül yoğunluğu % 10–15, tutulan su miktarı % 30, agregat 
direnci ise 14 kat artmıştır. İlk 10 cm toprak derinliğindeki organik karbon miktarı 0, 8 ve 16 ton/ha 
uygulamalarında sırasıyla 16.0, 25.3 ve 33.5 ton/ha olmuş, 10 cm’nin altındaki derinliklerde malçlı 
ve malçsız uygulamalar arasındaki farklar önemli olmamıştır. Toprağın 0-50 cm derinliğindeki 
organik karbon miktarı ise 0, 8 ve 16 ton/ha uygulamalarında sırasıyla 82.5, 94.1 ve 104.9 ton/ha 
olmuştur. Uygulanan karbonun ancak % 33’lük kısmı toprakta tutulmuş, 2/3’ü toprak organik 
karbonuna dönüşmemiş, büyük ihtimalle CO2 ve CH4 olarak emisyona uğramıştır. Toprağın 0–50 
cm derinliğindeki yıllık karbon artış miktarı, 8 ve 16 ton/ha sap uygulamalarında sırasıyla 1.2 ve 2.2 
ton/ha olmuştur. Malçsız uygulamayla kıyaslandığında, 8 ve 16 ton/ha malç uygulamaları 
makroagregat (>5 mm) oranını sırasıyla 6 ve 12 kat artırmıştır. Makroagregatların organik karbon 
içeriği, mikroagregatlardan daha fazla olmuştur (Blanco-Canqui ve Lal, 2007). 
 
Çizelge 1. Yetiştirme sistemi ve suksesyon aşamasındaki ekosistemlerin ilk 5 cm derinlikteki toprak 
karbonuna etkileri. 

SİSTEMLER Toplam karbon (%) C değişimi (g m-2 y-1) 

Yıllık bitkiler (mısır-soya-buğday ekim nöbeti)   

Geleneksel yetiştirme  
(toprak işleme + kimyasal uygulaması) 0.91 0.0 

Düşük girdili sistem  
(toprak işleme+buğday/üçgül+az kimyasal) 1.09 8.9 

Organik üretim  
(toprak işleme + buğday/üçgül) 1.13 12.3 

Sıfır sürüm 1.30 22.0 
Çok yıllık bitkiler   
Yonca 1.42 28.4 
Kavaklık 1.35 19.1 
Suksesyon aşamasındaki ekosistemler   
Erken 1.66 31.6 
Orta (erken işlenmiş) 1.85 9.1 
Orta (işlenmemiş) 3.49 0.0 
Geç (orman) 3.11 0.0 

 
Buğday ve mısır saplarından etanol üretiminin giderek yaygınlaşması, buna bağlı olarak bitki 

saplarının topraklara uygulanmaması durumunda, toprak kalitesi, tarımsal üretim, toprak ve su 
kaynaklarının sürdürülebilirliği yönünden olumsuz sonuçların ortaya çıkabileceğine dikkat 
çekilmektedir. Bitki sap ve artıklarının biyoyakıt üretiminde kullanılması durumunda, çeşitli olumsuz 
etkiler yanında erozyon riskinin artacağı, toprak organik maddesi ve kalitesinin azalacağı, verimin 
düşeceği, girdi başına düşen birim verimin azalacağı belirtilmektedir. Bitki artıklarının toprağa 
verilmesi, toprak kalitesinin korunması açısından mutlak gerekli olduğu gibi, organik karbonu 
humusa bağlayarak atmosferdeki CO2’in artmasını önlemektedir. Sıfır sürümle 6-8 ton/ha anızın 
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korunması, toprakta 500-1000 kg C/ha/yıl kadar bir C bağlanması sağlamaktadır (Lal ve ark., 
1999). Bitki artıklarının toprağa verilmesiyle veya diğer yollarla toprağın organik karbon miktarının 1 
ton/ha/yıl kadar artırılması halinde, dünya genelinde tane üretiminde 23–40 milyon ton, yumru 
üretiminde 7–11 milyon ton/yıl kadar artış sağlanabileceği hesaplanmaktadır (Lal, 2007b). 

Ülkemizde tahıl yetiştiriciliği konusunda çalışan araştırıcılar, az sayıda da olsa benzer 
araştırmalar yapmış olmakla beraber, bu araştırmalarda toprak kalitesine yönelik ölçümlere pek yer 
vermemiş, daha çok verim veya diğer özellikler üzerinde durmuşlardır. Avcı ve ark. (1999), Orta 
Anadolu koşullarında, 14 yıllık ekim nöbetlerinin verim yanında toprak özellikleri üzerindeki etkilerini 
de araştırmışlardır. Ekim nöbetleri; ayçiçeği-buğday, kışlık mercimek-buğday, yazlık mercimek-
buğday, kışlık fiğ-buğday, aspir-buğday, buğday-buğday, kimyon-buğday, nohut-buğday, nadas-
buğday şeklinde olmuştur. Toprak hazırlığı kışlık ürünlerden sonra kazayağı, yazlık ürünlerden 
sonra pulluk ve ofset disk kullanılarak yapılmış, ekim öncesi diskaro ve kazayağı çekilmiştir. 
Araştırmada sıfır sürüm uygulamasına yer verilmemiş ve nadas uygulaması kara nadas şeklinde 
yapılmıştır. Araştırma sonucunda, strüktür stabilitesi yönünden ekim nöbetleri arasında fark 
bulunamamıştır. Uygulamalar arasındaki fark, 0–10 cm derinlikteki organik madde miktarı 
yönünden önemsiz, 10–20 cm derinlikteki miktar yönünden önemli olmuş ve en yüksek organik 
madde miktarı, buğday-buğday sisteminde belirlenmiştir. Nadas-buğday ve kışlık fiğ-buğday 
sistemindeki buğday verimleri yüksek, buğday-buğday, aspir-buğday sistemindeki buğday verimleri 
düşük bulunmuştur.  

Gültekin ve ark. 2008, Konya’da kuru ve sulu koşullarda,  2002–2007 yılları arasında 
çalışmalar yapmışlar, geleneksel üretim tekniği, doğrudan ekim (toprak işlemesiz) ve azaltılmış 
toprak işleme sistemlerini karşılaştırmışlardır. Bu çalışmalarda toprak kalitesi konusunda 
incelemeler yapılmamış olmakla beraber, araştırma sonucunda doğrudan ekimde verimin yüksek 
olduğuna dair sonuçlar bulunmuş olması çok önemlidir. Araştırıcıların, doğrudan ekim ve azaltılmış 
toprak işlemeye uygun ekim makinelerini geliştirmiş ve üreticilere 15 adet dağıtmış olması, toprak 
kalitesi açısından çok önemli ve ümit verici bir gelişmedir.  

Yukarıdaki literatür bilgilerinden açıkça görüleceği gibi, toprak organik maddesi, dolayısıyla 
toprak kalitesi, yetiştiricilik sistemlerinden önemli derecede etkilenmektedir. Anız yakma, erozyon, 
ekim nöbeti toprak organik maddesi üzerinde etkili olmakla beraber, en önemli etkiyi toprak işleme 
yapmaktadır. Toprağın pullukla işlenmesi, toprak işleme sıklığının artması ve bitki artıklarının 
toprağa geri verilmemesi durumunda, toprağın organik maddesi önemli miktarda azaltmaktadır. 
Anız yakma, erozyon ve pullukla toprak işlemenin birlikte uygulanması halinde ise, organik madde 
üzerindeki olumsuz etki çok daha fazla olmaktadır. Günümüzde üreticiler, özellikle ABD’de olmak 
üzere, ekim nöbeti ve üretim sistemlerinde giderek değişiklik yapmaktadır. Toprak ıslahı ve nem 
etkinliği yönünden önemli yararlar sağlayan ve toprak verimliliğini artıran sıfır sürüm teknikleri ve 
bitki artıklarını toprağa kazandıran sistemler giderek yaygınlaşmaktadır (anderson, 2005). 
 
5. Ülkemiz Tahıl Tarımında Toprak Kalitesi 

 
Ülkemizde, toplam tarla arazisi yaklaşık 17.6 milyon hektar, nadas alanları 4.7 milyon hektar, 

toplam tahıl ekim alanı ise 13.0 milyon hektar kadardır. Tahıl ekim alanları içerisinde ise 8.5 milyon 
hektarlık ekim alanıyla buğday ilk sırayı, 3.6 milyon hektarlık ekim alanıyla arpa ikinci sırayı 
almaktadır (Anon., 2006). Buğday ve arpa ekim alanları, ülkemiz tarla arazisi içerisinde yaklaşık % 
70 gibi çok yüksek bir paya sahip olup, tarla tarımını, dolayısıyla topraklarımızı temsil etmektedir. 
Bu nedenle, buğday ve arpa topraklarının, kısacası tahıl topraklarının kalitesi ve bu kalitenin 
korunması, ülkemiz topraklarının kalitesi ve geleceği anlamına gelir.  

Günümüzden yaklaşık 40 yıl önce, 30046 toprak örneği üzerinde yapılan analizler sonucunda, 
toprakların % 21’inde organik maddenin % 1’den az, % 54.6’sında % 1-2 arasında, % 18.3’ünde % 
2-3 arasında olduğu belirlenmiştir (Ülgen ve Yurtsever, 1974). Görüldüğü gibi 40 yıl önce bile,  
organik madde yönünden ülkemiz topraklarının % 75.6’sı fakir, % 93.9’u ise “iyi” sayılan sınır 
değerin (% 3)  altındadır. Eyüboğlu ve ark. (1993), Konya iline ait 17521 paçal toprak örneğini 
analiz etmişler ve toprakların % 24.5’inde organik maddenin % 1’den az, % 45.3’ünde  % 1–2 
arasında, % 20.5’inde % 2–3 arasında olduğunu belirlemişlerdir. Bu araştırıcılar, Ülgen ve 
Yurtsever (1974) tarafından bulunan sonuçlara benzer şekilde, ülkemizde buğday üretiminin kalbi 
olan Konya ilimiz topraklarının da yaklaşık % 70’inin organik madde yönünden fakir, % 90’ının ise 
% 3’ün altında organik maddeye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 

Organik madde yönünden fakir olan topraklarımızda, yıllardan beri tahıl tarımı yapılırken, 
toprak kalitesini artırmak için ne yapılmıştır?  
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Organik kökenli gübre uygulamasının, asıl olarak ahır gübresi uygulamasına dayalı olduğu 
ülkemizde, ahır gübresinin yeterli ve doğru bir şekilde değerlendirildiğini söylemek mümkün 
değildir. Ekonomik yetersizlik nedeniyle, alternatif yakıt bulamayan veya alamayan insanlarımız, 
ahır gübresini tarımda değerlendirmek yerine, tezek olarak yakmak zorunda kalmıştır. Ahır 
gübresinin tarımda kullanımında ise, yeterli uygulama yapılmasa bile, her zaman sebze ve meyve 
tarımı öncelikli olmuştur. Buğday ve arpa tarımı yapılan arazileri için ahır gübrelemesi “lüks“ olarak 
düşünülmüş ve yaklaşık 50 yıldır bu arazilere ahır gübresi uygulanmamıştır.  

Organik madde yönünden fakir olan tahıl topraklarımıza, ahır gübresi verilmediği gibi, bunun 
yerine başka organik kökenli materyaller de uygulanmamıştır. Tahıl tarımında, ahır gübresi 
uygulamasının lüks olacağı koşullarda kullanılabilecek en uygun organik materyaller bitkisel 
artıklardır, özellikle de üretilen buğday ve arpanın kendi sap artıklarıdır. Ahır gübresi uygulanmayan 
buğday ve arpa tarlalarımız, ne yazık ki bitkisel kökenli artıkların uygulanmasından da yoksun 
kalmışlardır. Ülkemizde hayvan beslenmesinde, saman önemli bir yer tuttuğundan ve ek gelir 
sağladığından, buğday ve arpa sapları toprağa geri verilmemiş, asırlardan beri saman olarak 
değerlendirilmiş ve halen yoğun bir şekilde değerlendirilmektedir. Buğday ve arpa sapları saman 
olarak değerlendirilmek üzere toplandıktan sonra,  biçerdöver hasat seviyesinin altında kalan 
ayaktaki anız artıkları bile topraklarımıza “çok görülmüş”, kolay toprak işleme vb nedenlerden 
dolayı yakılmıştır. 

Tahıl tarımında pullukla toprak işleme başladığından beri, yetiştirme sistemleri uygulanırken, 
toprak organik maddesi ve toprak kalitesi dikkate alınmamıştır. Tosun (1987), Orta Anadolu’da 
nadasın her çeşidini (kara nadas, anızlı nadas, sap ve saman örtülü nadas, kimyasal nadas) ve 
çeşitli toprak işleme yöntemlerini (devirerek, yırtarak, karıştırarak, alttan ve yüzlek işleme, minimum 
toprak işleme, sıfır sürüm) denediğini belirtmiş ve 45 yıllık araştırma birikimine dayanarak, pullukla 
toprak işleme hakkında şöyle demiştir; “toprağı derin ve özellikle devirerek işleme sonucu, bir 
yandan kök kanalları bozulurken, öte yandan rüzgar ve su erozyonu hızlandırılmakta, en kötüsü de, 
ortaya çıkarılan dikey erozyon sonucu, toprağın işlenme derinliğinde taban sıkışması (taban 
sertliği) meydana getirilerek toprak verimliliği sınırlanmaktadır”. Araştırıcı, pulluk tabanını üste 
çıkaracak şekilde sonbaharda pullukla derin sürüm yapılarak, 40-50 kg/da sıklığında kışlık 
mercimek ekilmesini ve toprakta derin ve sık baklagil kök kanallarının oluşturulmasını, bundan 
sonra tarlaya bir daha pulluk sokulmamasını, ihtiyaç duyuldukça yabancı otları öldürmek üzere 
toprakların, kırlangıç kuyruğuyla 5-8 cm derinlikte işlenmesini önermiştir. Bu öneriler, ne yazık ki 
buğday tarımında uygulamaya geçirilememiş,  tarlaya sokulması önerilmeyen pulluk daha çok 
kullanılmıştır.  

Kalaycı (1999), Orta Anadolu topraklarının kil oranının yüksek olduğunu, bu nedenle toprakları 
tavda işlemenin gerekli olduğunu, ancak buna uyulamadığını ve yanlış zamanda toprak işleme 
nedeniyle kırılması zor kesekler oluştuğunu belirtmiştir. Araştırıcı, “ülkemizde toprakların organik 
madde yönünden fakir olmasının da sonucu olarak agregasyon sürekli olarak bozulmakta ve diskli 
aletlerin de aşırı kullanımıyla altta masif bir kütle ve onun üzerinde de erozyona açık tozumsu 
teksel bir yapı oluşmaktadır” şeklinde çok önemli bir tespit yapmış ve çiftçilerin bilinçlendirilmesini 
önermiştir. Ancak, bu öneriden sonra da toprak kalitesinin korunmasını gözeten tahıl yetiştirme 
sistemleri, üreticiler düzeyinde uygulamaya geçmemiş veya geçirilememiştir. 

Ülkemizdeki nadas alanlarının miktarı, 8 milyon hektardan 5 milyon hektarın altına indirilmek 
suretiyle, çok önemli bir başarı sağlanmıştır. Ancak nadas alanlarının azaltılmasında sağlanan 
başarı, ne yazık ki nadas uygulama tekniğinde sağlanamamış, nadas arazilerimizin tamamında, 
asırlardan beri süregelen kara nadas uygulamasına devam edilmiş ve halen devam edilmektedir. 
Geçmişte kara sabanla işlenen bu topraklarımız, son 50 yıldan beri organik maddenin “düşmanı” 
olan pullukla işlenerek kara nadas yapılmaktadır. Kara nadas uygulamasıyla yüzeyleri çıplak 
bırakılan arazilerin üst toprakları, erozyonla sürekli aşınmış ve bu aşınma devam etmektedir. 
Organik maddenin büyük çoğunluğunun ilk 5 cm’lik toprak derinliğinde bulunduğu, tahıl tarımı 
yönünden ilk 10 cm’lik derinliğin çok önemli olduğu, topraklarımızın üst kısmının ise erozyonla 
aşındığı, anızın yakıldığı, toprak işlemenin pullukla yapıldığı dikkate alındığında, zararın boyutu ve 
toprakların hangi duruma gelmiş olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Ülkemizde tahıl yetiştirilen topraklarda, verimi artırmak için çoğunlukla kimyasal toprak 
verimliliği, dolayısıyla mineral gübreleme, özellikle de azotlu ve fosforlu gübreleme esas alınmıştır. 
Bilimsel araştırmalar ve tarımsal yayım çalışmalarında da mineral gübrelere ve gübrelemeye çok 
daha fazla ağırlık verilmiş ve halen verilmeye devam edilmektedir. Üretici düzeyinde yapılan 
uygulamalarda, toprağın fiziksel ve biyolojik özelliklerini de dikkate alan gübre uygulamaları söz 
konusu olmamış ve üreticiler bilinçlendirilememiştir. 
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Ülkemizde buğday ve arpa tarımı çoğunlukla kuru alanlarda yapıldığından, bu bölgelerde 
verimi belirleyen en önemli faktör yıllık yağış miktarı ve dağılımıdır. Bu bölgelerde 
evapotransprasyon yüksek, yıllık yağış miktarı yetersizdir. Bu nedenle, sadece su tutma özelliği 
bile, organik maddeyi bu topraklarımız için hayati öneme sahip kılmaktadır. Bu topraklar, bozuk 
fiziksel yapısı ve yetersiz organik madde içeriği nedeniyle, yeterince su tutamamaktadır. Bu durum, 
nadasta nem birikimini azaltmakta, nadastan beklenen yararı ortadan kaldırmakta, bir bakıma 
boşuna nadas yapılmaktadır. Dolayısıyla, ekim zamanı toprak nemi ve tavı, nadas alanlarda bile 
çoğu yıllar yakalanamamaktadır. Ekim zamanında toprağın tavda olması ve iyi bir çimlenme ve 
çıkışın sağlanması; verimin ön koşuludur, “olmazsa olmazıdır” ve sigortasıdır. Atalarımız, asırlar 
boyunca yaşadıkları tecrübeler sonucunda “erken ek geç ek, yeter ki tavda ek” sözüyle, ekim 
zamanındaki toprak tavının önemini kısa ve net bir şekilde özetlemişlerdir. Ancak, topraklarımız 
tava gelemediğinden, bu temel kural zorunlu olarak bir tarafa bırakılmış ve unutulmuştur. Sorun, 
sadece ekim zamanıyla sınırlı kalmamaktadır. Organik maddesi çok düşük ve fiziksel sağlığı bozuk 
topraklarda, yetiştirme sezonunda düşen yağışlar da tutulamadığından, bitkilerin yağışlardan ve 
topraktaki mevcut besin elementlerinden yeterince yararlanması mümkün olmamaktadır.  

 
6. Sonuç 

 
Özet olarak, toprağın organik maddesini azaltan ve toprak kalitesini bozan bütün uygulamalar, 

ülkemizde tahıl tarımında, özellikle buğday ve arpa tarımında, son 50 yıldır aralıksız 
uygulanmaktadır. Pulluk, adeta topraklarımız için “tiryakilik” yaratmış, topraklarımızın sağlığını ve 
kalitesini bozarak sıkı bir yapı kazanmasına neden olmuştur. Bu sıkı ve hasta toprak yapısı için 
pulluk, sadece geçici ve yanlış bir çözüm olup, pullukla toprak işlemeden kısa bir süre sonra toprak 
yeniden sıkışmakta, her yıl toprak kalitesi ve sağlığı giderek daha çok bozulmaktadır.   

Soil & Tillage Research dergisi editörü, “World soils and global issues” başlığı altındaki 
yazısında şu ifadelere yer vermiştir. “İnsan refahı kaliteli toprağa ve doğru toprak kullanımına 
bağlıdır. Gıda güvenliği ve gizli açlık, küresel ısınma ve karbon bağlanması, su yetersizliği, toprak 
bozulması ve çölleşme, enerji açığı ve biyoyakıtlar, aşırı şehir ve sanayi atıkları ve çevre kirlenmesi 
yirmi birinci yüzyılda küresel ölçekte öneme sahip olan konulardır. Öncelikle üzerinde durulması 
gereken bu sorunların çözümüyle, toprak kalitesi ve dünya toprak kaynaklarının sürdürülebilirliği 
arasında yakın ilişki vardır. Gıda güvenliği ve çevre koruma yönünden, küresel gelecek 
ayaklarımızın altındaki topraktadır” (Lal, 2007c).  

Lal (2008), “küresel C döngüsü; N, P, S ve su üzerindeki etkilerinden dolayı, sera gazlarının 
atmosferdeki miktarını, küresel iklimi, su dengesini, net üretimi ve toprak kalitesini etkilemektedir. 
Bu nedenle, toprak işleme ve bitki artığı değerlendirme yöntemlerinden etkilenen C döngüsü 
konusuna, küresel ve bölgesel düzeydeki araştırmalarla öncelik verilmelidir” şeklindeki 
sözleriyle, toprak işleme ve bitkisel artıkların toprağa kazandırılmasının, C döngüsü ve toprak 
kalitesi yönünden önemine dikkat çekmeye çalışmaktadır. 

Küresel iklim değişiklikleri ve kuraklık, dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit etmektedir. Kuru 
tarımın ağırlıkta olduğu ülkemizde, organik maddenin bütün yararları bir yana bırakılıp sadece nem 
tutma özelliği yönünden bile olsa, yağışların toprak tarafından daha iyi tutulması ve korunması için 
topraklarımızın organik maddesini artırmaya ve korumaya, bu gün artık geçmiş yıllardan daha çok 
ihtiyacımız vardır. Organik madde içeriği yönünden yarım asırdır ihmal edilerek “yakılan, savrulan 
ve yıkılan” tahıl topraklarımız, hasta düşmüş ve damarlarındaki kan çekilmiştir. Bu hastalık tedavi 
edilmedikçe, tahıl tarımında diğer kültürel uygulamalardan beklenen yararların sağlanması, 
verimliliğin ve toprak kalitesinin sürdürülmesi mümkün olmayacak, gelecek kuşaklarımız kıtlık ve 
açlık riskiyle karşı karşıya kalabilecektir. Bu nedenle, tahılın kalbi Konya’dan, hasta topraklarımız 
ve gelecek kuşaklarımız adına, siz meslektaşlarımı ve tüm tarafları, bu önemli konuyla ilgili 
kamuoyu oluşturmaya ve konuyu ülke gündemine taşımaya, topraklarımızın organik madde 
içeriğini ve kalitesini artırmaya ve korumaya yönelik ülkesel çalışmalara ve uygulamalara 
çağırıyorum. 
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İleri Kademe Arpa (Hordeum vulgare L.) Hatlarında Verim ve Verime Etkili 
Bazı Karakterlerin İncelenmesi* 

 
 

Namuk ERGÜN1 Hasan Hüseyin GEÇİT2 
 
 

1 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 
2 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara 

 
Özet 

 
Haymana koşullarında 2003–2004 yetiştirme yılında yürütülen bu araştırmada üstün özellikler taşıyan 

hatların saptanması ve ıslah programlarında kullanılması için, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’ nün 
ön verim denemelerinden seçilen bazı arpa (Hordeum vulgare L.) hatlarında verim ve verime etkide bulunan 
bazı karakterlerin değişim sınırları incelenmiştir. Çalışmada, 58 iki sıralı ve 2 altı sıralı arpa hattı ile birlikte 
kontrol olarak dördü iki sıralı ve biri altı sıralı olmak üzere beş adet tescilli çeşit kullanılmıştır. Bu araştırma, 
Augmented deneme deseninde her birinde yirmi parsel bulunan dört blokta yürütülmüştür. En düşük ve en 
yüksek değerlere göre; m2’ de başak sayısı 371.62–680.90 adet,  m2’ de tane verimi 625.34–266.66 g, birim 
alan hasat indeksi % 26.75–59.27, başakta fertil başakçık sayısı 18.0–54.0 adet başakta tane verimi 0.745–
1.720 g ve bin tane ağırlığı 32.89–51.30 g arasında değişim göstermiştir. İncelenen özellikler bakımından 
kontrol çeşitlerden daha üstün özellik gösteren hatlar bölge verim denemesinde kullanılmak üzere seçilmiştir.      

        
Anahtar Kelimeler: Arpa, Verim, Verim unsurları, Augmented deneme deseni  

 

Investigation of Yield and Some Yield Components on Advanced Barley 
(Hordeum vulgare L.) Lines 

 

Abstract 
 
In this research, variation range for yield and yield components of some barley lines (Hordeum vulgare 

L.) selected among preliminary yield trials of Central Research Institute for Field Crops during 2003-2004 
cropping season, in order to determine outstanding barley lines and use them in the barley breeding program. 
Fifty-eight two-rowed and two six-rowed  barley lines including five check cultivars (four two-rowed and one 
six-rowed) have been used as genetic material. This experiment has been conducted under Augmented 
Experimental Design consisting of four blocks of which every block has twenty plots. According to minimum 
and maximum values of the lines, there was a great variation for  spike number per m2  371.62–680.90, grain 
yield per m2 266.66–625.34 g, harvest index per unit % 26.75–59.27, fertile spikelet number per spike  18.0–
54.0, grain yield per spike  0.745–1.720 g and 1000 kernel weight 32.89–51.30 g. Considering the investigated 
traits, some promising lines when compared to check cultivars  were selected for regional yield trials. 

 
Key Words: Barley, Yield, Yield components, Augmented experimental design 

 

1. Giriş 
 
Ülkemizin de önemli gen merkezlerinden birisi olduğu (Şehriali ve Özgen 1988), özellikle 

hayvan beslenmesinde ve malt endüstrisinde kullanılan arpa, yaklaşık 3.6 milyon hektar ekiliş 9,5 
milyon ton üretim ve 265 kg/da verim seviyesi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir (FAO 
2006). Türkiye’de tahıllarda ürün ve verim konu olunca esas olarak tane ürünü ve verimi kabul 
edilmektedir (Gökçora 1973). Diğer tahıllarda ve arpada, artan nüfusumuzun temel besin ve 
hayvanlarımızın yem tüketiminin, endüstrinin ihtiyaçlarının karşılanması ve dışsatım yapabilmemiz 
için üretimimizin iklim koşullarından fazla dalgalanmayacak biçimde düzenli olarak arttırılması 
gerekmektedir (Kün 1996). Üretimimizi arttırmak hatta bugünkü düzeyinde tutabilmek için birim 
alandan alınan ürünü, bir başka bir deyişle verimi arttırmak gerekmektedir (Geçit 1982). Birçok 
ıslah programının asıl ve en önemli hedefi birim alandan elde edilecek ürün miktarının ve kalitesinin 
artırılmasına yöneliktir. Verim açısından yapılan seleksiyon çalışmalarında hatların doğrudan 
verimlerine göre karşılaştırma yapılabildiği gibi, verime etkili olan unsurlar incelenerek dolaylı 
                                                 
* Bu çalışma, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde aynı adı yüksek lisans tezinin bir kısmını içermektedir. 
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olarak da bir seleksiyon yapılabilmektedir (Jensen 1988). Nitekim bazı araştırmacılar, birim 
alandaki başak sayısının (Öztürk ve Akten 1999, Sönmez vd. 1999) ve birim alan hasat indeksinin 
(Poehlman and Sleper 1995) seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceğini bunun yanında erkenciliğin 
ve yine birim alandaki başak sayısının yüksek verimle sıkı bağlantısı olduğunu (Austin 1994) 
belirtmişlerdir. 

Seleksiyon çalışmalarının erken dönemlerinde yetersiz tohumu olan yeni hatlar kontrollerle 
birlikte tek sıra ya da tek parsel olarak ekilen yeni hatların tekerrürsüz olarak ekilmesi sonucu 
kullanışlı bir istatistiki analiz ve karşılaştırma yapmak mümkün olamamaktadır. Bu durumda tarafsız 
bir karşılaştırma yapabilmek için Augmented deneme deseni kullanılmaktadır (Peterson 1994). Bu 
yöntemde kontrol çeşitler her blokta tekrarlanarak deneme hatasının hesaplanabilmesine olanak 
vermekte, dolayısıyla yeni hatlar ile kontrol çeşitlerin ve farklı bloklarda yer alan yeni hatların 
tarafsız bir karşılaştırılması mümkün olabilmektedir.     

Bu çalışmada, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün ön verim denemelerinde yer alan 
bazı arpa (Hordeum vulgare L.) hatlarında verim ve verime etkide bulunan bazı özelliklerin değişim 
sınırları Haymana ekolojik koşullarında Augmented deneme deseninde incelenmiştir. Ele alınan 
özelliklerdeki değişimlerin incelenmesi ile farklı ve istenen yönde daha üstün özellikler taşıyan 
hatların saptanması ve ıslah programlarının daha ileri aşamalarında kullanılma olanaklarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Araştırma, 2003–2004 yetiştirme yılında, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün 

Ankara-Haymana’daki deneme tarlalarında, kuru koşullarda yürütmüştür. Bu çalışmada, materyal 
olarak araştırma enstitüsünün ön verim denemelerinde yer  alan 58 adet iki sıralı ve 2 adet altı 
sıralı (44 ve 47 no’ lu hatlar) arpa hattı ile birlikte dört tane iki sıralı (Aydanhanım, Bülbül–89, Tarm–
92 ve Tokak-157/37) ve bir tane altı sıralı (Çetin–2000) tescilli çeşit kontrol olarak kullanılmıştır.   

Araştırma Augmented deneme deseninde yürütülmüştür. Denemede kontrol çeşitler her blok 
içerisinde ve çeşitlerden bir tanesi her blok başlangıcında ilk parselde, diğerleri ise blok içinde 
rasgele yer almıştır. Denemeye alınan arpa hatları ise tekerrürsüz olarak sırayla bloklara 
dağıtılmıştır. Gerekli olan en az blok sayısı kontrol çeşitlerin varyans analizindeki hata serbestlik 
derecesinin en az 10 olması esasına göre belirlenmektedir   (Peterson 1994).  

Buna göre deneme 4 blokta kurulmuştur. Her blok 20 parselden oluşmuş ve bunların 5 
tanesine kontrol çeşitleri diğer 15 tanesine ise denemeye alınan arpa hatları ekilmiştir.  

Denemenin ekimi 19 Ekim 2004 tarihinde m2’ye 500 tohum düşecek şekilde yapılmıştır. 
Parseller 3 m uzunluk ve 1.02 m genişlikte, 6 sıradan oluşmuş, sıra arası mesafe 17 cm olacak 
şekilde ekim yapılmıştır. Parseller arasında 30 cm boşluk bırakılmıştır. Çıkışı sağlamak için 
ekimden sonra bir çim sulaması yapılmış, bunun haricinde deneme kuru koşullarda yürütülmüştür. 

Ekimle birlikte dekara 2,97 kg saf N ve 7.59 kg P2O5 (16,5 kg/da Di Amonyum Fosfat) tohum 
yatağına ve ilkbaharda sapa kalkma devresinden önce ise dekara 3,5 kg saf N  (% 33 lük 
Amonyum Nitrat) parsellere elle serpilerek verilmiştir. Yabancı ot mücadelesi 14 Nisan 2004 
tarihinde dekara 150 g/da saf madde gelecek şekilde 2,4 D Ester kullanılarak, hava şartları dikkate 
alınıp uygulanmıştır. 

 
2.1. Araştırma Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri 

 
Araştırma yeri, 32.40 kuzey enlemi ve 39.36 doğu boylamında ve Ankara ili Haymana 

İlçesinde 925 metre yüksekliğe sahiptir. Bölgede tipik karasal iklim hakimdir. Deneme yeri 
toprakları hafif alkali, organik madde bakımından fakir, kireçli ve fosfor bakımından zengin 
durumdadır. Araştırmanın yürütüldüğü 2003–2004 yıllarına ve uzun yıllara ait bazı iklim verileri 
Çizelge 1’de, deneme alanı topraklarının 0–20 cm derinliğinden alınan örneklere ait bazı fiziksel ve 
kimyasal özellikleri ise Çizelge 2’de verilmiştir. Yetiştirme süresi (Ekim-Temmuz) içerisindeki 
toplam yağış miktarı uzun yıllar ortalamasından daha düşük olmasına karşın kış aylarında yağış 
toplamı uzun yıllar ortalamasına yakın, sapa kalkmanın ve başaklanmanın meydana geldiği 
dönemde uzun yıllar ortalamasının altında olmasına rağmen bitkiler üzerinde kuraklığın etkisi 
görülmemiştir. Sıcaklık ve nispi nem değerleri bakımından denemenin yürütüldüğü 2003–2004 
yılları değerleri ve uzun yıllar ortalamaları karşılaştırıldığında ise hem aylık ortalamalar hem de 
yıllık ortalamaların birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir.   
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2.2. Verilerin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi 
 
Ölçümler ve gözlemler, Geçit (1982) ve Sadıç (1998)’ın kullandığı yöntemler esas alınarak 

yapılmıştır. Kenar etkisini gidermek için hasattan önce yanlardan birer sıra ve parselin her iki 
tarafından 50 cm’si çıkartılmıştır. Araştırmada özelliklerinden m2’ de başak sayısı, m2’ de tane 
verimi ve birim alan hasat indeksi değerleri için ölçüm ve tartımlar her parseldeki 1 m’lik sıralardan 
elde edilmiş, başakta fertil başakçık sayısı, başakta tane verimi ve bin tane ağırlığı değerleri 
başaklanma zamanında tesadüfen etiketlenen 10 bitkinin ana saplarından tespit edilmiştir.  

Bu gözlem ve ölçümlerden elde edilen değerler, her bir özellik için ayrı olmak üzere, 
Augmented deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulmuştur. Önemlilik testleri F testi ile, 
ortalamaların farklılık gruplandırmaları ise Asgari Önemli Fark (AÖF) yöntemine göre yapılmıştır.  
 
Çizelge 1. 2003–2004 Vejetasyon dönemi ve uzun yıllara ait bazı iklim verileri *  

Sıcaklık (°C) Yağış (mm) Nispi nem(%) 
Aylar 

2003–2004 20 Yıl  Ort. 2003–2004 19 Yıl Ort. 2003–2004 20 Yıl Ort. 

Ağustos 21.6 21.3 0.3 13.8 62.7 63.0 
Eylül 16.1 17.0 17.2 15.7 69,7 67.0 
Ekim  13.1 11.7 23.5 29.4 74.6 73.0 
Kasım  6.3 5.1 6.4 38.9 75.0 78.0 
Aralık  -0.2 0.5 65.3 53.8 81.5 82.0 
Ocak  -2.3 -1.5 46.8 35.7 80.7 79.0 
Şubat 0.6 -0.2 13.2 33.2 77.2 78.0 
Mart 5.3 3.8 9.8 40.2 75.6 78.0 
Nisan 9.5 9.4 23.4 47.0 76.4 76.0 
Mayıs 13.3 13.7 39.6 46.6 75.6 73.0 
Haziran 17.8 17.9 17.7 29.7 69.6 70.0 
Temmuz 21.3 21.5 9.5 14.7 59.7 63.0 
Toplam - - 272.7 398.7 - - 

Ortalama 10.2 10.0 - - 73.2 73.0 

*Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri 
 
Çizelge 2. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri * 

Tekstür pH Kireç (%) Tuz (%) 
Alınabilir 
P  (kg/da) 

Toplam N 
(%) 

Değişebilir K 
(mg/kg) 

Org. Madde 
(%) 

Siltli tınlı 7.86 23.2 0.085 8.1 0.182 365,6 1.51 

* Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü verileri  
 
Asgari Önemli Farklar, Peterson (1994)’a göre kontrol çeşitlerin birbirleriyle karşılaştırılması, 

aynı blokta yer alan hatların birbiriyle karşılaştırılması, farklı blokta yer alan hatların birbiriyle 
karşılaştırılması ve kontrol çeşitlerle hatların karşılaştırılması için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hatlara 
ait değerler, bulundukları bloktaki kontrol çeşitlerin o bloktaki ortalamalarının kontrol çeşitlerin genel 
ortalamalarından olan sapmaları oranında bir düzeltme terimi yardımıyla düzeltilip, düzeltilmiş 
ortalamaları üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. 

Örneğin, kontrol çeşitlerin genel ortalaması 16.15, o bloktaki ortalaması 16.20 ise, blokta yer 
alan hatlar için kullanılacak düzeltme terimi; 16.20–16.15=0.05 olarak bulunmuştur. Hatların 
düzeltilmiş değerleri ise, deneme sonucunda hattan elde edilen değerden düzeltme teriminin 
çıkartılmasıyla elde edilmiştir. Asgari Önemli Fark değerleri, Peterson (1994)’a göre aşağıdaki 
formüllere göre hesaplanarak bulunmuştur. Kontrol çeşitlerin birbirleriyle karşılaştırılmasında; 

 

b
HKOtAÖF 2

=  

Aynı blokta yer alan hatların düzeltilmiş değerlerinin birbiriyle karşılaştırılmasında; 
HKOtAÖF 2=   
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Farklı blokta yer alan hatların düzeltilmiş değerlerinin birbiriyle karşılaştırılmasında; 

k
HKOktAÖF )1(2 +

=  

Kontrol çeşitlerin değerleri ile hatların düzeltilmiş değerlerinin karşılaştırmasında; 

bk
HKOkbtAÖF )1)(1( ++

= formülleri kullanılmıştır.   

Burada, AÖF Asgari Önemli Farkı, HKO kontrol çeşitlerin incelenen özelliklerine ait varyans 
analizi tablosundaki Hatanın Kareler Ortalamasını, b blok sayısını, k kontrol çeşit sayısını, t hata 
serbestlik dereceli 0,05 düzeyindeki iki yönlü tablo t değerini ifade etmektedir. 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Araştırma sonucu elde edilen değerler bakımından kontrol çeşitler kendi aralarında 

karşılaştırıldığı gibi, kontrol çeşitlerin varyans analizinden elde edilen hata kareler ortalaması 
kullanılarak yeni hatların aldıkları değerlerde kendi aralarında ve kontrol çeşitlerle istatistiki 
anlamda bir farklılığın olup olmadığı da araştırılmıştır. İncelenen özellikler bakımından kontrol 
çeşitlerden elde edilen ortalama değerleri, F değerleri, farklılık gruplandırmaları ve varyasyon 
kaynakları Çizelge 3.’de, yeni hatların verim ve verim unsurları bakımından aldıkları değerler ise 
Çizelge 4.’de verilmiştir. 

 
3.1. M2’de Başak Sayısı  

 
Deneme sonuçlarına göre kontrol çeşitlerde en yüksek m2’ de başak sayısını 543.90 başak ile 

Bülbül–89 çeşidi gösterirken, en düşük başak sayısını 464.52 başak ile Çetin–2000 çeşidi 
göstermiştir. Diğer kontrol çeşitlerin m2’ de başak sayıları bu iki rakam arasında bulunmuş ve 
istatistiki olarak Bülbül–89 çeşidiyle aynı grupta yer almıştır. Metrekarede başak sayısı bakımından 
hatlar değerlendirildiğinde ise, en yüksek değeri 680.90 başak ile 56 numaralı hat gösterirken en 
düşük değeri 371.62 başak ile 23 numaralı hat göstermiştir. Diğer hatlara ait m2’ de başak sayıları 
bu iki değer arasında yer almıştır. Hatlar, kontrol çeşitlerle karşılaştırmaya tabii tutulduğunda 
(AÖF(0,05)=77.74) ise 56, 32, 58, 46, 45, 48, 41, 49, 53 ve 52 numaralı hatlar en yüksek m2’ de 
başak sayısına sahip Bülbül–89 çeşidinden istatistiki olarak yüksek değer gösterirken, 23 numaralı 
hat en düşük m2’ de başak sayısına sahip Çetin–2000 çeşidinden istatistiki olarak daha düşük m2’ 
de başak sayısı göstermiştir. m2’ de başak sayısı; ekim sıklığına, birim alandaki bitki sayısına (Geçit 
1982), çeşide, ekim zamanına (Topal 1997, Kenar ve Şehriali 2001), altı sıralı olma durumuna, 
iklim ve toprak şartlarına (Gökçora 1973) göre farklılık gösterir. Kaydan (2007), fertil başak sayısına 
sahip olan çeşitlerin tane verimi bakımından iyi performans gösterdiklerini belirtmiştir. Ülkemizde 
farklı yerlerinde yapılan bazı çalışmalarda, m2’ de başak sayılarının; Erzurum koşullarında 382.2–
492.7 (Öztürk vd. 2001), Tekirdağ koşullarında 416.50–444.92 (Kenar ve Şehriali 2001), Isparta 
koşullarında 371.7–688.3 (Sadıç 1998), Van koşullarında 348.0–645.7 (Ülker vd. 1999), Konya 
koşullarında 362.8–726.9 (Topal 1997) olduğu bildirilmektedir.    

Deneme sonuçlarına bakıldığında hat ve çeşitlerin m2’ deki başak sayıları 371.62 ile 680.90 
arasında değişmiştir, bu bakımdan bulgularımız bu araştırıcıların bulgularıyla uyum içindedir.  
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Çizelge 3. Kontrol çeşitlerin incelenen özelliklere ait ortalamaları ve bazı istatistiki değerleri. 

* 0.05 düzeyinde önemli.             
öd istatistiki olarak 0.05 düzeyinde önemli değil.  

 
Çizelge 4. Yeni hatların incelenen özelliklere ait bazı değerleri. 

 

Kontrol Çeşit m2’de baş.say m2’de tane ver. 
(g) 

Birim alan has. ind. 
(%) 

Başakta fertil 
başakçık say. 

Başakta tane 
verimi (g) Bin tane ağ. (g) 

Aydanhanım  529.20 a  536.55 ab  41.31  26.5 b  1.191 b  46.34 a 

Bülbül–89  543.90 a  413.07 d  40.41  22.8 bc  1.057 b  47.67 a 

Çetin–2000  464.52 b  549.78 a  44.10  54.0 a  1.720 a  32.89 b 

Tarm–92  539.49 a  496.86 bc  44.24  22.7 c  1.043 b  47.02 a 

Tokak-157/37  533.61 a  471.87 c  35.88  23.2 bc  1.076 b  47.69 a 

Ortalama  522.14  493.63  41.19  29.8  1.217  44.32 

F (Çeşitler Arası)  5.0394*  15.0422*  1.0831öd  126.0228*  14.7916*  23.2834* 

AÖF0,05  44.88  43.47  -  3.73  0.229  4.10 

Varyasyon katsayısı (%)  5.58  5.72  15.92  8.12  12.19  6.00 

 m2’de başak 
sayısı 

m2’de tane 
verim. (g) 

Birim alan has. 
ind. (%) 

Başakta fertil 
başakçık say. 

Başakta tane 
verimi (g) 

Bin tane  
ağırlığı (g) 

En düşük 371.62 266.66 26.75 18.00 0.745 36.59 

En yüksek 680.90 625.34 59.27 33.90 1.478 51.30 

Ortalama 535.86 440.02 41.98 23.86 1.039 44.89 

Varyasyon katsayısı (%)   14.91  18.63 14.92 13.36 14.41 7.78 

Aynı bloktaki hatlar için AÖF (0,05) 89.76 86.95 20.20  7.46 0.475 8.19 

Farklı bloktaki hatlar için AÖF (0,05) 98.33 95.24 22.13  8.17 0.501 8.89 
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3.2. M2’de Tane Verimi  
 
Denemede kullanılan kontrol çeşitler incelendiğinde, en yüksek m2’ deki tane verimini 549.78 g 

ile Çetin-2000 çeşidi gösterirken, en düşük tane verimini 413.07 g ile Bülbül-89 çeşidi göstermiştir. 
Diğer kontrol çeşitlerin m2’ deki tane verimleri bu iki değer arasında yer almıştır. m2’ de tane verimi 
bakımından denemeye alınan hatlar değerlendirildiğinde ise, en yüksek değeri 625.34 g ile 25 
numaralı hat gösterirken en düşük tane verimini 266.66 g ile 17 numaralı hat göstermiştir. Diğer 
hatlara ait m2’ deki tane verimleri bu iki değer arasında yer almıştır. m2’ de tane verimleri 
bakımından hatlar ve kontrol çeşitler karşılaştırmaya tabii tutulduğunda (AÖF(0,05)=75.30) ise 25 
numaralı hat, en yüksek m2’ deki tane verimine sahip kontrol çeşit olan Çetin–2000 çeşidinden 
istatistiki olarak yüksek değer gösterirken 46, 28, 45 numaralı hatlar Çetin–2000 çeşidinden daha 
yüksek tane verimine sahip olmalarına rağmen istatistiki olarak aynı grupta yer almışlardır. Bunun 
yanında hatlardan 9 adedi en düşük m2’ de tane verimine sahip kontrol çeşit olan Bülbül–89 
çeşidinden istatistiki olarak daha düşük m2’ de tane verimi göstermiştir. Tüm kontrol çeşitlerin gelen 
ortalaması göz önüne alındığında ise, hatlardan 17 tanesinin daha yüksek tane verimine sahip 
olduğu, bunlardan 25 ve 46 numaralı hatların istatistiki olarak önemli daha yüksek değer gösterdiği 
saptanmıştır.  

Tane verimi farklı verim unsurlarının bir bileşkesidir ve çeşitlerin verim potansiyeli, morfolojik 
özellikleri ve fizyolojik fonksiyonları gibi fenotiple ilgili özellikler, genotiple ilgili karmaşık kantitatif 
özellikler ve bitkinin geliştiği çevre ile belirlenir (Poehlman and Sleper 1995). Genotipik özellikler, 
kardeşlenme, başak uzunluğu ve sıklığı, başakçıkta tane sayısı ve tane büyüklüğü gibi morfolojik 
özellikler olarak ortaya çıkar (Gökçora 1973). Çeşitlerin ekolojiye (iklim, toprak, canlı ve cansız 
baskı unsurları) ve kültürel işlemlere (yetiştirme tekniği, gübreleme, sulama vb.) karşı tepkilerinin 
farklı olmasından dolayı değişik bölgelerde farklı verim sonuçları alınabilmektedir (Jensen 1988). 
Verim unsurlarının tane verimine etkileri bakımından yapılan çalışmalar sonucunda; tane verimine 
en fazla etkinin m2’deki başak sayısından kaynaklandığı (Öztürk ve Akten 1999), ikincil olarak 
başaktaki tane sayısının etkili olduğu ve tane ağırlığının etkisinin düşük olduğu (Öztürk ve Akten 
1999, Sönmez vd. 1999), ayrıca tane verimiyle tane doldurma süresi arasında olumlu ilişki olduğu 
(Aydın ve Katkat 1997) belirtilmektedir. Tane verimi açısından ülkemizin farklı ekolojilerinde yapılan 
araştırmaların sonucunda, Ankara koşullarında 274–634 kg/da (Sayim 2002) ve yine Ankara 
koşullarında iki sıralı arpalarda 159.9–700.7 g/m2, altı sıralılarda ise 192.4–578.8 g/m2 arasında 
(Çakır 1988), Konya koşullarında 339.0–691.1 kg/da (Topal 1997), Eskişehir koşullarında 366–453 
kg/da (Aydın ve Katkat 1997), Tokat koşullarında 402–606 kg/da (Kandemir 2004), Isparta 
koşullarında 275.3–325.1 kg/da arasında (Karadoğan vd. 1999), Erzurum koşullarında 197.6–279.4 
kg/da (Öztürk vd. 2001), Kahramanmaraş koşullarında 466–786 kg/da (Çölkesen vd. 1999) 
arasında bir değişim gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmamız sonucunda, elde ettiğimiz m2’deki tane 
verimleri ise 266.66 g ile 625.34 g arasında bir dağılım göstermiştir. Aynı muamelelere tabii tutulan 
hatlar arasında görülen bu farkın, hatların denemenin kurulduğu yıldaki ekolojik koşullara farklı 
tepki göstermelerinden ve verim potansiyelleri arasındaki farklılıktan kaynaklandığı tahmin 
edilmektedir. Bulgularımız Çakır (1988), Sayim (2002) ve Topal’ ın (1997) elde ettiği sonuçlarla 
paralellik içindedir.  
 
3.3. Birim Alan Hasat İndeksi 

 
Kontrol çeşitler birim alan hasat indeksleri bakımından incelendiğinde, en yüksek değeri % 

44.24 ile Tarm–92 çeşidi gösterirken, en düşük hasat indeksi değerini % 35.88 ile Tokak 157/37 
çeşidi göstermiştir. Diğer kontrol çeşitlerin birim alan hasat indeksleri bu iki rakam arasında yer 
almıştır. Kontrol çeşitler arasında birim alan hasat indeksleri bakımından istatistiki olarak bir fark 
bulunamamıştır. Birim alan hasat indeksi bakımından kontrol çeşitler arasındaki varyasyon 
katsayısının yüksek olmasının çeşitlerin biyolojik verimlerindeki değişimin bloklara göre farklı 
derecelerde olmasından ve kontrol çeşitlerden birinin altı sıralı olmasından kaynaklandığı 
düşünülmüştür. Deneme sonuçlarına göre hatlar arasında en yüksek birim alan hasat indeksi 
değerini   % 59.27 ile 20 numaralı hat gösterirken, en düşük değeri ise % 26.75 ile 37 numaralı hat 
göstermiştir. Diğer hatların birim alan hasat indeksleri bu iki değer arasında yer almıştır. Kontrol 
çeşitler ile hatların birim alan hasat indeksleri karşılaştırıldığında (AÖF(0,05)=17.50), hatlardan 20 
adedi birim alanda en yüksek hasat indeksine sahip kontrol çeşit olan Tarm–92 çeşidinden daha 
yüksek değer vermiş ancak aralarındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Denemede yer 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

20 

alan hatlardan 7 adedi, en düşük birim alan hasat indeksi değerini veren Tokak-157/37 çeşidinden 
daha düşük değer göstermiş ancak bu fark istatistiki olarak önemli bulunamamıştır.  

Tane ürünü olarak yetiştirilen tahıllarda, birim alandan olabildiğince fazla tane ve olabildiğince 
az sap-saman elde edilmesi; hasat indeksi denilen tane verimi/biyolojik verim oranının yüksek 
olması istenir. Serin iklim tahıllarında hasat indeksinin % 50’ye çıkartılması bitki yetiştirme ve 
ıslahçılarının ulaşmaya çalıştığı amaçtır. Günümüzde bu oran % 35–40 civarındadır (Kün 1996). 
Birim alan hasat indeksi ekim sıklığına, birim alandaki ana sap sayısına, yıla (Geçit 1982), çeşide, 
ekim zamanına (Kenar ve Şehriali 2001, Akdamar et al. 2002), birim alandaki fertil sap sayısına, 
başaktaki tane sayısı ve tane ağırlığına, sap uzunluğuna (Cattivelli et al. 1994) ve çeşidin tane 
verimine göre değiştiği belirtilmektedir. Demir (1982), hasat indeksinin birim alandaki bitki sayısı 
arttıkça belli bir değere kadar (500 adet) artış gösterdiğini, daha sonra düşmeye başladığını, 
m2’deki fertil başak sayısının düşük olmasının hasat indeksini düşürdüğünü söylemektedir.  

 
3.4. Başakta Fertil Başakçık Sayısı 

 
Başakta fertil başakçık sayısı bakımından kontrol çeşitler incelendiğinde, en yüksek değeri 

54.0 adet ile Çetin–2000 çeşidi gösterirken, en az değeri 22.7 adet ile Tarm–92 çeşidi göstermiştir. 
Diğer kontrol çeşitlerin başaktaki fertil başakçık sayıları bu iki değer arasında yer almıştır. Çetin–
2000 çeşidindeki farklılık çeşidin altı sıralı olmasından kaynaklanmaktadır. İki sıralı kontrol çeşitler 
içinde ise en yüksek başakta fertil başakçık sayısı değerini Aydanhanım çeşidi göstermiştir. 
Deneme sonuçlarına göre, hatlar arasında başakta en yüksek fertil başakçık sayısını ise 33.9 adet 
ile 47 numaralı hat (altı sıralı) gösterirken en düşük değeri 18.0 adet ile 40 numaralı hat 
göstermiştir. Diğer hatların başakta fertil başakçık sayıları bu iki değer arasında yer almıştır. 
Başakta fertil başakçık sayısı bakımından kontrol çeşitler ile hatlar karşılaştırıldığında 
(AÖF(0,05)=6.46), Çetin–2000 çeşidi tüm altı ve iki sıralı hatlardan daha yüksek değer göstermiştir. 
Hatlardan 10 tanesi en yüksek başakta fertil başakçık gösteren iki sıralı kontrol çeşit olan 
Aydanhanım çeşidinden daha yüksek başakçık sayısına sahipken bunlardan sadece 47 numaralı 
hattın (altı sıralı) değeri istatistiki olarak yüksek çıkmıştır. Hatlardan 24 tanesi, en düşük başakta 
fertil başakçık sayısına sahip kontrol çeşit olan Tarm–92 çeşidinden daha düşük bir değer 
göstermiş ancak bu fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

Verim unsurları içinde başakta fertil başakçık sayısı ya da diğer bir deyişle başaktaki tane 
önemli bir yere sahiptir. Başaktaki tane sayısının tane verimi üzerine önemli ve olumlu etkisi olduğu 
(Öztürk ve Akten 1999), tane verimine doğrudan etkisi bakımından başakta tane sayısının, 
metrekarede başak sayısından sonra ikinci derecede etkili unsur olduğu (Sönmez vd. 1999) 
belirtilmektedir. Arpada bir başaktaki fertil başakçık sayısının; altı veya iki sıralı olma durumuna, 
başak boyuna, başaklanma gün sayısına (Kıran 1999), çeşide ve çevre koşullarına (Kün 1996), 
ana sap ya da kardeş olma durumuna, ekim sıklığına (Geçit 1982), birim alandaki fertil başak 
sayısına (Demir 1982), ekim zamanına (Kenar ve Şehriali 2001), çevre koşullarına ve yetiştirme 
yöntemlerine (Gökçora 1973) göre değiştiği belirtilmektedir. Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan 
çalışmalarda başakta fertil başak sayısı (tane sayısı) ; Ankara koşullarında başaktaki tane 
sayılarının iki sıralılarda 15.7–26.4 adet, altı sıralılarda ise 28.5- 56.7 adet olduğu (Çakır 1988), 
Diyarbakır koşullarında 20.87–42.80 adet (Akıncı vd. 1999), Tekirdağ koşullarında çeşitler 
bakımından 22.45–44.76 adet (Kenar ve Şehriali 2001), Aydın koşullarında 22.45–46.35 (Turgut 
vd. 1997), Konya koşullarında 23.13- 46.55 (Topal 1997), Eskişehir koşullarında 17.5–38.9 
arasında (Aydın ve Katkat 1997) değiştiği belirtilmektedir. Yaptığımız çalışma sonucunda hat ve 
çeşitlerden elde ettiğimiz başakta fertil başakçık sayıları arasındaki farklılıkların altı ya da iki sıralı 
olma durumundan ve hatların genotiplerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bulgularımız diğer 
araştırıcıların bulgularıyla paralellik içindedir. 

 
3.5. Başakta Tane Verimi 

 
Başakta tane verimi açısından kontrol çeşitler kendi aralarında karşılaştırıldığında, bir başakta 

en yüksek tane verimini 1.720 g ile Çetin–2000 çeşidi gösterirken, en az değeri 1.043 g ile Tarm–
92 çeşidi göstermiştir. Diğer kontrol çeşitlerin başaktaki tane verimleri bu iki değer arasında yer 
almıştır. Çetin–2000 çeşidindeki farklılık çeşidin altı sıralı olmasından ve başaktaki fertil başakçık 
sayısının diğer kontrol çeşitlere göre çok yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. İki sıralı kontrol 
çeşitler içinde ise en yüksek başakta tane verimi değerini 1.191 g ile Aydanhanım çeşidi 
göstermiştir. İki sıralı kontrol çeşitlerin hepsi istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. Deneme 
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sonuçlarına göre, hatlar arasında başakta en yüksek tane verimini ise 1.478 g ile 25 numaralı hat 
gösterirken en düşük değeri 0.745 g ile 48 numaralı hat göstermiştir. Diğer hatların başakta tane 
verimleri bu iki değer arasında yer almıştır. Başakta tane verimi bakımından kontrol çeşitler ile 
hatlar karşılaştırıldığında (AÖF(0,05)=0.396), Çetin–2000 çeşidi tüm altı ve iki sıralı hatlardan daha 
yüksek değer göstermiştir. Hatlardan 7 tanesi en yüksek başakta tane verimi gösteren iki sıralı 
kontrol çeşit olan Aydanhanım çeşidinden daha yüksek başakta tane verimine sahipken bunlardan 
hiçbiri istatistiki olarak farklılık göstermemiştir. Hatlardan 29 tanesi en düşük tane verimine sahip 
kontrol çeşit olan Tarm–92 çeşidinden daha düşük bir değer göstermesine rağmen bu düşüş 
istatistiki olarak önemli çıkmamıştır. 

Başakta tane ağırlığı birim alan tane verimine etki eden verim unsurları arasındadır ve 
aralarında önemli ve olumlu bir korelasyon vardır (Akdamar et al. 2002). Başakta tane verimi; 
başak boyuna, başaktaki tane sayısına (Akdamar et al. 2002), çeşidin altı ya da iki sıralı olmasına 
(Kenar ve Şehriali 2001),  çeşide ve yetiştirme yılına (Çölkesen vd. 1999), ekim sıklığına göre ve 
ana sap ve kardeşler arasında (Geçit 1982) değişim göstermektedir. Farklı yıl ve ekolojik 
koşullarda yürütülen bazı çalışmaların sonuçlarında, başaktaki tane ağırlığının; Ankara koşullarında 
iki sıralılarda 0.66–1.53 g, altı sıralılarda 1.47–2.75 g arasında (Çakır 1988), Aydın koşullarında 
0.84–1.98 g arasında (Turgut vd. 1997), Diyarbakır koşullarında 0.920–1.788 g arasında (Akıncı 
vd. 1999), Kahramanmaraş koşullarında 1.0-1.7 g arasında (Çölkesen vd. 1999), Tekirdağ ekolojik 
koşullarında 0.97- 1.72 g arasında (Kenar ve Şehriali 2001), Tokat koşullarında 0.92-1.89 g 
arasında (Kandemir 2004) değiştiği belirtilmiştir. Deneme sonucunda hat ve çeşitlerin başaktaki 
tane verimleri 0.745 g ile 1.720 g arasında değişim göstermiştir. Araştırmadan elde ettiğimiz 
bulgular yukarıda bahsedilen bulgularla benzerlik göstermektedir.  

 
3.6. Bin Tane Ağırlığı  

 
Denemede yer alan kontrol çeşitlerde en yüksek bin tane ağırlığını 47.69 g ile Tokak 157/37 

çeşidi gösterirken, en düşük bin tane ağırlığını 32.89 g ile Çetin–2000 çeşidi göstermiştir. Diğer 
kontrol çeşitlerin bin tane ağırlıkları bu iki değer arasında ve istatistiki olarak Tokak 157/37 çeşidiyle 
aynı grupta yer almıştır. Yalnızca Çetin–2000 çeşidi diğer kontrol çeşitlerden farklı grupta yer 
almıştır. Bu çeşidin altı sıralı olması farklılığın sebebi olarak düşünülebilir. Hatların bin tane 
ağırlıkları bakımından deneme sonuçları değerlendirildiğinde, en yüksek değeri 51.30 g ile 8 
numaralı hat gösterirken, en düşük bin tane ağırlığını 36.59 g ile 47 (altı sıralı) numaralı hat 
göstermiştir. Diğer hatların bin tane ağırlıkları bu iki değer arasında yer almıştır. Kontrol çeşitler ile 
hatların bin tane ağırlıkları karşılaştırıldığında (AÖF(0,05)=7.10), hatlardan 11 adedi en yüksek bin 
tane ağırlığına sahip kontrol çeşit olan Tokak 157/37 çeşidinden daha yüksek değer vermiş ancak 
aralarındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Hatlardan hiçbiri en düşük bin tane ağırlığı 
değerini veren kontrol çeşit olan Çetin–2000 çeşidinden daha düşük istatistiki önemli bir fark 
göstermemiştir. Hatlar, en düşük bin tane ağırlığına sahip iki sıralı kontrol çeşit olan Aydanhanım 
çeşidiyle karşılaştırıldığında ise 40 hattın bu çeşitten daha düşük bin tane ağırlığı gösterdiği, bu 
hatlar içinden 8 tanesiyle olan farkın istatistiki olarak önemli olduğu görülmüştür. 

Arpada bin tane ağırlığının yüksek olması; tanelerin iri ve dolgunluğunun, nişastanın 
fazlalığının belirtisidir (Kün 1996). Kalite kriterlerinden biri olan bin tane ağırlığı, genotipe (Çölkesen 
vd. 1999), bitkide ana sap ve kardeşler arasında (Geçit 1982), birim alandaki başak sayısına, 
başaktaki tane sayısına (Öztürk ve Akten 1999), yetiştirme tekniklerine (Çakır 1998), ekim 
zamanına (Akdamar et al. 2002) ve ürün yılındaki hava koşullarına (Kün 1996) bağlı olarak farklılık 
göstermektedir. Kıran (1999), bin tane ağırlığı ile yatma, başak sapı uzunluğu, başak boyu, elek 
üstü ve verim arasında önemli bir ilişki bulduğunu belirtmiştir. Bin tane ağırlığının verime olan 
etkisine bakıldığında genel olarak birim alandaki başak sayısı ve başaktaki tane sayısından daha 
az etkili olduğu (Öztürk ve Akten 1999, Sönmez vd. 1999) belirtilmektedir. Kıran (1999) iki sıralı 
arpa örneklerinin bin tane ağırlığı bakımından altı sıralılara göre daha ağır olduğunu gözlemlediğini 
söylemiştir. Arpada bin tane ağırlığı ile ilgili yapılan araştırmalarda Aydın koşullarında bin tane 
ağırlığının 28.33–50.31 g (Turgut vd. 1997), Ankara koşullarında 29.9–51.4 g (Sayim 2002), Isparta 
koşullarında 37.47–51.82 g arasında bulunduğu (Sadıç 1998), Eskişehir koşullarında ise 39.2–51.8 
g arasında değişim gösterdiği (Aydın ve Katkat 1997), yine Isparta koşullarında 38.11–50.79 g 
arasında (Karadoğan vd. 1999), Kahramanmaraş koşullarında 37.1–50.8 g (Çölkesen vd. 1999) 
arasında olduğuna dair sonuçlar bildirilmektedir. Deneme sonucunda hat ve çeşitlerin bin tane 
ağırlıkları 32.89 g ile 51.30 g arasında değişiklik göstermiştir. Bulgularımız diğer araştırıcıların 
bulgularıyla paralellik içindedir.  
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4. Sonuç 
 
Çalışmamızda, ileri kademe arpa hatlarında verim ve verime etkide bulunan özellikler 

incelenerek tescilli çeşitlerle karşılaştırılmıştır. İncelenen karakterler bakımından en yüksek 
varyasyon kontrol çeşitlerde hasat indeksinde (% 15.92), yeni hatlar arasında ise tane veriminde 
(% 18.63) görülmüştür. Tekerrürsüz olarak ekilen yeni hatların kontrol çeşitlerle karşılaştırılabilmesi 
sonucunda ele alınan konular bakımından bir seçim yapma olanağı doğmuştur. Özellikle birim alan 
tane verimi bakımından, tüm kontrol çeşitlerin genel ortalamalarından daha yüksek tane verimi 
gösteren hatlar ile en yüksek tane verimine sahip kontrol çeşit olan Çetin–2000 çeşidinden yüksek 
ve yakın değer gösteren hatlar,   ekolojik koşullar ve yıllardaki performansları değerlendirilmek 
üzere bölge verim denemelerine alınmıştır. Bunun yanında verime etkide bulunan özellikler 
bakımından da kontrol çeşitlerden üstün özellikler taşıyan hatlar diğer yıllardaki performansları 
değerlendirilmek üzere verim denemelerine dahil edilmiştir.  

Seleksiyon çalışmalarında ilk dönemlerinde materyal sayısının fazla, ancak tohum miktarının 
az olması genellikle hatların tekerrürsüz olarak ekilmesine yol açmaktadır. Bu durumda, elverişli bir 
istatistiki analiz yapılamamakta ve karşılaştırmalar yeterince tarafsız olamamaktadır. Çalışmamızda 
da hatlar ve çeşitler deneme deseni gereği verim ve verim unsurları bakımından incelenirken 
tekerrürsüz olarak ekilmiş ve istatistiki yönden analizleri ve karşılaştırmaları Augmented deneme 
deseni yöntemine göre yapılmıştır. Sonuçta, bu yöntemin materyal sayısının fazla olduğu ve 
tekerrürsüz ekimin zorunlu olduğu hallerde tarafsız bir karşılaştırma olanağı sağlayabileceği 
görülmüştür. 
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Kuru Koşullarda Arpada Hasat İndeksi İle Başak Özellikleri Arasındaki 
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Özet  
 

Hasat indeksinin tane verimi için dolaylı bir seleksiyon kriteri olma olasılığını incelemek amacıyla 2005–
2006 yetiştirme sezonunda dört arpa çeşidi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarlasında 
yetiştirilmiştir. Üzerinde çalışılan genotipler arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar belirlenmiştir. 
Çalışmada hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı ve hasat indeksi arasındaki basit korelasyon katsayısı yüksek 
olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucu, Yesevi-93’ün malt üretimine, Kalaycı-97’nin ise yemlik olmaya 
daha uygun olduğunu göstermiştir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Arpa, Hasat indeksi, Başak özellikleri 
 

Relation Between Harvest Index and Spike Characteristics of Barley in Dry 
Conditions 

 
Abstract  

 
Four varieties were grown in the field of Agriculture Faculty of Eskişehir Osmangazi University during the 

2005-2006 growing seasons to investigate the possibility of using harvest index as an indirect selection 
criterion to enhance grain yield. In respect of all trait studied, the differences among the genotypes were found 
out significant at % 1. Simple correlation coefficients between hectoliter weight, thousand kernel weight and 
harvest index were high. The result of this study, Yesevi 93 is more suitable to malt production while Kalaycı 
97 is better for animal feeding.  
 
Key Words: Barley, Harvest index, Spike characters 
 
1. Giriş 

 
Ülkemizde tarımı yapılan tahıllar içerisinde buğdaydan sonra gelen arpada başlıca ıslah 

amacı, yüksek verimli ve başaklarını tam dolduran, iri ve homojen büyüklükte tanelere sahip, tane 
kalitesi yüksek çeşitlerin geliştirilmesidir. Verim özelliği ise fizyolojik, genetik ve tarımsal özelliklerin 
bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı için, tane veriminin biyolojik verime oranı şeklinde tanımlanan 
hasat indeksi (Donald, 1962), verim ve verimi artırmada önemli bir seçim özelliği olarak 
önerilmektedir.  

Tahıllarda tane verimi, ya hasat indeksini değiştirmeksizin biyolojik verimi artırmakla, ya 
biyomas verimini koruyarak hasat indeksini artırmakla ya da hem biyolojik verimi hem de hasat 
indeksini artırmakla iyileştirilebilir. Bu ancak, hasat indeksini yükseltebilecek tane ve biyolojik 
verimin kombinasyonu ile yapılabilir. Hamblin (1976), tahıl ıslah programlarında erken 
generasyonlarda biyomas ve hasat indeksinin seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceğini 
bildirmiştir. Yapılan araştırmalar, tahıllarda tane verimini artırmanın hasat indeksini artırmakla ilişkili 
olduğunu, ancak biyolojik verimin değiştirilemediğini göstermiştir (Austin ve ark., 1980; Gymer, 
1981; Wych ve Ramusson, 1983; Wych ve Stutham, 1983; Deckard ve ark.,1985). Wych ve 
Ramusson (1983), 1920-1978 yılları arasında, yazlık arpalarda sap veriminin değişmediğini, buna 
karşılık hasat indeksinin % 10 arttığını bulmuşlardır. Gymer (1981), yeni çıkarılan arpa çeşitlerinde 
biyolojik verimin değişmediğini, ancak hasat indeksinin % 33’den % 50’ye yükseldiğini 
gözlemlemişlerdir.  
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Bu çalışmanın amacı, Orta Anadolu bölgesine uyum sağlamış olan 4 arpa çeşidinin  hasat 
indeksi ve bununla ilişkili diğer özelliklerini değerlendirmek ve her çeşit için hasat indeksi ile diğer 
özellikler arasındaki ilişkiyi saptamaktır.  
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Bu araştırmada kullanılan arpa çeşitleri Tokak-157/37, Tarm-92, Yesevi-93, Kalaycı-97’dir. Bu 

çeşitlerin bazı tarımsal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan arpa çeşitlerinin bazı tarımsal özellikleri 

Çeşitler Özellikleri 

Tokak-157/37 Kışlık, uzun boylu, iki sıralı,kılçıklı,açık saman 
sarısı renginde tanelere sahip. 

Tarm-92 Kışlık, orta boylu, iki sıralı, beyaz taneli ve 
kılçıklı 

Yesevi-93 Kışlık, orta boylu, iki sıralı, beyaz taneli ve 
kılçıklı 

Kalaycı-97 Kışlık, orta boylu, iki sıralı, beyaz taneli ve 
kılçıklı 

 
Bu çeşitlere ait tohumlar, 2006–2007 üretim döneminde tesadüf blokları deneme desenine 

göre, 4 tekrarlamalı olarak, kuru koşullarda ekilmiştir. Parseller 6 m uzunluğunda, 0,87 m 
genişliğinde ve 6 sıralı olarak hazırlanmış olup, gözlem, ölçüm ve hasat ortadaki 4 sırada yapılarak, 
kenar tesiri ve olası mekanik karışım etkileri önlenmeye çalışılmıştır. Deneme alanı için yapılan 
toprak analizlerine dayanılarak ekimde dekara 6 kg saf fosfor ve 3 kg saf azot verilmiş, daha sonra 
üst gübre olarak 3 kg saf azot verilerek azot miktarı 6 kg/da’a tamamlanmıştır. Yabancı ot 
mücadelesi mekanik yöntemlerle yapılmıştır. 

Deneme için kullanılan toprak tınlı yapıda olup, organik maddesi % 1,7, kireç oranı % 4,36, 
toplam tuz miktarı % 0,05, pH’sı 8,1 civarındadır. Denemenin yapıldığı yıl Ekim-Temmuz ayları 
arasında düşen toplam yağış miktarı 235,6 mm’dir.  

Çalışmada, bitki boyu, bayrak yaprak alanı, başak boyu, başakta tane sayısı, başakta 
başakçık sayısı, başakta tane ağırlığı, kılçık uzunluğu, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve hasat 
indeksi ölçümleri yapılmış ve hasat indeksi ile diğer özellikler arasındaki ilişkiler tek tek çeşitler 
bazında belirlenmiştir. Bütün değerlendirmeler Excel bilgisayar programından yararlanılarak 
yapılmıştır (Yurtsever, 1984). 
 
3. Bulgular ve Tartışma 

 
Arpada bitki boyu, dayanıklılık, erkencilik ve verim komponentleri üzerine etkileri olan bir 

özelliktir. Denemede en yüksek bitki boyunu Tarm-92, en düşük bitki boyunu ise Kalaycı-97 çeşidi 
vermiştir.  

Tane verimini etkileyen fotosentetik alan içerisinde en önemli olan bayrak yaprak alanı Tarm-
92, Yesevi-93 ve Kalaycı-97 çeşitlerinde birbirine çok yakın olarak belirlenmiştir.  

Verimi ve verim komponentlerini artırmada önemli bir kriter olan hasat indeksi, en yüksek 
Kalaycı-97 ve Yesevi-93 çeşitlerinde belirlenmiştir. Kalaycı-97 çeşidinde bitki boyunun daha kısa 
olması, Tarm-92 ve özellikle Yesevi-93 çeşitlerinde başaktaki tane ile ilgili özelliklerin yüksek 
olması bu üç çeşitte hasat indeksinin yüksek olmasına neden olmuştur. Baukerrou ve Ramusson 
(1990), tahıllarda tane verimindeki artışın çoğunlukla hasat indeksi artışı ile ilişkili olduğunu, 
biyokütlede çok az değişiklik olduğunu ya da hiç değişiklik olmadığını saptamışlardır.  

Başak boyu değeri en yüksek olan Yesevi-93 ve Tarm-92 çeşitlerinde başakta tane sayısı ve 
başak verimi de yüksek olarak belirlenmiştir. Özgen (1989), tahıllarda başak boyunun artırılmasının 
başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığını da artıracağını ve bu yüzden tahıl ıslahında başak 
boyu yeterince uzun olan çeşitlerin seçilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Verimi etkileyen en 
önemli özelliklerden birisi olan başakta tane ağırlığı 1,27–1,42 g arasında değişim göstermiştir. 
Yesevi-93 çeşidi en yüksek başakta tane ağırlığına sahip olmuştur.  
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En yüksek bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı değerine sahip olan Yesevi-93 çeşidinde 
tanelerin iri ve dolgun olması tanesinin bünyesindeki nişasta oranının fazla olacağını 
göstermektedir. Hem başakta tane ağırlığı hem de bin tane ve hektolitre ağırlığının bu çeşitte 
yüksek olarak belirlenmesi, bu çeşitten yapılacak olan maltta ekstrak veriminin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bu çeşidin gerek bin tane ağırlığının 40 g’ın üstünde olması, gerekse hektolitre 
ağırlığının 66 kg’a yaklaşması bunun göstergesidir.  

Thorne (1966), tahıllarda tane veriminin bayrak yaprağı boğumunun üzerindeki fotosentetik 
alanla ilişkili olduğunu bildirmiştir. Ancak Kalaycı-97 çeşidinde kılçık uzunluğu fazla iken bayrak 
yaprak alanındaki düşüş, başaktaki tane ağırlığının en az olmasına neden olmuştur. Bayrak yaprak 
alanı yüksek olan Tarm-92 ve Yesevi-93 çeşitlerinde başaktaki tane ağırlığı ve tane sayısı fazla 
olmuştur. Friend (1966), bayrak yaprak alanı ile başakta tane sayısı ve tane ağırlığının ilişkili 
olduğunu belirtmiştir.  

Taneye fotosentetik olarak katkıda bulunan kılçık uzunluğu, Kalaycı-97 çeşidinde en yüksek 
olarak belirlenmiştir.  

Yapılan varyans analizine göre, çeşitlerde ölçülen her özellik için değişkenlik olduğu 
gözlemlenmiştir (Çizelge 2). 

Her çeşitte hasat indeksi ile diğer özellikler arasındaki ilişki hem regresyon hem de korelasyon 
analizine göre belirlenmiş ve en iyi ilişkiler Yesevi-93 ve Kalaycı-97 çeşitlerinde belirlenmiştir. 
Hasat indeksi ile bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı arasındaki ilişkiler 4 çeşitte de yüksek olarak 
bulunmuştur. Kalaycı-97 çeşidinde bin tane ağırlığındaki 1 g’lık değişme hasat indeksinde 3,8’lik 
artışa neden olmuş ve bu özellik hasat indeksini büyük oranda açıklamıştır (Çizelge 3). Yesevi-93 
çeşidinde hasat indeksini en çok etkileyen özellikler başakta tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı 
olarak belirlenmiştir. Tane ağırlığındaki 1 birimlik değişiklik, hasat indeksinde 1,6’lık bir değişime 
neden olmuştur. Tarm 92 çeşidinde ise hasat indeksi üzerinde etkili olan özellikler bin tane ağırlığı 
ve hektolitre ağırlığı olarak belirlenmiştir. Hasat indeksi üzerinde etkili olan özellikler çeşitlere göre 
değişim göstermiştir.  
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Çizelge 2. Kuru koşullarda yetiştirilen 4 arpa çeşidinin tarımsal özelliklerine ait değerler. 

ÇEŞİT/ÖZELLİK BAB KU BS TS TA BTA HA BİB BYA Hİ 
TOKAK 8.13 9.48 12.5 24.88 1.32 42.48 65.75 96.35 7.74 14 
TARM 8.55 10.96 12.7 25.58 1.35 46.98 60.50 99.43 8.84 17.49 
YESEVİ 9.04 9.64 12.23 25.55 1.42 56.38 65.13 96.35 8.63 16.01 
KALAYCI 8.06 15.57 12.07 24.15 1.27 47.43 65.13 92.80 8.36 19.40 

 SD KARELER ORTALAMASI    
ÇEŞİT 3 0.92** 322.98** 0.93* 1.83** 0.0165** 135.54** 23.71** 29.34** 0.92** 20.94* 
HATA 9 0.04 0.73 0.20 0.21 0.0004 2.57 0.65 1.25 0.04 0.09 
AÖF  0,32 1,37 0,72 0,73 0,03 2,56 1,29 1,79 0,32 0,48 

 
 
Çizelge 3. Kuru koşullarda yetiştirilen dört arpa çeşidi için hasat indeksi ve diğer verim özellikleri arasındaki regresyon ve korelasyon değerleri. 

 TOKAK 157/37 TARM 92 YESEVİ 93 KALAYCI 97 
 A+bx R2 R A+bx R2 r A+bx R2 r A+bx R2 r 
BAB -43.2+7.03x 0.99 1.0 3.8+1.6x 0.78 0.88 12.0+0.4x 0.93 0.96 -18.5+4.7x 0.89 0.94 
BS 5.4+ 0.67x 0.57 0.75 15.9+0.1x 0.49 0.70 13.8+0.2x 0.96 0.98 -64.1+6.9x 0.76 0.87 
TS 3.1+0.44x 0.71 0.84 13.9+0.1x 0.48 0.69 14.4+0.1x 0.46 0.68 -8.4+1.2x 0.96 0.98 
TA -7.2+16.1x 0.39 0.63 6.7+8.0x 0.78 0.88 13.7+1.6x 0.95 0.98 -7.3+21.0x 0.94 0.97 
BTA 0.3+0.3x 0.86 0.93 14.7+0.6x 0.94 0.97 15.4+0.1x 0.76 0.87 1.3 + 3.8x 0.96 0.98 
HA -11.6+0.4x 0.8 0.90 -1.6+0.3x 0.98 0.99 7.3 +0.1x  0.93 0.96 -5.3 +0.4x 0.92 0.96 
BİB -10.6+0.3x  0.91 0.96 2.9+0.2x 0.40 0.63 6.7 +0.1x 0.75 0.87 -214.1+2.5x 0.91 0.95 
BYA 2.1+1.5x 0.93 0.97 16.2+0.2x 0.72 0.85 13.6+0.3x 0.39 0.63 5.2+1.7x 0.99 1.00 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

28 

4. Sonuç 
 
Çok eski yıllarda ıslah edilmiş olan arpa çeşitlerinin halen geniş üretim alanlarına sahip olduğu 

ülkemizde, bu çeşitlerin ve verime en çok etkili olan özelliklerinin çeşit bazında belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Dört çeşidin verim özellikleri birlikte değerlendirildiğinde, Yesevi-93 çeşidinin hasat indeksinin 
düşük olarak belirlenmesine karşılık diğer tüm özelliklerinin iyi olması bunun maltlık çeşit olarak; en 
yüksek hasat indeksine sahip olan Kalaycı-97 çeşidinin ise diğer özelliklerinin düşük olmasından 
dolayı yemlik olarak kullanılabileceği görülmektedir. Bu çeşitler bu özelliklerine göre yüksek verimli 
ve kaliteli arpa çeşitleri geliştirmede ebeveyn olarak da kullanılabilir. 
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Özet  

 
Bu çalışmada, kışlık makarnalık buğday çeşitlerinin hasat indeksi ve başak özelliklerinin performansları 

ile bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Dört ticari çeşit (Kızıltan-91, Kunduru-1149, Ç-1252, 
Yılmaz-98), 2005–2006 yıllarında Eskişehir’de 4 tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme deseninde 
yetiştirilmiştir. Bitki boyu, başak boyu, başakta başakçık sayısı, kılçık uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta 
tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, hasat indeksi ve bayrak yaprak alanı ölçülmüş ve varyans, 
regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Varyans analizlerinden elde edilen bulgular, incelenen özelikler 
bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir. Dört çeşidin hasat indeksi değerlerinin 
% 16,0-20,7 ve başakta tane ağırlığı ortalamalarının 1,5-1,7 g arasında değiştiği belirlenmiştir. Basit 
korelasyon ve regresyon katsayıları hasat indeksi ile başakta tane ağırlığı arasında ilişki olduğunu 
göstermiştir. Yüksek verimli ve iri taneli makarnalık buğday genotiplerinin geliştirilmesinde, başakta tane 
ağırlığı  ve hasat indeksinin seçim kriteri olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, Hasat indeksi, Başak özellikleri, Korelasyon, Regresyon 
 
Relation Between Harvest Index and Spike Characteristics in Winter Durum 

Wheat  
 
Abstract  

 
In this study, it was intended  to determine  the performances of winter durum wheat for harvest index 

and spike traits. The four cultivars were grown in randomized complete block design with four replications at 
Eskişehir in 2005-2006 growing year. Plant height, spike lenght, spikelet per spike, awn lenght, number of  
kernel per spike, kernel weight per spike, thousand kernel weight, hectoliter weight, harvest index and flag leaf 
area were measured and  variance, regression, correlation were determined. Results from analyses of 
variance indicated that there were significant differences  among cultivars for all traits. Four cultivars  varied 
between 16- 20.7 % and 1.5- 1.7 g   for harvest index  and kernel weight per spike. The correlation coefficient 
and regression  revealed that harvest index had associations with kernel weight per spike.  It was concluded  
that harvest index and kernel weight per spike might be used as selection criteria for developing  durum wheat 
genotypes with high yielding and large seeds. 
 
Key Words: Durum wheat, Harvest index, Spike traits, Correlation, Regression  
 
1. Giriş  

 
Soğuğa ve hastalıklara daha duyarlı olmaları, geç olgunlaşmaları nedeniyle kuraklıktan daha 

çok etkilenmeleri ve yüksek verimli yeni ekmeklik çeşitlerin geliştirilmesi, makarnalık buğday 
ekilişlerini geriletmiştir (Zencirci ve ark.,1993). Ancak son yıllarda geliştirilen çeşitlerin verim ve 
kalite düzeyleri makarnalık buğday üretiminde önemli bir gelişme sağlamaktadır (Kınacı, 1993). 

Makarnalık buğday ıslah çalışmalarında güvenilir seleksiyon kriterleri kullanmak süreyi ve 
işçiliği azaltabilecek ve yeni çeşitlerin geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.  

Sim (1963), Avusturalya yulaf çeşitlerinde tane verimindeki artışın büyük ölçüde hasat 
indeksindeki artışa bağlı olduğunu, hasat indeksindeki artışın tane verimini, sap ve toplam kuru 
madde üretiminde artış yapmadan sağladığını belirtmiş, Bhalt (1976), Donald ve Hamblin (1976), 
erken generasyonlarda yüksek verim için hasat indeksinin seleksiyon kriteri olarak 
kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 
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Sharma ve Smith (1986), tahıllarda tane veriminin hasat indeksini değiştirmeden biyolojik 
verimi artırarak veya biyolojik verimi değiştirmeden hasat indeksini artırarak ya da her ikisini 
artırarak sağlanabileceğini ileri sürmüşlerdir.   

Singh ve Stoskopf (1971), Kulshrastha ve Jain (1982), hasat indeksinin buğdayda tane verimi 
ile olumlu ilişki içinde olduğunu bildirmişlerdir.        

Bu çalışmada, Eskişehir koşullarında yetiştirilebilen 4 makarnalık buğday çeşidinde hasat 
indeksi ile başak özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Kızıltan-91, Kunduru-1149, Ç-1252, Yılmaz-98, 2005–2006 yetiştirme döneminde Eskişehir’de 

4 tekrarlamalı tesadüf blokları deneme desenine göre ekilmiş olup, ekimle birlikte 8 kg/da azot ve 6 
kg/da fosfor verilmiştir. Hasat öncesinde her parselde ortadaki iki sıradan 1 m uzunluğundaki kısım 
kesilerek alınmış, toprak üstü kısmın tartılması ile elde edilen biyolojik verimin, tane verimine 
oranlanması ile hasat indeksi (%) değerleri elde edilmiştir. 

Her parselden seçilen 20 bitkinin başak özellikleri ölçülmüş, incelenen özellikler için varyans 
analizi yapılmış ve genotip ortalamaları karşılaştırmak için AÖF testi kullanılmıştır.  Hasat indeksi 
ile başak özellikleri arasındaki ilişkiler tek tek çeşitler bazında incelenmiş ve bunların 
hesaplanmasında Excel programı kullanılmıştır. (Yurtseven, 1984). 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
 

İncelenen özelliklere ilişkin ortalamalar ve varyans analizi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 
Tüm özellikler bakımından çeşitlere ilişkin kareler ortalamaları önemli düzeydedir (P> 0,01).Çeşitler 
arasındaki farklılıklar, çeşitler arasında incelenen özellikler yönünden değişkenlik olduğunu 
göstermektedir. 
 
Çizelge 1. İncelenen özelliklere ait ortalama değerler ve varyans analizi sonuçları 
ÇEŞİT/ÖZELLİK B.B Ba.B. K.U B.S T.S T.A BTA HLA H.İ BYA 

KIZILTAN-91 69,40 7,35 9,55 9,55 37,65 1,74 52,60 80,63 19,00 19,68 
KUNDURU-1149 99,15 7,83 9,45 9,60 42,00 2,24 53,10 83,75 19,38 20,75 
Ç-1252 70,75 8,35 8,98 9,65 34,45 1,51 45,10 81,38 16,00 20,26 
YILMAZ-98 69,95 8,03 10,35 10,40 42,55 2,16 49,80 82,50 20,69 18,94 
  S.D   

TEKERRÜR 3 0,81 0,02 0,01 0,02 0,16 0,0002 0,0003 0,23 4,23 0,14 

ÇEŞİT 3 849,01** 0,70** 1,30** 0,65** 58,70** 0,48** 0,53** 7,44** 15,70** 2,44** 

HATA 9 0,93 0,02 0,03 0,03 1 0,0002 0,0005 0,1 1,42 0,15 

AÖF(%5)   1,54 0,23 0,28 0,28 1,6 0,02 0,04 0,51 1,9 0,62 
 

Denemede kullanılan çeşitler, Kunduru-1149 çeşidine göre daha kısa boyludur ve yatmaya 
dayanıklıdır. Kızıltan-91, Ç–1252 ve Yılmaz-98 makarnalık çeşitleri birbirine yakın boy vermişlerdir. 
Boy, hayvancılık yapan işletmelerde kaba yem ve altlık gereksinimini karşıladığından önemli 
olmaktadır.  

Başak boyu başakçıkların sık ya da seyrek olarak dizilmelerine, çiçeklenmenin yeterli ve 
döllenmenin sağlıklı olmasına bağlı olarak verimi etkileyen önemli bir özelliktir. Makarnalık 
buğdaylar tür özelliği olarak sık başak yapısına sahiptirler. Denemede belirlenen başak boyları 
arasında en uzun olanları Ç–1252, Yılmaz-98 ve Kunduru-1149 çeşitlerinde saptanmıştır. 

Yaprakta yapılan fotosenteze destek olarak tane doldurmaya katkıda bulunan kılçıklar, ayrıca 
dolu yağışlarında başak kırılması ve tane dökümünün önüne geçmektedir. Kılçık uzunluğu en 
yüksek olan çeşit Yılmaz-98 olmuştur.  
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Bir başaktan elde edilebilecek tane sayısını ve iriliği etkileyerek verimi değiştirebilen bir özellik 
olan başaktaki başakçık sayısı, en yüksek olarak Yılmaz-98’de belirlenmiştir. Makarnalık buğdayda 
başakta tane sayısı ile verim arasında yakın ilişki olması (Poroda ve Joski, 1970) yanında, tanelerin 
dolgun olması da verimi etkilemektedir. Yılmaz-98 en yüksek tane sayısına sahip olmuş ve onu 
Kunduru-1149 izlemiştir. 

Tane verimini, bin tane ağırlığını ve hektolitre ağırlığını etkileyen özellik olan başakta tane 
ağırlığı, yani başak verimi, başakta bulunan tane sayısı ve tane iriliğine bağlıdır. Kunduru-1149 ve 
Yılmaz-98’de başakta tane ağırlığı diğer iki çeşide göre daha yüksek olarak belirlenmiştir. 
Makarnalık buğdayların teknolojik değerini gösteren en önemli fiziksel kalite kriterlerinden birisi olan 
ve verimi etkileyen bin tane ağırlığı Kunduru-1149 ve Kızıltan-91 çeşitlerinde oldukça yüksek 
bulunmuştur. Makarnalık buğdaylarda bu değerin 40 gr’dan fazla olması (Blanco ve ark., 1988; 
Sehal, 1993) endosperm oranının düşük, irmik oranının fazla olacağını ve hızlı bir çimlenme ve 
güçlü çıkış sağlayacağını göstermektedir. Kullanılan çeşitlerin dördününde bin tane ağırlığı 
değerlerinin 40 gr üstünde olması bu bakımdan önemlidir. 

Makarnalık buğdaylarda teknolojik kalite göstergesi olan ve başta irmik olmak üzere öğütme 
kriterleri ile yakın ilişkili olan (Cubada, 1988; Dalcam, 1993) hektolitre ağırlığı, 80,63-83,75 kg 
arasında değişmiştir. Kaliteli bir makarnalıkta 78 kg ve daha üzeri hektolitre ağırlığı istendiğinden, 
bu çalışmada kullanılan çeşitlerden yüksek un, irmik, kırma ve daha az kül alınacağı 
anlaşılmaktadır. 

Çeşit geliştirme çalışmalarında yüksek olması istenen hasat indeksi %16–20,69 arasında 
değişmiş ve en yüksek değeri Yılmaz-98 çeşidi vermiştir. Çeşitlerin boyları, başak özellikleri, geççi 
ve erkenci olmaları, hasat indeksini etkilemektedir. Eski çeşitlerden Kunduru-1149 %19,38, yeni 
çeşitlerden ise Yılmaz-98 % 20,69 hasat indeksi değerleri vermişlerdir. 

Bitkinin fotosentetik kapasitesini belirleyen fototsentez alanın büyüklüğü, yani bayrak yaprak 
alanının, tetraploid türlerde ekmeklik türlere göre daha yüksek fotosentez hızına, buna karşılık 
daha küçük alana sahip olduğu bildirilmiştir (Evans ve Dunstone, 1970; Dunstone ve ark., 1973; 
Austin ve ark., 1982). En iyi hasat indeksi veren Yılmaz-98’de 18,94 cm2 ile en düşük bayrak 
yaprak alanı saptanmıştır.  

Hasat indeksi ve başak özellikleri arasındaki ilişkileri gösteren basit korelasyon katsayıları 
Çizelge 2’de verilmiştir. Hasat indeksi ile başak özellikleri arasındaki ilişkiler olumlu olarak 
belirlenmiştir. Korelasyon değerlerine göre tane sayısı ve tane ağırlığı, hasat indeksini bütün 
çeşitlerde olumlu olarak etkilemiştir. Makarnalık buğdayda yüksek hasat indeksi istendiğinde bu iki 
özelliğin göz önünde tutulması gerekmektedir.  
 
Çizelge 2. Hasat indeksi ile başak özellikleri arasındaki basit korelasyon katsayıları  

 Kızıltan-91 Kunduru-1149 Ç–1252 Yılmaz-98 
H.İ/B.B 0,94 0,58 0,77 0,85 
Hİ/K.U -0,94 0,90 0,92 0,58 
H.İ/B.S -0,77 0,71 0,94 1,00 
H.İ/T.S 0,93 0,99 0,92 0,99 
H.İ/T.A 0,66 0,97 1,00 0,96 

 
Tüm çeşitlerde hasat indeksi ile başakta tane ağırlığı arasındaki regresyon ilişkisi de 

incelenmiş ve Şekil 1’ de gösterilmiştir. Başakta tane ağırlığı ile hasat indeksi arasındaki en yüksek 
ilişki Ç–1252’de belirlenirken, bunu Kunduru-1149 ve Yılmaz-98 izlemiştir. Kunduru-1149 ve 
Yılmaz-98 de başakta tane ağırlığında bir birimlik  artış,  hasat indeksinde sırasıyla % 86 ve %51 lik 
artışa neden olmaktadır.  
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Şekil 1. Hasat indeksi ile başakta tane ağırlığı arasındaki regresyon ilişkisi 
 
4. Sonuç 

 
Makarnalık buğday irmik, makarna, bulgur vb. mamullerin kalitesini belirleyen hammaddedir.   

Dünyada en çok makarna yapımında kullanılmaktadır. Bunu ekmek, kuskus, bulgur, nudıl, çapati 
ve lazanya izlemektedir (Bozzini 1988, Quaglia,1988; Boyacıoğlu,2004). 

Türkiye dünyada kaliteli makarnalık buğday üretmeye en elverişli ekolojiye sahip ülkelerden 
biridir. Yapılan çeşitli araştırmalar hasat indeksinin verimi olumlu etkilediğini göstermiştir (Sim, 
1963; Singh ve Stoskopf, 1971; Kulshrastha ve Jain, 1982).  

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, erken generasyonlarda yüksek hasat indeksine sahip 
genotiplerin belirlenebilmesi için başakta tane ağırlığı özelliğinin kullanılabileceğini göstermektedir.  
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Özet 

 

Tekirdağ, Edirne ve Silivri lokasyonlarında 2003/04, 2004/05 ve 2005/06 yıllarında yürütülen bu 
araştırmada, dokuz tritikale genotipi, 3 ekmeklik ve 3 makarnalık buğday çeşidi, 3 arpa çeşidi ve 1 çavdar 
çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada, başaklanma gün sayısı, olgunlaşma gün sayısı, bitki boyu, 
başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve tane verimi özellikleri 
incelenmiştir. Tritikale genotipleri arpalardan daha geç, buğday ve çavdar çeşitlerinden daha erken 
başaklandıkları ve ekmeklik buğday ve arpa çeşitlerinden daha geç, makarnalık buğdaylarla aynı ve 
çavdardan daha erken olgunlaştıkları gözlemlenmiştir. Tritikale genotiplerinin başaklarında çavdar hariç diğer 
genotiplerden daha fazla tane sayısı elde edilmiştir. Tritikale genotiplerinin başaklarındaki tanelerin ağırlığı 
incelenen diğer genotiplerin başaklarındakinden daha fazla olmuştur. Tritikale genotiplerinin bin tane ağırlıkları 
arpa genotipleri ile aynı düzeyde, buğday genotiplerinden daha düşük ve çavdardan daha yüksek olarak tespit 
edilmiştir Melez 2001 çeşidi dışındaki tiritikale genotipleri denemede incelenen diğer tahıllardan daha yüksek 
tane verimi performansı göstermişlerdir. Dekara tane verimleri bakımından tritikale genotipleri ortalama olarak 
ekmeklik buğday çeşitlerinden 29.74 kg, makarnalık buğday çeşitlerinden 95 kg, arpa çeşitlerinden 63.08 kg 
ve çavdar çeşidinden 120.84 kg daha fazla verim vermiştir.  

 
Anahtar kelimeler: Tritikale, Tane verimi, Verim unsurları, Lokasyon, Adaptasyon 
 

The Comparative Evaluations from the Adaptations of Triticale Genotypes 
Across Trakya Region Point of View 

 
Abstract 

 
In this study which was carried out during 2003/04, 2004/05 and 2005/06 growing years in Tekirdağ, 

Edirne and Silivri locations; 9 triticale genotypes, 3 bread wheat cultivars, 3 durum wheat cultivars, 3 barley 
cultivars and 1 rye cultivar were used as material. Days to heading, days to maturing, plant height, spike 
length, number of grain per spike, grain weight per spike, 1000 grain weight and grain yield traits were 
evaluated in the study. It was observed that days to heading of triticale genotypes were later than the barley 
but earlier than the wheat and rye, and they maturated later than the wheat and barley, in same time with 
durum wheat and earlier than the rye. The triticale had more number of grains per spike than the others 
except rye. The grain weight in triticale spikes were more than the others. Thousand grain weights of triticale 
genotypes were same as barley, less than wheat cultivars and heavier than the rye cultivar. The triticales 
except Melez 2001 showed higher grain yield than the used other cereals in the study. As a average, triticale 
genotypes yielded grain yield per dekar more 29.74 kg than the bread wheats, more 95 kg than the durum 
wheats, more 63.08 kg than the barleys and more 120.84 kg than the rye.  

 
Key Words: Triticale, Grain yield, Yield components, Location, Adaptation 
 
1. Giriş 

 
Tritikale, ters koşullara dayanıklılık özelliklerine sahip yabancı döllenen çavdar ile yüksek 

verim potansiyeline sahip kendine döllenen buğdayın melezlenmesiyle elde edilmiş türler arası 
sentetik bir melez tahıldır.  

Tritikale, buğday, arpa ve yulaf gibi tahıl cinslerine göre topraktan daha iyi yararlanmakta ve 
bu nedenle değişen çevre koşullarından daha az etkilenmektedir (Gregory, 1974). Özellikle kurak 
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koşullarda diğer serin iklim tahıllarına oranla tritikaleden daha yüksek verim alınabilmektedir. 
Bunun yanında çavdardan gelen hastalıklara dayanıklılık özelliği, buğday üretimini kısıtladığı 
alanlarda buğday yerine yetiştirilebilme olanağını sağlamaktadır (Genç ve ark., 1988). Buğday 
tarımına elverişli olmayan toprak derinliği az, çorak, kurak ve kışları çok sert geçen bölgelerde 
tritikale çeşitleri buğdaydan daha verimli olabilmektedir (Martin ve Maurer, 1973). Hatta asitli 
topraklarda, yükseltisi fazla olan yaylalarda ve bu yaylaların eteklerindeki taşlı arazilerde tritikale 
yetiştirilmektedir (Barier ve ark., 1980). Büyük oranda hastalıklara dayanıklığa ve düşük verimli 
topraklarda az girdi ile yüksek verim elde edilebilme olanaklarına sahip olması nedeniyle organik 
tarım sistemine de en uygun tahıl bitkisidir (Hackett ve Burke, 2004). Oldukça yüksek protein oranı 
ve iyi bir amino asit dengesine sahip olması nedeniyle buğday ve arpaya göre daha iyi bir hayvan 
besini ve ekmek ununa katkı olarak kullanılabilmektedir (Fischer, 1993; Kün, 1996).  

Büyük oranda tanesi için üretilmesine rağmen, tritikale çift yönlü kullanıma yani bitkinin tane ve 
diğer kısımlarının kullanımı yönünde de önemli potansiyele sahiptir. Triticale özellikle tüm bitki silajı 
olarak yüksek ve kaliteli yeşil ot veriminden dolayı da ilgi çekmektedir (Delogu ve ark., 2002). 
Özellikle ülkemizde hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerin ekstrem alanlarında yetiştirilen diğer 
serin iklim tahıllarına alternatif olarak tritikale yetiştiriciliğine ilgi giderek artmaktadır.  

Tritikale, dünyada ekim alanı ve üretim verileri birçok ülkede istatistiklere girmemiş olmasına 
rağmen, bugün büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerde olmak üzere 2.9 milyon hektardan daha fazla 
bir alanda üretilmekte, üretimin çoğu dane yemi, ot ya da iki amaçlı (ot+dane) kullanılmaktadır. 
Dünya’daki toplam tritikale ekim alanlarının % 80’i kışlık ve % 20’si ise yazlık olarak ekilmektedir 
(Bağcı ve Ekiz, 1993). Avrupa Birliği ülkelerinde 2004 yılı verilerine göre 1 milyon hektar ekim alanı, 
4.5 milyon ton üretim ile dekara ortalama verim 521 kg olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık 
ülkemizde tritikale ekim, üretim ve ortalama verim ile ilgili sağlıklı istatikler bulunmamaktadır 
(Anonim, 2004). 

Trakya Bölgesi’nde buğday üretim alanlarında; yıllar itibarı ile kuraklık, aşırı sıcaklar, hastalık 
ve zararlıların neden olduğu önemli verim azalmaları meydana gelmektedir. Bir yandan, verim 
düşüklüğüne neden olan bu sorunlara çözüm aranırken diğer yandan da, bölgede yetiştirilebilecek 
alternatif bitkiler aranmaktadır. Tritikale, bu yönden üzerinde durulması gereken bir tahıl olarak 
dikkati çekmektedir. Özellikle yağışı 600 mm’nin üzerindeki alanlarda tritikale verimlerinin çok 
yüksek düzeylere ulaştığı bilinmektedir. Trakya bölgesi ülkemizin önemli tahıl üretim bölgelerinden 
biri olmasına rağmen henüz bölgede tritikale üretimi yok denecek düzeylerdedir. Oysa bölgede 
yıllar itibarı ile kuraklık, aşırı sıcaklar, hastalık ve zararlıların meydana getirdiği kayıplar nedeniyle 
tahıllarda özelliklede buğdayda önemli verim azalmaları meydana gelmektedir.  Trakya Bölgesi’nde 
kültür ırkı hayvan üretiminin yaygın olduğu bölgelerde verimsiz ve engebeli alanlara tritikale 
kolaylıkla adapte olacaktır. Bunun yanında, hastalık, zararlılar, soğuk ve kuraklık zararından daha 
fazla etkilenen buğday ve arpa yerine daha az etkilenen tritikalenin yaygınlaştırılması bölge 
tarımsal üretimi için oldukça önemlidir.  

Tritikale tane veriminin yanında birim alandan yüksek yeşil ot verimi ile hayvan beslenmesinde 
önemli rol oynayabilecek bir tahıldır. Trakya Bölgesinde büyük baş kültür ırkı hayvan sayısının 
oldukça yüksek düzeyde olmasına rağmen yem açığı çok büyük boyutlardadır. Yem bitkileri ve 
silajlık mısır ekilişinin artırılabilmesi için yoğun çaba harcanmasına rağmen kaba yem üretimi, açığı 
karşılayabilecek düzeyden çok uzaktır. Bu yönden de tritikale bölge hayvancılığına, yem sanayine 
ham madde sağlamak ve doğrudan hayvan yemi kaynağı olarak önemli katkı sağlayacaktır.  

Tritikale konusunda yapılan çalışmalarda oldukça farklı sonuçlar elde edilmiştir. Kimi 
araştırıcılar, metrekarede en uygun bitki sayısının 650 (Popov ve Tsvetkov, 1975) ve 500 (Barnett 
ve ark., 1973) olarak bulurken, kimileri de, en uygun azotlu gübre miktarını hektara 140 kg (Barnett 
ve ark., 1973)  ve 90 kg (Jenkins, 1974) olarak bulmuşlardır. Artan NPK oranının tritikalede yaprak 
alanı, klorofil içeriği ve yaprakta hücre öz suyunda artışa neden olduğu (Larter, 1974); en uygun 
azot kaynağının amonyum nitrat olduğu belirtilmiştir (Anonim, 1978). 

Trakya Bölgesi ekolojik koşullarında tritikale ile ilgili çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu 
eksikliği gidermek için öncelikle tritikalenin bölge koşullarındaki performansının diğer tahıllarla 
karşılaştırılması ve bölge koşullarında en iyi adaptasyon gösteren tritikale çeşitlerinin belirlenerek 
üreticiye aktarılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı; Trakya Bölgesi’nde çeşitli nedenlerle 
aşırı verim düşüklüğüne neden olan buğday ekim alanlarında alternatif bir bitki olarak 
yetiştirilebilecek insan beslenmesi ve hayvan yemi olarak kullanılabilecek tritikale genotiplerini 
belirlemektir.  
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2. Materyal ve Yöntem  
2.1. Deneme Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri 

 
Denemelerin yürütüldüğü Tekirdağ, Edirne ve Silivri lokasyonlarına ait iklim verileri Çizelge 

1’de, toprak analizi sonuçları ise Çizelge 2’de verilmiştir. Toprak örneklerinin analizi Tarım 
Bakanlığı Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü toprak analiz laboratuarında 
yaptırılmış. 
 
2.2. Materyal 

 
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından aşağıda isimleri verilen 9 tritikale 

(2004, 2021, 2015, Tacettinbey, Tatlıcak-97, Presto-2000, Mikham-2002, Karma-2000, Melez-
2001), 3 ekmeklik buğday (Flamura-85, Pehlivan, Katea-I), 3 makarnalık buğday (Tunca-79, Gediz-
75, Epidur) 3 arpa (Barbarossa, Sladoran, Balkan 96) ve 1 çavdar (Aslım 95) olmak üzere toplam 
19 genotip materyal olarak kullanılmıştır.  
 
2.3. Yöntem 

 
Araştırmada materyal olarak kullanılan tahıllarda başaklanma gün sayısı, olgunlaşma gün 

sayısı, bitki boyu, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve 
tane verimi özelliklerine ilişkin gözlem, ölçüm, sayım ve tartımlar yapılmıştır. 

Tarla denemeleri, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2003-2004, 
2004-2005 ve 2005-2006 yetiştirme yıllarında Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
araştırma ve uygulama alanında, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında ve 
Silivri Alipaşa Köyü üretici tarlasında yürütülmüştür. Ekimler 5 m uzunluğunda, 0.85 m 
genişliğindeki parsellere metrekarede 500 tohum bulunacak şekilde parsel ekim mibzeri ile 
yapılmıştır.  

Denemelerde dekara saf azot olacak şekilde ekimle birlikte 4 kg saf azot  (20.20.0) kompoze 
gübresi, kardeşlenme-sapa kalkma döneminde 7 kg saf azot olarak üre (% 46) ve başaklanma 
öncesi 3 kg saf azot olarak amonyum nitrat gübresi (% 26) verilmiştir. Kardeşlenme döneminde 
yabancı otlara karşı herbisit uygulanmıştır. Diğer kültürel uygulamalar tekniğine uygun yapılmıştır. 

Verim ve verim unsurlarına ilişkin verilerin biyometrik değerlendirmelerde % değerler açı 
değerlerine dönüştürülerek analizler yapılmıştır. Denemeden elde edilen veriler tesadüf blokları 
deneme desenine göre birleştirilmiş varyans analizine tabi tutulmuştur. Ortalamalar arasındaki 
farkın istatistiki açıdan önemli olup olmadığının kontrolü; AÖF (En Küçük Önemli Fark) testi 
“MSTAT version 3.00/EM” paket programında yapılmıştır. 
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Çizelge 1. Lokasyonların deneme yıllarına ilişkin iklim verileri. 
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7.2 
10.6 
8.7 

2.4 
3.2 
1.5 

30.9 
34.2 
32.1 

27.8 
29.3 
27.6 

25.4 
23.0 
23.8 

14.1 
16.0 
14.6 

16.5 
17.1 
16.3 

13.5 
14.6 
13.2 

Kasım 
Tekirdağ 
Edirne 
Silivri 

8.7 
19.8 
30.6 

27.8 
27.7 
21.0 

90.2 
105.2 
97.5 

- 2.9 
0.2 

- 1.4 

- 4.0 
- 3.1 
- 6.2 

-1.8 
- 0.6 
- 3.0 

24.6 
23.6 
25.0 

24.3 
21.9 
24.2 

20.4 
20.5 
19.0 

9.1 
10.6 
9.5 

9.8 
11.4 
10.1 

8.4 
9.7 
8.2 

Aralık 
Tekirdağ 
Edirne 
Silivri 

49.4 
61.9 
50.1 

107.1 
45.5 
49.2 

89.3 
91.2 
87.3 

-6.2 
- 1.0 
- 2.4 

- 7.4 
- 1.4 
- 6.2 

- 12.5 
- 0.5 
- 11.8 

15.6 
14.8 
12.9 

18.9 
21.4 
19.0 

18.5 
20.6 
17.9 

3.5 
6.4 
5.2 

5.5 
7.7 
6.2 

4.7 
7.3 
5.7 

Ocak 
Tekirdağ 
Edirne 
Silivri 

61.2 
148.3 
93.5 

84.3 
62.7 
58.4 

56.4 
26.2 
43.2 

- 8.9 
- 7.9 
- 10.4 

- 5.6 
- 3.0 
- 6.4 

- 10.4 
- 8.2 
- 11.8 

15.5 
16.3 
13.9 

17.5 
15.0 
16.4 

13.2 
12.3 
13.9 

2.2 
4.0 
2.5 

4.4 
6.1 
4.8 

0.3 
2.4 
1.2 

Şubat 
Tekirdağ 
Edirne 
Silivri 

9.4 
37.2 
33.1 

144.7 
74.9 
61.7 

55.7 
76.9 
40.7 

-9.5 
-9.1 
-10.4 

- 10.8 
- 9.5 

- 12.0 

- 10.9 
- 6.8 
- 9.6 

21.1 
21.0 
20.4 

16.8 
17.0 
16.8 

18.2 
17.3 
17.2 

4.9 
5.7 
4.6 

3.4 
4.2 
3.5 

3.3 
4.4 
3.5 

Mart 
Tekirdağ 
Edirne 
Silivri 

34.1 
62.4 
60.1 

29.7 
20.9 
20.5 

122.8 
101.6 
97.0 

-7.8 
-3.8 
- 6.2 

- 4.4 
- 1.2 
- 3.2 

-4.0 
- 3.8 
- 4.0 

24.0 
22.1 
24.6 

24.4 
23.0 
23.8 

22.0 
21.8 
21.0 

8.6 
8.3 
7.6 

8.0 
7.6 
6.9 

8.5 
8.0 
7.5 

Nisan 
Tekirdağ 
Edirne 
Silivri 

14.6 
30.5 
21.9 

17.6 
12.7 
15.3 

24.0 
9.5 
8.7 

-3.0 
1.2 

- 2.0 

- 0.6 
2.8 

- 2.0 

2.5 
3.7 
1.8 

27.5 
24.6 
27.3 

28.7 
23.8 
27.4 

27.0 
23.5 
25.4 

13.2 
12.0 
11.4 

13.4 
12.2 
12.1 

14.0 
12.4 
12.2 

Mayıs 
Tekirdağ 
Edirne 
Silivri 

59.6 
26.8 
30.2 

55.4 
78.2 
87.1 

36.5 
14.1 
25.2 

4.7 
7.7 
4.0 

6.4 
8.0 
6.8 

4.2 
6.2 
4.0 

29.0 
25.4 
27.0 

30.2 
25.0 
26.8 

33.6 
31.6 
31.7 

17.1 
16.3 
15.6 

18.6 
16.9 
16.5 

18.4 
17.2 
16.7 

Haziran 
Tekirdağ 
Edirne 
Silivri 

95.2 
106.3 
64.2 

15.1 
13.0 
30.0 

57.8 
29.0 
61.7 

11.4 
13.7 
11.2 

9.6 
13.0 
11.0 

9.8 
12.2 
9.4 

34.0 
27.5 
32.3 

34.4 
27.4 
30.6 

35.8 
31.6 
33.6 

22.1 
21.0 
20.5 

21.5 
20.5 
19.2 

22.4 
21.6 
21.1 
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Çizelge 2. Deneme yerlerine ilişkin toprak analizi sonuçları 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Toprak özellikleri 

0-20 cm 20-40 cm 0-20 cm 20-40 cm 0-20 cm 20-40 cm 

Te
ki

rd
ağ

 Su ile doymuşluk (%) 
pH 
Fosfor(P2O5) (kg/da) 
Potasyum (K2O) (kg/da) 
Organik madde (%) 

52.00 
6.60 
14.20 
67.80 
1.91 

54.00 
6.80 
8.90 
62.30 
1.88 

55.00 
7.50 
8.66 
55.50 
0.94 

59.00 
7.50 
5.77 
52.90 
0.58 

50.00 
7.32 
7.29 
45.19 
0.84 

50.00 
6.29 
5.68 

51.12 
1.10 

E
di

rn
e 

Su ile doymuşluk (%) 
pH 
Fosfor(P2O5) (kg/da) 
Potasyum (K2O) (kg/da) 
Organik madde (%) 

35.00 
5.69 
10.20 
79.30 
1.20 

40.00 
6.00 
7.80 
72.60 
1.16 

37.00 
5.62 
36.80 
65.00 
1.27 

40.00 
5.81 
29.68 
48.00 
1.07 

51.00 
5.97 
26.97 
91.13 
1.25 

52.00 
6.24 

20.46 
66.68 
1.02 

S
ili

vr
i 

Su ile doymuşluk (%) 
pH 
Fosfor(P2O5) (kg/da) 
Potasyum (K2O) (kg/da) 
Organik madde (%) 

44.00 
7.62 
1.80 

326.00 
1.96 

45.00 
7.62 
1.80 

326.00 
1.96 

45.00 
7.79 
0.75 

220.00 
1.96 

49.00 
7.79 
0.75 

220.00 
1.96 

50.00 
7.62 
1.80 

326.00 
1.96 

50.00 
7.62 
1.80 

326.00 
1.96 
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3. Araştırma Sonuçları 
 
Üç ekmeklik ve 3 makarnalık buğday çeşidi, 3 arpa çeşidi, 1 çavdar çeşidi ve 9 tritikale çeşit 

ve hattı ile yürütülen bu araştırmanın sonucunda elde edilen verim ve verime etkili karakterlere ait 
veriler aşağıda ayrı başlıklar altında verilmiştir.  
 
3.1. Başaklanma Gün Sayısı 

 
Başaklanma gün sayısına ilişkin verilerde yapılan varyans analizi sonucunda; yıllar, 

lokasyonlar ve genotiplerin ortalama başaklanma gün sayıları arasındaki farklılıklar 0.01 olasılık 
düzeyinde istatistiki olarak önemli bulunmuş, ortalama değerler ve önemlilik grupları Çizelge 3’te 
verilmiştir. 

2005–2006 yetiştirme yılında başaklanma gün sayısı en fazla olurken, bunu sırasıyla 2003–
2004 ve 2004-2005 yetiştirme yılları takip etmiştir. 2005–2006 yetiştirme yılıyla 2004–2005 
yetiştirme yılı arasında fark 2 haftaya kadar çıkmıştır. 

Lokasyonlar arasında en yüksek başaklanma gün sayısı 171.32 gün ile Edirne’de, en düşük 
ise 169.66 gün ile Silivri’de tespit edilmiştir.  

Genotip ortalamaları incelendiğinde; ekmeklik ve makarnalık buğdaylar ile arpa genotiplerinin 
kendi aralarında önemli farklılıklar olmadığı görülmektedir. Oysa tritikale genotipleri arasında 
bahsedilen özellik açısından büyük varyasyon gözlenmiştir. Tritikale genotipleri arasında en uzun 
başaklanma süreleri sırasıyla Mikham 2002 ve Melez 2001 genotiplerinde belirlenmiştir. Bu 
genotipler en geççi tritikale genotipleri olarak tespit edilmiştir. En kısa başaklanma süresine sahip 
olan 2004, Tacettinbey ve 2015 ise en erkenci tritikale genotipleri olmuştur. Tritikale genotipleri 
arpalardan daha geç, buğday ve çavdar çeşitlerinden daha erken başaklanmışlardır (Çizelge 3).  
 
3.2 Olgunlaşma Gün Sayısı 

 
Olgunlaşma gün sayısına ilişkin verilerde yapılan varyans analizi sonucunda; yıllar, 

lokasyonlar ve genotipler arasındaki farklılıklar istatistiki anlamda önemli (0.01) bulunmuş, ortalama 
değerler ve önemlilik grupları Çizelge 3’te verilmiştir. 

Yıllara göre en erken olgunlaşma 2004–2005 yetiştirme yılında meydana gelirken, en geç 
olgunlaşma ise 2005-2006 döneminde saptanmıştır. Genotiplerin en geç olgunlaşma gösterdiği 
lokasyon Silivri olmuş, bu lokasyonu sırasıyla Tekirdağ ve Edirne lokasyonları izlemiştir.  

Genotip ortalamaları incelendiğinde, en erken olgunlaşanlar Balkan 96, Barberousse ve 
Sladoran arpa çeşitleri; en geç olgunlaşan ise, Aslım 95 çavdar çeşidi olmuştur. Buğdaylar 
arasında Katea-I en erken olgunlaşan çeşittir. Tritikale genotipleri arasında 2004 hattı en erken, 
Mikham 2002 çeşidi ise en geç olgulaşma göstermiştir. Tritikale genotipleri ekmeklik buğday ve 
arpa çeşitlerinden daha geç, makarnalık buğdaylarla aynı ve çavdardan daha erken olgunlaşmıştır 
(Çizelge 3). 
 
3.3. Bitki Boyu 

 
Bitki boyuna ilişkin verilerde yapılan varyans analizi sonucunda; yıl, lokasyon ve genotipler 

arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli (0.01) bulunmuş, ortalama değerler ve önemlilik 
grupları Çizelge 3’te verilmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü yıllar içinde çeşitlerin bitki boyları 2003–2004 yetiştirme yılında 
98.75 cm ile en kısa olurken, 2005–2006 döneminde 110. 07 cm ile en uzun olmuştur. Lokasyonlar 
arasında çeşitlerin bitki boyları Tekirdağ lokasyonunda en uzun, Edirne lokasyonunda ise en kısa 
olduğu belirlenmiştir. 

Genotipler arasında en uzun bitki boyu 141.20 cm ile Aslım 95 çavdar çeşidinde belirlenmiştir. 
En kısa bitki boyu ise, 77.21 cm ile Sladoran arpa çeşidi için ölçülmüştür. Diğer arpa çeşitlerinin 
yanında Gediz 75 makarnalık buğday ve Flamura 85 ekmeklik buğday çeşitleri de Sladoran’dan 
sonra en kısa bitki boyuna sahip genotipler olmuştur. Tritikale genotipleri arpa ve buğday 
çeşitlerine oranla daha uzun bitki boylarına sahip olmuşlardır (Çizelge 3). 
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3.4. Başak Uzunluğu 
 
Başak uzunluğuna ilişkin verilerde yapılan varyans analizi sonucunda; yıl, lokasyon ve 

genotipler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli (0.01) bulunmuş, ortalama değerler ve 
önemlilik grupları Çizelge 3’te verilmiştir. 

2003–2004 yetiştirme yılında 10.02 cm olan başak uzunluğu diğer iki yıla göre daha yüksek 
olmuştur. 2004–2005 ile 2005–2006 yetiştirme dönemleri 9.66 ve 9.73 cm’ lik ortalama başak 
uzunlukları ile aynı gurupta yer almışlardır. Araştırmada kullanılan genotiplerin başak uzunlukları 
Silivri ve Tekirdağ lokasyonlarında aynı önemlilik grubunda yer alırken, Edirne lokasyonunda başak 
uzunluğu diğer iki yöreye göre daha kısa kalmıştır.  

Başak uzunluğu yönünden çavdar ve tritikale genotipleri buğday ve arpa genotiplerine göre 
daha yüksek değerlere sahip olmuştur. En uzun başak uzunluğu Melez 2001 tritikale çeşidinde 
ölçülmüş, bunu Aslım 95 çavdar çeşidi ile 2015 ve Karma 2000 tritikale genotipleri izlemiştir. 
Barberousse ve Sladoran arpa genotipleri araştırmada kullanılan genotipler arasında en kısa başak 
uzunluğuna sahip olmuşlardır. 
 
3.5. Başakta Tane Sayısı 

 
Başakta tane sayısına ilişkin verilerde yapılan varyans analizi sonucunda; yıl, lokasyon ve 

genotipler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli (0.01) bulunmuş, ortalama değerler ve 
önemlilik grupları Çizelge 3’te verilmiştir. 

Yıl ortalamaları incelendiğinde, en fazla başakta tane sayısı (48.50adet) 2004–2005 yetiştirme 
yılında saptanmış, en düşük başakta tane sayısı (40.17 adet) ise 2003–2004 yetiştirme yılında 
saptanmıştır. Lokasyon ortalamaları incelendiğinde, en yüksek başakta tane sayısı Tekirdağ 
lokasyonunda belirlenmiştir. Edirne ve Silivri lokasyonları ise aynı önemlilik grubunda yer almıştır.  

Genotip ortalamaları incelendiğinde, tritikale genotiplerinin çavdar hariç buğday ve arpa 
genotiplerinin çoğundan daha fazla başakta tane sayısına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Melez 
2001 ve Karma 2000 çeşitlerinden en yüksek başakta tane sayısı elde edilmiştir. En az başakta 
tane sayısı ise sırasıyla Sladoran arpa çeşidinden, Pehlivan ekmeklik buğday çeşidi ve Balkan 96 
arpa çeşitlerinden elde edilmiştir (Çizelge 3). 
 
3.6. Başakta Tane Ağırlığı 

 
Başakta tane ağırlığına ilişkin verilerde yapılan varyans analizi sonucunda; yıl, lokasyon ve 

genotipler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli (0.01) bulunmuş, ortalama değerler ve 
önemlilik grupları Çizelge 3’te verilmiştir. 

Ortalama başakta tane ağırlığı 2004–2005 yetiştirme döneminde 2.42 g, 2005–2006 yetiştirme 
döneminde 1.99 g ve 2003–2004 yetiştirme döneminde ise 1.82 g  olarak tartılmıştır. 

Tekirdağ lokasyonunda genotiplerin ortalama tane ağırlığı (2.27 g) Edirne ve Silivri 
lokasyonlarına göre daha fazla olmuştur. Edirne ve Silivri lokasyonlarında ise sırasıyla 2.00 g ve 
1.97 g başakta tane ağırlığı elde edilmiş ve aynı önemlilik grubunda yer almıştır.  

Genotip ortalamaları incelendiğinde, tritikale genotiplerinin başakta tane ağırlıklarının diğer 
genotiplere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Tritikale genotipleri içinde en yüksek başakta 
tane ağırlığı sırasıyla Melez 2001, Tacettinbey, Karma 2000, 2021 ve 2015 genotiplerinde 
saptanmıştır. Bunlardan sonra en fazla başakta tane ağırlığı makarnalık buğday çeşidi Gediz 75’te 
tartılmıştır. En düşük başakta tane ağırlıkları ise arpa genotiplerinde belirlenmiştir (Çizelge 3). 
 
3.7. Bin Tane Ağırlığı 

 
Bin tane ağırlığına ilişkin verilerde yapılan varyans analizi sonucunda; yıl, lokasyon ve 

genotipler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli (0.01) bulunmuş, ortalama değerler ve 
önemlilik grupları Çizelge 3’te verilmiştir. 

Yetiştirme yıllarına göre en yüksek bin tane ağırlığı 46.62 g ile 2004–2005 döneminde, en 
düşük ise 43.23 g ile 2005–2006 döneminde meydana gelmiştir. Bin tane ağırlığı başakta tane 
sayısı özelliğinde olduğu gibi Tekirdağ lokasyonunda diğer lokasyonlara göre daha yüksek 
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olmuştur. Edirne ve Silivri lokasyonlarında ise istatistiki olarak aynı önemlilik grubunda yer 
almışlardır.  

Genotipler arasında Tacettinbey tritikale çeşidi diğer tüm genotipler arasında en yüksek bin 
tane ağırlığına sahip genotip olmuş, bunu yine bir tritikale genotipi olan 2004 izlemiştir. Ekmeklik 
buğday genotipleri içinde Pehlivan; makarnalık buğday genotipleri içinde Epidur ve arpa genotipleri 
içinde ise Balkan 96 ve Sladoran çeşitleri kendi cinsleri içinde en yüksek bin tane ağırlığına sahip 
genotipler olmuştur. Çavdar çeşidi Aslım 95 ise diğer genotiplere göre daha düşük bin tane 
ağırlığına (31.00 g) sahip olmuştur. Tritikale genotiplerinin bin tane ağırlıkları arpa genotipleri ile 
aynı düzeyde, buğday genotiplerinden daha düşük ve çavdardan daha yüksek olarak tespit 
edilmiştir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Tane verimi ve verim unsurlarına ilişkin ortalama değerler ve önemlilik grupları. 

Yıllar 

B
aş

ak
la

nm
a 

gü
n 

sa
yı

sı
 

(g
ün

) 

O
lg

un
la
şm

a 
gü

n 
sa

yı
sı

 
(g

ün
) 

B
itk

i b
oy

u 
(c

m
) 

B
aş

ak
 

uz
un

lu
ğu

 
(c

m
) 

B
aş

ak
ta

 ta
ne

 
sa

yı
sı

 (a
de

t) 

B
aş

ak
ta

 ta
ne

 
ağ
ırl
ığ
ı (

g)
 

Bi
n 

ta
ne

 
ağ
ırl
ığ
ı (

g)
 

Ta
ne

 v
er

im
i 

(k
g/

da
) 

2003-2004    
2004-2005 
2005-2006 

170.74 b 
163.89 c 
176. 64 a 

222.37  b 
220.43  c 
227.86  a 

98.75 c 
102.50 b 
110.07 a 

10.02 a 
9.66 b 
9.73 b 

40.17 c 
48.50 a 
43.61 b 

1.82 c 
2.42 a 
1.99 b 

45.40 b 
46.62 a 
43.23 c 

525.21 c 
542.66 b 
571.64 a 

AÖF(P≤0.01) 0.227 0.314 1.398 0.165 1.261 0.078 0.542 16.111 
Lokasyonlar 

Tekirdağ 
Edirne 
Silivri 

170.30 b 
171.32 a 
169.66 c 

224.08 b 
222.09 c 
224.49 a 

107.53 a 
100.00 c 
103.78 b 

9.85 a 
9.64 b 
9.92 a 

46.50 a 
42.91 b 
42.87 b 

2.27 a 
2.00 b 
1.96 b 

46.62 a 
44.29 b 
44.23 b 

565.87 b 
603.49 a 
470.46 c 

AÖF(P≤0.01) 0.227 0.314 1.398 0.165 1.261 0.078 0.542 16.111 
Genotipler 

Katea-I 
Pehlivan 
Flamura 85 
Tunca 79 
Epidur 
Gediz 75 
Balkan 96 
Barberousse 
Sladoran 
Aslım 95 
Tacettinbey 
Presto 2000 
Tatlıcak 97 
Karma 2000 
Melez 2001 
Mikham 2002 
2004 
2015 
2021 

173.11  ef 
174.07 cd 
173.63 de 
175.56 b 
175.33 b 
174.56 c 
164.19 k 
163.85 k 
163.19 l 
172.67 f 
165.33 j 

171.48 gh 
171.89 g 
171.07 h 
175.44 b 
176.33 a 
163.63 kl 
165.63 j 
167.11 ı 

219.41 k 
222.41 j 

225.41 fg 
226.22 de 
225.33 fg 
224.07 hı 
214.07 l 

213.00 m 
212.67 m 
233.11 a 
224.70 gh 
226.63 cd 
227.15 c 

225.48 efg 
226.00 def 
228.22 b 
223.59 ı 

225.22 fg 
224.82 gh 

102.34 h 
94.01 ı 
85.82 j 
91.15 ı 
91.27 ı 
85.56 j 
84.71 j 
85.26 j 
77.21 k 

141.20 a 
109.20 g 
116.80 de 
120.49 c 

117.06 cde 
122.06 b 

119.32 bcd 
100.50 h 
114.89 ef 
112.84 f 

9.84 d 
8.40 e 
8.42 e 
8.11 ef 
7.44 gh 
7.09 hı 
7.75 fg 
6.88 ı 
6.93 ı 

12.31 b 
11.48 c 
10.16 d 
11.30 c 
11.96 b 
13.49 a 
11.49 c 
11.11 c 
11.92 b 
10.19 d 

46.56 de 
33.07 h 
39.11 g 
45.33 e 
40.85 fg 
48.93 cd 
33.15 h 
40.41 g 
32.00 h 
51.96 bc 
44.44 e 

46.22 de 
43.85 ef 
53.22 ab 
56.22 a 

46.11 de 
44.30 e 
44.15 e 

45.85 de 

2.12  cde 
1.89  ghı 
1.97  e-h 
2.04  efg 
2.01  efg 
2.26  a-d 
1.76  ıj 
1.90  f-ı 
1.63  j 

1.79  hıj 
2.37  a 

2.12  cde 
1.99  efg 
2.33  ab 
2.45  a 

2.09  def 
2.15  b-e 
2.28  a-d 
2.31  abc 

41.00 f 
49.63 b 
47.59 c 
45.56 d 
47.59 c 
46.78 cd 
47.67 c 
41.70 f 
47.56 c 
31.00 g 
51.78 a 
45.59 d 
40.93 f 
43.44 e 
42.11 ef 
40.96 f 
50.19 b 
47.52 c 
47.96 c 

550.75 e-h 
550.10 e-h 
557.77 d-g 
517.43 g-j 
464.80 k 
480.47 jk 

536.21 fgh 
531.25 f-ı 
491.14 ıjk 
461.78 k 

579.78 cde 
608.00 ab 
605.70 ab 
576.91 cde 
511.51 hıj 
594.17 abc 
564.64 def 
582.09 a-d 
620.96 a 

AÖF(P≤0.01) 0.571 0.791 3.518 0.416 3.173 0.197 1.364 40.545 
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3.8. Tane Verimi 
 
Tane verimine ilişkin verilerde yapılan varyans analizi sonucunda; yıl, lokasyon ve genotipler 

ve yıl x lokasyon x genotip interaksiyonu arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli (0.01) 
bulunmuş, ortalama değerler ve önemlilik grupları Çizelge 4’te verilmiştir. 

Çizelge 4’de araştırmanın yürütüldüğü 3 lokasyon ve 3 yetiştirme yılı için yapılan önemlilik testi 
sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara göre en yüksek tane verimi Edirne yöresinden (603.49 
kg/da) elde edilmiştir. Bu lokasyonu 565.87 kg/da ile Tekirdağ, 470.46 kg/da verim ile Silivri 
lokasyonları izlemiştir. Araştırmanın yürütüldüğü 3 yetiştirme yılı ortalama tane verimleri 
incelendiğinde en yüksek tane verimi (571.64 kg/da) 2005-2006 yetiştirme yılında, en düşük tane 
verimi (525.52 kg/da) ise 2003-2004 yetiştirme yılında gerçekleşmiştir.  

Lokasyon ve yılların birleştirilmiş önemlilik testi sonuçları, tiritikale genotiplerinin tane verimi 
performanslarının Melez 2001 hariç diğer genotiplere oranla belirgin bir şekilde daha üstün 
olduğunu göstermektedir (Çizelge 4.99). Sırasıyla, 2021 (620.96 kg/da), Presto 2000 (608.00 
kg/da), Tatlıcak 97 (605.70 kg/da), Mikham 2002 (594.17 kg/da) ve 2015 (582.09 kg/da) tritikale 
genotipleri en yüksek tane verimlerini vermişlerdir. En düşük tane verimi ise Aslım 95 çavdar 
çeşidinde elde edilmiştir. Bu çeşitten sonra Sladoran arpa çeşidi de en düşük tane verimi vermiştir. 
Ekmeklik buğdaylar ise makarnalık buğdaylardan daha yüksek verimlere ulaşmışlardır.  
 
4. Sonuç 

 
Ekolojik olarak farklı üç lokasyonda üç yetiştirme yılı süresince yürütülen bu araştırmadan elde 

edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 
Tritikale genotipleri arpalardan daha geç, buğday ve çavdar genotiplerinden daha erken 
başaklanmışlardır. 

• Tritikale genotipleri ekmeklik buğday ve arpa genotiplerinden daha geç, makarnalık 
buğdaylarla aynı ve çavdardan daha erken olgunlaşmıştır. 

• Tritikale genotipleri Aslım 95 çavdar çeşidinden sonra en yüksek bitki boyu ve başak 
uzunluklarına sahip olmuşlardır. 

• Tritikale genotiplerinde çavdar hariç diğer genotiplerden daha fazla başakta tane sayısı elde 
edilmiştir. 

• Tritikale genotiplerinin başaklarındaki tanelerin toplam ağırlığı incelenen diğer genotiplerin 
başaklarındakinden daha ağır olmuştur.  

• Tacettinbey tritikale çeşidi diğer tüm genotipler arasında en yüksek bin tane ağırlığına sahip 
olmasına karşılık tritikale genotiplerinin bin tane ağırlıkları ortalamaları arpa genotiplerinin bin tane 
ağırlıkları ile aynı düzeyde, buğday genotiplerinden daha düşük ve çavdardan daha yüksek olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Melez 2001 çeşidi dışındaki tiritikale genotipleri denemede incelenen diğer tahıl 
genotiplerden daha yüksek tane verimi performansları göstermişlerdir. 

• Dekara tane verimleri bakımından tritikale genotipleri ekmeklik buğday genotiplerinden 29.74 
kg, makarnalık buğday çeşitlerinden 95 kg, arpa genotiplerinden 63.08 kg ve çavdar çeşidinden 
120.84 kg daha fazla verim vermiştir. 

 
 
 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

44 

Çizelge 4. Tane verimine ilişkin ortalama değerler (kg/da) ve önemlilik grupları 
Yıllar 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 Genotipler 

Tekirdağ Edirne Silivri Tekirdağ Edirne Silivri Tekirdağ Edirne Silivri 
Ortalama 

Katea-I 
Pehlivan 
Flamura 85 
Tunca 79 
Epidur 
Gediz 75 
Balkan 96 
Barberousse 
Sladoran 
Aslım 95 
Tacettinbey 
Presto 2000 
Tatlıcak 97 
Karma 2000 
Melez 2001 
Mikham 2002 
2004 
2015 
2021 

489.67 
551.00 
536.33 
480.00 
462.00 
473.00 
476.67 
473.33 
445.00 
374.00 
470.33 
499.00 
465.67 
476.67 
405.67 
407.67 
481.00 
462.67 
427.33 

561.33 
573.00 
565.33 
566.67 
433.33 
406.00 
763.67 
667.00 
720.33 
666.67 
689.33 
702.33 
719.00 
659.00 
627.33 
623.67 
640.00 
631.67 
732.67 

502.76 
469.59 
563.24 
492.19 
464.54 
485.60 
407.89 
456.24 
454.59 
321.65 
524.39 
549.36 
500.95 
498.21 
434.24 
535.19 
513.73 
550.84 
523.67 

572.00 
583.33 
488.33 
559.33 
484.00 
598.67 
419.33 
444.00 
381.00 
410.67 
603.00 
654.33 
654.67 
632.33 
640.33 
670.33 
566.33 
536.33 
620.67 

613.67 
644.00 
611.67 
451.00 
474.33 
467.33 
518.67 
442.67 
383.00 
420.33 
639.00 
701.67 
709.67 
575.00 
665.00 
735.67 
645.00 
623.33 
704.67 

509.33 
567.67 
541.00 
397.00 
398.67 
444.00 
394.33 
448.67 
360.00 
472.67 
619.33 
489.00 
519.33 
559.67 
433.33 
532.00 
458.67 
575.33 
667.00 

762.67 
584.33 
656.00 
731.00 
678.67 
676.33 
685.33 
682.00 
594.00 
665.33 
603.33 
804.00 
721.67 
650.00 
510.33 
606.33 
756.67 
731.67 
778.67 

589.67 
620.67 
628.00 
571.00 
398.33 
367.67 
681.67 
762.33 
631.33 
511.33 
621.33 
662.67 
704.67 
651.33 
543.67 
766.00 
552.67 
644.33 
616.00 

355.67 
357.33 
430.00 
508.67 
389.33 
405.67 
478.33 
405.00 
451.00 
313.33 
448.00 
409.67 
455.67 
490.00 
343.67 
470.67 
467.67 
482.67 
518.00 

Ortalama 466.16 628.86 486.78 553.89 614.25 494.05 677.81 606.56 641.07 

550.75 e-h 
550.10 e-h 
557.77 d-g 
517.43 g-j 
464.80 k 
480.47 jk 

536.21 fgh 
531.25 f-ı 
491.14 ıjk 
461.78 k 

579.78 cde 
608.00 ab 
605.70 ab 
576.91 cde 
511.51 hıj 

594.17 abc 
564.64 def 
582.09 a-d 
620.96 a 

Yıl ortalamaları 
                 2003/2004                                     2004/2005                                        2005/2006 
                  525.21 c                                        542.66 b                                           571.64 a 

Lokasyon 
ortalamaları 

                 Tekirdağ                                          Edirne                                              Silivri 
                 565.87 b                                           603.49 a                                         470.46 c 

AÖF(P≤0.01) 
Genotip:  40.545                                               Yıl: 16.11                                       Lokasyon: 16.11 
                                                           Yıl x Lokasyon x Genotip:  
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Serin İklim Tahıllarında İlkbahar Erken Gelişiminin Düzeltilmiş Bitki Örtüsü 
Katsayısı Farklılığıyla Tahmin Edilmesi 

 
 

Yüksel KAYA İbrahim KARA Mevlüt AKÇURA Seyfi TANER Said ÇERİ 
Ramazan AYRANCI Emel ÖZER Ahmet GÜNEŞ İlker TOPAL Birol ERCAN 

R. Zafer ARISOY Rıza ÜLKER Gazi ÖZCAN Mehmet TEZEL Hasan KOÇ 
 
 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, P.K: 125, Karatay, Konya 
 
Özet 
 

Serin iklim tahıllarında, ilkbahar erken gelişiminin düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığıyla (DBÖKF) 
tahmin edilmesi ve dolaylı seleksiyon kriteri olarak kullanma imkânını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, 
2006-2007 sezonunda, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazilerinde 
yürütülen serin iklim tahılları bölge verim denemeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 4 serin iklim tahıl türünden 
(ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa ve tritikale) 20 çeşit ile yürütülen ön çalışmada, Zadoks 23 döneminde 
erken dönem toprak üstü taze ağırlığı (EDTÜTA) ve DBÖKF değerleri belirlenmiştir. 20 genotip, EDTÜTA ve 
DBÖKF özellikleri yönüyle P<0.01 düzeyinde önemli fenotipik farklılıklar göstermiştir. Yüksek geniş anlamda 
kalıtım dereceleri (H) veren EDTÜTA ve DBÖKF özellikleri (sırasıyla 0.88±0.04 ve 0.94±0.02), aynı zamanda 
kendi arasında da pozitif ve önemli genetik (rg=0.92±0.05) ve fenotipik (rp=0.84±0.05) ilişki katsayıları 
vermiştir. 20 genotipe, %50 pozitif seleksiyon uygulandığında EDTÜTA özelliğinde gözlenen ilerleme; 69 g, 
beklenen ilerleme; 59 g, DBÖKF özelliğinde ise gözlenen ilerleme; 0.064, beklenen ilerleme; 0.063 olarak 
belirlenmiştir. DBÖKF değerleri üzerinden İlkbahar erken gelişimi için %50 pozitif seleksiyon yapıldığında 
EDTÜTA değerinde 56 g ilerleme ve dolaylı seleksiyonun etkinliği ise 0.95 (≈1.00) olarak belirlenmiştir. Ön 
çalışma bulguları, DBÖKF’nın (dolaylı seleksiyon kriteri olarak) ilkbahar erken gelişiminin tahmininde 
kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Ön çalışma bulgularını doğrulatma çalışmaları ise ekmeklik ve 
makarnalık buğday, arpa ve tritikale bölge verim denemeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Makarnalık buğday 
bölge verim denemesi (DBÖKF değerleri açısından fenotipik farklılık belirlenememiştir) hariç diğer serin iklim 
tahıl bölge verim denemelerinde DBÖKF’nın H değerleri, 0.80±0.06 ile 0.85±0.05 arasında değişim 
göstermiştir. Ön çalışma bulgularına paralel olarak, bölge verim denemelerinde de DBÖKF’nın yüksek H 
değerleri vermesi, serin iklim tahıllarında ilkbahar erken gelişiminin belirlenmesinde DBÖKF’nin dolaylı 
seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceğini göstermektedir.    
 
Anahtar Kelimeler: Serin iklim tahılları, Düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığı, İlkbahar erken gelişimi, 
Dolaylı seleksiyon kriteri. 

 
Prediction of Early Vigor in Cereals By Means of Normalized Difference 

Vegetation Index  
 

Abstract 
 

This study which aimed to estimate possible usefulness as an indirect selection criterion and predict 
early vigor by means of normalized difference vegetation index (NDVI) was carried out on advanced yield 
trials of cereals conducted at Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute, Konya, during the 
spring of 2007. Above ground fresh weights (AGFW) and NDVI readings were taken at the 23 stage of Zadoks 
in the preliminary study which was carried out on 20 genotypes from 4 cereals species (bread wheat, durum 
wheat, barley and triticale). Genotype main effects were statistically significant (p<0.01) for AGFW and NDVI 
which had high broad sense heritability (H) values (0.88±0.04 and 0.94±0.02, respectively). They also had 
highly positively significant genotypic (rg=0.92±0.05) and phenotypic (rp=0.84±0.05) correlation coefficients. 
Applying positive selection of 50 % to 20 genotypes regarding AGFW in preliminary study, realized gain was 
69 g and expected gain was 61 g, while realized gain in NDVI was 0.064 and expected gain was 0.060. 
Applying positive selection of 50 % to preliminary trial genotypes with respect to NDVI readings, realized gain 
was 57 g in AGFW. Thus, indirect selection efficiency was 0.95 (≈1.00). Confirmative studies for findings of 
preliminary study were realized on bread wheat, durum wheat, barley and triticale advanced yield trials. 
Except durum wheat advanced yield trial in that durum wheat genotype main effects were not statistically 
significant for NDVI, bread wheat, barley and triticale advanced yield trials revealed significant genotype main 
effects (p<0.01) for NDVI. In those trials H ranged from 0.80±0.06 to 0.85±0.05. It can be concluded that since 
H values were high for NDVI in confirmative studies, as was high in preliminary trial; NDVI can be used as an 
indirect selection criterion for predicting early vigor in cereals.    
 
Key Words: Cereals, Normalized difference vegetation index, Early vigor.  
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1. Giriş 
 

İlkbahar erken gelişimi, yaprak alanının ve/veya toprak üstü bitki ağırlığının hızlı gelişimini 
ifade etmektedir (Lopez-Castaneda ve Richards, 1994a). Toprak altı kök kitlesinin ağırlığı ve 
yayılımı da ilkbahar erken gelişimini ivmelendirmektedir 
(http://www.regional.org.au/au/asa/2003/p/5/liao.htm). Akdeniz ikliminin egemen olduğu yerlerde 
yürütülen serin iklim tahılları ıslah programlarında ilkbahar erken gelişimi için seleksiyon büyük 
önem taşımaktadır. Akdeniz ikliminde serin iklim tahıllarının yetiştirilme sezonu boyunca 
yağışlarının düzensiz ve yetersiz olması, ilkbahar erken gelişimi oldukça önemli kılmaktadır. 
İlkbahar erken gelişimi bitkiye yabancı otlarla rekabet gücü kazandırmakta ve bitkinin toprak 
yüzeyini kısa zamanda kapatmasını sağlamakta, buna bağlı olarak bitki su kullanım etkinliğini 
artırmaktadır. Toprak yüzeyinden evaporasyonla su kaybı da azalmaktadır (Richards, 1991). 
Akdeniz ikliminde, arpa buğdaydan % 20 daha fazla dane ve biyolojik verim verebilmektedir 
(Gregory ve ark., 1992; Josephides, 1993; Lopez-Castaneda and Richards, 1994a). Buğdaya 
kıyasla arpanın bu avantajı, ilkbahar erken gelimişinin daha hızlı, su kullanım etkinliğinin daha 
yüksek ve çiçeklenmenin daha erken olmasından kaynaklanmaktadır (Lopez-Castaneda ve 
Richards, 1994b; 1994c).  

Serin iklim tahılları ıslah programlarında ilkbahar erken gelişimi önemli bir kriter olarak kabul 
edilse de bu özelliğin nasıl ve hangi yöntem(ler) ile belirleneceği konusu henüz açıklığa 
kavuşmamıştır. Günümüzde kullanılan en yaygın yöntem görsel skala yöntemi olup, 1-9 rakamları 
kullanılmakta ve kalitatif değerler üretildiğinden dolayı, hem istatistiksel analizler ve hemde 
genotipler arası farklılıkların ortaya konması oldukça zordur. Görsel skala yönteminin kişisel 
deneyim gerektirmesi de diğer bir dejavantajı olarak ortaya çıkmaktadır. 

İlkbahar erken gelişimini belirlemede kullanılabilecek ölçüm ve tartıma dayalı bir yöntem veya 
yöntemler henüz mevcut değildir. Erken Dönem Toprak Üstü Taze Ağırlığı (EDTÜTA) tercih 
edilebilecek bir yöntem olarak görünse de çok sayıda ıslah materyalini taramaya uygun olmaması 
(fazla iş gücü ve zaman gerektirmesi), yeni yöntem arayışlarını tetiklemektedir. 

Bu çalışmanın amacı, serin iklim tahılları ıslah programlarında ilkbahar erken gelişimi özelliğini 
tespit etmede kullanılan görsel skala ve EDTÜTA yöntemlerine alternatif hızlı, güvenilir, 
tekrarlanabilir ve deneme bitkisini tahrip etmen bir yöntemin uygulanabilirliğini belirlemektir. Bu 
çalışmada, ilkbahar erken gelişiminin Düzeltilmiş Bitki Örtüsü Katsayısı Farklılığı (DBÖKF) ile 
tahmin edilmesi ve dolaylı seleksiyon kriteri olarak kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi için 
ön çalışma ve doğrulatma çalışmaları yapılmış ve yöntemin uygulabilirliği hakkında bilgi verilmiştir.  
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Ön çalışma: 2007 ilkbaharında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü deneme arazilerinde 4 serin iklim tahılından (ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa ve 
tritikale) 20 çeşit (Çizelge 2) üzerinde yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde 
3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Zadoks ve ark. (1974) tarafından belirlenen 23 gelişme döneminde 
erken dönem toprak üstü taze ağırlığını (EDTÜTA) belirlemek için her parselin 3. ve 4. sıralarının 
ortalarından 1’er m.lik kısımları çim kesme makası ile toprak yüzeyinden kesilmiş, tarlada taze 
ağırlıkları tartılmış, oda sıcaklığında 7 gün kurutulmuş ve kuru ağırlıkları belirlenmiştir.  

Algılayıcı (Green-Seeker): Algılayıcı ile okumalar Zadoks ve ark. (1974) tarafından belirlenen 
23 gelişme döneminde Green-Seeker Hand Held Optical Sensor Unit (NTech Industries, Inc; 740 
South State Street Ukiah, CA 95482) isimli alet ile yapılmıştır. Her parselden bir kez tarama 
yapılmıştır. Okuma yüksekliği 80-120 cm civarinda tutulmuştur. Okumalar saat 11.00 ile saat 15.00 
arasında yapılmıştır. Söz konusu algılayıcı, bitki üzerine zenithal konumda tutularak okumalar 
yapılmıştır. (Casadesus ve ark., 2007). Algılayıcı, bitki üzerine gönderdiği yakın kızılötesi (NIR780) 
ve kırmızı (RED670) ışın dalga boylarının yansıma değerlerini okumakta ve bir formulasyonla 
DBÖKF olarak adlandırılan bir parametre üretmektedir:    
DBÖKF (Düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığı-Normalized Difference Vegetative Index) ve 
formulasyonu:   

DBÖKF (NDVI) = (NIR780 – RED670)/(NIR780 +RED670) 

NIR = Yakın kızıl ötesi ışın (algılayıcı tarafından bitki üzerine gönderildikten sonra bitki 
üzerinden yansıyan ışıgın NIR dalga boyu)  
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RED = Kırmızı ışın (algılayıcı tarafından bitki üzerine gönderildikten sonra bitki üzerinden 
yansıyan ışıgın kırmızı dalga boyu) 

Doğrulatma çalışmaları: İlkbahar erken gelişiminin DBÖKF ile tahmin edilebileceği yönündeki 
ön çalışma bulguları, 2007 ilkbaharında, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü deneme arazilerinde yürütülen ekmeklik buğday, makarnalık buğday, tritikale ve arpa 
bölge verim denemeleri üzerinde doğrulatılmıştır. Bölge verim denemeleri tesadüf blokları deneme 
deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ön ve doğrulatma çalışmalarının DBÖKF okuma 
değerleri aynı gün içerisinde alınmış ve ön çalışma bulgularının uygulanabilirliği, doğrulatma 
çalışmalarından elde edilen DBÖKF okuma değerlerine uygulanmıştır.  

İstatistiksel analizler: BDÖKF ve EDTÜTA için 
1) Varyans analizleri (Gomez ve Gomez, 1984), 

2) Fenotipik ve genotipik ilişki katsayıları (Holland, 2006), 

3) Geniş anlamda kalıtım dereceleri (GAKD) (Holland ve ark., 2003),  

4) Doğrudan seleksiyon (Bernardo, 2002), 

5) Dolaylı seleksiyon (Bernardo, 2002), 

6) Seleksiyon etkinliği (Bernardo, 2002) hesaplanmıştır. 

 
3. Bulgular 

 
Ön çalışma: 20 serin iklim tahılı genotipinde EDTÜTA ve EDTÜKA değerleri tespit edilmiş, 

fakat iki özellik arasındaki olumlu ilişkinin (r=+0.892, p<0.000) çok yüksek ve EDTÜKA’ya kıyasla 
EDTÜTA’yı belirlemenin daha pratik olmasından dolayı istatistiksel analizlerde EDTÜTA değerleri 
dikkate alınmıştır. EDTÜTA ve DBÖKF yönüyle 20 serin iklim tahılı genotipine ait ana etkiler 
istatistiksel olarak önemli (p<0.01) olmuştur (Çizelge 1).  
 
Çizelge 1. Ön çalışmanın varyans analizi 

Kaynak SD EDTÜTA† DBÖKF‡ 

Tekerrür 2 3451.665 0.0032 
Genotip 19 21193.715** 0.0212** 
Hata 38 2453.228 0.0013 
R2  0.81 0.89 
DK(%)  16.88 6.25 
† EDTÜTA: Erken dönem toprak üstü taze ağırlığı 
‡ DBÖKF. Düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığı 
** p<0.01 

 
Genotipler ayrı değerlendirildiğinde, hem en yüksek EDTÜTA (493 g) ve hemde en yüksek 

DBÖKF (0.759) değerlerini tritikale çeşidi Melez-2001’in, en düşük EDTÜTA (174 g) değerlerini 
makarnalık buğday çeşidi Selçuklu-97’inin ve en düşük DBÖKF (0.458) değerlerini ise ekmeklik 
buğday çeşidi BDME 02/01S’in verdiği belirlenmiştir. EDTÜTA ve DBÖKF özelliklerine ait ortamalar 
sırasıyla 293 g ve 0.585 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 2).  

EDTÜTA değerleri dikkate alınarak 20 serin iklim tahılı genotipine %50 pozitif seleksiyon 
uygulanmıştır. Seçilen 10 genotipin ortalama EDTÜTA değeri (362 g), 20 genotipin ortalama 
EDTÜTA değerinden  (293 g) 69 g daha yüksek olmuştur (Çizelge 3). Benzer şekilde DBÖKF 
değerleri göz önüne alınarak aynı 20 genotipe %50 pozitif seleksiyon uygulanmıştır. Seçilen 10 
genotipin ortalama DBÖKF değeri (0.649), 20 genotipin ortalama DBÖKF değerinden (0.585) 0.064 
daha yüksek olmuştur. Hem EDTÜTA ve hemde DBÖKF değerleri dikkate alınarak aynı anda 20 
genotipe % 50 pozitif seleksiyon uygulandığında 10 genotipten 8 tanesinin her iki özellik yönüyle de 
seçildiği belirlenmiştir. Sadece DBÖKF değerleri göz önüne alınarak genotip seleksiyonu 
yapıldığında seçilen genotiplerin % 80’sinin aynı zamanda EDTÜTA değerleri yönüyle de 
seçildiğinin belirlenmesi, DBÖKF’nin EDTÜTA için dolaylı seleksiyon kriteri olabileceğini 
göstermektedir.  
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Çizelge 2. Ön çalışmadaki 20 genotipin EDTÜTA† ve DBÖKF‡  değerleri 

Genotip EDTÜTA DBÖKF Genotip EDTÜTA DBÖKF 
Ekmeklik Buğday (T. aestivum L.) Ekmeklik Buğday (T. aestivum L.) 
Karahan-99 183 0.516 Altay-00 281 0.541 
BDME 02/01 S 203 0.458 Gerek-79 360 0.655 
Ahmetağa 243 0.522 Makarnalık Buğday (T. durum L.) 
Ekiz 198 0.49 Meram-02 316 0.651 
Bezostaya-1 361 0.663 Selçuklu-97 174 0.52 
Konya-02 238 0.549 Arpa (H. vulgare L.) 
Kınacı-97 329 0.637 Kıral-97 232 0.464 
03-04 KEBVD-3 328 0.568 Larende 432 0.753 
Bağcı-02 357 0.597 Triticale (x Triticosecale W.) 
Göksü-99 333 0.567 Melez-01 493 0.759 
Dağdaş-94 252 0.577 Ortalama 293 0.585 
Kate A-1 308 0.592 LSD (0.05) 81.31 0.06 
Tosunbey 245 0.609       
† EDTÜTA: Erken dönem toprak üstü taze ağırlığı 
‡ DBÖKF. Düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığı 
 
Çizelge 3. Ön çalışmadaki 20 genotipe EDTÜTA† ve DBÖKF‡ değerleri üzerinden  % 50 pozitif 
seleksiyon uygulanması  

Genotip EDTÜTA   Genotip DBÖKF 
Melez-01 493 + Melez-01 0.759 
Larende 432 + Larende 0.753 
Bezostaya-1 361 + Bezostaya-1 0.663 
Gerek-79 360 + Gerek-79 0.655 
Meram-02 316 + Meram-02 0.651 
Kınacı-97 329 + Kınacı-97 0.637 
Bağcı-02 357 + Bağcı-02 0.597 
Kate A-1 308 + Kate A-1 0.592 
Göksü-99 333 − Tosunbey 0.609 
03-04 KEBVD-3 328 − Dağdaş-94 0.577 
Seçilen 10 Genotipin 
ortalaması 362   Seçilen 10 Genotipin 

ortalaması 0.649 

Genel ortalama 293   Genel ortalama 0.585 
† EDTÜTA: Erken dönem toprak üstü taze ağırlığı 
‡ DBÖKF. Düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığı 
+ Seçilen; - Seçilmeyen 
 

Bir özelliğin başka bir özellik için dolaylı seleksiyon kriteri olarak kullanılabilmesi; kalıtım 
derecesi ve iki özellik arasındaki genotipik ve fenotipik ilişki kat sayılarının yüksek olmasına bağlıdır 
(Bernardo, 2002). EDTÜTA için GAKD değeri 0.88±0.04 iken BDÖKF için GAKD değeri 0.94±0.02 
olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4). İki özellik arasında oldukça yüksek ve pozitif genetik 
(rg=0.92±0.05) ve fenotipik (rp=0.84±0.05) ilişki katsayıları tespit edilmiştir. EDTÜTA değerinde 69 g 
gözlenen ilerleme, 61 g beklenen ilerleme ve DBÖKF değerinde ise 0.064 gözlenen ilerleme, 0.060 
beklenen ilerleme kaydedilmiştir. Sadece DBÖKF değerleri üzerinden seleksiyon yapıldığında 
EDTÜTA değerlerinde 57 g beklenen ilerleme kaydedilmiştir. Dolaylı seleksiyonun etkinliği ise 0.95 
(≈1.00) olarak belirlenmiştir. GAKD değerleri, genotipik ve fenotipik ilişki katsayılarının oldukça 
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yüksek ve dolaylı seleksiyon etkinliğinin yaklaşık 1.00 olması, DBÖKF’nın ilkbahar erken gelişimini 
tahmin etmede dolaylı seleksiyon kriteri olabileceğini göstermektedir.  
 
Çizelge 4. Ön çalışmada EDTÜTA’nın yerine DBÖKF’nın dolaylı seleksiyon kriteri olarak 
belirlenmesini sağlayan kriterler  

Kriter EDTÜTA† DBÖKF‡   
Geniş anlamda kalıtım derecesi (GAKD) 0.88 ± 0.04 0.94 ± 0.02 
Genotipik ilişki katsayısı (rg) 0.92 ± 0.05 
Fenotipik ilişki katsayısı (rp) 0.84 ± 0.05 
Doğrudan seleksiyon 61 
Dolaylı seleksiyon 57 

0.060 

Dolaylı seleksiyon etkinliği 0.95 
† EDTÜTA: Erken dönem toprak üstü taze ağırlığı 
‡ DBÖKF. Düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığı 
 

Doğrulatma çalışmaları: Ön çalışmanın ilkbahar erken gelişimini tahmin etmede DBÖKF’nın 
dolaylı seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceğini göstermesinden dolayı ön çalışma bulgularını 
doğrulatma çalışmaları ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa ve tritikale bölge verim 
denemeleri üzerinde yürütülmüştür. Doğrulatma çalışmaları sadece DBÖKF okumaları dikkate 
alınarak yapılmıştır. Ekmeklik buğday, arpa ve tritikale bölge verim denemelerinde yer alan 
genotipler DBÖKF okumaları yönüyle istatistiksel olarak önemli farklılıklar (p<0.01) göstermiştir. 
Fakat makarnalık buğday bölge verim denemesinde test edilen genotipler ise DBÖKF yönüyle 
farklılık göstermemişlerdir (Çizelge 5).  
 
Çizelge 5. BDÖKF‡ okumaları üzerinden yürütülen doğrulatma çalışmalarının varyans analizi  

Kaynak sd EBVD1 MBVD2 ABVD3 TBVD4 

Tekerrür 2 0.003 - 0.004 0.001 
Genotip 24 0.008** ÖD† 0.009** 0.003** 
Hata 48 0.001 - 0.001 0.001 
R2   0.77 - 0.75 0.71 
DK(%)   5.85 - 5.7 3.13 
GAKD¥   0.85 ± 0.05 - 0.82 ± 0.06 0.80 ± 0.06 
1 EBVD, Ekmeklik buğday bölge verim denemesi  
2 MBVD, Makarnalık buğday bölge verim denemesi 
3 ABVD, Arpa bölge verim denemesi 
4 TBVD, Tritikale bölge verim denemesi 
† ÖD, Önemli değil 
‡ DBÖKF. Düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığı 
¥ GAKD, Geniş anlamda kalıtım derecesi 
** p<0.01 
 

Ekmeklik buğday, arpa ve tritikale bölge verim denemelerinde test edilen genotiplerden alınan 
DBÖKF okumalarına ait GAKD değerleri 0.80±0.06 ile 0.85±0.05 arasında değişmiştir (Çizelge 5). 
Doğrulatma çalışmalarında da GAKD değerlerinin yüksek olması, ilkbahar erken gelişimini tahmin 
etmede DBÖKF’nın dolaylı seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceğini göstermektedir.   
 
4. Tartışma 
 

Serin iklim tahıllarında ilkbahar erken gelişimini belirlemek için kullanılan en yaygın yöntem 
görsel skala yöntemidir. Bu yöntemde parseldeki bitkiler ilkbaharda gelişim durumlarına göre görsel 
olarak 1-9 skalası kullanılarak değerlendirilir. Hızlı ve ucuz olmasının yanında parselden örnekleme 
yapılmadan yani parselin bütünlüğüne zarar vermeden gözlem alındığı için bu yöntemin avantajlı 
olarak kabul edilebilir. Fakat parsellerin görsel değerlendirilmesi deneyim gerektirmektedir. Dahası 
iki tecrübeli gözlemci bile aynı parsele farklı skala değeri verebilmektedir. Dolasıyle bu yöntemin 
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güvenilirliği oldukça düşüktür. Aynı zaman da bu yöntem kişinin deneyimine bağlı olduğundan 
dolayı tekrarlanabilirlik düzeyi de düşüktür (Çizelge 6).  
 
Çizelge 6. Görsel skala, EDTÜTA ve DBÖKF’nın karşılaştırılması 

 Kriter Görsel Skala EDTÜTA† DBÖKF‡ 
Hızlı  +  -  + 
Güvenilir  -  +  + 
Tekrarlanabilir  -  +  + 
Ucuz  +  -  - 
Bitkiyi tahrip etme  +  -  + 
† EDTÜTA: Erken dönem toprak üstü taze ağırlığı 
‡ DBÖKF. Düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığı 
 

İlkbahar erken gelişimini tahminde kullanılabilecek diğer bir yöntem EDTÜTA’dır. Bitkiler 
parselde toprak üstünden kesilerek örnekleme yapıldığından dolayı bu yöntem hem hızlı olmayıp 
ve hemde fazla işgücü gerektirmektedir. Dahası parselde bitkiler kesilerek örnekleme yapıldığından 
dolayı tüm parselden elde edilecek bazı önemli tarımsal özellikler (dane verimi gibi) olumsuz 
etkilenmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, EDTÜTA yöntemi görsel değerlendirme 
yöntemine göre daha güvenilir ve tekrarlanabilir niteliktedir (Çizelge 6). 

İlkbahar erken gelişimini tahmin etmede kullanılabilecek diğer bir yöntem ise DBÖKF’dır. Bu 
yöntem ilk iki yöntemden metodolojik olarak oldukça farklıdır. Algılayıcı kullanılarak parselinin 
yaklaşık % 75’inde okuma yapıldığından elde edilen kantitatif veriler güvenilir olmaktadır. Yüksek 
tekrarlanabilirliğinin yanında, parselden çok hızlı veri elde edilmektedir. Dahası parseldeki bitki 
aksamından uzaktan algılama ile veri toplandığından dolayı, parseldeki bitki tahrip edilmemekte ve 
tüm parselden alınacak daha sonraki özelliklerin (dane verimi gibi) verilerilerini de 
etkilememektedir. Bu yöntemin dezavantajları ise algılayıcı aletin yutdışından ithal edilmesi ve 
aletin kullanımının deneyim ve bilgi istemesidir (Çizelge 6).  

Her ne kadar serin iklim tahılları ıslah programlarında ilkbahar erken gelişiminin 
gözlemlenmesi önemli ise de pek çok etken ilkbahar erken gelişimini etkileyebilmekte ve/veya 
değiştirebilmektedir. Bu etkenlerden bazıları genotipik, bazıları ise çevresel olabilir. Yaprak alanı, 
yaprak kalınlığı, embryonun büyüklüğü ve ağırlığı, koleoptil kardeşi, kök kitlesi ve yayılımı, tohumun 
element içeriği (Zn, Mn, P gibi), soğukluk, vernelizasyon, fotoperiyot, kısalık gibi karakterlerle ilgili 
genler genotipik olup bitkinin ilkbahar erken gelişimi etkileyebilmektedir. Yabancı otlar, hastalıklar, 
zararlılar, toprak verimliliği, ekim sıklığı ve zamanı, gübreleme, sulama, sıcaklık gibi çevresel 
etkenlerde ilkbahar erken gelişimini etkileyebilmektedir.  
 
7. Sonuç 

 
Serin iklim tahılları ıslahında ilkbahar erken gelişimi için seleksiyon yapılacak ise hızlı, 

güvenilir, tekrarlanabilir ve deneme bitkisini tahrip etmeyen yöntemler tercih edilmelidir. DBÖKF 
yöntemi tüm bu kriterleri yerine getiriyor gözükmektedir. Özellikle çok fazla ıslah materyali 
taranacaksa bu yöntemin tercih edilmesi isabetli olacaktır.  
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Özet 
 

Islah programlarının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için materyal akışının sürekli ve sürdürülebilir 
olarak sağlanması önemlidir. Uluslararası araştırma merkezleri serbest ve sürekli materyal değişiminde önemli 
görevler üstlenmektedir. Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı (IWWIP) çerçevesinde Balkan ve 
Doğu Avrupa ülke materyallerinden bir deneme oluşturulmuştur. Denemeler 1999-2006 yılları arasında Orta 
Asya, Balkanlar, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuştur. Ülke sayısı yıllara göre 7-14 
arasında değişirken, lokasyon sayısı 11-23 arasında değişmiştir. Türkiye’de Konya’da da denenmiştir. 
Denemelerde, standartlar dahil 4 yıl 49, 4 yıl da 64 genotip yer almıştır. Bezostaya ve Seri82 bütün 
denemelerde standart olarak yer almıştır. Materyal sayısına bağlı olarak denemeler 7x7 veya 8x8 latis 
deneme deseninde, üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Verimin yanı sıra boy, sarı ve kahverengi pas, 
septoria, bin dane ağırlığı, hektolitre, ağırlığı kışa dayanıklılık gibi karakterler de ölçülmüştür. Denemelerin 
yıllar üzerinden genel verim ortalaması 2566-5932 Kg/ha arasında değişirken, Konya’da 2821-7373 Kg/da 
arasında değişmiştir. Bezostaya’nın ortalama verimi 4206-5415 Kg/ha arasında değişirken, Konya’da 3940-
7401 Kg/da olmuştur. Seri82’nin verimleri ise sırasıyla 4171-5263 Kg/ha ve 3175-6596 Kg/ha olmuştur. 
Konya’da Bezostaya’dan yıllara göre % 14-39 daha yüksek verim veren genotipler olurken 22 adedi üstün 
performansları ile dikkat çekmiştir. Bu çalışma sonucunda değişik açılardan standartlardan daha üstün 
materyaller belirlenerek ıslah programlarında ebeveyn olarak kullanılmak ulusal ve uluslararası ıslah 
programlarına aktarılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler; Islah, Verim, IWWIP 
 

Adaptation of Eastern European Bread Wheat Genotypes to Konya 
Conditions and Possibilities of Using them in Breeding Programs 

 
Abstract 
 

Free germplasm exchange is important for a successful breeding program. International Agricultural 
Research Centers facilitate material exchange. In the context of International Winter Wheat Improvement 
Program (IWWIP) Balkan and Eastern European countries’ material have been compiled in a trial. The trials 
have been conducted in Central Asia, European countries and USA in 1999-2006; same as in Konya. The 
number of countries changed 7-14, but number of locations were 11-23 over years. The number of entries, 
including standards were 49 for 4 years, 64 for the rest. Bezostaya and Seri82 were common standards in all 
experiments. The experimental designs were 7X7 or 8X8 lattice with three replications depending on the 
number of entries. In addition to yield plant height, yellow and leaf rust, septoria, TKW, winter hardiness were 
observed. Grand means of trial yields over years were 2566-5932 Kg/ha, it was 2821-7323 Kg/ha in Konya. 
The grand means of Bezostaya yields changed 4206-5415 Kg/ha, Bezostaya yields changed 3940-7401 
Kg/ha in Konya. They were 4171-5263 Kg/ha and 3175-6596 Kg/ha for Seri82 respectively. There were 
genotypes giving 14-39 % higher yield than Bezostaya over years and 22 of them performed superior in 
Konya. As a result, the genotypes were determined that were superior to checks and included in national and 
international breeding programs. 
 
Key Words; Breeding, Yield, IWWIP 
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Denemenin oluşturulmasının en önemli amacı, Doğu Avrupa ülkeleri ıslah programları ile dünyanın 
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diğer bölgelerindeki kışlık buğday ıslah programları arasında materyal değişimini etkin ve 
sürdürülebilir bir şekilde sağlamak ve dünyadaki kışlık buğday ıslah programları arasındaki 
işbirliğini geliştirmektir. Dünyada serbest ve sürekli materyal değişiminin giderek zorlaşması 
araştırmacıları değişik alternatiflerin geliştirilmesine yönlendirmiştir; bu çalışma da bunlardan 
birisidir. 

Dünyada buğday üretimi 1960-1990 arasında her 10 yılda bir 100 milyon ton artış ile 1960’da 
225 milyon tondan 1990’da 593 milyon tona ulaşmıştır. Bu artışın yarısı genetik ilerlemeden 
kaynaklanmaktadır (Oleson, 1994). 2000 Yılından sonra ise dünya buğday üretimi en düşük 
2003’de 559 milyon ton ile en yüksek 2004 yılında 632 milyon ton arasında değişirken, ortalama 
600 milyon ton civarında olmaktadır (Faostat.fao.org).  Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de buğday 
ıslahçıları kendinden önceki birkaç generasyon ıslahçının yapmış olduğu gelişmeleri temel alarak 
ilerlemeler yapmaktadır. Özellikle uluslararası materyal değişimin hızlandığı ve yaygınlaştığı 
1960’lardan sonra, ıslahçılar sadece kendi ülkelerindeki ıslahçıların geliştirmiş olduğu ve var olan 
materyal ile çalışmalarını sınırlamamışlar diğer ülkelerde geliştirilmiş olan ve uluslararası değişim 
sonucu gelen materyalleri de gerek çeşit olarak Türkiye’de tescil ettirerek üretime sunmuşlar 
gerekse ıslah programlarında ebeveyn olarak kullanmışlardır. Birinci seçeneğe en iyi örneklerden 
birisi Bezostaya olurken son yıllarda tescil ettirilen buğday çeşitlerinin hemen hepsinin 
pedigrilerinde değişik sayıda yabancı kaynaklı materyal bulunmaktadır. Bu sonuç uluslararası 
materyal değişiminin önemini göstermesi bakımından önemli bir örnektir. Materyal değişiminin 
sürekli ve istenilen düzeyde olması için ıslah programları kendi aralarında materyal değişimi 
yaparken ülkeler arası materyal değişimleri daha çok uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla 
yapılmaktadır. 

Bu denemenin oluşturulması için katılan her program 2-4 adet ileri kademe materyal 
sağlamıştır. İlk yıllarda programlar çoğunlukla çeşit sağlamışken, daha sonraki yıllarda ileri kademe 
materyalleri sağlamışlardır. Her program sağlayacağı hat/çeşitten yarım kg tohumu Türkiye’ye 
göndermiş, Türkiye’de çoğaltılan tohumlar denemenin hazırlanmasında kullanılmıştır. Böylece bir 
önceki yılın yetişme ve yetiştirme koşullarından oluşan farklılıklar ortadan kaldırılmıştır. Denemeye 
15 ülke materyal sağlarken, 16 ülke denemelerin yürütülmesinde yer almıştır (Çizelge 1). Her ülke 
değişik sayıda materyal sağlarken ABD en fazla sayıda materyali sağlamış, ABD’yi Macaristan ve 
Bulgaristan takip etmiştir. Toplam 394 adet materyal denenmiştir. Tajikistan denemenin kurulduğu 
süre içinde hiç materyal sağlamamışken denemelerin kurulmasında yer almıştır. 

 
Çizelge 1. Denemeye materyal sağlayan ülkeler ve sağladıkları materyal sayıları (adet). 

Ülke Hat Ülke Hat 
ABD 77 Çek Cum 15 
IWWIP 62 Moldova 15 
Ukrayna 44 Kırgızistan 12 
Macaristan 36 Özbekistan 12 
Bulgaristan 33 Azerbaycan 6 
Kazakistan 27 Gürcistan 6 
Romanya 26 Ermenistan 3 
Rusya 20 Tajikistan 0 
    TOPLAM 394 
 

Türkiye’de değişik ıslah programları denemelerin yürütülmesinde yer almıştır. Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya (BDUTAE) bunlardan birisidir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Deneme 8 yıl boyunca değişik ülkelerde ve lokasyonlarda yürütülmüştür. Denemelerde 4 yıl 
standartlar dahil 49 hat/çeşit, 4 yıl ise 64 hat/çeşit yer almıştır. Materyal sayına bağlı olarak 
denemeler 7 x 7 veya 8 X 8 Lattice Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Hasatta 
parsel boyutları 5 x 1.2 m = 6 m2’dir. Bezostaya ve Seri82 bütün lokasyon ve yıllarda ortak standart 
olarak kullanılmış, her program deneme kurduğu yerde 1 adet kendi standardını koymuştur. 
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Deneme değişik yıllarda değişik sayıda lokasyonda yürütülmüştür. (Çizelge 2). 2006 Yılında 11 
lokasyonda yürütülmüşten 2002 yılında 23 lokasyonda yürütülmüştür. 
Çizelge 2. Denemelerin yıllar üzerinden yürütüldüğü lokasyon sayıları 

Yıl Lokasyon sayısı 
1999 22 
2000 20 
2001 21 
2002 23 
2003 21 
2004 17 
2005 16 
2006 11 

 
Denemede bitki boyu, başaklanma tarihi, kışa dayanıklılık, bin dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, 

verim her lokasyonda ölçülmüşken, hastalıklardan sarı pas, kahverengi pas, kara pas, külleme, 
septoria, fusarium nivale, scab ve virüs hastalıklarına karşı çeşitlerin reaksiyonları doğal epidemi 
koşullarında belirlenmiştir. 

Denemeler yıllar içinde yağışın yüksek olduğu lokasyonlarda sulanmazken, yağışın az olduğu 
yerlerde 2-3 kez bitki su ihtiyacı duyduğu zaman sulanmıştır. Gübre uygulaması yine lokasyonlara 
göre değişmekle beraber 12-16 Kg/da N, 6-8Kg/da P2O5 uygulanmıştır. Konya’da uygulanan 
gübre dozu ise 12 Kg/N, 8 Kg/da P2O5’dir. 
 
3. Sonuç ve Tartışma 

 
Denemelerin yıllar üzerinden ortalamaları 2566-5932 Kg/ha arasında değişirken, aynı 

denemenin Konya’daki ortalama verimleri 2821-7373 Kg/ha arasında değişmiştir (Çizelge 3). 
Denemenin genel ortalaması 5063 Kg/ha iken, Konya’nın genel ortalaması 5461 Kg/ha olmuştur. 
Denemelerde bütün yıl ve lokasyonlarda standart olarak kullanılan Bezostaya’nın yıllar üzerinden 
ortalama verimi 4206 Kg/ha ile 5415 Kg/ha arasında değişirken, Konya’da 3940 Kg/ha ile 7401 
Kg/ha arasında değişmiştir (Çizelge 4). 
 
Çizelge 3. Denemelerin yıllar üzerinden ortalama verimleri (Kg/ha) 

Yıl Genel ortalama Konya 

1999 5238 7373 
2000 5252 4715 
2001 2566 5399 
2002 5541 4520 
2003 4821 2821 
2004 5915 7173 
2005 5238 5975 
2006 5932 5711 
Ort 5063 5461 
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Çizelge 4. Bezostaya’nın yıllar üzerinden ortalama verimleri (Kg/da) 

Yıl Deneme genel ortalama Konya 

1999 4907 7401 
2000 4907 5206 
2001 4206 4817 
2002 5004 4206 
2003 4637 3940 
2004 5144 6079 
2005 4688 5248 
2006 5415 5887 
Ort 4864 5348 
 
Aynı durumda Seri82’nin verimleri 4171-5263 Kg/ha arasında değişirken, Konya’da 3175-6596 

Kg/ha arasında değişmiştir. Her yıl Konya’da, ilk üç sırada yer alan hat/çeşitlerin ortalama verimleri 
4489-9104 Kg/ha rasında değişirken, Bezostaya’dan en düşük % 14, en yüksek % 39 daha yüksek 
verim vermiştir (Çizelge 5). 
 
Çizelge 5. Konya’da verimde ilk üç sırada yer alan hat/çeşitlerin ortalama verimi (Kg /ha) ve 
Bezostaya’ya karşılaştırmaları. 

Yıl İlk 3 hat/çeşit verimi Konya Bez % Bez 
1999 9104 100 123 
2000 5867 100 113 
2001 6212 100 129 
2002 5456 100 130 
2003 4489 100 114 
2004 8460 100 139 
2005 7216 100 138 
2006 6947 100 118 

 
Bu sonuç, gerek sulanır gerekse yağmura bağımlı alanlarda geniş olarak yetiştirilen 

Bezostaya’dan daha yüksek verimli hat/çeşitlerin bu deneme içindeki hatlardan seçmenin mümkün 
olduğunu göstermektedir. Buğday üretiminde son yıllarda girdilerin oldukça yükselmiş olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, aynı üretim girdileri ile % 30’ların üzerinde verim artışının üreticinin 
gelirinde önemli artışlar sağlayacağı açıktır. Bu arada materyal değişiminin ne kadar önemli olduğu 
bir kez daha görülmekedir. Konya koşullarında iyi performans gösteren materyaller değişik 
ülkelerden gelmektedir (Çizelge 6) 

Değişik ülkelerden gelen materyallerin Konya koşullarında sadece performansları ile değil ıslah 
çalışmalarında verim potansiyelinin yükseltilmesinde ve diğer özelliklerin iyileştirilmesinde önemli 
genitörler olarak da kullanılabilecekleri görülmüştür. Islah çalışmalarında değişik özellikleri 
bakımından seçilen materyallerin yerli materyal ile melezlenmeleri sonucu önümüzdeki yıllarda 
gerek çeşit olarak gerekse ıslah programlarında ebeveyn olarak kullanılmak üzere materyallerin 
geliştirileceği beklenebilir. Nitekim Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı (IWWIP) 
çerçevesinde bu materyaller melezleme programında ebeveyn olarak kullanılmışlardır. 2007-2008 
yetiştirme yılında IWWIP verim denemelerinde yer alan hatların içerisinde bu materyaller ebeveyn 
olarak yer almaktadırlar.  08AYT Irrigated verim denemesinde yer alan 50 hattan 14’ünde bu 
hat/çeşitler ebeveyn olarak yer alırken; 08AYT SA’da 50 de 8; 08AYT SIR’da 125’de 46; 08YT 
Irr’da 225’de 92; 08YT SA’da 275’de 96 ve 08YT SIR’da 500 hattan 160’ında bu hat/çeşitler yer 
almıştır. Bu sonuç bu materyalin aynı zamanda kıymetli bir ıslah materyali olduğunu 
göstermektedir.  
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Çizelge 6. Konya koşullarında iyi performans gösteren hat/çeşitler. 

Genotipler Ülke 
GK PINKA SZ 
ZHETISU KAZ 
KHARKOVSKAYA107 UKR-KH 
BOEMA RO-FL 
TX96V2427 US-TX 
494J6.11//TRAP#1/BOW MX-CIT 
ZUSTRICH UKR-OD 
LC924/PETJA BUL-SAD 
1078-2KK BUL-DOB 
KM45/PLOVDIV BUL-SAD 
SHARK/F4105W2.1 TCI 
Jagger KS 
OK81306//ANB/BUC/3/SAULESKU43 MX 
ARAP KAZ-ALM 
RUSSA RUS-KR 
DALNITSKAYA UKR 
OK94P549-11 USA-OK 
ERYTHROSPERMUM 270 UKR-KHA 
KUPAVA RUS-KRA 
KRISTADORA BUL-DO 
ASYL KAZ 
PNR2548/STAR1 ORMXTCI 
 

Sıkça sorulan sorulardan birisi buğdayda sürdürülebilir verim platosuna erişildi midir? Son 50 
yılda buğday verimi % 136 artmış olmasına rağmen buğday ıslah tarihinde bu sorunun zaman 
zaman sorulduğu belirlenmiştir (Evans 1986). Sınırlayıcı faktörün sadece genetik potansiyel 
olduğu, diğer bütün koşulların optimum olduğu durumda buğday veriminin 20 t/ha olduğu 
hesaplanmaktadır (Hansen et al. 1982). Oysa dünya ortalama buğday verimi 2000-2007 yılları 
arasında 2.69-2.79 arasında değişmiştir (Faostat.fao.org).  Islahçı ve üreticilerin ana hedefi 
potansiyel verimden daha çok gerçek ve ekonomik olarak alınabilecek verimdir. Çalışmada yer 
alan hat/çeşitlerden verim yönünden ilk üç sırada yer alanların ortalama verimlerinin Bezostaya’dan 
% 40’a yakın yüksek olması aynı üretim girdileri ile sadece genetik potansiyelin yükseltilmesi 
sonucu verimi artırmanın mümkün olduğunu göstermektedir. 

Bir ıslah programının ana evreleri a. Sınırlayıcı faktörlerin belirlenmesi b. Bu sınırlayıcı 
faktörleri aşacak yeterli varyasyonun var olup olmadığının belirlenmesi, yoksa yaratılması c. 
Ebeveynlerin seçilerek uygun kombinasyonların oluşturulması d. Uygun seleksiyon yöntemleri ve 
seleksiyon baskısının uygulanarak uygun genotiplerin seçilmesi e. Uygun lokasyonlarda bunların 
test edilmesi f. Tescil ettirilip tohumluk üretiminin yapılarak üreticiye ulaştırılmasıdır (Krostand 
1997’den değiştirilerek). Uluslarası materyal değişiminin ıslahın önemli aşamaları olan b ve c 
evrelerinde oldukça önemli olduğu aşikardır. Buğdayın ıslah tarihi bununla ilgili örneklerle doludur 
(Kronstad 1997). Denemelerde yer alan hatlardan bazılarının verim, hastalıklara dayanıklılık ve 
kalite açısından daha iyi durumda olmaları bu hat/çeşitlerin bu özellikler yönünden genetik 
varyasyonun artırılması amacıyla kullanılabileceği ve bunların ıslah programları için kıymetli 
genetik kaynaklar olabileceğini göstermektedir. 

Sonuç olarak bu çalışma ile Türkiye Konya şartlarında denenen materyalden verim, 
hastalıklara dayanıklılık, kalite açısından materyal seçmek ve bunları ıslah programlarında 
kullanmanın mümkün olduğu belirlenmiştir. 
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Özet  

 
Bu araştırma, İç Anadolu Bölgesinden (Sivas, Konya, Eskişehir, Yozgat, Kayseri) toplanan 82 adet kışlık 

yerel ekmeklik buğday populasyonunu bazı kantitatif özelliklerine göre karakterize etmek, bunlardan tane 
verimi ve kalite özelliklerine göre seçilen saf hatları 14 tescilli çeşitle karşılaştırmak amacıyla, 2002-2005 yılları 
arasında Konya kuru koşullarında yürütülmüştür. Birinci araştırma yılında, incelenen karakterlerden başakta 
tane ağırlığı, tek bitki tane verimi, başak boyu , fertil kardeş sayısı ve başakta tane sayısında yüksek 
varyasyonlar elde edilmiş, bu karakterlere göre tek bitki seleksiyonu yapılmıştır. İkinci araştırma yılında, saf 
hatlar (tek bitkiler) ve üç standart çeşit başak sıraları şeklinde ekilmiş, tane verimi, bazı verim unsurları ve 
kalite özellikleri incelenmiştir. İncelenen özellikler yönünden değerlendirilen saf hatlarda önemli varyasyonlar 
tespit edilmiş olup, tane verimi ve kalite özellikleri yönünden standart çeşitlerden daha üstün özeliklere sahip 
saf hatların bulunduğu belirlenmiş, saf hatlardan 74 adedi seçilmiştir. Üçüncü araştırma yılında, 74 adet saf 
hat ve 14 standart çeşitle parseller halinde deneme kurulmuştur. Denemede, tane verimi, bazı verim ve kalite 
karakterleri belirlenmiş, bu karakterler yönünden saf hatlar standart çeşitlerle karşılaştırılmıştır. Araştırma 
sonucunda yerel populasyonlardan seçilen bazı hatların kuru koşullarda tane verimi ve kalite özellikleri 
yönünden tescilli çeşitlerden daha üstün olduğu, bu nedenle İç Anadolu Bölgesi yerel ekmeklik buğday 
populasyonlarının yürütülecek ıslah çalışmalarında genetik kaynak olarak kullanılabilecek potansiyeli taşıdığı 
kanaatine varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler : İç Anadolu Bölgesi, Karakterizasyon, Kalite özellikleri, Saf hat, Seleksiyon, Tane verimi, 
Yerel kışlık ekmeklik buğday 
 

Comparison of Some Standart Varieties and Pure Lines Derived From  
Bread Wheat Landraces Of Central Anatolian Region By Grain Yield and 

Quality Traits 
 
Abstract 

 
This study was conducted to characterize 82 accessions, collected from different provinces in Central 

Anatolian Region of Turkey, some quantitative tarits and to develop pure lines by yield and quality traits, and 
to compare these developmend pure lines with 14 standart varieties. Experiments were carried out in dry 
conditions between 2002 and 2005 in Konya. In the first year of the study,the largest variation was estimated 
for grain weight per  spike, single plant grain yield, spike length, fertil tiller number and grain number per spike. 
Selection based on these traits were fulfilled.In the second year, selected plants and standard varieties were 
planted in ear rows. In the each row, grain yield, some yield components and quality traits were measured. All 
these traits showed that there was a great variation among ear rows (pure lines). Some pure lines showed 
superiority over standard varieties for both grain yield and quality traits. Within all ear rows, 74 pure lines were 
selected to test in the third year. In the thirt year, pure lines with 14 standart varieties were tested. Grain yield, 
some yield and quality components were measured. Comparition of pure lines with standart varieties with 
these traits showed that there were pure lines which were superior to standart varieties for grain yield and 
quality traits. These landraces from Central Anatolian Region of Turkey have important genetic potential for 
winter wheat breeding programs in Turkey. 
 
Key Words: Central Anatolian Region, Characterization, Quality Traits, Selection, Pure line, Grain yield, 
Winter bread wheat landraces,  
                                                 
* Bu araştırma Mevlüt AKÇURA’nın doktora tezinin bir kısmının özetidir 
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1. Giriş 
 

Türkiye buğdayın ilk kültürünün yapıldığı gen merkezlerinden birisidir (Gökgöl 1939). Türkiye 
yerel buğday populasyonlarının değerlendirilmesi ile ilgili değişik ülkelerde çok sayıda araştırma 
yapılmış olmasına rağmen bu tür çalışmalar Türkiye deki araştırmacılar tarafından çok yaygın 
yapılmamıştır (Zencirci 1995). Ülkemizde de tescilli çeşitlerin ekim alanlarının artmasıyla birlikte 
ıslah çalışmaları için önemli potansiyel taşıyan yerel buğday çeşitlerimiz giderek yok olmaktadır.  

Ulusal Gen Bankasının kurulmasıyla 1960’lı yıllardan itibaren ülkemizin değişik yerlerinden 
çok sayıda yerel ekmeklik buğday çeşidi toplanmış ve korumaya alınmıştır. Fakat kuru koşullarda, 
bu materyallerin ıslah  çalışmaların da kullanımına yönelik yapılan araştırmalar sınırlı kalmıştır. 
Gökgöl (1939)’den sonra yürütülen bir kaç araştırmada ülkemiz yerel buğdaylarında birçok özellik 
bakımından ıslah çalışmaları için yeterli varyasyon olduğu belirtilmiştir (Zencirci, 1995; Karagöz ve 
Zencirci 2005; Zencirci ve Karagöz 2005; Akçura ve Topal 2006). Fakat, bu varyasyonu 
değerlendirmek, seleksiyonla saf hatlar geliştirmek, saf hatları özellikle Orta Anadolu koşullarında 
tane verimi ve kalite karakterleri bakımından standart çeşitlerle karşılaştırmak amacıyla yapılan 
çalışmalarda son yıllarda çok yaygın yapılmamıştır. Bu nedenle,  ülkemizde buğday üretimini 
sınırlayan, tarımsal, patolojik kalite karakterlerindeki yetersizliği giderebilmek ya da iyileştirebilmek 
için, soğuğa, kurağa, hastalık ve zararlılara dayanıklılık bakımından uygun genetik kaynakların 
bulunmasına yönelik yerel materyal toplama ve tanımlama çalışmalarına gereksinme vardır.  

Bu araştırma, İç Anadolu Bölgesinden (Sivas, Konya, Eskişehir, Yozgat, Kayseri) toplanan 82 
adet kışlık yerel ekmeklik buğday populasyonunu bazı kalitatif ve kantitatif özelliklerine göre 
karakterize etmek, populasyonlardan tane verimi ve kalite özelliklerine göre seçilen saf hatları 14 
tescilli çeşitle karşılaştırmak amacıyla, 2002-2005 yılları arasında Konya kuru koşullarında 
yürütülmüştür. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Üç yıllık deneme sezonunda yürütülen (2003, 2004, 2005) bu araştırmada, İç Anadolu 

Bölgesinin değişik illerinden (Konya, Sivas, Eskişehir, Yozgat, Kayseri) toplanan 82 adet kışlık 
yerel ekmeklik buğday populasyonu (Çizelge 1.) başlangıç materyali olmuş, bu materyalden saf 
hatlar, saf hatlardan hatlar geliştirilerek değerlendirilmiştir. Birinci deneme yılında (2002–2003) 
başlangıç materyali olarak kullanılan 82 adet kışlık yerel ekmeklik buğday populasyonu ve 3 adet 
tescilli çeşit (Gerek–79, Dağdaş–94, Karahan-99) ile birlikte Agumented Deneme Desenine göre 
başak sırası mibzeri ile her sırada 20 adet tohum olacak şekilde, 25 cm sıra arası mesafede 1’er 
metrelik 6 sıra (1.5 m x 1 m) olarak ekilmiştir. Yerel populasyonlarda (her populasyonda 
varyasyonu temsil edecek şekilde etiketlenen belirli sayıda tek bitkide) vejetasyon süresinde 
değerlendirilen karakterlere ait ölçüm ve gözlemler alınmış, etiketlenen tek bitkiler ayrı ayrı elle 
başak toplamak sureti ile hasat edilmiştir. Hasat edilen 492 adet tek bitki (saf hat) ikinci deneme yılı 
(2003-2004 sezonu) materyali olarak kullanılmış, her bitki 1 m bir sıra (45 adet tohum) olacak 
şekilde, 3 adet tescilli çeşit (Gerek-79, Dağdaş-94, Karahan-99) ile birlikte Agumented Deneme 
Desenine göre başak sırası mibzeri ile ekilmiştir. 

2004-2005 sezonunda, bir önceki deneme yılında değerlendirilen saf hatların içerisinden sıra 
tane verimi ve kalite karakterlerine göre seçilen 74 adet saf hat ve 4’ü tekerrürlü (Gerek-79, 
Dağdaş-94, Karahan-99 ve Altay-2000) olmak üzere, 14 standart çeşit (Kıraç-66, Bezostaja-1, 
Bolal 2973, Gün-91,Yektay, Mızrak, Harmankaya-99, Bayraktar-2000, Bağcı-2002, Zencirci-2004) 
materyal olarak kullanılmıştır. Deneme Agumented deneme desenine göre planlanmış, parsel alanı 
6 m2 olarak belirlenmiş, ekim parsel mibzeri ile her parselde 6 sıra ve m2’de 550 adet tohum olacak 
şekilde yapılmıştır. 

Denemeler kuru koşullarda yürütülmüş, fakat üçüncü deneme yılında deneme yeri toprak 
hazırlığı yapılmadan önce Eylül ayı içerisinde salma sulama ile sulanmış, toprak hazırlığı yapılarak 
Ekim ayı içerisinde ekim yapılmıştır. 

Her üç deneme yılında her parsele ekimle birlikte, 2.7 kg/da N ve 6.9 kg/da P2O5 verilmiştir. 
Kardeşlenme döneminde, ilave olarak 4.3 kg/da N olacak şekilde, % 33’lük amonyum nitrat gübresi 
verilmiş, yabancı ot kontrolü kimyasal mücadele yöntemi ile yapılmıştır. Birinci ve ikinci deneme 
yılında el ile hasat ve harman yapılırken, üçüncü deneme yılında ise parsel biçerdöveri ile hasat 
yapılmıştır. 
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Denemenin ilk yılında 11 adet kantitatif karakter [fertil kardeş sayısı (adet), bitki boyu (cm),  üst 
boğum arası uzunluğu (cm), bayrak yaprak eni (cm), bayrak yaprak boyu (cm),  başak boyu (cm), 
başakta fertil başakçık sayısı (adet), başakta tane sayısı (adet), başakta tane ağırlığı (g), tek bitki 
tane verimi (g) ve bin tane ağırlığı (g)]   incelenirken, ikinci ve üçüncü yılında 9 adet verim ve kalite 
karakteri (tane verimi, başak boyu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, bitki 
boyu, tanede protein oranı, kuru gluten oranı, mini-SDS sedimantasyon) değerlendirilmiştir. Yapılan 
istatistiki değerlendirmelerde Microsoft Excel, SAS (SAS Institute., 1999) ve Cropstat (IRRI, 2007) 
istatistik paket programları kullanılmıştır. 
 
Çizelge 1. Araştırma materyali olarak kullanılan yerel kışlık ekmeklik buğday populasyonlarına ait 
bilgiler 

Kayıt No: Yükselti (m) İl Kayıt No: Yükselti (m) İl 
TR 55150 1090 Eskişehir TR 53296 1370 Sivas 
TR 55153  Eskişehir TR 53299 1400 Sivas 
TR 55154 1700 Eskişehir TR 53304 1370 Sivas 
TR 55155 1525 Eskişehir TR 53305 1550 Sivas 
TR 55156 1450 Eskişehir TR 53312 1590 Sivas 
TR 55157 1050 Eskişehir TR 53313 1640 Sivas 
TR 55164  Eskişehir TR 53318 1350 Sivas 
TR 55180  Eskişehir TR 53323 1400 Sivas 
TR 55181  Eskişehir TR 53326  Sivas 
TR 55183  Eskişehir TR 53327 1660 Sivas 
TR 55184  Eskişehir TR 53337 1450 Sivas 
TR 57999  Eskişehir TR 53339  Sivas 
TR 32034 1090 Kayseri TR 53340  Sivas 
TR 35408  Konya TR 53342 1260 Sivas 
TR 35409  Konya TR 53343 1260 Sivas 
TR 38894  Konya TR 53345 1260 Sivas 
TR 38895  Konya TR 53346 1250 Sivas 
BD 0021  Konya TR 53353 1300 Sivas 
TR 52021 650 Konya TR 53354 1260 Sivas 
TR 63316  Konya TR 53355 1440 Sivas 
TR 63319  Konya TR 53356 1440 Sivas 
TR 39577 1300 Sivas TR 53359 1350 Sivas 
TR 45316 1450 Sivas TR 53363 1380 Sivas 
TR 45317 1340 Sivas TR 53365 1450 Sivas 
TR 45324 1500 Sivas TR 53366 1450 Sivas 
TR 46889 1730 Sivas TR 53370 1230 Sivas 
TR 46890 1300 Sivas TR 53371 1230 Sivas 
TR 46891 1300 Sivas TR 53374 1290 Sivas 
TR 46892 1300 Sivas TR 53375 1290 Sivas 
TR 46897 1300 Sivas TR 53376 1440 Sivas 
TR 48058 1930 Sivas TR 53380 1400 Sivas 
TR 48059 1730 Sivas TR 55002 1550 Sivas 
TR 48060 1730 Sivas TR 55005 1620 Sivas 
TR 48061 1730 Sivas TR 55010 1500 Sivas 
TR 48062 1730 Sivas TR 35147 1100 Yozgat 
TR 48065 1730 Sivas TR 45303 950 Yozgat 
TR 48067 1310 Sivas TR 45306 1200 Yozgat 
TR 52049 900 Sivas TR 45308 1100 Yozgat 
TR 53288 1560 Sivas TR 53862 1450 Yozgat 
TR 53290 1360 Sivas TR 53863 1450 Yozgat 
TR 53292 1420 Sivas TR 54972 1201 Yozgat 
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3-Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 
Denemenin birinci yılında yerel ekmeklik buğday populasyonlarında değerlendirilen 

karakterlere ait değişim katsayıları Çizelge 2 de verilmiştir. İncelenen karakterlerden arasında 
başakta tane ağırlığı en yüksek değişim katsayısına (% 21.27) sahip olmuştur. Bu karakteri tek bitki 
tane verimi (% 20.36) ve başak boyu (% 19.89) izlemiştir. En düşük değişim katsayıları bitki boyu 
(% 8.85) ve başakta fertil başakçık sayısından (% 8.44) elde edilmiştir. 
 
Çizelge 2. Yerel ekmeklik buğday populasyonlarında incelenen kantitatif karakterlerin en düşük, en 
yüksek değerleri ortalamaları ve değişim katsayıları 

Karakterler Min-Mak Ortalama  % DK 
1. Fertil kardeş sayısı (adet)  3.17 -   8.83 5.47 19.40 
2. Bitki boyu (cm)  70.83 - 122.5 95.98 8.85 
3. Üst boğum arası uzunluğu (cm)  21.33 - 46.40 36.70 13.07 
4. Bayrak yaprak eni (cm)  0.74 - 1.85 1.01 16.20 
5. Bayrak yaprak boyu (cm)  7.90 - 16.0 11.84 15.65 
6. Başak Boyu (cm)  3.94 - 10.43 7.47 19.89 
7. Başakta fertil başakçık Sayısı (adet)  12.11 - 17.26 14.58 8.44 
8. Başakta tane sayısı (adet)  25.50 - 51.35 34.0 16.40 
9. Başakta tane ağırlığı (g)  0.50 - 1.50 0.90 21.27 
10. Tek bitki tane verimi (g)  2.54 - 8.82 4.78 20.36 
11. Bin tane ağırlığı (g)  27.78 – 48.0 37.74 11.72 
 

Değişim katsayısının  % 10’ un üzerinde olması durumunda yeterli varyasyon olduğu (Dotlacil 
ve ark., 2003 ve Karagöz  ve Zencirci, 2005) göz önüne alınırsa İç Anadolu Bölgesi yerel buğday 
çeşitlerinde ıslah çalışmalarında kullanılabilecek saf hatların seleksiyonu için yeterli varyasyon 
olduğu söylenebilir. Değişim katsayısı değerlendirilen karakterlerde varyasyonu orta koymaktadır. 
Fakat bitki ıslahçıları açısından frekans dağılımları ve populasyonların tek tek değişim 
katsayısıların durumuda oldukça önemlidir. Bu nedenle, karakterlerin değişim katsayılarına ilave 
olarak, karakterlerden en yüksek değişim katsayına sahip olanlarında (başakta tane ağırlığı, tek 
bitki tane verimi, fertil kardeş sayısı, başak boyu, başakta tane sayısı) frekans dağılımı ve karakter 
değişim katsayısı ilişkileri de incelenmiştir (Şekil 1 ve 2). Şekil 1’de, denemede kullanılan standart 
çeşitlerle (Gerek-79, Dağdaş-94 ve Karahan-99) yerel buğday populasyonları söz konusu 
karakterler bakımından kıyaslanmıştır. Başakta tane ağırlığında kullanılan standart çeşitlerden 
Karahan-99 çeşidi iki adet populasyon hariç diğer populasyonlardan daha yüksek değere sahip 
olurken, Gerek-79 ve Dağdaş-94 çeşitlerinden daha yüksek başakta tane ağırlığına sahip olan 8 
adet populasyon belirlenmiştir. Tek bitki tane verimi bakımından da Karahan-99 çeşidi 
populasyonlardan daha üstün olmuştur. Özellikle fertil kardeş kardeş sayısında standart çeşitlerle 
populasyonlar kıyaslanırsa çok sayıda populasyonun standartlardan daha yüksek değerlere sahip 
olduğu görülmektedir (Şekil 1).Bu sonuçta yerel buğday populasyonlarında kardeşlenme özelliğinin 
standart çeşitlerden daha yüksek olduğunu bildiren araştırmacıların sonuçları ile uyumludur 
(Porceddu ve Mugnozza 1983, Aldel-Ghani ve ark. 1999). 

Frekans dağılımları incelendiği zaman populasyonların çoğunluğu fertil kardeş sayısı ve tek 
bitki tane veriminde orta ve yüksek değişim aralıkların da yer alırken, diğer karakterlerde çoğunluk 
ortanın adlındaki değişim aralıklarında yer almışlardır (Şekil2). 

Ülkemizde yerel buğdaylarla ilgili yapılan çalışmalarda saf hat seleksiyonu yaparak yerel 
buğdayların kuru koşullar için yürütülen ıslah programlarına kazandırılması ile ilgili araştırmalar çok 
yaygın değildir. Bu nedenle birinci deneme yılında değerlendirilen populasyonlardan özellikle 
değişim katsayısına sahip olan karakterler ve karakter ortalamaları göz önüne alınarak tek bitki 
seleksiyonu yapılmış, bu tek bitkiler ikinci deneme yılında saf hat olarak değerlendirilmiştir. Saf 
hatlarla standart çeşitlerin verim,  bazı verim ve kalite karakterlerine ait ortalamaları da Çizelge 3 
de verilmiştir. 
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Çizelge 3 de görüldüğü gibi, özellikle protein oranı ve mini SDS sedimantasyon değerleri 
bakımından çok sayıda saf hat ön plana çıkarken değerlendirilen diğer karakterlerde de ön plana 
çıkan saf hat sayısı az olmuştur. Saf hatların incelenen karakterler bakımından değişim katsayıları 
incelenecek olursa tane verimi (%45.9) en yüksek değere sahip olmuştur. Buna karşılık, protein 
oranı ve Mini SDS sedimantasyon testi değişim katsayısı ise diğer karakterlere göre daha düşük 
belirlenmiştir. Buna rağmen bu iki karakterin ortalama değerleri her üç standart çeşitten daha 
yüksek olmuştur.  

 
Şekil 1. Yüksek değişim katsayısına sahip 
karakterlerde populasyonların dağılımı 

Şekil 2. Yüksek değişim katsayısına sahip 
karakterlerin frekans dağılımları 
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Çizelge 3. İncelenen karakterler bakımından saf hatların ortalamaları, değişim katsayıları ve 
standart çeşitlere göre durumu 

Karakterler Ortalama* (%) 
D.K. Gerek-79 Dağdaş-94 Karahan-99 %Saf Hat  > 

Karahan-99§ 

Tane Verimi (g/ 1 m) 123 45.9 123 110 153 15.8 
Başak Boyu (cm) 10.1 27.4 9.55 9.81 11.58 36.3 
B.F.Bşçık Sayısı (A) 18.6 12.5 18.52 19.19 19.04 21.9 
B.Tane Sayısı (A) 42.5 25.6 41.38 39.19 42.43 33.5 
B.Tane Ağırlığı (g) 1.64 30.3 2.00 2.20 2.23 6.0 
Bintane Ağırlığı (g) 38.7 17.1 38.64 43.01 41.69 7.9 
Bitki Boyu (cm) 78.7 13.7 71.90 80.23 69.34 56.3 
Protein Oranı (%) 15.6 7.4 14.1 15.00 14.90 45.2 
Gluten Oranı (%) 13.1 6.3 12.78 13. 71 12.79 26.5 
Mini-SDS (ml) 15.2 16.6 11.64 14.1 15.0 59.5 
*: n=214 adet saf hat  (128 Sivas, 34 Eskişehir, 25 Yozgat, 24 Konya, 3 Kayseri) §:Karahan-99 çeşidi ile saf hatlar 
kıyaslanmış, söz konusu çeşitten üstün olan saf hatların sayıları yüzde olarak verilmiştir. 

 
Elde edilen bu bulgulara göre saf hatlarda seleksiyon yaparken tane verimi ve verim 

unsurlarına ilave olarak, yüksek ortalamaya sahip olduğu için kalite karakterleri de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalarda karakterler arası ilişkileri görsel olarak 
incelemek ve seleksiyon yapmak amacıyla biplot analiz yöntemi kullanılmaktadır (Yan ve Kang 
2003). Bu nedenle, saf hatlardan seleksiyon yaparken hangi karakterlerin göz önüne alınması 
gerektiğini belirlemek için biplot analizi yapılmış, PCA1 ve PCA2 değerlerinden oluşan grafik Şekil 
3 de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi, bir biri ile olumlu ilişkili olan karakterler bir bölgede 
toplanmıştır. Bu karakterler içerisinden tane verimi ile aynı bölgede yer alan, ıslah çalışmalarında 
da seleksiyon parametresi olarak ta kullanılan, başakta tane ağırlığı, başakta tane sayısı, mini SDS 
sedimantasyon değerine göre saf hat seleksiyonu yapılmış (Şekil 3), seçilen 74 adet saf hat 14 
adet standart çeşitle 3. deneme yılı materyalini oluşturmuştur.  
 

 
Şekil 3. Saf hat karakter ilişkisine göre oluşturulan biplot grafiği  

 
3. deneme yılında; öncelikle tane verimi ile mini SDS sedimantasyon değeri arasındaki ilişkiler 

değerlendirilmiş, daha sonra ise karakterler kullanılarak oluşturulan hatlara ve standart çeşitlere ait 
grafikler yorumlanmıştır (Yan ve Kang 2003). Standart çeşitler ile tane verimi ve mini SDS 
sedimantasyon değeri bakımından öne çıkan hatlar Çizelge 4 de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü 
gibi çeşitlerden en yüksek tane verimi Karahan-99 (464.5 kg/da) ve Kıraç-66  (463.8 kg/da) 
çeşitlerinden elde edilirken, en düşük tane verimini ise Bezostaja-1 (261.1 kg/da) çeşidi vermiştir. 
Hatlarda ise en yüksek tane verimleri Sivas TR 53312 / 6 ve Sivas TR 53345 / 1 hatlarından 
sırasıyla 470.2 kg/da ve 468.2 kg/da olarak elde edilmiştir (Çizelge 4). 
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Çizelge 4. Standart çeşitlerle tane verimi ve kalite karakterlerine göre öne çıkan yerel hatlar 

Genotipler TV SDS GO PO BTA BTS BB BİN 
Altay-2000 309.50 12.00 10.63 12.25 1.62 38.43 88.13 41.97 
Dağdaş-94 390.30 10.05 11.35 12.86 1.90 38.00 103.18 38.00 
Gerek-79 399.20 13.45 10.70 12.35 1.43 36.18 86.56 38.87 
Karahan-99 464.50 14.25 10.70 12.64 1.95 47.00 91.90 43.55 
Bağcı-2002 346.10 11.19 10.16 13.16 1.44 42.00 75.00 39.34 
Bayraktar-2000 315.50 14.20 9.70 11.84 1.26 38.40 80.00 37.43 
Bezostaja-1 261.10 14.69 10.03 13.05 1.78 41.40 100.00 40.53 
Bolal 2973 395.20 13.69 9.29 12.30 1.38 35.20 90.00 38.89 
Gün-91 426.90 14.69 10.29 13.31 1.89 46.40 86.67 38.05 
Harmankaya-98 459.60 16.69 10.29 13.31 1.73 43.00 75.00 37.94 
Kıraç-66 463.80 15.69 11.49 14.12 1.64 39.73 103.33 36.05 
Mızrak 345.50 14.20 10.33 12.72 1.65 40.80 85.00 38.54 
Yektay 460.90 15.20 9.93 11.81 1.74 44.80 85.00 37.07 
TR 57999 / 3 426.80 11.19 12.50 14.75 1.65 36.00 110.00 37.40 
TR 57999 / 5 356.80 19.81 12.48 14.75 1.72 33.00 120.00 44.45 
TR 38894 / 4 437.00 7.56 10.71 12.93 1.80 39.20 110.00 37.61 
TR 52021 / 6 355.10 14.81 11.27 13.17 1.36 35.60 95.00 40.69 
TR 63316 / 3 358.50 17.06 12.04 13.74 1.12 27.60 115.00 47.56 
TR 46891 / 5 291.10 18.19 12.73 14.89 1.60 36.00 100.00 38.30 
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Çizelge 4 (Devam) 

TR 48062 / 1 400.50 10.56 11.64 13.11 1.24 32.80 105.00 34.76 
TR 53292 / 5 150.20 17.81 12.01 14.59 1.46 32.00 95.00 38.80 
TR 53312 / 6 470.20 10.69 12.30 14.37 1.62 43.40 95.00 47.55 
TR 53323 / 1 442.40 10.31 12.40 14.32 1.96 42.80 95.00 37.56 
TR 53345 / 1 468.20 10.81 11.01 13.04 1.67 42.00 120.00 39.91 
TR 53356 / 5 274.70 17.31 12.80 15.16 1.48 37.00 90.00 34.43 
TR 53359 / 4 279.10 17.81 12.98 15.41 1.31 32.20 90.00 36.81 
TR 53375 / 3 348.50 14.81 13.59 16.30 1.07 30.80 100.00 35.91 
TR 55010 / 1 214.10 18.31 11.93 14.04 1.23 28.80 105.00 42.05 
TV: tane verimi  
SDS: Mini-SDS sedimantasyon 
GO: tanede kuru gluten oranı 
PO: tanede protein oranı 

BTA: başakta tane ağırlığı 
BTS: başakta tane sayısı 
BB: bitki boyu 
BİN: bin tane ağırlığı 
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Yerel buğday hatları bu karakter bakımından önemli potansiyel taşımaktadır. Bazı hatların ise 
yüksek mini SDS değerine ilave olarak yüksek tane verimine de sahip olması hatta standart 
çeşitlerin bazılarından da üstün özellikte olması, özellikle Orta Anadolu kuru koşullarında ıslah 
çalışmalarında kullanılacak ebeveynler belirlenirken, yerel buğday çeşitlerinin göz önünde 
bulundurulması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Kalite ıslahı çalışmalarında seleksiyon kriteri olarak kullanılan mini SDS sedimantasyon 
değerlerine bakılacak olursa, standart çeşitlerde, bu değer 10 ml ile 16.6 ml arasında değişim 
gösterirken, hatlarda ise 6 ml ile 19.81 ml arasında değişim göstermiştir (Şekil 4 ).  

 

 
Şekil 4. Üçüncü deneme yılı materyallerine ait tane verimi mini SDS sedimantasyon ilişkisi 

 
Denemenin üçüncü yılında değerlendirilen 74 adet hattın karakterleri arasındaki ilişkileri görsel 

olarak değerlendirmek ve seleksiyonda kullanılabilecek karakterleri daha etkin belirleyebilmek 
amacıyla oluşturulan biplot grafiği Şekil  5 de verilmiştir.   

 

 
Şekil 5. Üçüncü deneme yılında yerel hat karakter ilişkisi 

 
Hatların verileri ile oluşturulan biplot grafiği varyasyonun toplam %56 sını açıklamıştır. Şekil 5 

incelendiği zaman değerlendirilen karakter ya da karakterler bakımından hangi hatların ön plana 
çıktığı, hangi karakterlerin birbiri ile olumlu ilişkili olduğu görülebilir.  Şekilde dört poligon ve bu 
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poligon tarafından belirlenen dört bölge mevcuttur. Bu bölgelere ilave olarak da hatların grafikteki 
yerlerine göre oluşturulan köşegenlerde Şekil 5’in değerlendirilmesini kolaylaştırmadır.  

Şekil incelendiği zaman birinci bölgede mini SDS sedimantasyon, kuru gluten içeriği ve protein 
oranı yer alırken, hatlardan ise TR 53375/3 ve TR 57999/5 hatları köşegenlerde yer almıştır. Bu 
durumda söz konusu üç karakter arasında olumlu ilişki olduğu, bu karakterler bakımından da bu 
bölgede yer alan hatların ön plana çıktığı, hatlar içerisinde ise köşegenlerde yer alan iki adet hattın 
(TR 53375/3 ve TR 57999/5) diğerlerinden daha üstün olduğu söylenebilir.  

İkinci bölgede karakterlerden tane verimi, başakta tane ağırlığı, başakta tane sayısı ve bitki 
boyu yer alırken, köşegenlerde ise TR 53323/1, TR 53345/1 ve TR 53312/6 hatları yer almıştır. Bu 
bölgede yer alan dört özellik arasında olumlu ilişki olduğu, köşegenlerde yer alan hatlarında tane 
verimi başta olmak üzere diğer üç karakter bakımından ön plana çıktığı söylenebilir (Çizelge 4  ).  

Dördüncü bölgede ise değerlendirilen diğer karakterler ile arasında olumlu bir ilişki 
bulunmayan bin tane ağırlığı yer alırken TR 35147/2, TR 35409/4, TR 53318/5 ve TR 45306/5 
hatları köşegenlerde yer almış bu karakter bakımından ön plana çıkmıştır.  

 

 
Şekil 6. Üçüncü deneme yılında denemede  kullanılan standart çeşitler karakter ilişkisi 
 

Çeşitlere ait veriler kullanılarak oluşturulan biplot grafiği incelendiği zaman karakterler 
arasındaki ilişkiler değiştiği söylemek mümkündür (Şekil 6). Oluşturulan bu grafik toplam 
varyasyonun % 64 ünü açıklamıştır. Hatların biplot grafiği ile kıyaslandığı zaman bu oran daha 
yüksektir.  

Çeşitlerden Karahan-99, Yektay,  Harmankaya-98, Gün-91 ve Kıraç-66 ile mini SDS 
sedimantasyon, tane verimi, protein oranı, başakta tane sayısı ve tane ağırlığı birinci bölgede yer 
almıştır. Bu bölgede yer alan çeşitler denemede hem tane verimi hem de mini SDS sedimantasyon 
değeri bakımından ön plana çıkmıştır. Bu durumda ıslah çalışmalarında tane verimi yanında kalite 
karakterlerinin de seleksiyon parametresi olarak kullanılmasından ortaya çıkmıştır. 

Çeşitler arasında Dağdaş-94 çeşidi bitki boyu, Altay-2000 ve Bayraktar 2000 çeşidi bin tane 
ağırlığı bakımından ön plana çıkarken diğer çeşitler ise herhangi bir karakter bakımından ön plana 
çıkmamıştır. 

Yerel hatlarla standart çeşitleri biplot düzeyinde kıyasladığımız zaman ıslahçılara önemli 
bilgiler vermektedir. Yerel hatlarda bitki boyu tane verimi ile olumlu ilişkili iken, çeşitlerde bu ilişki 
belirlenememiştir. Diğer bir durum ise hatlarda tane verimi ile kalite karakterleri arasında yüksek 
ilişki görülmezken, çeşitlerde bu ilişki görülmektedir. Bu durumda, yerel hatlardan yüksek tane 
verimine sahip olanların çok azının yüksek kalite değerlerine sahip olduğunu, yada yüksek kalite 
değerlerine sahip olanlarının yüksek tane verimine sahip olmadığını belirtmek oldukça yerinde bir 
tespittir.  
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4.Sonuç 
 
Tane verimi bakımından standart çeşitlerden daha üstün yerel hatların bulunması, günümüzde 

Orta Anadolu kuru koşullarında yürütülen ıslah çalışmalarında daha çok yabancı orijinli 
ebeveynlerin kullanıldığı gerçeği göz önüne alınırsa oldukça önemli bir sonuçtur. Bu nedenle 
önümüzde yıllarda yerel buğdayların belirli karakterler (tane verimi, kalite, kuraklığa tolerans, 
hastalıklara dayanıklılık vb.) bakımından taranarak Orta Anadolu koşullarında ıslah çalışmalarında 
daha etkin kullanılması için bu tür çalışmaların daha geniş materyalle yapılması daha yararlı 
olacak, ülkemiz ıslah çalışmalarının başarısını artıracak ve yerel buğdaylarımızın kayıt altına 
alınmasını sağlayacaktır. 
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yetiştirilen Bazı Buğday ve Arpa Genotiplerinde 
Soğuğa Dayanıklılığın Belirlenmesi* 
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Özet 
 

Bu çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi için uygun olan bazı ekmeklik buğday ve arpa genotiplerinin soğuğa 
dayanıklılık derecelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma faktöriyel düzenlemede “Tesadüf 
Blokları” deneme desenine göre, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuarlarında ve Atatürk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Toprak Bölümü laboratuarlarında yapılmıştır. 
Çalışmada ekmeklik buğday çeşitlerinden Doğu 88, Karasu 90, Hawk, Palandöken 97, Lancer,  Kıraç 66, 
Gerek 79, Bezostaja 1, Norstar ve yerel populasyonlardan Kırik ve Tir çeşitleri ile ileri kademedeki 4 ekmeklik 
buğday hattı; arpa olarak ise Tokak 157/37, Bülbül 89, Dicktoo, Krusevac 1 ve Hudson arpa çeşitleri ile ileri 
kademedeki 4 hat kullanılmıştır.  Bitkilerin yetiştirilmesinde Hoagland solüsyonu kullanılmıştır . Bitkiler soğuğa 
alışma için 4±0.2°C sıcaklıkta,  0 (kontrol), 7, 21, 35, 49, 70 ve 98 gün bekletilmiştir. Soğuğa dayanıklılığın 
saptanmasında Fowler et al. (1995) tarafından uygulanan yöntem modifiye edilerek kullanılmıştır.  

Genel olarak ekmeklik buğday genotiplerinin arpa genotiplerine göre düşük sıcaklıklara daha dayanıklı 
oldukları tespit edilmiştir. Ekmeklik buğdaylardan düşük sıcaklığa en dayanıklı Norstar  çeşidi  (-13°C), en 
duyarlı ise Kıraç-66 ve Kırik çeşitleri  (sırasıyla -5.4 ve -4.9°C) olmuştur. Arpa genotipleri içerisinde Dicktoo (-
4.9°C), Krusewak 1 ve 12/127 (-4.7°C) genotiplerinin düşük sıcaklığa en dayanıklı, Bülbül 89 (-3.9°C) 
çeşidinin ise en duyarlı olduğu belirlenmiştir. Çalışmada kırmızı taneli ekmeklik buğday genotiplerinin (Doğu 
88, Hawk, Lancer, Karasu 90, Bezostaja 1, Norstar ve DE-6) soğuğa dayanıklılığı beyaz taneli genotiplere 
(Palandöken 97, Kırik, Tir, DE-7, DE-8, DE-9, Gerek 79 ve Kıraç 66) göre daha fazla olmuştur. Ekmeklik 
buğday genotipleri soğuğa en yüksek dayanma kabiliyetine (ortalama -10.8°C) 49 gün soğuğa alıştırma 
süresinde ulaşırken, arpada bu süre 35 gün olmuştur (ortalama -5.7°C).  
 
Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Bölgesi, Buğday, Arpa, Soğuğa dayanıklılık 

 
The Determination of Cold Hardiness on Some Wheat and Barley Genotypes 

Grown in Eastern Anatolia Region* 
 

Abstract 
 

The purpose of this study to determine cold hardiness on some bread wheat and barley genotypes 
suitable for Eastern Anatolia. The study was conducted on randomized complied block trial design in factorial 
arrangement and was carried out at the laboratories of Eastern Anatolia Agricultural Research Institute, 
laboratories of the departments of Field Crops, Horticulture and Soil Science in Faculty of Agriculture, Atatürk 
University.   Bread wheat varieties of Doğu 88, Karasu 90, Hawk, Palandöken 97, Lancer, Kıraç 66, Gerek 79, 
Bezostaja 1, Norstar and local bread wheat varieties of Kırik and Tir along with four bread wheat lines were 
used while Tokak 157/37, Bülbül 89, Dicktoo, Krusewak 1, Hudson barley varieties and four barley lines were 
used in the study. Plants were exposed to 4±0.2 oC temperature for 0 (control), 7, 21, 35, 49, 70 and 98 days.  

In general, analysis of the data was revealed that bread wheat varieties were more tolerant to lower 
temperatures than barley genotypes. It was found that Norstar was the most cold hardy bread wheat variety (-
13oC) as were Kıraç-66 and Kırik varieties the most susceptible ones to lower temperatures (-5.4 and 4.9oC 
respectively).  Also, it was determined that the most cold hardy barley genotypes were Dicktoo (-4,9oC), 
Krusewak 1 varieties and 12/127 line (-4,7oC) while the most susceptible variety was Bülbül 89 (-3,9 oC). It 
was observed that red bread wheat varieties (Doğu 88, Lancer, Karasu 90, Bezostaja 1, Norstar and DE-6) 
had the characteristic of more cold hardiness than white bread wheat varieties (Palandöken 97, Kırik, Tir, DE-
7, DE-8, DE-9, Gerek 79 and Kıraç 66) did. Cold acclimation periods of 49 days in wheat and 35 days in 
barley gave the highest cold hardiness respectively (-10,8oC for wheat and -5,7oC for barley in average).  
 
Key Words: Eastern Anatolia Region, Wheat, Barley, Cold hardiness. 

                                                 
*Bu çalışma, Telat YILDIRIM’ın Doktora tezinin bir kısmıdır.  
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1. Giriş 
 

Tahıllar, dünyada en fazla ekim alanına sahip olan ve üretimi yapılan ürün grubudur. Dünyada 
1.4 milyar hektarlık işlenen toprakların yaklaşık yarısında tahıl ekimi  yapılmaktadır. Dünyada 
tahıllara ayrılan alanların %49.5’inde serin iklim tahılları ekilirken, ülkemizde ekolojik koşullar 
nedeniyle toplam tahıl ekiminin yaklaşık %95'ini serin iklim tahılları (buğday %70.2, arpa %24.5) 
yetiştiriciliği oluşturmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 820 bin ha buğday ve 330 bin ha arpa 
ekim alanı bulunmakta olup buğdaydan 119 kg/da, arpadan ise 138 kg/da verim alınmaktadır. 
Erzurum ilinde buğday ve arpanın ekim alanları sırasıyla 105 209 ve 49 794 ha, verimleri ise 116.5 
ve 177.0 kg/da'dır. Bölge verimleri ülke ortalamasının (buğdayda 216 kg/da, arpada 224 kg/da) 
oldukça altındadır (Anonim 1999). Bu verim düşüklüğünün başlıca nedenleri yerel çeşitlerin yüksek 
oranda kullanılması yanında, yazlık veya dondurma ekim uygulanmasıdır. Bu uygulama şeklinin 
temel nedenlerinden biri ise, çiftçilerin kışlık ekimlerden bitkilerin soğuktan zarar göreceği kaygısını 
taşımalarıdır. Hem ürünü garantiye almak, hem de birim alandan daha yüksek verim elde etmek 
için bitkinin güzden ve kışlık olarak ekilmesi gerekir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıllık yağışı 
600 mm’nin altında olan ve yazları sıcak ve kurak geçen yerlerde kışlık ürünler, yazlıklardan en az 
bir kat daha fazla tane ürünü vermektedir (Kırtok 1974,  Akten 1985). 

Bitkisel üretimi sınırlayan en önemli faktörlerden birisi düşük sıcaklıktır. Genellikle sonbahar 
başlarında ve ilkbaharın sonlarında hava sıcaklığında görülen ani düşüşler, tarla ve bahçe 
koşullarında yetiştirilen bitkilere şok etkisi yapmaktadır. Soğuğun şiddeti ve etkili olduğu süreye 
bağlı olarak bitkilerde renk kaybı, solma, büyümenin durması, olgunlaşma yeteneğinin azalması ve 
çürüme gibi bir takım belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu durum tarım sektöründe büyük maddi 
zararlara yol açtığından, bitkilerin soğuğa dayanıklılık mekanizmasının anlaşılabilmesi ve 
dayanıklılığı az veya hiç olmayan bitkilerin olabildiğince dirençli hale getirebilmesi konusunda 
araştırmalar yapılması gerekmektedir (Svec ve Hodges 1972, Çakmakçı ve Açıkgöz 1992). 
Bitkilerin düşük sıcaklıklarda yaşamlarını sürdürebilmeleri, dayanıklılık diye adlandırılan genetik 
yapı ve genetik yapı ile çevre interaksiyonundan oluşan dirence bağlıdır. Dayanıklılık kalıcı, direnç 
ise çevre koşullarına bağlı olarak kazanılan ve yine çevre koşullarına bağlı olarak yitirilebilen bir 
özelliktir (Kanbertay 1997). Kışlık tahıllarda soğuk zararı büyümeyi ve verimi sınırlayan başlıca 
stres kaynaklarından biridir (Fowler et al. 1995).  

Ülkemizde tahıllarda soğuğa dayanıklılık konusunda yapılan çalışmaların hemen tamamında 
tarla koşullarında kışa dayanıklılık üzerinde durulmuş, ancak laboratuar koşullarında çeşitlerin 
soğuğa kaç dereceye kadar dayanabildikleri konusunda çalışılmamıştır. Akten (1974) dona veya 
soğuğa dayanmanın, gelişmenin farklı zamanlarında teste tabi tutulan materyallerin, soğuk odada 
ısının aşamalı olarak düşürülmesi suretiyle belirlenebileceğini bildirmiştir.  

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tahıllarda verimi artırmak için kışlık ekim ve bu amaca uygun kışlık 
çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Kışlık tahıllarda soğuğa ve kışa dayanıklılığın artması ile 
bitkide meydana gelecek zararlar, duyarlı çeşitlere göre çok az veya daha az olacağı için, soğuk 
veya kış koşullarının verimi etkilemesi de daha düşük  olacaktır (Gusta ve Fowler 1977). Kışlık 
çeşit geliştirilirken soğuğa ve kışa dayanıklılık, yüksek verim elde edilmesi açısından aranan bir 
özellik olarak ortaya çıkmaktadır.  

Kışa dayanıklı kışlık tahılların geliştirilmesinde, tarla denemeleri en yaygın olarak kullanılan 
yöntemdir. Bu yöntem, uygulanmasının kolay olması ve kışlık bir çeşidin esas test yeri olması 
bakımından önemlidir (Fowler et al. 1981). Ancak tarla denemeleri ile elde edilen sonuçlar bitkilerin 
soğuğa dayanıklı olup olmadıkları yönünde kesin bilgi vermezler. Çünkü kışa dayanma kompleks 
bir özelliktir. Kar örtüsü, toprak, rüzgar gibi faktörler kışa dayanma üzerine etki eder (Fowler ve 
Gusta 1979). Bu nedenle, kışlık tahıllara öncelikle soğuk testinin uygulanması gerekmektedir.   

Kontrollü koşullarda yapılan soğuğa dayanıklılık testleri, bitkilerin dayanabilecekleri en düşük 
soğuk derecesinin ve böylece bitkilerde soğuğa dayanıklılık farklarının belirlenmesi bakımından 
önemlidir (Roberts ve Grant 1968, Fowler et al. 1981). Diğer taraftan, kontrollü koşullarda yapılan 
soğuğa dayanıklılık testleri kısa sürede sonuçlandırılabildikleri ve her zaman uygulanabildikleri için 
tarla denemelerinden daha önceliklidir (Pomeroy ve Fowler 1973). 
 
 

 

 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

72 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

 
Bu araştırma, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuarlarında 2000-

2002 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada, materyal olarak Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Kanada’dan 
temin edilen  15 buğday ve 9 arpa genotipi kullanılmıştır.  

Araştırmada buğday genotipleri olarak Doğu Anadolu Bölgesi için tavsiye edilen ekmeklik 
buğday çeşitlerinden Doğu-88, Karasu-90, Hawk, Palandöken-97, Lancer,  Kıraç-66, Gerek-79, 
Bezostaja-1 ve Doğu Anadolu yerel populasyonlarından Kırik ve Tir çeşitleri ile ileri

kademedeki  4 ekmeklik buğday hattı (DE-6, DE-7, DE-8 ve DE-9); arpa olarak ise Tokak 
157/37, Bülbül 89, Krusevac 1 ve Hudson arpa çeşitleri ile ileri kademedeki 4 hat (ABVD-2, ABVD-
4, ABVD-6 ve 12/127) kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada standart çeşit olarak, soğuğa dayanıklılık 
testleri yapılan ve Kanada’dan temin edilen Norstar (49 gün soğuğa alıştırma süresinde LT50=-
20.8°C) ekmeklik buğday çeşidi ile Dicktoo (49 gün soğuğa alıştırma süresinde LT50=-10.5°C) 
arpa çeşidi   kullanılmıştır. Fidelerin yetiştirilmesinde Hoagland solüsyonu kullanılmıştır (Fowler et 
al. 1995). 
 
2.2. Yöntem 
      

Araştırma, 15 ekmeklik buğday ve 9 arpa genotipleri için Tesadüf Blokları deneme planında 
faktöriyel düzenlemeye göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Soğuğa dayanıklılık çalışmasında 
iki faktör yer almış, 1. faktörü soğuğa alıştırma süreleri [kontrol (0), 7, 14, 21, 35, 49, 70 ve 98 gün], 
2. faktörü ise ekmeklik buğday ve arpa genotipleri oluşturmuştur. Araştırmada her saksıda 3 
genotip olmak üzere toplam 168 saksı ( 7 soğuğa alıştırma süresi x 24 genotip/3 x 3 tekerrür = 168) 
kullanılmıştır.    

Soğuğa dayanıklılığın saptanmasında Fowler et al. (1995) tarafından uygulanan yöntem 
modifiye edilerek aşağıda belirtildiği gibi kullanılmıştır.  

1. Genotiplere ait tohumlar petri kutularına konularak ıslatılmış ve dormansi ihtimaline karşı 
tohumlar +4°C’de ve karanlık ortamda 2 gün süreyle tutulmuştur.  

2. Sonra petri kutuları 20-22°C’lik oda sıcaklığında 1 gün bekletilmiştir. 
3. Ertesi gün henüz çimlenme başlangıcındaki tohumlar her tekerrürde, bütün soğuğa 

alıştırma süreleri ve tüm genotipler için 25-30 adet olmak üzere delikli tablalara konmuştur. Bu 
tablalar, daha önceden hazırlanan ve Hoagland solüsyonu içeren saksıların (40x16x12.5cm) 
üzerine yerleştirilmiştir. Solüsyon 2 haftada bir değiştirilmiştir. Her saksıda 3 genotip  olmak üzere 
toplam 56 (7 soğuğa alıştırma süresi, her sürede 8 saksı)  saksı kullanılmıştır.  

4. Saksılar 20°C’lik sıcaklık ve yaklaşık 300 m mol m-2 s-1 (16 000 lüx) ışık içeren büyütme 
kabinine konulmuştur. Burada 16 saat ışık ve 8 saat karanlık uygulaması yapılmış ve bitkiler 3-4 
yapraklı oluncaya kadar (yaklaşık 2 hafta) burada tutulmuştur. 

5. Bitkiler 3-4 yapraklı olduklarında soğuğa alışma için 4±0.2°C sıcaklık ve aynı ışık ortamı 
içeren soğuklama ihtiyacının karşılanacağı kabine alınmıştır. Soğuğa alıştırma süreleri ise 0 
(kontrol), 7, 21, 35, 49, 70 ve 98 gün olarak uygulanmıştır.  

6. Her soğuğa alışma süresinin sonunda, o süre için belirlenen saksılar büyütme kabininden 
dışarı alınmıştır. Saksılardaki bitki kök tacının 0.5 cm altından ve sap (yaprak) tacın 3-4 cm 
yukarısından (kök ve büyüme tacına zarar vermeyecek şekilde) kesilmiştir. Bu işlem her genotipten 
her soğuğa dayanıklılık derecesi için (-3, -5, -7, -9, -11, -13...°C) 5'er bitkide uygulanmıştır.   

7. Kök ve saplar kesildikten sonra her genotipe ait canlı kök ve sürgün içeren bitkiler ayrı ayrı 
alüminyum kaplara yerleştirilmiş ve üzerine 5 cm kalınlığında nemli kum eklenmiştir. Daha sonra bu 
kaplar dondurucuya konulmuştur.  

8. Dondurucunun sıcaklığı -3±0.2°C'ye ayarlanmış ve materyaller bu ortamda 12 saat süreyle 
tutulmuştur. Bu işlem hücreler arası maddelerin tam olarak donmasını sağlamak için gereklidir.  

9. Oniki saat sonunda -3°C işaretli kaplar dışarı alınmıştır. Daha sonra her bir saat içerisinde 
sıcaklık 2°C düşürülmek koşulu ile işleme devam edilmiştir. Her bir saat sonraki sıcaklığa denk 
gelen kaplar (her sıcaklık derecesinde her genotipten 5 bitki) dondurucudan alınmıştır. Çalışmaya 
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(kontrol) -3, -5, -7, -9, -11°C'ler ile başlanmıştır. Daha sonraki soğuğa alıştırma sürelerinde (7, 21, 
35, 49, 70 ve 98 gün soğuğa alıştırma süreleri için) örneğin -7°C'ye dayanan genotip için  -5, -7, -9, 
-11, -13, -15°C sıcaklık dereceleri kullanılmıştır. Bu sıcaklık dereceleri, bir genotipin yaşayabileceği 
en düşük sıcaklığa kadar devam ettirilmiştir (-5, -7, -9, -11, -13, -15, -17, -19... °C).  

10. Dondurucudan alınan örnekler +4°C'deki soğutucuya konmuştur.  
11. Bitki örnekleri (taçlar) soğutucuda bir gün tutulduktan sonra, içerisinde özel hazırlanmış 

humuslu çiçek toprağı bulunan saksılara aktarılarak oda sıcaklığına ayarlı büyütme kabininde 
yetiştirilmiştir. Saksılar mikro elementleri de içeren gübre (gübrenin kullanma talimatında belirtildiği 
gibi 1 lt suya 1 ml) verilerek sulanmış ve saksı toprağı tamamen doygun hale getirilerek canlı 
bitkilerin yeniden büyümeleri sağlanmıştır.  

12. Yaklaşık 3 hafta sonra yeniden gelişen bitkiler sayılmış ve 5 bitkiden en az 3 bitkinin 
yaşadığı sıcaklık derecesi soğuğa dayanıklılık derecesi  olarak tespit edilmiştir. 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Soğuğa Dayanıklılık Dereceleri 

 
Farklı soğuğa alıştırma sürelerine maruz bırakılan buğday ve arpa genotiplerinin soğuğa 

dayanıklılık derecelerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 1’de, genotiplerin dayanabildikleri 
sıcaklık dereceleri ise çizelge 2.’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Farklı soğuğa alıştırma süreleri uygulanan buğday ve arpa genotiplerinin soğuğa 
dayanıklılık  değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

Buğday Arpa 
Varyasyon Kaynağı 

sd K. Ort. Değeri sd K. Ort. Değeri 
Tekerrür 2 3.1 3.6* 2 0.02 0.04 
Soğuğa Alıştırma 
Süresi 6 767.8 872.4** 6 142.7 265.6** 

Genotip 14 79.6 90.5** 8 2.0 3.7** 
Soğuğa Alıştırma 
Süresi X Genotip 84 5.0 5.7** 48 0.8 1.5** 

Hata  208 0.9  124 0.5  
Genel 314 20.1  188 5.2  
D. K. (%) 13.2   10.6   

* ve ** İşaretli F değerleri sırasıyla %5 ve %1 ihtimal sınırında önemlidir. 

 
Soğuğa alıştırma sürelerinin buğday ve arpa genotiplerinin dayanabildikleri sıcaklık dereceleri 

üzerine etkisi çok önemli bulunmuştur (çizelge 3.1.1). Buğday genotiplerinin ortalaması olarak 0, 7, 
21, 35, 49, 70 ve 98 gün soğuğa alıştırma sürelerine karşılık soğuğa dayanma dereceleri sırasıyla 
0.0, -1.0, -7.9, -9.0, -10.8, -8.4 ve -6.8°C olmuştur. Genotiplerin düşük sıcaklık derecelerine 
dayanıklılığı soğuğa alıştırma sürelerine bağlı olarak 49 güne kadar önemli ölçüde artmış, 70 ve 98 
gün soğuğa alıştırma sürelerinde ise düşük sıcaklık derecelerine dayanıklılık 49 gün soğuğa 
alıştırma süresine göre önemli ölçüde azalmıştır. Soğuğa dayanıklılık bazı ekmeklik buğday 
genotiplerinde 7, bazılarında ise 21 günlük soğuğa alıştırma süresinden itibaren başlamıştır. 

Soğuğa alıştırılmadan (kontrol uygulaması) soğuğa dayanıklılık testine tabi tutulan buğday 
genotiplerinin tamamı -3°C ve daha düşük sıcaklıklardan zarar görmüşlerdir. Yedi gün soğuğa  
alıştırılan  çeşitlerden  bazıları  (Doğu 88,  Hawk, Karasu 90, DE-6 ve Norstar) -3°C'ye 
dayanabilmişken,  21 gün ve daha uzun  süreli  soğuğa  alıştırmalarda  bütün  genotipler -3°C'ye 
dayanabilmiştir (çizelge 3.1.2). Buğday genotipleri soğuğa en yüksek dayanıklılığa (-10.8°C) 49 
gün soğuğa alıştırma süresinde ulaşmıştır. Bu uygulamada Norstar -18.3°C’ye dayanabilmişken, 
buna en yakın genotipler -14.3°C ile Karasu 90 ve Bezostaja 1 ve -13.7°C ile Doğu 88 olmuştur 
(çizelge 2).  
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Soğuğa alıştırma sürelerine karşılık arpa genotiplerinin ortalama soğuğa dayanma 
derecelerinin sırayla 0.0, 0.0, -3.4, -5.7, -5.6, -4.0 ve -3.0°C olduğu belirlenmiştir. Arpa 
genotiplerinin ortalama soğuğa dayanma derecesi soğuğa alıştırma sürelerine bağlı olarak 35 güne 
kadar önemli ölçüde artmış, bu süreden sonra 49 günde önemsiz, 70 ve 98 gün soğuğa alıştırma 
sürelerinde ise önemli ölçüde azalmıştır. Arpa genotiplerinde soğuğa dayanıklılık 21 gün soğuğa 
alıştırıldıktan sonra başlamış, bu süre sonunda Dicktoo -4.3°C, Krusewak 1 ve 12/127 ise -3.7°C’ye 
dayanabilmiştir. Arpa genotipleri en yüksek soğuğa dayanıklılığa (-5.7°C) 35 gün soğuğa alıştırma 
süresinde ulaşmışlardır. Bu uygulamada Tokak 157/37, Dicktoo, ABVD-4 ve ABVD-6 genotipleri -
6.3°C’ye dayanabilmiştir (çizelge 2 ve şekil 1).     
 
Çizelge 2. Farklı soğuğa alıştırma süreleri uygulanan buğday ve arpa genotiplerinin dayanabildikleri 
sıcaklık dereceleri  (°C)  

Soğuğa Alıştırma Süreleri (Gün)   

Kontrol 7 21 35 49 70 98 

 
Ort. 

 Buğday Genotipleri 

Doğu-88 0.0 -3.0 -9.0 -11.7 -13.7 -10.3 -9.7 -8.2 b
Hawk 0.0 -3.0 -8.3 -9.0 -11.7 -9.0 -7.7 -7.0 cd
Lancer 0.0 0.0 -7.7 -9.0 -11.0 -9.0 -7.7 -6.3 de
Karasu-90 0.0 -3.0 -9.7 -11.0 -14.3 -10.3 -9.7 -8.3 b
Bezostaja-1 0.0 0.0 -9.7 -11.0 -14.3 -11.0 -9.7 -8.0 bc
Norstar 0.0 -3.0 -12.3 -15.7 -18.3 -15.0 -12.3 -10.9 a
DE-6 0.0 -3.0 -8.3 -11.0 -11.7 -11.0 -7.0 -7.4 bc
Palandöken-97 0.0 0.0 -6.3 -7.7 -7.7 -6.3 -5.0 -4.7 fg
Kırik 0.0 0.0 -5.0 -5.0 -7.0 -4.3 -3.0 -3.5 h
Tir 0.0 0.0 -7.7 -7.0 -9.0 -7.7 -5.0 -5.2 f
DE-7 0.0 0.0 -7.0 -8.3 -10.3 -7.7 -5.0 -5.5 ef
DE-8 0.0 0.0 -7.0 -9.0 -9.0 -6.3 -5.0 -5.2 f
DE-9 0.0 0.0 -8.3 -9.0 -9.0 -6.3 -5.0 -5.4 ef
Gerek-79 0.0 0.0 -7.7 -7.7 -8.3 -6.3 -5.0 -5.0 f
Kıraç-66 0.0 0.0 -5.0 -5.7 -6.3 -5.0 -5.0 -3.9 gh
Ortalama 0.0 f -1.0 e -7.9 c -9.0 b -10.8 a -8.4 bc -6.8 d -6.3
AÖF: Soğuğa alıştırma süresi: 0.69, Genotip: 1.0,  
Soğuğa alıştırma süresi  x Genotip: 1.4 

Soğuğa Alıştırma Süreleri (Gün)  
  Kontrol 7 21 35 49 70 98 

 
Ort. 

 Arpa Genotipleri 

Tokak 157/37 0.0 0.0 -3.0 -6.3 -4.3 -3.7 -3.0 -2.9 ac
Bülbül-89 0.0 0.0 -3.0 -4.3 -5.0 -3.7 -3.0 -2.7 c
Dicktoo 0.0 0.0 -4.3 -6.3 -7.0 -3.7 -3.0 -3.5 a
ABVD-2 0.0 0.0 -3.0 -5.0 -5.7 -4.3 -3.0 -3.0 ac
ABVD-4 0.0 0.0 -3.0 -6.3 -4.3 -3.0 -3.0 -2.8 bc
ABVD-6 0.0 0.0 -3.0 -6.3 -5.0 -3.7 -3.0 -3.0 ac
Krusewak 1 0.0 0.0 -3.7 -5.7 -6.3 -5.0 -3.0 -3.4 ab
12/127 0.0 0.0 -3.7 -5.7 -6.3 -5.0 -3.0 -3.4 ab
Hudson 0.0 0.0 -3.0 -5.0 -6.3 -4.3 -3.0 -3.1 ac
Ortalama 0.0 d 0.0 d -3.4 bc -5.7 a -5.6 a -4.0 b -3.0 c -3.1
AÖF: Soğuğa alıştırma süresi: 0.69, Genotip: 0.78, soğuğa alıştırma süresi x genotip: 0.97 
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Şekil 1. Ekmeklik buğday ve arpa genotiplerinin soğuğa alıştırma sürelerine göre ortalama soğuğa 
dayanma dereceleri (°C) 

 
Kışlık buğday çeşitlerinde yapılan araştırmalarda (Fowler ve Gusta 1979, Sutka 1981), soğuğa 

alışma ile genotiplerin kök ve gövde kuru maddesinin arttığı, suyun bitki protoplazmasından 
hücrelerarası buz kristallerine doğru hareket ettiği, gövdenin su içeriğinin düştüğü ve böylece 
soğuğa alıştırma ile soğuğa dayanıklılık arasında bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Vagujfalvi  et 
al. (1999), soğuğa hassas çeşit Chinese spring ile dayanıklı çeşit Cheyenne melez hatlarında 
yaptıkları çalışmada soğuğa dayanıklılığın 11. günden  30. güne kadar arttığını, 50. günden sonra 
ise azaldığını belirlemişlerdir. Yine Fowler et al. (1995), buğday ve çavdarda vernalizasyon ihtiyacı 
karşılanıncaya kadar soğuğa dayanıklılığın arttığını, en yüksek soğuğa dayanıklılığın 49 gün 
soğuğa alıştırma süresinden elde edildiğini ve bundan sonra ise soğuğa dayanıklılığın önemli 
oranda azaldığını bildirmişlerdir. Bu araştırmada da hem ekmeklik buğday, hem de arpa 
genotiplerinde soğuğa dayanıklılık belirli bir soğuğa alıştırma süresine kadar artmış, daha sonra ise 
azalmıştır. Bu süre ekmeklik buğdaylar için 49, arpa genotipleri için 35 gün olmuştur. Bu 
araştırmada elde edilen sonuçlar yukarıda adı geçen araştırıcıların sonuçlarıyla uyumlu olup, 
özellikle ekmeklik buğdaylarda en yüksek soğuğa dayanıklılığın elde edildiği soğuğa dayanma 
süresinin (49 gün) Fowler et al. (1995) tarafından da belirtilen süre ile aynı olması dikkat çekmiştir. 

 
Şekil 2. Soğuğa alıştırma sürelerinin ortalaması olarak ekmeklik buğday ve arpa genotiplerinin  
soğuğa dayanma dereceleri (°C) 
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Çizelge 1’den de görüleceği gibi, dayanabildikleri sıcaklık dereceleri yönünden ekmeklik 
buğday ve arpa genotipleri arasındaki farklar önemli olmuştur. Soğuğa alıştırma sürelerinin 
ortalaması olarak, buğday genotipleri içerisinde en düşük sıcaklığa (-10.9°C)  standart  çeşit  olarak  
kullanılan Norstar dayanabilmiş, bunu Karasu 90 (-8.3°C) ve Doğu 88 (-8.2°C) çeşitleri izlemiştir. 
Buna karşılık Kıraç-66 ve Kırik çeşitleri düşük sıcaklık derecelerine en dayanıksız çeşitler olmuş ve 
bu çeşitler sırasıyla -3.9 ve -3.5°C’ye dayanabilmiştir (çizelge 2 ve şekil 2). 

Arpa genotiplerinin  dayanabildikleri düşük sıcaklık değerleri -2.7 ile -3.5°C arasında 
değişmiştir.  Arpa  genotipleri  çerisinde de  standart  çeşit  olarak  kullanılan  Dicktoo (-3.5°C) 
dayanıklılık   yönünden   ilk   sırada   yer  almış,  bunu  sırasıyla  Krusewak 1  ve 12/127  (-3.4°C) 
genotipleri izlemiştir. Düşük sıcaklık derecelerine en duyarlı arpa genotiplerinin ise Bülbül 89 çeşidi 
(-2.7°C) ve ABVD-4 hattı (-2.8°C) olduğu belirlenmiştir (çizelge 3.1.2 ve şekil 3.1.2). 

Bulgularımıza benzer olarak, soğuğa dayanıklılık yönünden buğday ve arpa genotipleri 
arasında önemli farklar olduğu öteki araştırıcılar tarafından da belirlenmiştir (Gusta ve Fowler 1977, 
Fowler et al. 1995, Paldi and Szalai 1997, Taşpınar 2002). Laboratuar koşullarında yapılan 
çalışmalarda da Norstar’ın soğuğa en dayanıklı çeşitlerden biri olduğu ve yaklaşık -20°C'ye kadar 
dayanabildiği ortaya konmuştur (Gusta ve Fowler 1977, Fowler et al. 1995). Mirzai-Asl et al. (2002) 
tarafından İran’da laboratuar koşullarında yapılan soğuğa dayanıklılık çalışmasında, Bezostaja 1 
çeşidinin -16.7°C’ye kadar dayanabildiği belirlenmiştir. Bu araştırmada da, denemeye alınan 
genotiplerden Norstar ve Bezostaja 1 soğuğa en dayanıklı çeşitler olmuşlardır. Yine 8 arpa genotipi 
kullanılarak laboratuar koşullarında yapılan soğuğa dayanıklılık çalışmasında, genotipler  arasında 
önemli farklılıklar belirlenmiştir (Paldi and Szalai 1997). Arpada yapılan tarla çalışmalarında da 
genotipler arasında kışa dayanıklılık bakımından önemli farklılıklar tespit edilmiştir (Akten 1988, 
Taşpınar 2002).  

Bu araştırmada kırmızı taneli buğday çeşitleri (Doğu 88, Hawk, Lancer, Karasu 90, Bezostaja 
1, Norstar ve DE-6) beyaz taneli çeşitlere (Palandöken 97, Kırik, Tir, DE-7, DE-8, DE-9, Gerek ve 
Kıraç 66) göre soğuğa daha dayanıklı bulunmuştur. Lewitt (1980) tarafından yapılan 
sınıflandırmaya göre de soğuğa dayanıklılık yönünden arpalar az, beyaz taneli ekmeklik buğdaylar 
orta, kırmızı taneli ekmeklik buğdaylar ise orta ve çok dayanıklı sınıfta yer almaktadır. Bu sonuçlara 
göre, Erzurum gibi soğuk yörelerde beyaz taneli ekmeklik buğday ve arpa genotiplerinde kışlık 
yeşertme ekimin riskli olduğu, buna karşılık kırmızı taneli buğday çeşitlerinde ise kışlık yeşertme 
ekimin daha güvenle yapılabileceği söylenebilir.  
 
4. Sonuç 
 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.  
Ekmeklik buğdayda soğuğa en fazla dayanan genotip Norstar ekmeklik buğday çeşidi olurken  

(-10°9C),  soğuğa en  duyarlı  genotipler  Kıraç-66  ve  Kırik  (sırasıyla -3.5 ve -3.9°C) olmuştur. 
Arpa genotipleri içerisinde soğuğa en fazla dayanan genotip Dicktoo  (-3.5°C), soğuğa en duyarlı 
Bülbül 89 genotipi (-2.7°C) olmuştur. Bu çalışmada kullanılan kırmızı taneli ekmeklik buğday 
genotipleri (Doğu 88, Hawk, Lancer, Karasu 90, Bezostaja 1, Norstar ve DE-6) soğuğa beyaz taneli 
genotiplere (Palandöken 97, Kırik, Tir, DE-7, DE-8, DE-9, Gerek ve Kıraç 66) göre daha dayanıklı 
bulunmuştur. Soğuğa alıştırılmadan (kontrol uygulaması) soğuğa dayanıklılık testine tabi tutulan 
genotiplerin tamamı -3°C ve daha düşük sıcaklıklardan zarar görmüşlerdir. Ekmeklik buğday 
genotipleri en yüksek soğuğa dayanıklılığa -10.8°C ile 49 gün soğuğa alıştırma süresinde 
ulaşmışken, arpa genotipleri en yüksek soğuğa dayanıklılığa 35 gün soğuğa alıştırma süresinde 
ulaşmışlardır (-5.7°C). Ekmeklik buğday genotiplerinde 49, arpada ise 35 gün soğuğa alıştırma 
süresinden itibaren soğuğa dayanıklılık azalmıştır.   
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Elazığ ve Malatya Şartlarına Uygun Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin 
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Özet 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2001/2002, 2002/2003 ve 2003/2004 yetiştirme yıllarında Doğu-Geçit 

bölgesi olarak adlandırılan Elazığ ve Malatya illerinde kurulan denemelerde kamu araştırma enstitülerince 
geliştirilen kışlık/alternatif 25 ekmeklik buğday çeşidine ait tane verimi ve kalite özellikleri incelenmiştir.  

Çeşitler, deneme yerleri ve farklı yıllardaki yağış değişikliklerine bağlı olarak verim performansları 
bakımından farklılık göstermişlerdir.  

Verim potansiyelinin daha yüksek olduğu Elazığ lokasyonunda 2002/2003 yılında yağışın düşüklüğünden 
dolayı beklenen verimden oldukça düşük verim alınmış en yüksek tane verimi Yakar (250.4 kg/da) ve Altay-
2000 (248.3 kg/da) çeşitlerinden elde edilirken, yağışın nispeten yüksek kaydedildiği 2003/2004 sezonunda en 
yüksek tane verimi Gün-91 (650.8 kg/da) çeşidinden elde edilmiştir.  

Malatya lokasyonunda ise 2001/2002 yılında en yüksek tane verimi Altay-2000 (417.5 kg/da) elde 
edilirken, 2002/2003 sezonunda Dağdaş-94 (327.7) ve Altay-2000 (315.6) kg/da) çeşitlerinden elde edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Tane verimi, Kalite, Adaptasyon, Elazığ ve Malatya  

 
Determination of Bread Wheat Varieties Suitable in Elazığ and Malatya 

Condition 
 
Abstract 
 

This research was conducted with 25 bread wheat varieties in Elazığ and Malatya conditions. These 
consist of some commercial winter bread wheat varietys. The experiments were carried out between 
2001/2002, 2002/2003 and 2003/2004 plant growing seasons.  

In this study, grain yield and quality traits of 25 different winter bread wheat varieties were compared in 
two different locations as Elazığ and Malatya that are named as the Eastern Transitional Region. It was 
studied grain yield and quality traits. It was demonstrated that the grain yield of the varieties were affected 
differently by different locations and growing seasons   

The result indicated that Yakar (250.4 kg/da and Altay-2000 (248.3 kg/da) were found to be highest 
yielding cultivar in Elazığ in extreme low rainfall condition in 2002/2003 season. However, Gün-91 (650.8 
kg/da) was to be highest yielding cultivar in 2003/2004 season. 

In Malatya location, Altay-2000 (417.5 kg/da) was to be highest yielding in 2001/2002 season, while 
Dağdaş-94 (327.7) and Altay-2000 (315.6) kg/da) gave high yield in 2002/2003 season. 
 
Key Words: Bread wheat, Grain yield, Quality, Adaptation, Elazığ and Malatya province,  
 
1. Giriş 

 
Buğdayın Dünyanın birçok ülkelerinde ana beslenme kaynağı olması ona stratejik bir ürün 

özelliği kazandırmıştır. Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birleştiği üçgende geçit 
kuşağı oluşturan ve kendine has iklim özelliklerine sahip Elaziğ ve Malatya 190,46 bin Ha. alanı ile 
ülkemiz buğday alanlarının yaklaşık %2,1 ini oluşturmaktadır. Son yıllarda dünya ikliminde 
meydana gelen değişmeler ve istikrarsız hava şartları yanında bölgenin sahip olduğu coğrafik yapı 
nedeniyle kullanılan çeşitlerin adaptasyon kabiliyetleri önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır.  
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Nüfusunun yaklaşık olarak üçte biri kırsal kesimde yaşayan, ekonomisinin önemli bir bölümü 
tarıma dayanan Elazığ ve Malatya’da, buğday bölgedeki un fabrikalarının ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır.  

Ortalama tane verimi açısından Elazığ ilinde 345,6 kg/da, Malatya bölgesinde ise 216 kg/da 
olarak bildirilmektedir (Anonim 2005). 

Bölgede en fazla ekilen ekmeklik buğday çeşitleri Aşure, Bezostay-1, Gerek-79 kışlık çeşitlerin 
yanında yer yer yazlık Cumhuriyet-75’e de rastlanılmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ekimi 
yaygın olan Kırik, Tir ve Aşure gibi lokal çeşitlerin genelde uzun boylu, zayıf saplı, hastalıklara 
hassas, kışa mukavemetleri zayıf, verim potansiyelleri düşük alternatif karakterli  beyaz taneli, 
ilkbaharda ekildiklerinde bile çok hızlı gelişme gösterebilen çeşitlerdir (Olgun ve ark., 1999). 

Ele alınan geçit bölgesinde Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü dışında 
tarımsal araştırma yürüten bir kuruluş bulunmamaktadır. Benzer çalışmalar civar illerde 
yürütülmektedir. Akıncı ve ark. (2001) Diyarbakır şartlarında 21 kışlık ve yazlık ekmeklik buğday 
çeşitleri ile yürüttükleri bir çalışmada, en yüksek tane veriminin kışlıklarda Pehlivan çeşidinden elde 
ettiklerini bildirmektedirler. 

Yalvaç ve ark.(1999), 9 ekmeklik buğday çeşidi ile Orta Anadolu şartlarında Kıraç-66, Bolal-
2973, Bezostaya-1, Gerek-79, Gün-91, Mızrak, Türkmen, Uzunyayla ve Yakar çeşitleri yer aldığı 9 
ekmeklik buğday çeşidi ile yürüttükleri bir çalışmada, Uzunyayla çeşidi hariç diğer tüm çeşitlerin 
negatif a değerine sahip olmaları yanında b değerlerinin de 1’den yüksek olması bu çeşitlerin 
genetik potansiyellerinin yüksek olduğunu ve iyi çevrelerde uygun yetiştirme teknikleri kullanılarak 
yetiştirildiklerinde yüksek verimin alınabileceğini bildirmektedirler. Söz konusu çeşitler kalite 
yönüyle ele alındıklarında, en yüksek fiziksel değerlerin Bezostaya-1, Yakar-99, Türkmen ve 
Uzunyayla çeşitlerinden elde edildiğini, hektolitre ağırlığı en düşük çeşidin Gerek-79, bin tane 
ağırlığı en düşük çeşidin de Gün-91 olduğunu, çeşitler bütün olarak değerlendirildiğinde Bezostaya-
1 ve Gün-91’in birinci sınıf ekmeklik gruba dahil olduklarını bildirmektedirler. 

Aydoğan ve ark. (2004), 19 kışlık ekmeklik buğday çeşidi ile Orta Anadolu şartlarında 
yürüttükleri bir çalışmada, en yüksek tane veriminin Karahan-99, Gerek-79 ve Dağdaş-94’ ten elde 
edildiğini, kalite yönünden İkizce-96’nın mini SDS yönünden öne çıktığını, Karahan-99’nda bölgede 
kaliteye cevap verebilecek beyaz taneli bir çeşit olarak tespit ettiklerini bildirmektedirler. 

Kılıç (2005), alternatif ve yazlık ekmeklik buğday çeşitleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin 4 
farklı lokasyonunda yürüttüğü çalışmalarda, Elazığ ve Malatya lokasyonlarına benzer özellik 
gösteren Ergani bölgesinde en yüksek tane veriminin Pehlivan çeşidinden sağlandığını; Diyarbakır 
şartlarında 25 yazlık ve kışlık çeşidin yer aldığı bir çalışmada, kışın sert yaşandığı 2003/2004 
üretim sezonunda Katea-1 çeşidi en yüksek tane verimi sağlamıştır (Kılıç ve ark., 2005).  

Özellikle Malatya bölgesinde zaman zaman kuraklığın yaşanması buğday verimini sınırlayıcı 
önemli bir faktör olarak görülmektedir. Arazilerin parçalı ve eğimli olması, mekanizasyonun önünde 
en büyük engel olarak görülmektedir.  

Bölgeyi hedef alan bir ıslah programı olmamakla birlikte kamu araştırma enstitülerince kışlık 
kuşak için geliştirilen çeşit ve hatların uygun olanlarını belirlemek amacıyla ülkesel program 
dâhilinde 2001-2004 yılları arasında bölgede 25 çeşitten oluşan denemeler kurulmuştur. 

 
2. Materyal ve Yöntem 
 
Çeşitler: Kamu araştırma enstitülerine ait Çizelge 1 de verilen kışlık veya alternatif karakterli 
çeşitler kullanılmıştır 
Çevreler: Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu üçgeninde kalan ve geçit bölgesi 
olarak adlandırılan Malatya ilinde 2001/2002 ve 2002/2003 üretim yılında, Elazığ ilinde ise 
2002/2003, 2003/2004 üretim yıllarında denemeler kurulmuştur.  
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Çizelge 1. Denemede kullanılan ekmeklik çeşitler 

NO Çeşit Adı NO Çeşit Adı 
1 Gün-91 14 Kutluk-94 
2 İkizce-96 15 Kırgız-95 
3 Mızrak-98 16 Süzen-97 
4 Yakar-99 17 Aytin-98 
5 Türkmen 18 Harmankaya 
6 Prostar 19 Altay-2000 
7 Kırkpınar-79 20 Bezostaya-1 
8 Kate A-1 21 Demir-2000 
9 Pehlivan 22 Doğu-88 
10 Saroz-95 23 Lancer 
11 Dağdaş-94 24 Karasu-90 
12 Kınacı-97 25 Palandöken 
13 Gerek-79   
 
2.1. Deneme Yerinin Toprak ve İklim Özellikleri:  
 

Elazığ: Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. 
Yüzölçümü 8.455 Km2 si kara, 826 Km2 si baraj ve doğal göl alanları olmak üzere toplam 9.281 
Km2 dir.  Denizden yüksekliği 1.067 metre olan Elazığ, yeryüzü şekilleri açısından topraklarını 
dağlık alanlar, platolar ve ovalar oluşturmaktadır. Türkiye topraklarının % 0,12’sini meydana getiren 
il sahası, 40º 21’ ile 38º 30’ doğu boylamları, 38º 17’ ile 39º 11’ kuzey enlemleri arasında 
kalmaktadır. Bu çerçeve içinde şekil olarak kabaca bir dikdörtgene benzeyen Elazığ ili topraklarının 
D-B doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 150 km. K-G yönündeki genişliği ise yaklaşık 65 km. 
civarındadır.  

Malatya: Malatya Doğu Anadolu Bölgesinin yukarı Fırat havzasında 38 derece 21 dakika 
kuzey enlemi 38 derece 19 dakika doğu boylamı arasında kalmaktadır. Yüzölçümü 12.313 
kilometrekaredir. Rakım ortalama 900 metre, iklim karasal ile Akdeniz iklimi arasında mikro 
klimadır. 

Ovanın yüzölçümü 830 km2'yi bulur. Batı-doğu yönünde uzanan Malatya Ovası bir çöküntü 
alanıdır. Akarsuların alüvyonları ile dolması sonucu oluşmuştur. Akarsuların taşıdığı bu genç dolgu 
maddelerinin kalınlığı 50 ile 100 metre arasında değişmektedir. Dolgu tabakasının kalınlığı, ovanın 
kenarlarına doğru incelir. Ova genellikle düzdür. Ancak çevreden inen küçük akarsuların 
vadilerinde derinlik 60-100 m.ye ulaşır. Böylece hafif dalgalı bir yapı oluşmuştur. Malatya Ovası, 
kalın bir toprak tabakası ile kaplı olup, verimlidir. Çok geçirgen olduğundan su tutmaz ve çabuk 
kurur. Bu nedenle, tarımsal üretim açısından sulama son derece önemlidir 

Çizelge 2. Araştırmanın yürütüldüğü lokasyonlara ait yağış miktarları (mm.) 

Yıllar Elazığ Malatya 
Uzun yıllar 439,0 372.0 
2001/2002 382,2 364,4 
2002/2003 299,6 373,2 
2003/2004 545,7 - 
 
2.2. Yöntem 
 

Denemeler tesadüf blokları deneme deseninde dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Parseller 6 
m boyunda sıra arası 20 cm olmak üzere 6 sıralı olarak her çeşitten 450 tohum/m2 olacak şekilde 
ekim yapılmıştır. Ekimler deneme mibzeriyle, parseller arasında bir sıra boşluk kalacak şekilde 
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ekilmiştir. Toprak analiz raporları dikkate alınarak, her iki ilde de 10 kg/da saf azot ve 6 kg/da saf 
fosfor, kullanılmıştır. Fosforun tamamı ile azotun yarısı ekimle, kalan azotun yarısı da sapa kalkma 
döneminde verilmiştir. Denemeler yağışa dayalı şartlarda yürütülmüştür. 

Hasat olgunluğuna gelen parsellerde hasat, Hege 140 (1.2 m) parsel biçerdöveri ile 
yapılmıştır. 

Materyalde hektolitre bin dane ağırlığı Uluöz (1965)’e göre belirlenmiştir. Zeleny 
sedimentasyon testi, yumuşama derecesi, absorpsiyon ve alverograf (W) değerleri Williams ve ark. 
(1988), Özkaya ve Kahveci (1990)’ye göre yapılmıştır. Protein ve rutubet miktarı Kjeldal ve etüv 
yöntemi kullanılarak kalibre edilen Near Infrared Spectroskopi (NIR) cihazı ile tayin edilmiştir.  

Araştırmada elde edilen gözlemlere ait değerlerin varyans analizleri JMP-501" paket programı 
kullanılarak yapılmıştır. Önemli bulunan faktör ortalamaları arasındaki fark E.G.F. (%5)’e göre 
gruplandırılmıştır. 

 
Çizelge 3. Elazığ ve Malatya illeri tahıl ürünlerine ait ekiliş miktarları (2005)  

Yıllar 
Elazığ 

1000 Ha 
Verim 
kg/da 

Malatya 
1000 Ha. 

Verim 
kg/da 

Buğday 59.660 210 130.800 149,8 
Arpa 32,2 345 33,9 216,9 
Kaynak: TUİK, 2005 

 

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 

Çizelge 4. Elazığ ili tane verimine ait varyans analiz sonuçları  

Kareler Ortalaması 
Kaynaklar S.D 

2002/2003 2003/2004 

Çeşit 24 3057,65** 16525,2*** 

Tekerrür 3 5676,12 2878,7 

Hata 72 1093,28 2128,2 

C. Genel 99   

DK%  16,5 9,4 
*p= 0.05; **p= 0.01; ***p= 0.001 seviyesinde önemli 
 

Çizelge 4 ‘de görüldüğü gibi, yapılan varyans analizlerinde, Elazığ lokasyonunda çeşitler 
arasında her iki yılda da P=0.01 seviyesinde önemli bir fark görülmüştür.  

Elazığ loksayonuna ait elde edilen ortalama tane verimi ve oluşan gruplar Çizelge 5’te 
verilmiştir. 

Çizelge 5’te denemelerin yürütüldüğü 2002/2003 yılında bölgede %30 oranında az yağış 
düşmesinden dolayı nispi bir kuraklık yaşanmıştır (300 mm). Bu yılda en yüksek tane verimi Yakar-
99 (250.4 kg/da), Altay-2000 (248.2 kg/da ve Saroz-95 (242.9 kg/da) çeşitlerinden elde edilirken, 
en düşük tane verimi Bezostaya-1 (153.8 kg/da), Kırgız-95 (157.1 kg/da) ve Aytin-98 (160 kg/da) 
çeşitlerinden elde edilmiştir. 

Uzun Yıllar ortalamanın üzerinde yağışın alındığı (545.7 mm) 2003/2004 sezonunda artan 
yağışa paralel tane verimlerinde bir söz konusu olmuştur. Bu itibarla en yüksek tane verimi Gün-91 
(650.8 kg/da) ve Pehlivan (590.2 kg/da) çeşitlerinden elde edilirken, en düşük tane verimi de 
Kutluk-94 (367.3 kg/da) ve Karasu-90 (371.3 kg/da) çeşitlerinden elde edilmiştir. 
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Çizelge 5. Tane verimi için Elazığ iline ait genotip ortalamaları ve oluşan gruplar (kg/da)  

2002/2003 2003/2004 
Çeşit 

Tane Verimi kg/da Tane Verimi kg/da 
Ort. 

Gün-91 219,2 a-e 650,8 a 435,0
İkizce-96 199,2 b-g 527,1 bcd 363,1
Mızrak-98 209,2 a-f 441,0 fgh 325,1
Yakar-99 250,4 a 483,5 def 367,0
Türkmen 181,8 d-g 475,8 d-g 328,8
Prostar 192,9 c-g 494,8 def 343,9
Kırkpınar 225,8 a-d 493,5 def 359,7
Kate A-1 177,9 efg 567,5 bc 372,7
Pehlivan 208,3 a-f 590,2 ab 399,3
Saroz-95 242,9 ab 519,8 cde 381,4
Dağdaş 177,9 efg 518,8 cde 348,3
Kınacı-97 194,6 c-g 528,1 bcd 361,4
Gerek-79 170,4 fg 461,3 e-h 315,8
Kutluk-94 192,5 c-g 367,3 ı 279,9
Kırgız-95 157,1 g 520,6 cde 338,9
Süzen-97 182,9 d-g 412,3 ghı 297,6
Aytin-98 160,0 g 466,5 d-g 313,2
H.Kaya 188,3 c-g 455,8 e-h 322,1
Altay-2000 248,3 a 459,4 e-h 353,9
Bezostaya- 153,8 g 528,3 bcd 341,0
Demir-200 232,5 abc 507,3 cde 369,9
Doğu-88 199,6 b-g 511,9 cde 355,7
Lancer 190,0 c-g 400,2 ghı 295,1
Karasu-90 196,3 c-g 371,3 ı 283,8
Palandöken 230,8 abc 499,4 def 365,1
E.G.F 0.05 46,6 65,0  
D.K % 16,5 9,4  
Benzer harf grubuna ait değerler E.G.F testine göre %5 seviyesinde farklı değildir 

 
Çizelge 6’da 2002/2003 yılına ait tekerrürsüz yapılan kalite analizlerinde istatistiki bir 

değerlendirme yapılamamıştır. Ancak bir fikir vermesi açısından bazı mukayeseler yapılmıştır. 
Özellikle Demir-2000 çeşidinin çoğu kalite özellikleri yönünden öne çıkmış olması dikkati çekmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 83

Çizelge 6. Ele alınan çeşitlerin Elazığ lokasyonuna ait bazı kalite özellikleri (2002/2003) 
C/M Pedigri Renk PSİ Hlt Ağ 1000TA TP% Sed mm. W Abs% YD 
Gün-91 K 60,4 79,1 30,7 12,7 33,0 164,0 63,4 150 
İkizce-96 K 60,0 78,7 28,9 11,5 31,0 168,0 59,3 85 
Mızrak-98 B 69,0 74,8 26,2 11,5 34,0 121,0 58,8 170 
Yakar-99 B 65,6 77,5 25,9 12,1 34,0 169,0 56,8 95 
Türkmen B 57,5 79,1 30,1 13,5 35,0 173,0 65,2 215 
Prostor K 62,8 75,2 30,1 12,5 30,0 103,0 58,0 200 
Kırkpınar B 65,3 75,9 27,8 11,7 26,0 111,0 55,0 150 
Kate A-1 K 60,5 73,6 24,1 13,4 48,0 148,0 59,7 210 
Pehlivan K 59,1 77,6 35,2 12,9 26,0 163,0 61,3 80 
Saroz-95 B 55,0 77,0 32,9 11,9 21,0 168,0 62,5 210 
Dağdaş B 63,9 75,0 29,4 11,7 34,0 206,0 48,8 155 
Kınacı-97 K         
Gerek-79 B 64,2 75,2 21,1 11,4 27,0 78,0 52,8 240 
Kutluk-94 B 65,7 76,7 26,4 11,6 26,0 96,0 52,8 230 
Kırgız-95 B 54,4 73,0 28,7 12,8 27,0 117,0 55,7 230 
Süzen-97 B 66,2 76,0 34,2 11,6 29,0 151,0 53,8 230 
Aytin-98 B 66,4 77,8 30,2 11,9 38,0 237,0 54,1 100 
Harmankaya K 60,2 77,0 29,5 11,4 31,0 138,0 55,7 205 
Altay-2000 B         
Bezostaya-1 K 56,5 78,5 35,4 11,2 29,0 148,0 58,8 265 
Demir-2000 K 55,6 79,0 34,6 13,3 38,0 241,0 58,7 175 
Doğu-88 K 58,4 77,7 25,2 11,9 36,0 134,0 59,7 180 
Lancer K 54,7 76,6 27,7 12,1 27,0 81,0 56,1 175 
Karasu-90 K 57,3 77,0 28,3 12,5 33,0 133,0 55,5 110 
Palandöken B 63,9 76,9 34,0 11,1 26,0 123,0 55,5 160 
Ortalama  61,0 76,7 29,4 12,1 31,3 146,6 57,3 174,8 
 

Malatya Lokasyonu 

 
Çizelge 7. Malatya ili buğday tane verimine ait varyans analiz sonuçları  

Kareler Ortalaması 
Kaynaklar S.D

2001/2002 2002/2003 
Çeşit 24 6272,78* 1900,7
Tekerrür 2 8338,81 7135.6
Hata 48 3312,52
C. Genel 74
DK%  19,4 17,6
*p= 0.05; **p= 0.01; ***p= 0.001 seviyesinde önemli 

 
Çizelge 7’de Malatya ilinde kurulmuş olan 25 ekmeklik buğday çeşidi ile yapılan varyans 

analizinde, 2001/2002 yılında P=0.05 seviyesinde önemli farklılık tespit edilirken 2002/2003 yılında 
ise farklılık tespit edilememiştir. 

Malatya loksayonuna ait elde edilen ortalama tane verimi ve oluşan gruplar Çizelge 8’de 
verilmiştir. 
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Çizelge 8’de yapılan gruplandırmada, uzun yıllar ortalamasına yakın yağışın alındığı 
2001/2002 yılında en yüksek tane verimi Altay-200 (417.5 kg/da) ve Kutluk-94 (363,1 kg/da) 
çeşitlerinden elde edilirken, en düşük tane verimi de Mızrak-98 (213.3 kg/da) ve Gerek-79 (222.3 
kg/da) çeşitlerinde elde edilmiştir. 

2002/2003 yılında ise en önemli bir istatistiki fark görülmemekle birlikte en yüksek tane verimi 
birinci yılda olduğu gibi Altay-2000 (315.6 kg/da) den elde edilmiştir. En düşük tane verimi de 
Palandöken-97 çeşidinden (225.7 kg/da) elde edilmiştir 
 
Çizelge 8. Tane verimi için Malatya iline ait çeşit ortalamaları ve oluşan gruplar (kg/da)  

Tane Verimi kg/da 
Çeşitler 

2001/2002 2002/2003 Ort. 
Gün-91 306,6 b-g 288,6 297,6
İkizce-96 340,1 a-d 235,6 287,8
Mızrak-98 213,3 g 260,3 236,8
Yakar-99 283,6 b-g 281,7 282,7
Türkmen 256,4 c-g 244,9 250,7
Prostar 299,6 b-g 277,1 288,4
Kırkpınar 280,2 b-g 288,9 284,6
Kate A-1 282,3 b-g 274,1 278,2
Pehlivan 307,6 b-g 269,6 288,6
Saroz-95 230,0 efg 267,8 248,9
Dağdaş 290,3 b-g 327,7 309,0
Kınacı-97 323,1 a-e 271,4 297,2
Gerek-79 222,3 fg 240,7 231,5
Kutluk-94 363,1 ab 292,3 327,7
Kırgız-95 279,8 b-g 273,7 276,8
Süzen-97 284,2 b-g 269,8 277,0
Aytin-98 250,2 d-g 248,1 249,1
H.Kaya 315,8 b-f 246,5 281,1
Altay-2000 417,5 a 315,6 366,5
Bezostaya-1 295,0 b-g 282,3 288,7
Demir-000 349,2 abc 300,0 324,6
Doğu-88 346,9 abc 238,2 292,6
Lancer 272,2 b-g 248,2 260,2
Karasu-90 313,3 b-f 278,8 296,1
Palandöke 297,8 b-g 225,7 261,7
E.G.F 0.05 94.5 ÖD 
DK% 19.4 17.6 
Benzer harf grubuna ait değerler E.G.F testine göre %5 seviyesinde farklı değildir 

 
Çizelge 9’da sekiz kalite özelliği açısından yapılan değerlendirmelerde, önemli farklılıklar tespit 

edilmiştir. Tüm kalite özellikleri açısından en yüksek değerleri bir çeşitte bulmak oldukça zordur.  
Bununla birlikte tane sertliği yönünden İkizce-96 ve Lancer çeşitleri; bin tane ağırlığı açısından 

Pehlivan, tanede protein açısından Bezostaya-1 ve Karasu-90, zeleny sedimentasyonu açısından 
Yakar-99, Doğu-88 ve Gün-91; Enerji (W) değeri açısından, Bezostaya ve Karasu-90; Absorbsiyon 
oranı açısından, Pehlivan ve Demir-2000; yumuşama derecesi açısından Altay-2000, Karasu-90 ve 
Bezostya-1 çeşitleri ön plana çıkmıştır. 
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Türkiye’de en kaliteli çeşit olarak bilinen Bezostaya diğer çeşitlere göre daha stabil kalite 
özelliğini gösterirken (Atlı, 1987), en kaliteli bisküvilik çeşidin de Gerek-79 olduğu tespit edilmiştir 
(Atlı, 1999). Atlı (1987), protein oranları bakımından 45 lokasyon ortalamasına göre en stabil 
çeşitlerin Bezostaya, ve Lancer olduğunu, ekmek hacmi yönünden en yüksek ortalama değer, 
Haymana-79 çeşidinde olmasına karşın, en stabil çeşidin Bezostaya olduğunu bildirmektedir. 
 
Çizelge 9. Ele alınan çeşitlerin Malatya lokasyonuna ait bazı kalite özellikleri ortalama değerleri 
(2002/2003) 

Çeşitler Renk PSI Hlt Ağ 1000 TA TP% Sed. W Abs% YD 
Gün-91 K 53,70efg 77,6ab 31,3 13,9 42,0a 173,5bc 58,1abc 145,0fg 
İkizce-96 K 49,35g 78,0a 29,8 13,2 34,5b-f 129,5def 55,9b-f 172,5c-g 
Mızrak-98 B 67,60abc 73,1f 30,1 13,0 34,0b-f 88,5gh 52,7efg 190,0b-f 
Yakar-99 B 66,65a-d 76,7a-d 31,0 13,3 40,5ab 107,5efg 55,0b-g 205,0b-f 
Türkmen B 58,20b-g 78,0a 29,1 13,6 35,0b-f 103,5 efg 56,2b-e 227,5a-d 
Prostor K 62,60a-f 75,0b-f 33,4 13,2 29,0e-h 61,5 h 55,4b-g 282,5a 
K.Pınar-79 B 69,55ab 74,5c-f 30,1 12,0 29,0e-h 94,0fgh 52,8d-g 180,0b-f 
Katea-1 K 59,60b-g 73,7ef 28,3 13,9 39,5abc 136,5cde 57,9abc 162,5d-g 
Pehlivan K 58,00b-g 76,8a-d 34,6 13,9 35,5a-e 115,0d-g 60,5a 222,5a-e 
Kınacı-97 K 68,70abc 75,0b-f 28,6 12,4 36,0a-d 94,5fgh 52,2fg 165,0d-g 
Gerek79 B 68,15abc 74,2def 29,3 12,7 35,0b-f 107,5efg 52,2g 145,0fg 
Kutluk-94 B 69,30abc 73,1f 30,5 13,2 31,5d-g 79,0gh 54,7c-g 230,0a-d 
Kırgız-95 K 65,95a-d 74,1def 29,3 13,2 31,0d-g 77,5fg 56,2be 245,0ab 
Süzen-97 B 73,95a 75,1b-f 28,8 12,7 28,5fgh 87,0gh 48,5h 172,5c-g 
H.Kaya K 57,60c-g 74,2def 28,3 13,4 30,0d-g 105,0efg 56,4bcd 242,5ab 
Altay-2000 B 68,75a-f 77,6 ab 30,8 12,7 36,5a-f 132,5def 52,4fg 105,0g 
Bezostaya-1 K 62,05d-g 76,7a-f 31,4 14,9 39,0abc 219,0a 58,6ab 110,0g 
Demir-2000 K 55,65a-e 77,2abc 30,2 13,0 33,0c-f 149,0cd 60,4a 240,0abc 
Doğu-88 K 65,45f-g 77,5ab 32,0 13,3 40,5ab 134,5c-f 57,7abc 157,5efg 
Lancer K 53,45b-g 74,6c-f 29,6 13,6 23,0 h 77,5gh 57,3abc 195,0b-f 
Karasu-90 K 58,40abc 76,0 a-e 32,7 14,3 33,5c-f 204,0 ab 55,6b-g 105,0g 
P.Döken-97 B 67,95 76,4a-e 27,7 12,2 25,5gh 81,5gh 53,6d-g 182,5b-f 
E.G.F.(0,05)  11,60 2,8 ÖD ÖD 6,7 40,6 3,68 68,9 
DK%  9,09 1,75 10,7 6,3 9,6 16,8 3,2 17,8 
Benzer harf grubuna ait değerler E.G.F testine göre %5 seviyesinde farklı değildir 

 
4. Sonuç 
 

Denemelerin yürütüldüğü ve Doğu geçit bölgesi olarak adlandırılan her iki ilde de buğday 
tarımı büyük ölçüde yağışa dayalı şartlarda yapılmaktadır. Buğday verimi, yıllık yağış miktarı 
yanında yağışın dağılımı ile paralellik arz etmektedir. 

Her iki lokasyonda da sanayici talepleri Pazar fiyatları göz önüne alındığında düşük verime 
rağmen Bezostaya’nın vazgeçilmez olduğu bilinmektedir. Çeşit tercihleri üretici, sanayici ve tüketici 
üçgeninde arz -talep ve pazar fiyatları tarafından dengelendiği bilinen bir gerçektir. 

Bununla beraber, Elazığ bölgesi nispeten daha soğuk ve daha yağışlıdır. Münavebenin 
uygulandığı bu ilde buğdayın verimi de yüksektir. Kuraklığın yaşandığı 2002/2003 yılı gibi kötü 
şartlar için tane verimi açısından Yakar-99, Altay-2000 ve Saroz çeşitleri, uzun yıllar ortalamasının 
üzerinde yağışın alındığı (545.7 mm) 2003/2004 sezonuna benzer iyi çevre şartlarında Gün-91 ve 
Pehlivan çeşitleri önerilmiştir. 
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Yıllık ortalama yağışı 372 mm civarında olan Malatya bölgesinde zaman zaman kuraklık verimi 
sınırlayıcı önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İki yıllık çalışmaya göre en uygun 
çeşitlerin sırasıyla Altay-2000 ve Dağdaş-94 olduğu tespit edilmiştir. 
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Kışlık Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Tarımsal Özellikleri ve Eskişehir 
Koşullarına Uyumu* 

 
 

Tolga AYSAL1     Engin KINACI2 
 
 

1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 59030 Tekirdağ 
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 26480 Eskişehir 

 
Özet 

 
Bu araştırma makarnalık buğday çeşitlerinin Batı Geçit Kuşağında yer alan Eskişehir’de tarımsal 

özellikler bakımından gösterecekleri performans ve uyumu belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada 
Kızıltan 91, Ç-1252, Ankara 98, Yılmaz 98, Altın 40/98, Selçuklu 97, Meram 2002 ticari çeşitleri kullanılmıştır. 
Deneme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarlalarında, tesadüf blokları deneme deseninde 
ve dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada incelenen bazı özellikler fertil kardeş sayısı, m2’de başak 
sayısı, hasat indeksi, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığıdır. Sonuçlara göre; Eskişehir’de tarım ekonomisine 
dikkate değer bir girdi sağlayabilecek beş çeşit belirlenmiştir. Meram 2002, Selçuklu 97, Ç-1252, Kızıltan 91, 
yılmaz 98 şahit çeşit Kunduru 1149’dan daha yüksek performans göstermişlerdir. Çeşitleri arasındaki farklar, 
bunların ıslah programlarında varyasyon kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kışlık makarnalık, Adaptasyon, Agronomik özellikler, Geçit kuşağı. 

 
Agronomic Characteristics of Winter Durum Cultivars and Their 

Adaptation to Eskişehir Conditions. 
 
Abstract 
 

This research was carried to determine the performance in agronomic characteristics and adaptation of 
durum varieties in Eskişehir that placed in West Transitional Zone. Varieties used in this study were Kızıltan 
91, Ç-1252, Ankara 98, Yılmaz 98, Altın 40-98, Selçuklu 97 ve Meram 2002. Kunduru 1149 was used as 
control. The experiment was carried in fields of Agricultural Faculty of Eskişehir Osmangazi University in 
randomised complete block design with four replications. Some of the characteristics investigated were 
number of fertile tillers, number of spike per squre meter, harvest index, thousand kernel weight and test 
weight. According to the results, five cultivars were determined for Eskişehir which can make considerable 
input in agricultural economy. Meram 2002, Selçuklu 97, Ç-1252, Kızıltan 91 and Yılmaz 98 were better in 
performance than Kunduru 1149. Significant diffirences among cultivars for investigated characters given 
opportunity to use them in breeding programs as variation sources. 
 
Key Words: Winter durums, Adaptation, Agronomic characteristics, Transitional zone. 

 
1. Giriş 

 
Makarnalık buğdaylar olarak tanınan durum buğdayları dünya toplam buğday üretiminin 

yaklaşık %10’una sahiptir. Türkiye’nin makarnalık buğday üretimi ise toplam buğday üretiminin % 
15-17’si kadardır ve bunun % 50-55 kadarı İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde üretilmektedir (Kınacı, 
1993; Zencirci ve ark. 1993). Durum buğdaylarından makarna yanında bulgur, ekmek, kuskus, 
nudül, çapati ve lazanya yapılmaktadır (Bozzini, 1988; Quaglia, 1988; Kınacı, 1993; Boyacıoğlu, 
2004). 
                                                 
*Bu makele yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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Türkiye dünyada kaliteli makarnalık buğday üretmeye en elverişli ekolojiye sahip ülkelerden 
biridir. Bu olanağı; verimi ve kalitesi kalıtsal olarak yüksek ve stres koşullarına dayanıklı çeşitlerle 
birleştirildiğinde, bir yandan kendi ihtiyacını karşılarken, diğer yandan da önemli bir ihraç geliri 
sağlayabilecektir (Turhan ve Çetin, 2002). Bir çeşidin bir yörede ve/veya yılda üstün özellikler 
göstermesi, onun başka bir yöre de ve/veya yılda aynı özellikleri göstereceği anlamına 
gelmemektedir. Çeşitlerin yetiştirileceği bölge ya da yöreye uyumlu olup olmadıklarının anlaşılması 
için tarımsal özelliklerinin o alanda göstereceği değerlerin bilinmesi gerekir. Doğru çeşit seçimi hem 
üretici, hem ürünü işleyen sanayi kuruluşları hem de tüketici için önemlidir. Özellikleri bilinen 
çeşitlerden uygun olanlar gen kaynağı olarak ıslah programlarında kullanılabilir ve daha üstün 
çeşitler geliştirilebilir. 

Bu araştırma, çeşitli ıslah programları tarafından geliştirilmiş bazı makarnalık buğdayların, 
Eskişehir ekolojik koşullarına uyumu ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Çalışma 2002-2003 üretim yılında,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

araştırma tarlalarında, kuru koşullarda yürütülmüştür. Eskişehir, İç Anadolu Batı Geçit kuşağında 
yer almakta olup, denizden yüksekliği 792 metredir. Eskişehir merkezine Ekim- Temmuz arasında 
uzun yıllar ortalaması olarak 347.4 mm yağış düşmesine karşılık, çalışmanın yürütüldüğü üretim 
yılında düşen yağış miktarı 297.1 mm olmuştur. Sıcaklık dağılımları uzun yıllar ortalamasına yakın, 
nispi nem değeri ise % 6.7 daha düşük olmuştur. Bu çalışma için kullanılan deneme alanı toprakları 
% 2.1 organik madde ve % 6.2 kireç içermekte, tuzsuz, killi-tınlı ve hafif alkali bir yapıdadır; pH 
değeri 7.6-8.2 arasında değişmektedir (Gülmezoğlu, 2003). Çalışmada materyal olarak, Orta 
Anadolu Bölgesinde kışlık olarak üretilmek üzere geliştirilen Kızıltan 91, Ç-1252, Ankara 98, Yılmaz 
98, Altın 40/98, Selçuklu 97, Meram 2002 ve şahit olarak Kunduru 1149 ticari çeşitleri kullanılmıştır. 
Çeşitler, tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 tekrarlamalı olarak ekilmiştir. Deneme parselleri 
ekimde 4 sıra, 3 metre, hasatta ortadaki iki sıra 2 m olarak alınmıştır. Ekimle birlikte dekara 15 
kg/da DAP, ilkbaharda 21 kg/da amonyum sülfat verilmiştir. Gözlemler ve ölçümler parsellerin 
ortasından tesadüfen seçilen 10 bitkide yapılmıştır. Çeşitler arasında incelenen özellikler arasında 
fark olup olmadığı “F” testi ile belirlenmiştir.  
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Fertil Kardeş Sayısında  genel ortalama 5.6 adet olurken en fazla fertil kardeş sayısı 6 adet ile 

Selçuklu 97 de belirlenmiştir. Bunun yanında Meram 2002, Ç.1252 ve Kızıltan 91’in fertil kardeş 
sayıları şahit çeşit Kunduru 1149’dan (5.6) daha fazla olmuştur. Çeşitler arasında % 5 düzeyinde 
önemli farklılık belirlenmiştir. Fertil Kardeş Sayısı verim açısından önemli bir faktördür (Blanco, 
1988). Çalışmada kullanılan çeşitlerin fertil kardeş sayıları birbirine yakın ve yeterli sayıdadır. Bu 
sayılar Akman ve arkadaşları’nın (1999) buldukları 2.02-2.57’den daha yüksektir. Fertil kardeş 
sayıları şahitten daha yüksek olan Meram 2002, Selçuklu 97, Kızıltan 91 ve Ç-1252 bu nedenle 
verim bakımından üstünlük sağlayabilecektir. Metrekarede Başak Sayısı bakımından çeşitler 
ortalaması 439, şahit çeşidin değeri 412.3, Meram 2002’nin değeri ise 464.8 olarak saptanmıştır. 
Ankara 98 dışındaki bütün çeşitler şahit çeşitten daha yüksek değer vermişlerdir. Çeşitler arasında 
% 1 düzeyinde önemli farklılık belirlenmiştir. Metrekarede Başak Sayısı tane verimini en çok 
etkileyen ögelerden birisidir (Jappa ve Williams, 1988). Taşyürek ve ark. (1999), en yüksek değeri 
Kızıltan 91’de 706, Sade ve arkadaşları (1999) aynı çeşitte sulu koşullarda 476.7 bulurken bu 
çalışmada en yüksek değer 464.8 ile Meram 2002’de saptanmıştır. Bu çalışmada kullanılan çeşitler 
Ankara 98 hariç, şahitten daha yüksek değerler vermişlerdir. Veriler bu çeşitlerin fertil kardeş 
sayıları ile de ilişkilidir. Kuru koşullarda bu sayı tane doldurma bakımından biraz yüksektir. Hasat 
İndeksi bakımından çeşitler ortalaması % 23,5 olarak bulunmuştur. En yüksek değeri % 27.1 ile 
Selçuklu 97 vermiştir. Şahit çeşit Kunduru 1149’a göre, Meram 2002, Ç-1252, Yılmaz 98 ve 
Kızıltan 91’in hasat indeksi değerleri daha yüksek olarak saptanmıştır. Çeşitler arasında % 1 
düzeyinde önemli fark bulunmuştur. Hasat indeksi pratik anlamda ne kadar tane verimini ve ne 
kadar sap, kavuz, kılçık olduğunu göstermektedir. Bu değerin yüksek olması en çok istenen 
sonuçlardan biridir (Kün, 1983). Taşyürek ve ark (1999), kuru koşullarda Ç-1252’de % 26.2, 
Kızıltan 91’de % 21.4, Akman ve ark. (1999), Kunduru 1149’da % 37,5 olarak bulmuşlardır. Meram 
2002, Selçuklu 97, Ç-1252 ve Yılmaz 98’in şahit çeşitten daha yüksek değer vermesi, tane verimi 
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açısından bu çeşitlerin avantajlı olabileceğini göstermektedir. Bin Tane Ağırlığı bakımından çeşitler 
ortalaması 46 g, en yüksek ortalama değer ise 49 g olarak Meram 2002 de belirlenmiştir. Meram 
2002 yanında, Ankara 98 ve Yılmaz 98 çeşitleri de şahit çeşit Kunduru 1149’dan daha yüksek bin 
tane ağırlığı vermişlerdir. Çeşitler arasında bu özellik bakımından % 1 düzeyinde önemli farklılık 
bulunmuştur. Bin Tane Ağırlığı teknolojik değeri göstermesi bakımından önemlidir (Parado ve 
Joshi; Blanco, 1988). Yüksek değerde olması tane iriliğinin de bir göstergesidir; bu ise elde 
edilecek un ve/veya irmik verimi için önemli bir kriterdir (Blanço, 1988; Amaya ve Pena, 1992). 
Kaliteli bir makarnalık buğdayda bin tane ağırlığı 40 g ve üstü olması istenmektedir (Blanco, 1988; 
Sehal, 1993). Atlı ve ark. (1993) Orta Anadolu İç Geçitlerinde üretilen makarnalık buğdayların bin 
tane ağırlıklarının 38,6 g civarında olduğunu, Sade ve ark. (1999) ise 36,2-43,7 g arasında 
değiştiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada ele alınan çeşitlerin hepsi, kaliteli bir çeşitten beklenen 
değeri vermişler, özellikle Meram 2002, bin tane ağırlığı bakımından dikkat çekmiştir. Hektolitre 
Ağırlığı bakımından çeşitler ortalaması 68.7 kg, şahit çeşit Kunduru 1149’un değeri 72.3 olarak 
saptanmıştır. En yüksek değeri 72.6 kg ile Yılmaz 98  vermiştir. Çeşitler arasında % 1 düzeyinde 
önemli farklılıklar belirlenmiştir. Hektolitre Ağırlığı başta irmik olmak üzere öğütme kriterleri ile yakın 
ilişkili olan bu değer un, irmik, kırma ve kül miktarının bir göstergesi olduğu için ticari açıdan çok 
önem verilen bir özelliktir (Blanco, 1988; Cubbadda, 1988; Dalçam, 1993). Kaliteli bir makarnalık 
çeşitten beklenen değer 78 kg ve üzeri olmalıdır (Cubbadda, 1988; Dalçam. 1993). Menemen 
2002, Ç–1252, Selçuklu 97, Yılmaz 98, şahit çeşit Kunduru 1149 düzeyinde veya yakın değerler 
vermişlerdir. Bu sonuç bu çeşitlerden bu yörede alınabilecek un, irmik vb. ürünlerin veriminin, 
Kunduru 1149 düzeyinde olabileceğini göstermektedir. 

Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde yürütülen çalışmalar makarnalık buğdayların ekmekliklere 
göre ortalama % 12-24 daha düşük verimli olduğunu göstermiştir (Bağcı ve Ekiz, 1993). Makarnalık 
verimini ve kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi çeşittir ve çeşitlerin değişik çevrelerde 
gösterdikleri performansları birbirinden farklıdır ( Dalçam, 1993). Türkiye’de üretilen makarnalık 
buğdayların ancak % 35-40 kadarı makarna üretimine uygundur, bu da sektörün ihtiyacını 
karşılamamaktadır (Sehal, 1993). Türkiye’de makarnalık buğday ekilişleri içinde en yüksek pay Batı 
Geçit Bölgesindedir (Aydın, 1993).  

Makarnalık buğdaylar iyi bir protein kaynağıdır (Feillet, 1988). Mineral maddelerin ve 
vitaminlerin önemli bir kısmı endosperm kısmında bulunduğu için gıda değeri yüksektir (Lintas, 
1988). Buğday özellikle Orta Anadolu ekonomisini ve sosyal hayatını belirleyen en önemli faktörler 
arasındadır (Kınacı, 1997). Türkiye’de gelişmiş bir makarna, bulgur ve irmik sanayi bulunmaktadır 
(Öner, 2002; Turhan ve Çetin, 2002). Ancak makarnalık buğday üretiminin yetersiz kalması 
ve/veya ürün kalitesinin düşüklüğü nedeniyle, bu sanayi kolları tam kapasitelerini 
kullanamamaktadır (Sehal, 1993). Üretimi artırabilmek için yapılacak uygulamalar arasında, ekim 
alanının arttırılması ve verimin yükseltilmesi en etkili olanlardır. Her iki durumda da yetiştirildiği 
bölge veya yörede ekmeklik çeşitlerden daha yüksek verimli olan makarnalık çeşitlerin üretime 
alınması, bunun içinde çeşitlerin bu alanlarda uyum ve tarımsal özellikler bakımından göstereceği 
potansiyelin bilinmesi gereklidir. Bu çalışmada incelenen çeşitlerden Meram 2002 Ç-1252 ve 
Selçuklu 97, Kızıltan 91 ve Yılmaz 98 bazı özellikler bakımından Kunduru 1149’dan daha üstün 
değerlere sahip olarak bulunmuştur. 
 
4. Sonuç  

 
Bu sonuçlar bu çeşitlerin, Eskişehir’de ve Eskişehir’in temsil ettiği Batı Geçit Kuşağında 

yetiştirildiklerinde, tarım ekonomisine önemli bir katma değer sağlayabileceğini göstermektedir. İç 
tüketimde beslenme kalitesinin yükseltilmesine sağlayacağı önemli katkının yanı sıra, makarnalık 
buğday üretiminin artması dünya buğday ticaretinde daha yüksek fiyatla ve daha fazla pazar 
olanağı bulması nedeniyle, toplam üretim yanında ihracatın artmasına da itici güç olabilecektir. 
Çeşitler arasında incelenen özellikler bakımından istatistik anlamda önemli farklılıklar bulunması 
(Çizelge 1) bu çeşitlerin ıslah programları için varyasyon kaynağı olabileceğini de göstermektedir. 
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Çizelge 1. İncelenen özelliklerin ortalama değerleri, en düşük önemlilik farkları ve F değerleri 

 Ç–1252 Ankara Yılmaz Altın Kızıltan Kunduru Meram Selçuklu AÖF %5     
%1 F 

Fertil kardeş 
sayısı 5.7 5.2 5.4 5.5 5.9 5.6 5.9 6.0 0.41        

0.57 3.44 

Bin tane 
ağırlığı 46.1 47.9 47.4 42.3 43 46.6 49 45.5 0.69       

0.94 98.3 

Hektolitre 
ağırlığı 70.5 62 72.6 63.5 66 72.3 70.9 71.5 2.65        

3.61 21.6 

m2’de başak 
sayısı 465.5 404.8 421.8 461.5 450.5 412.3 464.8 441 3.57        

4.85 365 

Hasat 
İndeksi 24.8 19.9 26.2 21 22.7 21.5 25.1 27.1 3.57       

4.87 352.6 
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Değişik Olgunlaşma Süreli Buğday Çeşitlerinin Eskişehir Koşullarına 
Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir 
 
Özet  

 
Bazı yeni kışlık buğday genotiplerinde (Karahan 99, Göksu 99, Konya 2002, Ekiz ve Ahmetağa) verim ve 

verim ögeleri incelenmiştir. Bu genotiplerin tane verim ögelerinin analizleri 2005-2006’ da Eskişehir’de 
yapılmıştır. Genotipler arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. Konya 2002 ve Ekiz, Eskişehir’e daha iyi 
uyum göstermiştir. Konya 2002 ve Ekiz, başak ağırlığı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, hektolitre 
ağırlığı ve hasat indeksi özellikleri bakımından önde gelmişlerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Yeni buğday çeşitleri, Verim komponentleri 
 

A Research on Adaptation of Wheat Cultivars to Eskişehir Conditions That 
Have Different Maturation Period 

 
Abstract  

 
Variability of yield and yield components of some new winter wheat genotypes (Karahan 99, Göksu 99, 

Konya 2002, Ekiz and Ahmetağa) was examined. The analysis of  grain yield components of these genotypes 
was undertaken in 2005-2006 at Eskişehir. Significant differences among genotypes were determined. Konya 
2002 and Ekiz showed better adaptability in Eskişehir. The genotypes Konya 2002 and Ekiz was advanced by 
spike weight, kernel number per spike, kernel weight per spike, hectoliter weight and harvest index.  
 
Key Words: Adaptation, New wheat cultivars, Yield components 
 
1. Giriş 

 
Buğday, insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim 

bakımından ilk sırada yer alan bir bitkidir. Buğday kültürünün dünyada yaygın oluşunun başlıca 
nedenleri; geniş çeşit zenginliği, hayvan besleme ve endüstride yaygın olarak kullanılması, çeşitli 
ekolojilere adapte olabilmesidir. Bu nedenle buğday, öteki kültür bitkilerine oranla geniş üretim 
alanları bulabilmiş, ekvatordan kutuplara ve alçak ovalardan yüksek yaylalara doğru geniş bir 
coğrafyaya yayılabilmiştir. Yüksek nem ve verimli toprak isteyen çeşitlerin yanında, verimliliği düşük 
topraklarda yetişebilen çeşitler de vardır. Ayrıca yetiştirilmesinin kolay ve ürünün taşıma, depolama 
ve bekletilmeye elverişli oluşu da buğdayın yeryüzünde çok geniş yayılma alanı bulmasına neden 
olmuştur ( Kün, 1983).  

Ülkemizde temel gıda maddesi olan ekmeğin hammaddesi buğday, dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de en geniş üretim alanına sahip olan kültür bitkisidir. Türkiye’de son 17 yılda buğday 
ekim alanlarında ve üretimde çok büyük bir değişiklik yaşanmamıştır. Buğday ekim alanlarımız 9–
9,5 milyon hektar arasında değişmektedir. 2005 buğday üretimi 21,5 milyon ton, 2006'da 20 milyon 
ton iken TMO’nun verilerini esas aldığımızda 2007'de yüzde 13,3 oranında azalarak 17, 7 milyon 
tona gerilediği görülmektedir. Buğday tüketimimiz; Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerine göre, 
19 milyon ton, 2007 buğday açığı ise TUİK tahminlerine göre 1,7 milyon ton civarındadır.  

Buğday ülkemizin her bölgesinde yetiştirilir. Yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı, ekim, bakım 
(gübreleme, ilaçlama, sulama), hasat-harman, depolama, nakliye, pazarlama ve mamul madde 
elde edilerek tüketiciye sunulması ve bazı yıllarda ihraç ve/veya ithal edilmesi gibi işlemler 
sırasında ortaya çıkardığı büyük ekonomik ve buna bağlı sosyal olaylar ile sadece tarım sektörünü 
değil tüm ülkeyi etkilemektedir.   
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Türkiye coğrafi konumu ve topoğrafik yapısı nedeniyle çok değişik iklim kuşaklarına sahiptir. 
Bu iklim kuşaklarında çok sayıda agro-ekolojik bölgeler ve bu bölgelere göre tarım sistemleri 
oluşmuştur (Mızrak, 1983). Bu nedenle yetiştirilen çeşitlerin tane verim ve kalite karakterlerinde 
değişimler meydana gelmektedir. 

Buğdayda yüksek verim elde etmek için, genotipin yüksek verim potansiyeline sahip olması 
yanında, sulanan veya yeterli yağış düşen alanlarda yetiştirilmesi gerekmektedir (Cook ve Veseth, 
1991). Sulanan veya nemli bölgelerde yüksek verim için önemli özelliklerin başında yatmaya 
dayanıklılık gelirken, kurak alanlarda kuraklığa dayanıklılık gelmektedir (Poehlman, 1987). 

Ülkemizde buğday ekiliş alanları son sınırlarına ulaşmış hatta buğday yetiştirmeye elverişli 
olmayan marjinal alanlarda bile buğday yetiştiriciliği yapılır hale gelmiştir. Bu nedenle buğday 
üretimimizin artırılması birim alandan alınan verimin yükseltilmesine bağlıdır. Birim alandan alınan 
verimin artırılması yüksek verimli, üstün kaliteli, biyotik ve abiyotik stres şartlarına dayanıklı 
çeşitlerin ıslahı ve uygun kültürel teknikler kullanılarak yetiştirilmeleri ile mümkün olmasının 
yanında, doğru çeşit seçimi de çok önemli bir faktördür. Çeşit seçiminde dikkat edilecek ilk husus, 
yetiştirilecek çeşidin o yörenin ekolojik koşullarına uyum sağlayabilme ve maksimum verimi 
gerçekleştirebilme yeteneğinde olmasıdır. Çeşitlerin bazıları genel adaptasyona sahip olup, geniş 
alanlara yayılarak çeşitli yörelerde birbirine yakın verim verirken, bazıları özel adaptasyon 
yeteneğine sahiptir ve ancak kendilerine uygun yörelerde yüksek verim ve kalite özellikleri 
gösterirler. Bir yörede birden fazla ve bazı özellikler açısından farklı çeşitlerin üretilmesi arzu edilir. 
Farklı çeşitlerin bölgede ekilmesi bazı çeşitlerde zararlı olan etmenlerin olumsuz etkisini azaltacak 
veya artmasını engelleyecektir. Diğer bir ifade ile genetik hassasiyeti azaltacaktır. Hakim bir çeşidin 
yoğun olarak ekildiği yöre ve bölgelerde arasıra da olsa çiftçi ve ülke için ekonomik riskler 
mevcuttur. Yöredeki çeşitlerin farklılığı, farklı seviyeleri ile değişik üretim ve ticari amaçlar 
açısından bazı avantajlar sağlayabilmektedir.  

Eskişehir, Türkiye’deki toplam tahıl üretiminin % 3’ünü sağlayabilmektedir. 2000 yılında 
489.839 ton olan buğday üretimi, 2005 yılında 609.856 tona çıkmıştır. 2006 yılında 544 bin ton iken 
2007 yılında Türkiye genelindeki azalışa paralel olarak bir azalış göstermiş ve 437 bin tona 
gerilemiştir ( Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü web sitesi). Eskişehir Orta Anadolu’nun önemli tahıl 
üretim alanlarından biri olmasının yanı sıra Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak özel bir önem 
verilen buğday tarımını geliştirme çalışmalarında daima ön sıralarda yer almıştır. İklim özellikleri 
itibariyle soğuk kışları, kuru yazları yaşayan bir il olduğu gibi; İnönü’de adeta Marmara iklimini, 
Sakarya vadisinde ise Akdeniz iklimini yaşamaktadır (Kınacı,1999). 573.329 ha. olan genel 
arazilerinin %43 ünü oluşturan tarım arazilerinin %68.1 inde bitkisel üretim yapılmakta, %1.4 ü ise 
kullanılmamaktadır. 446.170 ha. ında kuru, 127.159 ha ında ise sulu tarım yapılmaktadır (Eskişehir 
Ziraat Odası web sitesi).  

Bu çalışmanın amacı, Eskişehir koşullarına adaptasyon yeteneği iyi olan buğday çeşitlerinin 
belirlenmesi ve tarımsal özelliklerinin saptanmasıdır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Deneme Yerinin İklim Özellikleri 
 

Çalışma, 2006–2007 üretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 
tarlalarında yürütülmüştür. İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatısında yer alan Eskişehir ili 26° 58΄ ve 
32° 04΄ doğu boylamları ile 39° 06΄ ve 40° 09΄ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.  Denizden 
yüksekliği 792 m’dir. Eskişehir merkezinde karasal iklim hüküm sürmektedir. Denemenin 
yürütüldüğü üretim yılına (2006–2007) ve uzun yıllar ortalamalarına ait meteorolojik veriler Çizelge 
1’de verilmiştir.  
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Çizelge 1. Eskişehir ilinde yetiştirme dönemi içerisinde uzun yıllar (1990–2005) ve 2006–2007 
üretim yılına ait meteorolojik veriler* 

 Uzun yıllar (1990–2005) 
Aylar Toplam 

yağış (mm) 
Ort. nem 

(%) 
Ort. sıcaklık 

(°C) 
Toplam 

yağış (mm) 
Ort. nem 

(%) 
Ort. sıcaklık 

(°C) 
Ekim 47,5 71,1 12,6 25,5 66 11,7 
Kasım 16,8 68,5 3,9 30,4 72 5,8 
Aralık 6,8 70,1 - 0,7 35,6 77 1,5 
Ocak 42,2 74,1 0 26,9 78 - 0,3 
Şubat 14,2 68,1 1,5 22,8 72 0,8 
Mart 24,0 63,0 5,4 26,2 66 4,5 
Nisan 25,0 54,7 7,5 44,3 64 9,7 
Mayıs 65,6 49,1 17,8 38,4 62 14,7 
Haziran 58,6 47,9 20,8 21,1 58 18,8 
Temmuz - 40,0 23,8 13,1 54 21,8 
Ortalama   60,66 9,26  66,9 8,9 

Toplam  300,7   284,3   
* Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınmıştır. 
 
2.2. Deneme Yerinin Toprak Özellikleri 
 

Araştırmanın yürütüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 
tarlalarında deneme yerine ait topraklar % 1,7 organik madde, % 4,36 kireç içermektedir. Tuzsuz, 
tınlı ve hafif alkali ( pH 7,6–8,2) yapıdadır. Deneme yerinin bazı kimyasal ve fiziksel özellikleri 
Çizelge 2’de verilmiştir. 
 

Çizelge 2. Deneme yeri topraklarının bazı kimyasal ve fiziksel özellikleri 

Toprak 
derinliği 

(cm) 

Toplam 
Tuz (%) 

Organik 
Madde 

(%) 
Kireç (%) 

Fosfor 
P2O5 

(kg/da) 

Potasyum 
K2O (kg/da) Bünye pH 

0–30 0,050 1,70 4,36 3,85 216,4 Tınlı 8,10 
Analizler, Eskişehir Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü toprak analiz laboratuarında yapılmıştır. 

 
2.3. Deneme Materyali 

 
Konya Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi’nden temin edilmiş olan 

6 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Kullanılan çeşitlerin özellikleri aşağıda verilmiştir. 
KARAHAN 99: 1999 yılında tescil edilmiş olan çeşidin boyu 80–100 cm arasında değişmektedir. 
Beyaz, uzun, kılçıklı bir başak yapısına sahip olan çeşidin tane rengi beyazdır. Kışlık bir çeşit olup, 
kurağa, soğuğa ve yatmaya dayanıklıdır. Bin tane ağırlığı 32–38 g, hektolitre ağırlığı 76–81 kg, 
dekara tane verimi 200–500 kg arasındadır. Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin buğday tarımı 
yapılan kıraç, yarı taban ve taban alanlarına tavsiye edilmektedir.  
GÖKSU 99: Çeşit 1999 yılında tescil edilmiştir. Boyu 80–100 cm arasında değişmekte olup, beyaz, 
uzun, kılçıklı başaklara sahiptir ve tane rengi beyazdır. Alternatif gelişme tabiatına sahip olan çeşit, 
yatmaya ve soğuğa dayanıklı, kuraklığa hassastır. Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin sulama 
yapılabilen alanlarına tavsiye edilmektedir. Bin tane ağırlığı 30–36 g, hektolitre ağırlığı 75–80 kg, 
dekara tane verimi 450–900 kg arasındadır. 
KONYA 2002: Boyu 90-100 cm, başakları beyaz, uzun, kılçıklı ve tane rengi kırmızı olan çeşit 
2002 yılında tescil edilmiştir. Kışlık olan çeşit, kuraklığa hassas, yatmaya ve soğuğa dayanıklıdır. 
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Bin tane ağırlığı 40–49 g, hektolitre ağırlığı 78–82 kg, verimi 400–800 kg/da olup, Orta Anadolu ve 
Geçit Bölgelerinin sulanan ve taban alanlarına tavsiye edilmektedir. 
BAĞCI 2002: Beyaz, uzun, kılçıklı başaklara sahip olan çeşidin tane rengi kırmızıdır ve boyu 90-
100 cm arasındadır. Alternatif bir gelişme tabiatına sahip olup, kuraklığa hassas, yatmaya dayanıklı 
ve soğuğa orta dayanıklıdır. Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin buğday tarımı yapılan taban ve yarı 
taban alanlarına tavsiye edilmektedir. Bin tane ağırlığı 33–42 g, hektolitre ağırlığı 76–81 kg, dekara 
verimi, 400–700 kg’dır. 
EKİZ: Orta boylu olan çeşidin başakları uzun, beyaz ve kılçıklıdır. Tane rengi kırmızı, Bin tane 
ağırlığı 36,4 g, hektolitre ağırlığı 78,2 kg olup, tane verimi ise 475–895 kg/da arasındadır. Hem 
kışlık hem de yazlık olarak yetiştirilebilen çeşit, yatmaya ve soğuğa dayanıklıdır ve Orta Anadolu ve 
Geçit Bölgelerinin sulanan ve taban alanlarına tavsiye edilmektedir. 
AHMETAĞA: Beyaz, uzun kılçıklı başaklara sahip, orta boylu ve kırmızı taneli olan çeşit, hem 
kışlık hem de yazlık olarak ekilebilme özelliğine sahiptir. Bin tane ağırlığı 33,4 g, hektolitre ağırlığı 
79,4 kg, dekara tane verimi 475–870 kg olup, Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin sulanan ve taban 
alanlarına tavsiye edilmektedir. Yatmaya ve soğuğa dayanıklılığı iyidir.  
 
2.4. Yöntem 

 
Deneme, 2006–2007 üretim döneminde, "tesadüf blokları deneme deseni"ne göre 3 

tekrarlamalı olarak sulu koşullarda kurulmuştur. Denemenin kurulacağı alanda toprak, önce soklu 
pullukla ardından kazayağı-tırmık kombinasyonuyla sürülerek ekim için hazırlanmıştır. Ekim işlemi, 
parsel mibzeri ile; 6 m uzunluğundaki parsellere, 14,5 cm sıra aralığında, 6 sıra olarak yapılmıştır. 
Kullanılan tohumluk miktarı 20 kg/da’dır. Denemede 10 kg/da N ve 8 kg/da P2O5 uygulanmıştır. 
Yabancı ot mücadelesi mekanik yollarla yapılmış ve sapa kalkma dönemi ve çiçeklenmede olmak 
üzere 2 defa sulama yapılmıştır.  

Kenar tesirlerini ortadan kaldırmak amacıyla gözlem, ölçüm ve hasatlar sıraların baş ve 
sonundan 0,5 m ve kenar sıralar atılarak kalan kısımlardan yapılmıştır. Araştırmada, başak boyu, 
başak ağırlığı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve 
hasat indeksi gibi tarımsal özellikler ve özellikler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tüm özelliklere ait 
değerlerin analizi, tesadüf blokları deneme desenine göre ‘EXCEL’ bilgisayar programından 
yararlanılarak yapılmıştır. Etkili farkları görmek için "F testi" kullanılmıştır (Yurtsever, 1984). 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
3.1. Başak Boyu 
 

Tane veriminin önemli komponentleri arasındadır. Üzerinde taşıyacağı başakçık sayısı ve her 
başakçıkta oluşacak tanelere bağlı olarak verimi etkileyebileceği için dolaylı etkili bir verim öğesi 
olmasının yanı sıra, hasat öncesinde, görüntüsüyle üreticilerin morali üzerinde de etkili olmaktadır. 
Ayrıca başak boyunun çeşidin özelliğine uygun boyda olması, tane verimini dolaylı olarak etkileyen 
vejetatif gelişmenin de yeterli olduğunun bir göstergesidir. Ancak başak boyunun uzun olması her 
zaman fazla tane alınacağını göstermez. Çalışmamızda çeşitlerin başak boyları 8,60–9,92 cm 
arasında değişmiştir ve en yüksek değeri Konya 2002 çeşidi vermiştir. İncelenen çeşit ve hatlar 
arasında istatistiki açıdan % 1 önemlilik düzeyinde farklılık saptanmıştır (Çizelge 3). 
 
3.2. Başak Ağırlığı 
 

Bir buğdayın başak ağırlığı, içerisindeki tane sayısına, bu tanelerin iriliğine, kavuzların ve 
kılçıkların miktarına bağlıdır.  

Başak ağırlığı, tek bir başağın gram cinsinden ağırlığı olup başak verimi hakkında bilgi verir. 
Çalışmamızda incelenen buğday çeşitlerinde başak ağırlıkları 1,54–2,50 g arasında değişim 
göstermiş ve çeşitler arasında % 1 düzeyinde farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 3). Konya 2002 
çeşidi en yüksek başak ağırlığına sahip olan çeşit olmuştur. Bu durum başak boyunun da fazla 
olmasıyla ilişkilendirilebilir. 
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3.3. Başakta Tane Sayısı 
 

Başak verimini doğrudan etkileyen en önemli ögelerdendir (Altınbaş ve Bilgen, 1993), 
dolayısıyla birim alan tane verimini de doğrudan etkiler (Dokuyucu ve ark.,1999; Bilgin ve Korkut, 
2005). Tane sayısının çok olması doğal olarak tane bağlayan başakçık sayısına ve bir bakıma bu 
başakçıkları taşıyan başağın yapısına bağlıdır. Tane sayısına dolaylı etki yapan faktörler de vardır. 
Sap boyu orta veya kısa olup, başak boyu ve başakçık sayısı yüksek olan genotipler ve bu 
özelliklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan kültürel işlemler ile çevre koşulları da tane sayısını 
etkiler. Başağın yeterince gelişmesi, başağın dip ve uç kısımlarındaki başakçıkların tane bağlayıp 
bağlamaması da başakta tane sayısı üzerine etkide bulunur.   Çizelge 3’te de görüldüğü gibi 
başakta en yüksek tane sayısı 41,04 ile Ahmetağa çeşidinden, en düşük değer ise 27,27 ile 
Karahan 99 çeşidinden elde edilmiş ve çeşitler arasında farklılıklar belirlenmiştir. Her ne kadar 
uzun başaklı çeşitlerin başakta tane sayılarının da fazla olacağı çeşitli araştırıcılar tarafından ileri 
sürülse de (Sharma ve ark., 1989; Yıldırım ve ark., 2005), bizim çalışmamızda daha uzun 
başaklara sahip çeşitlere göre Ahmetağa çeşidinin tane sayısının çok olması sık başak yapısına 
sahip olmasından kaynaklanmıştır.  
 
Çizelge 3. Ortalama değerler ve kareler ortalaması değerler 

ÇEŞİT/ÖZELLİK Ba.B. B.A T.S T.A BTA HLA H.İ 
KARAHAN 99  8,60 1,54 27,27 1,13 38,5 79,17 42,16 
GÖKSU 99 8,88 1,82 33,60 1,32 37,6 79,17 41,05 
KONYA 2002 9,92 2,50 36,34 1,83 49,4 80,17 34,48 
BAĞCI 2002 9,61 1,89 31,78 1,42 45,6 79,50 29,99 
EKİZ 9,69 2,20 38,11 1,67 44,3 80,83 43,80 
AHMETAĞA 9,27 2,25 41,04 1,67 42,2 79,50 36,10 
 S.D  
TEKERRÜR 3 0,03 0,003 4,39 0,003 0,01 0,22 1,65 
ÇEŞİT 6 0,78** 0,36** 71,73** 0,21** 0,60** 1,29** 85,76** 
HATA 18 0,09 0,01 2,03 0,01 0,01 0,12 0,38 
 
3.4. Başakta Tane Ağırlığı 
 

Başak verimi olarak da belirtilen, başakta tane ağırlığı bir anlamda tane kayıpsız verimin 
doğrudan karşılığı anlamını taşır. Başakta tane ağırlığı bakımından genotipler arasında önemli 
farklar görülebilmektedir (Yağdı, 1999). Yetiştirileceği bölgeye iyi uyum gösteren, normal geçen 
yetiştirme sezonunda vejetatif ve generatif gelişmesini sağlıklı geçiren, yüksek verim potansiyeline 
sahip genotipler, istedikleri yetişme ortamını da bulduklarında, hem başakta tane sayısı, hem de 
tane ağırlığı bakımından yüksek değerler verebilmektedir. Çalışmada başakta tane ağırlığı 
değerleri 1,13–1,83 arasında değişiklik göstermiştir ve bu sebeple çeşitler arasında % 1 düzeyinde 
farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 3). Tek başak verimi, başakta tane sayısı ve bin tane ağırlığı 
tarafından belirlenmekte olup (Korkut ve ark., 1993) tane verimini olumlu yönde etkileyen 
unsurlardan biridir. Ahmetağa, Ekiz ve Konya 2002 çeşitlerinin başak verimlerinin yüksek olması da 
bu durumdan kaynaklanmaktadır.   
 
3.5. Bin Tane Ağırlığı 
 

Bin tane ağırlığı, fiziksel bir kalite özelliği olarak daima dikkate alınmaktadır. Tanelerden elde 
edilebilecek un miktarı konusunda bir fikir vermesi yanında, tanelerin tohumluk olma özellikleri 
bakımından da değerlendirilmelidir. Yüksek bin tane ağırlığı, tanenin iyi gelişmiş olduğunu gösterir. 
Buğdayı ticari olarak değerlendirmede de en çok kullanılan kalite özellikleri arasında yer 
almaktadır. Tane dolgunluğu ile ilişkili olduğundan, bin tane ağırlığı yüksek olan tanelerde kabuk 
oranının daha az olmasına bağlı olarak un verimi yüksek ve kül oranı düşük olmaktadır. 
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Çalışmamızda bin tane ağırlığı değerleri 37,6–49,4 arasında değişim göstermiş ve çeşitler arasında 
farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 3). Bin tane ağırlığında en yüksek değere sahip olan Konya 2002 
çeşidinin, başakta tane ağırlığının da yüksek olarak bulunması bu çeşidin tane dolgunluğunun iyi 
olduğunu göstermektedir. En yüksek tane sayısına sahip olan Ahmetağa çeşidinin bin tane 
ağırlığının daha düşük olması ise tane sayısındaki artışa bağlı olarak tane dolgunluğunun 
azalmasından olmalıdır.  
 
3.6. Hektolitre Ağırlığı 
 

Fiziksel kalite kriteri olarak kabul edilen ve kaliteyi belirlemede en kolay ölçü olarak uygulama 
alanı bulan hektolitre ağırlığına özellikle değirmencilikte çok önem verilmektedir (Seçkin, 1970; 
Ünal, 2002). Tanenin dolgunluğu, yoğunluğu, şekli, büyüklüğü, homojenliği ve yabancı madde 
oranı hektolitre ağırlığına etki yapmaktadır. Hektolitre ağırlığı tanelerin iri ve uzun olmasından çok 
dolgun ve tekdüze yapıda olmasından olumlu olarak etkilenmektedir. Çalışmada kullanılan 
çeşitlerin hektolitre ağırlıklarının 75–82 kg arasında değiştiği belirtilmiştir (www.bahridagdas.gov.tr). 
Bu çalışmada elde edilen hektolitre ağırlığı değerleri 79,17–80,83 kg arasında değişmiş ve çeşitler 
arasında farklılıklar belirlenmiştir. Çizelge 3’te de görüldüğü gibi en yüksek değer Ekiz çeşidinden 
elde edilmiştir. Hektolitre ağırlığı ile verim arasında olumlu ilişkiler saptandığı  (Kırtok ve ark., 
1988), ayrıca hasat indeksi değerinin de yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu çeşidin 
tatmin edici bir getiri sağlayacağı söylenebilecektir.  
 
3.7. Hasat İndeksi 
 

Bir bitkinin tane veriminin belirlenmesinde en geçerli özelliklerden birisidir (Syme, 1970; Sip ve 
Skorpik, 1984). Tane ağırlığının bitkinin geri kalan bütün vejatatif kısmına oranı olan hasat indeksi 
yükseldikçe, tane verimi artar. Çalışmamızda çeşitlerin hasat indeksi değerleri % 29,99–43,80 
arasında değişmiş ve çeşitler arasında % 1 düzeyinde farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 3). Diğer 
özellikler açısından yüksek değerler veren Konya 2002 çeşidinin hasat indeksi değerinin düşük 
olması dikkat çekicidir. Bu durumun başak boyunun uzunluğuna rağmen, başaktaki tane sayısının 
düşük olmasından kaynaklanmış olması güçlü bir olasılıktır.  
 
3.8. Özellikler Arası İlişkiler 
 

Bitki ıslahında korelasyon, regresyon, path ve faktör analizi ile özellikler arasındaki ilişkiler 
belirlenir.  Korelasyon analizi, özellikler arasındaki ilişkinin derecesini göstermesi yanında, olumlu 
ilişki bir özellik için yapılacak seçimin diğer özellikte gelişme sağlayacağını, olumsuz ilişki ise bir 
özellik iyileşirken diğerinin gerileyeceğini göstermektedir.  İki özellik arasındaki ilişki olumlu ise 
kolay ölçülen özellik için seçim yapılarak zor ölçülen özellik belirlenebilecektir. 
 
Çizelge 4. Özellikler arası ilişkiler 

 HLA BA.BO BA.AĞ TA.SA TA.AĞ BTA 
HA.İN. 0,18 -0,49 -0,29 -0,07 -0,28 -0,59 
HLA  0,76 0,68 0,53 0,72 0,64 
BA.BO   0,84 0,55 0,86 0,95 
BA.AĞ    0,83 1,00 0,78 
TA.SA     0,84 0,39 
TA.AĞ      0,80 
 

Çalışmamızda başak boyu ile başak ağırlığı, başakta tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı 
arasında, başak ağırlığı ile başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı arasında, başakta tane 
sayısı ile başakta tane ağırlığı ve başakta tane ağırlığı ile de bin tane ağırlığı arasında olumlu ve 
önemli ilişkiler saptanmıştır (Çizelge 4).   
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 99

4. Sonuç 
 
Araştırmada incelenen tüm özellikler bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar 

gözlemlenmiştir. Başak özellikleri ve bin tane ağırlığı bakımından Konya 2002 çeşidi öne çıkarken, 
hektolitre ağırlığı gibi önemli kalite özelliği ve verimin belirlenmesinde en önemli ölçütlerden biri 
olan hasat indeksi özelliklerinde ise Ekiz çeşidi en yüksek değerleri vermiştir. Diğer çeşitlerle 
kıyaslandığında verim ve değirmencilik açısından önemli olan kalite kriterleri bakımından bu iki 
çeşit Eskişehir koşullarında daha iyi sonuçlar vermiştir. Bir çeşidin verim ve kalitesinin yüksek 
olması, çeşidin genotipi kadar çevre koşullarına ve yetiştirildiği bölgeye adapte olabilmesine de 
bağlıdır. Bir bölge için geliştirilen çeşidin başka bölgelerde de üstün özellikler göstermesi, o 
bölgenin iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayabilmesiyle ilişkilidir. Konya yöresi için geliştirilmiş 
olan bu çeşitlerin Eskişehir koşullarına da uyum sağlayabilmesi benzer iklim ve toprak özellikleri 
göstermesinden kaynaklanmıştır ve özellikle Konya 2002 ve Ekiz çeşitlerinin yetiştirilmesi 
önerilebilir.  
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1. Mısırın Kullanım Alanları 

 
Mısır onlarca kullanım amacı olan ve pek çok endüstri kolunun hammaddesi olan popüler bir 

kültür bitkisidir. Yüksek nişasta oranı (%70’in üzerinde) sebebiyle nişasta endüstrisinin ana 
hammaddesidir. Nitekim, 100 kg mısırdan 600-660 kg nişasta ve bu miktar nişastadan  da 426-528 
kg nişasta bazlı şeker elde edilebilmektedir. Mısır nişastası; koyulaştırıcı, film oluşturucu, 
yapıştırıcı, izolasyon malzemesi, tekstil, döküm ve fermantasyon sanayi inde, maden arıtmada, 
petrol kuyularının açılması gibi sanayi kollarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Nişasta ve 
değirmencilik sanayinin yan ürünü olan mısır kepeği ruminantlar tarafından hazmonulduğundan 
rasyonlarda kullanılmaktadır. Nişasta sanayinin yan ürünü olan mısır gluteni %60 civarında protein 
ve önemli miktarda ksentofil içerdiği için kanatlı rasyonları için değerli bir kaynaktır.  

Yine nişasta sanayinin yan ürünü olan mısır embriyosu, kan kolesterol seviyesinin 
azaltılmasını sağlayan doymamış yağ asitlerince zengin olan mısır özü yağının kaynağını 
oluşturmaktadır. Mısır ezmesi kahvaltılık tahılları üretmek, mısır unu, ekmek ve pastacılıkta, mama, 
bisküvi ve cips yapımında kullanılır. Mısırda fermentasyon yoluyla; alkol, organik asitler, 
antibiyotikler, enzimler ve vitaminler üretilir. Mısır tanesi yüksek enerji değeri düşük selüloz, yüksek 
yağ içeriği ve karotence zengin olduğundan yem sanayinin önemli bir hammaddesidir. Kanatlı 
rasyonlarına %65’e kadar varan oranlarda katılabilmektedir. Mısır silajının enerji değeri çok yüksek 
olup, yarı konsantre yem olarak kabul edilmektedir. Her tür hayvancılığın olmazsa olmazıdır. Mısır 
silajı ile beslenen hayvanın kesif yem ihtiyacı %33-50 oranında azalmaktadır.  

Taze şeker mısır tane ve koçanları konserve ve dondurulmuş ürün sanayinde 
değerlendirilmekte, cin mısır patlamış çerez olarak kullanılmaktadır. Hasat artığı somakları farklı 
iriliklerde öğütülerek değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlar; boya kalıntılarını yok etmede, 
yağları temizlemede, metalleri ve dökümleri parlatmada, pestisitler, gübreler ve vitaminler için dolgu 
maddeleri olarak, kozmetik ve el sabunları ile furfural ve türevlerinin imalatında kullanılmaktadır.  

Biyoetanol; nişasta, şeker ve selülozca zengin malzemeden, yaygın olarak da tarımsal 
biyokütleden fermentasyon yoluyla üretilen, benzinle karışım halinde kullanılan sıvı halde bir 
yakıttır.  

 
2. Dünya’da Mısır Üretimi 

 
Mısır tabiatta ender bulunan bir C4 bitkisidir. Yaprak anatomileri ve fotosentez mekanizmaları 

gereği güneş ışığından azami ölçüde yararlanırlar, fotosentez hızları ve kuru madde oluşturma 
yetenekleri çok yüksektir. Bu nedenle tahıllar içerisinde birim alan verimi en yüksek cinstir. Mısır 
yukarıda sıralanan çok yönlü kullanım alanı, geniş adaptasyon yeteneği ve yüksek verim 
potansiyeli sebebiyle dünyanın değişik enlem ve boylamları ile yükseltilerindeki değişik ülkelerinde 
tarımı yapılabilen bir türdür. Mısır tahıllar içerisinde dünyada ekim alanı yönüyle buğday ve 
çeltikten sonra 3. sırada, üretim yönüyle birinci sıradadır. Bu birim alan verimi en yüksek tahıl cinsi 
olmasından kaynaklanmaktadır.  

Dünya mısır üretimindeki değişimi gösteren Çizelge 1 incelendiğinde, 2003 yılında 602 milyon 
ton olan mısır üretiminin 2005 yılında %18 lik artışla 712 milyon tonla zirve yaptığı, 2006 ve 2007 
yıllarında ise bu üretim düzeyinin korunduğu görülür.  Bu değerler incelendiğinde 2004 yılından 
sonraki yıllarda dünya yıllık mısır üretiminin 75 milyon ton arttığı anlaşılır. Dünya mısır üretiminin 
2010 yılında 750 milyon tona, 2015 yılında 800 milyon tona yaklaşacağı tahmin edilmektedir.  

Fosil kökenli yakıtların rezervleri giderek azalmakta, fiyatları giderek yükselmekte, sınırlı 
sayıda ülkenin tekelinde bulunması ülkeler arasında savaşlara varan sorunlara yol açmakta, bütün 
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bu sebepler ülkeleri alternatif enerji kaynaklarını arama çabalarına itmektedir. Bunlardan bir tanesi 
de nişasta, şeker ve selülozca zengin bitkisel kaynaklardan biyoetanol üretimidir. Son yıllarda ABD 
de bir sanayi kolu haline gelen biyoetanol üretimi, dünyaya yayılma eğilimindedir. Ülkemizde de bu 
konuda gelişmeler görülmekte olup, Bursa’da kurulu bir şirket yıllık 20 milyon litre kapasiteli 
biyoetanol tesislerinde hammadde olarak buğday ve mısırı kullanmaktadır. Konya Şeker Fabrikası, 
şeker pancarından yılda 80 milyon ton litre yakıt biyoetanolü üretecek tesisini tamamlamak 
üzeredir. Kayseri Şeker Fabrikası da lisans işlemlerini tamamlamıştır. Ayrıca değişik şeker 
fabrikalarında yıllık 78.500.000 litrelik bir kapasite mevcuttur.  
 
Çizelge 1. Dünya mısır üretimindeki (2003-2007) değişimler, 2006 yılı başlıca mısır üreticisi ülkeler 
ve üretimden aldıkları paylar 

Yıllar 
Dünya mısır üretimi    İndeks 
        (mil. ton)  Ülkeler 

Üretim 
(milyon ton) 

Dünya üretiminde 
payı (%) 

2003 602                    100 ABD 282 40 
2004 625                    104  Çin 139 21 
2005 712                    118 AB 48 6 
2006 695                    115 Brezilya 41 6 
2007 703                   116 Meksika 19.5 3 
  Arjantin 15.8 3 
  Hindistan 15.0 2 
 

Başta ABD olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde biyoetanol üretiminde mısır, buğday ve 
şeker kamışı kullanılmaktadır. Bu sanayi kolu geliştikçe mısır ve buğdaya olan talebin artacağı, 
dünya piyasalarında özellikle mısır fiyatlarında önemli artışlar olacağı tahmin edilmektedir.  

Dünya mısır üretiminin %40’ı tek başına ABD tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunda mısırın 
Amerika kökenli oluşunun sağladığı ekolojik ve genetik avantajların payı büyüktür. Bu avantajlarla 
hem ekim alanı geniş, hem de birim alan verimi dünyanın en yüksek ülkesi konumuna 
getirmektedir. Bu ülkeyi azalan sıra ile Çin, AB, Brezilya, Meksika, Arjantin ve Hindistan 
izlemektedir (Çizelge1). 
 
Çizelge 2. Dünya ve ABD mısır tüketimindeki (2003-2007) değişimler, 2006 yılı başlıca mısır 
tüketicisi ülkeler ve tüketimden aldıkları paylar 

Dünya mısır tüketimi ABD mısır tüketimi Ülkeler Milyon ton  Yıllar 
Mil. Ton Değişim % Mil. Ton Değişim %  (2006 yılı) 

2003 627 100 201 100 ABD 232 
2004 648 103 212 105 Çin 137 
2005 685 109 225 112 Brezilya 39 
2006 701 112 232 115 AB 49 
2007 720 115 231 115 Meksika 28 
     Japonya 17 
     Hindistan 15 

 
Dünya mısır tüketimindeki değişimi gösteren Çizelge 2 incelendiğinde, 2003 yılında 627 

milyon ton olan mısır tüketimi, giderek artmış ve 2007 yılında %15 lık artışla 720 milyon ton gibi 
rekor bir düzeye ulaşmıştır. Bu yılda dünya mısır üretiminin 703 milyon ton olduğu göz önüne 
alınırsa, 17 milyonluk ton açığın olduğu ortaya çıkar ki, bu veriler dünya mısır stoklarındaki azalışın 
mısır fiyat artışlarının nedenini ortaya koymaktadır. 
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Çizelge 3. Dünya ve ABD mısır stokları (2001-2007) ve değişimleri 

Dünya mısır stokları ABD mısır stoğu 
Yıllar 

Mil. Ton Değişim % Mil. Ton Değişim % 
2001 171 100.0 48 100.0 
2002 148 86.5 40 83.3 
2003 125 73.1 27 56.3 
2004 103 60.2 24 50.0 
2005 130 76.0 53 110.4 
2006 124 72.5 49 102.1 
2007 107 62.5 33 68.7 
 

Dünya mısır stokları 2001 yılından 2007 yılına yaklaşık %37 azalışla, 171 milyon tondan 107 
milyon tona gerilemiştir. Aynı dönemde dünyanın en büyük mısır üreticisi ABD de mısır 
stoklarındaki azalış daha belirgin olmuş ve yaklaşık %31 lık bir düşüşle, 48 milyon tondan 33 
milyon tona gerilemiştir (Çizelge 3). Dünya mısır üretim, tüketim ve stok verileri bir araya 
getirildiğinde, mısır üretimindeki artışa karşılık yemlik ve endüstriyel talep kaynaklı tüketimdeki 
artışın daha büyük olduğunu ve buna bağlı olarak stokların giderek azaldığı görülür. Stoklardaki 
azalış beraberinde mısır fiyat artışlarını da getirmiştir. Nitekim ABD de 2006 yılı ocak ayında 104 
$/ton (Fob) olan mısır fiyatı, aynı yılın aralık ayında 162 $/ton a çıkmış, 2008 yılı mayıs ayında ise 
250 $/ton la son yılların rekorunu kırmıştır. Mısıra enerji üretimi amaçlı talep artışının giderek 
artması, yem amaçlı talepteki gelişmeler ve stoklardaki dramatik düşüş dünya fiyatlarındaki artış 
trendinin devam edeceğini göstermektedir.  

Dünya’da 2007 yılında üretilen 703 milyon ton mısırın %13 üne tekabül eden, 90 milyon tonu 
dış ticarete konu olmuştur (Çizelge 4). Dünya mısır ithalatının %18 ini Japonya, %10 unu G.Kore 
gerçekleştirmekte bunları azalan sıra ile Meksika, AB izlemektedir. Dış ticarete konu olan mısır 
miktarı son yıllarda büyük artış göstermiştir. Dünya mısır ihracatının tek başına %61’ini ABD 
oluşturmakta, bunu %14 ile Arjantin ve %6 ile Çin izlemektedir. 
 
Çizelge 4. Dünya mısır ticareti (2001-2007) ve değişimleri 

Yıllar Dünya mısır ticareti (Mil. Ton) Değişim % 

2001 76 100.0 
2002 74 97.3 
2003 78 102.6 
2004 80 105.2 
2005 76 100.0 
2006 78 102.6 
2007 90 118.4 

 
3. Türkiye’de Mısır Ekiliş ve Üretimi  
 

Türkiye mısır ekim alanı 2000-2002 yıllarında 500-555.000 ha arasında iken, 2003 yılından 
itibaren ekim alanı giderek artmıştır. Ancak 2004 yılında tanelik ve silajlık mısır ekim alanları 
istatistiklerde ayrıldığından, ekim alanları yerinde sayıyor gibi gözükmektedir, silajlık ekim alanları 
dahil edildiğinde ekim alanlarının 800 bin hektara ulaşarak önemli artışlar gösterdiği anlaşılır. 2000-
2002 yıllarında 2.1-2.2 milyon ton olan üretim, 4 milyon ton düzeyine ulaşmıştır. Bu artışta ekim 
alanı artışı yanında özellikle 2003 yılından itibaren birim alan veriminde kaydedilen artışların büyük 
payı olmuştur. Mısır verim artışı yeni hibrit çeşitlerin kullanımı ve ileri teknolojinin üretimde 
kullanılmasının yanında, istatistiklerde 2004 yılından itibaren tanelik mısır ve silajlık mısır verilerinin 
birbirinden ayrılmasının da payı olmuştur. Mısır ekim alanlarında kaydedilen artışta, 2005 yılında 
uygulanmaya başlayan teşviklerin, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde pamuk ekimlerinin mısır lehine 
azalmasının, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sulama olanaklarının artmasıyla ortaya çıkan ikinci 
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ürün üretim potansiyelinin, Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde şeker pancarı ekim alanlarının 
daraltılmasıyla ortaya çıkan alanlarda uygulamaya konulan alternatif ürün projelerinin büyük payı 
olmuştur. Türkiye mısır ekim alanı ve üretiminin istikrarlı bir yapıya ulaştığı görülmektedir. Nitekim 
bu ithalat rakamlarına da yansımıştır. Türkiye mısır ithalatı 2000-2004 yılları arasında 1.174.937-
1.818.458 ton arasında olmuş ve bunun için 133.754.000-276.182.000 $ ödenmiştir (2001 yılı mısır 
ithalatı ve ödenen döviz miktarının düşük oluşu bu yılda yaşanan ekonomik krize bağlanabilir) 
(Çizelge 6). Üretim artışına paralel olarak 2005 yılı ithalatı düşük düzeye inmiş, 2006 yılında ise 
mısır ithalatı yapılmamıştır. Dünya’da 2005 yılında global olarak yaşanan kuş gribi vakalarının 
ülkemize de yansımış olmuş, bu mısırın fazla kullanıldığı tavukçuluk sektörünü etkilemiştir. Bunun 
sonucunda 2005 yılı mısır fiyatlarının oldukça düşük seyretmesi, 2006 yılı mısır ekilişlerinde bir 
miktar düşük yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum 2007 yılı için mısır ithalatını yeniden 
gündeme getirmiştir. Türkiye’de hayvancılıkta bir kriz yaşanmaması halinde 2010 yılında 5 milyon 
ton tane mısıra ihtiyaç olacağı ve bunun için 900.000 ha alanın tanelik mısır tarımına ayrılması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu rakamların biyoetanol tesislerindeki artışa bağlı olarak yükseleceği 
tahmin edilmektedir.  

Türkiye buna göre bölgesel ve ülkesel planlarını yapmak zorundadır. Çizelge 3 incelendiğinde 
mısır ithalat fiyatlarının giderek yükseldiği görülür. Nitekim, 2000 yılında tonu 114.2 $’a ithal edilen 
mısırın fiyatı giderek yükselmiş ve 2005 yılında 281.5 $’a çıkmıştır. Bu artışta değişik nedenler 
dışında mısırın enerji amaçlı kullanımının da payı olduğu düşünülmekte ve artmaya devam edeceği 
öngörülmektedir. Bu sonuç Türkiye’nin mısır üretimin kendi ihtiyacını ülke içerisinden karşılayacak 
şekilde planlama yapmasının zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Çizelge 5. Türkiye 2000-2006 yılları arası tanelik mısır ekim alanı, üretim ve verimleri 

Yıllar Ekim Alanı (1000 ha) Üretim (1000 ton) Verim (kg/da)
2000 555 2.3 414 
2001 550 2.2 400 
2002 500 2.1 420 
2003 560 2.8 500 
2004 545 3.0 550 
2005 600 4.2 700 
2006 536 3.8 711 
2007 536 3.5 660 

 
 
Çizelge 6. Türkiye 2000-2006 yılları arası tanelik mısır ithalat ve değeri 

Yıllar Miktar (ton) Değer (1000 $) Ort. İthal Fiyatı 
 ($/ton) 

2000 1.286.190 146.887 114.2 
2001 537.481 65.635 112.1 
2002 1.179.937 133.754 113.4 
2003 1.818.458 276.182 151.9 
2004 1.049.744 190.477 181.5 
2005 152.213 42.844 281.5 
2006 - -  
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Çizelge 7. Türkiye’de Bölgeler itibariyle mısır ekiliş, üretim ve verimi ile ekim alanı ve üretimden 
aldığı payları 

Bölgeler Ekim Alanı (ha) E. Alanı Payı 
(%) Üretim (Ton) Üretim Payı 

(%) 
Verim 
(kg/da) 

Akdeniz 207.146 37.9 1.351.402 46.3 671 
Karadeniz 146.983 27.0 347.752 11.6 237 
Marmara 84.636 15.5 579.439 19.3 685 
Ege 49.496 9.1 305.023 10.2 616 
Güneydoğu Anadolu 35.138 6.5 247.015 8.2 702 
Orta Anadolu 16.135 3.0 99.184 3.3 615 
Diğer 5.447 1.0 30.185 1.1 554 
Toplam 545.000 100 3.000.000 100 551 
 

Çizelge 7 incelendiğinde, ekim alanı yönüyle ilk sırayı Akdeniz Bölgesinin (%37.9) aldığı, bunu 
Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinin (sırasıyla %27.0, %15.5, %9.1) izlediği görülür. Bu dört 
bölgenin Türkiye mısır ekilişinden aldığı pay %89.5’tir. 1990’lı yılların başında Karadeniz Bölgesinin 
ekilişteki payı %40’ların üzerinde iken, Akdeniz Bölgesinin payı %26’lar seviyesinde idi. Akdeniz 
Bölgesinde mısır ekim alanları önemli ölçüde artmış ve bu artışta pamuk ekim alanlarının 
daralması, mısırın ikinci ürün olarak yetiştirilebilmesi, yüksek verim potansiyelinin büyük payı 
olmuştur. Karadeniz Bölgesinde mısır ekim alanları önemli ölçüde azalmış ve azalmaktadır. Bu 
azalışta mısırın yöresel insan gıdası olarak tüketimindeki gerileme, birim alan veriminin düşük 
oluşu, fındık tarımına yöneliş etken olmaktadır. Buna karşılık Marmara Bölgesi, yağışa dayalı tarım 
yapmakta olup (özellikle Adapazarı ve civarı) geleneksel ekim alanı miktarını yıllardan beri 
korumaktadır. Ege Bölgesinde yine pamuk ekim  alanlarındaki daralışa bağlı olarak ana ve ikinci 
ürün mısır ekim alanlarında artışlar olmuştur ve bu artış devam etme eğilimindedir. En dramatik 
artışı ise Güneydoğu Anadolu bölgesi gerçekleştirmiştir. Bu bölgede 1990’lı yıllarda 3-4 bin  ha olan 
mısır ekimi, GAP’ın devreye girmesiyle peyderpey artmış ve  35-40 bin  ha’lara ulaşmıştır. Bu 
bölgede iklim faktörleri (yüksek sıcaklık ve düşük hava nemi) nedeniyle ana ürün mısır tarımının 
güçlükleri söz konusu olup, ikinci ürün mısır ekilişi yaygınlaşmaktadır. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde mısır ekilişinin artış eğiliminin süreceği öngörülmektedir. Orta Anadolu Bölgesinde ise 
2000’li yıllara kadar silajlık mısır tarımı yapılırken bu yıllarda özellikle şeker pancarı tarımının 
boşlattığı alanlarda alternatif ürün kapsamında tanelik mısır tarımına belli illerde, organize 
çalışmaların etkisiyle önemli yöneliş olmuş ve bu yönelişin artarak ve daha geniş sahaya yayılarak 
devam edebileceği beklenilmektedir. Bu bölgede tanelik mısır tarımının liderliğini Konya ili 
yapmakta (10 000 ha) bunu bu ile komşu Karaman ve Aksaray illeri izlenmektedir.  

Üretim miktarına bakıldığında Akdeniz Bölgesinin % 46,3 ile 1. sırada yer aldığı, bunu % 19.3 
ile Marmara, %11.6 ile Karadeniz ve %10.2 ile Marmara Bölgelerinin izlediği görülür. Bu dört ilin 
mısır üretiminde aldığı pay  % 87.4’dür. Bu tablodan Karadeniz Bölgesinin üretimden aldığı payın 
ekim alanı ile orantılı olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun nedeni Karadeniz Bölgesinde mısır veriminin 
Türkiye ortalamasına kıyasla oldukça düşük olmasıdır. Birim alan veriminin bu bölgede düşük 
oluşu; geleneksel tüketime uygun sert mısır hibritlerinin üreticiye sunulmamış olması, arazilerin 
küçük, engebeli ve eğimli oluşunun ileri tarım tekniklerinin uygulanmasına izin vermemesi karışık 
ekim ekolojik nedenler (fazla yağış ve yüksek nem, düşük sıcaklık kısa vejetasyon süresi tozlaşma 
ve döllenmede aksama, aşırı vejetatif gelişme, hastalık…) gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu 
bölge dışındaki bölgelerde mısır verimleri 700 kg/da’a yaklaşmış veya geçmiştir. Verimli ve değişik 
stres koşullarında dayanıklı çeşitlerin üretime intikali ve ileri tarım tekniklerindeki gelişmelerin 
üretime yansıması ile birim alan verimlerindeki artış trendinin tüm bölgelerimizde süreceği 
öngörülmektedir.  
 
4. Mısır Tarımı İle İlgili Öneriler  
 

- Ülke mısır üretiminin yükselmesi ekim alanı artışı yanında birim alan veriminin artışına 
bağlıdır. Bu yönüyle verimi en düşük bölge Karadeniz Bölgesidir. Bu bölgede geleneksel tüketimi 
yaygın olan mısır sert mısır (Zea mays. L. indurata start.) dır. Bu mısırın hibrit çeşitlerinin geliştirilip 
yöre insanına sunulması birim alan veriminin artmasına ve ülke ekilişinin önemli kısmını oluşturan 
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bu bölgenin üretim artışı ile bağlantılı olarak ülke üretim artışına önemli katkıda bulunacaktır.  
- Mısır kurdu iç bölgeler hariç, sahil bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ana zararlısı 

konumundadır. Uçakla mücadelenin yasaklanması bu zararlı ile mücadelede alternatif yöntemlerini 
arama ihtiyacını doğurmuştur. Bu zararlı ile özellikle Akdeniz Bölgesi’nde sayısı 4’e varan bilinçsiz 
ilaçlı mücadele, doğal dengenin bozulmasına, sorunun boyutunun daha da büyümesine ve çevre 
kirliliğine neden olmuştur. Bu zararlı ile alternatif mücadele yöntemlerinin başında biyolojik 
mücadele gelmektedir. Çukurova bölgesinde Trichogramma evanescens ile pratiğe intikal eden ve 
Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen uygulamanın özel sektörü de içine 
alacak şekilde genişletilmesi hayati önem taşımaktadır. Diğer bölgelerde bu uygulama, henüz 
bozulmamış biyolojik dengenin korunmasına önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca tüm hastalık, zararlı 
ve yabancı otlarla mücadelede, entegre mücadele prensiplerine uyulması sürdürülebilir bir tarım 
yaklaşımı açısından mutlak gereklidir. Telkurtları ve bozkurtlar polifag zararlılar olmakla beraber, 
tüm bölgelerde görülen zararlılardır. Bu zararlılara tohum ilaçlaması yapılarak mücadele yoluna 
gidilmesine özen gösterilmelidir. 

Son yıllarda Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde mısır koçan kurdu 
popülasyonlarında önemli artışlar gözlenmektedir. Bu zararlı ile popülasyon yoğunluğu ve seyri, 
doğal düşmanları ile ilgili araştırmalar yapılarak, başta biyolojik mücadele yöntemleri olmak üzere 
değişik mücadele yöntemleri mısır kurdu ile mücadele birlikte sistematize edilmelidir. 

Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde cüce ağustos böcekleri verimi önemli ölçüde düşürme 
eğiliminde olan zararlılardır. Bu zararlılarla başta çeşit dayanıklılığı olmak üzere, mücadele 
yöntemlerini ortaya koyan araştırmalar yapılmalıdır. 

- Kamu araştırma kurumlarının ıslah ettiği ve yurtdışında geliştirilmiş hibrit çeşitler üreticilere 
intikal ettirilmelidir. İç bölgeler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesinde ikinci mısır 
üretiminde kısa vejetasyon sorunu çeşit seçimini güçleştirmektedir. Üretici verime yöneldiğinde 
yüksek hasat nemi sorun olmakta, düşük nemli çeşitlerde ise tatminkar verim sorunu ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle fizyolojik olumdan sonra hızlı kuruyan çeşitlerin ıslahına ve bu bölgelerde 
mısır kurutma tesislerine ihtiyaç vardır. 

İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde mısır hasadı yüksek nem sebebiyle Kasım ayına kalmakta, 
bazı üreticiler kurutma maliyetinden kurtulmak ve ileri sezondaki daha yüksek fiyatlardan  
yararlanmak için hasadı kış aylarına bırakma ve bu aylar don gerçekleştiğinde hasat yolunu tercih 
etmekte, bazen bu hasat erkenci yılın Mart-Nisan aylarına koymaktadır. Bu bölgede rüzgar ve hatta 
kış fırtınaları dikkate alındığında boğaz doldurmanın yapılması, bitki boyunu aşırıya yöneltecek 
uygulamalardan kaçınılması, sağlam saplı yatmaya dayanıklı çeşitlerin seçilmesi önerilmektedir. 
Ancak uygun çeşitlerin seçilmesi ve % 20 civarında nemde iken kurutma maliyetine katlanılıp 
hasadın hasadının yapılmasının daha emin bir yol olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
bölgelerde geç olgunlaşan (FAO 700…) çeşitlerin ekilmesi ile erken gelen sonbahar donlarına 
fizyolojik olumdan önce yakalanma riskini artırmakta ve ürünün bozularak tane amaçlı hasadı 
imkansız kılabilmektedir.  

Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yüksek hasat nemi ikinci ürün tarımında sıkça 
karşılaşılan bir sorundur. Bu bölgelerde kurutma tesislerinin de yetersiz oluşu, sonbahar yağışları 
gelmeden hasadı zorunlu kılmakta, bu sorun da ancak uygun çeşit seçimi ile giderilebilmektedir. 
Gecikmiş hasat yağışlarla birlikte, iklimin de uygunluğu nedeniyle küf ve buna bağlı mikotoksin 
sorununu gündeme getirmektedir.  

Akdeniz Bölgesinde ikinci ürün mısır tarımında vejetasyon süresi uygun çeşit seçildiğinde 
önemli bir sorun oluşturmamaktadır. Bu bölgede  esas sorun ana üründe ekimi gerçekleştirilen 
geççi (FAO 700 ve üzeri) çeşitlerin ikinci ürün mısır tarımında yüksek verim potansiyelleri nedeniyle 
tercih edilmelerinden kaynaklanmaktadır. İklimin uygun gittiği (sonbaharın sıcak ve yağışların geç 
geldiği) yıllarda bu çeşitler yüksek verimleri ile dikkat çekerken, sonbahar yağışların erken geldiği 
ve bu ayların serin geçtiği yıllarda yüksek nem hasadı geciktirmekte, bu da kırılma-yatma gibi verim 
düşüklüğü etmenleri yanında, ürünün bitki üzerinde çimlenmesi, küf ve ona bağlı mikotoksin 
sorununu gündeme getirmektedir. 

- Ekim sıklığı çeşide ve bölgelere göre değişen bir kavramdır. Akdeniz Bölgesi çeşide bağlı 
olarak sık ekimi, olumlu iklim özellikleri sebebiyle kaldırırken (70x16-18 cm gibi) diğer bölgelere ve 
iç bölgelere doğru gittikçe iklimin kısıtlayıcı etkileri sebebiyle ekim sıklığının azaltılmasını (70x20-22 
cm gibi) gerekmektedir. Bu konuda çeşitlerle yapılan yöresel araştırma sonuçları uygulamaya ışık 
tutacaktır. Bu dikkate alınmadan seçilen ve başka bölgeleri taklit anlamına gelen bitki sıklıkları 
verim ve kaliteyi önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir. 
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- Organik madde eksikliği bitkisel üretimi tehdit eden önemli bir sorundur. Toprağın fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde gerileme ile toprak verimliliğinde düşüşler olur. Bunun sonucu 
çıkış yetersizliği, havasızlık, sulama ve toprak işleme sorunları, besin elementlerinin elverişsizliği 
olmak üzere bitkisel üretimde verimliliği sınırlandıran pek çok olumsuzluk ortaya çıkar. Topraklarda 
%3-5 civarında olması gereken organik maddenin %1’ler düzeyinde olması tüm mısır bölgelerinde 
sıkça görülmektedir. Sorunun çözümü için; ahır gübrelerinin uygulanması, yeşil gübreleme, bitki 
hasat artıklarının geri dönüşümünün sağlanması yoluna gidilmelidir.  

- Mısır toprak pH’ı 6-7 civarında olan topraklarda iyi yetişir. Düşük pH’lı asit topraklarda kireç 
uygulaması (örneğin Karadeniz Bölgesi), yüksek pH’lı topraklarda (örneğin Orta Anadolu Bölgesi) 
toz kükürt uygulaması pH’nın dengelenmesi açısından önem taşımaktadır, bu duruma gübre 
cinsleri seçilirken de dikkat edilmelidir. 

- Mısır iz element noksanlığına (Fe, Zn, B gibi) hassas bir bitki olup, bu yönüyle test bitkisi 
olarak kabul edilmektedir. Aslında topraklarımızda bu elementlerin mutlak bir eksikliğinden çok var 
olandan bitkilerin topraktaki değişik olumsuzluklar sebebiyle (yüksek kireç, pH, düşük organik 
madde, yetersiz yağış…) yeterince yararlanamaması söz konusudur. Mısır için çinko 1 mg/kg’dan, 
Fe 3 mg/kg’dan az ise bu elementler gübrelemeyle verilir. Eksiklik halinde bu elementler iz element 
katkılı kompoze gübrelerle, inorganik bileşiklerle (FeSO4, ZnSO4…) ekim öncesi tarla yüzeyine 
püskürtülüp karıştırılarak veya yabancı ot ilacına %0.5’lik dozlarda inorganik formları eritilerek veya 
şelat formunda uygulanabilir. Gübrelemede başvurulacak doğru yol; toprak analizi, verim hedefi, 
yerel deneme sonuçlarının bir uzman tarafından yorumlanarak programın oluşturulmasıdır. 

- Mısırın bir çapa bitkisi olduğu ve herbisitlerin sadece tamamlayıcı olduğu unutulmamalıdır. 
Çapanın kaymak tabakasının kırılması, havalandırma, su kaybının önlenmesi, su girişinin 
kolaylaşması gibi birçok faydası vardır. 2. çapanın 40-50 cm boyunda iken yapılması ve bu esnada 
boğaz doldurma ile azotlu gübrenin kalan kısmının verilmesi önerilir. İkinci çapanın daha geç 
yapılması sıra aralarını kaplayan  köklerin tahribine neden olur. İkinci çapa esnasında yapılan 
boğaz doldurma ile sıra aralarında oluşan karıklar, salma sulamanın daha kontrollü yapılmasına 
katkıda bulunur. Ayrıca bitki kök boğazına yığılan toprak tabakası, destek köklerin toprağa 
nüfuzunu sağlayarak yatmaya ve kırılmalara karşı direncini artırır. 

- Mısır Karadeniz ve Güney Marmara dışındaki bölgelerde sulanarak yetiştirilmektedir. Son 
yıllarda su rezervleri giderek sorun olmakta, kuraklık tüm ülkeyi tehdit etmektedir. Damla sulama 
sistemleri sıraya ekilen bir bitki olan mısır için bilinen faydaları dışında, önemli su ve enerji 
tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca sulama ile gübrelemenin (özellikle azotun) kombinasyonu, 
gübrelerin tarlaya girilebilen zamanda değil, bitkinin istediği zamanlarda uygulanabilmesine imkan 
sağlaması, besin kayıplarını önlediği gibi önemli verim artışlarına da sebep olmaktadır. Ziraat 
Bankasının vermeye başladığı 5 yıl ödemeli faizsiz kredi ile damla sulama sistemlerinin temin 
edilmesi açısından büyük bir fırsat olarak görülmektedir.  

- Aşırı sulamanın; tuzluluğa, havasızlığa ve besin maddelerinin yıkanmasına neden olacağı 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bitkinin kritik dönemleri sulamada dikkate alınmalıdır. Bunlar; 
çimlenme ve çıkış, sapa kalkma (verim temellerinin atıldığı dönem), çiçeklenme ve tane dolum 
dönemleridir. Özellikle tepe püskülü çıkış döneminde günlük su tüketimi 10 ton/da’a kadar çıkmakta 
olup, 1-2 günlük bir susuzluk bile önemli verim düşüşlerine neden olur. Tane dolum dönemindeki 
su eksikliği ise tane iriliğini düşürür. Sulama zamanının tayininde etkili kök derinliğine gömülen 
sensörlerden yararlanma yoluna gidilmelidir. 

- Monokültür tarımı ülkemiz tarımını gerçeğidir. Trakya’da ayçiçeği, İç Anadolu Bölgesinde 
buğday-arpa, Çukurova’da buğday-2. ürün mısır tarımı monokültür örnekleri olup, monokültür 
tarımın o bitki türü için telafisi zor sorunları oluşturmaktadır. Akdeniz ve Güney Marmara’da mısır 
tarımı sınıra ulaşmış olup, yer yer monokültür tarımın sorunları yaşanmaktadır. Karadeniz 
Bölgesinde coğrafik ve ekonomik nedenlerle mısır tarımında artış beklenilmemeli, azalmanın 
devam edebileceği düşünülmelidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sulanan alanların artışı ile 
ikinci ürün ekim potansiyeline bağlı olarak ekim alanları artacaktır. Ege Bölgesinde ikinci ürün ekim 
alanlarından tam olarak yararlanıldığı söylenemeyeceğinden, mısır ekim alanlarında artış devam 
edecektir. Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin sulanan alanlarda alternatif ürün kapsamında mısır 
tarımı artmaya devam edecek, böylelikle monokültür buğday-arpa tarımının neden olduğu sorunlar 
hafifletilebilecektir. Bunlar bir araya  getirilirse Ege, Güneydoğu ve Orta Anadolu Geçit Bölgelerinde 
ortaya çıkacak potansiyelle halen 700.000 ha ve 4 milyon ton civarında olan mısır ekim alanı ve 
üretimini 9000.000 ha’a ve 5 milyon tona çıkarmak mümkün olacaktır. Bunda yeni hibrit çeşitlerin 
üretime intikali, modern yetiştirme teknikleri ve yukarıda sıralanan sorunların çözümü ile birim alan 
verimindeki artışın da katkısı olacaktır. 
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 - Özel sektör ve üretici birliklerinin sözleşmeli üretime girmesi üreticinin zihnindeki pazarlama 
korkusunu çözebileceği, girdi temin edebileceği gibi teknik hizmeti de beraberinde getireceği için 
özendirilmelidir. Ayrıca; tohum, gübre, ilaç… gibi girdileri pazarlayan özel sektör kuruluşları 
müşterilerine teknik hizmet vermeyi bir hizmet ve sattığı ürüne sahip çıkmanın gereği olarak 
görmelidirler. 

- Devletin tanelik mısır üretimine verdiği prim uygulaması ithalat tamamen durup, stoklarda 
500.000 ton yerli mısır oluncaya kadar devam ettirilmelidir.   
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Trakya-Marmara Bölgesi Çeltik Islah Çalışmalarında Son On Yılda 
Elde Edilen Gelişmeler 

 
 

Halil SÜREK  Necmi BEŞER  Recep KAYA 
 
 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, PK. 16, Edirne. 
 

Özet 
 

Projenin amacı; verim potansiyeli yüksek, kısa boylu, makinalı hasada  uygun, hastalık ve zararlılara 
dayanıklı, erkenci veya orta erkenci olgunlaşma süreli, dane kalitesi iyi, yüksek pirinç randımanı veren, düşük 
veya orta amilaz içerikli, orta veya yüksek jelatinleşme sıcaklığına sahip, çeltik çeşitleri geliştirmektir. Aynı 
zamanda, mevcut veya geliştirilen yeni çeşitlerin elit ve orijinal tohumluklarını üretmektir.Trakya Tarımsal 
Araştırma Enstitüsünde, çeltik ıslah araştırmalarına 1970 yılında başlanmıştır 1982 yılına kadar bölgesel proje 
olarak yürütülmüştür. 1982 yılında, ülkesel projeye dönüştürülmüş ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
proje merkezi olmuştur. 1996 yılından sonra, Tarımsal Araştırma Projesi (TAP) kapsamında, ıslah çalışmaları 
“Ülkesel Çeltik Araştırmaları, Çeşit Geliştirme Projesi” adı altında, 1996 ve 1998 yılları arasında üç yıl süre ile 
yürütülmüştür. Bu üç yıllık devrenin bitiminden sonra, 1999 yılı  başında, “Trakya–Marmara Bölgesi Çeltik 
Islah Çalışmaları” ismi altında yeni bir projeye dönüştürülerek, 1999 ve 2001 yılları arasında, üç ve 2002 ve 
2006 yılları arasında beş yıllık dönemler halinde devam etmiştir. Son on yıllık dönemde, melezleme ıslahı ile 
ülkemizin farklı bölgeleri için, 14 çeltik çeşidi geliştirilerek tescil ettirilmiştir. Bu çeşitlerden,; Osmancık-97 
1997’de,  Kıral, Yavuz, Demir 2000 yılında, Gönen, Neğiş, Kargı 2002’ de Halilbey, Ece, Kırkpınar ve Edirne 
2004’de, Şumnu 2005’de ve Durağan ile Kızıltan 2007’de  tescil edilmiştir. Ayrıca, 2006 yılı sonunda, 
Osmancık-97seleksiyon-2, TR-1725, TR-1748, TR-1770 ve TR-1845 hatları farklı özellikleri bakımından 
seçilerek tescile aday gösterilmiştir. Tescil edilen çeşitlerden Kıral, Demir, Ece, Şumnu ve Kızıltan kısa boy ve 
yüksek verimleri, Osmancık-97, Halilbey ve Durağan ise yüksek verimli ve sağlam saplı olmaları ile dikkat 
çekmektedirler. Diğer taraftan Gönen, Neğiş, Kırkpınar ve Edirne uzun dane ve kaliteleri ile çiftçiler tarafından 
beğenilmektedir. Şumnu çeşidi aynı zamanda yanıklık hastalığına dayanıklıdır. Ülkemizde üretilen çeltik 
çeşitlerinin tamamı, bu çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. 2007 yılında, toplam çeltik ekim alanının 
%80’ninden fazlasında  Osmancık-97 çeşidi ekilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çeltik, Çeltik ıslahı, Çeltik çeşidi 
 

Develoment Obtained in Rice Breeding Activities in Thrace-Marmara 
Region at Last Ten Years 

 
Abstract 

 
The objectives of this project were to develop high yielding varieties with short plant height, lodging 

resistant for mechanical harvest, resistant to diseases, early or medium early maturation (120-140 days), long 
and translucent grain types, high milled rice yield, low or medium amilose content and medium to high 
gelatinisation temperature At  the same time to produce breeder and foundation seeds of the developed 
varieties. Rice research program in Thrace Agricultural Research Institute was initiated in 1970. Until 1982, 
this institute concentrated its research activities on regional problems. After 1982, a National Rice Research 
Project was established and Thrace Research Institute became the co-ordinator centre of the project. After 
1996, a three years period between 1996 and1998, the rice breeding activities were conducted under 
“National Rice Researches, Variety Development Project”.  After then the name of the project changed to 
“Rice Breeding Activities in Thrace-Marmara Region”. This project activities continued under this name 
between 1999 and 2001 as a three year period, and between 2002 and 2006 as a five year period. As a result 
of crossing program started in 1979, fourteen  rice varieties were developed between 1996 and 2006 and they 
were released for different rice growing regions.  These varieties are Osmancık-97, Kıral, Yavuz, Demir, 
Gönen, Neğiş, Kargı, Halilbey, Edirne, Ece, Kırkpınar, Şumnu, Durağan, and Kızıltan. Osmancık-97, Halilbey, 
and Durağan are high yielding varieties, Kıral, Ece, Şumnu, and Kızıltan have short plant height and high yield 
potential. Şumnu also is resistant to blast disease (Pyricularia oryzae). Edirne, Gönen, Neğiş, and Kırkpınar 
have good grain quality. Beside these new registered varieties, five new promising lines, Osmancı-
97seleksiyon-2, TR-1725, TR-1748, TR-1770, and TR-1845 nominated for the National Rice Registration Trial 
in 2007. Osmancık-97 was grown at 80% of total rice growing area in Turkey in 2007. 
 
Key Words: Rice, Rice breeding, Rice variety 
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1. Giriş 
 

Bölgemizde çeltik ıslah çalışmalarına 1695 yılında İstanbul’da bulunan  Yeşilköy Zirai 
Araştırma Enstitüsü tarafından başlanmıştır. Bu enstitüde gerçekleştirilen çalışmalar, Edirne’de 
bulunan Deneme İstasyonunda yürütülmüştür. Çeltik ıslah projesi ile çeltik safiyet ve tohumluk 
üretimi gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  1965 yılında ilk önce çoğu Uzakdoğu kökenli olmak 
üzere, İtalya dahil yurt dışından sağlanan çeşitlerle verim denemeleri kurulmuştur. Bunun yanında, 
çeşitlerin safiyetini muhafaza etmek amacıyla, elit ve orijinal tohum üretimi yapılmıştır.  

1970 yılında, Edirne Zirai Araştırma Enstitüsünün kurulmasından sonra, aynı zamanda 
bölgesel bazda, bu kuruluşta çeltik araştırmalarına başlanmıştır. Aynı zamanda, Yeşilköy Zirai 
Araştırma Enstitüsünde yürütülen çalışmalar bu enstitüye devredilmiştir. Bunun yanında, İtalya, 
Bulgaristan, Fransa, İspanya, Macaristan ve daha sonraları, ABD, Filipinler, Pakistan ve Çin gibi 
ülkelerden de materyal temin edilerek, çeşit adaptasyon denemelerinde değerlendirilmiştir.  Bu 
çalışmalar sonucunda, 1983 yılında Rocca, Krasnıdarsky-424, Plovdiv, Rodina, Ranballi ve 
1986’da Veneria çeşitleri tescil edilmiştir.  

İntrodüksiyon yoluyla dışardan materyal sağlanırken aynı zamanda, 1979 yılında Edirne Zirai 
Araştırma Enstitüsünde melezleme ıslahı çalışmalarına da başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucu, 
ülkemiz ihtiyacına cevap verebilecek genetik varyasyonlar yaratılarak, bölgemize adapte olabilen, 
yüksek verimli ve kaliteli çeşitler geliştirilmiştir. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 
geliştirilen ilk Türk çeltik çeşitleri olan Ergene, Trakya, Meriç, İpsala ve Altınyazı 1990 yılında, 
Serhat-92 1992’de ve Sürek-95 1995 yılında tescil edilmiştir.  

1981 yılına kadar Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde bölgesel proje olarak yürütülen bu 
çalışmalar, 1981 yılında ülkesel projeye dönüştürülerek, bu enstitüye proje merkezi görevi 
verilmiştir. 1996 yılına kadar ülkesel proje çerçevesinde geçekleştirilen araştırmalar, 1996 ve 1998 
yılları arasında TAP projesi kapsamında “Çeltik Çeşit  Geliştirme Projesi” 1999 ve 2001 arasında 
“Trakya Marmara Bölgesi Çeltik Islah Çalışmaları”  ve 2002 ve 2006 yılları arasında ise yine aynı 
proje adı altında devam ettirilmiştir..  

Trakya-Marmara bölgesinde çeltik yetiştirilen iller Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, 
Kırklareli, Bursa ve İstanbul’dur. Bu iller ülkemizin toplam çeltik ekim alanının %65’den fazlasına 
sahiptir. Toplam mahsulün %70’i bu bölgede üretilmektedir (Çizelge 1). 

Çeltiğin kültürü yapılan iki türü; Oryza sativa ve Oryza glaberrima, Buğdaygiller (Gramineae) 
familyasının poideae alt familyasına ait Oryza oymağına dahildir. Oryza cinsi 21 yabani tür 
içermektedir (Chang, 1976.)  

O. sativa morfolojik ve fizyolojik karakterleri ile coğrafik  adaptasyonu göz önünde 
bulundurularak üç ekolojik form veya alttür altında toplanmıştır. Bunlar,  tropikal (Indica), ılıman 
(Japonica) ve intermediet (Javanica)’dır (Glaszman ve Arraadeaui 1986).  

İndica ve Javonica tipleri Tropilkal bölgelerde yetiştirilmektedir. Ülkemiz gibi ılıman iklim 
bölgelerinde japonica alttürüne ait çeşitler üretilmektedir. Japonica alttürüne ait çeşitler orijin 
merkezi güneydoğu Asya’dan kuzeydoğuya Çin’in Yangtze nehrinin alçak havzalarına ve oradan 
da Kore ve Japonya’ya yayılım göstermiştir. Tropikal tiplerle karşılaştırdığımızda, ılıman iklim 
çeşitleri çoğunlukla daha yapraklı ve daha az kardeşe sahiptirler, yaprakları dar ve koyu yeşil 
renktedir. Dane dökmeye daha dayanıklıdırlar, kısa-geniş ve uzun seyrek tüylü danelidirler. Boy 
daha kısa ve kılçıksızdan, uzun kılçıklıya kadar farklı tipleri vardır. Fotoperyoda duyarsızdırlar ve 
tane dormansisine sahip değildirler. Daneler piştiğinde daha düşük amiloz içeriğine sahip 
olduğundan lapalaşırlar. Japonica çeşitleri, düşük sıcaklıklara olan toleransından dolayı, Avrupa, 
Kaliforniya ve diğer yüksek rakıma sahip bölgelerde yetiştirilmektedirler. 
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Çizelge 1. Trakya-Marmara Bölgesi’nde çeltik üretilen illerin 2005 ve 2006 yılları ekim alanları ve 
üretim miktarları* 

Ekim alanı (da) Üretim miktarı (ton) 
İller 

2005 2006 2005 2006 
Edirne 378 527 429 041 359 600 386 137 
Balıkesir 98 921 126 935 80 637 93 513 
Çanakkale 46 460 65 813 35 204 47 404 
Tekirdağ 27 835 35 972 27 117 34 964 
Bursa 19 076 21 000 13 678 16 500 
Kırklareli 9 903 14 891 8 942 14 176 
İstanbul 3 366 4 038 2 356 2 624 
Genel Toplam 911 105 1 013 462 756 526 811 224 
* Veriler Tarım İl Müdürlüklerinden alınmıştır. 
 

Poehlman (1987) çeltik çeşitlerinin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulan önemli 
özellikleri, yüksek verim potansiyeli, adaptasyon ve verimde stablite, yatma ve tane dökmeye 
dayanıklılık, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ve tane kalitesi şeklinde bildirmiştir.  

Dane verimi, kuru madde ve hasat indeksinin bileşkesidir. Bunun sonucu, dane verimi; toplam 
kuru madde miktarı, yada hasat indeksi özelliklerinden biri veya ikisi birlikte arttırılarak 
iyileştirilebilir. Yüksek verimli modern çeşitlerin hasat indeksleri 0.45-0.50 arasında değişmektedir. 
Bunu %60’a kadar yükseltmek mümkündür (Khush, 1996). Uluslar arası Çeltik Araştırma Enstitüsü 
(IRRI) araştırıcıları 1960’larda ilk kısa boylu ve istenen özelliklere sahip IR8 çeşidini ıslah ederek 
gerçekleştirmişlerdir. Bu çeşit yüksek azot dozuna iyi cevap vererek dekara 1800 kg kuru madde 
üretebiliyor ve dane  verimi ise 800-900 kg/da arasında değişmektedir (Chandler, 1969).  

Optimum verim için ekimden hasada kadar geçen gelişme süresi, yaklaşık 120 gün 
olmaktadır. Erkenci çeşitler, çoğunlukla, daha kısa vejetastif gelişme devresi nedeniyle, daha 
düşük verim verirler (Yoshida, 1976).  Daha uzun yetişme süresi, yaklaşık 120 gün bitkilerin toprak 
azotundan ve güneş ışığından daha fazla faydalanarak, daha yüksek dane verimimi vermesini 
sağlar. Genelde, yetişme süresinin farklı olması, vejetatif gelişme devresinin farklı olmasından 
kaynaklanır (Vergara ve ark., 1969).  

Kısa bitki boyu, yatmayı azaltır ve daha yüksek bir hasat indeksi sonucunu verir.  Bitki boyunu 
fazla kısaltmak, toplam kuru madde miktarını azaltır. Bu nedenle, 90-100 cm arasında değişen bitki 
boyu, yüksek verim için idealdir (Vergara, 1988). Khush (2004) Filipinler’de bulunan Uluslar arası 
Çeltik Araştırma Enstitüsü Islahçılarının yeni geliştirilecek çeltik çeşitleri için bitki tipini az kardeşli, 
verimsiz salkıma sahip olmayan, salkımda 200-250 taneye sahip koyu yeşil, kalın ve dik yapraklı, 
güçlü ve derin kök yapısına sahip bitkiler olarak belirlediklerini bildirmiştir. 

Pirinç randımanını belirlemek için önce çeltiğin kavuzu soyulur ve kargo pirinç elde edilir. 
Kargo pirinç kepeği ve embriyoyu da içermektedir. Kargo pirinçten kepek ve embriyonun 
temizlenmesi ile beyazlatılmış (parlatılmış) pirinç elde edilir. Genelde, %18-26 arasında değişim 
göstermesine rağmen, kabuk oranı ham çeltiğin %17-20’sini kapsamaktadır. Kepek ve embriyo ise 
tanenin %10-13’nü teşkil eder (Majia, 2006). Beyazlatılmış pirinç, sağlam ve kırık tane olarak ikiye 
ayrılır. Kırıklı toplam pirinç randımanı, ham çeltiğin %70-71’ni kapsar, bunun %10-20’si kırık tane 
ve %51-60’da kırıksız pirinç miktarıdır (IRRI, 2006). Avrupa Ekonomik Topluluğu Standartlarına 
göre; çiftçilere para ödemesi ve fabrikatörlerin mahsulü satın almada göz önünde bulundurdukları 
kıstaslar, %68-71 arasında değişen kırıklı pirinç randımanı ve %56-64 arasında değişen kırıksız 
pirinç randımanı miktarıdır (Faure ve Mazaud, 1995). Pirinç randımanı yıllara, çeşitlere ve çevre 
koşullarına göre değişim göstermektedir (Clement ve Seguy, 1994). 

Dane görünüşü tüketiciler bakımından çok önem taşımaktadır (Juliano, 1985). Çoğu ülkede, 
temiz, parlak ve beyaz göbeklilik içermeyen, camsı yapıya sahip ve mat görünüşlü pirinç tercih 
edilir (Julianı, 1985). Dane görünüşünü önemli ölçüde endospermin  parlaklığı ve beyaz göbeklilik 
miktarı belirler. Beyaz göbeklilik gözle yapılan bir değerlendirmeyle belirlenir (Khush ve ark., 1979). 

Pişme kalitesi, aniloz içeriği, jelatinleşme sıcaklığı, jel konsistensi, tane uzaması, pirincin su 
alması, ve aroma içeriği gibi bir çok fiziko kimyasal karakterler tarafından belirlenir. Amiloz 
içeriğinin artmasıyla, pişmiş pirinç yendiğinde daha sert olur (Juliano, 1985). Bir çeşidin amiloz 
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içeriği çevre koşullarına bağlı olarak, sezondan sezona %6’lık bir değişim gösterir. Dane doldurma 
devresindeki yüksek sıcaklıklar amiloz içeriğini düşürmektedir (Resurreccion ve ark., 1977). Pirincin 
pişme süresi jelatinleşme sıcaklığı tarafından belirlenir. Jelatinleşme sıcaklığı nişastanın tekrar eski 
halini almayacak şekilde sıcak suda kabarmaya başladığı ve kristalliğini kaybettiği sıcaklıktır.  

Bu makalede, 1996 ve 2006 yılları arasında on bir yıllık dönemde bölgemizde yürütülen çeltik 
ıslah çalışmalarında elde edilen gelişmeler incelenecektir. 

Bu projede, verim potansiyeli yüksek, kısa boylu, makinalı hasada  uygun, hastalık ve 
zararlılara dayanıklı, faklı yetişme devrelerinde soğuğa toleranslı, erkenci veya orta erkenci 
olgunlaşma süreli, dane kalitesi iyi, yüksek pirinç randımanı veren, düşük veya orta amilaz içerikli, 
orta veya yüksek jelatinleşme sıcaklığına sahip, yüksek azot dozuna iyi cevap veren çeltik çeşitleri 
geliştirmek amaçlanmıştır. Aynı zamanda, mevcut veya geliştirilen yeni çeşitlerin elit ve orijinal 
tohumluklarını üretmek hedeflenmiştir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1 Materyal 

 
Çeşit geliştirme çalışmalarında; Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde mevcut bulunan 

açılan materyal ve elde edilmiş hatlar ile yurt dışından temin edilen indrodüksiyon materyali 
kullanılmıştır.  Her yıl, gözlem bahçelerinde yaklaşık 250  civarında hat ve çeşit, 1000 civarında 
açılan materyal ve verim denemelerinde 150-200 arasında hat ve çeşit değerlendirilmiştir. 
Amaçlara uygun 60-80 arasında kombinasyon melez yapılmıştır. Ayrıca, ekolojisi, bölgemiz 
koşullarına  uygun olan, ülkelerden hat veya çeşit bazında materyal temin edilmiştir. Bunun 
yanında, Filipinler’de bulunan Uluslar arası Çeltik Araştırma Enstitüsünden de materyal 
sağlanmıştır. 
 
2.1 Yöntem 

 
Yeni genetik varyasyonlar yaratmak için enstitüde mevcut genetik stokta bulunan veya yurt 

dışından sağlanan çeşitlerle melezleme çalışmaları yapılmıştır. Mezlemelerde, tek, üçlü ve çift 
melezleme yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen açılan materyalin seleksiyonunda, modifiye edilmiş 
bulk metodu kullanılmıştır. Bunun için F2 ve F3'de bulk ekimi yapılıp, F3 hasadında tek bitki 
seleksiyonuna  başlanmıştır. F4 ve F5'de tek bitkiler 5 m uzunluğundaki ikişer sıraya ekilmiştir. F6 
ve F7'de tek bitkiler 5 m uzunluğundaki 4 'er sıraya ekilerek,  F6 ve F7 generasyonlarında homojen 
görünen sıralardan saf hatlar seçilmiştir.  

Elde edilen hat ve çeşitler, önce gözlem bahçelerinde değerlendirildikten sonra; sırasıyla ön 
verim denemeleri, verim denemeleri ve bölge verim denemelerinde denenerek; verim ve diğer 
tarımsal özellikler yönünden üstün vasıflara sahip olanlar belirlendikten sonra, çeltik çeşit tescil 
denemelerinde denenmek üzere tescile teklif  edilmiştir.    

Gözlem bahçeleri, 5 m uzunluğunda ve sıra arası 25 cm olan 4' er sıraya ekilip, bu 
parsellerde; bitki tipi, çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayısı, bitki boyu ve başakçık sterilitesi gibi 
karakterler bakımından gözlem ve değerlendirmeler  yapılmıştır.   

Verim ve bölge verim denemelerinde, ön çimlendirilmesi yapılmış tohumlar, 4 x 5 = 20 m² 
tavalara, su içerisine ekilmiş ve hasatta kenar tesisleri atıldıktan sonra 3.5 x 4.5 = 15.75 m² 'lik alan 
hasat alanı olarak değerlendirilmiştir. Denemeler tesadüf blokları deneme deseninde kurulmuştur    

Verim denemelerinde şu gözlem ve değerlendirmeler yapılmıştır;                 
Tarla Gözlemleri: Fide gelişme hızı  ve fide gücü,, çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayısı, 

yaprak ve salkım durumu, bitki boyu ve salkım uzunluğu, M² ' de salkım sayısı,  başakçık kısırlığı 
(%), yatma, hastalık ve zararlılar dayanıklılık.          

Laboratuar Analizleri: Bin dane ağırlığı, çeltik uzunluğu ve genişliği, pirinç randımanı, dane 
görünüşü, amiloz içeriği, jelatinleşme sıcaklığı, pirincin su alması ve pişmiş pirinçte dane uzaması. 
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3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1.1 Melezleme ve Açılan Materyal Çalışmaları 
 

1996 ve 2006 yılları arasında toplam 627 kombinasyon melez yapılmıştır. Üzerinde çalışılan 
açılan materyalin dökümü Çizelge 2’de verilmiştir.  
 
3.1.2 Gözlem Bahçesi 

 
1996 ve 2006 yılları arasında enstitümüzde geliştirilen ve yurt dışından temin edilen  hat ve 

çeşitlerle Edirne Gözlem Bahçesi yürütülmüştür. Bunun yanında, Uluslar arası Çeltik Araştırma 
Enstitüsünden sağlanan IRTON (International Temparate Rice Obsorvational Nursery) 
değerlendirilmiştir (Çizelge 3).
 
Çizelge 2 1996 ve 2006 yılları arasında üzerinde çalışılan açılan materyalin dökümü. 

Seçilen materyal sayısı 
Kademesi Ekilen materyal 

sayısı Bulk edilen veya tek bitki Hat 
F1 845 659 -- 
F2 694 664 -- 
F3 679 3224 -- 
F4 3588 2706 -- 
F5 2930 2280 -- 
F6 2425 303 1070 
F7 364 -- 162 
Toplam 11 525 9836 1232 
  
Çizelge 3 1996 ve 2006 yılları arasında gözlem bahçelerinde  değerlendirilen hat ve çeşit sayısı. 

Gözlem Bahçesi Denene çeşit ve hat sayısı Seçilen çeşit sayısı 
Edirne Gözlem Bahçesi 1373 423 
International Temparate 
Rice Obsorvational 
Nursery 

638 138 

 
Çizelge 4. 1996 ve 2006 yılları arasında yürütülen verim  denemelerinin dökümü. 

Deneme Adı Deneme Sayısı Denenen Çeşit Sayısı 
Ön Verim Denemesi 33 731 
Verim Denemsi 53 1139 
Bölge Verim Denemesi 18 227 
TOPLAM 104 2097 
 
3.1.3 Verim Denemeleri 

 
Seleksiyon çalışmaları sonucu, açılan materyalden elde edilen hatlar ve introdüksiyon yoluyla 

yurt dışından sağlanan ümit var hat ve çeşitler, ön verim, verim ve bölge verim denemelerinde 
değerlendirilmiştir 
 
3.1.4 Çeltik Çeşit Demonstrasyonları  
 

Yeni geliştirilen çeşitlerin farklı yöre ve bölgelerdeki performanslarını görmek ve adaptasyon 
sahalarını belirlemek amacıyla, çeşit demenstrasyonları gerçekleştirilmiştir. 
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3.1.5 Tescil Edilen Çeşitler 
 

1996 ve 2006 yılları arasında yapılan ıslah çalışmaları sonucu, 1997 yılında Osmancık-97,  
2000’de Yavuz, Kıral ve Demir, 2002’de Neğiş, Gönen ve Kargı, 2004’de Edirne, Halilbey, Ece 
ve Kırkpınar, 2006’da Şumnu ve Beşer, 2007 nisan ayında Kızıltan, Durağan ve Aromatik- çeşitleri 
tescil ettirilmiştir.  

1996 ve 2006 yılları arasında yürütülen Trakya-Marmara Bölgesi Çeltik Islah Çalışmaları 
yanında, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Mutasyon ve Aromatik çeltik ıslahı çalışmaları da 
yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda, 2006 yılında mutasyon ıslahı yoluyla Beşer ve 2007 
yılında da Aromatik-1 çeltik çeşitleri tescil edilmiştir. 

Ayrıca 2006 yılı sonunda, Osmancık-97 seleksiyon-2, TR-1725, TR-1748, TR-1770 ve TR-
1845 hatları tecile aday gösterilmiştir.  
 
Çizelge 5. 1996 ve 2006 yılları arasında yürütülen çeltik çeşit demonstrasyonları. 

Yıl Lokasyon 
Sayısı Lokasyonlar Çeşit 

Sayısı 

1998 6 Esirne (Uzunköprü), Amasya (Taşova), Karabük (Bürmül, 
Yukarıkızılören) Samsun (Taşdemir, Köprübaşı) 11 

1999 5 Edirne (Uzunköprü, İpsala, Amasya (Karaköprü, Kırklareli 
(Pehlivanköy), İstanbul (Çatalca). 10 

2000 6 Edirne (Merkez, Keşan), Amasya (Karaköprü), Kastamonu 
(Tosya, Hanönü), İstanbul (Çatalca). 11 

2001 1 Balıkesir (Gönen) 6 
2002 1 Edirne (İpsala) 7 

2005 4  Edirne (İpsala-Yenikarpuzlu, İpsala-Paşalı, Enez), Kırklareli 
(Merkez-Kavaklı) 6 

 
3.1.6 Tohumluk Üretim Çalışmaları  
 
Çizelge 6. 1996 ve 2006 yılları arasında üretilen çeltik tohumluk miktarları. 

Kademesi Üretilen Miktar (ton) Tohum Üretimindeki Pay (%) 
Elit 39.2 3.1 
Orijinal 978.8.0 77.1 
Sertifikalı 131.0 10.3 
Kontrollü 120.3 9.5 
Toplam 1269.3 100.0 

 
3.2. Tartışma 
 

Tahıl ıslahçılarının birinci amacı, birim alandan alınacak dane verimini artırmaktır. Tahıl 
ürünlerinin verimi; (a) biyolojik verim, yetişme sezonu boyunca, kök hariç üretilen toplam kuru 
madde veya (b) ekonomik verim, dane verimi olarak ifade edilir. Dane veriminin toplam biyolojik 
verime oranı, hasat indeksidir. 

Tahıllarda, dane verimi; biyolojik verim ve hasat indeksi özelliklerinden birisi veya bu 
karakterlerden ikisi birlikte arttırılarak iyileştirilebilir. Biyolojik verimin optimum şekilde dane 
verimine dönüştürülebilmesi için hasat indeksinin arttırılması gerekmektedir. Austin ve ark. (1980) 
İngiltere'de yetiştirilen eski ve yeni buğday çeşitleri arasında toplam kuru madde miktarı 
bakımından fark olmadığı,  modern çeşitlerdeki yüksek verim potansiyeli özelliğinin, hasat 
indeksinin yüksekliğinden kaynaklandığını ortaya koymuşlardır. Bu durum, ıslahçıların toprak üstü 
organların ağırlığını değiştirmeden, bitki boyunu kısaltarak, hasat indeksini yükseltebileceklerini 
göstermektedir. Bu proje çerçevesinde geliştirilen, Osmancık-97, Kıral, Demir, Ece, Halilbey, 
Durağan, Kızıltan ve Şumnu çeşitlerinde bu gerçekleştirilmiştir. Bu çeşitlerde hasat indeksi %45-50 
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arasında değişmektedir. Hatta Kızıltan’da %50’nin üzerindedir. Bu bulgular, Khush (1996) 
tarafından ortaya konan hipotezi doğrular yöndedir.  

Sürek ve ark., (2007)  tarafından yapılan bir çalışmada, biyolojik verim, tane verimi ve hasat 
indeksi bakımından eski ve yeni çeşitler karşılaştırılmıştır. Eski yerli çeşitlerde gözlenen bu 
değerler en düşük seviyede olmuştur. İntrodüksiyon çeşitleri ile biyolojik verim bir miktar artmış, 
ancak, yeni geliştirilen çeşitlerde, biyolojik verim introdüksiyon çeşitleri ile aynı seviyede  tutularak 
bitki boyu kısaltılmıştır. Buda hasat indeksi ve tane veriminin artmasını sağlamıştır (Çizelge 7).  

Sürek ve ark., (2007) verim yönünden eski ve yeni çeşitleri karşılaştırmışlar ve eski yerli 
çeşitlere nazaran yeni çeşilerin %35 ve introdüksiyon çeşitlerinin ise %18.6 daha yüksek verim 
verdiğini görmüşlerdir (Çizelge 8). 

Genelde kısa boylu çeşitler, dik, koyu yeşil, kalın ve daha kısa yapraklara sahiptirler. Bu 
çeşitlerin salkımları da dik veya yarı dik yapıdadır. Bu yapı Filipinler’de bulunan Uluslaraarsı Çeltik 
Araştırma Enstitüsü ıslahçılarının belirlediği bitki tipi özellikleri ile uyum içindedir (Khush,2004) 

Kısa boylu veya yatmaya dayanıklı sağlam saplı çeşitlerin geliştirilmesi, makinalı hasat için 
ihtiyaç duyulan çeşit ihtiyacını karşılamıştır. Aynı zamanda, bu çeşitler, yüksek dozdaki azotlu 
gübrelemeye iyi reaksiyon göstermeleri nedeniyle, çiftçi şartlarında yüksek verim potansiyellerini 
ortaya çıkarabilmektedirler. 
 
Çizelge 7. Eski yerli, introdüksiyon ve yeni geliştirilen çeltik çeşitlerinin üç yıllık araştırma 
sonucunda elde  edilen ortalama biyolojik ve tane verimi ile hasat indeksi ve bitki boyu değerleri  

Çeşitler Biyolojik 
Verim (kg/da) 

Tane 
Verimi 
(kg/da) 

Hasat 
İndeksi (%) 

Bitki  Boyu 
(cm) 

Eski Yerli Çeşitler  
AKÇELTİK 1382.2 516.3 37.1 105.5 
SARIÇELTİK 1361.6 514.4 37.7 99.5 
İntrodüksiyon Çeşitleri  
RİBE 1458.8 565.8 38.6 92.4 
MARATELLİ 1588.4 626.0 39.3 99.0 
BALDO 1561.0 305.7 38.6 95.9 
ROCCA 1618.2 646.4 39.8 94.5 
Yeni Geliştirilen Çeşitler  
TRAKYA 1588.8 620.2 38.5 99.2 
SÜREK-95 1535.0 742.4 48.2 88.5 
OSMANCIK-97 1537 698.8 45.2 81.8 
KIRAL 1482.3 693.8 46.3 80.4 
DEMİR 1527.6 733.0 48.0 76.5 
Kaynak: Sürek ve ark., 2007 
 
Çizelge 8. Çeşit gruplarının tane verimi bakımından karşılaştırılması 

Çeşit Grupları Ortalama Tane 
Verimi (kg/da) 

Eski Çeşitlere Göre 
Verim Farkı (kg/da) 

Artış 
% 

Eski yerli çeşitler 515.3 -- -- 
İntrodüksiyon çeşitleri 611.0 95.7 18.6 
Yeni geliştirilen çeşitler 697.6 182.3 35.4 
Kaynak: Sürek ve ark., 2007 
 

Ülkemizde tüketicilerin beğenisini kazanan ve yüksek fiyatla alıcı bulabilen pirinç tipi bir İtalyan 
çeşidi olan BALDO çeşidinden elde edilen pirinçtir. Bu çeşidin pirinç daneleri uzun, geniş ve mat 
görünüşlü yapıya sahiptir. Ancak, bu çeşit, uzun boylu, yatmaya dayanıksız ve verim potansiyeli 
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düşük bir çeşittir. Proje çalışmalarının hedeflerinden birisi de, bu  çeşit kalitesinde, fakat yatma ve 
verim bakımından, daha iyi özelliklere sahip yeni çeşitler geliştirmekti. Yeni geliştirilen Neğiş, 
Gönen, Edirne , Kırkpınar ve Beşer gibi çeltik çeşitleri, bu sorunu önemli ölçüde giderecek 
özelliklere sahiptirler. Son yıllarda,  geliştirilen ve Baldo’ya benzeyen bu yeni çeşitler, Baldo’nun 
yerini, önemli ölçüde almışlardır. Son on yılda proje kapsamında tescil edilen çeşitlerin agronomik 
ve teknolojik özellikleri çizelge 9 ve 10’da verilmiştir. 

Üretim maliyetini azaltmak, ancak modern üretim teknikleri ve yüksek verimli yeni çeşitlerin 
kullanılması ile mümkün olacağı düşünülerek,, son yıllarda Enstitümüzde çeltik ıslahında çeşit 
geliştirme çalışmaları bu yöne yönlendirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, enstitümüzde geliştirilen 
ve tescil ettirilen yeni çeltik çeşitleri, yukarıda bahsedilen ihtiyaçlara cevap verebilecek özellikleri 
taşımaktadır. Kısa boylu veya sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı Osmancık-97, Kıral, Demir, Ece, 
Halilbey, Şumnu, Durağan ve Kızıltan gibi çeşitleri ekerek çiftçilerimiz 900-1100 kg/da arasında 
verimler alabilmektedirler.  Şumnu çeşidi çeltik yanıklık hastalığına dayanıklıdır. 2006 çeltik ekim 
sezonunda, Osmancık-97 çeşidi ülkemiz çeltik ekim alanlarının %75’sinden ve 2007’de ise 
%80’ninde ekilmiştir. 2007 yılında geri kalan %15’inde Edirne, %1’inde Halilbey ve %4’ünde diğer 
çeşitlerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Osmancık-97 çeşidi, Baldo tipi çeşitlerden 150-200 kg daha 
fazla verim verilmektedir. Ayrıca, pirinç randımanı %65’ın üzerinde olması, tane ve pilavlık 
kalitelerinin Türk mutfağı tarafından beğenilmesi gibi özelliklerinden dolayı geniş ekim alanları 
bulmuştur. Çeltik çiftçilerinin gelir ve refahının  artmasında önemli rol oynamıştır. 
  
Çizelge 9. 1996 ve 2006 yılları arasında tescil edilen çeltik çeşitlerinin agronomik ve morfolojik 
özellikleri. 

Çeşit 
Tescil 

Yılı 
Ana x Baba 

Olgun. 
gün say. 

Bitki 
Boyu 
cm 

Yaprak 
Durumu 

Salkım 
Durumu 

Dekar 
Toh 
(kg) 

Verim 
Potan 
Kg/da) 

Osmancık 1997 RoccaxEuropa 130-135 95-100 Dik Y. Dik 18-20 800-1000 
Kıral 2000 GritnaxBalilla 125-130 90 Dik Dik 20 800-1000 
Yavuz 2000 Roccax1979-70-1 125-130 100-105 Horizo. Yatık 20 700-800 
Demir 2000 PlovdivxLido 135-140 85-90 Dik Y. Dik 16-17 800-1000 
Neğiş 2002 V.NanoxSequial 125-130 105-110 Horizo. Y. Yatık 20 700-800 
Kargı 2002 BaldoxBalilla 130-135 105-110 Horizo. Y.Yatık 20 750-850 
Gönen 2002 BonixShinei 125-130 105-110 Horizo. Y. Yatık 20 700-800 
Edirne 2004 BaldoxCalendal 125-130 105-110 Horizo. Y.Yatık 20 700-750 
Halilbey 2004 İpsalaxVeneria 130-135 90-100 Dik Y.Yatk 18-20 800-1000 
Ece 2004 TR413xTR470 130-135 90-95 Dik Y.Dik 18-20 800-1000 
Kırkpınar 2004 İpsalaxTR253 125-130 100-105 Horizo. Y.Yatık 20 750-850 
Beşer 2006 İpsala Mutasyon 125-130 100-105 Horizo. Y.Yatık 20 750-850 
Şumnu 2006 RialtoxKoral 130-135 85-90 Dik Y.Dik 18 800-900 
Kızıltan 2007 VeneriaxThainato 130-135 80-85 Dik Dik 18-19 750-900 
Durağan 2007 PandaxBaldo 130-135 90-95 Dik Y.Dik 18-20 800-1000 
Aromatik 2007 İntrodüksiyon 135-140 75-80 Dik Y.Yatık 15-16 600-700 
Horizo: Horzontal  
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Çizelge 10. 1996 ve 2006 yılları arasında tescil edilen çeltik çeşitlerinin bazı kalite  özellikleri. 

Çeşit Tescil Yılı Çeltik 1000 Tane 
Ağır. gr 

Pirinç 1000 
Tane Agır. gr. 

Çeltik 
Uzun. mm 

Çeltik 
Geniş mm 

Pirinç 
Uzun. mm 

Pirinç 
Gen. mm 

Kırıksız 
Pirinç Rand.  

(%) 

Pirinç Tane 
Görünüşü 

Osmancık-97 1997 33-34 24-26 8.9 3.3 6.4 2.9 65.0 Camsı-Mat 
Kıral 2000 36-37 28-29 9.5 3.4 6.7 3.0 55-62 Camsı 
Yavuz 2000 33-34 25-27 8.8 3.3 6.5 2.9 60-65 Beyaz Göb. 
Demir 2000 30-31 23-24 8.4 3.2 6.0 2.8 60-65 Ver. Bey. Göb. 
Neğiş 2002 37-38 29-31 9.5 3.3 7.1 3.1 60 Camsı 
Gönen 2002 39-40 31-32 9.6 3.3 7.2 3.0 60 Camsı 
Kargı 2002 36-37 28-30 9.5 3.1 6.9 2.9 60-65 Camsı 
Edirne 2004 38-39 29-31 9.3 3.2 6.9 2.9 60-65 Camsı 
Halilbey 2004 33-34 24-26 9.1 3.1 6.4 3.0 60-65 Camsı-Mat 
Ece 2004 33-34 24-25 9.0 3.3 6.4 2.7 60-65 Camsı-Mat 
Kırkpınar 2004 36-37 29-30 9 5 3 6 7 0 3 1 60-65 Camsı
Beşer 2006 37-38 28-30 10.2 3.5 7.2 3.0 60-65 Camsı 
Şumnu 2006 29-30 23-24 8.2 3.3 5.9 2.9 60-65 Camsı 
Kızıltan 2007 32-33 24-25 8.7 3.4 6.3 2.9 60-65 Camsı-Mat 
Durağan 2007 33-34 25-26 9.0 3.4 6.6 3.0 60-65 Camsı 
Aromatik-1 2007 24-25 19-20 10.2 2.7 7.4 2.1 55-60 Camsı 
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4. Sonuç 
 

Enstitümüzde çeltik araştırma çalışmaları 40 yıla yakın bir süredir devam etmektedir. Araş 
tırmaların başladığı ilk yıllarda, ülkemizin kendine ait bir çeltik çeşidi bulunmuyordu, bunun yanında 
etkili bir tohumluk üretim  programı yoktu. Ayrıca, çeltik yetiştirilmesi ve ıslahı konularında bir bilgi 
ve tecrübeye sahip eleman da bulunmuyordu. Yürütülen araştırma çalışmaları sonucu geliştirilen 
yeni çeşitler, oluşturulan bir tohumluk üretim programı ve üretilen bilgiler, bu eksiklikleri günümüzde 
tamamen ortadan kaldırmıştır. 

Bugün ülkemizde üretilen çeltik çeşitlerinin tamamı, Enstitümüz tarafından bölgemizde 
geliştirilmiştir 

Aynı zamanda, üretimde kullanılan tohumların tamamına yakın kısmı da  yerli üretimle 
karşılanmaktadır.  

Son on yılda ülkemizde çeltik araştırmaları ile önemli gelişmeler elde edilmiştir. Bu da çeltik 
verimi ve üretiminin artmasına neden olmuştur. Aynı zamanda, pirinç kalitesi de artmıştır. Bunun 
sonucu, pirinç ithalatı önemli ölçüde azalmıştır. 10-15 yıl önce yerli üretimle, iç tüketimin ancak 
%35-40’ı karşılanıyordu, bugün bu oran %75’in üzerine çıkmıştır.  Özellikle, Osmancık-97 gibi bir 
çeşidin ıslah edilip çiftçilerin hizmetine sunulması, çiftçilerin gelirini önemli ölçüde  arttırmış ve ucuz 
maliyetli ithal pirinç ile rekabet etmelerini kolaylaştırmıştır. Eğer, Osmancık-97 çeltik çeşidi 
geliştirilmemiş olsaydı, bugün çok sayıdaki küçük ölçekli çeltik çiftçisi çeltik üretimini yapamaz 
duruma gelirdi. 
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Türkiye’de Son Yirmi Yılda Çeltik Tohumluk Üretim Çalışmaları 
 
 

Necmi BEŞER  Halil SÜREK  Recep KAYA  Sultan ŞAHİN 
 
 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, P.K. 16, Edirne 
 
Özet. 

 
Türkiye’de tescil  edilen hemen hemen bütün çeltik çeşitleri Trakya  Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

tarafından tescil edilmiştir. Bu nedenle, Türkiye’de üretilmekte olan çeşitlerin tamamına yakınının orijinal 
tohumları Trakya Tarımsal Araştırma  Enstitüsü tarafından  tohum üreticilerine  satılmak üzere  üretilmektedir. 
Tohum üreticileri de  bu tohumları sertifikalı  tohumluk üretmek  amacıyla kullanmaktadırlar. Sertifikalı 
tohumluk kullanımı  henüz yeterli düzeyde değildir, bu yüzden, devlet sertifikalı tohumluk üreticilerini çeltik 
tohumluk üretimine girmeleri için 1997 ve 2001yılları arasında  desteklemiştir. Devlet  2007 yılında bu defa 
çiftçileri  sertifikalı  tohumluk kullanmalarını özendirmek amacıyla yeniden bir destek programı başlatmıştır. 
Sertifikalı  tohumluk kullanma oranındaki yükselme  ile çeltik tarlalarında yanıklık, kökboğazı hastalığı ve 
beyaz uç nemotodu  azalmış, verim ve kalitede artış olmuştur. 
 
Anahtar  Kelimeler: Çeltik, Tohumluk üretimi,  
 

Rice Seed Production Studies at Last 20 Years in Turkey 
 
Abstract 
 

Nearly all rice varieties registered  in Turkey were developed by Trakya Agricultural Research Institute.   
Thus, foundation seeds of  all rice varieties are produced by the same Institute  to sell seed producer in 
Turkey. Seed producer multiply these seeds to obtain certified seeds. Percentage of certified seed use is not 
enough yet, therefore, Government   supported to  certified seed producer to  enter rice seed production 
between 1997 and 2001. Government again has begun  support program this time to attract farmers to use 
certified seed in 2007. As a result of  increase in certified seed usage,  rice yield and quality are improved, 
because of reduction  blast, bakanae, A. besseyi and red rice infestation in pady field. 
 

Key Words: Rice, Seed production 
 
1. Giriş 

 
Türkiye’de çeltik üretimi  1990  yılında 51 000 ha  iken bu tarihten sonra sürekli bir artış trendi 

göstermiş ve 2007 yılında 100 000 ha civarında olmuştur.  2007  yılında  üretilen  çeltiğin yaklaşık 
% 80’i, 1997 yılından Enstitümüzce   tescil  edilen  Osmancık- 97  çeşidinden   gelmiştir. Bununla  
birlikte diğer  çeşitlerimizden  Edirne % 10, Halilbey, %3 gibi yer almaktadır.  Enstitümüzce tescil   
edilmeyen  çeşitlerin dışında yerli çeşitler ve çok az miktarda  özel sektörün çeşitleri 
yetiştirilmektedir. 

Enstitümüzde  çeltik ıslahı ile ilgili  çalışmalar her yıl artarak devam etmektedir. Son yıllarda 
geliştirdiğimiz çeşitlerden  bazılarını  şu  şekilde  sıralayabiliriz. 2004  yılında Halilbey, Ece, 
Kırkpınar, Edirne çeşitleri, 2006 yılında Beşer ve Şumnu çeşitleri, 2007 yılında da Kızıltan, 
Durağan,  ve Aromatik-1  çeşitleri tescil edilmiş Gala isimli çeşidimize de üretim izni  alınmıştır.  

Türkiye’ de üretilen çeşitlerin hemen hemen  tamamına  yakını Trakya  Tarımsal  Araştırma 
Enstitüsü çeşitleri olması nedeniyle, bunların  ıslahçı, elit ve orijinal tohumları da Trakya  Tarımsal  
Araştırma  Enstitüsü’nde yapılmaktadır. Üretilen  orijinal kademedeki tohumlar öncelikle  çeltik 
tohumluk üreticisi  şirketlere tohumluk üretimimde kullanılmak üzere satılmakta, TİGEM ve özel 
sektörce orijinal tohumlar kullanılarak sertifikalı kademede tohumlar çoğaltılıp çiftçilere  
satılmaktadır. 2000 li yılların başlarına kadar yılda 50 ton civarında yapılan orijinal kademedeki 
tohumluk üretimi Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün araç ve alet parkının geliştirilmesi 
sonucu yılda yaklaşık 200 tona çıkmıştır. Üretilen söz konusu 200 Ton Orijinal tohum, tohumluk  
üretiminde kullanıldığı takdirde, 1. yıl 6000- 7000 bin ton, 2 yıl sonunda da 18 000 – 21 000 ton a 
ulaşılacaktır. Türkiye’de  2007 yılı  çeltik ekiliş  alanı yaklaşık  1000 000 da olup bütün çeltik üretimi 
yapılan tarlalarda sertifikalı tohumluk kullanması halinde ihtiyaç duyulacak sertifikalı tohumluk 
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miktarı 18 000 – 20 000 bin tondur. Buradan da  anlaşılacağı üzere  Trakya  Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünce Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak oranda orijinal tohumluk üretilmektedir. Ancak; 
daha sonraki tohumluk üretim aşamalarında, çeltikte sertifikalı tohumluk üretimi yeterli seviye ye 
henüz gelmemiştir. Bu nedenle  devlet zaman zaman sertifikalı  tohumluk üretimini teşvik edici  
önlemler  almaktadır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Bu çalışmada son yirmi yılda Türkiye’de yapılan çeltik tohumluk üretim çalışmaları 

incelenmiştir. Bu amaçla; Türkiye de son yirmi yılda çeltik tohumluk üretiminde kullanılan çeşitler, 
tohumluk üretim yöntemi, tohumluk üretimindeki standartlar,  çeltik  tohumluk üretim politikaları ve  
çeltik tohumluk  pazarlanmasında  kullanılan yöntemler araştırılmıştır. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  
3.1. Son Yirmi Yılda Tohumlukları Üretilen Çeltik Çeşitleri     

 
Ülkesel çeltik araştırma projesinin başlangıcında introduksiyon materyalleri denemeye alınmış 

ve bu çalışmalar sonucunda  4 İtalyan (Ribe, Rocca, Baldo ve Veneria), 2 Bulgaristan (Plovdiv, 
Ranballi) ve 1 Rusya (Krasnodarsky-424) çeşidi tescil edilmiştir. Tescil edilen  İtalyan  çeşitlerinin  
sertifikalı tohumlukları önceleri İtalya’dan ithal edilmiş, zamanla bu çeşitlerin elit, orijinal ve 
sertifikalı tohumları  yurt içinde üretilmeye başlanmıştır. 1979 yılında Trakya Tarımsal Araştırma  
Enstitüsünde   melezleme  programı başlatılmıştır. İlk melez çeşitler 1989 yılında tescil edilmiş ve 
bu çeşitlerin tohumları da  üretilmeye başlamıştır. Son yirmi yılda Türkiye’de üretilen çeşitlerin  
tahmini  ekiliş  alanları Çizelge 1 de  verilmiştir. 

Çizelge 1 den de görüleceği gibi melezleme ile geliştirilen çeşitlerin devreye girmesi ile 
introduksiyon yoluyla tescil edilen çeşitlerin  oranı düşmeye  başlamıştır. Özellikle 1997 yılında 
tescil edilen Osmancık-97 çeşidinin tescil edilmesinden  sonra ekiliş alanı hızla artmış ve 2007 
yılında Türkiye çeltik üretiminin yaklaşık  % 80  bu çeşitten gelmiştir. 

Türkiye’de tohumluk  üretim çalışmalarıda çeşitlerin ekiliş  alanlarına göre şekillenmiştir. 1990 
yılların başında  Baldo, Rocca, Veneria ve Ribe çeşitlerinin tohumları üretilirken, daha sonra 
öncelikle Ribe ve Veneria daha  sonrada  Baldo ve Rocca çeşitlerinin orijinal  tohumluk üretimlerine  
son verilmiştir. 1997 yılında tescil edilen Osmancık-97 çeşidinin talep görmesi sonucu bu çeşidin 
tohumluk üretimi hızla artmaya başlamıştır. 2001 yılından sonra üretilen Orijinal tohumluğun 
yaklaşık yarısı Osmancık-97 çeşidi teşkil etmeye  başlamıştır. Osmancık-97 çeşidi Bulgaristan’da 
da tescil edilmiş olup 2007 yılında Bulgaristan’a OECD  sertifikalı  ilk Osmancık-97 çeltik tohumluğu 
ihraç edilmiştir. Bu ihracat 2008 yılında da devam etmiştir. 2008 yılında Bulgaristan da faaliyet 
gösteren 1 İtalyan kökenli şirket ve bir kooperatif Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne Royalty  
anlaşması için başvurmuş olup anlaşma imzalandıktan sonra bu  şirketler için ihracat amaçlı OECD 
sertifikalı orijinal tohumluk üretimi de yapılacaktır.        
 
Çizelge 1. Türkiye’de ekilen çeşitlerin tahmini ekiliş  alanları 

Yılara göre Tahmini ekiliş yüzdesi (%) 
Çeşit 

1990 1995 2000 2005 2007 
Ribe 15 10 5 - - 
Rocca 40 50 40 - - 
Krasnodarsky-424 5 3 - - - 
Baldo 25 25 30 15 5 
Veneria 5 5 5 - - 
Osmancık-97 - - 10 70 80 
Edirne - - - 5 10 
Diğer 10 10 10 10 5 
Toplam 100 100 100 100 100 
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Çizelge 2. Trakya  Tarımsal Araştırma Enstitüsü 2006 yılı tohumluk üretimi. 
Çeşit Adı (Variety) Elit (kg) Orijinal (kg) 
Osmancık-97 3060 106.200 
Edirne 1000 26.150 
Gönen 300 3.450 
Neğiş 375 4.350 
Halilbey 200 10.200 
Ece 175 4.300 
Kırkpınar 100 2.750 
Kıral 300 3.250 
Veneria 160 2.450 
Beşer 75 520 
Şumnu 100 1.450 
Krasnodarsky-424 35 350 
TOPLAM  6030 168.320 
 
Çizelge 3. Karedeniz Tarımsal  Araştırma  Enstitüsü 2006 yılı tohumluk üretimi 

Çeşit Elit Orij. -1 Orij-2 Toplam 
Osmancık-97 - - 15 15 
Karadeniz - 0,5 - - 
 
3.2. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Kullanılan Tohumluk Üretim Yöntemi 

 
Türkiye’de  üretilen   çeşitlerin  tamamına yakını  Trakya  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsünce  

tescil ettirilen  çeşitlerdir. Trakya  Tarımsal Araştırma  Enstitüsünde çeltik tohumluk  üretimi 
aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 

a- Seyrek olarak ekilmiş  elit veya orijinal-1 üretim parselinden, 1. yıl tek  salkımlar  
seçilmektedir. Bu seçilen  salkımlar  çeşide  uygun, sağlıklı  bitkilerden  alınmaktadır. 

b- 2. yıl tek salkımlar 25 cm aralıkla 5 m  uzunluğunda  tek bitki sıralarına  ekilmektedirler. Tek 
salkım  sıralarında gerekli gözlemler yapılmakta, hastalıklı ve tip dışı sıralar  atılmaktadır. Geri 
kalan  birlikte   hasat  edilmekte ve  elit tohumu  elde  edilmektedir. ( zaman  zaman tek salkımdan 
gidilerek önce tek  salkımdan  bir sıra ekilmekte daha sonra bu sıra çoğaltılarak elit tohum 
üretilmektedir)   

c- 3. yıl tohumlar orijinal tohum elde etmek amacıyla elit tohumlar önçimlendirilmesi  
yapıldıktan  sonra serpme  ekimle   su içine serpilerek  ekilmektedir. Bu ekim  de normal üretime 
göre daha  az tohum ve gübre  kullanılmaktadır. Bunun  nedeni özellikle  azotlu gübre fazla 
atıldığın da  yanıklık hastalığı  riskinin  artması ve yatmaya neden  olmasıdır. Elit olarak ekilen  
tohumlarda Tarım İl Müdürlüğü  elemanları  üretim zamanında   gerekli  kontrolleri  yapmakta, 
olgunlaşma  zamanı salkım  alarak beyaz uç  nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie) testi 
için  İzmirdeki Bornova Zirai Mücadele  Araştırma  Enstitüsüne göndermektedirler. 

d- 4. yıl  Orijinal -1 tohumların  bir  kısmı Trakya  Tarımsal  Araştırma Enstitüsünde Orijinal-2 
tohum üretmek için  kullanılmakta, geri kalan  kısmı  ise   tohum  üreticisi şirketlere  satılmaktadır.  

e- 5. yıl  üretilen  Orijinal-2  tohumları   tohum  üreticisi   şirketlere  ve çiftçilere satılmaktadır.  
Bu tohumluk  üretim sisteminde,  beyaz uç nemetodu  için de  tohumlar 8-24 saat soğuk suda 

tutulmakta daha  sonra 55-57 santigrad derecede 15  dakika sıcak su ile muamele  yapılmaktadır. 
Daha sonra  gerekli  tohum  ilaçlaması  yapılmakta (benomyl terkipli ilaçlarla)   ve tohumlar 
önçimlendirme yapılarak ekilmektedirler. 

Üretim aşamasında tarla  kontrolleri yapılan  tohumluklar, Enstitümüzde selektörlenmekte 50 
şer kg’ lık paketler halinde çuvallanmaktadırlar. Bu çuvallar  10 ar tonluk partiler  halinde  
istiflenmektedirler. 10 tonluk  partiler  hazır olunca  İl Tarım Müdürlüğü elemanlarınca numuneler 
alınmakta ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezine  gönderilmektedir. 
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3.3. Çeltik Tohumluk Üretiminde Kullanılan Tarla ve Laboratuar Standartları   
 

Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği (Anon, 2008) ile çeltik sertifikasyonu 
için beyanname verme tarihi, tarla standartları, laboratuar standartları, ambalajlama ve diğer 
uyulması gereken şartlar belirlenmiştir. Yeni yönetmelikte daha önce kullanılan anaç kademe 
tohumluk üretimi kaldırılmış, orijinal ve sertifikalı tohumlukta ikişer döl kademesi oluşturulmuştur ( 
Orijinal 1, Orijinal 2, sertifikalı 1 , sertifikalı 2 ). Çeltik tohumluğu için sertifikasyon amacıyla 
beyanname verme tarihi ekilişten itibaren 30 gün içerisinde  yapılmalıdır. Tarla kontrolleri ise; 
hasattan bir hafta önce balmumu olum zamanında en az bir defa kontrol edilerek yapılır. Çeltik 
beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi) için kontrol yapılarak numune alınır ve ilgili zirai 
mücadele kuruluşuna gönderilir (Anon, 2008). Sertifikasyon  işlemi  için  aranan  izalasyon 
mesafesi hem sertifikalı hemde orijinal tohumluk üretimi için 2 m dir. Aynı tarlaya farklı  çeşit 
ekilecekse en az iki yıl çeltik ekilmez.  Ülkemizde daha önceleri dış  karantinaya  sahip olan 
Aphelenchoides besseyi Christie nemotodu 1994 yılında ülkemizde de tespit edilmiş daha sonraki 
yıllarda ülkemizde  üretilen tohumların da bu nemetodtan ari olması şartı standartlara  konmuştur. 

Çeltikte tarla kontrolünde dikkat edilecek standartları aşağıdaki gibidir. 
Çeltik türünde tarla kontrolüne esas olacak birim saha büyüklüğü 20 m2 ‘dir. Birim saha 

üzerinden yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı aşağıda ve tarla 
kontrolünde dikkat edilecek faktörler ise Çizelge 4  de verilmiştir (Anon, 2008) . 

0 - 100 dekara kadar  için 5,  
101 – 1000 dekar arası  için 10,  
1001 dekardan fazla  için 15 birim sahada tekrarlama yapılır. 
 Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi) için örnek alınacak bitki sayısı;  
0-5 dekara kadar   için 50 salkım,  
6-10 dekar arası   için 100 salkım,  
11-50 dekar arası  için 150 salkım olmalıdır.  
50 dekardan büyük alanlarda her 50 dekar için 150 salkım kesilerek paçal yapılır ve bunların 

arasından 1/5 i alınarak örnekleme ünitesi oluşturulur. Bu örnekler ilgili mücadele enstitüsüne 
gönderilir.  
 
Çizelge 4. Tarla kontrollerinde aranan standartlar  

Faktörler (en çok %) Orijinal Sertifikalı I Sertifikalı II 
Diğer çeşitler 0,05 0,1 0,5 
Kırmızı çeltik 0,05 0,1 0,2 
Çeltik yanıklığı 0,5 1,0 2,0 
Çeltik beyaz uç nematodu 0,0 0,0 0,0 
Kaynak: Anonim,2008 
 
Çizelge 5 Çeltikte aranan laboratuar standartları  

Faktörler Orijinal Sertifikalı I Sertifikalı II 
Saf tohum (en az %) 98 97 97 
Cansız Yabancı Madde (en az %) 2 3 3 
Diğer Mahsul Tohumları (en çok %) 0 0,1 0,1 
Ot tohumları (en çok adet/kg) 0,1 0,1 0,2 
Kırmızı Çeltik (en çok adet/kg) 5 10 20 
Çeltik Beyaz Uç Nematodu 
(A.besseyi)  0 0 0 

Çimlenme (en az %) 85 85 85 
Kaynak: Anonim,2008 
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Önceki yönetmelikte  %80 olması aranan  en az çimlenme oranı yeni yönetmelikle % 85’ e 
çıkarılmıştır. Önceki yönetmelikte 10 ton olan  çeltikte azami parti büyüklüğü yeni yönetmelikle 30 
ton olmuştur (% 5’ten fazla aşılamaz), azami ambalaj ağırlığı ise 50 kg dır.  Tohumluk  etiketleri  
dikme veya  yapıştırma olarak hazırlanmakta olup Orijinal kademe etiketleri beyaz, sertifikalı I 
etiketleri mavi, sertifikalı II etiketleri ise kırmızı  renkte hazırlanmaktadır (Anon 2008). 

Standartlarda  her ne kadar  kırmızı  çeltiğe  izin  verse de  Trakya  Tarımsal  Araştırma  
Enstitüsü tarafından  üretilen  tohumlarda  kırmızı çeltik bulunmayacak şekilde  üretim yapılmakta 
bu yüzden de çok  talep görmektedirler. 
 
3.4. Çeltik Tohumluk Üretim Politikaları 

 
Türkiye’ de  üretilen  sertifikalı  tohumluk  üretimi  henüz yeterli değildir.  Devlet zaman zaman 

sertifikalı tohumluk  kullanımını  teşvik etmek  amacıyla   destekleme  politikaları  yürütmektedir. 
1997  yılında  2001  yılına kadar 5 yıl  süre ile  sertifikalı  tohumluk  üreticilerine üretip sattıkları  her 
kg sertifikalı tohumluk için ton başına 100 000 000 TL (100 YTL)  vermiştir (Bu miktar1997 yılında 
400 dolar/ton desteke denk gelirken 2000 yılında 150 dolar/ton a düşmüş ve 2001 yılında 
kaldırılmıştır). Daha sonra  2007 yılına  kadar herhangi bir destek verilmemiştir. 2007 yılında 
sertifikalı  tohumluk  üretimini  özendirmek için yeni bir program  başlatılmıştır. Yeni destekleme 
programına  göre  2007 yılında  sertifikalı  çeltik tohumluğu  kullanan  çiftçiye, sertifikalı tohumluk 
kullandığı arazisi için 8 YTL (6,5 Dolar)/ da  destek  verilmeye  başlanmıştır. 1990 lı yılların başında 
Türkiye’ sertifikalı tohumluk  üretiminde özel  sektör faaliyette bulunmazken  TİGEM en büyük 
üretici  olmuştur. 1997 yılında teşvik ödemesi  başlaması ile  çeltikte sertifikalı  tohumluk  üretimine 
özel sektör  firmaları da girmeye başlamıştır. Destek ödemesinin başladığı 1997 yılında 188 ton 
olan sertifikalı  tohumluk miktarı desteğin bittiği 2001 yılında 1189 ton’ a  ulaşmıştır. Daha sonraki 
yıllarda   çeltik üretim alanlarında olan artışa paralel  olarak  tohumluk üretimleride artış trendini 
sürdürmüş ve 2006 yılında 4745 ton a ulaşmıştır.  

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiyenin ihtiyacını  karşılayacak miktarda  
orijinal tohumluk  üretilmesini sağlamak amacıyla  orijinal tohumluk üretimi son yıllarda 4 kat 
arttırılmıştır. Diğer  taraftan TİGEM’in yanı sıra özel sektöründe çeltikte tohumluk üretiminde  yer 
almaya başlaması nedeniyle Enstitümüz  özel sektörle sıkı işbirliği içine girmiştir. Bu amaçla 
başlangıçta geliştirilen çeşitlerin royalty ile özel sektöre satışı için ihale açılmış 2 çeşitin tohumluk 
üretim ve pazarlama hakkı  özel sektöre devredilmiştir. Ancak tek bir  özel sektörün çeşidi aldıktan 
sonra ürettiği ve pazarladığı sertifikalı tohumluk miktarı Enstitünün tahminlerinin altında kalması 
özel sektörün tahütlerini yerine getirmemesi nedeniyle bu uygulamadan  vazgeçilmiştir. Şu anda 
uyguladığımız yöntemde;  tohumluk üretmek isteyen  her şirketle sözleşme imzalanmakta tohumluk  
üreticileri  üretip sattıkları tohumluktan belirli bir yüzdeyi royalty olarak Enstitüye ödemektedirler. 
Üretilen orijinal tohumlar öncelikle tohumluk üreticilerine satılmakta  artan tohum olursa  çiftçilere 
satılmaktadır. Bu uygulamada bütün şirketlere eşit olarak davranılmakta, şirketler  kaliteli tohumluk 
ve fiyatları ile çiftçi karşısında rekabet etmektedirler. Bunun sonucunda da kaliteli ve yüksek verimli 
bir çeltik üretimi ülkemizde devam etmektedir. 
 
3.5.Çeltik Tohumluğu Pazarlaması 
 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen Orijinal  kademedeki  tohumlar 
tohumluk üreticisi  şirketlere  satılmaktadır. Tohumluk  üreticisi şirketler üretip  sattıkları  sertifikalı  
tohumluklar için Enstitüye royalty ödemektedirler.  Trakya Tarımsal Araştırma  Enstitüsü  şimdiye 
kadar sertifikalı tohumluk  üretmeleri için 46 Şirketle anlaşma  imzalanmış olup bunlardan 30 tanesi 
2007 yılında tohumluk üretmek üzere Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden tohum  satın  
almıştır.  

 
Çizelge 6. Yıllara göre özel şirketler ve TİGEM ce üretilen sertifikalı tohumluk miktarı (Ton)  

Yıl 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
ton 345 470 349 326 188 663 762
Yıl 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ton 992 1189 904 1359 1297 3254 4745
Kaynak Sürek ve ark 2002, Anon 2000-20007  
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Yukarıdan da görüleceği gibi Türkiye’de üretilen sertifikalı tohumluk miktarı 2006 yılında  4745 
bin  tondur. Diğer taraftan 2007 yılında yaklaşık 100 000 ha çeltik ekimi yapılmıştır. Çeltik ekiliş 
alanlar için  gerekli  tohumluk  miktarı  ise   yaklaşık  18-20 bin ton  arasındadır. Görüldüğü gibi 
sertifikalı  tohumluk üretimi  ihtiyacın  ancak  yaklaşık ¼ ünü   karşılamaktadır. 

Her ne kadar  sertifikalı  tohumluk  üretimi bütün  ihtiyacı karşılayamayacak  düzeyde  olsa da, 
çiftçiler 1.yıl aldıkları sertifikalı tohumlukları çoğaltarak sonraki yıl için kendilerine 
sertifikalandırmadan  tohumluk üretmektedirler. Ayrıca  artan temiz tohumu da  komşularına da  
vermektedirler. Genelde 1 yıl alınan sertifikalı  tohumluk 2-3 yıl çiftçilerce  çoğaltılarak  
kullanılmaktadır. Bu nedenle Enstitüde yılda  ortalama 200 ton üretilen orijinal tohumlar Türkiye  
ihtiyacını  karşılayacak  başlangıç  tohumu  sağlamaktadır. 

Tohumluk  üreticileri  tarafından  üretilen tohumlar, aşağıdaki yollarla çiftçilere  
ulaştırılmaktadırlar 

a-Tohum üreticileri kendileri  
b-Tohumluk üreticilerini bayileri  
c-ve Kooperatifler  aracılığı ile  pazarlanmaktadırlar. 
Ayrıca sertifikalı tohumluk üreticisi dışında   çiftçiler tarafından sertifikasız olarak çoğaltılan 

tohumluklar birbirlerine  satılarak değerlendirilmektedir. 
Tohum üreticisi  şirketler  tohumlarını  mayıs ayı içerisinde  satışlarını  bitirmektedirler. Satışlar 

bittikten sonra aynı yıl içinde Kasım -Aralık ayında Trakya Tarımsal Araştırma  Enstitüsü’ne  royalty  
ödemektedirler. 2007 yılında Tekirdağ’da  faaliyet  gösteren bir  tohumluk üreticisi şirket Osmancık-
97 çeşidimizin tohumluğunu OECD sertifikası ile üreterek Bulgaristan’a ihracat yapmış olup bu 
2008 yılında da devam etmiştir. 2008 yılında  Enstitümüze Bulgaristandan da royatly anlaşması ile 
Osmancık-97 çeşidinin tohumunu üretip satmak  üzere Enstitümüze başvuru olmuş olup anlaşma 
için  gerekli  çalışmalar  devam etmektedir.    
 
4. Sonuç 

 
Türkiye’ de  çeltik  tohumluğu önceleri  ithalatla  karşılanmakta  iken , çeltik ıslah projeleri ile 

önce  introduksiyon yoluyla  çeşitler tescil edilerek bunların tohumları yerli üretimle  
Sağlanmaya  başlamıştır. 1989 yılında  Türkiye de yapılan melezlerden ilk çeşitler tescil 

edilmiş, daha sonraki yıllarda melez çeşitler birbirini izlemiştir. Melezleme yoluyla  ıslah edilen 
çeşitlerin  devreye  girmesi ile Introduksiyon yoluyla tescil edilen  çeşitlerin üretimi ve tohumluk  
üretimi  1997 yılından sonra hızla azalmıştır. Yapılan çeltik tohumluk üretim politikaları ile  çeltik 
tohumluğu üretimi sürekli bir artış trendi göstermiştir. Bugün için Trakya  Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünce Türkiyenin  İhtiyacını  karşılayacak miktarda Orijinal kademede tohumluk 
üretilmektedir. Yine Trakya  Tarımsal Araştırma Enstitüsünce Üretilen Orijinal tohumlar  kullanılarak 
TİGEM ve özel tohumluk üreticileri tarafından  Türkiye’nin çeltik  tarlalarının  ¼ ünde sertifikalı 
tohumluk kullanılır duruma gelinmiştir. Bu sertifikalı tohumluklardan ayrılan ürünlerle de bütün 
tarlalara temiz tohum kullanılma imkanı oluşmuştur. Bunun yanı sıra ülkemizde geliştirilen çeşitlerin 
tohumları 2007 yılından itibaren yurt dışına da sertifikalı olarak az miktarda da olsa ihraç edilmeye 
başlanmıştır.  
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Özet 

 
Bu çalışma Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde devamlı proje olan “Mısır Islah” çalışmaları 

çerçevesinde alt çalışma olarak “Populasyon Geliştirme” kapsamında kaynak materyal elde etmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada atdişi tane tipinde iki farklı kaynaklı mısır kullanılmıştır. Gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda Adapop 1 materyalinde tane verimi C0 ‘da ortalama olarak 1270 kg/da iken C3 ‘te 1412 
kg/da ‘a ulaşmıştır. Bununla birlikte döngülerdeki artışların % olarak 0,94–7,95 arasında değiştiği saptanmıştır. 
Agronomik özelliklerden koçan uzunluğu C0 ‘da ortalama olarak 18,08 cm iken C3 ‘te  25,45 ‘e çıkmıştır. 
Adapop 3 materyalinde tane verimi C0 ‘da ortalama 770 kg/da iken C3 ‘te 1301 kg/da ‘a ulaşmıştır. Bu 
materyalin döngülerdeki artış değerleri % 7–32 arasında değişmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Atdişi mısır, Adapop mısır populasyonları, S1 Tekrarlamalı seleksiyon. 
 

 
Improvement of Maize Populations Used By S1 Recurrent Selection Method 

in Dent Type Grain Maize of Two Different Source 
 
Abstract 

 
This study was carried out in order to obtain source material, as a sub-study within “Improving 

Population” under the ongoing “Maize Breeding” studies in Sakarya Agricultural Research Institute. Two dent 
maize pieces with two different sources were used in the study. The results showed that the grain efficiency in 
Adapop 1 numbered 1412 kg’s at C3 on average while it was 1270 kg’s at C0. In addition, it was seen that the 
loop average varied between % 0, 94 and 7, 95. Of the agronomic characteristics, the ear length increased to 
25,45 cm’s at C3 while it was 18, 08 cm’s at C0 on average. The grain efficiency in Adapop 3 was 770 kg’s at 
C0 and it changed to 1301 kg’s at C3 on average. The increase value in loops of these materials varied 
between % 7 and % 32. 
 
Key Words: Dent mazie, Adapop maize populations, S1 Recurrent selection. 
 
1. Giriş 

 
Mısır ıslahı ile ilgili birçok literatürde melez mısır geliştirme programlarının en önemli aşaması 

olarak “Kendilenmiş Hat Elde Etmek” olduğu, kendilenmiş hatların da temel alınan geliştirilmiş 
populasyonlardan (açıkta tozlanan materyal, sentetik, kompozit ve hibrit çeşitlerin F2 
generasyonları) elde edildiği belirtilmektedir. 

Aydın ve ark. (2005) yaptıkları çalışmalarında düşük performans gösteren mısır hatlarının 
diğer agronomik özelliklerini dikkate alarak kaynak materyal oluşturmada kullanılabileceğini 
bildirmişlerdir. Yine aynı araştırmacılar aynı genetik tabana sahip bir populasyondan farklı 
özelliklerde kendilenmiş hatların elde edilebileceğini belirtmişlerdir. 

Salhuana ve ark. (1998) aynı heterotik tabana sahip yüksek verimli hatlar ile kaynak 
materyaller geliştirilebileceğini ifade etmişlerdir.   

Denemesinin yapıldığı bölgeye en iyi şekilde uyum sağlamış mısır çeşitlerindeki çalışmalar, 
verim ve diğer agronomik uygulamalar için genetik değişkenliğin önemli miktarının varlığının 
olduğunu ortaya koymuştur. Burada belirlenebilecek “değişim oranının (additive and additive x 
additive)” ; var olduğu ortaya çıkarılamayacak olandan (non-additive) çok daha yüksek olduğu 
gözlenmiştir. Bu durum çeşit geliştirme programında ilginin yeniden canlanmasını sağlamıştır 
(Singh, 1987). 
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Populasyon geliştirme; kendilenmiş hatlar, çeşitler ve türlerin karışımıyla biçimlenen 
kompozitler, sentetik çeşitler, açıkta tozlanan materyallerin döngüyle birlikte istenen seviyelerinin 
artmalarına izin verir. Geliştirilmiş populasyonlardan kendilenmiş hat geliştirme veya üreticilerin 
kullanımı amacıyla faydalanılabilir. Başlangıçta daha çok geliştirilmiş programlarda faydalanılan 
populasyonlar, daha sonraları hibrit yetiştirmeye, dağıtımına ve üretimine sahip olmayan ülkelerde 
kullanılmıştır (Hallauer, ve Miranda, 1986). 

Hallauer ve Miranda (1986), mısır Islah programında populasyon geliştirmenin, populasyonları 
geniş genetik varyasyona sahip olmaları nedeni ile ıslah programlarında yaygın olarak kullanıldığını 
belirtmişlerdir. 

Jenkis (1940), tekrarlamalı bir seleksiyon şemasını tam detayı ile tanımlamış ve bu seleksiyon 
yöntemi 1940’ lı yıllarda Sprague tarafından İowa ‘da Lonnquist tarafından da Nebraska’ da 
başlatılan programlar için temel olmuştur. 

Burton ve ark. (1971),  Krug isimli mısır materyalinde her bir döngüde % 4,2’ lik ilerlemenin 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Aydın ve ark. (2005)’nın bildirdiklerine göre yüksek heterosis oranına sahip melez 
kombinasyonların elde edilmesinde en önemli özelliklerden birisi, kendilenmiş hatların geliştirildiği 
kaynak populasyonlar arasındaki genetik farklılığın büyük olmasıdır. Diğer taraftan kaynak 
populasyonu oluşturacak hatların benzer genetik tabana sahip olması da önemlidir. Kaynak 
populasyonlar hazırlanırken farklı heterotik gruplar oluşturulmalıdır. 

Genter (1973) te Virjinya’ da Mısır Kuşağının güneye ait kompozit mısırında, S1 Tekrarlamalı 
Seleksiyon Yöntemi ile verim bakımından çok iyi sonuçlar aldığını belirtmektedir.  

Mısır ile ilgili kaynaklar incelendiğinde değişik populasyon geliştirme yöntemlerinin geliştirilmiş 
olduğu görülecektir (Mass Selection, ear-to-row selection, half-sib family selection, full-sib family 
selectin, S1 family selection ).  

İlk literatürlerde “Basit Tekrarlamalı Seleksiyon” olarak bahsedildiği belirtilen S1 tekrarlamalı 
Seleksiyonu geniş tabanlı bir populasyon geliştirmek ve hibritlerin yüksek verimli kendilenmiş 
hatlarının geliştirilmesine yönelik programlar için önemli yarar sağladığı belirtilmektedir. Ayrıca bu 
yöntem diğer seleksiyon yöntemlerinden daha fazla etkili olduğu düşünülmektedir (Singh, 1987). 

Kaya ve ark.(1989)‘nın Galal ve ark. (1984)’den bildirdiklerine göre S1 seleksiyon yöntemini 
kullanarak birinci devre sonunda Komp.Sakha-1 ‘de % 21, Komp.Giza-1 ‘de % 24, Komp.108 mısır 
populasyonlarında % 19 oranında artış sağlamışlardır. 

Jinahjan ve Russell (1969) S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi ile hibritlerin yapımında 
kullanılmak için arzu edilen S1 ailelerinin ortalama verimleri ile sap çürüklüğüne karşı dayanıklılığın 
arttığını gözlemlemişlerdir. 

Anonymous (1982), mısır koçan uzunluğun 5 cm’ den 45 cm’ ye,  koçan çapının 3 cm’ den 8 
cm’ ye koçanda tane sayısının ise 400 taneden 1000 taneye değiştiğini belirtmektedir.  

Jinahjan ve Moore (1973) te Thai kompozit materyalinde S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi 
ile her devre sonunda % 8,3’ lük artış sağlamışlardır. 

Verdirio ve Maggiore (1988) K-64 sentetik çeşidinde Yarı-kardeş ve S1 seleksiyon yöntemi 
uygulayarak verim üzerindeki etkilerini değerlendirmişlerdir. Her iki yönteminde ortalama verim 
üzerinde önemli derecede olumlu etkisi görülürken, S1 seleksiyon yöntemi ile daha fazla artış ( % 
11, 3 ) sağlandığını ifade etmişlerdir. 

Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen mısır ıslah çalışmalarının bir aşaması da 
“Populasyon Geliştirme” çalışmalarıdır. Üzerinde çalışılan materyallerden önemli kısmını atdişi tane 
mısırı oluşturmaktadır. Bu çerçevede Enstitüde; Adapop 1 ve Adapop 3 adlı atdişi tane mısır 
populasyonları bulunmaktadır. Bu populasyonlarda “S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi (S1 
Recurrent Selection Method)” uygulanmaktadır. 2002 yılından bu zamana kadar Adapop 1, Adapop 
2, Adapop 3, Adapop 7, Adapop 8, Adapop 10 populasyonlarında çalışmalar sürdürülmüştür. 
 
2-Materyal ve Yöntem 
  

Çalışmalar Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitü arazisinde ve Düzce Fidanlık Üretme 
İstasyonunda yürütülmüştür. Sakarya İli’nin denizden yüksekliği 31 m ve uzun yıllar yağış 
ortalaması 804,3 mm’ dir. Toprak yapısı ise killi-tın yapıdadır (Anonim 2002). Düzce İli’nin denizden 
yüksekliği 142 m, uzun yıllar yağış ortalaması 848 mm’ dir. Toprak yapısı  killi-tın’ dır (Anonim 
2005).  
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Çalışmaya konu olan Populasyon özellikleri aşağıda verilmiştir. 
Adapop 1: Orta-geççi, sarı atdişi tane yapısında Macar, Yugoslav ve Tropik kaynaklı 

materyallerden oluşturulmuştur. 
Adapop 3: Orta-geççi olum grubunda sarı atdişi tane yapısında CIMMYT materyali IPTT–45 

(International Progeny Testing Trials) materyalinden seçilen ailelerden oluşturulmuştur. 
Çalışmada “S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi” uygulanmıştır (Sing 1987). Yöntemin işleyişi 

şu şekildedir; 
Hedeflenen çerçevede populasyonun oluşturulması, 
1. yıl: (Kendileme Bloğu) En az bin bitkinin ekilmesi ve populasyon özelliklerini en iyi 

gösteren 400–500 bitkide kendilemenin yapılması ve hasatta koçan, tane ve koçanda tane dizilişi 
v.s nitelikleri bakımında uygun görülen 250 adet koçanın seçilmesi 

2. yıl: Birinci yıldan seçilen ailelerin en az iki standart ile beraber “Döl Kontrol Verim 
Denemesi”ne alınması ve bu süreçte her bir ailenin gözlemlerinin ( çıkıştaki durumu, çiçeklenme 
gün sayısı, hastalık vs.)  yapılması. 

3. yıl: İkinci yılda döl kontrol verim denemesinden seçilen aileler ile “Rekombinasyon 
Bloğu”nun oluşturulması ve bir döngünün tamamlanması. 

4. yıl: Döngünün tamamlanmasından sonra populasyondaki ilerlemeyi görmek amacı ile 
”Populasyon Verim Denemesi” kurulur.   Populasyondaki ilerlemeler aşağıdaki formül yardımı ile 
hesaplanmaktadır. 

 
Döngüde ilerleme= 

 
                   1 

  Cx / Cy – 1     X               X  100  (Anon, 1987) 
                   z 
 

x: Karşılaştırılacak ilk döngü sayısı 
y: Karşılaştırılacak son döngü sayısı 
z: Karşılaştırılacak döngü sayısı. 
Populasyonların verim denemeleri; “Tesadüf Blokları Deneme Deseni” nde yürütülmüştür. Sıra 

arası 70 cm, sıra üzeri 25 cm, parsel uzunlukları 5 m ve parsellerdeki sıra sayıları 4’tür. Hasat 
işlemi ortadaki iki sıradan yapılmıştır. 

Her bir populasyon için koçan ve taneye ait agronomik özelliklere ilişkin değerler rastgele 
seçilen 15 adet koçan ve 20 adet tane ölçümlerinin ortalaması alınarak belirlenmiştir. 

Bakım işlemleri Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen mısır tarımı çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. 

 
3. Bulgular ve Tartışma 
 

Adapop 1 adlı mısır populasyonunda çalışmalar 1990 yılında başlatılmıştır. Sürdürülen 
döngünün üçüncü döngüsü 1997 yılında başlatılmış ve 1999 yılında Adapop 1 (S1) C3 materyali 
elde edilerek tamamlanmıştır. Populasyonda ilerlemeyi görmek amacıyla 2000 yılında Adapazarı 
ve Düzce‘de kurulan “Adapop 1 Populasyon Verim Denemesi” ne ait birleştirilmiş varyans analiz 
tablosu Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde ortalama tane verim değerlerinin 1270 
kg/da ile 1412 kg/da arasında değiştiği görülür. Yapılan istatistikî analizde döngüler arasında % 1 
önem seviyesinde fark olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte çizelgede diğer bazı özelliklere 
bakıldığında çiçeklenme gün sayısı bakımından C0 dan C3’ e 5–6 günlük geç çiçeklenme olduğu, 
bitki ve koçan yüksekliklerinde de artışların olduğu görülecektir. 

Populasyondaki agronomik özelliklere ait veriler ise Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2’nin 
incelenmesiyle özellikle koçan boyunun 18,08 cm den 25,45 cm ye arttığı dikkat çekmektedir. 
Döngüler arasındaki ilerlemelere ait sonuçlar ise çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3‘ün incelenmesi 
ile döngülerdeki artışların   % 0,94–7,95 arasında değiştiği görülür. 

Adapop 3 mısır populasyonunda ilk döngü 1993 yılında başlatılmıştır. Üçüncü döngü ise 1996 
yılında başlatılmış ve 1999 yılında Adapazarı ve Düzce’de “Adapop 3 Populasyon Verim 
Denemesi” kurulmuştur. Bu materyalde çalışmalar devam etmekte olup 2007 yılı itibarıyla Adapop 
3 Populasyon Verim denemesi kurulmuştur. Birleştirilmiş analiz tablosu çizelge 4’te verilmiştir. 
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Ortalama verimler; Adapop 3 (S1) C3 te 1301 kg/da, Adapop 3 (S1) C2 de 1166 kg/da, Adapop 3 
(S1) C1 de 1144 kg/da Adapop 3 C0 da 770 kg/da olarak gerçekleşmiştir. 

Populasyondaki agronomik özelliklere ait veriler Çizelge 5’te verilmiştir. Çizelge 5 
incelendiğinde C3 döngüsünde tane ölçülerinde 0,1 cm’lik bir artış olup bin tane ağırlığı da ortalama 
10 g artmıştır. Koçan uzunluğunda 4 cm’ lik bir artış olmuştur.  Kazanılan ilerlemelere ait sonuçlar 
Çizelge 6‘ da verilmiştir. Çizelgenin incelenmesi ile döngülerdeki artışların % 7–32 arasında olduğu 
belirlenmiştir. 

 
Çizelge 1. 2000 yılında Adapazarı ve Düzce’de kurulan Adapop 1 populasyon verim denemesi 
birleştirilmiş analizi 

Yeri ve Yılı :Adapazarı 
  Düzce  Ekim Tarihi : 11.05.2000  

  23.05.2000  

Deneme Deseni :Tesadüf Blokları Hasat Tarihi : 26.10.2000  
  02.11.2000 
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         Adap. Düzce Ort. ve 
gruplar 

1 K.ARİFİYE 82 40 43 293 150 27 82 1482 1413 1447 a(*) 

2 ADAPOP 1(S1) 
C3 

78 40 42 275 140 25 83 1455 1370 1412 a 

3 ADAPOP 1(S1) 
C2 

77 41 41 248 125 27 82 1346 1271 1308   b 

4 ADAPOP 1(S1) 
C1 

76 39 40 263 130 27 81 1312 1253 1282   b 

5 ADAPOP 1 C0 69 42 42 218 98 22 83 1302 1238 1270   b 

 Ver.Fark   :  
Önemli++ DK (%)    : 4,91 AÖF(0.05): 96,25     

(*): Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak % 5 düzeyinde fark yoktur. 
 
Çizelge 2. Adapop 1 populasyonunda bazı agronomik özellikler. 

Tane Ölçüleri 
Döngü Genişlik 

(cm) 
Kalınlık 

(cm) 
Uzunluk 

(cm) 

Koçan 
Uzunluğu 

(cm) 

Koçan 
Çapı 
(cm) 

1000 tane 
Ağırlığı 

(gr) 

Verim 
(kg/da) 

C0 0,83 0,45 1,37 18,08 5,10 386,2 1270 
C1 0,95 0,46 1,37 21,29 5.05 441,7 1282 
C2 0,88 0,41 1,29 21,30 4.92 396,0 1308 
C3 0,92 0,51 1,36 25,45 5,00 492,8 1412 
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Çizelge 3. 2000 yılı itibarıyla Adapop 1 populasyonunda ortalamalar bazında üçüncü döngü 
sonunda Anonymous. 1987’ye göre elde edilen verim ilerlemeleri. 

Karşılaştırılan Döngüler Verimde Elde edilen İlerleme (%) 
C0 ‘dan C1 ‘e 0,94 
C0 ‘dan C2 ‘ye 1,49 
C0 ‘dan C3 ‘e 3,70 
C1 ‘den C2 ‘ye 2,02 
C1 ‘den C3 ‘e 5,07 
C2 ‘den C3 ‘e 7,95 

 
 
Çizelge 4. 2003 yılında Adapazarı ve Düzce’de kurulan Adapop 3 populasyon verim denemesi 
birleştirilmiş analizi   

Yeri ve Yılı 
:  Adapazarı 
   Düzce 

Ekim Tarihi 
: 10.05.2003 
30.05.2003 

Deneme Deseni :Tesadüf Blokları Hasat Tarihi 
:  17.10.2003 
23.10.2003 
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         Adap. Düzce Ort.  

1 ADAPOP 3(S1) C3 81 40 40 280 127 28.5 81 1366 1235 1301 a(*)  

2 K.ARİFİYE 81 41 40 294 138 30.6 82 1271 1061 1166 b  

3 ADAPOP 3(S1) C2 80 41 41 282 125 31.2 84 1271 1017 1144 bc  

4 ADAPOP 3(S1) C1 80 40 39 263 119 31.7 79 1178 958 1017 c  

5 ADAPOP 3 C0 79 39 39 253 114 30.4 78 665 876 770 d  

 Ver.Fark   :Önemli++ CV (%)    : 4,98  AÖF(0.05): 94,00        
(*): Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak % 5 düzeyinde fark yoktur. 

 
 

Çizelge 5. 2003 yılı itibarıyla Adapop 3 populasyonunda bazı agronomik özellikler. 

Tane Ölçüleri 
Döngü Genişlik 

(cm) 
Kalınlık 

(cm) 
Uzunluk 

(cm) 

Koçan 
Uzunluğu 

(cm) 

Koçan 
Çapı 
(cm) 

1000 tane 
Ağırlığı 

(gr) 

 
Verim 
(kg/da) 

C0 0,87 0,51 1,07 - - 409,0 665 
C1 0,89 0,49 1,07 19,00 4,62 409,7 1178 
C2 0,88 0,48 1,15 19,73 4,79 414,0 1271 
C3 0,90 0,54 1,20 20,90 5,00 421,2 1366 
Not: Çizelge 5’daki değerler Sakarya’da kurulan denemeden alınmıştır. Adapop 3 C0 için genişlik, kalınlık, uzunluk ile 1000 
tane ağırlığı stok tohumlardan alınarak verilmiştir. Verim değeri ise 1999,2000 ve 2001 yılları ortalamasıdır. 
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Çizelge 6. 2003 yılında kurulan Adapop 3 populasyonlar verim denemesi sonucu Anonymous. 
1987’ye göre elde edilen verim ilerlemeleri. 

Karşılaştırılan Döngüler Verimde Elde edilen İlerlemeler(%) 
C0 ‘dan C1 ‘e 32 
C0 ‘dan C2 ‘ye 24 
C0 ‘dan C3 ‘e 22 
C1 ‘den C2 ‘ye 12 
C1 ‘den C3 ‘e 7 
C2 ‘den C3 ‘e 13 
 
4- Sonuç 

 
Çalışmada, melez mısır geliştirme programına kaynak materyal oluşturmak amacıyla farklı 

olum grubu, tane tipi, tane rengi gibi özellikler çerçevesinde, sarı atdişi tane yapısında 
materyallerden oluşturulmuş iki farklı kaynak materyaller üzerinde durulmuştur. Metot olarak 
uygulanan S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi ile hem Adapop 1 materyalinde hem de Adapop 3 
materyalinde özellikle verim ve diğer bazı fenotipik potansiyeli yüksek olan ailelerin varlığı 
artırılmaya çalışılmıştır. Tanedeki ölçüler belli aralıklarda dalgalanma yaparken, koçan 
uzunluğunda artışlar sağlanmıştır. Bu çalışmanın nihai hedefi kendilenmiş hat geliştirme 
programına materyal aktarımı yapmaktır. Bu kapsamda hat geliştirme programındaki materyalin; 
2002 yılında % 18’ i,  2003 yılında % 63’ ü,  2005’ te % 30’ u, 2007 yılında % 23’ ü populasyon 
kaynaklıdır.  2008 yılında da S1 yapılmış 42 adet materyal hat programa aktarılmıştır.   
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Kendilenmiş Mısır Hatlarının Geliştirilmesinde Yoklama Melezlerinin Çok 
Yönlü Değerlendirmeleri 

 
 

Semra YANIKOĞLU  Rahime CENGİZ   M.Cavit SEZER 
 
 

Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya 
 

Özet 
 

Hibrit Mısır ıslahında kendilenmiş hatların geliştirilmesi temel çalışmadır. Genel bir yaklaşımla klasik ıslah 
metodolojisinde yoklama melezlerinin yapımı ve etkin değerlendirme süreçleri çok yönlü  başarıyı sağlayan 
uygulamalardır..Ülkemizde mısır ıslahındaki önemli çıkmaz yerel kaynaklardaki genetik farklılığın 
yetersizliğidir. Sürdürülen tüm çalışmalarda bu konu dikkate alınarak elde edilen her genetik materyal  özenle 
irdelenmelidir.2005 ve 2006 yıllarında farklı genetik materyallerden gelen hat adaylarının, yoklama melezleri 
ayrı olarak değerlendirilmiştir. Her iki yıla ait  yoklama melezi gözlem bahçesindeki  melezlerin tane 
verimlerinin karşılaştırılması sonucu %1 önem seviyesinde farklılık tespit edilmiştir.2005 yılında FrMo17 ile 
olan melezlerin verim aralığı 1974 – 610 kg/da iken ADK-451’in yer aldığı melezlerde 1974 -1643 kg/da dır. 
2006 yılında ise FrMo17 ile olan melezlerin verim aralığı 1638 – 850 kg/da iken ADK-451’in yer aldığı 
melezlerde 1917 -1025 kg/da dır. Toplam olarak seçilen  192 adet yoklama melezlerinde yer alan hat 
adaylarının bazıları hat koleksiyon bahçesine aktarılırken bazıları genetik kaynak amacı ile kendileme 
programında yer almıştır.  FRMo17’nin test edici olark kullanıldığı yoklama melezlerindeki GKK değerleri 
küçük ve negatif olan melezlerin genetik kaynak  olarak değerlendirme başarıları daha yüksek olduğu 
görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Mısır,Yoklama melezi, Genetik kaynak 

 
Detailed Evaluation of Top Cross on The Development Corn Inbred Lines 

 
Abstract 

 
Development of inbred lines in hybrid maize breeding is a foundation activity. As a general approach  in 

classical breeding methodolojy, conducting topcross and its effective evaluation stages are applications to get  
success for different directions.An important dilemma in maize breeding in Tukey is the unsufficient genetic 
variability in local genetic resources. In all studies, this dilemma should be considered and all available genetic 
material should be evaluated carefully. .Hybrids came out from topcrosses in 2005 and 2006 were evaluated 
separately. In both years, significant (P<0.01) diffences were detected among mean grain yield of hybrids.In 
topcrosses with FRMo17 in 2005, yield range of hybrids was between 610 and 1974 kg/da, and in those with 
ADK-451, the range was between 1643 and 1974 kg/da. In 2006, yield range of topcrosses with FRMo17 and 
ADK-451 was betweem 850 and 1638, and 1025 and 1917 kg/da, respectively. Some of the inbreed lines 
within total 192 inbred lines were added to elite inbred line collection, and some other were selected to use as 
a genetic resources. When FRMo17 was used as a tester in topcross, GCA was found to be small and 
negative which showed that they could be more effective in use as genetic resource. 
 
Key Words : Maize, Topcross, Genetic resource 
  
1. Giriş 
 

Kendilenmiş hat geliştirme konusu melez mısır ıslah programlarının temel konusudur.1909 
yılında Shull’un çalışmaları ile başlamış olup,birçok değişikliklerle günümüze dek gelmiştir.Shull’un 
temel ilkeleri doğrultusunda, yeni hatların ve melezlerin eldesi için gelişmeler ve arayışlar devam 
etmektedir. 

Melez mısır ıslahında başarılı olmanın en önemli şartlarından biri kombinasyon yeteneği iyi 
olan kendilenmiş hatların geliştirilmesidir. 

Yoklama melezlerinin kullanılmasında temel amaç melez mısır ıslah programlarındaki 
kendilenmiş hatların kombinasyon yeteneklerinin ve populasyon ıslahı için genotiplerin ıslah 
açısından uygunluğunun belirlenmesidir. 

Yoklama melez yapımı ve değerlendirilmesi günümüzdeki melez mısır ıslahınınen önemli 
uygulamalarından biridir. Kendilenmiş hatlar hakkında bu tam bilgileri diallel melezleri vermektedir. 
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Fakat tek melez dialelleri çok sayıda ki hat için pratik uygulamalar değildir.Ancak az sayıdaki hatlar 
ile başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. 

Günümüzde GKK ve ÖKK melez mısır ıslahında kullanılacak kendilenmiş hatların potansiyel 
değerlerinin önemli göstergeleri olarak kabul edilmektedir. 

Sotcherko (1971)yoklama melezi ve diallel analiz metotlarının genel kombinasyon kabiliyeti 
için benzer sonuçlar verdiğini hatta yoklama melezlerinin daha güvenli olduğunu belirtmiştir. 

Bilindiği üzere yoklama melezlerinde başarılı analizleri yapabilmeyi sağlayan etkenlerden biri 
kullanılan test edicilerin seçimidir. 

Hull (1945)en etkili test edici seçiminde temel noktanın test edicilerin homozigot özellikteki 
materyal olması gerektiğini belirtmiştir. 

Yoklama melezlerinde çok yönlü değerlendirmeye fırsat veren diğer faktör seçilen test 
edicilerin yapılan yoklama melezlerinin değerlendirilmelerinde farklı heterotik gruplara ait olmasıdır. 
Geçmişe kıyasla bugün ıslahta kullanılan kaynak materyalin varlığı çok daha önemlidir.Söz konusu 
çalışmada irdelenen materyaller benzer  materyaller arası melez olarak karşımıza çıkabilmektedir. 
F2 ve geriye melezler melez ıslah ıslahında değerli materyaller olarak  önemini hala 
sürdürmektedirler. 

Gerek erken dönemde gerekse geç 
Dönemde yapılan yoklama melezlerinin değerlendirilmelerinde yüksek genel kombinasyon 

kabiliyeti olan hatların seçilip melez programlarına aktarılmalarının yanı sıra kaynak materyal 
olarakta değerlendirme imkanlarıda mevcuttur. 

Bu çalışmada yoklama melezlerinin farklı amaçlara yönelik bir değerlendirme biçimi ortaya 
konulmuş. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Çalışmada Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen Melez mısır ıslah 

programındaki 2005 ve 2006 yıllarındaki yoklama melezi gözlem bahçesindeki melezler 
irdelenmiştir. 

Toplam 400 adet aday kendilenmiş hat 2 test edici ile yapılan yoklama melezleri Sakarya 
koşullarında latis deneme desenine göre 2 tekerrürlü olarak denemeye alınmıştır. 

Parselde sıra üzeri 25 cm sıra arası ise 70 cm dir. Dekara 22 kg saf azot ve 10 kg P2O5 
verilmiştir. Azotlu gübrenin yarısı ekimle diğer yarısı bitki boyu 40-50 cm olduğu zaman 
uygulanmıştır. Çalışmada tepe püskülü,bitki boyu ve tane verimleri incelenmiştir. 

Yoklama melezi yapımında FR Mo17 ve enstitü ıslah programından geliştirilen ADK 451 
kendilenmiş hatları kullanılmıştır.FR Mo17 bilindiği üzere Lancester grubuna ait hat iken ADK 451 
Leaming grubuna aittir.Yoklama melezlerinin tane verimleri arasındaki karşılaştırmalar MSTAT-C 
istatistik programına göre yapılmıştır. 

Tane verimi bakımından hatların kombinasyon kabiliyetleri belirlenmiştir. Kombinasyon 
kabiliyeti F1 melezinin performansından melezlerin ortalama performansı çıkarılarak bulunmuştur 
(Hallauer ve Miranda 1988). 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
2005 yılında 150 adet hatta ait yoklama melezlerinin tane verimleri arasındaki fark istatistiki 

olarak % 1 seviyesinde önemli bulunmuştur. 
FRMo17’nin test edici olarak kullanıldığı melezlerin verim aralığı 1974 -610 kg/da arasında 

değişmiş olup ortalama verim 1449 kg/da dır Çizege-1.Gözlem bahçesinde kullanılan standartlar ile 
karşılaştırma önemli olmakla beraber, esas olan hatların test edicilerle ortaya koydukları melez 
performansıdır.  Hatların seçiminde ana faktör  bu olmaktadır. Söz konusun noktalar göz önünde 
tutulduğunda; GKK’ları pozitif  olan ve tane verimi yönünden ilk  38 adet hat kendileme bloğuna 
aktarılmaktadır. 

Tane verim aralığı 615- 610 kg /da olup negatif GKK değerlerine sahip 39-41 sıra nolu 3 adet 
hat is ekendileme bloğunun yanısıra  kaynak materyal olarak ta değerlendirilmiştir. FRMo17 
Lancester heterotik grubuna ait ve tüm dünya mısır ıslahçıları tarafından kullanılan bir kendilenmiş 
hattır Kaynak materyal olarak değerlendirilecek olan hatların FRMo17 ile aynı heterotik grupta yer 
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aldığı diğer hatların ise ortaya koydukları iyi melez performansından dolayı Stiff-stalk veya FRB73 
grublarında yer aldıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.  Yoklama melezlerinin sonucunda seçilen hatlar 
aynı zamanda belirli bir bilgi karnesine sahip olmaktadırlar. Bu bilgiler göre gerek melez programı 
gerekse kendileme programında sürdürülmektedir. 

2005 yılı ADK 451’in test edici olarak kullanıldığı yoklama melezlerin verim aralığı 1974-1643 
kg /da arasında değişmiş olup ortalama verim 1657 kg/da dır Çizelge 1. ADK 451 enstitü 
programından geliştirilen gerek kombinasyon kabiliyeti gerekse agronomik özellikleri nitelikli olan 
kendilenmiş hattır. İrdelenen 2005 yılı sonuçlarından görüldüğü üzere elde edilen tane verimleri 
değerleri, diğer test edici ile olan verimlere kıyasla daha yüksektir. Seçilen 47 adet aday hattın 
tümü kendilenmiş hat geliştirme programına aktarılmıştır. ADK 451 ile olan yoklama melezlerinin 
değerlendirilmesinde kaynak materyal olarak hiçbir melez seçilmemiştir. Çoğu zaman böyle 
durumla karşılaşılmaktadır. ADK 451 hattı ile tüm hatların ortaya koyduğu melez performansı 
oldukça yüksek değerleri taşımaktadır. 

Burada isabetli seçilmiş test edicilerin ,  çeşit geliştirmede de hatlar için yeni kombinasyon 
arayışları var olmakla birlikte, çeşite yönelik  katkılarının da var olduğu görülmektedir. 2005 yılı 
ADK 451 yoklama melezlerinden 1 ve 2 sıra no’lu aday hatların karekterizasyon çalışmaları devam 
ederken ADK 451 ile melezleri aday çeşit programında yer almıştır Çizelge 1. 
 
Çizelge 1. Yoklama melezine tabi tutularak seçilen kendilenmiş hatların FR Mo17 ve ADK-451 olan 
verimleri (kg/da) 2005 

Verim Verim  Verim 
Hat No FR 

Mo 17 GKK 
Hat No FR 

Mo 17 GKK 
Hat No ADK-

451 GKK 
Hat No ADK-

451 GKK 

1 1974 525 22 1588 139 1 1974 317 25 1793 136 
2 1819 370 23 1573 124 2 1964 307 26 1789 132 
3 1734 285 24 1570 121 3 1958 301 27 1785 128 
4 1677 228 25 1562 113 4 1949 292 28 1763 106 
5 1654 205 26 1561 112 5 1928 271 29 1761 104 
6 1653 204 27 1560 111 6 1917 260 30 1760 103 
7 1644 195 28 1546 97 7 1893 236 31 1749 92 
8 1643 194 29 1545 96 8 1889 232 32 1747 90 
9 1640 191 30 1530 81 9 1878 221 33 1729 72 
10 1639 190 31 1515 66 10 1874 217 34 1727 70 
11 1630 181 32 1514 65 11 1872 215 35 1723 66 
12 1614 165 33 1509 60 12 1856 199 36 1717 60 
13 1612 163 34 1490 41 13 1839 182 37 1714 57 
14 1611 162 35 1489 40 14 1832 175 38 1711 54 
15 1609 160 36 1486 37 15 1829 172 39 1709 52 
16 1599 150 37 1460 11 16 1828 171 40 1692 35 
17 1598 149 38 1457 8 17 1827 170 41 1689 32 
18 1597 148 39 615 -479 18 1825 168 42 1683 26 
19 1596 147 40 614 -553 19 1812 155 43 1682 25 
20 1595 146 41 610 -539 20 1811 154 44 1679 22 
21 1594 145    21 1810 153 45 1670 13 
      22 1805 148 46 1634 -23 
      23 1802 145 47 1607 -50 
      24 1799 142    
   Standartlar      Standartlar   

   ADA 523 1538     P31G98 1599  
   ADA 95 10 1498     ARMA 1581  
   TTM 815 1240     ADA 523 1538  
   TTM 81-19 1304     ADA95 10 1481  

         ADA 95 16 1417  
FRMo17 Y.M.G.B.    AÖF: 212kg/da            Xort: 1449 kg/da            DK: %7              
ADK-451 Y.M.G.B.  AÖF: 427  kg/da          Xort.:1657 kg/da             DK: %9 
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2006 yılında 250 adet hatta ait yoklama melezlerinin tane verimleri arasındaki fark istatistiki 
olarak % 1 seviyesinde önemli bulunmuştur.1835 -850 kg/ da arasında değişen verimlerin elde 
edildiği FRMo17 nin 2006 yılı yoklama melezlerinde 50 adet aday hat seçilmiştir. Söz konusu 
yıldaki verim aralığı Sakarya koşullarına uygun olmakla beraber standartların verim aralığının 1470 
-1269 kg /da olduğu görüldüğünde çalışılan genetik materyalin verim potansiyeli dikkat çekmektedir 
Çizelge 2. 

Kullanılan test edici ile elde edilen tane verim değerleri seçilen aday hatların çoğunluğunu hat 
koleksiyon bahçesine aktarılmasının doğruluğunu desteklemektedir. GKK değerleri 513 ile -472 
arasında değişim göstermektedir. 45 – 50 sıra nolu aday hatları aynı zamanda kaynak materyal 
olarak ta değerlendirilmeye alınmışlardır Çizelge 2. Salhuana ve ark. (1988) Aynı heterotik tabana 
sahip yüksek verimli hatlardan kaynak populasyon geliştirileceğini bildirmektedir. 

2006 yılı ADK 451’in test edici olarak kullanıldığı melezlerin verim aralığı 2014 - 1025  kg /da 
arasında gerçekleşmiştir Çizelge 2. 48 ve 54  sıra nolu aday hatlar ayrıca  kaynak materyal olarak 
değerlendirilirken tüm hatlar kolleksiyon bahçesine aktarılmışlardır. GKK değerleri 595 ile -394 
arasında olup söz konusu hatların FR  Mo17 yoklama melezlerinde olduğu gibi verim aralığı bir kez 
daha kaynak materyaldeki verim potansiyelini ortaya çıkarmıştır. 

Yoklama melezleri gözlem bahçesinde elde edilen bu değerler, test edicilerin de hatların 
melez programında yer olmasını  sağlamaktadır. Örneğin Çizelge 2’de 1sıra nolu ADK 451 in test 
edici olduğu seçilen melezlerden 1sıra nolu aday hattın melez programında ADK 451 mutlaka 
olacaktır. 
 
Çizelge 2. Yoklama melezine tabi tutularak seçilen kendilenmiş hatların FR Mo17 ve ADK-451 olan 
verimleri (kg/da) 2006 

Verim Verim  Verim 
Hat No FR Mo 

17 GKK Hat No FR Mo 
17 GKK Hat Adı ADK-

451 GKK Hat No ADK-
451 GKK

1 1835 513 26 1390 68 1 2014 595 28 1542 123
2 1714 392 27 1379 57 2 1991 572 29 1540 120
3 1698 376 28 1378 56 3 1917 498 30 1520 100
4 1638 316 29 1372 50 4 1877 457 31 1513 93 
5 1622 300 30 1365 43 5 1867 448 32 1475 56 
6 1571 249 31 1364 42 6 1865 446 33 1471 52 
7 1559 237 32 1361 39 7 1848 428 34 1469 50 
8 1536 214 33 1332 10 8 1783 363 35 1468 48 
9 1533 211 34 1326 4 9 1765 345 36 1458 38 
10 1530 208 35 1315 -7 10 1759 339 37 1457 37 
11 1511 189 36 1312 -10 11 1758 338 38 1455 35 
12 1504 182 37 1306 -16 12 1733 313 39 1448 28 
13 1503 181 38 1305 -17 13 1722 303 40 1430 10 
14 1488 166 39 1304 -18 14 1716 296 41 1421 2 
15 1484 162 40 1301 -21 15 1701 282 42 1416 -3 
16 1479 157 41 1300 -22 16 1681 261 43 1412 -7 
17 1454 132 42 1298 -24 17 1675 255 44 1409 -10 
18 1454 132 43 1275 -47 18 1661 242 45 1370 -49 
19 1450 128 44 1260 -62 19 1631 211 46 1342 -77 
20 1448 126 45 1151 -171 20 1623 203 47 1313 -106
21 1438 116 46 1146 -176 21 1610 190 48 1167 -252
22 1406 84 47 1112 -210 22 1606 186 49 1125 -294
23 1405 83 48 1028 -294 23 1605 186 50 1117 -302
24 1404 82 49 1005 -317 24 1587 167 51 1112 -307
25 1397 75 50 850 -472 25 1570 151 52 1094 -325

      26 1554 134 53 1090 -329
      27 1549 129 54 1025 -394

   Standartlar      Standartlar   
   ADA 523 1470     ADA 523 1651  
   P.31G98 1435     P.31G98 1514  
   FAKTÖR 1427     FAKTÖR 1430  
   OSSK-

602 
1269     OSSK-

602 
1277  

FRMo17 Y.M.G.B.                   AÖF: 481 kg/da              Xort: 1322 kg/da            DK: % 17 
ADK-451 Y.M.G.B.                 AÖF: 505 kg/da              Xort.:1419kg/da             DK: % 12 
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4. Sonuç 
 

Yoklama melezlerinde esas amaç kombinasyon kabiliyeti iyi olan kendilenmiş hatların 
belirlenmesidir. Islah uzun zaman ve emegin yanı sıra maliyeti yüksek bir faaliyettir. Böylesine zor 
bir sürec deki  emek harcanan her materyalin çok yönlü irdelenmesi gerekmektedir. İyi seçilmiş test 
ediciler, hatlarla ilgili bilgilerin vermenin yanı sıra, aynı heterotik gruptan  olan materyaller arası 
melezler, birer değerli dar genetik tabanlı kaynak materyal olarak değerlendirilebilinirler. 

Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen çalışmalarda ilgili materyaller kaynak 
materyal olarak da başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Dar tabanlı kısa zamanda sonuca ulaşılan bu  
materyaller, mevcut test edicilerin eksik yönlerinin tamamlanmasına da  katkı sağlamışlardır .Fakat 
bu çok yönlü değerlendirme imkanları iyi belirlenmiş test ediciler ile mümkün olabilmektedir.Eğer 
yoklama melez lerinde test edici sayısının fazla olması bu fırsatı daha da etkin kılmaktadır. 
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Samsun ve Konya Şartlarına Uygun Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi Üzerine 
Bir Araştırma 

 
 

Ahmet ÖZ1      Mehmet TEZEL2 Halil KAPAR1  Ali ÜSTÜN2 

 
 

1 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun 
2 Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya 

 
Özet 

 
Bu araştırma Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü mısır ıslah araştırmalarından elde edilen ümitli melezlerin her iki lokasyondaki verim ve bazı verim 
unsurlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2006 yılında bir standart çeşit ve 6 ümitli melez ile 2007 
yılında 5 standart çeşit ve 10 ümitli melezden oluşmaktır. Tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülen 
çalışmada tane verimi, çiçeklenme süresi, bitki boyu, koçan yüksekliği, hasatta tane nemi ve tane/koçan oranı 
incelenmiştir. Ortalamalar üzerinden incelenen özellikler bakımından genotipler arasındaki istatistiksel fark 
önemli bulunmuştur. İki lokasyonun birleştirilmiş analizinde tane verimi bakımından en yüksek verimi 2006 
yılında TTM.2000-9 melezi (1256 kg/da) vermiş, onu TTM.93-4 (1192 kg/da) melezi takip etmiştir. 2007 yılında 
DKC 5783 çeşidi (1262 kg/da) vermiş, onu P.3394 (1224 kg/da) çeşidi ve TTM.97-30 (1195 kg/da) melezi 
takip etmiştir. Konya şartlarında TTM.2000-9 melezinin düşük tane nemi göstermesi dikkat çekmiştir. Bu 
melez bir yıl daha Konya şartlarında 2 lokasyonda denemelere alınacak, buradan elde edilecek sonuçlara 
göre değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mısır, Islah, Ümitvar melez, Adaptasyon 
 

A Study on Development Maize Cultivars Adaptable of Samsun and Konya 
Conditions 

 
Abstract: 

 
This study was conducted to determine yield and some yield components of maize hybrids developed by 

maize breeding projects at Blacksea Agricultural Research Institute and Bahri Dagdas International 
Agricultural Research Institute. Numbers of hybrids were 6 new hybrids and 1 check variety in 2006 and 10 
new hybrids and 5 check varieties in 2007. In this research, which was conducted completely randomized 
block design with 4 replicates, yield, days to flowering, plant height, ear height, grain moisture at harvest 
kernel/cob ratio were observed or measured. The difference among genotypes for these traits was significant. 
The highest yield was obtained from TTM.2009-9 (1256 kg/da) and TTM.93-4 (1192 kg/da) in 2006, and from 
DKC 5783 (1262 kg/da) and P.3394 (1224 kg/da) in 2007. TMM.2000-9 had considerably low moisture 
content at harvest in Konya. The research will be repeated for one more year and conclusion will be drawn 
after that. 
 
Key Words: Maize, Breeding, Candidate hybrid, Adaptation 
 
1. Giriş 

 
Mısır dünyada uzun yıllardır önemli bir tahıl olup bu önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya 

tahıl ekilişinde buğday ve çeltikten sonra üçüncü, tahıl üretiminde ise birinci sırada bulunan mısır, 
ülkemizde tahıl ekim alanı ve üretiminde buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 
Daha çok hayvan beslenmesinde kullanılan mısırın, insan beslenmesi ve sanayide kullanımı da her 
geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak, 2000’li yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde mısır 
üretiminde önemli artışlar meydana gelmiş, 1999’da yaklaşık 600 milyon ton olan dünya üretimi 
2006 yılında 700 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’de son yıllarda mısır ekim alanı ve üretiminin 
artışında destekleme politikasının önemli bir payı olmuş ve 2005 yılında 800 bin hektar alanda 3.5 
milyon ton mısır üretimi gerçekleştirilmiştir (FAO, 2007).  
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Mısır insan ve hayvan beslenmesi yanında sanayide de çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. 
Son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber biyoetanol üretiminde kullanılır olması mısırın önemini 
daha da artırmıştır. Biyoethanol nişasta veya şekerden elde edilen bir alkol olup yakıtlara çeşitli 
oranlarda katılabilmektedir. Dünyanın en büyük mısır ihracatçısı ABD ethanol üretimi ile ilgili 
yatırım ve önceliklerini mısıra doğru yönlendirmiştir. Bu ise gelecekte uluslararası piyasalarda mısır 
fiyatlarının yükselmesine yol açacaktır. Gelişmiş ülkelerin yakın gelecekte biyoetanol üretiminde 
mısırı kullanmaları ile mevcut üretimin iki kadar mısıra ihtiyaç duyulacaktır (Üstün, 2007).  

Önümüzdeki yıllarda ülke nüfusundaki artışa bağlı olarak başta gıda maddeleri olmak üzere 
ihtiyaçların artacağı, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak mısırın yeni kullanım 
alanlarının ortaya konacağı, tüketim alışkanlıklarının değişeceği ve giderek doğal gıdalara olan 
talebin artacağı düşünüldüğünde (Halkman ve ark., 2005), başta nişasta ve yem sanayi olmak 
üzere mısır ürününü kullanan kesimlerin mısıra olan ihtiyacı artacaktır. Bu ihtiyacı karşılayacak 
miktarda üretimin yurt içinden sağlanması ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. 
Bunun için öncelikle bölgelere uygun, verim potansiyeli yüksek ve kaliteli çeşitlerin belirlenerek 
üretime alınması gerekmektedir. Bu yapılabildiği takdirde kullanılacak çeşitler, verim artışı yanında 
diğer üretim girdilerinin etkinliğini de arttıracaktır. Ülkemiz ekolojik özellikleri, bilgi birikimi ve 
deneyimiyle mısır üretimini kısa dönemde önemli ölçüde arttırabilecek bir potansiyele sahiptir (Kün 
ve ark., 2005). Türkiye yeterli miktarda ve uygun kalitede mısır ürettiği takdirde mısır konusunda 
dışa bağımlılığı azalacaktır. 

Samsun’da Çarşamba ve Bafra ovaları mısır yetiştiriciliği için uygun ekolojiye sahip olup bu 
ovalarda uzun yıllardır mısır yetiştiriciliği yapılmaktadır. Son yıllarda destekleme politikaları ile İç 
Anadolu’da da mısır yetiştiriciliği artmıştır. Ülkemizde her bölge değişik iklim özelliklerine sahiptir. 
Bu bölgelerin birinde iyi performans gösteren mısır çeşitleri diğer bir bölgede aynı başarıyı 
gösterememektedir. Bundan dolayı yeni geliştirilecek mısır çeşitlerinde bu duruma dikkat edilmesi, 
bölgelere uygun mısır çeşitlerinin geliştirilmesi ve ekilmesi verimin ve üretimin artmasını 
sağlayacaktır. 

Sezer ve Gülümser (1999), Çarşamba Ovasında yetiştirilebilecek mısırların belirlenmesi 
amacıyla 16 çeşidi denemişler, verim ve verim öğeleri bakımından önemli (p< 0.01) farklılıklar 
bulmuşlardır.  

Kapar ve Öz (2006), 27 mısır çeşidinin Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki performanslarını 
belirlemek amacıyla 2001 yılında Samsun ve Amasya, 2002 yılında Samsun ve Bafra’da 
denemişlerdir. Denemelerde tane verimi, tane/koçan oranı, ilk koçan yüksekliği,  bitki boyu, hasatta 
tane nemi ve tepe püskülü gösterme süresi incelenmiştir. İncelenen özellikler bakımından çeşitler 
arasında önemli (p<0.01) farklılıklar bulunmuştur. Tane verimi değerleri iki yıllık sonuçların 
ortalamasına göre 845-1190 kg/da arasında değişmiş, Ada.95-16 çeşidi en fazla tane verimine 
sahip olmuştur.    

Karadavut ve ark. (2007), Konya koşullarında bazı mısır çeşitlerinin verim ve bazı 
karakterlerini belirlemek amacı ile 2003 ve 2004 yıllarında yürüttükleri araştırmada tane veriminin 
hektara 10397 ile 12725 kg/ha, bitki boyunun 252-273 cm, 100-120 cm arasında değiştiğini 
bildirmişlerdir. 

Öz ve ark. (2005), Samsun ve Sakarya’da geliştirilen bazı ümitvar hibrit mısırların Samsun, 
Sakarya, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Diyarbakır’da performanslarını ve stabilitesini 
incelemişlerdir. Hibritlerin tane verimi genel ortalamaları 966-1130 kg/da arasında değişmiştir. 
Verim ortalaması en yüksek olan il Sakarya’dır. Melezlerden stabilitesi en iyi olan ise Ada.2,21 
bulunmuştur.  

Vartanlı ve Emeklier (2007), Ankara koşullarında 12 hibrit mısırın tane verimi kalite 
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürüttükleri araştırmada çeşitlerin bitki boyunu 288,5-320,0 cm, 
hasatta tane nemini % 21.15-28.60, birim alan tane verimini 1577-1903 kg/da arasında 
bulmuşlardır. 

Bu çalışma ile Samsun ve Konya şartlarında ıslah edilen melez mısırların her iki lokasyonda 
adaptasyon çalışmalarını yürüterek, bu illerde en yüksek verimi verebilecek yeni melezler elde 
etmek amaçlanmıştır. 
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2. Materyal ve Yöntem 
 
Bu araştırma 2006 ve 2007 yıllarında Samsun ve Konya koşullarında yürütülmüştür. 2006 

yılında yürütülen deneme materyali Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde ıslah edilmiş 6 
çeşit adayı ile 1 standart çeşitten oluşmaktadır. 2007 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde ıslah edilen 5’er çeşit 
adayı ile 5 standart çeşit denenmiştir. 2006 yılında denenen materyalden 1 tanesi dışındakiler 2007 
yılında da denemelerde yer almıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı 
olarak yürütülmüştür. Bütün denemelerde sıra arası 70, sıra üzeri 25 cm alınmış, saf olarak 18 
kg/da N ve 6 kg/da P2O5 hesabıyla gübre verilmiştir. Fosforun tamamı ile azotun yarısı ekimle 
birlikte diğer yarısı bitkiler dizboyu olunca uygulanmıştır. Ekim yapıldığı gün yabancı ot ilacı 
uygulanmış, çıkıştan sonra ve bitkiler dizboyu olunca ikinci çapa yapılmıştır. Her iki yılda da ekimler 
mayıs, hasatlar ekim ayı ortasında yapılmıştır. 

Mısır çeşitlerinin tane verimi, tepe püskülü gösterme süresi, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, 
tane/koçan oranı ve hasatta tane nemi incelenmiştir. Bitkilerin çıkışı ile tepe püskülü göstermeleri 
arasındaki süre, tepe püskülü gösterme süresi olarak alınmıştır. Her parselde on bitki üzerinde 
ölçümler yapılarak; toprak yüzeyi ile bitkinin uç noktası bitki boyu, üstteki ilk koçanın bulunduğu 
boğum ile toprak yüzeyi arasındaki mesafe ilk koçan yüksekliği olarak alınmıştır. Hasat ortadaki iki 
sırada (7 m2) yapılmıştır. Her parselden beş koçan alınarak tane/koçan oranı belirlenmiştir. Hasatta 
tane nemi her parselden alınan numuneler ölçülerek belirlenmiştir. Tane verimi % 15 tane nemine 
göre hesaplanmıştır. İki yılda denenen materyal farklı olduğundan tüm denemelerin birleştirilmiş 
analizi yapılmamıştır.  
 
3. Bulgular ve Tartışma 
3.1. Tane Verimi 

 
Her iki yılda ve lokasyonda denemede yer alan genotiplerin tane verimleri arasında istatistiksel 

olarak fark önemli (p<0.01) bulunmuştur (Çizelge 1). 2006 yılında ortalama en yüksek tane verimini 
TTM.2000–9 ve TTM.93–4 melezi sahip olmuştur. Yine bu yıl Konya şartlarlında TTM.2000-9’un 
yüksek verim vermesi ve düşük nemi dikkat çekmiştir. Beyaz taneli mısır ihtiyacını gidermek amacı 
ile ıslah edilmiş TTM.93–4 melezi tane verimi, bitki boyu ve koçan yüksekliği bakımından yüksek 
değer almıştır. 2007 yılında iki lokasyonun birleştirilmiş analizi sonucunda en yüksek verimi iki 
standart çeşit vermiş, onu Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün iki ümitvar melezi takip 
etmiştir. İki yılda da Konya şartlarında elde edilen tane verimi ortalama değeri Samsun’dan yüksek 
bulunmuştur. Bunun sebebi son yıllarda yaz aylarında görülen aşırı sıcakların bitki gelişimini, 
özellikle tozlanmayı ve döllenmeyi olumsuz etkilemesi olabilir (Emeklier, 1997). Samsun 
koşullarında ikinci yıl verimin düşük olmasının nedeni yetişme sezonundaki aşırı sıcaklıklar ve 
düşük yağış miktarı olabilir.  

Öz ve ark. (2005), 5 lokasyonda ümitvar melezlerle yürüttükleri çalışmada melezlerin tane 
verimlerinin 966–1130 kg/da arasında olduğunu belirtmişlerdir. Bizim Konya’da elde ettiğimiz 
değerler ortalama olarak Karadavut ve ark. (2007)’nın sonuçlarına benzer bulunmuştur. Bizim 
çalışmamızda bazı çeşitlerin aldığı en yüksek değer 1400 kg/da civarında, Karadavut ve ark. 
(2007)’de 1273 kg/da bulunmuştur.    
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Çizelge 1. Tane verimi değerleri 
2006 yılı 

Çeşitler Samsun Konya Ortalama 
TTM.2000-9 1120 bc ** 1393 a ** 1256 a ** 

TTM.93-4 1258 a 1185 b 1192 a 
TTM.2000-13 1208 b 1156 b 1148 ac 
KOÇBEY 1067 bc 1023 b 1140 ac 
TTM 97-30 949 c 1219 ab 1100 bc 
TTM 2000-21 1149 bc 1150 b 1061 bc 
TTM.93-41 1038 b 1020 b 1034 c 
Ortalama 1109 1164 1132 
DK (%) 10,3 11,0 11,3 

2007 yılı 

DKC 5783 1088 a ** 1435 a ** 1262 a ** 

P 3394 999 ac 1449 a 1224 ab 
TTM 97-30 1026 ab 1362 ab 1195 ab 
TTM 2000-9 988 ad 1323 ac 1155 ac 
TTM 93-4 986 ad 1377 ab 1181 ac 
KOÇBEY 1106 a 1178 ce 1142 ad 
KTM 05-01 842 ce 1401 ab 1122 bf 
KTM 05-10 860 ce 1280 bd 1070 cf 
MAXIMA 919 be 1142 de 1030 ef 
TTM 2000-13 832 de 1190 ce 1011 ef 
KTM 05-05 791 e 1174 de 982 fg 
ANTBEY 869 be 1089 e 979 fg 
KTM 05-17 827 de 1118 e 972 fg 
TTM 2000-21 811 e 943 f 877 g 
KTM 05-15 575 f 917 f 746 h 
Ortalama 901 1215 1063 
DK (%) 12,7 8,3 11,6 
** Aynı harfli ortalamalar arasında % 1 düzeyinde fark yoktur. 
 
3.2. Tepe Püskülü Gösterme Süresi  

 
Denemde yer alan genotipler arasında çiçeklenme süreleri bakımından farklılık her iki yılda da 

Samsun koşullarında önemli (p<0.05), Konya koşullarında önemsiz, birleştirilmiş analiz sonucunda 
önemli (p<0.01) bulunmuştur. Genotipler ortalama olarak Samsun’da ilk yıl 72, ikinci yıl 64 günde, 
Konya’da ilk yıl 70, ikinci yıl 72 günde çiçeklenmişlerdir. Samsun koşullarında ilk yıl TTM.200–13, 
ikinci yıl TTM.2000–9, P.3394 ve Maxima, Konya’da ise ilk yıl TTM.93–41 ve TTM.97–30, ikinci yıl 
TTM.97–30 en erken çiçeklenmiştir. Lokasyonların birleştiril-miş analizinde ilk yıl en erken 
TTM.2000-13 melezi, en geç Koçbey çeşidi çiçeklenmiştir. 

Denemelerin sonucuna göre en geç çiçeklenen çeşit Koçbey’dir. Çiçeklenme yıllara ve 
çeşitlere göre değişmektedir (Emeklier,1997). Bölgeler arası iklim özellikleri değiştikçe mısır 
genotiplerinin o bölgeler-deki çiçeklenme süreleri de değişiklik arz etmektedir 
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Çizelge 2. Tepe püskülü gösterme süresi değerleri 

2006 
Çeşitler Samsun Konya Ortalama 
KOÇBEY 75 a * 74 75 a* 
TTM.93-41 74 ab 69 72 ab 
TTM 97-30 72 bc 69 71 ac 
TTM 2000-9 72 bc 70 71 ac 
TTM 93-4 72 bc 70 71 ac 
TTM 2000-21 72 bc 70 71 ac 
TTM 2000-13 71 c 70 70 bc 
Ortalama 72 70 71  
DK (%) 1,9 2,2 2,2 

2007 
KOÇBEY 66 a * 77  71 a** 
KTM 05-05 65 ab 73 69 b 
ANTBEY 64 ac 74 69 b 
TTM 2000-13 64 ac 72 68 bd 
TTM 2000-21 64 ac 72 68 bd 
KTM 05-10 65 ab 72 68 bd 
KTM 05-17 64 ac 73 68 bd 
KTM 05-15 64 ac 72 68 bd 
TTM 97-30 64 ac 70 67 ce 
TTM 2000-9 62 cd 72 67 ce 
TTM 93-4 63 bd 71 67 ce 
DKC 5783 63 bd 71 67 ce 
P 3394 62 cd 73 67 ce 
KTM 05-01 64 ca 71 67 ce 
MAXIMA 62 cd 71 66 de 
Ortalama 64 72 68 
DK (%) 2,3 2,1 2,3 
*,** Aynı harfli ortalamalar arasında %5 ve %1 düzeyinde fark yoktur. 
 
3.3. Bitki Boyu   
 

Denemeye alınan mısırların bitki boyları arasındaki istatistiksel fark her iki yılda ve lokasyonda 
da önemli bulunmuştur. Denemenin ilk yılı iki yerde de Koçbey çeşidi en yüksek boya sahip 
olmuştur. Denemenin ikinci yılı Samsun’da Koçbey çeşidi, Konya’da KTM.05–17 melezi en yüksek 
bitki boyuna sahip olmuştur. İki yılda da ortalama olarak en yüksek bitki boyuna Koçbey çeşidi, en 
düşük ise TTM.97–30 melezi sahip olmuştur. Çalışmanın ikinci yılı iki lokasyonda da bitkilerin 
ortalama boylarında yaklaşık 10 cm azalma olmuş-tur. Bunun sebebi yetişme sezonunda 
meydanda gelen aşırı sıcaklıklar ve düşük yağışlar olabilir. 
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Çizelge 3. Bitki boyu değerleri (cm). 

2006 
Çeşitler Samsun Konya Ortalama 
KOÇBEY 292 a ** 300 a ** 296 a ** 
TTM 2000-9 281 a 297 ab 289 a 
TTM 2000-21 275 b 293 ab 284 a 
TTM 93-4 255 c 277 bc 266 b 
TTM 2000-13 258 c 263 c 260 b 
TTM.93-41 244 c 273 c 258 b 
TTM 97-30 245 c 266 c 255 b 
Ortalama 264 281 273 
DK (%) 3,5 4,2 4,5 

2007 
KOÇBEY 280 a * 284 a* 282 a** 
KTM 05-05 265 ac 277 ab 271 ab 
ANTBEY 265 ac 277 ab 271 ab 
TTM 2000-21 270 ab 271 ab 270 ab 
KTM 05-17 250 be 289 a 270 ab 
MAXIMA 253 be 285 a 269 ac 
TTM 2000-9 258 ad 279 ab 268 ac 
KTM 05-15 251 be 282 ab 266 ad 
P 3394 249 be 272 ab 260 be 
KTM 05-01 248 be 270 ab 259 be 
TTM 2000-13 238 de 275 ab 256 be 
KTM 05-10 248 be 259 bc 253 cf 
TTM 93-4 243 ce 260 bc 251 df 
DKC 5783 240 de 258 bc 249 ef 
TTM 97-30 233 e 242 c 237 f 
Ortalama 253 272 262 
DK (%) 6,8 5,4 6,5 
*,** Aynı harfli ortalamalar arasında %5 ve %1 düzeyinde fark yoktur. 

 
Bitki boyunun yüksek olması daha fazla yaprak sayısı, yani asimilasyon alanı ve güneş 

ışığından daha fazla yararlanma demektir. Bu da verimi olumlu etkilemektedir.  
Bu çalışmadan elde edilen bitki boyu değerleri, materyal farklı olsa da bu lokasyonlarda mısır 

denemesi yürüten diğer araştırıcılarla (Kapar ve Öz, 2006; Sezer ve Gülümser, 1999; Öz ve ark., 
2005; Karadavut ve ark., 2007) benzerdir. 

 
3.4. İlk Koçan Yüksekliği 
 

Çalışmanın her iki yılında da her iki lokasyonda elde edilen ilk koçan yüksekliği değerleri 
bakımından genotipler arasındaki istatistiksel fark önemli (p<0.05) bulunmuştur. 

Her iki yıl Samsun’da Koçbey çeşidi, Konya’da ilk yıl TTM.2000-9, ikinci yıl TTM.2000-13 
melezleri en yüksek koçan yük-sekliğine sahip omlulardır. İki lokasyonun ortalama-lar üzerinden 
birleştirilmiş analizinde genotipler arasındaki istatistiksel fark p<0.01 düzeyinde önemli 
bulunmuştur. İlk yıl en yüksek değere TTM.2000-9 melezi, ikinci yıl ise Koçbey çeşidi sahip 
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olmuşlardır. Bu mısırların bitki boyu değerleri de yüksektir. Bitki boyu kısa olan, beyaz taneli 
TTM.93-4’ün ilk koçan yüksekliği de düşüktür.  
 
Çizelge 4. İlk koçan yüksekliği değerleri (cm) 

2006 

Çeşitler Samsun Konya Ortalama 
TTM 2000-9 100 a * 153 a * 127 a ** 

KOÇBEY 104 a 137 ab 120 ab 

TTM 2000-13 98 ab 117 bc 107 bc 

TTM 2000-21 98 ab 108 c 103 bc 

TTM 97-30 84 bc 112 bc 98 c 

TTM 93-4 85 bc 112 bc 98 c 
TTM.93-41 81 c 109 c 95 c 
Ortalama 93 121 107 

DK (%) 10,3 14,8 13,5 

2007 

KOÇBEY 111 a * 125 ab* 118 a ** 
MAXIMA 104 ab 123 ac 113 ab 
TTM 2000-9 104 ab 120 bd 112 ab 
TTM 2000-13 90 bc 134 a 112 ab 
ANTBEY 98 ac 116 be 107 ac 
KTM 05-15 88 bd 123 ac 105 bc 
TTM 2000-21 98 ac 110 ce 104 bc 
P 3394 93 ac 116 be 104 bc 
KTM 05-17 95 ac 111 ce 103 bd 
KTM 05-05 95 ac 111 ce 103 bd 
KTM 05-10 88 bd 108 de 98 ce 
KTM 05-01 83 cd 111 ce 97 ce 
TTM 97-30 88 bd 103 e 95 ce 
DKC 5783 78 cd 103 e 90 de 
TTM 93-4 68 d 110 ce 89 e 
Ortalama 92 115 103 
DK (%) 6,1 7,8 12,6 
*,** Aynı harfli ortalamalar arasında %5 ve %1 düzeyinde fark yoktur. 

 
İlk koçan yüksekliği hasat makine ile yapıldığında önem arz etmektedir. Bu özellik büyük 

oranda genetik faktörlere bağlı olmakla birlikte çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. 
Çalışmanın ikinci yılında bitki boylarındaki ortalama azalmanın ilk koçan yüksekliği değerlerinde 
olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen değerler Öz ve ark. (2005) ve Kapar ve Öz 
(2006)’ün çeşit adayı ümitvar tek melezlerle yürüttüğü çalışmalarda elde edilen değerlere 
benzerdir.  
 
3.5. Hasatta Tane Nemi 

 
Yürütülen çalışmada denemelerden elde edilen hasat nemi değerleri arasında istatistiksel fark 

önemli bulunmuştur. Çalışmanın her iki yılında Samsun’da en yüksek nem değerine TTM.97-30 
melezi, Konya’da Koçbey çeşidi sahip olmuştur. İlk yıl ortalama nem Samsun’da Konya 
koşullarından daha yüksek bulunmuştur. İki bölge için de önemli bir özellik olan hasat nemi 
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bakımından en düşük değere Samsun’da ilk yıl TTM.2000-13, ikinci yıl KTM.05-15 melezleri, 
Konya’da ise ilk yıl TTM:2000-9 melezi, ikinci yıl Maxima çeşidi sahip olmuştur.  
 
Çizelge 5. Tane nemi değerleri (%) 

2006 
Çeşitler Samsun Konya Ortalama 
TTM 93-4 27,3 b** 21,7 b** 25,5 a** 
KOÇBEY 24,2 bc 26,2 a 25,2 a 
TTM 97-30 29,5 a 21,4 b 24,5 a 
TTM.93-41 25,0  bc 22,6  b 23,8 a 
TTM 2000-21 23,3 bd 18,1 c 20,7 b 
TTM 2000-13 21,3 cd 18,1 c 19,7 b 
TTM 2000-9 22,2 cd 16,6 c 19,4 b 
Ortalama 24,6 20,6 22,6 
DK (%) 1,66 8,8 9,2 

2007 
KOÇBEY 24,8 ac * 27,4 a** 26,1 a** 
ANTBEY 25,2 ab 23,2 b 24,2 b 
TTM 93-4 25,5 ab 22,9 bc 24,2 b 
TTM 97-30 27,3 a 21,1 cd 24,1 b 
KTM 05-10 24,6 ac 21,9 bd 23,2 bc 
KTM 05-01 22,5 bc 23,6 b  23,0 bc 
KTM 05-05 24,1 ac 20,3 de 22,2 c 
TTM 2000-13 20,2 bd 19,1 e 19,7 d 
KTM 05-17 19,1 bc 20,0 de 19,6 d 
TTM 2000-9 18,6 bd 16,8 f 17,7 e 
DKC 5783 18,3 bd 16,6 f 17,4 ef 
TTM 2000-21 17,1 cd 17,1 f 17,1 ef 
P 3394 18,5 bd 15,8 f 17,1 ef 
MAXIMA 17,8 cd 15,2 f 16,5 ef 
KTM 05-15 16,3 d 15,8 f 16,1 f 
Ortalama 21,3 19,7 20,6 
DK (%) 2,9 6,8 7,1 
*,** Aynı harfli ortalamalar arasında %5 ve %1 düzeyinde fark yoktur. 

 
İki lokasyonun birleştirilmiş analizinde ilk yıl en yüksek TTM.93-4, en düşük TTM.2000-13 

melezleri, ikinci yıl ise en yüksek Koçbey çeşidi, en düşük KTM.05-15 melezi hasat nemine sahip 
olmuşlardır. 

Çeşitlerin hasatta tane neminde çevresel faktörlerin etkisi büyüktür. Karadeniz Bölgesi 
yağışlardan, İç Anadolu Bölgesi de yetişme sezonunun kısa olmasından dolayı çeşitlerin hasat 
tane nemi çok önemlidir. Bir bölge için çeşit seçimi yapılırken olum gruplarına dikkat edildiğinde 
hasat döneminde tane nemi açısından sıkıntı ortadan kalkar. Makineli hasatta tane neminin % 25-
28 aralığında olması istenmektedir. Bizim elde ettiğimiz değerler bu bölgelerde yürütülen bazı 
çalışmalardan (Öz ve ark. 2005; Kapar ve Öz, 2006) elde edilen nem değerlerine benzerdir. 

 
3.6. Tane/Koçan Oranı 
 

Yürütülen çalışmada denemelerden elde edilen tane/ koçan oranı değerleri arasında 
istatistiksel fark ikinci yıl Konya’da yürütülen deneme dışında önemli bulunmuştur. Çalışmanın ilk 
yılı hem Konya hem Samsun’da  en  yüksek  tane/koçan  oranı  değerine  



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 145

Çizelge 6. Tane koçan oranı değerleri (%) 
2006 

Çeşitler Samsun Konya Ortalama 
TTM 2000-9 85 a** 88 a** 87 a** 
TTM 2000-13 85 a 85 b 85 b 
TTM 2000-21 84 b 85 b 85 b 
TTM 97-30 84 b 83 bc 83 bc 
KOÇBEY 82 c 82 c 82 bc  
TTM.93-41 81 c 79 d 81 c 
TTM 93-4 78 d 79 d 79 c 
Ortalama 83 83 83 
DK (%) 2,26 1,53 1,23 

2007 
DKC 5783 88 a* 88 88 a** 
KTM 05-15 88 a 86 87 ab 
MAXIMA 86 ab 86 86 bc 
P 3394 87 a 85 86 bc 
TTM 2000-9 86 ab 85 86 bc 
TTM 2000-21 85 bc 83 84 d 
KTM 05-17 86 ab 83 84 d 
TTM 2000-13 84 bd 82 83 ef 
TTM 97-30 86 ab 81 83 de 
KOÇBEY 83 cd  80 82 fg 
TTM 93-4 83 cd 80 82 fg 
ANTBEY 83 cd 80 82 fg 
KTM 05-05 82 de 79 81 fg 
KTM 05-01 80 e 80 80 hı 
KTM 05-10 82 de 76 79 ı 
Ortalama 84 82 83 
DK (%) 2,5 1,90 1,6 
*,** Aynı harfli ortalamalar arasında %5 ve %1 düzeyinde fark yoktur. 
 

TTM.2000–9 melezi sahip olmuştur. İkinci yıl iki lokasyonda da DKC 5783 çeşidi en yüksek 
değere sahip olmuştur. İlk yılın birleştirilmiş analizinde en yüksek değeri TTM.2000-9 melezi, en 
düşük değeri TTM.93-4 melezi vermiştir. İkinci yıl yapılan birleştirilmiş analiz sonucunda en yüksek 
değeri DKC 5783 çeşidi en düşük ise KTM.05–10 melezi vermiştir. İlk yıl en yüksek değere sahip 
TTM.2000–9 melezi ikinci yıl da yüksek değere sahip olmuştur.  

Tane/koçan oranı bir çeşidin verimini etkileyen en önemli özelliklerdendir. Çeşidin tane/koçan 
oranı arttıkça tane verimini olumlu etkilemektedir. Yapılan gözlemlerde tane verimi yüksek olan 
çeşitlerin hasat neminin diğer çeşitlere göre düşük olduğu görülmüştür. Bu çalışmada tane/koçan 
oranı yüksek olan TTM.2000-9, KTM.05-15 melezleri ve DKC 5783 ve Maxima çeşitlerinin hasatta 
tane neminin düşük olduğu görülmektedir. Diğer bir husus erken çiçeklenmeye sahip olan çeşitlerin 
tane/ koçan oranı değerlerinin yüksek olduğudur. Bu çalışmada tane/koçan oranı yüksek olan 
TTM.2000-9, KTM.05-15 melezleri ve DKC 5783 ve Maxima çeşitlerinin diğer çeşitlere göre erken 
çiçeklendiği görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen tane/koçan oranı aynı bölgelerdeki bazı 
çalışmalardan (Öz ve ark. 2005; Kapar ve Öz, 2006) elde edilen bulgulara benzerdir. 
 
4. Sonuç 
 

Çalışmanın birinci yılı Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ıslah edilen, ikinci 
yıl Hem Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü hem de Konya Bahri Dağdaş 
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Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde ıslah edilen melezlerin Samsun ve Konya 
koşullarında denenmesinden oluşan bu çalışmada bazı ümitvar melezlerin iki lokasyonda da iyi 
sonuçlar verdiği görülmüştür. Bunlardan biri olan TTM.2000–9 melezi yüksek tane verimi ve düşük 
hasat nemi ile bu bölgeler için uygun bir melezdir. Bu melez hakkında daha sağlıklı karar vermek 
için daha çok lokasyonda verim denemeleri yapılması en doğru yoldur. Bunun gibi ümitvar 
melezlerle daha fazla sayıda lokasyonda denemeler yürütülerek tescile teklif edilip edilmemeleri 
konusunda karar verilecektir. 

 
Kaynaklar 
 
Emeklier HY (1997) Erkenci Hibrid Mısır Çeşitlerinin Verim ve Fenotipik Özellikleri Üzerine 

Araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yay., No:1493, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 
817, Ankara.  

Halkman AK, Ergun ME, Öztan A, Koçak C, Yıldız F ve Erdoğan S (2005) Gıda Endüstrisinde 
Hammadde Üretiminde İleriye Yönelik Yaklaşımlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik 
Kongresi (pp. 2: 987-999). Ankara. 

Karadavut U, Palta Ç, Aksoyak Ş and Tezel M (2007) Agronomic Performance Some Corn 
Cultivars (Zea mays L.) in Middle Anatolia. Journal of Agronomy, 

Kapar H ve Öz A (2006) Bazı Mısır Çeşitlerinin Karadeniz Bölgesi’nde Performanslarının 
Belirlenmesi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 147-153. 

Kün E, Çiftçi CY, Birsin M, Ülger AC, Karahan S, Zincirci N, Öktem A, Güler M, Yılmaz N ve Atak M 
(2005) Tahıl ve yemeklik dane baklagiller üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik 
Kongresi (pp. 1:367–407). Ankara. 

Öz A, Yanıkoğlu S, Kapar H, Balcı A, Yılmaz Y ve Çalışkan M (2005) Samsun ve Sakarya 
koşullarında geliştirilen ümitvar  mısırların verim, bazı verim unsurları ve verim stabilitesinin  
belirlenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya. 

Sezer İ ve Gülümser A (1999) Çarşamba ovasında ana ürün olarak yetiştirilebilecek, mısır çeşitleri-
nin belirlenmesi üzerine araştırma. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, 
Adana. 

Üstün A (2007) Biyoethanol, Biyodizel ve Türk Tarım Politikası. Hasad, Haziran-2007, Sayı: 265, s: 
64-66. 

Vartanlı S ve Emeklier HY (2007) Ankara Koşullarında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi. Ankara Üniv. Ziraat Fak., Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (3), 195-202 

 
 

 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 147

Sahil Kuşağında Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Stabilite Analizi ve 
Performanslarının Değerlendirilmesi 

 
 

Aydın İMAMOĞLU1  Nurgül SARI1  Lütfü DEMİR2 
Tuğrul İNCE3  Hasan KILIÇ4 

 
 

1Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü P.K. 9 35661, Menemen, İzmir 
2Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya 

3Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 
4Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır 

 
Özet 

 
Sahil kuşağında geliştirilen arpa çeşitlerinin bölgeler bazında performanslarını değerlendirmek, 

geliştirilen çeşitlerin hangi bölge veya illerde ekilebileceğini belirlemek ve çeşit tavsiye listelerini oluşturmak 
amacı ile 2001-2004 yılları arasında Ege, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşit 
performans denemeleri yürütülmüştür. Denemeler Ege’de; Menemen, Dikili, Nazilli, Dalaman, Marmara’da; 
Sakarya, Bandırma, İç Anadolu’da; Eskişehir, Güneydoğu Anadolu’da; Diyarbakır ve Ceylanpınar 
lokasyonlarında kurulmuştur. Denemelerde Akhisar98, Bilgi91, Bornova92, Kaya, Sur93, Süleymanbey98, 
Şahin91, Şerifehanım98 ve Vamıkhoca98 çeşitleri yer almıştır. Varyans ve stabilite analizleri yapılarak bu 
çeşitlerin bölgeler bazındaki performansları belirlenmiştir. Çeşitler çevre şartlarına bağlı olarak verim 
açısından bölge lokasyonlarında farklı performans göstermişlerdir. Çeşitlerin farklı çevrelere gösterdikleri 
reaksiyonun ölçülmesinde; çeşit ortalamalarının, her çevrede yer alan çeşitlerin ortalaması veya genel 
ortalamadan farkı olarak hesaplanan çevre indeksleri üzerine regresyonlar kullanılarak çeşitlerin çevrelere 
uyumları değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya göre Ege Bölgesinde; Bilgi91, Kaya, Şerifehanım98, 
Süleymanbey98 ve Vamıkhoca98 çeşitleri, Marmara Bölgesinde; Bornova92, Şerifehanım98 ve 
Süleymanbey98 çeşitleri, İç Anadolu Bölgesinde; Bilgi91, Kaya, Şahin91 ve Şerifehanım98 çeşitleri, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise Akhisar98 ve Vamıkhoca98 çeşitleri yüksek verimli, stabil ve genel 
adaptasyon kabiliyeti yüksek çeşitler olarak tavsiye edilebilir bulunmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Arpa, Hordeum vulgare L., Çeşit, Stabilite.  
 

Stability Analysis and Evaluation of  Performances of  Barley (Hordeum 
vulgare L.) Varieties in Cost Line 

 
Abstract 

 
Variety performance trials were contucted between 2001 and 2004 in Ege, Marmara, Central and 

Southeast Anatolia regions to determine suitable varieties for each region and prepare variety suggestion lists. 
Field trials were established im Menemen, Dikili, Nazilli, Dalaman for Ege region, Sakarya, Bandırma for 
Marmara region, Eskişehir for Central Anatolia and Diyarbakır, Ceylanpınar for Southeast Anatolia region. 
Akhisar98, Bilgi91, Bornova92, Kaya, Sur93, Süleymanbey98, Şahin91, Şerifehanım98 and Vamıkhoca98 
varieties were subjected to the trials. The performances   of the mentioned varieties were assesed via 
variance and stability analysis, by evaluating kernel yield.  The performances of the varieties were significantly 
different from each other in different locations. Adaptation of the varieties to locations were evaluated by 
regretion analysis based on environmental index which is difference of variety mean from grand mean. 
According to results, Bilgi91, Kaya, Şerifehanım98, Süleymanbey98 and  Vamıkhoca98 for Ege region, 
Bornova92, Şerifehanım98 and Süleymanbey98  for Marmara region, Bilgi91, Kaya, Şahin91 and 
Şerifehanım98 for Central Anatolia region and Akhisar98 and Vamıkhoca98 for Southeast Anatolia region   
were determined as high yielding, stabil, highly adaptable and suggested varieties.   

            
Key Words: Barley, Hordeum vulgare L., Variety, Stability. 
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1. Giriş            
 
Arpa (Hordeum vulgare L.) buğday, mısır ve çeltikten sonra önemli tahıl cinsidir. Arpa başta 

hayvan beslenmesi olmak üzere, malt ve bira endüstrisinde, az  da olsa insan  beslenmesinde 
kullanılmaktadır (Poehlman,1985). Ülkemizde serin iklim tahılları içerisinde ekim alanı 3,6 milyon 
hektar, üretimi 9,5 milyon ton ve dekara verimi  262 kg/da ile  buğdaydan sonra ikinci sırayı 
almaktadır   ( Anonim, 2006).   

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde  arpa ıslahı projesi 1968 yılından beri devam etmektedir.  
Projede bölge için üstün verimli, sağlam saplı, yatmayan, erken kuraklıktan etkilenmeyen, 

soğuğa toleranslı arpa çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Enstitüde yürütülen çalışmalar 
sonucunda 1975 yılında Gem, 1977 yılında Kaya, 1992 yılında Bornova92 ve 1998 yılında 
Süleymanbey98, Vamıkhoca98, Akhisar98 ve Şerifehanım98 çeşitleri geliştirilmiş ve tescil 
ettirilmiştir (Kıran, 1999).    

Arpa araştırma faaliyetleri içerisinde çeşit geliştirme  çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Bu 
çalışmalar başlangıcından bu güne gelinceye kadarbirçok arpa çeşidinin  tarıma kazandırılmasına 
öncülük etmiştir. Geliştirilen çeşitlerin hangi bölge veya illerde ekilebileceği yönünde yapılacak olan 
önerilerin belli bir temele oturtulması gerekmektedir. Bu bağlamda,  2000-2001 ekim sezonunda 
Çeşit Uyum Denemelerinin  düzenlenmesi, bu denemelerin koordinasyonunu yazlık dilimde Ege 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ nün yapması  kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda çeşit 
tavsiye listelerinin oluşturulması amaçlanmıştır.   

Bu araştırmanın amacı, farklı parametreler kullanarak 9 yazlık arpa çeşidinin çevreye uyum ve 
stabilitelerini belirlemek ve çeşitlerin hangi yörelerde ekilebileceği yönünde önerilerde bulunmaktır 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Çalışmada dokuz tescilli çeşit yer almıştır. Çeşitlerin altı tanesi Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsüne, iki  tanesi Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsüne, bir  tanesi de Anadolu 
Tarımsal Araştırma Enstitüsüne aittir  Çizelge 1). 
 
Çizelge 1. Arpa çeşit uyum denemelerinde (AÇUD) yer alan çeşitler 

Çeşit No Çeşit Adı Çeşit Sahibi Kuruluş 

1 Akhisar98 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
2 Bilgi91 Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
3 Bornova92 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
4 Kaya Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
5 Sur93 Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
6 Süleymanbey98 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
7 Şahin91 Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
8 Şerifehanım98 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
9 Vamıkhoca98 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

 
Arpa Çeşit Uyum Denemeleri 2001-2004 yılları arasında dokuz çeşit ile toplam 24 lokasyonda 

yürütülmüştür. Denemeler Ege Bölgesinde; Menemen, Dalaman, Nazilli lokasyonlarında,  Marmara 
Bölgesinde; Bandırma, Adapazarı lokasyonlarında, İç Anadolu Bölgesinde Eskişehir lokasyonunda, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Ceylanpınar, Akçakale ve Kızıltepe lokasyonlarında 
kurulmuştur. Ancak bu bölgede Akçakale ve Kızıltepe lokasyonlarından sağlıklı veriler 
alınamamıştır.  

Denemelerin varyans analizi ve stabilite analizleri yapılarak çeşitlerin değişik çevrelerdeki 
performansları değerlendirilmiştir. Stabilite analizinde esas olan verim ve b katsayısına ilişkin alt ve 
üst limitler p< 0,05 seviyesinde tesbit edilmiş ve stabilite analizi Finlay ve Wilkinson (1963)’a göre 
yapılmıştır.  
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Finlay ve Wilkinson regresyon katsayısı ortalama regresyon katsayısına yakın olan genotipleri 
stabil olarak tanımlamışlardır. Çevre indeksi olarak her çevrede genotipler üzerinden hesaplanan 
ortalamaları kullanmışlardır. Genotiplerin farklı çevrelere gösterdikleri reaksiyonun ölçülmesinde; 
genotip ortalamalarının, her çevrede yer alan genotiplerin ortalaması veya genel ortalamadan farkı 
olarak hesaplanan çevre indeksleri üzerine regresyonları kullanılmaktadır. (Sabancı, 1997)  

Finlay ve Wilkinson regresyon katsayısı 1,0’a yakın olan genotiplerin tüm çevreler üzerinden 
ortalama bir stabiliteye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Bu da o genotipin denemede bulunan tüm 
genotiplerin ortalamasına uyumlu olarak performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Regresyon 
katsayısı 1,0’den büyük olan genotipler ortalamanın altında bir stabiliteye sahiptirler ve iyi çevrelere 
özel adaptasyon göstermektedirler. Çevrelerinin kötü olması durumunda verim potansiyellerini 
açığa çıkaramamakta, ancak iyi koşullarda yüksek verimli olmaktadırlar. 1,0’dan küçük katsayıya 
sahip genotipler ise ortalamanın üzerinde stabilite göstermekte, iyi koşullara reaksiyon vermemekte 
ve kötü koşullarda diğerlerine oranla daha üstün performansa sahip olmaktadırlar. Regresyon 
katsayısı 1,0 civarında olan genotiplerden; genel ortalamadan yüksek verime sahip olanlar için tüm 
çevrelere iyi adaptasyon, genel ortalamadan düşük verime sahip olanlar için ise tüm çevrelere kötü 
adaptasyon söz konusudur.  Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü 
olarak kurulmuştur. Parsel alanı 6 m2 olup, ekimler deneme mibzeri, hasat  parsel biçerdöğeri ile 
yapılmıştır. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma   

 
Genel  stabilite analizi değerlendirmeleri 21 lokasyon üzerinden yapılmıştır. Uygulanan 

stabilite  analizi sonucunda genel ortalama verim 439,9±28,4 kg/da b katsayısı 1±0,194 olarak 
bulunmuştur.  (Şekil 1) Genel stabilite analizi sonucu verim ortalamaları genel ortalamadan önemli 
derecede farklı olmayan ve regresyon katsayısı 1 civarında olan Akhisar98, Şahin91, 
Süleymanbey98, Bilgi91, Vamıkhoca98 çeşitleri tüm çevrelere uyumlu, verim ortalaması genel 
ortalamanın oldukça üstünde olan Bornova92  stabil bir çeşit olamamakla birlikte, iyi çevrelere iyi 
uyumlu olduğu belirlenmiş olup, yüksek verim için iyi çevre şartları istediği görülmüştür. 
Şerifehanım98 ve Kaya çeşitleri düşük b değerleri ve genel ortalamanın üzerindeki verimleri ile 
kötü çevre şartlarına orta uyum gösteren çeşitler olmuşlardır.  Sur93 çeşidinin genel ortalama 
verimin çok altında verim değeri ile çevre koşullarındaki iyileşmeden çok fazla etkilenmeyeceği ve 
düşük verim vermeye devam edeceği görülmüştür. 

Bilgi91,Vamıkhoca98 ve Süleymanbey98 çeşitleri denemelerin yürütüldüğü lokasyonlarda 
genel adaptasyon kabiliyeti yüksek çeşitler olarak tespit edilmişlerdir.  
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Şekil 1. Dokuz yazlık arpa çeşidinin  genel stabilite durumları .  
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Ege Bölgesi 
 
Ege Bölgesinde 2001-2004 yılları arasında altı lokasyonda kurulan denemelerde stabilite 

analizi sonucu b katsayısı 1±0,253, ortalama verim 406,8±61,3 kg/da olarak bulunmuştur (Şekil 2). 
Ortalamayı  geçen çeşitler; Bilgi91, Bornova92, Kaya, Süleymanbey98, Şerifehanım98 ve 
Vamıkhoca98 olup, en yüksek verimi Kaya ve Bornova92 çeşitleri vermiştir. Ege Bölgesinde 
Menemen lokasyonunda  sulama yapılmadığı için, verimler diğer lokasyonlara göre daha düşük 
olmuştur  (Çizelge 2).  

Stabilite analizinde genotiplerin ortalama verim, regresyon katsayısı, determinasyon katsayısı, 
hata kareler ortalaması ve intercept  değerleri Çizelge Çizelge 3’te verilmiştir. 

Ege Bölgesinde verim ortalamaları genel ortalamadan önemli derecede  farklı olmayan ve 
regresyon katsayısı 1 civarında olan Akhisar98, Bilgi91, Süleymanbey98, Şerifehanım98 ve 
Vamıkhoca98 çeşitleri tüm çevrelere uyumlu,  verim ortalaması genel ortalamanın oldukça üstünde 
ve regresyon katsayısı 1 civarında olan Kaya çeşidi ise tüm çevrelere uyumlu ve yüksek verimli 
olarak tespit edilmiştir. Kaya için yüksek pozitif a değeri ile kötü çevre şartlarında verimini 
düşürmeyeceği ve çevre şartları iyileştikçe  bunu verime yansıtma oranının yüksek olacağı 
söylenebilir. Bornova92 çeşidi stabil bir çeşit olmamakla birlikte  ortalama verimi oldukça yüksek 
olup, iyi çevrelere iyi uyumlu çeşit olarak belirlenmiştir. Şahin91 ve Sur93 çeşitlerinin verimi genel 
ortalamadan oldukça düşüktür. O nedenle stabil bir çeşitte bulunması gereken verimin genel 
ortalamanın üzerinde olma koşuluna uymamaktadır (Çizelge 3 ve Şekil 2). 
 
Çizelge 2. Ege Bölgesi çeşit uyum denemesi verimleri (2001-2004). 

Lokasyonlar 
Çeşitler 

Dikili Nazilli Menemen Nazilli Dalaman Menemen 

Ort. 
Verim 

 
Yıllar  2000-01 2001-02 2002-03 2003-04  
Akhisar98 559 356 481 421 174 245 373 
Bilgi91 532 516 416 483 385 238 428 
Bornova92 711 538 375 642 345 245 476 
Kaya 552 574 399 584 466 321 483 
Sur 93 374 333 211 204 143 194 243 
Süleymanbey98 436 475 502 610 403 244 445 
Şahin91 399 380 410 322 293 187 332 
Şerifehanım 98 614 439 428 546 394 247 445 
Vamıkhoca 98 584 402 527 460 335 315 437 
Genel ortalama 407 
 
Çizelge 3. Dokuz yazlık arpa çeşidinin stabilite parametreleri. 

Genotipler 
Ortalama 

(X) 

Regresyon 
Katsayısı 

(b) 

Determinasyon 
Katsayısı 

(R2) 

Hata Kareler 
Ortalaması 

(HKO) 

İntercept 
Değeri         

(a) 

Akhisar98 373 1,189 0,710 7596.22 -110,915 
Bilgi91 428 1,012 0,904 1437.89 16.778 
Bornova92 476 1,679 0,889 4629.65 -207.120 
Kaya 483 0,855 0,677 4582.06 134.908 
Sur93 243 0,614 0,494 5083.00 -6.685 
Süleymanbey98 445 0,893 0,570 7910.96 81.895 
Şahin91 332 0,689 0,705 2621.36  51.675 
Şerifehanım98 445 1,187 0,918 1655.85 - 38.316 
Vamıkhoca98 437 0,883 0,725 3907.44 77,780 
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Şekil 2. Dokuz yazlık arpa çeşidinin Ege Bölgesinde stabilite durumları. 
 

Bölgede Güneydoğu Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait Şahin91 ve Sur93 çeşitlerinin 
stabilitesinin  ve veriminin  düşük olması çeşitlerin  mutlak yazlık olmayıp, daha çok alternatif özellik 
taşımasından kaynaklanmış olabilir. Zira bölge içindeki verimler incelendiğinde bu çeşitlerin 
bölgenin kuzeyinde daha yüksek verimli olduğu görülmüştür. Bilgi91 çeşidi Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsüne ait olup kışa dayanıklı olmayan yazlık karakterde bir çeşittir (Anonim 2007). 
Bu sebeple Bilgi91 çeşidi bu  bölgede iyi adapte olmuş ve  performansının oldukça iyi olduğu tespit 
edilmiştir.  İntercept yani a değeri bakımından Bilgi91, Kaya, Süleymanbey98, Şahin91 ve 
Vamıkhoca98 çeşitleri için pozitif a değeri ile kötü çevre şartlarında da performanslarını 
düşürmeyecekleri, Akhisar98, Bornova92, Sur93 ve Şerifehanım98 çeşitleri için  negatif a değeri ile 
iyi çevre koşulları istedikleri belirlenmiştir (Çizelge 3 ve Şekil 2). Hata kareler ortalaması 
bakımından  Bilgi91 ve Şerifehanım98 çeşitleri  düşük değerleri ile  stabil çeşitler olarak tespit 
edilmiştir. Determinasyon katsayısı bakımından Bilgi91, Bornova92, Şerifehanım98 çeşitleri yüksek 
değerleri ile çevre değişimlerini verime yansıtma oranı yüksek çeşitler olarak belirlenmiştir.  

Bilgi91, Kaya, Süleymanbey98, Şerifehanım98 ve Vamıkhoca98 çeşitleri denemelerin 
yürütüldüğü lokasyonlarda genel adaptasyon kabiliyeti yüksek ve Ege Bölgesi sahil kuşağı için 
genel anlamda tavsiye edilebilir çeşitler olarak tespit edilmişlerdir (Sarı ve İmamoğlu, 2007). 
 
Marmara Bölgesi 

 
Marmara Bölgesinde  2001-2004 yılları arasında 6 lokasyonda kurulan denemelerde stabilite 

analizi sonucu b katsayısı 1±0,321, ortalama verim 488,6±27,7 kg/da olarak bulunmuştur (Şekil 3). 
Ortalamayı geçen çeşitler; Bornova92, Süleymanbey98, Şerifehanım98’dir. Kaya, Bilgi91 ve 
Vamıkhoca98 çeşitleri de ortalamaya çok yakın verimleri ile dikkat çekmekle beraber en yüksek 
verimi 566 kg/da ile Bornova92 çeşidi vermiştir  (Çizelge 4) .  
 
 
 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

152 

Çizelge 4. Marmara Bölgesi çeşit uyum denemesi verimleri (2001-2004). 

Çeşitler Lokasyonlar 
Sakarya Sakarya Sakarya Bandırma Bandırma Sakarya 

Yıllar 
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 

Ortalama  
Verim 

 

Akhisar98 397 484 701 356 468 369 463 
Bilgi91 407 523 664 429 481 418 487 
Bornova92 566 537 640 472 684 495 566 
Kaya 445 392 607 446 512 530 489 
Sur93 301 382 633 416 605 385 454 
Süleymanbey98 488 463 602 369 595 504 504 
Şahin91 390 381 593 383 579 361 448 
Şerifehanım98 513 551 598 381 524 442 502 
Vamıkhoca98 537 579 502 402 459 442 487 
Genel ortalama 489 
 

Stabilite analizinde genotiplerin ortalama verim, regresyon katsayısı, determinasyon katsayısı, 
hata kareler ortalaması ve intercept  değerleri Çizelge 5’te verilmiştir. 
 
Çizelge 5. Dokuz yazlık arpa çeşidinin stabilite parametreleri. 

Genotipler 
Ortalama 

Verim 
(X) 

Regresyon 
Katsayısı 

(b) 

Determinasyon 
Katsayısı 

(R2) 

Hata 
Kareler 

Ortalaması 
(HKO) 

İntercept 
Değeri 

Akhisar98 463 1,529 0,868 2699,64 -284,490 
Bilgi91 487 1,092 0,765 2784,11 -46,811 
Bornova92 566 0,269 0,743 2190,19 119,106 
Kaya 489 0,355 0,479 3820,30 156,303 
Sur93 454 1,474 0,736 5919,76 -266,573 
Süleymanbey98 504 0,984 0,772 2169,16 22,905 
Şahin91 448 1,273 0,850 2167,77 -173,965 
Şerifehanım98 502 0,838 0,700 2288,37 92,138 
Vamıkhoca98 487 0,216 0,067 4952,25 381,386 
 

Marmara Bölgesinde verim ortalamaları genel ortalamadan önemli derecede farklı olmayan ve 
regresyon katsayısı 1 civarında olan Süleymanbey98, Şerifehanım98, Bilgi91 ve Kaya çeşitleri tüm 
çevrelere uyumlu, verim ortalaması genel ortalamanın oldukça üstünde ve regresyon katsayısı 1 
civarında olan Bornova92 çeşidi ise tüm çevrelere uyumlu ve yüksek verimli olarak tespit edilmiştir.   
Şahin91 ve Sur93 çeşitlerinin   verimi genel ortalamadan oldukça düşüktür. O nedenle stabil bir 
çeşitte bulunması gereken verimin genel ortalamanın üzerinde olma koşuluna uymamaktadır. 
Genel ortalama verimin altındaki verim değeri, 1’in oldukça üzerindeki regreyon katsayısı ile  
Akhisar98 ve  regresyon katsayısı 1’ in çok altında olan Vamıkhoca98 çeşitleri   stabil  çeşitler 
olarak görülmemektedir. İntercept yani a değeri bakımından Bornova92, Kaya, Süleymanbey98,  
Şerifehanım98 ve Vamıkhoca98 çeşitleri için pozitif a değeri ile kötü çevre şartlarında da 
performanslarını düşürmeyecekleri, Akhisar98, Bilgi91, Sur93 ve Şahin91 çeşitleri için  negatif a 
değeri ile iyi çevre koşulları istedikleri belirlenmiştir (Çizelge 5 ve Şekil 3).  
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Şekil 3. Dokuz yazlık arpa çeşidinin Marmara Bölgesinde stabilite durumları. 

 
Hata kareler ortalaması bakımından  Bornova92, Süleymanbey98 ve Şerifehanım98 çeşitleri  

düşük değerleri ile  stabil çeşitler olarak tespit edilmiştir. Determinasyon katsayısı bakımından 
Akhisar98 ve Şahin91 çeşitleri yüksek değerleri ile çevre değişimlerini verime yansıtma oranı 
yüksek çeşitler olarak belirlenmiştir.  

Süleymanbey98, Şerifehanım98 ve Bornova92 çeşitleri denemelerin yürütüldüğü 
lokasyonlarda genel adaptasyon kabiliyeti yüksek ve Marmara Bölgesi sahil kuşağı için genel 
anlamda tavsiye edilebilir çeşitler olarak tespit edilmişlerdir.  
 
İç Anadolu Bölgesi 

 
İç Anadolu Bölgesinde 2001-2004 yılları arasında  dört lokasyonda kurulan denemelerde 

stabilite analizi sonucu b katsayısı 1±0,215, ortalama verim 419,2±39,4 olarak bulunmuştur (Şekil 
4). Ortalamayı geçen çeşitler, Bilgi91, Bornova92, Kaya, Süleymanbey98, Şahin91 ve 
Şerifehanım98 olup, en yüksek verimi 466 kg/da ile Şerifehanım98 çeşidi vermiştir (Çizelge 6) . 
 
Çizelge 6. İç Anadolu Bölgesi çeşit uyum denemesi verimleri (2001-2004). 

Lokasyonlar 
Çeşitler 

Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir 
Yıllar  2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 

Ortalama  
Verim 

Akhisar98 376 501 238 374 372 
Bilgi91 353 622 359 493 457 
Bornova92 357 637 239 475 427 
Kaya 392 621 368 437 455 
Sur93 292 376 208 370 312 
Süleymanbey98 408 635 298 421 441 
Şahin91 448 504 319 505 443 
Şerifehanım98 500 615 374 373 466 
Vamıkhoca98 479 498 207 413 399 
Genel ortalama 419 
 

Stabilite analizinde genotiplerin ortalama verim, regresyon katsayısı, determinasyon 
katsayısı, hata kareler ortalaması ve intercept  değerleri Çizelge 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 7. Dokuz yazlık arpa çeşidinin stabilite parametreleri. 

Genotipler 
Ortalama 

Verim 
Regresyon 
Katsayısı 

Determinasyon 
Katsayısı 

Hata Kareler 
Ortalaması 

İntercept 
Değeri 

 (X) (b)          (R2)         (HKO)                 (a)  
Akhisar98 372 0,972 0,982 318,26 -34,838
Bilgi91 457 1,045 0,803 4818,64 18,935
Bornova92 427 1,525 0,967 1451,01 -212,083
Kaya 455 0,973 0,865 2657,69 46,686
Sur93 312 0,644 0,798 1882,80 41,847
Süleymanbey98 441 1,265 0,967 982,73 -89,547
Şahin91 444 0,692 0,751 2860,33 154,025
Şerifehanım98 466 0,856 0,651 7054,19 106,95
Vamıkhoca98 399 1,029 0,716 7566,08 -31,972
 

İç Anadolu Bölgesinde verim ortalaması genel ortalamadan önemli derecede farklı olmayan ve 
regresyon katsayısı 1 civarında olan  Vamıkhoca98 çeşidi tüm çevrelere uyumlu, genel ortalamanın 
oldukça üstünde ve regresyon katsayısı 1 civarında olan  Bilgi91, Kaya, Şerifehanım98 ve Şahin91 
çeşitleri ise tüm çevrelere uyumlu ve yüksek verimli olarak tespit edilmiştir. Şerifehanım98 için 
yüksek pozitif a değeri ile kötü çevre şartlarında verimini düşürmeyeceği ve çevre şartları iyileştikçe  
bunu verime yansıtma oranının yüksek olacağı söylenebilir. Bornova92 ve Süleymanbey98 çeşitleri 
stabil bir çeşit olmamakla birlikte  ortalama verimleri genel ortalamadan  yüksek olup, iyi çevrelere 
iyi uyumlu çeşit olarak belirlenmiştir. Akhisar98 çeşidi genel ortalamanın altında verim değeri 
olmasına rağmen, regresyon katsayısı 1 civarında olması sebebiyle kötü çevre şartlarına özel 
adaptasyon çeşidi olarak önerilebilir. Sur93 çeşidinin verimi genel ortalamadan oldukça düşüktür. O 
nedenle stabil bir çeşitte bulunması gereken verimin genel ortalamanın üzerinde olma koşuluna 
uymamaktadır. İntercept yani a değeri bakımından Bilgi91, Kaya, Sur93, Şahin91 ve 
Şerifehanım98 çeşitleri için pozitif a değeri ile kötü çevre şartlarında da performanslarını 
düşürmeyecekleri, Akhisar98, Bornova92, Süleymanbey98 ve Vamıkhoca98 çeşitleri için  negatif a 
değeri ile iyi çevre koşulları istedikleri belirlenmiştir (Çizelge 7 ve Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Dokuz yazlık arpa çeşidinin İç Anadolu Bölgesinde stabilite durumları. 

 
Hata kareler ortalaması bakımından  Akhisar98, Sur93, Süleymanbey98 ve Şahin91  düşük 

değerleri ile  stabil çeşitler olarak tespit edilmiştir. Determinasyon katsayısı bakımından Akhisar98, 
Bornova92 ve Süleymanbey98 çeşitleri yüksek değerleri ile çevre değişimlerini verime yansıtma 
oranı yüksek çeşitler olarak belirlenmiştir. Şahin91, Kaya, Bilgi91 ve Şerifehanım98 çeşitleri 
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denemelerin yürütüldüğü lokasyonlarda genel adaptasyon kabiliyeti yüksek ve İç Anadolu Bölgesi 
için genel anlamda tavsiye edilebilir çeşitler olarak tespit edilmişlerdir.  
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2001-2004 yılları arasında beş lokasyonda kurulan 

denemelerde stabilite analizi sonucu b katsayısı 1±0,110, ortalama verim 505±30 olarak 
hesaplanmıştır (Şekil 5). Ortalamayı geçen çeşitler, Akhisar98, Vamıkhoca98, Şahin91 olup, en 
yüksek verimi  563 kg/da ile Vamıkhoca98 vermiştir (Çizelge 8). 
 
Çizelge 8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi çeşit uyum denemesi verimleri (2001-2004). 

Lokasyonlar 
Çeşitler 

Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır Ceylanpınar 
Yıllar  2001-02 2002-03 2003-04 

Ortalama  
Verim 

Akhisar98 703 568 560 375 552 
Bilgi91 652 466 519 344 495 
Bornova92 682 503 548 229 491 
Kaya 634 444 421 310 452 
Sur93 635 525 488 327 494 
Süleymanbey98 649 519 571 250 497 
Şahin91 749 505 496 364 529 
Şerifehanım98 582 455 543 301 470 
Vamıkhoca98 730 546 625 349 563 
Genel ortalama                                                                                               505 
 

Stabilite analizinde genotiplerin ortalama verim, regresyon katsayısı, determinasyon katsayısı, 
hata kareler ortalaması ve intercept  değerleri Çizelge 9’da verilmiştir. 

Verim ortalaması  genel ortalamanın oldukça üzerinde ve regresyon katsayısı 1 civarında olan 
Akhisar98 çeşidi tüm çevrelere uyumlu, stabil ve yüksek verimli olarak tespit 
edilmiştir.Vamıkhoca98 çeşidi sınırlar dahilinde 1’re yakın regresyon katsayısı, ortalama verimin 
oldukça üstünde olan verim değeri ile stabil  olup ve  iyi çevre şartlarına iyi uyumlu bir çeşit olarak 
değerlendirilmiştir. Şahin91 çeşidi genel ortalamanın üstündeki verim değeri, sınırlar dahilinde 1’e 
yakın  regresyon katsayısı  ile stabil bir çeşit olarak görülmüştür. Süleymanbey98, Sur93 ve Bilgi91 
çeşitleri genel ortalamanın altında verim değeri almalarına rağmen 1’ e yakın regresyon katsayısı  
değerleri ile  ancak  kötü çevre şartlarına özel adaptasyon çeşitleri olarak önerilebilir.  Bornova92, 
Şerifehanım98 ve Kaya çeşitleri genel ortalama verimin altındaki verim değeri ve 1’in oldukça 
uzağındaki regresyon katsayısı ile tavsiye edilebilecek  çeşitler  olarak görülmemişlerdir. GAP 
Bölgesinde Öktem ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan bir çalışmada da Kaya çeşidi için kötü 
çevrelerde düşük verimli genotip tespiti yapılmıştır. İntercept yani a değeri bakımından Akhisar98, 
Bilgi91, Kaya, Sur93, Şerifehanım98 ve Vamıkhoca98 çeşitleri için pozitif a değeri ile kötü çevre 
şartlarında da performanslarını düşürmeyecekleri, Bornova92, Süleymanbey98 ve Şahin91 çeşitleri 
için  negatif a değeri ile iyi çevre koşulları istedikleri belirlenmiştir (Çizelge 9 ve Şekil 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

156 

Çizelge 9. Dokuz yazlık arpa çeşidinin stabilite parametreleri. 

Ortalama 
Verim 

Regresyon 
Katsayısı 

Determinasyon 
Katsayısı 

Hata 
Kareler 

Ortalaması 

İntercept 
Değeri Genotipler 

(X) (b) (R2) (HKO) (a) 
Akhisar98 552 0,926 0,990 271,5 84,175 
Bilgi91 495 0,871 0,976 577,2 55,590 
Bornova92 491 1,305 0,986 769,8 -167,835 
Kaya 452 0,887 0,910 2442 4752 
Sur93 494 0,864 0,962 915,4 57,682 
Süleymanbey98 497 1,165 0,947 2398,5 -90,528 
Şahin91 529 1,054 0,904 3722,4 -3445 
Şerifehanım98 470 0,827 0,922 1812,5 52,703 
Vamıkhoca98 563 1,101 0,979 812 6,905 
 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (South east Anatolia Region) 
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Şekil 5. Dokuz yazlık arpa çeşidinin Güneydoğu Bölgesinde stabilite durumları. 

 
Hata kareler ortalaması bakımından  Akhisar98, Bilgi91, Sur93 ve Vamıkhoca98 çeşitleri  

düşük değerleri ile  stabil çeşitler olarak tespit edilmiştir. Determinasyon katsayısı bakımından 
Akhisar98 ve Vamıkhoca98 çeşitleri yüksek değerleri ile çevre değişimlerini verime yansıtma oranı 
yüksek çeşitler olarak belirlenmiştir. Bölgede Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait  Akhisar98 ve 
Vamıkhoca98 çeşitleri mutlak yazlık karakterde oldukları için bu bölgede kolay adapte olup, iyi 
performans göstermişlerdir. Bu çeşitler ve Güneydoğu Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait Şahin91 
çeşidi denemelerin yürütüldüğü lokasyonlarda genel adaptasyon kabiliyeti yüksek çeşitler olarak 
tespit edilmişlerdir.  
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Teşekkür 
 

2001-2004 yılları arasında Çeşit Uyum Denemelerinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile 
bu projede ortak çalışan  Araştırma Enstitülerine ve  projede görev alan değerli araştırıcılara 
çalışmalarından dolayı  teşekkür ederiz.  
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Trakya Bölgesinde Üretilen Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L) 
Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 
 

İrfan ÖZTÜRK Remzi AVCI Turhan KAHRAMAN Necmi BEŞER 
 
 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü P.K:16, Edirne 
 

Özet 
 
Trakya bölgesinde üretimi yapılan bazı ekmeklik buğday çeşitlerin yer aldığı bu araştırma 2003 ve 2004 

yıllarında 2 yıl süreyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında yürütülmüştür. Denemede 20 
çeşit kullanılmış ve tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede dane 
verimi, bitki boyu, başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları ile bin dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein ve 
sedimantasyon değerleri incelenmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre ele alınan tüm özelliklerde çeşitler ile yıl x 
çeşit etkileşimi önemli bulunmuştur. En yüksek dane verimi Gelibolu çeşidinden elde edilmiştir. En fazla bin 
dane ve hektolitre ağırlığı Pehlivan ve Sadova-1’de, protein oranı Bezostaya-1 ve Flamura-85 çeşitlerinde 
tespit edilirken, Gelibolu en yüksek sedimantosyona sahip olmuştur. Denemede verim ile bitki boyu ve 
olgunlaşma gün sayısı arasında, protein oranı ile sedimantasyon arasında olumlu ve çok önemli ilişki tespit 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Çeşit, Verim, Kalite  

 
Determination of Yield, Yield Component and Some Quality Characters in 

Some Bread Wheat (Triticum  aestivum L.)  Varieties Grown at Trakya Region 
 

Abstract 
 
This research was carried out in the experimental field of Trakya Agriculture Research Institute during 

2003-2004 growing years to investigate yield component, morphological traits and some quality parameters of 
some bread wheat cultivars grown in Trakya Region. 20 cultivars were planted in completely randomized 
blocks with four replications. Grain yield, plant height, days for heading, days for maturity, 1000-grain weight, 
hectoliter weight, protein ratio and sedimentation were investigated. Cultivar Gelibolu produced a higher yield 
compared to other cultivars. Pehlivan and Sadova-1 gave highest thousand kernel weight and test weight, 
while the highest protein value obtained from Bezostaya-1 and Flamura-85, on the other hand Gelibolu had 
highest sedimentation value. It was fond out that there were significant and positive correlations between 
yield, plant height and maturity days, and protein value with sedimentation. 

 
Key Words: Bread wheat, Variety, Yield, Quality  

 
1. Giriş  

  
Buğday Trakya bölgesinde iklim ve toprak yapısının uygun olmasından dolayı veriminin 

yüksek olması, yetiştiriciliğinin makineli tarıma uygun olması ve dolayısı ile fazla işgücü 
gerektirmemesi gibi etkenlerle en geniş alanda yetiştiriciliği yapılan kültür bitkisidir.  

Buğdayda protein kapsamı üzerinde yapılan geniş kapsamlı bir çalışma Johnson ve Matter ile 
diğer ortak çalışanların yönetiminde 13 yıl süre ve 20,000 çeşitle Nebraska Uni./USA’da 
yürütülmüştür. Araştırmada sonucunda protein kapsamı %7 ile %25 arasında değişmiş olup bu 
değişimin %5’inin genetik yapıdan kaynaklandığı belirlenmiştir.  En  yüksek  protein  Atlas-66  
veNap Hal çeşitlerinde belirlenmiş olup bu çeşitler ıslah proğramında fazla miktarda kullanılmıştır 
(Anonim, 1980). 

Innes and Blacwell (1985) kışlık buğdaylarda başaklanma ve bitki boyunun verim üzerine 
etkilerini tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada tekli melezlerden seçilen erkenci-geççi kısa ve 
uzun boylu hatları kullanmışlardır. Araştırma yağmur korunağı altındaki parsellerde yürütülmüş 
olup, ortalamada erkenci hatlar geççilere göre 0,42 t/ha daha fazla verim vermiştir. Erkencilik 
çiçeklenme sonrası su azlığında kuraklıktan kaçıştan dolayı önemli bir özellik olmuş ve şiddetli 
kuraklık ile geç ekimlerde daha fazla öneme sahip olmuştur. Çiçeklenme sonrası yaşanan yüksek 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 159

kuraklık sonucu uzun boylu çeşitlerde kısa boylulara göre daha fazla verim elde edilmiştir. Yüksek 
verim potansiyeline sahip kısa boylu çeşitler su miktarı azaldıkça verimlerinde de azalmalar 
olmuştur. 

1986-1987 yıllarında Breda’da yapılan çalışmada ileri verim denemesi kademesinde en 
yüksek ve en düşük %10’da yer alan makarnalık buğday çeşitleri kullanılmıştır. Araştırmada yüksek 
ve düşük verimli çeşitler arasında incelenen özelliklerde önemli farklılıklar bulunmuştur. Kurak 
koşullarda verim açısından erkenciliğin önemli olduğu görülmüştür. Stres koşulları altında tane 
verimi ile başaklanma günü arasında olumsuz ve önemli ilişki tespit edilirken, m2’de başak sayısı ve 
bitki boyu ile olumlu ilişki bulunmuştur (Anonim, 1987). 

Yürür ve ark. (1987) bazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitleri ile Bursa koşullarında 
yaptıkları verim ve adaptasyon denemelerinde sap ve başak uzunluğu, başakçık sayısı, başak 
başına dane verimi, bin dane ağırlığı ve verim gibi özellikle bakımından çeşitlerin farklılık 
gösterdiğini belirtmişlerdir.  

Yang and Baker (1991) ekmeklik buğdaylarda başaklanma tarihi, bitki boyu, başakta dane 
sayısı ve bin dane ağırlığının çeşitler arasında farklılık gösterdiğini, çeşit x yıl etkileşimlerinin bazı 
karakterler için önemli bazı karakterler için önemsiz olduğunu ifade etmişlerdir. 

Araştırmanın yürütüldüğü Trakya bölgesinde yıldan yıla değişmekle beraber yak1aşık 700,000 
hektarlık bir alanda hububat ekimi yapılmaktadır. Bu miktarın 80,000 hektarını arpa, kalanını 
buğday ekim alanları oluşturmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 9,400,000 ha olan buğday ekim alanının 
%5-7'sini kapsayan Trakya bölgesi ortalama 380-410 kg/da'lık verim ile üretimde %10-13 paya 
sahiptir (Anonim, 1999). Bölgenin ortalama buğday verimi Türkiye ortalamasından (210-220 kg/da) 
%70-80 daha fazladır (Anonim, 1997). Bu veriler buğday tarımının bölge için önemini ortaya 
koymaktadır.  

Rharrapti et al. (1998) yağmur ve sulama koşulları altında yürüttükleri tarla denemelerinde 
kuraklık yönünden farklılık gösteren 10 makarnalık buğday çeşidini kullanmışlardır. Denemede tane 
verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein ve SDS sedimantasyon özellikleri incelenmiştir. 
Araştırmada tane dolum döneminde kuraklık ve yüksek sıcaklık gibi yaprak kurumasını artıran 
koşullar tanede protein birikimine daha fazla etki etmiştir. Ayrıca protein oranı ile tane verimi (r=-
0,72***) ve bin tane ağırlığı (r=-0,65***) arasında olumsuz ilişki bulunmuştur. 

Turgut ve ark. (1998) tarafından farklı ekim sıklığı ve azot dozlarının Othalom ekmeklik buğday 
çeşidinde verim ve verim unsurlarına etkisini ortaya koymak için Bursa’da yürüttükleri denemede, 
uygulanan azot seviyelerinin bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı/başak, dane sayısı/başak, 
başak sayısı/m2 ve bin dane ağırlığı gibi verim unsurları ile dane verimini belirgin bir şekilde 
yükselttiğini tespit etmişlerdir.  

Trakya bölgesinde 1999-2000 yıllarında yürütülen ekmeklik buğday verim denemeleri 
sonucunda 812 kg/da ile Saroz-95 çeşidinden en yüksek verim alınırken, bu çeşidi 811 kg/da ile 
Gelibolu takip etmiştir. Yine aynı çalışmada en yüksek protein (%16.6) Golia çeşidinde 
belirlenirken, bunu %16,3 ile Saraybosna ve %15,9 ile Flamura-85 çeşitleri izlemiştir. En yüksek 
gluten değeri (42,4 ml) Saraybosna’da tespit edilmiştir (Anonim, 2000).  

Trakya bölgesinde 2000-2001 yıllarında bölgede üretimi yapılan çeşitlerin yer aldığı ekmeklik 
buğday verim denemesinde yapılan değerlendirmede Nisan ayındaki yüksek, Mayıs ayındaki 
düşük yağışın etkisinin önemli olduğu görülmüştür.  Nisan ayında 57,7 mm yağış düşerden, Mayıs 
ayı 19,2 ve Haziran’da 16,7 mm yağış kaydedilmiştir. Bunun sonucu olarak erkenci çeşitlerden 
yüksek verim elde edilmiştir. 662 kg/da ile 1 Nisan’da başaklanmasını tamamlayan Golia 
çeşidinden en yüksek verim alınırken, bu çeşidi 656 kg/da ile Pehlivan takip etmiştir. Aynı 
denemede en geç başaklanan Atilla-12, Bezostaya, Kırkpınar-79 ve Milena gibi çeşitlerden en 
düşük verim alınmıştır. Yine aynı çalışmada erken dönemdeki yüksek yağışlar neticesinde bitkiler 
bahar dönemindeki azotlu gübrelemeden yeterince yararlanmış ve neticesinde protein ile glutende 
yüksek değerlere ulaşılmıştır (Anonim, 2001).  

Yazgan ve Tatar (2002) Bursa koşullarında sıcaklık ve yağış artışlarının buğday verimi 
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi üzerine yapmış oldukları araştırmada buğday bitkisinin vejetatif 
gelişme ve sonrası dönemde sıcaklık ve yağış artışlarına karşı diğer gelişme dönemlerine göre 
daha duyarlı olduğu, sıcaklık artışlarının bitki gelişimini olumsuz yönde etkilediği sonucunu elde 
etmişlerdir. Bezostaya-1 çeşidinin kullanıldığı denemede vejetatif gelişme döneminde 5 mm yağış 
ve 20C sıcaklık artışında verim %19,5 azalarak 3809 kg/ha, 40C sıcaklık artışında %39 azalarak 
2884 kg/ha sonuçları elde edilmiştir. 
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Bu çalışmada Trakya’da yetiştirilen bazı buğday çeşitlerinin verimi ve kalitesi ile morfolojik ve 
fizyolojik bazı özellikleri incelenmiştir. Trakya buğday tarımına elverişli bir bölge olmasından dolayı
her yıl farklı kaynaklarca çeşitler getirilmekte bu çeşitler bölgede yeterli süre denemesi yapılmadan 
bölge üretiminde de yer almaktadır. Bu durum hububat üretiminde hastalıklar, soğuk ve kurak 
zararına neden olması, kalite düşüklüğü gibi bazı sorunlara sebep olmaktadır. Bu nedenle bu 
araştırma bölgede üretimi yapılan bazı çeşitlerle bölge için tescili yapılmış bazı çeşitlerin verim, 
morfolojik özellikler ve kalite açısından değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür.  
 
2- Materyal ve Yöntem 

 
Trakya bölgesinde üretimi yapılan bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin yer aldığı bu araştırma 

2003 ve 2004 yıllarında 2 yıl süreyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında 
yürütülmüştür. Denemede 20 çeşit kullanılmış ve tesadüf blokları deneme desenine göre 4 
tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede; dane verimi, bitki boyu, başaklanma ve olgunlaşma 
gün sayıları ile bin dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein ve sedimantasyon değerleri 
incelenmiştir.   

Denemelerin ekimleri Ekim ayının 2. haftasında, hasat işlemleri ise Haziran ayı sonunda 
yapılmıştır. Deneme parsel alanı ekimde 7 m2, hasatta 6 m2 olacak şekilde ekim ve hasat 
makineleri ile yapılmıştır. Yabancı ot mücadelesi kimyasal ilaçlarla yapılmış olup, gübrelemede 20-
20-0 kompoze gübre, üre (%46) ve amonyum nitrat (%33) kullanılmış ve toplam 14 kg/da saf N ile 
4 kg/da saf fosfor olacak şekilde yapılmıştır. 
 
Çizelge 1. Deneme yerinin bazı toprak özellikleri 

Özellikler Sonuç Özellikler Sonuç 
Bünye Tınlı Alınabilir fosfor (P) ppm 3,65 
pH   5,70 Alınabilir potasyum (K) ppm 217 
Kireç (%)  2,00 Alınabilir çinko (Zn) ppm 0,49 
Organik madde (%)  1,52 Alınabilir mangan (Mn) ppm 2,01 
 

Denemede dane verimi 6 m2‘lik parsel alanının hasadı sonucu elde edilmiştir. Başaklanma 
gün sayısı her parselde bitkilerin %50’sinde başakların bayrak yaprağı kınından tamamen çıktığı 
gün olarak belirlenmiştir. Olgunlaşma gün sayısı bitki ve yaprakların tamamının sarardığı zaman 
olarak dikkate alınmıştır. Bitki boyu her parselde sarı olum döneminde parselin farklı yerinden 
örnek olarak alınan 10 adet bitkinin kök boğazı ile başağın en üst noktası arasındaki mesafe 
ölçülmüştür. Bin dane ağırlığı her parselden alınan örneklerden otomatik sayım makinesiyle 1000 
dane sayılmış ve daha sonra hassas terazide (0,01 g duyarlı) tartılarak gram olarak tespit 
edilmiştir. Hektolitre ağırlığı 1 litrelik hektolitre terazisi ile tespit edilmiştir. Bulunan rakam 100 ile 
çarpılarak hektolitre değeri kilogram olarak bulunmuştur. Protein oranı kjeldahl yöntemine göre 
yapılmıştır. Toplam azot değeri 5.70 faktörü ile çarpılarak protein oranı % kuru madde üzerinden 
belirlenmiştir. Sedimantasyon değeri de yine enstitü laboratuvarında un ve laktik asit çözeltisi ile 
hazırlanmış süspansiyondaki un parçacıklarının gluten kalitesine göre şişmesi ve şişen 
parçacıkların belirli zaman içindeki çöken miktarının ml cinsinden hacminin ölçülmesi ile 
belirlenmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi JMP 5.0.1a bilgisayar istatistik programı 
kullanılarak yapılmıştır (Kalaycı, 2005). Ortalamalar asgari önemli fark (AÖF) testi ile 
karşılaştırılmıştır. 

 
Çizelge 2. Edirne ili 2003-2004 yılı ve uzun yıllara ait bazı iklim değerleri 

Sıcaklık (0C) 
Yıllar 

Toplam 
Yağış (mm) 

Nisbi 
Nem (%) En Düşük En Yüksek Ortalama 

2002-2003 678,9 68,5 -10,0 35,4 11,3 
2003-2004 496,5 69,3   -9,5 36,7 13,5 
Uzun Yıllar  596,9 69,6 -22,2 41,5 13,6 
Kaynak: Anonim, 2004. 
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3- Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Dane Verimi 

 
Dane verimi bakımından yıllar arasındaki fark önemli (0,05), çeşitler ile yılxçeşit etkileşimi çok 

önemli (0,01) bulunmuştur. Denemede parsellere ait dane verimleri Çizelge 3’te verilmiş olup 
çeşitler düzeyinde ortalamada en yüksek verim 752,2 kg/da ile Gelibolu, en düşük verim ise 592,9 
kg/da ile Golia çeşidinden alınmıştır. Golia çeşidinin verim potansiyeli çok düşük olmamasına 
rağmen özellikle birinci yılda erken dönemde yağışların az olması araştırmadaki en erkenci çeşit 
olan Golia’yı diğer çeşitlere göre daha fazla etkilemiştir. İkinci yılda toplam yağış miktarı düşük 
olmasına rağmen Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki yağış miktarı ve dağılımının daha düzenli 
olmasından dolayı denemenin ikinci yılında (707,8 kg/da) daha fazla verim alınmış olup birinci yıl 
verim ortalaması 660,0 kg/da, 2 yıllık deneme ortalaması ise 683,9 kg/da olarak gerçekleşmiştir 
(Çizelge 3).  

 
Çizelge 3. Denemede yer alan çeşitlerde tespit edilen parsel verimleri ile bitki boyu değerleri 

Dane Verimi (kg/da) Bitki Boyu (cm) Çeşit 
No 

Çeşitler 
2003 2004 Ortalama 2003 2004 Ortalama 

1 Bezostaya-1 613,7 642,0 627,8  gh 103,0 104,5 103,8 a 
2 Flamura-85 562,3 727,4 644,9 fgh 85,8 88,8 87,3 g 
3 Pehlivan 665,8 724,1 694,9 b-f 90,5 98,0 94,3 cd 
4 Golia 551,8 634,1 592,9 h 59,0 66,0 62,5 m 
5 Gelibolu 698,3 806,0 752,2 a 80,8 86,8 83,8 h 
6 Tekirdağ 755,1 694,2 724,6 a-d 77,3 83,8 80,5 ıj 
7 Kate-A-1 745,8 692,0 718,8 a-d 95,3 102,3 98,8 b 
8 Prostor 678,2 775,0 726,6 a-c 74,8 84,3 79,5 jk 
9 Atilla-12 614,5 727,0 670,7 d-g 72,0 84,0 78,0 jk 

10 Saraybosna 599,5 687,9 643,7 fgh 67,5 71,5 69,5 l 
11 Todora 695,0 759,7 727,3 a-c 86,3 99,3 92,8 cde 
12 Yantar 694,3 698,3 696,3 b-f 86,3 94,5 90,4 ef 
13 Miriana 674,5 730,9 702,7 a-e 87,0 91,5 89,3 fg 
14 Sadova-1 683,5 684,7 684,1 c-f 92,5 98,0 95,3 c 
15 Fatima-II 619,6 687,4 653,5 efg 80,0 86,3 83,1 hı 
16 Sana 597,1 686,3 641,7 fgh 71,3 83,3 77,3 k 
17 Mv-17 652,4 661,1 656,7 efg 90,3 94,3 92,3 de 
18 Dropia 588,5 709,6 649,0 efg 82,8 84,8 83,8 h 
19 Turan-2000 744,5 736,7 740,6 ab 86,5 93,3 89,9 efg 
20 Martar 766,4 691,5 728,9 a-c 84,0 93,0 88,5 fg 
 Ortalama 660,0 707,8 683,9 82,6 89,4 86,0 

 
Yıl: AÖF (AÖF: 0,05): 44,90 
Çeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 54,90 
YılxÇeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 77,64 

Yıl: AÖF (AÖF: 0,05): 4,31 
Çeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 2,93 
YılxÇeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 4,14 

 
3.2. Bitki Boyu 

 
Denemede bitki boyuna göre yapılan analiz sonucunda yıl, çeşitler ile bunların arasındaki 

etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Bitki boyu Trakya bölgesinde yağışlı yıllarda ve taban 
arazilerde yatmaya neden olduğu için çok önemli bir karakter olup bölge için uygun bitki boyu 85-90 
cm arasıdır (Anonim, 2002). Denemede çeşitlere ait bitki boyları Çizelge 3’te yer almış olup, en 
yüksek bitki boyu (103,8 cm) Bezostaya-1, en düşük boy (62,5 cm) ise Golia çeşidinde tespit 
edilmiştir. Bezostaya-1 çeşidinin kalitesi iyi olmasına rağmen veriminin düşük ve bitki boyunun 
uzun (Çizelge 3) olmasından dolayı Trakya bölgesinde üretimi yapılmamaktadır. İlkbahar dönemi 
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yüksek ve düzenli yağış dağılımından dolayı denemenin ikinci yılında 89,4 cm ile daha yüksek bitki 
boyuna ulaşılmıştır. Birinci yılında ise 82,6 cm olarak belirlenmiştir. 

 
3.3. Başaklanma Gün Sayısı 
 

Denemede ekim tarihinden itibaren her parselde başakların yaklaşık olarak %50’sinin 
görüldüğü gün dikkate alarak yapılan değerlendirme sonucunda başaklanma gün sayısı 
bakımından yıl ve çeşitler çok önemli (0,01) bulunurken, bunların arasındaki etkileşimi önemsiz 
çıkmıştır. Ekmeklik buğdaylarda orta erkencilik Trakya bölgesi için kuraktan kaçma veya düzensiz 
yağıştan daha az etkilenmesi bakımından önemli bir özelliktir. Ancak bu araştırmanın yürütüldüğü 
yıllarda Mayıs ayı yağışlarının yüksek olması neticesinde verimde geççi çeşitleri de ön plana 
çıkarmıştır. Denemede en erkenci çeşitler; Prostor (195,4), Golia (195,5) ve Kate A-1 (196,5), en 
geççi çeşitler ise Atilla-12 (209,9), Turan-2000 (209,4) ve Martar (209,1) çeşitleri olmuştur. 
Denemede ortalaması 203,4 gün olarak belirlenmiştir. 
 
3.4. Olgunlaşma Gün Sayısı 

 
Denemede yapılan değerlendirme sonucunda olgunlaşma gün sayısı bakımından yıl, çeşitler 

ve bunların arasındaki etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Erken olgunlaşma; geç dönemdeki 
yağış azlığından daha az etkilenme, ikinci ürün silajlık üretim yapılması ve daha az süne zararına 
neden olması gibi etkenlerden dolayı istenen bir özelliktir. Birinci yılda Nisan ayı ile toplamda daha 
düşük yağış miktarından dolayı daha erken olgunlaşma olurken deneme ortalaması 259,0 gün 
olarak tespit edilmiştir. Denemede en erken olgunlaşma yine Golia (247,0), Kate A-1 (248,3) ve 
Prostor (248,5) çeşitlerinde belirlenirken en geççi çeşitler ise Martar (269,8) ve Turan-2000 (269,3) 
çeşitleri olmuştur. 
 
Çizelge 4. Denemede yer alan çeşitlerde tespit edilen başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları 

Başaklanma Gün Sayısı Olgunlaşma Gün Sayısı Çeşit 
No Çeşitler 

2003 2004 Ortalama 2003 2004 Ortalama 
1 Bezostaya-1 210,8 204,0 207,4 bc 256,5 269,5 263,0 bc 
2 Flamura-85 207,3 198,8 203,0 fg 249,3 264,3 256,8 fgh 
3 Pehlivan 206,5 197,8 202,1 g 249,0 263,0 256,0 ghı 
4 Golia 201,8 189,3 195,5 ı 240,0 254,0 247,0 k 
5 Gelibolu 205,0 193,5 199,3 h 245,5 261,3 253,4 ıj 
6 Tekirdağ 203,8 193,8 198,8 h 244,0 259,5 251,8 j 
7 Kate-A-1 202,0 191,0 196,5 ı 240,8 255,8 248,3 k 
8 Prostor 201,5 189,3 195,4 ı 240,8 256,3 248,5 k 
9 Atilla-12 213,5 206,3 209,9 a 263,3 272,5 267,9 a 
10 Saraybosna 208,5 199,5 204,0 d-g 252,3 264,0 258,1 efd 
11 Todora 210,3 197,5 203,9 efg 256,5 266,5 261,5 bcd  
12 Yantar 211,3 200,8 206,0 cd 255,0 267,0 261,0 cde 
13 Miriana 210,5 198,8 204,6 def 252,3 268,0 260,1 cde 
14 Sadova-1 210,0 200,5 205,3 de 253,0 265,8 259,4 def 
15 Fatima-II 213,0 204,8 208,9 ab 264,3 273,5 268,9 a 
16 Sana 208,5 195,8 202,1 g 258,0 264,5 261,3 cde 
17 Mv-17 210,5 200,0 205,3 de 259,5 269,8 264,6 b 
18 Dropia 207,3 198,0 202,6 fg 240,5 267,0 253,8 hıj 
19 Turan-2000 214,0 204,8 209,4 ab 264,5 274,0 269,3 a 
20 Martar 213,5 204,8 209,1 ab 265,3 274,3 269,8 a 
 Ortalama 208,5 198,4 203,4 252,5 265,5 259,0 

 
Yıl: AÖF (AÖF: 0,05): 0,85 
Çeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 2,05 
YılxÇeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 2,90 

Yıl: AÖF (AÖF: 0,05): 1,77 
Çeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 3,19 
YılxÇeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 4,51 
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3.5. Bin Dane Ağırlığı 
 

Bin dane ağırlığı danenin irilik, dolgunluk, cılızlık durumu ile irmik ve un verimini tahmin 
etmeye yardımcı olan bir kalite özelliğidir. İri daneli çeşitlerin besi dokularının kabuğa oranı küçük 
danelerden daha yüksektir. Bu da un verimini artırmaktadır (Elgün ve ark. 2001).  

Denemede yapılan değerlendirme sonucunda bin dane ağırlığına göre çeşitler ile yılxçeşit 
etkileşimi çok önemli (0,01) bulunurken yıllar arasındaki fark ise önemsiz çıkmıştır. Araştırmada 
deneme ortalaması 40,7 g. olarak tespit edilirken ortalama değerlerde en fazla bin dane ağırlığı 
Sadova-1 (44,8 g), Pehlivan (44,7 g) ve Tekirdağ (43,7 g) çeşitlerinde tespit edilmiştir. Genetik 
olarak küçük dane yapısına sahip Golia (33,0 g) ve Saraybosna (34,4 g) en küçük dane ağırlına 
sahip olmuştur (Çizelge 5). 

 
3.6. Hektolitre Ağırlığı 

 
Buğdayın un verimi ile hektolitre ağırlığı arasında genelde olumlu ilişki vardır. Danenin şekli ve 

büyüklüğü, kabuğun ince veya kalın olması, karın girintisinin derin veya yüzeysel oluşu, kabuğun 
parlak olup olmayışı hektolitre ağırlığı üzerinde etkilidir (Elgün ve ark., 2001). Çeşitlerin hektolitre 
ağırlığı ne kadar yüksek ise un verimi de o kadar yüksek olur. Genellikle uzun daneli buğdaylar 
kısalara, küçük daneliler büyük danelilere, kalın kabuklular ince kabuklulara, karın girintisi derin 
olanlar yüzeysel olanlara ve yumuşak buğdaylar sert buğdaylara göre daha az hektolitre ağırlığına 
sahiptirler (Elgün ve ark., 2001). Dolayısıyla daha az un verimine sahip olurlar.  

Denemede yapılan değerlendirme sonucunda hektolitre ağırlığına göre yıl, çeşitler ile yılxçeşit 
etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. İkinci yılda fizyolojik olum dönemlerinde yağış düşmesi 
hektolitre ağırlıklarını etkilemiş ve daha düşük değerler elde edilmiştir. Deneme ortalaması 80,3 kg 
olarak tespit edilirken, ortalamada en fazla hektolitre ağırlığı Pehlivan (81,8 kg), Sadova-1 (81,5 kg) 
ve Flamura-85 (81,4 kg) çeşitlerinde ölçülmüştür. En düşük hektolitre ağırlığı denemede en geççi 
çeşitlerden olan Martar ve Turan-2000 çeşitlerinde tespit edilmiştir (Çizelge 5).  
 
Çizelge 5. Hasat sonrası çeşitlerden alınan numunelerde belirlenen bin dane ve hektolitre 
ağırlıkları.  

Bin Dane Ağırlığı (g) Hektolitre Ağırlığı (kg) Çeşit 
No Çeşitler 

2003 2004 Ortalama 2003 2004 Ortalama 
1 Bezostaya-1 42,8 41,1 42,0 de 81,5 81,2 81,3 a-d 
2 Flamura-85 42,5 42,4 42,4 cd 81,9 81,0 81,4 abc 
3 Pehlivan 45,4 44,2 44,7 ab 83,0 80,6 81,8 a 
4 Golia 32,8 33,1 33,0 k 82,5 75,2 78,8 ghı 
5 Gelibolu 41,0 39,0 40,0 fgh 81,9 78,5 80,2 b-g 
6 Tekirdağ 45,1 42,4 43,7 abc 81,7 79,6 80,6 a-f 
7 Kate-A-1 37,7 37,7 37,7 ı 81,2 78,2 79,7 e-h 
8 Prostor 39,0 39,2 39,1 h 80,6 78,4 79,5 fgh 
9 Atilla-12 41,9 40,3 41,1 ef 81,5 80,5 81,0 a-e 

10 Saraybosna 34,9 33,8 34,4 j 80,5 78,6 79,7 e-h 
11 Todora 40,0 41,3 40,6 fg 80,6 80,1 80,3 b-f 
12 Yantar 43,7 43,8 43,7 abc 81,3 79,6 80,5 a-f 
13 Miriana 40,9 40,8 40,9 ef 81,6 80,8 81,2 a-d 
14 Sadova-1 43,2 46,4 44,8 a 82,7 80,3 81,5 ab 
15 Fatima-II 43,5 43,5 43,5 bc 81,2 80,3 80,7 a-f 
16 Sana 39,3 41,0 40,1 fgh 80,0 79,9 79,9 d-g 
17 Mv-17 40,3 40,4 40,3 fgh 81,5 78,5 80,0 c-g 
18 Dropia 41,9 42,3 42,1 de 81,3 80,2 80,7 a-f 
19 Turan-2000 38,4 40,7 39,5 gh 78,5 78,2 78,3 hı 
20 Martar 42,2 39,4 40,8 efg 77,9 77,3 77,6 ı 

 Ortalama 40,8 40,6 40,7 81,2 79,3 80,3 

 
Yıl: AÖF (AÖF: 0,05): 0,73 
Çeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 1,31 
YılxÇeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 1,86 

Yıl: AÖF (AÖF: 0,05): 0,74 
Çeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 1,41 
YılxÇeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 1,99 
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3.7. Protein Oranı 
 
Denemede yapılan değerlendirme sonucunda protein oranına göre yıl, çeşitler ile yılxçeşit 

etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Denemenin ikinci yılı daha yüksek değerler elde edilmiş 
olup ortalama protein oranı %12,8 olarak gerçekleşmiştir.  

Genetik olarak ekmeklik kalitesi iyi olan Bezostaya-1 çeşidi araştırmada %15,1 ile en fazla 
proteine sahip çeşit olurken bu çeşidi Flamura-85 (%13,9), Dropia (%13,7) ve Golia (%13,6) takip 
etmiştir. Araştırmada Todora ve Miriana çeşitleri %11,7 ile Sana çeşidi ise %11,8 ile en düşük 
protein oranına sahip olmuştur (Çizelge 6). Genetik ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak normal 
şartlarda buğdayların ham protein oranı %7-14 arasında değişir. Un proteinlerinin %15’ini teşkil 
eden albümin ve globülinin biyolojik değeri yüksek olup, teknolojik değeri yoktur. Proteinin %85’ini 
oluşturan gluten ise teknolojik öneme sahip olup biyolojik değeri düşüktür. Tahıllarda protein miktarı 
çeşit, çevre ve toprak faktörlerine göre değişir. Protein miktarına iklim ve topraktaki alınabilir azot 
oranının önemli etkisi vardır. Topraktaki alınabilir azot oranı arttıkça danedeki protein miktarı da 
yükselir (Elgün ve ark., 2001).  
 
3.8. Sedimantasyon 

 
Sedimantasyon buğday ununun sulu zayıf asitlerde su alarak şişmesi neticesinde meydana 

gelen plastik özün hacminin ölçülmesi sonucu elde edilir. Sedimantasyon değeri gluten miktar ve 
kalitesini belirttiği gibi gluten kalitesi aynı olan buğdayların protein miktarının tahmin edilmesinde de 
kullanılan bir yöntemdir. Bu değerin yüksek olması özün (gluten) iyi su tuttuğunu ve bu unlardan 
yapılan ekmeklerin hacimlerinin yüksek olduğunu gösterir (Elgün ve ark., 2001). 

Denemede yapılan değerlendirme sonucunda sedimantasyon değerine göre yıl, çeşitler ile 
yılxçeşit etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Sedimantasyonun protein ile yüksek oranda 
ilişkili olması bakımından proteine paralel değerler elde edilmiştir. Yapılan çalışmada 
sedimantasyon oranında da denemenin ikinci yılı yüksek değerler elde edilmiş olup deneme 
ortalaması 37,2 ml olarak belirlenmiştir. Gelibolu çeşidi 45,8 ml ile en fazla sedimantasyon 
değerine sahip olurken Bezostaya-1 (45,4 ml) ve Flamura-85 (43,3 ml) bu çeşidi takip etmiştir. En 
düşük sedimantasyon değerleri 29,6 ml ile Sana ve 31,7 ml ile Sadova-1 çeşitlerinde tespit 
edilmiştir (Çizelge 6).  
 
Çizelge 6. Denemede yer alan çeşitlerden belirlenen protein ve sedimantasyon değerleri 

Protein oranı (%) Sedimantasyon (ml) Çeşit 
No Çeşitler 

2003 2004 Ortalama 2003 2004 Ortalama 
1 Bezostaya-1 14,2 15,9 15,1 a 42,0 48,9 45,4 a 
2 Flamura-85 12,9 14,9 13,9 b 36,1 50,5 43,3 b 
3 Pehlivan 11,2 14,4 12,8 ef 31,3 39,4 35,3 hıj 
4 Golia 12,3 14,9 13,6 bcd 31,4 46,5 39,0 f 
5 Gelibolu 11,5 14,3 12,9 e 35,2 56,5 45,8 a 
6 Tekirdağ 11,9 14,9 13,4 cd 34,3 49,5 41,9 c 
7 Kate-A-1 10,5 14,4 12,5 ghı 31,3 37,5 34,4 jk 
8 Prostor 10,6 13,8 12,2 hıj 26,4 47,9 37,1 g 
9 Atilla-12 12,1 13,0 12,5 fgh 37,8 43,8 40,8 de 

10 Saraybosna 11,9 13,6 12,7 efg 36,5 43,4 39,9 ef 
11 Todora 10,9 12,5 11,7 l 30,8 33,4 32,1 lm 
12 Yantar 11,6 12,8 12,2 ıj 33,3 34,3 33,8 k 
13 Miriana 11,3 12,1 11,7 l 32,6 32,9 32,8 l 
14 Sadova-1 11,3 12,8 12,1 jk 28,6 34,8 31,7 m 
15 Fatima-II 11,6 13,1 12,3 hıj 36,4 31,7 34,0 k 
16 Sana 10,5 13,2 11,8 kl 26,0 33,1 29,6 n 
17 Mv-17 11,7 14,8 13,3 d 30,6 41,0 35,8 hı 
18 Dropia 12,3 15,1 13,7 bc 35,4 46,3 40,9 d 
19 Turan-2000 11,5 13,5 12,5 f-ı 34,2 38,2 36,2 h 
20 Martar 11,0 13,9 12,4 g-j 33,4 36,7 35,1 ıj 
 Ortalama 11,6 13,9 12,8 33,2 41,3 37,2 

 
Yıl: AÖF (AÖF: 0,05): 0,48 
Çeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 0,33 
YılxÇeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 0,46 

Yıl: AÖF (AÖF: 0,05): 0,53 
Çeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 0,94 
YılxÇeşit: AÖF (AÖF: 0,05): 1,33 
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3.9. İncelenen Özelliklere İlişkin Korelasyon Katsayıları 
 

Bu çalışmada ölçümü yapılan verim, bazı morfolojik özellikler ile bazı kalite özellikleri arasında 
ikili ilişkilerde incelenmiştir. İkili ilişkilere ait elde edilen değerler Çizelge 7’de verilmiştir. 

Denemede verim ile verim ve bazı morfolojik özellikler arasında yapılan değerlendirme 
sonucunda; dane verimi ile bitki boyu (r= 0,234) ve olgunlaşma gün sayısı (r= 0,208) arasında 
olumlu ve çok önemli (0,01), başaklanma gün sayısı (r=-0,242) arasında olumsuz ve çok önemli 
ilişki tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede verim ile hektolitre ağırlığı (r= -0,248) arasında 
olumsuz ve çok önemli ilişki olduğu belirlenmiştir. Bitki boyu ile olgunlaşma gün sayısı (r=0,363), 
bin dane ağırlığı (r=0,478) ve protein oranı (r=0,292) arasında olumlu ve çok önemli ilişki 
bulunmuştur. Başaklanma gün sayısı ile bin dane ağırlığı (r=0,248) ve hektolitre ağırlığı (r=0,357)  
arasında olumlu ve çok önemli ilişki bulunurken, protein oranı (r= -0,570) ve sedimantasyon (r= -
0,484) arasında olumsuz ve çok önemli ilişki belirlenmiştir.  
 
Çizelge 7. Araştırmada dane verimi ile diğer bazı özellikler arasındaki ikili ilişkilere ait korelasyon 
katsayıları. 

 VRM BB BGS OGS BDA HA PO 
BB  0,234**       
BGS   -0,242**     0,048      
OGS 0,208** 0,363**   -0,021     
BDA     0,123 0,478** 0,248**     0,177*    
HA -0,248**     0,038 0,357** -0,310** 0,295**   
PO     0,032 0,292** -0,570**  0,432**   -0,043 -0,307**  
SED     0,200*     0,094 -0,484**  0,312**   -0,105 -0,309** 0,797** 
**:P<0,01 ve *: P<0,05. VRM: Verim, BB: Bitki boyu, BGS: Başaklanma gün sayısı, OGS: Olgunlaşma gün sayısı, BDA: Bin 
dane ağırlığı, HA: Hektolitre ağırlığı, PO: Protein oranı, SED: Sedimantasyon. 
 

Olgunlaşma gün sayısı ile protein oranı (r=0,432) ve sedimantasyon (r=0,312) arasında olumlu 
ve çok önemli ilişki, hektolitre ağırlığı ile (r=-0,310) olumsuz ve çok önemli ilişki tespit edilmiştir. 
Kalite özellikleri arasında yapılan korelasyonda; bin dane ağırlığı ile hektolitre ağırlığı (r=0,295) ve 
protein oranı ile sedimantasyon (r=0,797) arasında olumlu ve çok önemli ilişki belirlenmiştir. 
Araştırmada hektolitre ağırlığı ile protein oranı (r=-0,307) ve sedimantasyon değeri (r=-0,309) 
arasında olumsuz ve çok önemli ilişki tespit edilmiştir. 
 
4-Sonuç 
 

Sonuç olarak yapılan bu araştırmada Gelibolu bölgenin en verimli çeşidi olarak belirlenirken 
bitki boyu bakımından da bölgeye uygun olduğu görülmüştür. Prostor, Kate A-1 ve Golia en erkenci 
çeşitler olarak tespit edilirken, Gelibolu ve Tekirdağ bu çeşitleri takip etmiştir. Kalite özellikleri 
açısından yapılan değerlendirmede bin dane ve hektolitre ağırlığında en yüksek değerler Pehlivan 
ve Sadova-1 çeşitlerinde belirlenmiştir. Ekmeklik buğday kalitesinde çok önemli unsurlarından olan 
protein oranında en yüksek değer Bezostaya-1 ve Flamura-85 çeşitlerinde belirlenirken en yüksek 
sedimantasyon miktarı Gelibolu’da ölçülmüştür. 
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Özet  

 
Bu çalışma, bazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin Isparta ekolojik koşullarına adaptasyonunu 

belirleyebilmek amacıyla 2005-2007 yılları arasında iki yıl süre ile Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden 
temin edilen 8 ekmeklik (Bayraktar, Gün-91, İkizce, Demir, Bezostaja-1, Sultan, İzgi, Yıldız)  ve 5 makarnalık 
(Kızıltan, Ç-1252, Mirzabey, Kümbet ve Yelken) buğday çeşidi kullanılmıştır. Denemeler, tesadüf blokları 
deneme desenine göre 1.2 x 8.0 m ebatlarındaki parsellere metrekareye 450 tohum gelecek şekilde ve ekim 
ayının ilk haftasında, 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Parsellere, ekimle birlikte dekara 14 kg Diamonyum 
Fosfat (DAP) ve sapa kalkma döneminde dekara 6 kg saf azot hesabıyla Amonyum Sülfat gübresi verilmiştir. 
Yabancı ot kontrolü kimyasal ot öldürücü kullanılarak yapılmış ve başka bir bakım işlemi uygulanmamıştır. 
Ekmeklik ve makarnalık çeşitlerden elde edilen veriler ayrı ayrı SAS istatistik programında analiz edilmiştir. 
Elde edilen verilere göre Isparta ekolojik koşulları için en iyi ekmeklik buğday çeşitlerinin Bayraktar (389 kg/da) 
ve Gün-91 (388 kg/da), makarnalık çeşitlerinin ise Mirzabey (353 kg/da), Kızıltan (341 kg/da) ve Ç-1252 (327 
kg/da)  olduğunu söyleyebiliriz. Henüz bölgemizde yetiştiriciliği yapılmayan Bayraktar ve Mirzabey çeşitlerinin 
ekimine önem verilmesi buğday tarımı açısından bir alternatif olarak düşünülebilir.           
 
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Makarnalık buğday, Adaptasyon, Verim  
 
 

Determination of Yield and Some Yield Components of Some Bread and 
Durum Wheat Cultivars to Isparta Ecolojical Conditions 

 
Abstract  
 

The research was conducted at the research farm of Agriculture Faculty at Süleyman Demirel Universty 
during 2005-2007 years to determine adaptation ability of some bread and durum wheat cultivars to Isparta 
ecolojical conditions. Eight bread wheat (Bayraktar, Gün-91, İkizce, Demir, Bezostaja-1, Sultan, İzgi, Yıldız) 
and 5 durum wheat (Kızıltan, Ç-1252, Mirzabey, Kümbet, Yelken) cultivars were obtained from Ankara 
Universty, Anatolian Agriculture Research Institute (Eskişehir) and Field Crops Center Research Institute 
(Ankara) used as a research material. Experiments were set up as randominized complate block desing with 
three replications. Each plot was 1.2 x 8 m in size and 450 seeds per square meter was sown at first week of 
October. Fertilizers were broadcast  14 kg/da DAP (at sowing time) and 6 kg/da Amoniumsulfate (at after 
tillering period). Herbicide was used for weed control. Data was analized with SAS statistical programme. 
Bread wheat cultivars Bayraktar (389 kg/da) and Gün-91 (388 kg/da) and durum wheat cultivars Mirzabey 
(353 kg/da), Kızıltan (341 kg/da) and Ç-1252 (327 kg/da) has the highest yields. Bayraktar and Mirzabey 
cultivars, which are not yet sown at Isparta could be used as alternative varieties for wheat crop.  
 
Key Words: Bread wheat, Durum wheat, Adaptation, Yield 
 
1. Giriş 

 
Dünya nüfus artışına bağlı olarak, insan beslenmesi yönünden gerekli bitkisel ve hayvansal 

gıdalara olan gereksinimde hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle tarımsal üretimin artırılması 
amacıyla yürütülen çalışmalar güncelliğini korumaktadır. Günümüz koşullarında özellikle bitkisel 
üretimi arttırmanın tek yolu ise birim alan verimlerinin arttırılmasıdır. Bu amaçla üstün verim 
potansiyeline sahip, hastalık ve zararlılara dayanıklı, uygulanan yetiştirme tekniklerine tepkileri iyi 
olan ıslah çeşitlerinin geliştirilmesi ve bu çeşitlerin sertifikalı tohumluklarının kullanılması yanında, 
bu çeşitlerin en uygun ekolojik koşullarda yetiştirilmeleri gerekmektedir. Gerek dünyada ve gerekse 
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ülkemizde insan beslenmesinde tüketilen gıda maddelerinin başında tahıllar ve bunlardan elde 
edilen gıda maddeleri gelmektedir. Tahıllar, insan beslenmesi için gerekli olan protein ve kalorinin 
% 50’sini sağlamaktadır. Tahılların hayvan beslenmesindeki payı da dikkate alınırsa, insanların 
günlük toplam besin tüketiminin yaklaşık 3/4’ünü tahılların oluşturduğu görülmektedir (Kün, 1988). 
Buğday ürününden elde edilen un, bulgur, makarna, nişasta insan beslenmesinde; buğday 
bitkisinin sapları ise kağıt-karton sanayinde ve hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle 
gerek Dünya’ da ve gerekse ülkemizde özellikle  buğday üretiminde herhangi bir nedenle azalma 
olduğunda gerek ekmek fiyatları veya gerekse undan yapılan gıda maddelerinin fiyatları yükselerek 
doğrudan herkesi etkilemektedir. Her ülkenin buğday üretimi yönünden kendine yeterli olması ve 
stoklarında yeterince buğday ürünü bulundurması stratejik bir önem arz etmektedir (Gül, 2004). 
Ülkemizde, kişi başı yıllık buğday tüketiminin yaklaşık 200-225 kg olduğu düşünülürse; toplam 
nüfusumuz için yaklaşık 15-16 milyon ton buğdaya ihtiyaç vardır. Bu rakama üretim amacıyla 
kullanılan tohumluk ile üretim-pazarlama zinciri sırasında kayıp olan ve kullanım dışı kalan yaklaşık 
2.5 milyon ton buğday ürününü eklersek ulusal buğday gereksinimimizin 18-19 milyon ton olduğu 
görülmektedir (Süzer, 2004).. Hem ulusal ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de bölgemizde ve dünya 
genelinde artacak olan buğday pazarında yerimizi alabilmek amacıyla buğday üretimimizin en az 
yılda yaklaşık % 2 oranında arttırılma zorunluluğu vardır (Ekiz ve ark., 2000). FAO verilerine göre 
dünyada yaklaşık 216 milyon ha buğday ekilişi, 606 milyon ton üretimi olup (Anonymous 2006), 
buğday üretimine ayrılan alanın yaklaşık % 8-10’unda ise makarnalık buğday yetiştirilmektedir 
(Joppa, 1993). Ülkemizde ise yaklaşık 13 milyon ha olan tahıl ekim alanlarından buğdaya arılan 8.5 
milyon ha’lık alandan 20 milyon ton üretim yapılmaktadır (Anonim, 2006). Buna göre ülkemiz 
buğday üretimi yönünden kendine yeterli ülkeler arasında yer almasına karşın, son yıllarda buğday 
(özellikle makarnalık buğday) ithal eder duruma gelmiştir. 1970’li yıllarda Türkiye’de makarnalık 
buğday ekim alanı toplam buğday ekim alanının yaklaşık % 30’unu oluştururken (Klatt ve ark. 
1973), bu oran günümüzde % 15’lere kadar düşmüştür. Türkiye makarnalık buğday ekim alanı ve 
üretimine ilişkin istatistiki bilgiler olmamasına karşın; yaklaşık 2 milyon ha ekim alanına ve 5 milyon 
ton üretime sahip olduğu kabul edilmektedir. (Uzunlu ve Bayaner, 1993, Sezgin, 2004, Özberk ve 
Özberk, 2004). 

Farklı ekolojik koşullara uyum yetenekleri yüksek buğday çeşitlerinin ve buğday verimine etkili 
olan çevresel faktörlerin bilinmesi oldukça önemlidir. Işık x sıcaklık interaksiyonu, yağış rejimi, ekim 
sıklığı ve toprak faktörleri buğdayın adaptasyon yeteneğini belirleyen çevresel etmenlerin başında 
gelmektedir. Buğday çeşitlerinin uygun ekolojilerde yetiştirilmemesine bağlı olarak, olumsuz 
çevresel faktörlerinde etkisiyle; bitki çıkışı ve gelişmesinde noksanlıklar ile önemli verim 
düşüklükleri gerçekleşebilmektedir (Kaya ve ark. 2004). Buğday yetiştiriciliğinde çeşit x çevre 
ilişkileri önemli olup, incelenen özellikler yönünden çeşiten önemli faktördür (Baenziger ve ark. 
1985) 

Kışlık buğday çeşitleri vernalizasyon ve uyum yetenekleri yönünden önemli varyasyonlar 
gösterebilmektedir. Değişik buğday çeşitlerinin farklı ekolojilere uyum yetenekleri ve verim 
potansiyelleri çeşitlerin fizyolojilerinden kaynaklanmaktadır (May ve Van Sanfort 92, Atak, 97). 
Nitekim, Yürür ve ark (1987)’nın bazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitleri ile  Bursa 
koşullarında yaptıkları verim ve adaptasyon denemelerinde, incelenen sap uzunluğu, başak 
uzunluğu, başakçık sayısı, başak başına tane verimi, bin tane ağırlığı ve verim gibi karakterler 
yönünden çeşitlerin farklılık gösterdiğini, uzun süreli programlar sonucunda en iyi performans 
gösteren çeşitlerin yöre çiftçilerine önerilebileceğine değinmişlerdir.  

İngiltere’de yapılan bir çalışmada; kışlık buğday tarımında yüksek oranda adaptasyon ve 
ekonomik bir verim amacıyla, genotiplerin yetiştirildiği coğrafi bölge koşullarında uygun bir 
zamanda ve erken çiçeklenmeleri gerektiğini, ancak çiçeklenmenin yörenin ilkbahar donlarından da 
etkilenmemesi gerektiği vurgulanmıştır (Worland, 1996).  Tokat Erbaa şartlarında 2000-2001 ve 
2001-2002 yıllarında yürütülen bir araştırmada; dokuz makarnalık buğday çeşidinde tane verimi 
yanında başaklanma süresi, başaklanma-erme süresi, metrekarede başak sayısı, bitki boyu, başak 
tane sayısı, başak tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. 
İncelenen karakterler bakımından her iki yılda da çeşitler arasında önemli (P<0.05) farklılıklar 
bulunduğu, iki yılın ortalamasına göre tane veriminin 434.0-578.0 kg/da arasında değiştiği 
bildirilmiştir (Sönmez ve Kral, 2004).  

Erzurum ilinde yürütülen çalışmada, 12 adet makarnalık buğday çeşidinin verim yetenekleri 
belirlenmeye çalışılmış olup, verim ile verimi etkileyen sekiz farklı verim komponentinin ele alındığı 
araştırmada Ankara-98 makarnalık buğday çeşidi en yüksek verimli (308 kg/da) çeşit olarak 
belirlenmiştir (Ayçiçek ve Yıldırım, 2006).  
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Özberk ve ark. (2005), makarnalık buğday çeşitlerinin verim performansları ve istikrarlarını 
ortaya koymak amacıyla yaptıkları çalışmalarında tescil edilen ve üretime alınan bir çeşidin 
ortalama ömrünün 10 yıl olduğunu iyi kalite özelliklerine sahip yeni çeşitlerin periyodik olarak 
eskilerin yerini alması gerekliliğini vurgulamışlardır. 

Ankara’da yapılan başka bir çalışmada, 6 ekmeklik buğday çeşidi denemeye alınmış olup, 
başakta tane ağırlığı dışında ele alınan bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakçık ve tane 
sayısı, kardeş sayısı, bin tane ağırlığı, tane verimi ve hasat indeksi özelliklerinde yıl x çeşit 
interaksiyonunun önemli olduğu saptanmış ve yeni tescil edilen çeşitlerin eski çeşitlere göre verim 
potansiyellerinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Kaya ve ark 2004.). 

Bu çalışma, 8 ekmeklik ve 5 makarnalık buğday çeşidinin Isparta ekolojik koşullarında verim 
ve bazı verim unsurlarını belirleyebilmek amacıyla, 2005-2007 yılları arasında 2 yıl süreyle 
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama çiftliği arazilerinde 
yürütülmüştür.  
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Bu araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği tarlalarında 2005-

2007 yılları arasında 2 yıl süre ile yürütülmüş, denemede materyal olarak T.C. Tarım Bakanlığı 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden sağlanan 8 ekmeklik buğday çeşidi (Bayraktar, 
Gün-91, İkizce, Demir, Bezostaja-1, Sultan, İzgi, Yıldız) ve 5 makarnalık buğday (Kızıltan, Ç-1252, 
Mirzabey, Kümbet ve Yelken) çeşidi kullanılmıştır. Denemeler her iki yılda da ekim ayında ve bir 
önceki yıl nadasa bırakılmış alanlarda; tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Makarnalık ve ekmeklik buğday çeşitleri aynı deneme alanında ancak ayrı denemeler 
şeklinde planlanmıştır. Ekim; boyu 8 m, genişliği 1.2 m (20 cm sıra arası) olacak şekilde 9.6 m2 

büyüklüğündeki parsellerde metrekareye yaklaşık 450 tohum gelecek şekilde parsel ekim makinesi 
ile yapılmıştır. 

Denemede tüm parsellere ekimden önce dekara 6 kg P2O5 gelecek şekilde DAP 
(Diamonyumfosfat) gübresi verilmiştir. Kardeşlenme döneminde ise dekara 6 kg saf N hesabıyla 
amonyum sülfat gübresi uygulanmıştır. Yabancı ot mücadelesi kardeşlenme döneminde yapılmış 
ve 200 cc/da etkili madde hesabı ile 2.4 D esaslı herbisit kullanılmıştır. Her parselden rastgele 
alınan 10’ar bitkide bitki boyu, başakta başakçık ve tane sayısı ile başakta tane ağırlığı karakterleri 
belirlenmiştir (Genç ve ark. 1988).  Bitkiler hasat olgunluğuna geldiklerinde parsel baş ve 
sonlarından 50’şer cm ve kenarlarından 1’er sıra kenar tesiri olarak atıldıktan sonra geri kalan alan 
orakla hasat edilmiştir. Birkaç gün kurutulan bitkiler, parsel harman makinesi ile harmanlanmış ve 
elde edilen taneler hassas terazide tartılarak parsel verimleri saptanmış, daha sonra birim alan 
tane verimine çevrilmiştir. Ayrıca her parselde elde edilen tanelerden 4 x 100’er adet sayıldıktan 
sonra ayrı ayrı tartılmış, ortalaması alınıp 10 ile çarpılmasıyla, bin tane ağırlıkları belirlenmiştir. 
Araştırmadan elde edilen verilerle, tesadüf blokları deneme desenine göre SAS istatistik paket 
programı kullanılarak varyans analizi yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklılıklar AÖF testi 
kullanılarak değerlendirilmiştir.  
 
2.1. Araştırma Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri   

 
Tarla denemelerinin kurulduğu ve uzun yıllara ilişkin iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Denemenin yürütüldüğü her iki yılda da ekim temmuz ayları alınan yağış toplamları uzun yıllar 
verilerinden daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. Denemenin ikinci yılında alınan toplam yağış 
birinci yıla göre daha düşük olmuş ve yağışın aylara dağılımı da düzensiz olmuştur.  Özellikle 
birinci deneme yılında Mart-Mayıs ayları arasında yaklaşık 188 mm olan toplam yağış, ikinci yıl 
aynı aylarda yaklaşık 80 mm olarak gerçekleşmiştir. 

Ortalama sıcaklık yönünden ise denemenin yürütüldüğü yıllar ile uzun yıllar ortalaması 
birbirine yakın değerler göstermekle birlikte; Mart-Temmuz ayları arası ortalama sıcaklık dereceleri 
uzun yıllar ortalamasından oldukça yüksek olarak belirlenmiştir. (Çizelge 1).  
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Çizelge 1. Denemenin yapıldığı dönemler ile uzun yıllar ortalamasına ilişkin bazı iklim verileri 
Aylar 

İklim 
Faktörleri Yıllar 

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Top. 
ve 

Ort. 

2005 20.9 43.7 22.8 105.7 87.9 36.1 58.1 33.7 17.4 30.4 456.7 

2006 140.7 79.8 0.0 53.7 27.7 105.5 38.9 43.8 25.7 3.5 519.3 

2007 30.7 91.8 97.2 88.6 41.9 25.8 22.3 32.2 25.6 11.4 467.5 
Yağış 
(mm) 

1972-
2006 

28.9 76.9 98.0 46.9 28.0 42.9 56.6 50.8 24.4 11.4 464.8 

2005 11.4 6.2 4.0 3.3 2.5 6.7 11.0 16.1 20.6 24.8 10.7 

2006 13.4 6.1 2.2 0.1 2.6 6.8 11.8 15.8 21.2 24.0 10.4 

2007 14.4 7.4 2.7 1.1 3.1 7.1 9.5 17.5 21.6 24.9 10.9 
Sıcaklık 
(oC) 

1972-
2006 

12.0 7.5 3.0 2.5 5.1 6.3 10.8 15.6 20.1 23.9 10.7 

Kaynak: Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 
 

Denemenin kurulduğu yerin toprak özelliklerine ilişkin veriler Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgede 
görüldüğü gibi, denemenin kurulduğu alanın toprakları; tekstür bakımından tınlı, alkali (pH değeri 
8.1), katyon değişim kapasitesi % 36 ve toplam tuz içeriği % 0.025 olan, kireççe zengin (255 gr/kg), 
elverişli fosfor (199 mg/kg P2O5) ve azot (% 0.14 N) yönünden fakir, potasyum bakımından zengin 
(75.4 kg/da K20) ve organik madde bakımından fakir (13.4 g/kg) bir topraktır (Akgül ve Başayiğit 
2005). 
 

Çizelge 2. Deneme alanı toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri* 

Teks. 
Sınıfı 

Kil 
(%) 

Silt (%) Kum 
(%) 

pH 
1:1 

EC 106 

(dS/m) 
CaCO3 

(Kireç) 

Organik 
madde 
(g/kg) 

El. P. 
(mg/kg) 

Azot 
(%) 

Yarayışlı 
nem 
(%) 

Tınlı 23.1 33.9 43.0 8.1 400 255 13.4 199 0.14 8.35 
*:Süleyman Demirel Üniversitesi Toprak Bölümü laboratuarlarında yapılmıştır 
 
3. Bulgular ve Tartışma 

 
Çalışmada; hem ekmeklik buğdaylarda hem de makarnalık buğdaylarda; bitki boyu, başak 

uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane verimi, bin tane ağırlığı ve 
tane verimi özellikleri incelenmiştir. Ele alınan özelliklere ilişkin elde edilen verilerle yapılan varyans 
analiz sonuçları ve ortalamalar ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda ayrı başlıklar altında aşağıda 
verilmiştir. 

 
3.1. Ekmeklik Buğdaylar 

 
Isparta koşullarında 8 ekmeklik buğday çeşidinde verim ve bazı verim unsurlarının 

belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada ele alınan özelliklere ilişkin elde edilen verilerle yapılan 
varyans analiz sonuçları çizelge 3’te verilmiştir.  

  
Çizelge 3. Ekmeklik buğdaylarda incelenen özelliklere ilişkin varyans analizi 

Varyasyon 
Kaynakları 

Bitki Boyu 
(cm) 

Başak 
Uzunluğu 

(cm) 

Başakçık 
Sayısı 

(adet/başak) 

Tane 
Sayısı 
(adet) 

Tane Ağırlığı
(g) 

Bin Tane 
Ağırlığı (g) 

Verim 
(kg/da) 

Yıl  ** ** * ** ** ** ** 
Çeşitler ** ** ** ** ** ** ** 
Yıl x Çeşit öd öd öd * ** öd ** 
CV 6.49 6.48 5.48 9.18 9.49 4.16 6.24 
*: % 5,  **: % 1 düzeyinde önemli, öd: Önemli değil 
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Çizelgede de görüldüğü gibi, bitki boyu, başak uzunluğu ve bin tane ağırlığı yönünden çeşitler 
ve yıllar arasındaki farklar 0.01; başakta tane ağırlığı ve tane verimi yönünden çeşitler, yıllar ve yıl x 
çeşit interaksiyonları 0.01; başakta başakçık sayısı yönünden çeşitler arası farklılıklar 0.01, yıllar 
arası farklılıklar 0.05; başakta tane sayısı yönünden ise yıllar ve çeşitler arası farklılıklar 0.01, yıl x 
çeşit interaksiyonu 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. İncelenen özelliklere ilişkin ortalamalar ve 
önemlilik düzeyleri Çizelge 4’ de özetlenmiştir. 

Çizelge 4’ün incelenmesinden de görüleceği gibi, birinci deneme yılında 86.7 cm olan bitki 
boyu ortalaması, ikinci yıl 75.3 cm olarak ölçülmüştür. İki yılın ortalaması olarak en uzun bitki boyu 
88,0 cm ile Bayraktar çeşidinde elde edilmiş, bunu Gün 91 (88,1 cm) ve Demir (87,5 cm) çeşitleri 
izlemiştir. En düşük bitki boyu ise İzgi ve Yıldız çeşitlerinde (sırasıyla 72.0 ve 74,9 cm) 
saptanmıştır. 

Başak uzunluğu yönünden de ilk deneme yılında daha yüksek sonuçlar elde edilmiş ve 1. yıl 
başak uzunluğu ortalama 8,8 cm olarak gerçekleşmiştir. İkinci yılda ise bitki boyunda olduğu gibi 
başak uzunluğu değeri azalmış ve 7.8 cm olarak elde edilmiştir. Çeşitler incelendiğinde ise, en 
uzun başak uzunluğu ortalamalarının Bayraktar, Yıldız ve Sultan çeşitlerinden elde edildiği 
görülmektedir. En kısa başak uzunluğu ise Demir ve İkizce çeşitlerinde saptanmıştır (Çizelge 4). 

Başakta başakçık sayısı yönünden de bitki boyu ve başak uzunluğuna benzer şekilde ilk 
deneme yılında 17.3 adet ile en yüksek ortalama elde edilmiş olup, ikinci deneme yılında bu değere 
16.7 adete düşmüştür. Çeşitlerin ortalamasına bakıldığında ise başakçık sayısı yönünden 
Bayraktar, Gün 91 ve Yıldız çeşitlerinin en iyi performans gösteren çeşitler olduğu görülmektedir. 
İkizce, Demir ve İzgi çeşitlerinde ise başakçık sayıları en düşük olarak tesbit edilmiştir. 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi, başakta tane sayısı yönünden yıl x çeşit interaksiyonu önemli 
bulunmuştur. Birinci yıl çeşitlerin ortalamasına bakıldığında, yine Bayraktar çeşidinin en iyi 
sonuçları (42.8 adet) verdiği, İkizce ve Demir çeşitlerinde ise en düşük ortalamaların elde edildiği 
görülmektedir. İkinci yılda ise birinci yılda olduğu gibi Gün 91 ve Bayraktar çeşitleri en yüksek 
değerleri vermiş, Demir, İzgi ve Bezostaja çeşitleri en düşük ortalamalara sahip olmuşlardır. 
Denemenin ikinci yılında iklim koşullarına bağlı olarak tüm çeşitlerde başakta tane sayısı 
ortalamaları azalış göstermiştir. 

Başakta tane ağırlığı yönünden, başakta tane sayısına bağlı olarak 1. yıl en yüksek ortalama 
1.97 g ile Bayraktar çeşidinden elde edilmiş, bunu 1.65 g ile Gün 91 çeşidi izlemiştir. En düşük tane 
ağırlığı ise İkizce ve Demir çeşitlerinden saptanmıştır. İkinci yılda Gün 91 çeşidi en yüksek 
ortalamaları verirken, bunu Bayraktar çeşidi takip etmiştir. En düşük ortalamalar ise Demir, İkizce 
ve İzgi çeşitlerinden elde edilmiştir.  

Çeşitlerin ortalaması olarak 43.7 g ile birinci deneme yılında en yüksek bin tane ağırlığı 
ortalamaları elde edilmiş, yağış rejimine bağlı olarak ikinci yıl bin tane ağırlığı azalış  göstermiş ve 
39.4 g olarak gerçekleşmiştir. Çeşitlerin ortalaması incelendiğinde, sırasıyla Gün 91 ve Bayraktar 
çeşitleri en iyi ortalamalara sahip olmuşlar, Demir ve ikizce çeşitlerinden en düşük ortalamalar elde 
edilmiştir. 

Çizelge 4’te de görüldüğü gibi, birim alan tane verimi yönünden yıl x çeşit interaksiyonu önemli 
bulunmuş olup, birinci yıl en yüksek ortalama 454 kg/da ile Bayraktar çeşidinde saptanmış, bunu 
430 kg/da ile Gün 91 çeşidi ve 409 kg/da ile Sultan çeşidi izlemiştir. En düşük ortalamalar ise 
sırasıyla Demir ve İkizce çeşitlerinde elde edilmiştir. Denemenin ikinci yılında yağış rejimine bağlı 
olarak tüm çeşitlerde verim değerleri azalış göstermekle birlikte; sırasıyla en yüksek değerler Gün 
91 ve Bayraktar çeşitlerinde belirlenmiştir. En düşük verim değerleri ise İkizce ve Demir çeşitlerinde 
gözlenmiştir.  
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Çizelge 4. Ekmeklik buğdaylarda incelenen özelliklere ilişkin ortalamalar ve önemlilik düzeyleri 
Bitki Boyu (cm) Başak Uzunluğu (cm) Başakçık Sayısı (adet/başak) 

Çeşitler 
2006 2007 Ort. 2006 2007 Ort. 2006 2007 Ort. 

Bayraktar  95.1 80.9 88.0a 9.63 8.63 9.13a 18.8 17.3 18.1a 
İkizce 90.8 70.9 80.9ab 7.63 6.93 7.28c 15.4 15.7 15.6c 
Gün-91 92.2 84.0 88.1a 9.50 7.37 8.43ab 18.5 18.4 18.5a 
Demir  91.6 83.3 87.5a 7.57 7.03 7.30c 15.9 15.1 15.5c 
Yıldız 79.7 70.0 74.9bc 8.97 8.70 8.83a 18.3 18.1 18.2a 
Sultan 80.5 70.2 75.3bc 9.13 8.53 8.83a 18.1 17.5 17.8ab 
İzgi  77.0 67.0 72.0c 8.63 7.30 7.97bc 16.6 15.5 16.1c 
Bezostaja  87.0 76.1 81.6ab 9.23 7.80 8.52ab 16.9 16.3 16.6bc 

Ort. 86.7a 75.3b  8.8a 7.8b  17.3a 16.7b  

AÖF Yıl0.01: 4.184; Çeşit0.01: 8.368 Yıl0.01: 0.428; Çeşit0.01: 0.857 
Yıl0.05: 0.549; Çeşit0.01: 1.483 
 

Tane Sayısı (adet/başak) Tane Ağırlığı (g) Bin Tane Ağırlığı (g) 
Çeşitler 

2006 2007 Ort. 2006 2007 Ort. 2006 2007 Ort. 

Bayraktar  42.8a 28.9ab 35.9 1.97a 1.14ab 1.55 47.2 39.8 43.5ab 
İkizce 27.2d 26.3b 26.8 1.19c 0.99bc 1.09 42.0 38.2 40.1cd 
Gün-91 37.2b 33.3a 35.3 1.65b 1.36a 1.51 45.9 42.1 44.0a 
Demir  30.0cd 20.7c 25.4 1.23c 0.82c 1.03 40.3 38.1 39.2d 
Yıldız 34.4bc 29.0ab 31.7 1.58b 1.19ab 1.39 45.1 39.5 42.3abc 
Sultan 34.1bc 27.7b 30.9 1.44bc 1.12ab 1.28 43.5 39.7 41.6abcd 
İzgi  32.2c 25.5b 28.9 1.40bc 0.99bc 1.20 42.6 39.1 40.9bcd 
Bezostaja  31.5cd 25.9b 28.7 1.41bc 1.08bc 1.25 43.2 39.1 41.2bcd 

Ort. 33.7 27.2  1.48 1.09  43.7a 39.4b  
AÖF Yıl x Çeşit0.05: 4.659 Yıl x Çeşit0.01: 0.272 Yıl0.01: 1.378; Çeşit0.01: 2.756 

Verim (kg/da) 
Çeşitler 

2006 2007 Ort. 

Bayraktar  454a 325ab 390 
İkizce 316c 186d 251 
Gün-91 430ab 346a 388 
Demir  244d 195d 220 
Yıldız 399b 306abc 352 
Sultan 409b 304abc 357 
İzgi  334c 289bc 311 
Bezostaja  336c 264c 300 

Ort. 365 277  
AÖF Yıl x Çeşit0.01: 45.065 

 
3.2. Makarnalık Buğdaylar 

 
Isparta koşullarında 5 makarnalık buğday çeşidinde verim ve bazı verim unsurlarının 

belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada ele alınan özelliklere ilişkin elde edilen verilerle yapılan 
varyans analiz sonuçları çizelge 5’te verilmiştir. 

Çizelgenin incelenmesinden anlaşılacağı gibi, bitki boyu, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, 
bin tane ağırlığı ve birim alan tane verimi özellikleri yönünden yıllar ve çeşitler arasındaki farklılıklar 
0.01; başakta başakçık sayısı yönünden çeşitler arasındaki farklılıklar 0.01; başakta tane ağırlığı 
yönünden ise yıllar, çeşitler ve yıl x çeşit interaksiyonu 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. 
Makarnalık buğdaylarda incelenen özelliklere ilişkin ortalamalar ve önemlilik düzeylerini 
belirleyebilmek amacıyla yapılan AÖF testi sonuçları Çizelge 6’ da verilmiştir. 
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Çizelge 5. Makarnalık buğdaylarda incelenen özelliklere ilişkin varyans analizi 

Varyasyon 
Kaynakları 

Bitki Boyu 
(cm) 

Başak 
Uzunluğu 

(cm) 

Başakçık 
Sayısı 

(adet/başak) 

Tane 
Sayısı 
(adet) 

Tane Ağırlığı
(g) 

Bin Tane 
Ağırlığı (g) 

Verim 
(kg/da) 

Yıl  ** ** öd ** ** ** ** 
Çeşitler ** ** ** ** ** ** ** 
Çeşit x Yıl öd öd öd Öd ** öd öd 
CV 3.63 4.80 4.69 11.12 10.85 3.60 5.51 
*: % 5,  **: % 1 düzeyinde önemli, öd: Önemli değil 
 

Çizelgede de görüldüğü gibi, ekmeklik buğday çeşitlerinde elde edilen sonuçlara benzer olarak 
makarnalık buğday çeşitlerinde de yağış rejimindeki değişimlere bağlı olarak ele alınan tüm 
özelliklerde birinci yıl daha yüksek ortalamalar elde edilmiştir. Bu farklılık başakta başakçık sayısı 
karakteri dışındaki tüm özelliklerde istatistiki yönden de anlamlı bulunmuştur. İki yıllık ortalamalar 
göre çeşitler değerlendirildiğinde, bitki boyu yönünden Kümbet ve Yelken çeşitlerinin; başak 
uzunluğu yönünden çeşit 1252, Mirzabey ve Kızıltan 91 çeşitlerinin; başakta başakçık sayısı 
yönünden Kızıltan 91 ve Mirzabey çeşitlerinin; Başakta tane sayısı yönünden Kızıltan 91 ve çeşit 
1252 çeşitlerinin; Bin tane ağırlıkları yönünden ise Kızıltan 91, Mirzabey ve Çeşit 1252 çeşitlerinin 
en yüksek performansları gösterdiklerini söyleyebiliriz. Yukarıda sıralanan verim öğelerinden bitki 
boyu dışındaki unsurların hepsinde Kümbet ve Yıldız çeşitleri en düşük ortalamalara sahip 
olmuşlardır (Çizelge6). 

Başakta tane ağırlığı yönünden ise makarnalık buğday çeşitlerinde yıl x çeşit interaksiyonu 
önemli bulunmuş olup, birinci yıl koşullarında Çeşit 1252, Mirzabey ve Kızıltan 91 çeşitlerinin 
performansları en yüksek, denemenin daha kurak geçen ikinci yılında ise Kızıltan 91 çeşidinin en 
yüksek ortalamalara sahip olduğunu söyleyebiliriz (Çizelge 6). 

Çizelge 6’daki birim alan tane verimi değerleri incelendiğinde; çeşitlerin ortalaması olarak 
birinci yılda ortalama tane veriminin 350 kg/da olduğu, ikinci yılda ise iklim koşullarındaki değişime 
bağlı olarak azalış gösterdiği ve 277 kg/da verim elde edildiği görülmektedir. Çeşitler yönünden ise 
353 kg/da ile Mirzabey çeşidinin en yüksek verim verdiğini, bunu 341 kg/da ile Kızıltan 91 ve 327 
kg/da ile Çeşit 1252 çeşitlerinin izlediğini söyleyebiliriz. Denemede Kümbet ve Yelken çeşitleri 
(sırasıyla 275 kg/da ve 269 kg/da) ise en düşük verimleri vermiştir. 
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Çizelge 6. Makarnalık buğdaylarda incelenen özelliklere ilişkin ortalamalar ve önemlilik düzeyleri 
Bitki Boyu (cm) Başak Uzunluğu (cm) Başakçık Sayısı (adet/başak) 

Çeşitler 
2006 2007 Ort. 2006 2007 Ort. 2006 2007 Ort. 

Ç-1252 79.7 73.9 76.8b 8.3 7.7 8.0a 17.9 16.7 17.3ab 
Mirzabey  75.4 73.7 74.6b 7.8 7.4 7.6a 17.5 18.2 17.9a 
Kızıltan 80.7 74.7 77.7b 7.9 7.3 7.6a 18.4 17.6 18.0a 
Kümbet  87.3 76.9 82.1a 7.1 6.8 7.0b 16.5 17.1 16.8bc 
Yelken  86.8 76.3 81.6a 7.3 6.8 7.0b 16.5 16.0 16.2c 

Ort. 82.0a 75.1b  7.7a 7.2b  17.4 17.1  
AÖF Yıl0.01: 2.080; Çeşit0.01: 3.289 Yıl0.01: 0.261; Çeşit0.01: 0.413 Çeşit0.01: 0.936 

Tane Sayısı (adet/başak) Tane Ağırlığı (g) Bin Tane Ağırlığı (g) 
Çeşitler 

2006 2007 Ort. 2006 2007 Ort. 2006 2007 Ort. 

Ç-1252 37.5 22.7 30.1ab 1.69a 0.86b 1.28 44.9 39.7 42.3a 
Mirzabey  33.8 21.7 27.8bc 1.53a 0.83b 1.18 45.6 39.8 42.7a 
Kızıltan 36.6 27.9 32.3a 1.65a 1.15a 1.40 44.8 47.1 43.5a 
Kümbet  28.0 23.1 25.6c 1.15b 0.83b 0.99 42.1 37.7 39.9b 
Yelken  28.4 22.6 25.5c 1.13b 0.84b 0.98 41.4 37.6 39.5b 

Ort. 32.8a 23.6b  1.43 0.90  43.8a 39.4b  
AÖF Yıl0.01: 2.291; Çeşit0.01: 3.622 Yıl x Çeşit0.01: 0.209 Yıl0.01: 1.094; Çeşit0.01: 1.730 

Verim (kg/da) 
Çeşitler 

2006 2007 Ort. 

Ç-1252 367 289 327b 
Mirzabey  401 305 353a 
Kızıltan 367 315 341ab 
Kümbet  307 243 275c 
Yelken  306 232 269c 
Ort. 350a 277b  
AÖF Yıl0.01: 12.613; Çeşit0.01: 19.943 

  
4. Sonuç 
 

Hem ekmeklik hem de makarnalık buğday çeşitlerinden elde edilen ortalamalar 
incelendiğinde. birim alan tane verimi ve ele alınan tüm verim öğelerinin birinci deneme yılında 
daha yüksek ortalamalar verdiğini; yağış rejimindeki olumsuzluklara bağlı olarak ise ikinci yılda 
azalış gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle tahıllarda birim alan tane veriminin ilkbahar yağışlarından 
çok etkilendiği bilinmektedir. Nitekim denemenin ikinci yılında mart-mayıs ayları arasında alınan 
yağış toplamı bir önceki deneme yılındaki aynı dönemden daha düşük olmuştur. Ayrıca her iki 
deneme yılında da ilkbahar ayları aylık sıcaklık ortalamaları uzun yıllar ortalamasından yüksek 
seyretmiştir. 

Ekmeklik buğday çeşitlerinde elde edilen sonuçlar topluca değerlendirildiğinde; Bayraktar. Gün 
91 ve Sultan çeşitlerinin en yüksek ortalamalara sahip olduklarını görmekteyiz.Gün 91 çeşidinin 
yöre çiftçileri tarafından yaygın olarak kullanıldığını düşünürsek. alternatif olarak öncelikle 
Bayraktar çeşidinin ve Sultan çeşidinin yöre çiftçilerine önerilebileceğini söyleyebiliriz. 

Makarnalık buğday çeşitlerini ele alacak olursak; Mirzabey. Kızıltan 91 ve Çeşit 1252’nin yöre 
koşullarında yüksek performans gösterebileceğini; bölgemizde yaygın olmayan Mirzabey çeşidinin 
ön plana çıkarılabileceğini ifade edebiliriz. Ayrıca makarnalık ve ekmeklik buğday çeşitlerinin verim 
ortalamalarına bakıldığında çok büyük verim farklılıklarının oluşmadığı göze çarpmaktadır. Bu 
nedenle ülkemizin irmik ve makarna sektörünün hammadde ihtiyacı da  göz önüne alınarak 
yöremizde makarnalık buğday yetiştiriciliği de arttırılabilir.  

Sonuç olarak. yörede yaygın olmayan Mirzabey ve Bayraktar çeşitlerinin mevcut çeşitlere 
alternatif olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak. genellikle yıllar arasındaki farklılıklar ile 
interaksiyonların önemli çıkmasına bağlı olarak daha kesin yargılara varabilmek amacıyla 
denemeler daha uzun sürelerde tekrarlanmalıdır. 
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Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmalarında Öne Çıkan 
Hatların Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi 

 
 

M. Erkan BAYRAM İzzet ÖZSEVEN Lütfü DEMİR    Şinasi ORHAN 
 
 

Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya 

 
Özet 

 
Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday ıslah çalışmalarının amacı yüksek verim ve kalitede, 

hastalıklara ve yatmaya dayanıklı, yetiştirme tekniği karakterleri yönünden daha üstün, yeni çeşitler 
geliştirerek bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmalar kapsamında oluşturulan melez 
kombinasyonlarından elde edilen durulmuş hatlar ile yabancı kaynaklı gözlem bahçelerinden seçilen hatların 
ileri çıkanları verim ve kalite değerleri açısından incelenmiştir. Bu kapsamda 8 hat standart çeşitlerle birlikte 
2005-2006 ve 2006-2007 yetiştirme dönemlerinde Adapazarı, Pamukova, Karacabey ve Bandırma 
lokasyonlarında “Tesadüf Blokları Deneme Deseni”ne göre dört tekerrürlü olarak ekilmiştir. Denemede tane 
verimi (kg/da), bin tane ağırlığı (g), hektolitre ağırlığı (kg/hl), protein oranı (%), nişasta oranı (%), yaş gluten 
(%), zeleny sedimantasyon (ml), enerji değeri (J), ve sertlik değerleri (%) tespit edilmiştir. İki yıllık ortalamalara 
göre çalışmada yer alan 8 hattın 4 tanesi Sakarya ve Pamukova, 7 tanesi Karacabey, 3 tanesi de Bandırma 
lokasyonunda tüm standartlardan daha yüksek tane verimi performansı göstermiştir. Tüm lokasyonların 
ortalamasına göre ise, 6 hattın tane verimleri tüm standartları geçmiştir. Bu hatların tane verimleri; Sakarya 
lokasyonunda 441,3-768,2 kg/da, Pamukova Lokasyonunda 582,0-785,3 kg/da, Karacabey lokasyonunda 
473,3-749,1 kg/da ve Bandırma lokasyonunda 414,4-616,2 kg/da arasında değişmiştir.  Tüm lokasyonların 
ortalamasına göre ise, standartların üzerinde verim veren 6 hattın tane verimleri 638,4-722,4 kg/da arasında 
değişmiştir. Hatların; protein oranları birinci yıl %11,8-17,5, ikinci yıl %12,2-17,1 arasında, Zeleny 
Sedimentasyon’u birinci yıl 31,9-63,4 ml, ikinci yıl 23,2-56,3 ml arasında ve enerji (W) değeri  ise birinci yıl 
138-323 J, ikinci yıl 217-336 J arasında değişmiştir. Hatların sahip olduğu yüksek verim ve kalite 
performansları, ıslah çalışmasının başarısını ortaya koymakta olup, yakın gelecekte bölgede yetiştirilen 
mevcut çeşitlerden daha üstün çeşitlerin ortaya çıkabileceğini göstermektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Triticum aestivum, Tane verimi, Kalite değerleri, İleri hatlar. 

 
Investigation of Grain Yields and Some Quality Parameters of Advanced 

Lines in South Marmara Region Bread Wheat Breeding Studies 
 
Abstract 

 

The objective of Bread Wheat Breeding Studies in South Marmara Region is to enhance the economy of 
the region and the country, by developing new cultivars having high yield and quality, resisting to diseases and 
pests and lodging, and being agronomically superior. As a result of these studies, better genotypes from the 
selected lines coming from hybrid combinations and nurseries of alien sources, were evaluated according to 
yield and quality values. Eight lines together with standart cultivars were planted in a “Randomized Complete 
Block Design” as four replicated in Adapazarı, Pamukova, Karacabey and Bandırma locations in 2005-2006 
and 2006-2007 growing seasons. In the study grain yield (kg/da), thousand kernel weight (g), test weight 
(kg/hl), protein, starch and gluten content (%), zeleny sedimentation (ml), energy (J), and hardness (PSI%) 
values were determined. Accordig to two-year results, four lines in Adapazarı and Pamukova, seven lines in 
Karacabey and three lines in Bandırma had higher grain yield than the standarts. The grain yields of these 
lines were in the range of 626,5-768,0 kg/da in Sakarya, 588,5-785,3 kg/da in Pamukova, 599,4-749,1 kg/da  
in Karacabey 481,1-616,2 kg/da in Bandırma. According to combined mean yields over locations, six lines 
were above of the standarts ranging from 638,4  to 722,4 kg/da.  Protein contents of the lines were 11,8-17,5 
% in the first year, 12,2-17,1 % in the second year. Zeleny sedimentations of the lines ranged from 31,9 to 
63,4 ml  in the first year, from 23,2 to 56,3 ml in the second year. Energy values were 138-323 J, in the first 
year, 217-336 J in the second year. Higher grain yield and good quality parameters of the advanced lines 
presented in this article indicate the success of the current breeding program and suggest higher possibility of 
releasing superior cultivars to known cultivars of the region in near future. 

 
Key Words: Bread wheat, Triticum aestivum, Grain yield, Quality parameters, Advanced lines. 
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1. Giriş 
 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2006 yılı verilerine göre, Dünya buğday 

verimi 280,4 kg/da iken, Türkiye buğday verimi 215,1 kg/da ile Dünya ortalamasının altında 
kalmaktadır (Anonim 2006). Marmara Bölgesi ise yüksek buğday veriminin elde edildiği önemli 
bölgelerimizden biri olup, son yıllarda ortalama buğday verimi 212-363 kg/da arasında değişmiştir 
(Bayram ve ark. 2007).  

Ülkemizde buğday üretimi yapılan tarım alanlarının bir kısmında farklı iklim özellikleri, bir 
kısmında ise farklı toprak yapıları verim ve kaliteyi sınırlayan biyotik (hastalık ve zararlılar) ve 
abiyotik (kuraklık, tuzluluk vb.) stres faktörlerinin oluşumuna yol açmaktadır. Bu durum ise farklı 
özelliklere sahip yeni buğday çeşitlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Zamanla değişen 
tüketici talepleri ve gıda teknolojisindeki yeni gelişmeler buğday üretiminde kaliteyi ön plana 
çıkarmaktadır. Böylece yüksek kalite özelliklerine sahip buğday çeşitlerinin geliştirilmesi talep 
edilmektedir. Sonuç olarak ülkemizin farklı yerlerinde yürütülen ıslah programları kendi bölgelerine 
yönelik çalışmaları ile birbirlerinden ayrılmakta ve ülkesel buğday üretimi bakımından vazgeçilmez 
olmaktadır.  

Buğday üretimindeki giderek artan yüksek girdi maliyetleri ve nüfus artışı; ıslah programlarında 
yüksek kalite yanında birim alandan en fazla verim almayı da her zaman birincil hedef haline 
getirmektedir.   Buğdayda yüksek tane verimi genellikle yüksek yağışlı veya sulanan alanlardan 
elde edilmektedir. Oysa bu alanlarda hasat döneminde gelen yağışlar, buğdayın ekmeklik 
kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Bunun tersi bir ilişki ise yağış oranı düşük olan alanlarda 
ürün kalitesinin yükselmesine karşın verimin düşük olmasıdır.  

Marmara Bölgesi son yıllarda ülkemizde yaşanan iklim değişikliğinin buğday üretiminde 
olumsuz etkisini en iyi tolere eden bölgeler arasında yer almıştır. Ancak, buğday tane veriminin 
yüksek olduğu Marmara Bölgesinde, buğday yetiştirilen alanlarda görülen yüksek yağış ve nemli 
ortam elde edilen ürünün kalitesini bazı yıllar olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bölgemizde 
yürütülen buğday ıslah programlarının kalite parametreleri de dikkate alınarak sürdürülmesi ve 
sonuç olarak geliştirilecek yeni çeşitlerin kalite yönünden üstün olması, bölgemizin Türkiye buğday 
üretimine katkısını oldukça yüksek seviyelere taşıyacaktır. Bölgemizin ülkemiz buğday tarımına 
olan katkısının daha da artması bakımından Enstitümüz’ce yürütülen ıslah çalışmalarının, yukarda 
bahsedilen öncelikler arasına kuraklık gerçeğini de alarak hız kesmeden devam etmesi bir 
zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu çalışmada; Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nce yürütülmekte olan “Doğu ve Güney 
Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları” kapsamında elde edilen ve Ülkemiz buğday 
üretimine önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz ümitvar hatların verim ve bazı kalite 
özellikleri incelenmiştir.   
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Araştırmada materyal olarak kullanılan hatlar Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’nde yürütülmekte olan “Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları” 
kapsamında oluşturulan melez kombinasyonlarından modifiye-bulk ıslah yöntemiyle elde edilenler 
ile CIMMYT (Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi) ve IWWIP (Uluslararası Kışlık 
Buğday Geliştirme Programı) materyallerinden seçilenlerin, verim denemelerinde öne 
çıkanlarından oluşmaktadır. Hatlar yazlık, kışlık ve alternatif karakterlidir. Çalışmada yüksek verim 
yönünden Tahirova-2000, Bandırma-97, Ziyabey-98, Kate A-1 kalite yönünden ise Pamukova-97, 
Bezostaya ve Momtchil çeşitleri standart olarak kullanılmıştır. Verim denemeleri sonucunda ileri 
çıkan 8 hat standart çeşitlerle birlikte (Çizelge 1) 2005-2006 ve 2006-2007 vejetasyon 
dönemlerinde Adapazarı, Pamukova, Karacabey ve Bandırma lokasyonlarında “Tesadüf Blokları 
Deneme Deseni’ne göre dört tekerrürlü olarak verim denemelerine alınmıştır. Denemeler 1 m X 
12,5 m parsel boyutlarında, 550 adet/m2 tohum sıklığında, dekara 15 kg N ve 8 kg P2O5 olarak 
uygulanmıştır. Azotun yarısı ile fosforun tamamı ekimle birlikte, azotun geriye kalanı ise sapa 
kalkma döneminde verilmiştir. Verimlerin değerlendirilmesi, 10 m2 üzerinden hasat edilen 
parsellerden elde edilen değerlerin dekara çevrilmesiyle gerçekleştirilmiştir.  

Denemenin yürütüldüğü 2005-2006 ve 2006 - 2007 yetiştirme dönemlerinde (Ekim-Temmuz) 
Sakarya lokasyonunda toplam yağış miktarları sırasıyla 795,3 mm ve 527,4 mm, sıcaklık 
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ortalaması 14,9 OC ve 15 OC nispi nem ortalaması ise % 70,4 ve % 71,7 (Anonim 2007a), 
Pamukova lokasyonunda toplam yağış miktarları sırasıyla 339,8 mm ve 325,4 mm, sıcaklık 
ortalaması 11,3 oC ve 12,9 oC, nispi nem ortalaması ise %77,6 ve %72 (Anonim 2007 b), 
Karacabey lokasyonunda toplam yağış miktarları sırasıyla 372,2 mm ve 412,8 mm, sıcaklık 
ortalaması 12,9 OC ve 14,4 OC, nispi nem ortalaması ise % 65,4 ve % 73,6 (Anonim 2007 c) 
 
Çizelge 1. Denemede yer alan hatlar ve standart çeşitler. 

S
ıra

 N
o 

Çeşit veya Hat Adı PEDİGRİ 

1 DYBR86.1/CHAM6//VORONA/HD2402 TCI961534 -0SE-0YC-2E-0E 
2 BANDIRMA 97/TAHİROVA-2000  SM 1962-1P-1P-1P-1P-21 
3 TAHİROVA-2000  Standart 
4 TAHİROVA-2000/GÖNEN SM 1951-3P-1P-1P-1P-1P-3 
5 SHA4/CHIL/3/7C/NS-756//TAHİROVA-2000  SM-2675 F 0P 1P 4P 0P 
6 PAMUKOVA-97   Standart 

7 HATUSHA/MTG//TX81V6614 CMWW90M207 -0YC-0YC-0YC-5YC-0YC-
1SE-0YC-1YC-0YC 

8 YUBILEINAYA75/3/AGRI/BJY//VEE/4/PYN/BAU  - 
9 BANDIRMA-97   Standart 
10 TAHİROVA-2000/PAMUKOVA-97 SM-2041 1P-0P-1P-1P 0P 
11 MV22-2000  - 
12 MOMTCHİL  Standart 
13 KATE A-1  Standart 
14 BEZOSTAYA 1  Standart 
15 ZİYABEY-98  Standart 

 

Bandırma lokasyonunda toplam yağış miktarları sırasıyla 639  mm ve 288,6 mm, sıcaklık 
ortalaması 12,2 OC ve 13 OC, nispi nem ortalaması ise % 74,5 ve % 71,5 (Anonim 2007 d) 
olmuştur.  Sakarya Lokasyonunda denemenin her iki yılında da düşen yağış miktarı uzun yıllar 
ortalamasına  (813,4mm) göre düşük ve vejetasyon dönemi içerisindeki dağılımı da çok dengesiz 
olmuştur.  Aynı durum diğer lokasyonlar içinde söz konusudur.   

Denemede tane verimi (kg/da), bin tane ağırlığı (g), hektolitre ağırlığı (kg), tanede protein 
oranı (%), nişasta oranı (%), yaş gluten oranı (%), Zeleny sedimentasyon (ml), enerji değeri (W) (J) 
ve sertlik (%) özellikleri tespit edilmiştir. Kalite analizleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Kalite Labaratuarında yapılmıştır. Bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı Uluöz (1965)’e göre, 
Tanede Protein, Nişasta, Yaş Gluten oranları Near İnfarred Transmistance FOSS cihazıyla,  Zeleny 
Sedimantasyon, Williams et al. (1986)’a göre, Enerji Değeri ve Sertlik ise FOSS NIT1241 (Near 
İnfarred Transmistance) cihazı ile yapılmıştır. Sertlik için kalibrasyon SKCS (Single-Kernel 
Characterization System) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. SKCS sertlik indeksine göre 90≤ ise 
ekstra sert, 81-90 arası çok sert, 65-80 arası sert, 45-64 arası orta sert, 35-44 arası orta yumuşak, 
25-34 arası yumuşak 10-24 arası çok yumuşak ve ≤10’a kadar ekstra yumuşak olarak 
değerlendirilmektedir. Hektolitre ağırlığı >77 kg/hl, bin tane ağırlığı >35 g (KM), sertlik (PSI) < %65, 
protein oranı >%12 olarak değerlendirilmiştir. Sedimantasyon değerleri: >36 çok iyi; 36-25 iyi; 16-
24 zayıf; >15 kötü (Uluöz 1965) olarak, enerji değeri (Alveograf, W) > 200 J olarak 
değerlendirilmiştir. Gluten miktarı (%) Un’da >27 yüksek; 20-22 orta; 20< düşük (Uluöz 1965) 
olarak değerlendirilmiştir. 

İstatistiki değerlendirmelerde yıllar ayrı ayrı ele alınmış, daha sonra Yurtsever (1984)‘e göre 
birleştirilmiştir.  
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3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Tane Verimi 

 
Dekara tane verimi sonuçları; Sakarya, Pamukova, Karacabey ve Bandırma Lokasyonlarının 

iki yıllık ortalamaları ve 4 lokasyonun 2 yıllık ortalaması ile istatistiksel gruplar Çizelge 2’de toplu 
olarak verilmiştir. Dört lokasyonda da tane verimi bakımından genotipler arasındaki fark % 1 
düzeyinde önemli bulunmuştur. Tane verimi iki yıllık ortalamalara göre; Sakarya’da 441,3-768,2 
kg/da, Pamukova’da 582,0-785,3 kg/da, Karacabey’de 473,3-749,1 kg/da, Bandırma’da 414,4-
616,2 kg/da arasında değişmiş olup,  dört lokasyonun birleştirilmiş ortalamalarına göre ise 477,7-
722,4 kg/da arasında değişmiştir. 7 (HATUSHA/MTG//TX81V6614) nolu genotip Sakarya dışındaki 
tüm lokasyonlarda ve dört lokasyonun iki yıllık ortalamasına göre en yüksek tane verimini sağlamış 
olup, Sakarya’da ise üçüncü sırada yer almasına rağmen ilk iki sırada yer alan 2 ve 4 nolu 
genotiplerle aynı verim grubunda yer almıştır.  Sakarya ve Pamukova lokasyonlarında 4 hat, 
Karacabey’de 7 hat, Bandırma’da 3 hat ve tüm lokasyon ortalamalarına göre ise 6 hat tüm 
standartların üzerinde tane verimi vermiştir.  

Standartlar incelendiğinde; Sakarya lokasyonunda Bandırma-97 (721,4 kd/da), Pamukova’da 
Kate A-1 (693,5 kg/da), Karacabey’de Bandırma-97 (628,4kg/da), Bandırma’da ise Ziyabey-98 
(508,6 kg/da) çeşidi diğer satandart çeşitlerden daha yüksek verim veren çeşitler olmuşlardır. Dört 
lokasyonun iki yıllık ortalamasına göre ise Ziyabey-98 (627,0 kg/da) çeşidi tüm standartların 
üzerinde verim vermiştir. Her bir lokasyonun ve dört lokasyonun birleştirilmiş iki yıllık ortalamasında 
ise Bezostaya-1 çeşidi tüm çeşit ve hatlardan düşük verim vermiştir. Dört lokasyonun iki yıllık 
olarak toplu değerlendirilmesi durumundaki varyans analizinde Yıllar ve Lokasyonlar arasındaki 
farklar ile Yıl x Lokasyon, Yıl x Genotip, Lokasyon x Genotip ve Yıl x Lokasyon x Genotip 
interaksiyonları önemli (p<0,01) bulunmuştur. Bu fark, yukardan da görüleceği gibi bölge ve yıllar 
arasındaki iklim özelliklerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. İki yıllık ortalamalara göre en 
yüksek ortalama verimi (678,9 kg/da) Pamukova en düşüğü (494,2 kg/da) ise Bandırma lokasyonu 
vermiştir. Verim, bitkinin genetik potansiyeli, çevre faktörleri ve yetiştirme tekniklerinin birlikte 
etkileri sonucu ortaya çıkmaktadır. Tane verimindeki farklılıklar büyük oranda çeşitlerin genetik 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Aydın ve ark. 2005). 
 
Çizelge 2. Denemede yer alan buğday genotiplerinin lokasyonlardaki 2 yıllık ve 4 lokasyonun iki 
yıllık ortalama tane verimleri (kg/da) ile istatistik grupları. 

Çeşit/Hat Sakarya Pamukova Karacabey Bandırma 
Dört Lokasyonun 
İki Yıllık Genel 

Ortalaması 
1 626,5 gh 770,9 a 675,0 b-d 481,1 de 638,4 cd 
2 768,2 a 652,2 cd 633,2 c-e 503,6 b-d 639,3 c 
TAHİROVA-
2000 708,2 b-f 666,6 cd 598,1 e 475,7 de 612,1 d-f 
4 758,3 ab 686,7 bc 641,1 c-e 497,0 b-d 645,8 c 
5 727,0 a-d 617,3 d-f 599,4 e 488,6 c-e 608,1 ef 
PAMUKOVA-97 670,1 e-g 663,7 cd 612,8 e 478,4 de 606,2 ef 
7 739,0 a-c 785,3 a 749,1 a 616,2 a 722,4 a 
8 676,3 d-g 758,3 a 723,3 ab 535,5 bc 673,3 b 
BANDIRMA-97 721,4 a-e 641,6 c-e 628,4 de 444,6 ef 609,0 ef 
10 656,4 fg 588,5 ef 686,7 bc 506,2 b-d 609,5 ef 
11 696,6 c-f 728,8 ab 748,4 a 544,6 b 679,6 b 
MOMTCHİL 590,9 h 657,2 cd 482,5 f 443,0 ef 543,4 g 
KATE A-1 597,8 h 693,5 bc 601,1 e 476,0 de 592,1 f 
BEZOSTAYA 1 441,3 ı 582,0 f 473,3 f 414,4 f 477,7 h 
ZİYABEY-98 684,7 c-f 690,8 bc 623,9 de 508,6 b-d 627,0 c-e 
  671,0 a 678,9 a 631,7 b 494,2 c 619,0 
DK(%) 8,4 8,5 8,9 9,8 8,9 
AÖF(0,05) 56,1 57,5 55,9 47,9 26,9 
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Kalite sonuçları bakımından; dört lokasyondan alınan iki yıllık birleştirilmiş ortalamalar ve 
istatistik grupları Çizelge 3’de toplu olarak verilmiştir.  
 
3.2. Bin Tane Ağırlığı 

 
Bin tane ağırlığı açısından; dört lokasyonun iki yıllık ortalamasına göre (Çizelge 3) genotipler, 

lokasyonlar ve yıllar arasındaki fark önemli(P<0,01) çıkmıştır. 9 nolu hat en yüksek bin tane 
ağırlığını verirken, 7 nolu hat en düşük değeri vermiştir. Standartlardan en yüksek değeri (40,2 g) 
Momtchil en düşük değeri (31,7 g) ise Pamukova-97 çeşidi vermiştir. Lokasyonlardan en yüksek 
ortalama bin tane ağırlığı (38,9 g) Pamukova’dan, en düşük (36,1 g) ise Bandırma’dan elde 
edilmiştir. Yıllar itibariyle genotiplerin lokasyonlardaki bin tane ağırlığı değişimi sırasıyla 2006 ve 
2007 yıllarında Sakarya’da 46,8-34,9 g ve 40,7-24,6 g, Pamukova’da 46,3-34,0 g ve 41,3-31,4 g, 
Karacabey’de 47,7-32,8 g ve 44,4-27,1 g, Bandırma’da 46,0-31,7 g ve 40,8-31,5 g arasında 
olmuştur. Tüm lokasyonların ortalamasına göre 2006 en yüksek ortalama bin tane ağırlığının (40,4 
g) elde edildiği yıl olmuştur. 2007 yılında özellikle Sakarya lokasyonunda tane doldurma 
dönemindeki yüksek sıcaklıklar genotiplerin hızlı bir şekilde tane doldurma ve olgunlaşmasını 
sağlayarak, bin tane ağırlığının düşmesine sebep olmuştur.  Bin tane ağırlığında görülen farklılığa 
genotiplerin genetik yapısı kadar çevre koşulları (özellikle tane doldurma dönemindeki sıcaklık ve 
nem) da etkili olmaktadır (Mut ve ark. 2005, Tayyar 2005).  
3.3. Hektolitre Ağırlığı 

 
Hektolitre ağırlığı açısından dört lokasyonun iki yıllık ortalamasına (Çizelge 3) göre genotipler, 

lokasyonlar ve yıllar arasındaki fark % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. 7 ve 11 nolu hatlar hariç 
tüm genotipler 77 kg/hl’nin üzerinde hektolitre ağırlığı vermiştir. Uluöz, (1965)’e göre 
değerlendirildiğinde bu hatların hektolitre ağırlığı yönünden kaliteli olduğu görülmektedir. En yüksek 
hektolitre ağırlığını (80,2 kg/hl) 4 nolu hat vermiş ve 1 nolu hatla aynı gruba girmiştir. En düşük 
değeri (75,4 kg/hl) ise 11 nolu hat vermiştir. Standart çeşitlerden en yüksek hektolitre ağırlığını 
(79,0 kg/hl) Pamukova-97, en düşüğünü (77,6 kg/hl) ise Ziyabey-98 vermiştir. Lokasyonlardan en 
yüksek ortalama değer (79,7 kg/hl) Pamukova’dan en düşük (74,1 kg/hl) ise Sakarya’dan elde 
edilmiştir. Yıllar itibariyle genotiplerin lokasyonlardaki hektolitre ağırlığı değişimi sırasıyla 2006 ve 
2007 yıllarında Sakarya’da 80,7-77,2 kg/hl ve 78,2-72,0 kg/hl, Pamukova’da 82,7-77,9 kg/hl ve 
80,7-75,5 kg/hl, Karacabey’de 81,6-76,7 kg/hl ve 78,6-74,0 kg/hl, Bandırma’da 81,7-74,8 kg/hl ve 
79,1-75,1 kg/hl arasında olmuştur.  Tüm lokasyonların ortalamasına göre 2006 en yüksek (79,4 
kg/hl) hektolitre değerinin elde edildiği yıl olmuştur. Tanenin şekli, yoğunluğu, büyüklüğü ve 
homojenliği çeşidin hektolitre ağırlığını belirleyen en önemli özelliklerdir (Yıldırım ve ark. 2007). 
Ekmeklik buğdaylarda un randımanını etkileyen hektolitre ağırlığı çeşit, çevre şartları, kültürel 
uygulamalar, yatma, hastalık ve zararlı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Mut ve ark. 
2005). 

 
3.4. Tanede Protein Oranı 

 
Tanede protein oranı açısından 4 lokasyonun 2 yıllık ortalamasına (Çizelge 3) göre genotipler, 

lokasyonlar ve yıllar arasındaki fark % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. 10 nolu hat en yüksek (% 
16,5) tanede protein oranını verirken 1 nolu hat en düşük (% 12,8) değeri vermiştir. Standart 
çeşitlerden en yüksek değeri (% 15,4) Bezostaya verirken en düşük değeri (% 13,6) de Ziyabey-98 
vermiştir. Lokasyonlardan en yüksek ortalama tanede protein oranını Karacabey, en düşüğü (14,3 
%) ise Bandırma vermiştir. Yıllar itibariyle genotiplerin lokasyonlardaki tanede protein oranı 
değişimi sırasıyla 2006 ve 2007 yıllarında Sakarya’da % 15,6-11,8 ve % 16,9-13,4, Pamukova’da 
% 17,5-12,3 ve %16,6-12,2, Karacabey’de % 16,8-11,8 ve % 17,4-13,9, Bandırma’da %15,2-12,1 
ve % 16,5-14,0 arasında olmuştur.  2007 yılı en yüksek ortalama değerin (% 15,1) elde edildiği yıl 
olmuştur. Protein oranı, buğday kalitesini belirlemede kullanılan kriterlerin başında gelmektedir (Atlı 
ve ark. 1999). Protein oranı büyük oranda çevreden etkilenmektedir. Protein oranı bakımından 
genotipler arasında önemli farkların olduğu birçok araştırıcı tarafından bildirilmiştir (Gökmen ve 
Sencar 1989, Budak ve ark. 1997, Atlı 1999). Çeşidin dışında yağış miktarı, yağışın aylara göre 
dağılımı, sıcaklık, toprak özellikleri, kültürel uygulamalar ve süne-kımıl gibi zararlılar da protein 
oranı ve kalitesini etkilemektedir (Bushuk 1982, Atlı 1999, Çağlayan ve Elgün 1999). 
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Çizelge 3.  Denemeye alınan genotiplerin dört lokasyonnun iki yıllık ortalama kalite değerleri ve istatistik grupları. 

Çeşit/Hat No BDA (g) 
Hektolitre Ağırlığı 

(kg) 
Tanede Protein

(%) 
Nişasta  

(%) 
Zeleny Sedimentasyon 

(ml) 
Gluten  

(%) 
Enerji  
(W) (J) 

Sertlik 

1 37,9 c-f 79,8 ab 12,8 g 65,5 cd 34,6 e 31,4 ı 223,3 cd 70,1 c-e 
2 39,4 b-d 78,9 cd 14,6 de 64,7 ef 45,6 c 35,8 de 255,9 b 63,6 fg 
TAHİROVA-2000 38,5 b-e 78,9 cd 15,0 b-d 63,7 gh 46,8 bc 36,6 cd 266,3 ab 70,3 c-e 
4 34,9 g-ı 80,2 a 14,5 de 65,3 de 46,7 bc 36,5 cd 260,0 b 63,4 fg 
5 38,6 b-e 78,8 c-e 15,6 b 63,7 gh 55,2 a 37,5 bc 265,0 ab 65,7 d-f 
PAMUKOVA-97 31,7 j 79,0 bc 15,2 bc 64,6 f 56,1 a 37,6 bc 229,1 c 72,9 bc 
7 33,8 ıj 75,6 c-f 13,5 f 67,1 a 39,4 d 33,1 gh 206,9 de 63,7 fg 
8 37,2 d-g 77,5 g 13,3 fg 67,1 a 38,5 de 32,4 hı 195,7 e 74,1 a-c 
BANDIRMA-97 43,7 a 78,2 d-g 14,8 c-e 64,2 fg 45,5 c 34,3 e-g 269,4 ab 54,9 h 
10 35,7 f-ı 77,8 fg 16,5 a 63,5 h 57,4 a 39,8 a 278,8 a 64,9 e-g 
11 40,3 b 75,4 h 14,4 e 66,4 ab 46,7 bc 35,2 d-f 231,5 c 65,3 ef 
MOMTCHİL 40,2 b 77,8 fg 14,7 c-e 65,4 de 50,2 b 36,5 cd 230,3 c 71,3 cd 
KATE A-1 34,8 hı 78,0 e-g 13,6 f 65,7 cd 42,7 cd 33,8 f-h 203,2 e 78,7 a 
BEZOSTAYA 1 39,9 bc 78,8 c-e 15,4 b 64,5 f 55,6 a 38,3 ab 254,4 b 77,7 ab 
ZİYABEY-98 36,8 e-h 77,6 g 13,6 f 66,2 bc 38,9 d 33,3 gh 226,2 c 59,2 gh 
DK (%) 6,4 10,4 3,8 1,1 9,6 4,4 7,5 5,9 
AÖF(0,05) 2,4 0,8 0,6 0,7 4,4 1,5 18,1 5,7 
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3.5. Nişasta Oranı 
 
Nişasta 4 lokasyon ve 2 yıllık ortalamaya (Çizelge 3) göre genotipler, lokasyonlar ve yıllar 

arasındaki farklar % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. 7 nolu hat en yüksek nişasta oranını (% 
67,1) verirken 8 ve 11 nolu hatlarla aynı gruba girmiştir. En düşük değeri (% 63,5) ise 10 nolu hat 
vermiştir. Standartlardan en yüksek değeri (% 66,2) Ziyabey-98, en düşüğü (% 63,7) ise Tahirova-
2000 vermiştir. Lokasyolardan en yüksek nişasta oranını (% 65,5) Pamukova, en düşüğü (% 64,7) 
ise Karacabey vermiştir. Yıllar itibariyle genotiplerin lokasyonlardaki nişasta oranı değişimi sırasıyla 
2006 ve 2007 yıllarında Sakarya’da % 68,4-64,9 ve % 67,0-62,3, Pamukova’da % 68,1-62,7 ve % 
68,5-63,8, Karacabey’de % 67,8-63,4 ve % 66,0-62,4, Bandırma’da % 67,9-64,0 ve % 66,6-62,7 
arasında olmuştur.  2006 en yüksek nişasta oranının (% 65,8) elde edildiği yıl olmuştur.  

Nişasta, buğdayın yapısındaki esas bileşiktir ve tanenin yaklaşık % 53’ ünü, tane 
endosperminin yaklaşık % 95’ini ve unun da (% 80 ekstraksiyon) yaklaşık % 65’ ini teşkil eder 
(D’Appolonia et al. 1971). Nişasta buğdayın ve unun esas komponenti olduğundan ondan elde 
edilen ekmeğin ve diğer tahıl ürünlerinin hem besin değerinde hem de teknolojik kalitesinde büyük 
öneme sahiptir.  

 
3.6. Zeleny Sedimentasyon 

 
Zeleny sedimentasyon değeri dört lokasyonun 2 yıllık ortalamasına (Çizelge 3) göre 

genotipler, lokasyolar ve yıllar arasındaki fark % 1 düzeyinde önemli çıkmıştır. 10 nolu hat en 
yüksek (57,4 ml) sedimentasyon değeri verirken 6, 14 ve 5 nolu hatlarla aynı gruba girmiştir. En 
düşük sedimantasyon değerini (34,6 ml) ise 1 nolu hat vermiştir. Standart çeşitlerden Pamukova-97 
en yüksek (56,1 ml) değeri verirken Bezostaya ile aynı grupta yer almış, en düşük değeri (38,9 ml) 
ise Ziyabey-98 vermiştir. Yıllar itibariyle genotiplerin lokasyonlardaki Zeleny sedimantasyon 
değişimi sırasıyla 2006 ve 2007 yıllarında Sakarya’da 62,6-33,0 ml ve 56,5-31,5 ml, Pamukova’da 
63,2-37,7 ml ve 52,5-23,2 ml, Karacabey’de 63,4-31,9 ml ve 54,7-36,8, Bandırma’da 61,9-35,5 ve 
53,2-39,8 ml arasında olmuştur.   Tüm lokasyonların ortalamasına göre en yüksek ortalama 
sedimantasyon değeri (48,4 ml) 2006 yılında elde edilmiştir. Lokasyonlar arasında en yüksek 
ortalama değeri (48,3 ml) Karacabey, en düşük değeri (45,1 ml) ise Pamukova vermiştir.   Zeleny 
sedimantasyon değeri kalıtım etkisi altında olup, farklılıklar daha çok genotipe bağlıdır. Aynı 
zamanda bu özellik üzerinde iklim faktörlerinin de etkisi bulunmaktadır (Atlı 1985, Atlı ve Koçak 
2004).  

 
3.7. Gluten Miktarı 

 
Gluten miktarı 4 lokasyonun 2 yıllık ortalamasına (Çizelge 3) göre genotipler ve yıllar 

arasındaki farklar % 1 düzeyinde, lokasyonlar arasındaki fark ise % 5 düzeyinde önemli çıkmıştır. 
10 nolu hat en yüksek (% 39,8) değere sahip olup 14 nolu hatla aynı gruba girmiştir. En düşük 
değeri (% 31,4) ise 1 nolu hat vermiştir. Standartlardan Bezostaya en yüksek gluten oranını (% 
38,3) verirken, Ziyabey-98 en düşük (% 33,3) değeri vermiştir. Yıllar itibariyle genotiplerin 
lokasyonlardaki gluten oranı değişimi sırasıyla 2006 ve 2007 yıllarında Sakarya’da % 38,5-28,4 ve 
% 41,7-31,8, Pamukova’da % 42,5-30,9 ve % 40,6-30,2, Karacabey’de % 40,5-27,8 ve % 43,1-
34,5, Bandırma’da % 36,4-29,5 ve % 39,4-32,2 arasında olmuştur. Tüm lokasyonların ortalamasına 
göre en yüksek gluten değeri ortalaması (% 36,9) 2007 yılında elde edilmiştir. Lokasyonlar 
açısından ise Karacabey % 36,2 ile en yüksek ortalama gluten miktarını verirken % 34,8’le 
Bandırma en düşük değeri vermiştir. Buğday unundaki gluten miktarı ve kalitesi en önemli ekmeklik 
kalite parametresi olarak kabul edilmektedir. Gluten indeksi de buğday ununda ve irmikte glutenin 
miktarını ve kalitesini saptamada kullanılmaktadır (Curic et al. 2001). Genellikle unun toplam 
protein içeriğinde bir artış varsa gluten içeriğinin de arttığı kabul edilmektedir (Perten et al. 1992). 
Bu görüşü 10 nolu hat en yüksek protein oranı (%16,5) ile en yüksek gluten oranını (39,8) vererek 
doğrulamaktadır.   
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3.8. Enerji Değeri 
 
Enerji değeri (W) açısından dört lokasyonun 2 yıllık ortalamasına (Çizelge 3) göre genotipler 

ve yıllar arasındaki farklar % 1 düzeyinde önemli çıkarken, lokasyonlar arasındaki fark önemsiz 
çıkmıştır. W değeri açısından 8 nolu hat hariç tüm genotipler orta kuvvetli (200-300 J) sınıfta yer 
almışlardır. 10 nolu hat 278,8 J’lük enerji değeriyle birinci olurken, 9, 3 ve 5 nolu hatlarla aynı 
grupta yer almıştır. En düşük değeri (195,7 J) ise 8 nolu hat vermiştir. Standart çeşitlerden en 
yüksek değeri (269,4 J) Bandırma-97, en düşük değeri (203,2 J) ise Kate A-1 vermiştir. Yıllar 
itibariyle genotiplerin lokasyonlardaki enerji değeri değişimi sırasıyla 2006 ve 2007 yıllarında 
Sakarya’da 245-151 J ve 319-203 J, Pamukova’da 323-161 J ve 305-206 J, Karacabey’de 282-124 
J ve 342-222 J, Bandırma’da 237-138 J ve 336-250 J arasında olmuştur. 2007 yılındaki ortalama 
enerji değeri (274,1 J) daha yüksek olmuştur. Lokasyonlardan en yüksek değer (246,8 J) 
Bandırma’dan elde edilirken en düşük (233,7 J) Sakarya’dan elde edilmiştir.  

 
3.9. Sertlik 

 
Sertlik değeri (Çizelge 3) açısından dört lokasyonun bir yıllık ortalamasına göre genotipler 

arasındaki fark % 1 düzeyinde önemli çıkarken lokasyonlar arasındaki fark önemsiz çıkmıştır. 
Hatlardan 1, 5, 8 ve 11 numaralar sert 2, 4, 7 ve 10 numaralar ise orta sert gruba girmiştir. 
Çeşitlerden Bandırma-97 ve Ziyabey-98 orta sert gruba diğerleri ise sert gruba girmişlerdir. 
Hatlardan en yüksek değeri (% 74,1) 8 numara verirken, çeşitlerden ise Kate A-1 (78,7) vermiştir.  

 
4. Sonuç 

 
Farklı özelliklerdeki genotipler; değişik iklim ve toprak özelliklerine sahip lokasyonlarda,  tane 

verimleri ve kalite özellikleri açısından önemli derecede farklılıklar göstermişlerdir. Dört lokasyonda 
iki yıllık ortalamalara göre verim yönünden 7 nolu hat birinci olurken, kalite kriterleri açısından 
hektolitre ve bin tane ağırlığı hariç diğerlerinde 10 nolu hat birinci olmuştur.  

2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında dört lokasyonda denemeye alınan 15 ekmeklik buğday 
genotipinden tane verimi bakımından en yüksek değerler 7, 11, 8, 2 ve 4 nolu hatlardan elde 
edilmiştir. 7 nolu hat Sakarya hariç tüm lokasyonlar ve iki yıllık lokasyon ortalamalarına göre en 
yüksek verimi vermiş olup, Sakarya’da ilk iki sırada yer alan 2 ile 4 nolu hatlarla aynı gruba girerek 
üçüncü sırada yer almıştır. Bu hatlardan 7 ile 11 bin tane ve hektolitre ağırlığı dışında diğer kalite 
kriterleri açısından normal değerlerin üstünde sonuçlar vermişlerdir. 8 nolu hat ise kalite kriterleri 
açısından enerji değeri hariç tamamında normal değerlerin üstünde değerler vermiştir. 2 ile 4 nolu 
hatlar ise tüm kalite kriterleri açısından normal değerlerin üstünde değerler vermiştir. 

Sadece kalite kriterleri açısından ise 10 ve 5 nolu hat ümitvar görülmektedir. Özellikle 10 nolu 
hat bin tane ve hektolitre ağırlığı hariç diğer tüm kalite kriterleri açısından; kalite standardı olarak 
denemeye alınan Bezostaya ve Pamukova-97 çeşitlerini geçerek birinci olmuştur. 5 nolu hat ise 
kalite standardı çeşitlere göre; tanede protein oranı açısından yüksek, Zeleny sedimentasyon 
açısından düşük ancak aynı grupta, gluten miktarı açısından düşük ancak Pamukova-97 ile aynı 
grupta, enerji değeri açısından ise yüksektir. 

Sonuç olarak dekara tane verimi açısından tüm lokasyonlarda üstün bir verim performansı 
ortaya koyarak yüksek adaptasyon yeteneğine sahip olduğunu gösteren 7 nolu 
(HATUSHA/MTG//TX81V6614)  hat ile mevcut kalite standartlarını tüm kalite kriterleri açısından 
geçen 10 nolu (TAHİROVA-2000/PAMUKOVA-97) hattın ülkemiz buğday tarımına yapacağı katkılar 
nedeniyle bir an önce tescile sunulması isabetli olacaktır.  
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Giriş 

 
Demir (Fe), çinko (Zn) ve selenyum (Se) gibi mikro element eksiklikleri, günümüzde hem 

bitkilerde hem de insanlarda büyük bir yaygınlık göstermekte ve çok yönlü sağlık sorunlarına yol 
açmaktadır. Mikro element eksikliklerinin insan sağlığı açısından önemi ve sosyo-ekonomik 
boyuttaki yansımaları, araştırma ve tartışmalara giderek daha fazla konu olmaktadır.  Beşi ekonomi 
alanında Nobel ödülü sahibi olan dünyaca ünlü 8 ekonomist, çözüldüğü zaman insan sağlığı ve 
refahına en kısa zamanda en yüksek katkıyı gösterecek olan dünya problemlerini tartışmışlar ve 
ulaştıkları sonuç ve önerileri 2008 yılında Mayıs ayında bir rapor halinde yayınlamışlardır. Bu 
raporda, çözülmesi gerekli birinci sıradaki problemin vitamin A ve Zn eksikliği olduğu belirtilmiş ve 
günümüzde yaygın olarak tüketilen gıdaların Zn ve Fe gibi mikro elementlerce zenginleştirilmesi 
gerekliliği üzerinde görüş birliğine varılmıştır (www.copenhagenconsensus.org). Vitamin A ve Zn 
eksikliğinin birinci sırayı aldığı listede, küresel ısınmayla ilgili problemlerin giderilmesi sorunu ise 
14. sırada yer almıştır.  Ekonomistler, günümüzde insan beslenmesiyle ilgili sorunlara daha fazla 
kaynak ayrılması ve bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekliliği sonucuna varmıştır.   

 
Çinko ve Demir Eksikliği Küresel bir Beslenme Sorunu 

 
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası raporlarına göre, Zn ve Fe eksikliği dünya nüfusunun 

yaklaşık yarısını etkilemektedir (Welch ve Graham, 2004; Cakmak, 2008). Fiziksel büyümede,  
zihinsel gelişmede ve bağışıklık sisteminde ciddi tahribatlara yol açan ve doğum öncesi veya 
sırasında  bebek ve anne ölümlerine neden olan Zn ve Fe eksikliği problemlerini;   Dünya Sağlık 
Örgütü,  gelişmekte olan ülkelerde insanlardaki değişik kökenli hastalık ve ölümlerin arkasındaki en 
önemli 5. ve 6.  risk faktörleri olarak göstermiştir (Çizelge 1). Çinko ve Fe eksikliği Türkiye’de de 
insanlarda (özellikle çocuklarda) çok yaygın bir beslenme ve sağlık problemidir (Cavdar ve Ark., 
1983;  Baysal, 1998; Hotz and Brown, 2004). Örneğin, Türkiye’de 6-ay yaşındaki çocukların % 
50’sinde, okul çağındaki çocukların % 30’unda ve doğurgan dönemdeki kadınların % 50’sinde Fe 
eksikliğinin yaygın olduğu bildirilmiştir (www.micronutrient. org/IDPAS).  

Demir ve Zn eksikliğinin yanı sıra Se eksikliği de üzerinde çok durulan bir mikro element 
eksikliğidir. Günümüzde yaklaşık 1 milyar insanın Se eksikliğine sahip olduğu ve bu eksikliğin 
kanser ve kalp rahatsızlıklarını tetiklediği ve hücrelerde oksidatif tahribata yol açtığı bilinmektedir  
(Combs ve Gray, 1998; Combs, 2001; Rayman ve Ark., 2005). Selenyum günümüzde en etkili anti-
kanserojen madde olarak gösterilmektedir. Prostat, akciğer gibi değişik türlerdeki kanser 
vakalarının ortaya çıkışını Se eksikliğinin ilerlettiği bir çok araştırmanın ortak bulgusu 
durumundadır. Avustralya, ABD ve bazı AB ülkelerinde yürütülen çalışmalara göre tahılların Se 
konsantrasyonunun insan sağlığı açısından yeterli düzeyde olmadığı ve mevcut düzeyin mutlaka 
arttırılması gerektiği vurgulanmıştır (Adams ve Ark., 2002, Lyons ve Ark., 2004, 2003). Türkiye’de 
de insanlarda Se eksikliğinin önemli bir beslenme problemi olduğu vurgulanmıştır. Türkiye’de 
gıdalar yoluyla günlük Se alınımın ortalama 36 µg olduğu (Giray and Hincal, 2004); bu değerin, 
olması gereken değerin (75-125 µg Se gün-1, Food and Nutrition Board, 1980; Thomson and 
Paterson, 2001) çok altında bulunduğu belirtilmiştir.  

 
 

                                                 
* Bu bildiri 08-10 Ekim 2008 tarihleri arasında yapılan 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi’nde de sunulmuş ve 
basılmıştır. 
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Çizelge 1. Gelişmekte olan ülkelerde değişik kökenli hastalıkların ve ölümlerin ortaya çıkışında 
değişik risk faktörlerinin oransal rolü  

Risk Faktörü Oran (%) 
Yetersiz beslenme-açlık 14.9 
Cinsel yolla bulaşan  hastalıklar (AIDS) 10.2 
Hijyenik olmayan su kullanılması 5.5 
Havasız-kapalı alanlarda yaşamak 3.7 
Çinko eksikliği 3.2 
Demir eksikliği 3.1 
Vitamin A Eksikliği 3.0 
Kan Basıncı (düşük/yüksek tansiyon) 2.5 
Tütünlü mamul kullanımı 2.0 
Kolesterol 1.9 
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Raporu, 2002 
 
Mikro Elementlerce Fakir Tahıl Kökenli Gıda Tüketimi 

 
Mikro element eksiklerinin hem dünyada hem de Türkiye’de bu denli yaygın olmasının ana 

nedeni, mikro elementlerce çok fakir olan tahıl kökenli gıdaların yoğun biçimde tüketilmesi 
gösterilmektedir (Welch ve Graham, 2004; Cakmak, 2008). Tahıl kökenli gıdalar, yoğun tüketildiği 
için insanların en önemli mineral kaynağı durumundadır. Dünya Tarım Örgütü FAO’nun raporlarına 
göre, tahıllar özellikle gelişmekte olan ülkelerde en önemli kalori kaynağıdır (Şekil 1). Türkiye’de de 
tahıllar günlük kalori gereksinmesinin karşılanmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Türkiye’de 
günlük kalori gereksinmesinin yaklaşık % 42’si tamamen buğday tarafından karşılanmaktadır. 
Türkiye ortalaması olan bu değerin,  kırsal kesimlerde % 70’e ulaştığı tahmin edilmektedir (Şekil 1).  

Çok düşük düzeylerde mikro elementlere sahip buğday kökenli gıdaların monoton bir biçimde 
sürekli tüketilmesi, insanlarda yaygın biçimde Zn, Fe ve hatta selenyum (Se) eksikliğinin ortaya 
çıkışında belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu gıdalar ayrıca, mevcut Fe ve Zn’nun vücutta 
yarayışlılığını sınırlayan fitat gibi bazı bileşiklerce de çok zengindir. Bir çok ülkede insanlarda Zn 
eksikliğinin yaygınlığında fitat/Zn oranı çok yüksek olan gıda tüketiminin belirleyici bir rol oynadığı 
ileri sürülmektedir (Gibson, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Buğdayın değişik ülkelerde günlük kalori gereksinimini karşılamadaki rolü (FAO, 2004) 

 
Mikro element eksikliklerinin neden olduğu sağlık sorunlarını en aza indirmek için insanlara 

mikro element içeren tabletlerin/ilaçların verilerek mikro element takviyesinin yapılması 
(suplementasyon) veya gıdaların işlenmesi/yapılması sırasında gıda içine mikro elementlerin 
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katılması (fortifikasyon) gibi stratejiler gündeme gelmektedir (Bouis, 2003). Ancak, bu çözüm 
yöntemlerinin;  çok pahalı olması, problemin asıl yaşandığı kırsal kesimlerde uygulanmasının 
zorluğu ve her yıl veya dönem dönem tekrarlanması zorunluluğu gibi nedenlerle sürdürülebilir 
olmadığı belirtilmektedir. Örneğin, sadece Hindistan’da Fe anemisine sahip kadınlarda Fe 
eksikliğinin bu tür takviye (suplementasyon veya gıda güçlendirmesi (fortifikasyon)  yöntemiyle 
giderilebilmesi için her yıl 40 milyon ABD dolarına gereksinim olduğu bildirilmiştir (Bouis, 2003). 

 
Mikro Element Eksikliklerini Azaltmada Tarımsal Stratejiler 
 

Mikro element eksikliği sorununa alternatif çözüm olarak tarımsal yaklaşımlar ön plana 
çıkmıştır.  Bu bağlamda Zn bakımından zengin yeni tahıl genotiplerin ıslah edilmesi ve/veya mikro 
element içerikli gübreleri kullanımının yaygınlaştırılması stratejileri dikkate alınmaktadır (Cakmak, 
2008). Günümüzde bitki ıslahı stratejisi üzerine kurulan çok sayıda ülkesel ve global düzeyde 
programlar bulunmaktadır. Bu programlar içinde kapsam olarak en büyük olan program 
HarvestPlus (www.harvestplus.org) programıdır (Bouis, 2003; Welch ve Graham, 2004). Ana 
sponsorları Bill ve Melinda Gates Vakfı ve Dünya Bankası olan HarvestPlus programının hedefi, 
Zn, Fe ve vitamin A bakımından zengin yeni buğday, çeltik, mısır, patates, fasulye ve cassava bitki 
genotipleri geliştirmektir. Türkiye’de de DPT tarafından desteklenen ve halen devam etmekte olan 
bir mikro element projesi bulunmakta olup; bu proje, Sabancı Üniversitesi, Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı ve Çukurova Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Bu projede bir yandan 
mikro elementlerce zengin yeni buğday genotiplerinin ıslahı; diğer yandan da değişik Zn gübreleme 
yaklaşımları denenerek tanede Zn konsantrasyonunun yükseltilmesi hedeflenmektedir.  Islah 
çalışmalarında mikro elementlerce zengin olduğu belirlenen yabani buğdaylar (özellikle Triticum 
dicoccoides) gen kaynağı olarak kullanılmaktadır (Cakmak ve Ark., 2004).  

Ülkemizde tahıl kökenli gıdaların, diğer ülkelere göre mikro elementler bakımından daha fakir 
olduğu düşünülmektedir. Bunun en önemli nedeni,  topraklarda anılan mikro elementlerin bitkilere 
yarayışlılığının çok düşük olması gösterilmiştir.  Toprakların pH değerinin yüksekliği, organik 
madde ve nem değerinin düşüklüğü toprakta mevcut mikro elementlerin bitkilere yarayışlılığını 
azaltmaktadır (Şekil 2).  Türkiye’nin değişik bölgelerinden toplanan 1511 toprak örneğinde yapılan 
analizlere göre Zn eksikliği, % 49 oranla  en yaygın olan mikro element eksikliği olarak saptanmış 
ve bunu  % 27’lik oranla demir (Fe) eksikliği izlemiştir (Eyüpoğlu ve Ark., 1994). Topraklarda var 
olan yarayışlı mikro element yetersizliği, o topraklar üzerinde yetiştirilen bitkilerde ve dolaysıyla 
bitkisel kökenli gıdalarda mikro element eksikliğine de yol açmaktadır.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Türkiye’de seçilmiş 1511 toprak örneğinde DTPA ile extrakte edilebilir Zn’nun 0.5 ppm’den 
az ve yüksek olan toprak örneklerinin toprak pH’sı ve toprak organik madde miktarına göre dağılımı 
(Eyupoğlu ve Ark, 1994). 
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NATO-Çinko Projesi 

 
Türkiye’de Zn eksikliği problemi, son 20 yıl içinde üzerinde çok  konuşulan ve yoğunlukla 

araştırmalar yürütülen bir mikro element eksikliğidir (Kacar, 1998; Cakmak ve Ark., 1999). 
Çukurova Üniversitesi ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının birlikte yürüttüğü NATO destekli çinko 
projesi (Cakmak ve Ark., 1999; Cakmak, 2004), bu alanda  yürütülmüş en geniş araştırma 
projelerinden biridir. 1993 yılında başlatılan NATO-destekli çinko projesi ile Orta Anadolu 
bölgesinde değişik alanlarda gübre denemeleri kurulmuş, yaygın tarama çalışmaları ve testler 
yapılmış ve sonuçta bölgede yetiştirilen buğdayda çok yaygın bir Zn eksikliği probleminin var 
olduğu belirlenmiştir. Aslında, 1980’li yılların başından beri Türkiye topraklarının Zn’ca çok fakir 
olduğunu belirten araştırmalar vardı (Kacar ,1998); ancak bu problemin bitkisel üretim açısından 
nasıl bir  öneme sahip olduğunu gösteren geniş çaplı bir proje 19990’lı yıllara kadar yürütülmemişti. 
Çinko gübrelemesinin tarla koşullarında buğday verimi üzerinde önemli etkilerinin olduğu ilk kez 
1992 yılında Eskişehir’de Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde Agronomist Müfit Kalaycı 
tarafından yürütülen bir denemeyle gösterilmiştir.  

NATO-Zn projesi kapsamında yürütülen araştırmalarda, buğday veriminin çok yetersiz olduğu 
ve nedeni önceleri anlaşılamayan bazı yaprak arazlarının görüldüğü yerlerde,  toprağa Zn 
gübresinin uygulanmasıyla buğdayın büyümesi ve veriminde  çarpıcı düzeyde  iyileşmelerin olduğu  
saptandı.  Bu gözlemlerin ve sonuçların Orta Anadolu’da bir çok yerde sık sık görülmesi ve elde 
edilmesinin ardından, Türkiye’de Gübre Endüstrisi azotlu ve fosforlu gübrelere Zn eklemeye ve Zn 
katkılı NPK gübreleri üretmeye başladı.  Türkiye’de ilk çinko katkılı gübre üretimi ve uygulanması 
1995 yılında TOROS Gübre tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra Gübretaş ve diğer gübre 
firmaları Türkiye’de giderek artan miktarlarda Zn katkılı gübre üretimine geçti. O dönemde TOROS 
Gübre’den Dr. Veysel Çasvuşgil, Zn-katkılı gübrenin geliştirilmesinde büyük bir rol oynadı. Çinko 
katkılı bu gübrelerin üretimi ve buğdayda kullanımı, 1995 yılına kadar söz konusu değilken, 
yukarda işaret edildiği gibi bu gübrelerin üretimi ve kullanımı her yıl giderek artmış ve son 12 yılda 
400 bin tona ulaşmıştır (Şekil 3).  Tarım Bakanlığı ve Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme 
Merkezi (CIMMYT)’nin tahminlerine göre, Zn-katkılı gübrelerin Türkiye’de yaygın olarak  
uygulanmasıyla ülke ekonomisine sağlayacağı yıllık katkı 100 Milyon ABD dolarının üzerindedir.  
Topraklara uygulanan Zn katkılı gübreler, bir yandan verimi iyileştirirken, diğer yandan da hasat 
edilen tanede Zn konsantrasyonunun artışına katkıda bulunarak insan sağlığı üzerinde de önemli 
yararlar sağlamaktadır.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 3. NATO-Çinko projesiyle birlikte başlayan Zn katkılı NP ve NPK gübre kullanımı (Cakmak, 
2002; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2005; TOROS Gübre, 2008). 
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Selenyum Eksikliği 

 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin birlikte 

yürütmekte olduğu  bir TUBİTAK projesi çerçevesinde gerçekleştirilen tarama çalışmaları 
Türkiye’de buğdayların Zn ve Fe’de olduğu gibi Se bakımından da ciddi boyutlarda bir eksiklik 
gösterdiği bulunmuştur. Türkiye’nin değişik bölgelerinden üretici tarlalarından toplanan 573 buğday 
tane örneğinde yapılan Se analizleri, bu örneklerin ortalama olarak 40 µg kg-1 Se içerdiği 
bulunmuştur. Oysa, insanların  sağlıklı bir Se beslenmesi için buğdayda olması gereken Se miktarı 
100 ile 1000 µg kg-1 Se arasındadır (Adams  ve Ark., 2002; Broadley ve Ark., 2007).  Anılan proje 
çerçevesinde yürütülen gübreleme çalışmaları, Se bakımından zenginleştirilen gübrelerin (örneğin 
1 kg NP gübresinde 20 mg veya 30 mg Se içeren NP-gübrelerinin) toprağa uygulanmasıyla tanede 
Se konsantrasyonunun insan sağlığı açısından yeterli sayılan düzeyin üzerine çıktığı belirlenmiştir. 
Çinkoda olduğu gibi, yapraktan Se’un Na-selenat olarak uygulanmasının da tane Se 
konsantrasyonunu artırmada çok etkin bir yöntem olduğu oraya konmuştur.  

Türkiye’de kanser vakalarının çok yaygın olması, üretilen buğdaylarda Se konsantrasyonunun 
çok düşük olması ve ayrıca gıdalar yoluyla günlük Se alınımının optimum düzeyin çok altında 
olması gibi nedenlerden dolayı Türkiye’de ana tüketim gıdası olan buğdayın gübreleme yoluyla Se 
bakımından mutlaka zenginleştirilmesi önemli ve acil bir gereksinimdir.  Oluşturulacak bir ülkesel 
programla Türkiye’de ekmeğin Fe, Zn ve Se bakımından zenginleştirilmesi, toplum sağılığı 
(özellikle çocuk sağlığı) açısından çok büyük yararlar getirecektir. Gübreleme stratejisiyle buğdayın 
Zn ve Se bakımından kolaylıkla zenginleştirilmesi mümkündür. Yaklaşık 25 yıl önce başta 
Finlandiya olmak üzere birçok İskandinav ülkesinde başlatılan ve halen yürüyen Se-katkılı gübre 
uygulaması programının benzer şeklide Türkiye’de de aynı anda hem Se hem de Zn açısından 
başlatılması toplum sağlığı açısından önemli bir gereksinim olarak karşımızda durmaktadır. 

 
Teşekkür 

 
Burada sunulan bu çalışma NATO-Çinko, DPT-Mikro Element, TUBİTAK-Selenyum ve 

HarvestPlus Çinko projelerinin sonuçlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Buğdayda Verim ve Kaliteye Yönelik Yetiştirme Tekniği Araştırmalarında 
Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye’de Uygulama Olanakları 

 
 

Müfit KALAYCI  
 
 

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 
 
Özet 
 

Buğdayda tane kalitesi dendiğinde ilk akla gelen ve geniş çeşit ıslah programlarında en çok kullanılan 
kriter tane protein kapsamı olmaktadır. Tane protein kapsamları ise, en az çeşit kadar, hatta ondan daha 
büyük ölçüde çevre koşullarından ve başta azotlu gübreleme olmak üzere yapılan kültürel uygulamalardan 
etkilenmektedir. Araştırıcılar tarafından yürütülen denemelerden elde olunan ortalama değerler baz alınarak 
yapılan azotlu gübre tavsiyelerinin çok genel nitelikte olması,  ne tarladan tarlaya ne de yıldan yıla oluşan 
farklılıkları göz önünde bulundurma niteliğine sahip olmaması verim kadar kalitenin de büyük dalgalanmalar 
göstermesinde baş etken olmaktadır. Fosforda olduğu gibi laboratuar inorganik azot veya nitrat tayini 
olanakları da yaygın olmadığı için tarlaya özel tavsiye yapılamamaktadır. Gelişmiş ülkelerde toprakta nitrat 
veya inorganik azot tayini öteden beri tavsiyelere esas olarak kullanılmakla birlikte, ekim yılının özelliklerine 
bağlı olarak hem verim hem de kalite açısından optimum azotlu gübre uygulamalarının yıl içinde takibine 
olanak veren ve yılın gidişine göre elde olunması beklenen verim düzeyleri belirlenerek tavsiyenin bu 
değerlere endekslenmesi esası üzerine kurulmuş olan Mevsim İçi Azotlu Gübreleme Yönetim Sistemleri 
geliştirilmiş ve yaygınlaşmasına çalışılmaktadır. Klorofilmetre veya Spektral Yansıma ölçen aletler aracılığıyla 
uygulanan bu sisteme ilişkin ülkemizde de çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır.  

Bu tebliğde, esas olarak azotlu gübrelemede verim ve kalite için optimizasyon yöntemleriyle, geç dönem 
azotlu gübre uygulamalarının özellikle protein açısından önemi ve bu uygulamaların halen araştırması 
yapılanlarla, geleceğe yönelik araştırma konusu olabilecek yönleri hakkında kısa bilgiler verilecektir. 
 

New Approaches in Agronomic Research on Wheat Yield and Quality 
 
Abstract 

 

Grain protein content is the quality parameter most widely used in wheat breeding programs. On the 
other hand, grain protein contents are determined not only by cultivar but also by environmental conditions 
and cultural practices, particularly nitrogen fertilization. Presently, nitrogen fertilizer recommendation rates are 
based on the results of regional research without considering spatial and temporal variations and this is one of 
the main reasons for great fluctuations in both grain yield and protein due to variations in soil properties and/or 
climatic conditions. Since soil analysis for inorganic nitrogen is not a common practice, field specific 
recommendations are not made. Yearly and spatial variations in grain yield also contribute to variations in 
nitrogen requirement. These factors have resulted in development of in-season nitrogen fertilizer management 
systems. This new approach is based on use of vegetation indices calculated from spectral reflectance values 
and/or chlorophyll readings through SPADMETER. Research on this new system has also been started 
Turkey. In this presentation, these new developments aimed at optimization of nitrogen fertilization for grain 
yield and quality will be introduced and usability of these methods in determining late season nitrogen 
fertilization for higher grain protein will be discussed. Present research and future prospects will be 
summarized. 
 

1. Buğdayda Ekmeklik Kalite Üzerine Azotlu Gübrelemenin Etkisi: 

 
Buğday tarımında, çeşitlerin kendi beklenen tane verimi ve protein değerlerini verebilmeleri 

ancak uygun bir azotlu gübrelemeyle mümkün olabilecektir. Ancak, kuru tarım koşullarında 
uygulanan azotun buğday tarafından alınma oranının genellikle % 50’nin altında olduğu ifade 
edilmekte ve bunun büyük ölçüde yüzeye uygulanan azotlu gübreden buharlaşma kayıpları 
nedeniyle böyle olduğu belirtilmektedir. (Fillery ve McInnes, 1992). N15 kullanılarak yapılan 
denemeler sonucunda, tahıl üretimindeki azot kayıplarının % 20 ile % 50 arasında değiştiği ve bu 
kayıpların denitrifikasyon, buharlaşma ve/veya derin yıkanma yoluyla meydana geldiği görülmüştür 
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(Olson and Swallow, 1984; Karlen vd., 1996). Azotlu gübrelerden kayıpları en aza indirmenin yolları 
arasında, gübre dozlarının bitki ihtiyacına göre belirlenebilmesi için toprak ve bitki analizlerine 
başvurulması, yıllık yağış miktar ve dağılımına uygun bir gübreleme stratejisinin benimsenmesi, 
bölünmüş uygulamaların tercih edilmesi, gübrenin yüzeye bırakılmayıp, mümkün olan her durumda 
toprak altına getirilmesi sayılabilir (Mosier vd., 1996). 
 
2. Azotlu Gübre Tavsiyelerini Belirlemede Kullanılan Yöntemlerin Tarihçesi: 

 
Azotlu gübre tavsiyelerine temel olarak toprak nitrat azotu tayinleri yeni bir olay olmayıp, daha 

1901 yılında topraktaki suda çözünebilir nitratın bitki tarafından alınabilir azot miktarına ölçü 
olabileceği belirtilmiş (Dahnke ve Johnson, 1990), bundan 60 yıl sonra, ABD’de buğday (Dahnke 
ve Johnson, 1990) ve Kanada’da arpayla (Soper ve Huang, 1963) yapılan çalışmalar nitrat 
azotunun bitki tarafından alınabilir azota iyi bir ölçü olduğunu göstermiştir. Soper ve Huang (1963) 
aynı zamanda organik madde kapsamını da bu amaçla kullanmayı denemişler, ancak yine de nitrat 
azotunun daha uygun bir ölçü olduğu sonucuna varmışlardır. Geneldeki başarısına ve yaygın 
kullanımına karşın, nitrat testi, özellikle toprak organik maddesinin fazla olduğu durumlarda gelişme 
yılı içindeki mineralizasyon nedeniyle uygun sonuç vermeyebildiği için, Keeney (1982) nitrata 
ilaveten amonyum azotunu da ele alarak toplam inorganik azotu ölçü olarak kullanmayı denemiştir. 
Bugün  ABD’de genellikle nitrat testi yoğun olarak kullanılmakta, bazı Avrupa ülkeleri ise toplam 
inorganik azotu ele almaktadır. Türkiye’de de, özellikle Orta Anadolu’daki 3 araştırma enstitüsü, 
1980’li yıllardan başlayarak çalışmalarında toplam inorganik azot değerlerini kullanmaktadırlar. 
Zentner vd., (1977) ayrıca ilkbahar alt toprak analizlerinin yapılmasını önermekte, Westfall vd., 
(1996) toprak analizleriyle birlikte, hedeflenen verim düzeyleri ve üreticinin geçmiş deneyimlerinin 
birlikte kullanılması halinde en uygun tavsiye düzeylerine ulaşılacağını belirtmektedir. ATAE 
tarafından yapılan değerlendirmede de toprak inorganik azot kapsamlarıyla optimal verim 
düzeylerinin azotlu gübre gereksinimini belirlemede asıl unsurlar olduğu anlaşılmış ve buna göre 
tavsiye listeleri hazırlanmıştır (Kalaycı vd., 1996). Bu durumda, bölgemizde olduğu gibi, dünyanın 
benzer ekolojilerinde de sezon başındaki tahminlere dayalı tavsiyelerin her zaman tutmaması, 
bunların sezonun gidişine göre yıl içinde modifiye edilebilmeleri ihtiyacını doğurmuş ve Mevsim İçi 
(In-Season) azotlu gübre yönetim sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu yaklaşımlar, kurak giden 
bir yılda gübre ekonomisi sağlamaya da yönelik olmakla birlikte, ilk kullanım alanları tane protein 
içeriğine yönelik olmuş, sulu koşullarda ve/veya koşulların erken gelişme için uygun olduğu yıllarda 
gelişmenin geç dönemlerinde bu fazla gelişmenin neden olduğu yaprak azot ve dolayısıyla klorofil 
seyrelmeleri aracılığıyla takviye azot verilip verilmemesinin kararlaştırılması esasına 
dayanmaktadır. Bunun için sezon başında referans teşkil etmek üzere yüksek dozda azotla 
gübrelenmiş şeritler oluşturulmakta ve tarlanın kalan kısmındaki yaprak klorofil değerleri bu kontrol 
şeritlerindeki değerlerin yüzdesi olarak ifade edilmektedir. Genellikle SPAD METRE aracılığıyla 
elde olunan bu değerler kontrole göre normalize edildikten sonra elde olunan NSPAD (Normalize 
Edilmiş SPAD Değerleri) denemelerde elde olunan kalibrasyon eğrileriyle karşılaştırılarak ek 
gübrelemeye gerek olup olmadığına karar verilmektedir. Önceleri sulu tarımda ve daha çok mısırda 
kullanılan yöntem, daha sonra buğdayda da yine sulanır tarlalardan başlayarak araştırılmaktadır. 
Westcott vd. (1997) Montana’da sulu koşullarda yazlık buğdayla yaptığı çalışmada NSPAD 
değerinin 0.93-0.95 düzeyine düşmesi halinde ek gübrelemenin proteini arttırdığını, 0.89 NSPAD 
değerinde bu artışın % 1’i bulduğunu belirtmektedir. Aynı araştırıcılar, aynı çalışmada, bayrak 
yaprak TKN (Toplam Kjeldahl Azotu) değerleriyle de ek azota karşılık arasında yüksek korelasyon 
bulmuşlar ve bu değerin % 4.2–4.3’ün altında olması halinde buğdayın tane proteini açısından ek 
azota karşılık vereceğini, ancak bu karşılığın boyutlarının ne olacağını bu testin vermediğini 
bildirmişlerdir. Lorbeer vd. (2000) yine Montana’da yapılan bir başka çalışmada, biri yüksek yağışlı 
diğeri kurak iki lokasyonda iki kışlık buğday çeşidiyle çalışmışlar ve bu kez bayrak yaprak TKN 
değerinin daha iyi bir gösterge olduğu, bu değerdeki her % 0.1’lik artışın iki çeşitten birinde % 0.26 
diğerinde % 0.55 tane protein artışı sağladığı, ilginç bir şekilde, yukarıda sözü edilen suluda yazlık 
buğday çalışmasıyla aynı eşik değerinin (% 4.2) elde olunduğu, SPAD değerlerininse protein 
yönünden azota karşılıkla anlamlı korelasyon vermediği sonuçlarına varmışlardır. Idaho’da yapılan 
bir çalışmada (Tindall vd., 1995) bayrak yaprak azot konsantrasyonunun azota alınacak karşılıkla 
korelasyon verdiği, Avustralya’daki bir başka çalışmada da (Peltonen vd., 1995) yaprak klorofil 
değerleriyle bitki azot kapsamı arasında yakın ilişki bulunduğu belirtilmektedir. Vidal vd., (1999) 
SPAD okumalarının, yaprak azot konsantrasyonundan daha uygun ölçü olduğu sonucuna 
varmıştır. Görüldüğü gibi farklı çalışmalarda farklı sonuçların alınıyor olması, her ekolojik bölge ve 
tarım sisteminin kendi koşulları ve genotipleri için kendi sonuçlarını elde etme gereksinimini ortaya 
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koymaktadır. Eskişehir’de yapılan ve henüz yayınlanmamış bir araştırmanın sonuçları da 
Bezostaya 1 çeşidinde 0.93 NSPAD değerinin kritik eşik olduğunu 0.89 NSPAD değerinde ise 
yapraktan uygulanan % 4’lük üre solüsyonunun Bezostaya 1 çeşidinin tane protein kapsamında % 
1,2 düzeyinde artış sağladığını göstermiştir (Şekil 1).  
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Şekil 1. Başaklanma zamanındaki değişik NSPAD değerlerinde yapraktan üre solüsyonu 
uygulamasının Bezostaya 1’in tane protein kapsamına etkisi (+ YS= Yapraktan üre solüsyonu 
uygulaması). 

 
Bu şekilde klorofil okumaları yoluyla azotla beslenme durumu hakkında bilgi elde edilmeye 

çalışılırken neden doğrudan okuma sonucu elde olunan SPAD değerlerinin değil, her çevre ve her 
genotip için hesaplanan NSPAD değerlerinin kullanılması gerektiği, yine Eskişehir’de ve bu kez 
sulu koşullarda yapılan bir çalışmanın sonuçlarından görülebilir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Bezostaya 1 ve Harmankaya çeşitlerinde başaklanma zamanında okunan SPAD 
değerleriyle tane protein kapsamları arasındaki ilişki. 

 
Şekilde görüldüğü gibi, 2 çeşidin klorofil-protein ilişkisi arasında açık bir farklılık vardır. Bu da, 

her genotipin yaprak klorofil oranları açısından farklı özellikler gösterdiğini vurgulamaktadır. Bu 
örnekte SPAD değerleri 45-55 arasında değişen Harmankaya’nın SPAD değerleri 45-50 arasında 
değişen Bezostaya 1’den daha düşük tane proteini vermesi verim farklılıklarıyla kısmen 
açıklanabilir. Çünkü yaprak klorofil oranları sadece azotla beslenme durumunu değil, aynı zamanda 
fotosentetik kapasiteyi, dolayısıyla verim potansiyelini de göstermektedir. Sonuçta, yüksek verim 
potansiyeline sahip çeşitlerde bitki bünyesindeki azot artışının ilk etkisi verim üzerine olmakta, 
ancak verimin platoya yaklaşmasından sonra protein artışları önemli düzeylere ulaşabilmektedir. 
Nitekim bu denemede Bezostaya 1 optimum azot koşullarında bile 600 kg/da’ın üzerinde verim 
vermezken, Harmankaya’nın verimi 900 kg/da’ı aşmıştır. Ayrıca, klorofil oranları da tek başına 
verim potansiyelini gösterememekte, birim alandaki toplam fotosentetik kapasitede yaprak alan 
indeksleri, dahası yaprak geometrisi dolayısıyla aktif radyasyon alım ve değerlendirme etkinlikleri 
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de önemli olmaktadır. Bu nedenle bu şekilde azotla beslenme durumunu anlamaya yönelik 
çalışmaların mutlaka her genotip için ayrı ayrı ve her çevrede oluşturulacak referans şeritleri 
aracılığıyla belirlenecek NSPAD değerleriyle yapılması zorunludur. Bu konu aşağıda yine 
incelenecektir. 

Daha sonraları, yaprak okuma veya analizleri üzerinden yapılan bu değerlendirmelere 
alternatif olarak, bitkilerin her hangi bir andaki azotla beslenme durumlarının optik sensörlerle tespit 
edilebileceği ve gübre uygulamalarının da buna göre yapılabileceği fikri ortaya atılmış ve çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır (Raun vd., 2002; Cassman vd., 2002; Mullen vd., 2003). Bunun sonucu 
olarak, bitkilerin verdiği spektral yansıma değerlerinin yerden veya hava fotoğrafları ya da uzay 
platformu aracılığıyla uzaktan algılanabileceği düşüncesi Hassas Tarım yaklaşımının gündeme 
gelmesiyle sonuçlanmıştır. Azotla ilgili hassas tarım çalışmalarına örnek olarak, optik sensörler 
aracılığıyla yapılan okumalar tarafından ayarları otomatik olarak açılıp kapanan gübre 
uygulayıcılarının, özellikle Oklahoma’da, yaygınlaştırılmasına çalışılması gösterilebilir. Havadan 
yapılan ölçüm değerleriyle ise, çok değişik özellikler yanında, bitkinin azotla beslenme durumu 
hakkında bilgi alma konusunda yapılan çalışmalar (Hinzman vd., 1986) mevcut olmakla birlikte, bu 
tür uzaktan algılamaya dayalı değerlendirmelerin henüz yer ölçümlerinin verdiği düzeylerde 
korelasyon vermediği ve bu yaklaşımın yeni araştırmalara ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir (Wright 
vd., 2001, Wright vd., 2002).   
 

3. Mevsim İçi Azot Gereksinimi Belirlemede Kullanılan Modern Yöntemlerin Çalışma 
Esasları: 

3.1. SPAD Değerlendirmeleri: 
 

Yaprak klorofil düzeyleriyle, bitkinin azotla beslenme durumu arasında ilişki bulunduğu 
esasına dayanan bu sistemde, SPAD METRE aracılığıyla yaprak klorofil okumalarının, diğer çevre 
ve uygulama faktörleriyle genotipten de etkilenmesi sonucu, yıldan yıla, yerden yere ve genotipten 
genotipe değişiklik göstermesi nedeniyle, NSPAD olarak adlandırılan normalize edilmiş SPAD 
değerleri kullanılmaktadır (Westcott et al.,1997). Örneğin, herhangi bir çiftçi tarlasında kuraklık, 
hastalık ya da başka bir besin elementinin noksanlığı klorofil azalmasına ve renk açılmasına neden 
olabilir. Bu nedenle, kalibrasyon amaçlı azotlu gübre denemelerinde, her genotipin değişik 
miktarlarda gübrelenen parsellerdeki SPAD okuma değerleri, aynı genotipin aynı denemedeki en 
yüksek düzeyde gübrelenen, dolayısıyla en yüksek klorofil düzeyini veren bitkilerdeki okuma 
değerlerinin yüzdesi olarak ifade edilmektedir. Bu değerlerden kalibrasyon denklemleri elde 
olunduktan sonraki çiftçi uygulamalarında ise tarlanın bir veya birkaç yerine olabilecek en yüksek 
verim düzeyine karşılık olduğu düşünülen miktarda azotlu gübre verilen kontrol şeritleri ekilmekte 
ve bu şeritlerden okunan SPAD değerleri normalizasyon  işlemi için kullanılmak suretiyle, tarlanın 
kalan bölümlerinin takviye azot ihtiyacı kalibrasyon denklemleri aracılığıyla belirlenmektedir. 
 
3.2. Spektral Yansıma Değerlerinin Kullanılma Esasları: 
 

Bitkilerin, spektrumun kırmızı ve near-infrared bölgelerinde (farklı nanometre okumalarında) 
verdikleri yansıma değerleri karşılaştırılarak gelişme durumunu gösteren vejetasyon indeksleri elde 
etmeye dayanan bu yöntemde, en yaygın kullanılan vejetasyon indeksi kavramları NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) ve SR (Simple Ratio) olmaktadır (Aparicio vd., 2002). 
Esas itibariyle toplam kuru madde ve yaprak alan indeksiyle alakalı olduğundan, dolaylı olarak 
fotosentetik kapasite ve verim tahminlerinde kullanılan bu indeksler buğday verim tahminleri için de 
kullanılmaktadır (Pinter vd., 1981; Aparicio vd., 2000). Bu indekslerin hesaplanmasında genellikle 
SR = (R900/R680) ve NDVI = (R900-R680)/(R900+R680) formülleri kullanılmakta, bu formüllerdeki 
R harfi Reflectance (Yansıma) değerlerini, rakamlarsa near-infrared ve kırmızı bölgelerini 
tanımlayan nanometre değerlerini göstermektedir (Penuelas vd., 1993).  

Azot noksanlığının, yaprak klorofil konsantrasyonlarında azalmaya neden olduğu bilinmektedir 
(Penuelas vd., 1994). Yoğun azot noksanlığı halinde bitkiler kırmızı yansıma bölgesinde daha fazla 
yansıma vermektedir (Steven vd., 1990). Kırmızı yansımadaki artışlar azot noksanlığının neden 
olduğu klorofil noksanlığını gösterirken (Filella vd., 1995),  near-infrared yansımadaki azalmalarsa 
yaprak alan indeksi ve yeşil biyolojik kütledeki azalmaları belirlemektedir ve bu tahıllarda da çok 
araştırıcı tarafından belirlenmiştir (Asrar vd., 1984; Jensen vd., 1990).  
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NDVI okumalarının değerlendirilmelerinde ise RI (Response Index = Karşılık İndeksi) (Mullen 
vd., 2003)  ve INSEY  (In Season Yield Estimation = Mevsim İçi Verim Tahmini) (Raun vd., 2002) 
kavramlarından yararlanılmaktadır. Buna göre, kalibrasyon çalışmalarında gübrelenmiş parsellerin  
NDVI değeri, gübrelenmemiş kontrol parsellerinin NDVI değerlerine bölünerek elde olunan RI(NDVI) 
değerleri, hasatta elde olunan verimin kontrol parsellerinden elde olunan verime bölünmesiyle 
bulunan RI(HASAT) (Johnson vd., 2000) değeriyle karşılaştırılmakta ve yapılan korelasyon analizi 
sonucunda, RI(HASAT)  değeriyle en yüksek R2 değerini veren RI(NDVI)  değeri hangi dönem 
okumalarından elde olunmuşsa, daha sonra çiftçi tarlalarında yapılacak tavsiyeye yönelik 
çalışmalarda o dönemde okuma yapılmaktadır. Ancak okumanın ve dolayısıyla tavsiyenin 
yapılacağı dönemin, özellikle kuru koşullarda, çiftçinin tarlaya girebileceği son dönemden daha geç 
olmaması da sistemin pratikte yaygınlaştırılabilmesi bakımından esastır.   Örneğin, Oklahoma’da 
yapılan çalışmada Feekes ıskalasına (Large, 1954) göre 5 (sapa kalkma başlangıcı), 9 (sapa 
kalkma sonu) ve 10.5 (çiçeklenme) dönemlerinde elde olunan okuma değerlerinden benzer 
etkinlikte sonuç alınmış olmakla birlikte (Mullen vd., 2003), geniş çiftçi tarlası uygulamalarında 
diğerleriyle aynı etkinlikte bulunan Feekes 5 döneminde, yani sapa kalkma başlangıcında yapılan 
okumalara göre tavsiyeler yönlendirilmektedir. INSEY değeri ise, NDVI değerinin, ekimden 
okumanın yapıldığı güne kadar geçen günler içinde ortalama sıcaklığın 4.4 oC’nin üzerinde olduğu 
gün sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır (Raun vd., 2002). Daha sonra, parsellerin NDVI 
okumalarından hesaplanan INSEY değerlerinin bağımsız değişken (x), aynı parsellerden elde 
olunan tane verimlerinin ise bağımlı değişken (y) olarak alındığı regresyon analizi sonucunda elde 
olunan denklemler, çiftçi tarlalarındaki uygulamaları yönlendiren kalibrasyon denklemleri olarak 
kullanılmaktadır. 

Çiftçi tarlalarındaki tavsiyeye yönelik uygulamalarda ise, tarlanın bir veya birkaç yerine 
olabilecek en yüksek verim düzeyine karşılık olduğu düşünülen miktarda azotlu gübre verilen 
kontrol şeritleri ekilmekte ve bu şeritlerle çiftçinin kendi uygulamasını yaptığı bölümde yapılan 
okumalardan elde olunan değerler ve yukarıda açıklandığı şekilde elde olunan kalibrasyon 
denklemleri kullanılarak, tavsiye edilecek ilave azot dozları belirlenmektedir. 
(http://www.nue.okstate.edu/Nitrogen_Fertilization_Approaches.htm ). 
  

3.3. NDVI Okumalarına Dayalı Hassas Tarım Uygulamaları: 
  

ABD Ulusal Araştırma Konseyi, Hassas Tarımı, üretime  yönelik karar mekanizmalarında 
değerlendirmek üzere değişik kaynaklardan elde olunan enformasyon teknolojisini kullanan bir 
yönetim stratejisi olarak tanımlamakta ancak burada önemli bir unsur olan toprağa ilişkin olarak 
etüde dayalı bilgilerin hassas tarımın gereksinimlerini karşılamadığı belirtilmektedir (Bouma vd., 
1999). Örneğin, Solie vd. (1996) en karlı azotlu gübreleme stratejisini ve dolayısıyla en yüksek Azot 
Kullanma Etkinliği (AKE) değerlerini elde edebilmek için verilerin en uygun alan büyüklüklerine göre 
belirlenmesi gerektiğini ve söz konusu azotlu gübreleme olduğunda bu birimin 1 metrekareye kadar 
düştüğünün görüldüğünü ifade etmektedir. Bu küçüklükteki mesafelerde oluşan varyasyonun 
pratikte ancak optik sensörlerle belirlenip, gübre ayar otomasyonunun buna göre yapılmasının 
mümkün olduğu (Solie vd., 1996; Stone vd., 1996) ve bunun da tarla genelinde AKE değerini 
arttıracağı (Stone vd., 1996) bildirilmiştir.  

Başta Oklahoma eyaleti olmak üzere bu sistemi yaygınlaştırmaya çalışan ABD’ye karşılık, son 
sayımlara (DIE, 2000) göre, tarımsal işletmelerinin % 64.8’i 5 hektardan küçük araziye sahip olan, 
diğer işletmelerinin arazileri ise çok parçalı olduğu için ortalama tarla büyüklüklerinin çok sınırlı 
olduğu Türkiye’de bu uygulamanın, TIGEM ve benzeri büyük arazilere sahip işletmeler gibi özel 
durumlar dışında, en azından şimdilik uygulanabilir olduğunu söylemek için henüz erkendir. Bu 
nedenle, tarla düzeyinde ve yıllar arası gelişme dalgalanmalarının etkisini en aza indirecek bir 
uygulama bugünün çiftçi uygulamalarına oranla yeterince hassas bir yaklaşım olarak 
değerlendirilebilir.  
 
4. Azot Kullanma Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Diğer Azotlu Gübreleme Faktörleri:      
4.1. Azotlu Gübre Kullanma Zaman ve Yöntemi: 
 

ABD’de, azotu bölerek uygulamanın AKE değerlerini arttıracağı bilinmekle birlikte (Olson ve 
Swallow, 1984), sonbaharda gübrenin daha ucuz olması (genellikle en ucuz kaynak olan amonyak 
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kullanıldığı için) ve bir defada uygulamanın ekonomik avantajından ötürü gerekenden daha fazla 
azotlu gübre kullanımının göze alınabilir olması nedeniyle, çiftçilerin genelde buğdaya azotu bir 
defada uygulamakta oldukları ifade edilmektedir (Raun ve Johnson, 1999). Azotlu gübreyi kullanma 
zamanının verime etkisinin yağış durumuyla da ilgili olduğu belirtilerek, azotun yarısını ilkbaharda 
vermenin nispeten yağışlı yörelerde avantaj sağlamakla birlikte, kurak bölgelerde buharlaşma 
kayıplarına çok açık gübre cinsleri kullanılmadığı sürece, arada fark olmadığı bildirilmektedir 
(Christensen ve Meints, 1982; Kolberg vd., 1993). Sonbahar ilkbahar karşılaştırmalarının yanı sıra, 
ilkbahar gübrelemesinin zamanlaması konusunda da değişik araştırıcılarca çalışılmış, ilkbahar 
gübrelemesini geciktirmenin AKE ve tane protein kapsamını arttıracağını ifade eden araştırıcılar 
yanında (Wuest ve Cassman, 1992), biyolojik verim olarak maksimuma ulaşabilmek için erken 
kullanımın gerekli olduğunu (Boman vd., 1995), kayıpları en aza indirebilmek için, kurak bölgelerde 
azotun bitkiler tarafından en kısa süre içinde kullanılabileceği bir dönemde uygulamanın yapılması 
gerektiğini (Feil, 1997; Banziger vd., 1994), Avustralya’daki bir çalışmada  hem verim hem de 
protein açısından en yüksek karşılık sapa kalkma dönemindeki uygulamayla alınırken, yıllara göre 
bunun gübrelemeyi takiben 12 mm’nin üzerinde yağış alınmasıyla ilgili görüldüğünü (Palta vd., 
2003) bildiren araştırıcılar da olmuştur.  

Türkiye’de de özellikle Orta Anadolu bölgesindeki çok sayıda araştırıcı kuruluş tarafından 
yürütülen denemeler genellikle uygulama zamanının etkisi olmadığı sonucuna varmış olmakla 
birlikte, çiftçiler yine de, daha çok kendi tecrübelerine dayanarak bölerek uygulama yapmakta ve 
ilkbahar uygulamasını da tarlaya girebildikleri ilk zamanda yapmak suretiyle nemli dönemden 
yararlanmaya çalışmaktadırlar. Bu durumda, bölgemizde azotlu gübrenin uygulanma zamanı 
açısından önemli bir sorun olduğu söylenemez.  

Türkiye dahil dünya genelindeki araştırmaların sonuçları arasındaki farklılıkların genellikle 
yağışlarla bağlantılı olması bir kavram farklılığını gündeme getirmektedir. Buna göre, önemli olan, 
azotu çiftçinin ne zaman kullandığı değil, bitkinin ne zaman kullandığıdır. Bu konudaki literatür 
bildirilerinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. Buna göre, tüm gelişme dönemince alınan azotun en 
az % 80’inin vejetatif gelişme döneminde alınarak tozlanma döneminde bitkide mevcut olduğunu 
(Austin d., 1977; Heitholt vd., 1990; Palta vd., 1994), bunun muhtemelen tane doldurma döneminde 
kök aktivitesinin azalması ve azot alımının sınırlanmasıyla ilgili olduğunu (Frederick ve Bauer, 
1999) ileri süren araştırıcılar olduğu gibi, buğdayın tozlanmadan sonra da azot alımına devam 
ettiğini (Oscarson vd., 1995; Van Sanford ve MacKown, 1987), koşullara göre, toplam azot alımının 
% 8 ila 35’ini tozlanmadan sonra gerçekleştirdiğini (Van Sanford ve MacKown, 1987), çünkü 
köklerin en son kuruyan organlar olup tane doldurma sırasında aktivitelerini devam ettirdiklerini 
(Peoples ve Dalling, 1988) bildiren araştırıcılar da olmuştur. Smith vd., (1983) ve Banziger vd., 
(1994) bitki bünyesindeki toplam azot miktarında tozlanmadan olgunlaşmaya kadar geçen sürede 
bir net artış olduğunu ve bunun ancak tozlanma sonrası azot alımıyla açıklanabileceğini, Cox vd., 
(1985) toplam azot asimilasyonunun % 80’den fazlası tozlanma öncesinde gerçekleşmekle birlikte, 
96 buğday genotipi arasındaki azot asimilasyonu açısından oluşan genotipik varyasyonun çok 
küçük bir bölümünün tozlanma öncesi alım farklarıyla açıklanabildiğini, asıl genotipik farklılığın 
tozlanma sonrasında oluştuğunu açıklamıştır.  

Bu nedenle, ilkbahar azotlu gübrelemesinin bir kısmını tane doldurma döneminin başlangıcı 
olarak görülebilecek tozlanma dönemine kadar geciktirmenin tane protein kapsamları üzerine etkisi 
üzerine özellikle yurt dışında çok sayıda araştırma yapılmış, ancak yağmura dayalı tarım 
koşullarında bu çalışmalar genellikle yapraklara uygulanan sıvı azotla yürütülmüş ve protein 
üzerine değişen oranlarda olumlu etkisi tespit edilmiştir  (Bly ve Woodard, 2003; Woolfolk vd.,., 
2002). Ülkemizde yapılan bir çalışmada da, yapraktan üre uygulamasının Atay85 ekmeklik ve 
Çakmak79 makarnalık buğday çeşitlerinde en yüksek protein oranlarını verdiği görülmüştür (Topal 
vd., 1997). Sulanır koşullarda ülkemizde de belirlenen bir gerçek olan, hatta bölgemiz çiftçileri 
tarafından da, genellikle üre formundaki gübreyi sulama suyunda eriterek verme şeklinde giderek 
yayılan bu uygulama ABD’nin bazı bölgelerinde de yaygın olup,  yağmurlama sulama koşulları için 
uygun olan bu uygulamanın, salma sulama sistemlerinde homojen olmayan dağılım nedeniyle 
istenen sonuçları vermeyebileceği ifade edilmektedir (Brown vd., 2005). Sulama yapılmayan 
koşullarda ise, o dönemde üst toprak, ekstrem yıllar dışında, genellikle tamamen kurumuş 
olduğundan, bitkiler alt topraktaki sudan yararlanmakta ve tane protein kapsamlarının 
arttırılabilmesi için azotun da benzer derinlikte yeterli miktarda mevcut olması gerekmektedir. Bu 
gerçek daha 1970’li yıllarda derin azot uygulamalarını gündeme getirmiş, derin uygulamaların 
geleneksel uygulama şekillerine oranla daha yüksek tane proteini verdiği belirlenmiştir (Smika ve 
Grabouski, 1976). ABD’nin Kuzeybatı Pasifik eyaletlerinde yapılan çalışmalar da, profilin 
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derinliklerindeki azotun tane protein kapsamlarıyla yakın ilişkili olduğunu göstermiştir (Brown vd., 
2005). 

Son yıllarda, sadece azotla değil diğer bir çok özellikle de ilgili olarak alt toprak çalışmalarının 
büyük ilgi gördüğü Avustralya’da, bu konuda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Güney ve Orta 
Queensland bölgelerinde, gelişmenin geç dönemlerinde toprağın üst 30 cm’sinin kök aktivitesine 
izin vermeyecek kadar kuru olması nedeniyle köklerin daha derinlerden beslendiklerini, bu 
bölgelerde, profilin derinliklerindeki azotun fazlalığının yüksek tane protein düzeyleri verdiği için 
kaliteli sert ekmeklik buğdaylar için uygun olduğu, maltlık arpa içinse bu kadar yüksek protein arzu 
edilmediği için profilin derinliklerinde fazla azot ihtiva eden tarlalardan kaçınılması, bunların sert 
buğdaya bırakılması gerektiği (Foale vd., 1996), erken kullanımın (nadas başlangıç ve ortasında) 
azotu derinlere yıkama etkisi üzerine yapılan bir araştırmada, yağışlı bir nadas dönemi geçiren 
yılda uygulanan azotun 120 cm’ye kadar, kurak yılda ise 60 cm’ye kadar indiği, aradan geçen 
sürede denitrifikasyon nedeniyle oluşan kayıplarla derin azot avantajı karşılaştırması sonucu net 
bilançoya göre, bu tür uygulamanın tüm sezonların % 30’unda avantajlı olduğu, diğerlerinde ise 
kayıpların azot kullanma etkinliği genel bilançosunu olumsuz etkilediği (Turpin vd., 1998), sulanır 
koşullarda bu sistemin avantajlı olmadığı, özellikle, pamuk gibi çok sulanıp gübrelenen bitkilerin 
münavebeye girmesi sonucunda 1 metrenin altında fazla miktarda nitrat azotu yığıldığı ve bunun 
hem israf hem de yer altı su kaynaklarını tehdit eden bir çevre sorunu haline geldiği (Rowlings vd, 
2001) bu araştırma bulgularından bazılarıdır. 

Eskişehir’deki Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Konya Selçuk Üniversitesi ile işbirliği 
halinde ve Eskişehir koşullarında yürüttüğü bir TÜBİTAK projesi kapsamında, kuru ve sulu 
koşullarda mevsim içi azotlu gübre yönetim sistemleri için spektral yansımaya dayalı kalibrasyon 
çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Aynı projeyle, geç dönem yaprak solüsyon uygulamalarının 
SPADMETRE aracılığıyla optimizasyonu için kritik eşik belirleme çalışmaları yanında erken ve 
derine azot uygulama yöntemleri de denenmektedir. 
 
5. Sonuç 
 

- Bir buğday çeşidinin optimum azotlu gübre ihtiyacını belirlemede en önemli unsurlardan biri 
olan verim düzeylerinin yıldan yıla ve tarladan tarlaya farklılık göstermesi, mevsim içi azotlu gübre 
yönetim sistemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır, 

- Başlangıçta toprakta mevcut inorganik azota ek olarak, ekilişten ilkbahara kadar geçen 
sürede organik maddeden mineralizasyonla ayrışan inorganik azotu da hesaba katarak toprağın 
bitki için azotça yeterlilik oranını göstermesinden ötürü bu sistem daha önceki laboratuar analizine 
dayalı sistemlere oranla üstünlük arz etmektedir, 

- İlkbaharda kardeşlenme-sapa kalkma dönemlerinde yapılacak spektral yansımaya dayalı 
tavsiye geliştirme programları için, öncelikle her ekolojik bölgede her tür ve genotip için denemeler 
kurularak kalibrasyon denklemlerinin çıkarılması gerekmektedir,  

- Yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi halinde, normal yıllara göre 
uygulanan azot miktarı biyomastaki bu fazla gelişmeyi karşılayamadığı için, hem verim daha 
yüksek düzeylere çıkamamakta, hem de ve özellikle, bu biyomas artışı seyrelme yoluyla tane 
protein kapsamlarında azalmaya neden olmaktadır. Bunun önüne geçebilmenin yoluysa, tozlanma 
öncesinde yaprak klorofil okumalarına dayalı sistemler geliştirilerek, o yıl koşullarının ek 
gübrelemeye gerek gösterip göstermediğini belirlemektir. 

- Sulanır koşullarda çiftçilerin zaten uyguladıkları sulama suyuna azot karıştırma sisteminde 
optimizasyon için klorofil okumasına dayalı, verim ve protein için kritik eşik belirlemelerine gerek 
vardır. Ancak bunun için, yukarıda sözü edilen spektral yansıma için de olduğu gibi, her tarla için 
nispi değerlendirmelere izin verecek azotça zenginleştirilmiş referans şeritleri uygulamasının 
yaygınlaştırılması, ancak bundan da önce kalibrasyon çalışmalarının tamamlanması 
gerekmektedir, 

- Sulanır koşullarda bu şekilde uygulanan azotun kuru koşullarda geç dönemde toprağa 
uygulanması olumlu sonuç vermeyeceği için, yapraklara solüsyon olarak uygulanması zorunludur. 
Bu nedenle, bu dönemde tarlaya traktörle girilmesine izin verecek mekanizasyon gelişmeleri için 
yeni araştırmalar gerekmektedir. Örneğin süne mücadelesinde kullanılmaya başlayan ince tekerli 
traktörler ve yurt dışında bu amaçla kullanılan yüksek şasili traktörler denenebilir, 

- Çeşit ıslah programları tarafından geliştirilen ve potansiyel olarak yüksek kaliteli olarak 
bilinen çeşitlerin, gerek tarlalar arası farklılıklar, gerekse yıllar arası iklim farklılıkları nedeniyle 
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gösterdikleri kalite düzeyi dalgalanmalarının temel nedenlerinden biri de azotlu gübre tavsiyelerinin 
bu farklılıkları göz önünde bulundurmayan ortalama  ve düz ara tavsiyeler olmasıdır. Bunun önüne 
geçebilmenin tek yolu ise mevsim içi azotlu gübre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi olarak 
düşünülmektedir. 

- Alt toprak ülkemizde yeterince incelenmemiş bir konudur. Oysa yüksek kalite ancak üst 
toprak kadar alt toprağı da azot birikimine sahip tarlalarda alınabilmektedir. Bunun için bir yandan 
uzun süreli baklagil münavebeleri düşünülürken, öte yandan nadas döneminde derin azot 
uygulama yöntemleri denenmelidir. Bu konuda Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 
çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır.  
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Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.)  Ekim Zamanı ve Sıklığı ile Kalite 
Kriterleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi 
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Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 
 
Özet 

 
Bu çalışma, Sultan95 ve Bezostaya1 ekmeklik buğday çeşitlerinde sulanır koşullarda ekim zamanı ve 

tohum miktarının dane verimi ve bazı kalite kriterleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. 
Çalışma Eskişehir’deki Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlalarında 1999 ve 2003 yılları 
arasında sürdürülmüştür. Denemede 5 ayrı ekim zamanı (20 Eylül, 1,15,30 Ekim ve 15 Kasım) ve 4 ekim 
sıklığı (300, 400, 500 ve 600 dane/m²) kullanılmış ve tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş parseller deneme 
deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Elde olunan sonuçlar bölgede her iki çeşit için en uygun ekim zamanının 1–15 Ekim arası olduğunu, 
daha geç ekilişlerin dane veriminde büyük düşüşe neden olduğunu (en geç ekimde % 44–61.5) göstermiştir. 
15 Eylül ekilişleri de aşırı erken gelişmenin bazı yıllarda neden olduğu soğuk zararı nedeniyle riskli 
bulunmuştur. Geç ekimin neden olduğu verim kaybı Sultan95 çeşidinde daha fazla olmuş, bunun daha yüksek 
verim potansiyeli ve daha geç başaklanma özelliğinden kaynaklandığı, bunun sonucu olarak Sultan95’in 
Bezostaya1’e olan verim üstünlüğünü sadece zamanında yapılan ekimlerde gösterebildiği, geç ekilişlerde 
çeşitler arasındaki verim farkının kapandığı anlaşılmıştır. Geç ekimlerdeki verim azalmalarının birim alandaki 
başak sayısında ve bindane ağırlığındaki azalmalardan kaynaklandığı ve özellikle dane ağırlığındaki 
azalmanın daha geççi olması nedeniyle Sultan95’te daha büyük olduğu görülmüştür. Ekim zamanı ile ekim 
sıklığı arasındaki interaksiyon önemli bulunmuş ve geç ekilişlerde tohum miktarının bir miktar arttırılması 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Geç ekilişler hektolitre ağırlığını genelde etkilememiş, sadece en geç ekimde 
biraz düşürmüştür. Sedimentasyon değerleri ve dane protein yüzdeleri de genelde etkilenmemiş, yalnızca 
Sultan95’in dane protein yüzdesi en geç ekimde bir miktar artmış ve bu durum dane iriliğinde meydana gelen 
büyük düşüşle ilgili görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Kalite, Ekim zamanı, Ekim sıklığı 
 

Determination of Relationship Between Planting Time and Quality 
Parameters on Bread Wheat (Triticum aestivum L.) 

 
Abstract 
 

The study was aimed to investigate the effects of planting date and seeding rate on grain yield and some 
quality parameters of Sultan95 and Bezostaya1 bread wheat (triticum aestivum L.) varieties under irrigated 
conditions. It was carried out from 1999 to 2003 at Anatolian Agricultural Research Institute experiment fields 
in Eskisehir. 5 different planting dates (September 20, October 1, 15, 30, November 15) and 4 seeding rates 
(300, 400, 500 and 600 seeds/m2) were compared in one of the experiments. The experimental layout was 
split split plots in randomized complete block design with 4 replications.   

The results showed that; the most suitable planting date for both varieties is 1 to 15 October in the 
region, as later plantings decreased grain yields drastically (% 44 to 61.5 at latest planting). September 
plantings were also found risky due to cold damage resulting from excessive early growth. Yield reduction at 
late plantings was more pronounced for Sultan95 due to its higher yield potential and later heading properties 
and as a result, it was superior to Bezostaya1 only when planted at optimum planting dates and losing this 
advantage at late plantings because of higher yield reduction. Decreases in number of spikes per area and 
thousand grain weight were the main reasons for yield reductions caused by late plantings, the latter of which 
was more effective for Sultan95 due to later heading date. There was a significant interaction between 
planting date and seeding rate and it was concluded that when planting date was delayed seeding rate should 
be increased.  Late planting decreased hectoliter weight slightly and only at latest planting date. 
Sedimentation values and protein percentages were not affected significantly, except for a slight increase in 
protein percentage of Sultan95 at latest planting, presumably due to greater decrease in grain weight. 
 
Key Words: Bread wheat, Quality, Planting date, Seeding rate 
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1. Giriş 
 
Buğday üretiminde ekim zamanı ve ekim sıklığı verim ve kaliteyi etkileyen önemli etkenlerin 

başında gelmektedir. Herhangi bir buğday çeşidinin, optimum olarak belirlenen tarihten daha geç 
ekilmesi halinde genotipin özelliklerine ve çevre koşullarına göre değişen oranlarda verim kaybına 
uğradığı tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de bilinen bir gerçektir. Bunun başta gelen 
nedenlerinden birinin, geç ekim halinde kardeş ve bunun sonucu olarak fertil başak sayısındaki 
azalmayla birlikte dane irilik ve ağırlığındaki azalma olduğu bildirilmektedir (Thill vd., 1978). 
Kardeşlenmede meydana gelen bu azalmanın, geç ekilişlerde phyllochron (2 yaprak çıkışı arasında 
geçen süre) intervallerinin kısalması olduğu ileri sürülmüştür (Cao ve Moss, 1994). Kanada’da 
yapılan araştırmalarda, ekim zamanı ile toprak sıcaklığı arasındaki ilişki incelenmiş ve suyun 
sınırlandırıcı olmadığı koşullarda, 15 o C’de 4 günde toprak yüzüne çıkan buğdayın, toprak ısısının 
5 o C’ye düştüğü geç ekilişlerde 30 günde çıkış yapabildiği, bunun da zayıf çıkış, düşük 
kardeşlenme ve geç başaklanma nedeniyle verim düşüklüklerine neden olduğu belirlenmiştir 
(Fowler, 2002).  Genelde buğdayın verim potansiyelinin, dane iriliğinden çok birim alandaki dane 
sayısı tarafından belirlendiği, ancak tozlanma sonrasında yüksek ısı ve benzeri streslerin yaprak 
kuruma (senescence) oranlarını arttırmasının dane doldurma süresinin kısalmasına ve bunun da 
daneleri ufaltarak verim düşüklüğüne neden olabileceği ifade edilmektedir (Acevedo vd., 2002). 
Kısalan dane doldurma süresinin, yüksek sıcaklık nedeniyle artan dane doldurma oranlarıyla 
kısmen telafi edilebileceği (Sofield vd., 1977), ancak hem yaprak kurumasındaki hızlanmanın 
fotosentetik yüzeyi daraltmasının, hem de yine yüksek ısının endospermdeki nihai hücre sayısını 
azaltmasının dane ağırlıklarında azalmaya neden olduğu (Acevedo vd., 2002) belirtilmektedir. 

Buğdayın optimum ekim sıklığı genotipe göre değişebildiği gibi, ekolojik bölgelere göre de 
büyük değişiklik göstermektedir. Ekim sıklığının verim üzerine etkisi ekim zamanı kadar kritik 
olmayıp, verim komponentleri arasındaki telafi mekanizması nedeniyle çok seyrek ve aşırı sık 
ekilişler arasındaki geniş bir platoda verimin değişmediği ifade edilmektedir (Holliday, 1960). Ancak 
geç ekilişlerde erken bitki gelişmesinde ve kardeşlenmede görülen azalmalar nedeniyle o çeşit ve o 
bölgenin normaline oranla daha sık ekilişlerin gerektiği bildirilmiştir (Shah vd, 1994, Gooding ve 
Davies, 1997, Satorre, 1999). 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Eskişehir’de Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazilerinde yürütülen çalışmada morfolojik 

özellikler ve verim potansiyeli açısından birbirinden farklı olan Bezostaya 1 ve Sultan 95 çeşitleri 
kullanılmıştır. Kullanılan çeşitlerden Bezostaya 1; orta erkenci, kardeşlenme orta düzeyde ve 
ekmeklik kalitesi yüksektir, Sultan 95; geçci olup, kardeşlenme yüksek ve ekmeklik kalitesi orta 
düzeydedir. Ekim sıklığı ve ekim zamanı uygulamaları birleştirilerek, deneme ekim zamanının ana 
parselleri, çeşitlerin alt parselleri ve ekim sıklıklarının en alt parselleri oluşturduğu Tesadüf 
Bloklarında Bölünen Bölünmüş Parseller deneme deseninde kurulmuştur. Uygulamalar; dört ekim 
sıklığı (300, 400, 500, 600 dane/m2 ) ve beş ekim zamanından (Eylül ortası, Ekim başı-ortası ve 
Kasım başı-ortası) oluşmuştur. Ekim zamanları arasında farlılık yaratabilmek için ekimi takiben 
çıkış suyu verilmiş ve ilkbaharda mevsim şartlarına göre iki defa sulama yapılmıştır. Dekara 12 kg 
saf N hesabıyla gübre kullanılmış ve azotun yarısı ekimle diğer yarısı ise sapa kalkma döneminde 
verilmiştir. Ayrıca 9 kg P2O5 /da  (DAP) ekimden önce taban gübresi olarak verilmiştir.  

Denemelere ait bazı iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir. Uzun yıllar yağış ortalaması 347.6 
mm iken denemenin yürütüldüğü yıllar yağış ortalaması 317.7 mm olarak gerçekleşmiştir. 
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Çizelge 1.  2001-2005 yıllarında deneme alanına ait yağış verileri  (mm). 

YILLAR Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağ. Yıllık 
Toplam

1926-06  14,2 25,5 29,8 45,9 38,2 32,5 33,0 35,4 43,1 29,3 13,9 6,8 347,6

2000-01 17,5 20,4 2,3 35,4 10,3 16,0 17,0 37,1 40,0 0,4 18,2 14,3 228,9

2001-02 1,5 0,3 94,5 138,8 42,9 9,2 26,1 57,6 26,3 4,0 24,5 6,0 431,7

2002-03 55,2 32,5 37,8 33,2 40,3 49,1 18,5 65,7 36,5 0,0 0,0 6,5 375,3

2003-04 8,9 33,6 1,0 60,5 45,7 5,5 20,8 46,2 19,8 6,8 0,0 16,7 265,5

2004-05 0,0 4,3 23,3 23,5 4,5 32,6 52,9 35,2 59,5 13,0 27,8 10,5 287,1

 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Ekim Zamanının Etkisi 

 
Deneme 1999 ile 2003 yılları arasında 4 yıl yürütülmüş olmakla birlikte, birinci yılda 20 Eylül’de 

yapılan erken ekilişlerde, özellikle Sultan95 çeşidinde olmak üzere, aşırı erken gelişmenin neden 
olduğu soğuk zararı ve bunun sonucunda yoğun brom istilası nedeniyle birinci yıl sonuçları 
değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca 2001-2002 yılında da erken gelen kış nedeniyle 15 
Kasım’daki son ekiliş yapılamamıştır. Bununla birlikte, diğer ekim zamanlarından alınan veriler 
toplu değerlendirmede kullanılmıştır. 

Diğer 3 yılın sonuçlarına göre, deneme faktörlerinden üçünün de dane verimi üzerine etkisi 
istatistiksel önemli düzeyde bulunmuş, ayrıca interaksiyonlar da önemli çıkmıştır.  

Çeşitlerin ve ekim sıklıklarının ortalaması üzerinden, ekim zamanının dane verimi üzerine ana 
etkileri Çizelge 2’de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Ekim zamanının sulanır koşullarda buğdayın dane verimi üzerine etkisi. 

Ekim Zamanı 2000-01 2001-02 2002-03 
20 Eylül 713 873 537 
01 Ekim 724 812 535 
15 Ekim 640 636 543 
30 Ekim 352 499 477 
15 Kasım 279  297 
AÖF(0.05) = 74.4 kg/da  CV (%) = 17.2 

 
Çizelge 2’de görüleceği üzere 2001-2002 yılı dışındaki 2 yılda da 20 Eylül erken ekilişleri 

halen önerilen optimum ekiliş zamanı olan Ekim ayı başına oranla bir avantaj sağlamamış, 
değerlendirmeye alınmayan ilk yıldaki risk de göz önüne alındığında aşırı erken ekilişlerin tavsiye 
edilmesinin doğru olmadığı sonucuna varılmıştır. Geç ekilişin (15 Kasım) Ekim ayı başında yapılan 
ekilişlere oranla neden olduğu verim kaybı % 44.0 (% 1/gün) ile en az 2002-2003 yılında olurken, 
en büyük kayıp % 61.5 (% 1.4/gün) ile 2000-2001 yılında gerçekleşmiştir. Bu iki yılın Kasım 
ekilişlerinde benzer verimler alındığı, aradaki farkın 2000-2001 yılındaki olumlu koşullardan erken 
ekilen buğdayın daha iyi yararlanması sonucu ortaya çıktığı görülmektedir.  

Ekimdeki gecikmenin neden olduğu verim kaybı yönünden denemede kullanılan iki çeşit 
arasında farklılık görüldüğünden, ekim zamanı x çeşit ilişkisi Şekil 3.1’ de verilmiştir. 
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Şekil 1  Ekim zamanının 2 farklı buğday çeşidinde dane verimine etkileri 
 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, geç ekim Sultan 95’in verimini daha büyük oranda düşürmüş, 1 ve 
15 Ekim’deki ekilişlerde yüksek verim potansiyeli nedeniyle Bezostaya 1’e üstünlük sağlayan 
Sultan 95 geç ekilişten daha fazla etkilenince, daha sonraki ekilişlerde çeşitler arasındaki verim 
farkı kapanmıştır. Daha önce 2 çeşidin ortalaması üzerinden verilen gecikmenin neden olduğu gün 
başına verim kayıpları Sultan95 için % 1.3/gün ile % 1.7/gün arasında değişirken, Bezostaya1 için 
bu oranlar % 0.6/gün ile % 0.8/gün arasında değişmiştir. Çin’de yapılan bir araştırmada da geç 
ekimin neden olduğu verim düşüşü 3 farklı yılda % 0.6 ile % 0.9/gün arasında bulunmuştur (Sun 
vd., 2007). Bu bulgular Bezostaya1 için elde olunanla benzer olup, Sultan95’in çok daha yüksek 
düzeydeki kayıplarının iki çeşit arasındaki fenolojik gelişme tabiatı farklılığından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Bezostaya1’e oranla daha geççi olan Sultan95’in geç ekimden daha fazla 
etkilenmesi Ortiz-Monasterio vd., (1994)’ün bulgularıyla uyumludur. Söz konusu araştırıcılar, verimi 
belirleyen unsurlardan birim alandaki dane sayısının, tozlanmadan 30 gün öncesine kadar olan ısı 
birikimiyle alakalı olduğunu, bu değer açısından maksimum düzeye ulaşabilmek için geççi bir 
çeşidin optimum ekim tarihi olarak 5 Kasım belirlenirken, daha erkenci başka iki çeşit için optimum 
ekim tarihinin 15 Kasım olarak bulunduğu ve söz konusu 3 çeşit kendi optimum ekim tarihlerinde 
ekildiklerinde aynı günde tozlanma dönemine ulaştıklarını bildirmektedir. Ayrıca, geç ekilişlerde 
başaklanmanın da gecikmesi sonucunda dane doldurma süresinin kısalması nedeniyle verimlerin 
düştüğü ve bunun büyük ölçüde yükselen hava sıcaklıklarıyla ilgili olduğu bilindiğine göre (Acevedo 
vd., 2002; Housley ve Ohm, 1992), daha geç başaklanan çeşitlerin de bundan daha fazla 
etkilenmesi beklenen bir sonuç olmaktadır. 

Ekim zamanının dane verimine etkisi, denemedeki çeşitlerin verim unsuru dağılımları ve ekim 
zamanının verim unsurlarına etkisi incelendiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. Geç ekilişlerde verimi 
düşüren en önemli verim unsuru olarak metrekarede başak sayısı ve bindane ağırlığı ön plana 
çıkmaktadır. 
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Şekil 2 Ekim zamanları ve metrekarede başak sayıları 
 

Denemede kullanılan çeşitlerden Bezostaya1 başakta başakçık sayısı (16.1  başakçık/başak) 
ve bin dane ağırlığı yönünden Sultan95’e üstünlük sağlarken başakçıkta dane sayısı bakımından 
Sultan 95 (2.33 dane/başakçık) üstünlük sağlamıştır.  
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Her ne kadar ekim zamanının tüm verim unsurları üzerine etkisi istatistiksel önemli de olsa, 
geç ekimin neden olduğu kayıplar yönünden verim unsurları arasında büyük farklılık 
gözlenmektedir. Buna göre, Uzun yıllar ortalaması toplu olarak değerlendiriliğinde; geç ekimin 
neden olduğu kayıplar birim alandaki başak sayısı için % 42.1, bin dane ağırlığı için % 9.3 olurken, 
başakta başakçık ve başakçıkta dane sayısı hem ekim zamanından çok daha az etkilenmişler, hem 
de telafi etkileri nedeniyle düz bir eğim göstermemişlerdir. Buğdayda geç ekimin neden olduğu 
verim kayıplarının birim alandaki başak sayısı ve bin dane ağırlığındaki azalmalardan 
kaynaklandığı başka araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir (Thill vd., 1978; Fowler, 2002). Bu iki 
verim unsuru üzerine geç ekimin etkileri yönünden çeşitler arasında fark olup olmadığı 
incelendiğinde, birim alandaki başak sayısı üzerine etkinin her iki çeşit için benzer olduğu (Şekil 2), 
ancak bin dane ağırlığı üzerine etki yönünden ekim zamanı x çeşit interaksiyonunun önemli olduğu 
görüldüğünden, ekim zamanının dane ağırlığı üzerine etkileri Şekil 3 ve Şekil 4’de gösterilmiştir. 

Farklılığın bu şekilde 2 grafikle açıklanmasının nedeni, yılları da içine alan yıl x ekim zamanı x 
çeşit 3’lü interaksiyonunun önemli çıkmış olmasıdır. Buna göre, Sultan95’in bin dane ağırlığının her 
2 yılda da geç ekimden Bezostaya1’e oranla daha fazla etkilendiği ve dane verimi açısından da 
aynı çeşidin daha fazla kayba uğramasının büyük ölçüde bununla açıklanabileceği anlaşılmaktadır. 
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Şekil 3  Ekim zamanının bin dane ağırlığına etkisi (2001-02) 

30

35

40

45

50

Bi
n 

D
an

e 
A
ğı

rlı
ğı

 (g
r)

0 100 200 300 400 500 600

İLK EKİMDEN SONRA GEÇEN SÜRE (GDG)

BEZOSTAYA

SULTAN

1 EKİM 15 EKİM 30 EKİM 15 KASIM

3 YIL ORTALAMASI

 
Şekil 4  Ekim zamanının bin dane ağırlığına etkisi (3 yıl ortalaması). 
 

Yıllar arasındaki farklılıksa, sadece Sultan95’de görülmüş ve geç ekimlerde 2 yılın dane 
ağırlıkları benzer olurken, erken ekimle ulaşılan dane ağırlığının genelde daha yüksek verimlerin 
alındığı yılda fazla olmasının buna neden olduğu anlaşılmıştır.   

Geç ekimin dane ağırlığını azaltıcı etkisi başka araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir (Thill vd., 
1978). Stapper ve Fischer (1990) diğer tüm koşullar uygun olduğunda bile yüksek sıcaklıklarda 
dane doldurma süresindeki kısalma nedeniyle her 1oC artışın dane ağırlığında %4 azalmaya neden 
olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde Housley ve Ohm (1992) 18-24 oC’ler arasındaki sıcaklık 
artışının dane doldurma süresini kısaltarak verimi düşürdüğünü bildirmektedir. 

Ekim zamanındaki gecikme, 2.5 mm’lik elek altında kalan dane oranlarında da artışa neden 
olmuş ve zaten daha küçük daneli olan Sultan95’te geç ekimin de etkisiyle bu oran % 25’leri 
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bulmuştur (Şekil 6). Geç ekim nedeniyle çiçeklenme zamanı ve özellikle dane doldurma dönemi 
sıcak havalara gelen çeşitlerde dane atımları ve yüksek elek altı dane oranlarının görüldüğü başka 
araştırıcılarca da ifade edilmektedir (Hobbs vd., 1998). Aynı şekilde Kanada’da da zamanında 
yapılan ekimlerin geç ekilişlere oranla elek altı dane oranlarını azalttığı bulunmuştur (anderson vd., 
1998). 

Denemede incelenen kaliteye yönelik parametrelerden hektolitre ağırlığı (Şekil 5), dane 
protein yüzdeleri ve sedimantasyon değerleri açısından çeşitler arası farklılıklar ve bu özelliklere 
ekim zamanının etkisine ilişkin sonuçlarsa Şekil 7’de verilmiştir. 
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Şekil 5. Ekim zamanlarının hektolitre ağırlığı üzerine etkisi. 
 

Değerler incelendiğinde, Bezostaya1’in her 3 kalite unsuru açısından Sultan95’den üstün 
olduğu görülmektedir. Bu veriler Bezostaya1’in zaten bilinen kalite üstünlüğünü doğrulayıcı 
niteliktedir. İlk 3 ekim tarihinde değişmeyen hektolitre ağırlığının son 2 ekim tarihinde düşme 
gösterdiği, protein yüzdeleriyle sedimantasyon değerlerininse birbirine az çok paralel bir şekilde 
Kasım 15’teki son ekilişe kadar değişmediği, son ekilişte bir miktar yükseldiği görülmektedir (Şekil 
7). Bunun daha çok dane ufalmasının neden olduğu göreli bir artış olduğu düşünülmektedir. 
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Şekil 6. Ekim zamanının Sultan 95 ve Bezostaya 1 buğday çeşitlerinin elek oranlarına etkisi. 
 

Dane protein oranları karşılaştırıldığında, Bezostaya1 erken ekilişlerde büyük üstünlük arz 
ederken geç ekilişlerde farkın kapandığı ve en geç ekimlerde benzer düzeye geldikleri 
görülmektedir. Daha önce verimler karşılaştırılırken, Sultan95’in erken ekimlerde büyük verim 
üstünlüğü sağladığı, geç ekimlerde ise farkın kapandığı açıklanmıştı. Bu durum, verimle protein 
arasındaki ters ilişki olduğu dane protein oranları üzerine çevrenin genotipten daha etkili olduğu, 
verimler için düzeltme yapıldığında dane protein konsantrasyonları açısından toplam genotipik 
varyasyonun % 2’lere kadar düştüğü (Fowler, 2002) şeklindeki literatür bilgilerini doğrulamaktadır. 

Sedimantasyon değerleri açısındansa aynı durum görülmemiş, Bezostaya1 bu açıdan Sultan 
95’e üstünlüğünü tüm ekim zamanlarında sürdürmüştür. Bu da sedimantasyon değerinin dane 
protein kapsamına oranla daha kalıtsal bir parametre olduğu ve çevre x genotip interaksiyonundan 
daha az etkilendiği şeklindeki ön bilgileri doğrulamaktadır. 
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Şekil 7. Ekim zamanının Sultan 95 ve Bezostaya 1 çeşitlerinde a) dane protein oranlarına, b) 
sedimantasyon değerlerine etkisi. 

 
3.2. Ekim Sıklığının Etkisi 

 
Çeşitlerin ortalaması üzerinden ekim sıklığının dane verimine etkisi Çizelge 3’de verilmiştir. 

 
Çizelge 3. Ekim sıklığının sulanır koşullarda buğdayın dane verimi üzerine etkisi. 

Ekim Sıklığı 
(Dane/m2 ) 2000-01 2001-02 2002-03 

300 490 c  672 b 465 a 
400   530 bc   709 ab 492 a 
500   567 ab   710 ab 478 a 
600 580 a 728 a 478 a 

AÖF(0.05) : 42.9 kg/da 
 
Çizelge 3’de görüldüğü gibi, 2002-2003 yılında ekim sıklığı verimi etkilememiş, diğer 2 yılda 

400 ile 500 dane/metrekare ekim sıklığı en düşük sıklık olan 300 dane/metrekareye oranla bir 
miktar verim artışı sağlamışsa da, bu etki ekim zamanınınki kadar büyük olmamıştır. Ekim 
sıklığının verim üzerine etkisinin ekim zamanı kadar kritik olmayıp, verim komponentleri arasındaki 
telafi mekanizması nedeniyle çok seyrek ve aşırı sık ekilişler arasındaki geniş bir platoda verimin 
değişmediği başka araştırıcılarca da ifade edilmektedir (Holliday, 1960).  400 dane/metrekare ekim 
sıklığı halen sulanır koşullara tavsiye edilen düzey olduğundan, bu çalışmayla sadece bu durum 
doğrulanmış olmaktadır. Esasen bu çalışma verimin kendisinden çok verim unsurları ve özellikle de 
dane ağırlığı ve iriliği üzerine ekim sıklığını araştırmak amacıyla başlatılmış, özellikle Sultan95 
çeşidinin danesini ufaltmasına ilişkin olarak üreticilerden aktarılan sorunun, bölgenin yaygın 
alışkanlığı olan sık ekilişlerle ilişkisi araştırılmıştır. Bu denemede ekim sıklığının verim unsurlarına 
etkisi Çizelge 4’de verilmiştir. 
 
Çizelge 4. Ekim sıklığının buğdayın verim unsurları üzerine etkisi. 

Ekim Sıklığı 
(Dane/m2 ) 

Başak/m2 
Başakta 
Başakçık 

(adet) 

Başakçıkta 
Dane 
(adet) 

Bin 
Dane Ağ 

(gr) 
300 579 b  16.8 a 2.19  41.2  
400 649 a 16.4 b 2.17  40.4  
500 652 a   16.1 bc 2.14  40.8  
600              647 a 16.0 c 2.14  41.1  

AÖF(0.05)  57.4 0.35 Ö.D. Ö.D. 
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Görüldüğü gibi, sık ekilişlerde metrekaredeki başak sayısında 400 dane/metrekare düzeyine 
kadar bir artış olmuş, bu başakta başakçık sayısındaki azalmayla kısmen dengelenirken, 
başakçıkta dane sayısı ve bin dane ağırlığı ise ekim sıklığından hiç etkilenmemiştir. 400 
dane/metrekarenin üzerindeki ekim sıklıklarında başak sayısının artmaması ise muhtemelen bitki 
sayısındaki artışın bitki başına kardeş sayısında ve/veya kardeşlerin başak verme oranında neden 
olduğu azalmadan kaynaklanmıştır. 

Zamanında yapılan ekilişlerde sıklığın verim üzerine etkisi büyük olmamış, ancak ekim zamanı 
x ekim sıklığı interaksiyonu önemli çıktığından, ilk 2 ekim tarihinde ekim sıklığı verim üzerine hiç 
etkili olmamış, ancak Ekim 15 ve daha sonraki ekilişlerde her iki çeşidin verimi artan ekim 
sıklıklarıyla artmış ve ekim sıklığına en büyük karşılık en son ekiliş tarihinde elde olunmuştur. Bu 
durum,  geç ekilişlerde erken bitki gelişmesinde ve kardeşlenmede görülen azalmalar nedeniyle o 
çeşit ve o bölgenin normaline oranla daha sık ekilişlerin gerektiği şeklindeki araştırma bulgularıyla 
(Shah vd, 1994, Gooding ve Davies, 1997, Satorre, 1999) uyum içindedir. 

Denemede incelenen hektolitre ağırlığı, dane protein oranı ve sedimantasyon değeri gibi kalite 
unsurlarından hiçbiri ekim sıklığından etkilenmemiştir (Çizelge 5). 
 
Çizelge 5. Ekim sıklığının buğdayın kalite unsurları üzerine etkisi 

Ekim Sıklığı 
(Dane/m2 ) 

Hektolitre Ağ. 
 (kg) 

Dane Protein  
Kapsamı (%) 

Sedimantasyon  
Değ. (ml) 

300 80.7  12.2  15.5  
400 80.6  12.2  15.7  
500 81.1  12.0  15.8  
600 81.0  12.1  15.5  

AÖF(0.05) Ö.D. Ö.D. Ö.D. 
 
4. Sonuç 

 
Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; bölgemiz için en uygun ekim zamanının 1- 

15 Ekim arası olduğu, daha erken (15 Eylül) ekilişlerin büyük bir avantaj sağlamadığı ve bazı 
yıllarda aşırı erken gelişme nedeniyle özellikle Sultan95 çeşidinde riskli olduğu görülmüştür. 
Optimum olarak belirlenen Ekim ayının ilk yarısına oranla daha geç ekilişlerde verim özellikle 
Sultan95 çeşidinde önemli derecede düşmüş, bu verim düşüşü yıllar arasında % 44 ile % 61.5 
arasında değişiklik göstermiştir. Geç ekimin neden olduğu verim düşüşü, büyük ölçüde birim 
alandaki başak sayısı ve bindane ağırlığındaki azalmalardan kaynaklanmış, Sultan95 için geç 
ekimin neden olduğu gün verim kaybının (% 1.3-1.7/gün) Bezostaya1’inkinden (% 0.6-0.9/gün) 
daha fazla olması, hem daha yüksek verim potansiyelinden, hem de geççiliği nedeniyle geç ekimin 
neden olduğu dane ufalmasından daha fazla etkilenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Nitekim, Ekim ayı 
başındaki ekilişlerde Bezostaya1’den çok daha yüksek verim veren Sultan95 geç ekilişlerde bu 
avantajını kaybetmiş ve iki çeşit arasındaki verim farkı kapanmıştır.   Ekim zamanı ile tohum sıklığı 
arasında interaksiyon bulunduğu, ekim zamanının gecikmesi ile birlikte tohumluk miktarının bir 
miktar artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Geç ekimlerin özellikle Sultan95 çeşidinde dane 
iriliği ve bin dane ağırlığını düşürdüğü, hektolitre ağırlığını sadece en geç ekilişlerde bir miktar 
azalttığı, sedimentasyon ve protein içeriğini fazla etkilemediği belirlenmiştir. Bununla birlikte, 
Bezostaya1 genelde her iki kalite parametresi açısından daha yüksek değerler verirken, geç 
ekilişlerde, aşırı dane ufalması nedeniyle Sultan95’in protein yüzdelerinde meydana gelen artış iki 
çeşit arasındaki farkı kapatmış, ancak sedimentasyon değeri yönünden Bezostaya üstünlüğünü 
sürdürmüştür. Bu da sedimentasyon değerinin protein içeriğine oranla çevre x genotip 
interaksiyonundan daha az etkilenen bir özellik olduğu şeklindeki ön bilgileri doğrulamaktadır. Ekim 
sıklığı ile kalite parametreleri arasında önemli bir ilişki bulunamamıştır.  
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Farklı Tohum İrilik ve Şekillerinin Mısır (Zea mays L.)’ın Tane Verimi ile Bazı 
Kalite ve Koçan Özelliklerine Etkisi 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 32260, Isparta 
 
Özet  

 
Çalışma, farklı tohum sınıflarının mısırda tane verim ile bazı kalite ve koçan özellikleri üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama çiftliğinde 2003 ve 2004 
yıllarında Tietar hibrit mısır çeşidinin 3 farklı tohum büyüklüğü (büyük, orta ve küçük) ve 2 tohum şekli (düz ve 
yuvarlak) kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmada tohum büyüklüğü olarak 4.5-5.5 mm (küçük düz ve küçük 
yuvarlak), 5.5-6.5 mm (orta düz ve orta yuvarlak) ve 6.5≤ mm (büyük düz ve büyük yuvarlak) kullanılmıştır. Bu 
tohumların her biri yalın olarak (% 100 büyük düz, % 100 orta düz, % 100 küçük düz, % 100 büyük yuvarlak, 
% 100 orta yuvarlak ve % 100 küçük yuvarlak) ekilmiştir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; bitki boyu, koçan çapı, koçan boyu, koçandaki tane sayısı, 1000 
tane ağırlığı, koçan ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimine ait en yüksek değerler büyük yuvarlak ve büyük 
düz tohumlardan (sırasıyla 277.3 cm 39.8 mm, 22.5 cm, 644.0 adet, 327.8 g, 521.5 g, 78.8 kg ve 986 kg/da)  
elde edilirken, belirtilen karakterlere ilişkin en düşük değerler küçük düz ve küçük yuvarlak (sırasıyla 270.2 cm, 
32.2 mm, 18.6 cm, 555.3 adet, 308.8 g, 225.8 g, 74.3 kg ve 817 kg/da) tohumlarda tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada tane verimi ve verim öğeleri tohum şeklinden ziyade tohum büyüklüğünden daha fazla 
olumlu etkilenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, mısırda tane verimi ve verim öğeleri değerleri büyük hacim ve 
şekle sahip tohumlarda daha yüksek olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Mısır, Tohum, Tohum büyüklüğü  

 
The Effects on Grain Yield with Some Cob Characters and Quality of 

Different Seed Grades in Maize (Zea mays L.) 
 
Abstract  

The study was conducted to determine the effects of corn (Zea mays L.) seed grades on the grain yield, 
some quality and cop characteristic of maize. Field studies were conducted in 2003 and 2004 under 3 different 
size (large, medium and small) and 2 shape (flat and round) seeds of the hybrid Tietar variety, at the 
Agricultural Faculty research farm of Cukurova University. In the study, three different kernel size/shape 4.5-
5.5 mm (small-flat and small-round), 5.5-6.5 mm (medium-flat, medium-round) and 6.5≤ mm (large-flat, large-
round) were used. These seeds were sowed alone as percentages (100 LF, 100 MF, 100 SF, 100 LR, 100 
MR, 100 SR %).  

According to the results of obtained; the highest numbers belong to plant height, ear diameter, ear 
length, grain number of ear, 1000 grain weight , ear weight and hectoliter weight were obtained from large 
round and flat seeds (sequence 277.3 cm 39.8 mm, 22.5 cm, 644.0 number, 327.8 g, 521.5 g, 78.8 kg and 
986 kg da-1), while the lowest number belong to same characters were determined from small round and flat 
seeds (sequence 270.2 cm, 32.2 mm, 18.6 cm, 555.3 number, 308.8 g, 225.8 g, 74.3 kg and 817 kg da-1) in 
corn. 

In this study, grain yield and yield components were significantly affected by seeds size rather than 
shape. The results showed that the yield components were higher in seeds with large shape and size in corn. 
 
Key Words: Maize, Seed, Seed grade 
 
1. Giriş 

 
Ülkemiz tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi mısır üretiminde birim alan veriminin düşük 

olmasının nedenlerinden biri de kullanılan tohumluk kalitesinin düşük olmasıdır. Verim fizyolojisi 
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bakımından tane iriliği, verimi artıran önemli unsur olarak kabul edilmektedir. Genellikle iri taneli 
tohumların daha derine ekilmesi ile kök sisteminin derinlere yayıldığı bilinmektedir. Tahıllarda kışa 
kurağa ve yatmaya dayanıklılık yönünden kök sisteminin derine inmesi önemli bir özelliktir (Kün, 
1988). 

İri taneli tohumların çimlenme hızı ve gücünün yüksek olmasının yanı sıra homojen bir çıkış ve 
birim alandan yüksek verim artışı sağlaması gibi üstünlükleri yaygın bir görüş bulunmaktadır. 
Birçok üretici büyük tohumların küçük tohumlara göre daha pahalı olmasına rağmen büyük 
tohumları tercih etmektedirler. Çünkü üreticiler büyük tohumların daha verimli olduğunu 
düşünmektedirler (Graven ve Carter, 1990). Ries ve Everson (1970) iri taneli tohumların küçük 
taneli tohumlara göre sürme hızı ve gücünün daha yüksek ve ilk gelişmelerinin daha gümrah 
olduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Bulisani ve Warner (1980) tane iriliği ile çıkış ve fide 
canlılığı arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu ifade etmişlerdir. 

Mısır tohumunun büyüklüğü ve şekli genetik yapıya ve koçan üzerindeki tanenin bulunduğu 
yere göre değişir. Bunun yanında bitki gelişme ve tane doldurma sırasındaki çevre şartlarına da 
bağlıdır. Yüksek sıcaklık düşük toprak nemi düşük gübreleme gibi stres koşulları mısırda tane 
büyüklüğünü ve şeklini etkilemektedir (Burris ve ark., 1984; Graven ve Carter, 1990). Mısır koçanı 
üzerine tanelerin tabandan uca doğru gelişmesi nedeniyle farklı fotosentetik etkinliği besin deposu 
ve daha uzun gelişme süresine sahip olması tane irilik ve şekil olarak sınıflandırmaya neden 
olmaktadır. Tanelerin koçan üzerinde bulunduğu yere göre küçük ve yuvarlak tohumlar koçanın uç 
kısmından büyük ve yuvarlaklar koçanın tabanından, düz tohumlar ise koçanın ortasından 
oluşmaktadır (Nielsen, 1996; Chaudhry ve Ulah, 2001). 

Tohum büyüklüğü ve şeklinin verim ve gelişme üzerine etkisi üzerine yapılan çalışmalarda 
farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kieselback (1987) ve Taylor (2003) yaptıkları çalışmalarda farklı 
şekil ve büyüklüğe sahip tohumların bitki gelişmesini önemli derecede etkilemediğini bildirmiştir. 
Kim ve ark. (2002) olumsuz çevre şartlarında ve iyi hazırlanmamış tohum yatağı koşullarında 
büyük tohumları fide gelişimine ve verime etkisinin küçük tohumlara göre daha yüksek olduğunu 
bildirmişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı farklı şekil ve büyüklüğe sahip mısır tohumlarının tane verimi, kalite ve 
koçan özellikleri üzerine etkilerini belirlemektir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Deneme Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Araştırma ve Uygulama alanında 

2003 ve 2004 yıllarında yürütülmüştür. Çalışma Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 
tekerrürlü kurulmuştur. Çalışmada orta erkenci Tietar hibrit mısır çeşidi, amonyum sülfat, triple 
süperfosfat (P2O5) ve (K2O) potasyum gübreleri materyal olarak kullanılmıştır. 

Tohum büyüklüğü ve şekli olarak aynı çeşidin büyük düz, büyük yuvarlak (6.5≤ mm), orta düz, 
orta yuvarlak (5.5-6.5 mm) ve küçük düz, küçük yuvarlak (4.5-5.5 mm) tohumları kullanılmıştır. Bu 
tohum sınıfları her biri yalın olarak % 100 büyük düz, % 100 orta düz, % 100 küçük düz, % 100 
büyük yuvarlak, % 100 orta yuvarlak ve % 100 küçük yuvarlak ekilmiştir Ekim markörle çiziler 
açıldıktan sonra 70x18 cm mesafede dekara 2.5 kg tohum gelecek şekilde yapılmıştır. 

Dekara saf olarak azot; (25 kg/da (NH4)2SO4) iki eşit miktarda çıkıştan sonra 10 cm boyunda 
olduğu zaman diğer yarısı ise bitki boyu 40-50 cm devresinde sıralara, fosfor (12 kg/da H2PO4) ve 
potasyum (10 kg/da K2O) ise tamamı ekimle birlikte verilerek toprağa karıştırılmıştır. 

Adana Akdeniz iklimi özeliklerine sahip yarı kurak, kışları ılık yağışlı, yazları kurak ve yıllık 
ortalama yağış 500 mm (% 80’ni Ekim-Haziran arasında) dir. Mısırın vejetesyon süresinde (Nisan- 
Ağustos ) uzun dönem ortalama sıcaklığı 28.1°C, ortalama yağış 67 mm ve nem % 67.4 dir. 
Çalışmanın yürütüldüğü yıllarda (2003 ve 2004 ) mısırın vejetasyon süresi içinde (Nisam-Ağustos) 
ortalama sıcaklık sırasıyla 25.2 °C ve 24.2 °C, yağış 16.7 mm-9.8 mm ve nem % 69.2 -% 68.8 
olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Deneme yeri ve yıllarına ait iklim verileri 
Aylar 

İkim faktörleri Yıllar 
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Ortalama
& 

Toplam 
Yağış  
(mm) 

2003 
2004 

Uzun yıllar 

61.1 
24.8 
69.0 

14.8 
19.8 
67.0 

6.7 
0.0 

66.0 

1.0 
0.2 
68.0 

0.0 
4.5 

67.0 

83.6 
49.3 
337 

  Ortalama sıcaklık 
(0C) 

2003 
2004 

Uzun yıllar 

17.1 
17.7 
17.1 

24.5 
21.1 
21.4 

26.5 
25.6 
25.2 

28.7 
28.6 
27.7 

29.3 
28.4 
28.1 

25.2 
24.2 
23.9 

Oransal nem 
(%) 

2003 
2004 

Uzun yıllar 

68.9 
57.9 
69.0 

56.1 
71.2 
67.0 

70.8 
69.6 
66.0 

74.4 
70.4 
68.0 

75.9 
75.1 
67.0 

69.2 
68.8 
67.4 

Bölge Meteoroloji İstasyonu, Adana 

 
Deneme kurulmadan önce toprağın 60 cm derinliğinden toprak örneği alınmış ve fiziksel ve 

kimyasal analizleri yapılmıştır. Laboratuar analizleri sonucunda deneme alanı toprağı bazik (pH 
7.9), kireçli (1.3 CaCO3 %), azot miktarı düşük (1.98 kg/da N) fosfor orta (2.2 kg/da P2O5), 
potasyum miktarı yüksek (85.0 kg/da K2O) ve organik maddece zengin olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada mısırda bitki boyu, koçan çapı, koçan boyu, koçandaki tane sayısı, koçan ağırlığı, 
1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimi belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket 
programı kullanılarak varyans analizleri yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklar AÖF testine göre 
belirlenmiştir. 
 
Çizelge 2. Deneme alanı toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri* 

Alınabilir 
Toprak textürü pH Kireç 

(%CaCO3) Azot 
(NH4

+  Kg/da) 
Fosfor 

(P2O5 Kg/da) 
Poatsyum 

(K2O Kg/da) 

Organik 
madde 

(%) 

% 34.4 kil 
% 29.8 silt 
% 35.8 kum 

 
7.9 

 
40.4 

 
1.98 

 
2.2 

 
85.0 

 
4.9 

Ç. Ü Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Adana 

 
3. Bulgular ve Tartışma 

 
Farklı tane şekil ve iriliğinin mısırda bitki boyu, koçan çapı, koçan boyu, koçanda tane sayısı, 

koçan ağırlığı, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimine etkisine ait değerlerin varyans 
analizleri yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklar AÖF Testine göre belirlenmiştir. Ortalamalar 
arasındaki önemlilik durumları Çizelge 3’de verilmiştir 
 
Çizelge 3. Mısırda farklı tohum sınıflarının incelenen özelliklere etkisine ait varyans analizi 
sonuçları 

Varyasyon 
Kaynakları 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

Koçan 
çapı 
(mm) 

Koçan 
boyu (cm) 

Koç tane 
sayısı 
(adet) 

Koçan 
ağırlığı  

(g) 

1000 
tane 

ağırlığı 
(g) 

Hektolitre 
ağırlığı 

(kg) 

Tane 
verimi 
(kg/da) 

Yıl (Y) ** * ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD 
Uygulama 
(U) 

ÖD ** ** ** ** ** ** ** 

Y x U ÖD ÖD * ** ÖD ÖD ÖD ÖD 

*: % 5,  **: % 1 düzeyinde önemli, ÖD: Önemli değil 
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Mısırda farklı tohum şekli ve iriliği bitki boyunu her iki yılda ve birleştirilmiş yıllarda istatistiksel 
olarak önemsiz, ancak yılların ortalaması önemli bulunmuş (% 1) bitki boyu ikinci yıl birinci yıldan 
daha yüksek olmuştur (Çizelge 3). İki yıllık ortalamalara göre bitki boyu az da olsa büyük 
tohumlarda daha yüksek olmuş, tohum boyutları küçüldükçe bitki boyunda düşüş olmuştur. Tohum 
şeklinin yuvarlak veya düz olması bitki boyunu önemli derecede etkilemediği gözlemlenmiştir. 

İki yıllık ortalamalar göre farklı tohum iriliği ve şeklinin mısırın koçan çapına etkisi en yüksek 
büyük yuvarlak (39.8 mm) ve büyük düz (39.0 mm) olan tohumlarda olurken, en düşük küçük düz 
(32.2 mm) ve küçük yuvarlak (35.0 mm) tohumlardan elde edilmiştir. Çizelge 4’ün incelenmesinden 
de anlaşılacağı gibi aynı büyüklük ve şekle sahip tohumluk sınıfları istatistiksel olarak benzer 
grupta yer almışlardır. Bu durum tohum şeklinin koçan çapına etkisinin olmadığını göstermektedir. 

Mısırda koçan boyuna farklı tohum iriliği ve şeklinin etkisi en yüksek büyük yuvarlak (22.5 cm) 
ve büyük düz (21.6 cm) olan tohumlarda olurken, en düşük küçük düz (18.6 cm) ve küçük yuvarlak 
(18.7 cm) tohumlardan elde edilmiştir. Aynı büyüklük ve şekle sahip tohumlarda, koçan boyu 
bakımından farklılıklar tespit edilmemiştir. Nitekim, aynı büyüklük ve şekle sahip tohumlar 
istatistiksel olarak benzer grupta yer almışlardır. 

Mısırda farklı tohum sınıflarının koçanda tane sayısına etkisi her iki yılda ve birleştirilmiş 
yıllarda istatistiksel olarak önemli olmuştur (Çizelge 5). İki yıllık ortalamalar göre en yüksek 
koçanda tane sayısı büyük düz (644.0 adet) ve büyük yuvarlak (643.3 adet) olan tohumlarda 
olurken, tohum iriliği küçüldükçe koçanda tane sayısı azalmıştır. Çalışmada aynı büyüklükte fakat 
farkı şekillere sahip tohumlar arasında koçanda tane sayısı bakımından önemli farklar ortaya 
çıkmamıştır. 

Farklı tohum iriliği ve şeklinin mısırın koçan ağırlığına etkisi en yüksek büyük düz (251.5 g) 
tohumlarda, en düşük küçük yuvarlak (225.8 g) tohumlardan elde edilmiştir. Ancak orta 
büyüklükteki düz ve yuvarlak tohumlarla büyük tohumlar düz ve yuvarlak tohumları aynı istatistiksel 
grupta yer almışlardır. Koçan ağırlığına düz tohum şekillerinin yuvarlak olanlara göre daha olumlu 
etki yaptığı söylenebilir. 

Mısırda farklı tohum sınıflarında 1000 tane ağırlığı en yüksek büyük yuvarlak (327.8 g) 
tohumlarda, en düşük küçük düz (308.8 g) tohumlardan elde edilmiştir. Düz tohumların 1000 tane 
ağırlığına etkisi yuvarlak tohumlara göre daha olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Hektolitre ağırlığı bakımından tohum sınıflarının etkisi büyük düz (78.8 kg) ve büyük yuvarlak 
(78.5 kg) olan tohumlarda daha yüksek olurken, bunu orta büyüklükteki tohumlar izlemiştir ve en 
düşük hektolitre ağırlığı ise küçük tohumlardan elde edilmiştir (Çizelge 6). Çalışmada aynı 
büyüklükte fakat farkı şekillere sahip tohumlar arasında hektolitre ağırlığı bakımından önemli farklar 
ortaya çıkmamıştır. 

Mısırda tane verimine farklı tohum sınıflarının etkisi büyük yuvarlak (986 kg/da) ve büyük düz 
(975 kg/da) tohumlarda daha yüksek olmuş ve bunu orta büyüklükteki tohumlar izlemiştir. En düşük 
tane verimi ise küçük tohumlardan elde edilmiştir (Çizelge 7). Çalışmada aynı büyüklükte fakat farkı 
şekillere sahip tohumlar arasında tane verimi bakımından önemli farklar ortaya çıkmamıştır. 

Çizelge 4, 5, 6 ve 7’nin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere mısırda tane verimi ve verim 
unsurlarına etkisi büyük tohumlarda daha yüksek olmuştur. Çalışmada tohum büyüklüğünün etkisi 
tohum şekline göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Genellikle aynı büyüklükte farklı şekillere 
sahip tohumlar arasındaki değerler birbirine çok yakın olmuştur, buda verim ve verim 
özelliklerindeki farklılığın tohum şeklinden değil büyüklüğünden kaynaklandığını göstermektedir. 
Genellikle iri taneli tohumların çimlenme hızı ve gücünün yüksek olmasının yanı sıra homojen bir 
çıkış ve birim alandan yüksek verim artışı sağlaması gibi üstünlükleri yaygın bir görüş bulunmakta 
ve büyük tohumların daha verimli olduğunu düşünmektedir (Graven ve Carter, 1990). Tohum 
iriliğinin bitki gelişimi üzerine yapılan çalışmalarda, iri taneli tohumların küçük taneli tohumlara göre 
sürme hızı ve gücünün daha yüksek ve ilk gelişmelerinin daha gümrah olduğunu bildirilmiştir (Ries 
ve Everson, 1970). Kieselback (1987) ve Taylor (2003) yaptıkları çalışmalarda farklı şekil ve 
büyüklüğe sahip tohumların bitki gelişmesini önemli derecede etkilemediğini bildirmiştir. Kim ve ark. 
(2002) olumsuz çevre şartlarında ve iyi hazırlanmamış tohum yatağı koşullarında büyük tohumları 
fide gelişimine ve verime etkisinin küçük tohumlara göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 
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Çizelge 4. Mısırda farklı tohum sınıflarının bitki boyu, koçan çapı ve koçan boyu’na etkisine ait değerler 

Bitki boyu (cm) Koçan çapı (mm) Koçan boyu (cm) 
Uygulamalar 

I. yıl II. yıl Yıl ort. I. yıl II. yıl Yıl ort. I. yıl II. yıl Yıl ort. 
Büyük Düz 269.0 285.7 277.3 38.0 40.0 39.0 a 21.3 ab 22.0 a 21.6 a 
Orta Düz 265.7 282.3 274.0 36.7 38.7 37.6 b 21.3 ab 21.3 a 21.3 ab 
Küçük Düz 258.3 277.0 267.6 35.3 35.0 32.2 c 20.0 b 17.3 c 18.6 c 
Büyük Yuvarlak 269.3 283.3 276.3 39.0 40.7 39.8 a 22.3 a 22.6 a 22.5 a 
Orta Yuvarlak 268.0 278.7 273.3 37.7 38.0 37.8 b 20.7 ab 19.3 b 20.0 bc 
Küçük Yuvarlak 259.0 282.0 270.2 35.0 35.0 35.0 c 19.7b 17.7 bc 18.7 c 

Ortalama 264.9 B 281.4 A 36.9 B 37.9 A 20.8 20.0 
 AÖFyıl  : 5.45 

 
AÖFyıl  :0.768 

 

AÖF 
Yıl ort.:  
1.81 

AÖF I. yıl: 
1.67 

AÖF II. yıl: 
1.67 

AÖFYıl ort.: 
1.62 

DK 2.12 2.97 4.84 
Çizelgede sütunlarda aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak fark yoktur 

 
 
Çizelge 5. Mısırda farklı tohum sınıflarının koçanda tane sayısı, koçan ağırlığı ve 1000 tane ağırlığı’na etkisine ait değerler 

Koçanda tane sayısı (adet) Koçan ağırlığı (g) Uygulamalar I. yıl II. yıl  Yıl ort. I. yıl II. yıl  Yıl ort. 
Büyük Düz 664.7 a 623.3 ab 644.0 a 254.0 249.0 251.5 a 
Orta Düz 617.0 ab 595.3 bc 606.1 ab 250.3 247.3 248.8 a 
Küçük Düz 568.7 b 542.0 c 555.3 c 243.7 237.7 240.7 ab 
Büyük Yuvarlak 614.3 ab 672.3 a 643.3 a 251.0 240.0 245.5 a 
Orta Yuvarlak 578.7 b 616.7 b 597.7 b 235.3 237.3 236.3 ab  
Küçük Yuvarlak 570.7 b 571.7 bc 571.2 bc 229.7 222.0 225.8 b 
Ortalama 602.3 603.5 244 238.9 AÖFYıl ort.:18.39 
 AÖF I. yıl: 

54.12 
AÖF II. yıl: 
 54.12 

AÖFYıl ort.: 38.27 

 
DK 3.88 4.66 
Çizelgede sütunlarda aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak fark yoktur 
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Çizelge 6. Mısırda farklı tohum sınıflarının 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı’na etkisine ait değerler 

1000 tane ağırlığı (g) Hektolitre ağırlığı (kg) 
Uygulamalar 

I. yıl II. yıl  Yıl ort. I. yıl II. yıl  Yıl ort. 
Büyük Düz 317.3 330.0 323.6 ab 79.7 78.0 78.8 a 
Orta Düz 325.3 326.0 325.7 a 75.7 76.3 76.0 b 
Küçük Düz 315.0 302.7 308.8 c 75.3 75.3 75.3 bc 
Büyük Yuvarlak 329.3 326.3 327.8 a 78.7 78.3 78.5 a 
Orta Yuvarlak 316.3 317.3 316.8 abc 76.0 76.7 76.3 b 
Küçük Yuvarlak 314.0 310.7 312.3 bc 74.3 74.3 74.3 c 
Ortalama 319.5 318.8 AÖFYıl ort.:12.76 76.6 76.5 AÖFYıl ort.: 1.34 
DK     1.15                     1.08 
Çizelge sütunlarda aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak fark yoktur 

 
 
Çizelge 7. Mısırda farklı tohum sınıflarının tane verimi’ne etkisine ait değerler 

Tane verimi (kg/da) 
Uygulamalar 

I. yıl II. yıl Yıl ort. 
Büyük Düz 966  984  975 a 
Orta Düz 895  926  912 b 
Küçük Düz 821 814  817 c 
Büyük Yuvarlak 1004 969  986 a 
Orta Yuvarlak 932 929  914 b 
Küçük Yuvarlak 826 821  824 c 
Ortalama 907.3 907.1 AÖFYıl ort.:46.75 
DK 1.99 
Çizelgede sütunlarda aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak fark yoktur 
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4. Sonuç  
 
Farklı tohum sınıflarının mısırda bazı kalite ve koçan özellikleri üzerine etkilerini belirlemek 

amacıyla yürütülen çalışmada incelenen özelliklere, iri tohumların küçük ve orta büyüklükteki 
tohumlara göre daha olumlu etki yaptığı, başka bir deyişle tohum iriliği arttıkça mısırın kalite ve 
koçan özelliklerine olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir. İncelenen özelliklere tohum şeklinin belirgin 
bir etkisinin tespit edilemediği gözlemlenmiştir. Çalışma sonucuna göre, mısır üreticilerinin 
tohumluk seçiminde tohum şeklinin düz ya da yuvarlak olup olmadığına bakmaksızın büyük 
tohumların üretimde kullanılması ortaya çıkmıştır. 
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Konya Şartlarında Tritikale’nin (Triticosecale Witt.) Yeşil Ot Potansiyeli İle 
Bazı Tarımsal Özellikleri 

 
 

Emel ÖZER Seyfi TANER Aysun GÖÇMEN AKÇACIK 
 
 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya 
 
Özet 
 

Araştırma, Konya koşullarında yeşil ot üretimi amacıyla yetiştirilebilecek tritikale hat ve çeşitlerinin 
belirlenmesi için 2005-2007 yılları arasında yürütülmüştür. Bahri Dağdaş UTAE Merkez tarlalarında tesadüf 
blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak yürütülen denemelerde 11 hat ve 5 standart çeşit (Tatlıcak-
97, Melez-2001, Mikham-2002, Karma-2000 ve Presto) yer almıştır. Yetiştirme periyodunda erken ilkbaharda 
kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde sulama yapılmış ve 9 kg/da P2O5 ve 12 kg/da N uygulanmıştır.  

Başaklanmanın erken döneminde, parsel alanı hasat edilerek yeşil ot verimi kg/da cinsinden 
hesaplanmıştır. Yeşil ot verimi, kuru madde oranı ve kuru ot protein oranı tespit edilmiştir. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre tritikale hat/çeşitlerinde yeşil ot verimi, kuru madde oranı, ve kuru ot protein oranı 
yönünden farklılıklar belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre de yeşil ot verimlerinin  3618-7395 kg/da, kuru 
madde oranın % 21-36 ve kuru ot protein oranının % 10-11 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda BDMT-1, BDMT-4 ve BDMT-7 hatları ile Tatlıcak-97 ve Mikham-2002 çeşitleri 
yeşil ot üretimi için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tritikale (Triticosecale Witt.), Yeşil ot, Kuru madde, Verim 
 

Triticale’s Forage Potential With Some Agricultural Features in Konya’s 
Conditions. 

 
Abstract 
 

This research is conducted to determine the triticale lines and varieties for forage production in Konya 
region between year 2005-2007. The trial settled at Bahri Dagdas IARI central field with random block desing, 
three replicate and carried out with 11 line and 5 variety (Tatlıcak-97, Melez-2001, Mikham-2002, Karma-2000 
and Presto). In growing period; irrigated at early spring, tillering and shouting phases and P2O5 9 kg/da and N 
12 kg/da were applied.  

At early heading, plot area harvested and then forage yield calculate as kg/da type. Forage yield, dry 
matter ratio and hay protein ration is determined. By the study results we got,  important differences 
determined in forage yield, dry matter ratio and hay protein ratio of triticale line/varieties. Forage yield changed 
between 3618-7395 kg/da also dry matter ratio; 21-36 % and hay protein ratio 10-11 % respectively. The 
result of evaluations we reached that lines; BDMT-1, BDMT-4 and BDMT-7 with varieties Tatlıcak-97 ve 
Mikham-2002 were suitable for forage production. 
 
Key Words: Triticale (Triticosecale Witt.), Forage, Dry matter, Yield 
 
1. Giriş 

 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen tritikale 

çalışmalarından melezleme ve açılan materyaller kapsamında yapılan çalışmaların ışığında ot 
verimi açısından  ümitvar hatlar belirlenmiştir. Seçimi yapılan tritikale hat ve çeşitlerinin ot 
verimlerine yönelik çalışmalar sonucunda yüksek oranda yeşil ot veren 11 hat ve 5 çeşidin ot 
verimine bakılarak yeşil ot üretimine uygun hatlar tespit etmek amaç edinilmiştir. 

“Buğday x Çavdar” melezi olan tritikale, marjinal alanlar için geliştirilmiş alternatif bir tahıl 
ürünüdür. Dünyada yüzlerce farklı çeşidi yıllardır yetiştirilmekte olan tritikale tane, yeşil ot, yeşil ot + 
tane (çift amaç) için üretilmektedir . Üretim alanı Dünyada 3.1 milyon ha olan  tritikaleden  10.2 
milyon ton ürün alınmakta olup ortalama tane verimi ise 3.300 kg/ha’dır (Anon, 2003). Yeşil ot  ve 
yeşil otunun kuru madde verimi diğer tahıllardan daha iyi olduğu bilinen tritikalenin hamur olum 
döneminin başındaki biçimlerde kuru madde oranı % 20, ham protein oranı % 8’lere 
ulaşabilmektedir (Myer and Lozano del Rio 2004 ). 
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Skovmand ve ark. (1984), tritikale ile beslenen hayvanlar üzerinde yapılan denemeler de, 
buğdaydan % 15-20 daha fazla verim alındığını bildirmekte olup, tritikalenin bu üstünlüğünün büyük 
bir ihtimalle yüksek orandaki lisin ve threoninden kaynaklandığını bildirmektedir. Yeşil ot veriminin 
tritikale çeşitlerinde, 1440-1730 kg/da, buğday çeşitlerinde ise 1160-1580 kg/da arasında değiştiği 
ortaya konulmuştur. Tritikale potasyum ve fosfor mineralleri bakımından buğdaydan zengindir. 

Samiullah ve ark. (1991), Hindistan’da yaptıkları bir çalışmada 4 tritikale çeşidi, bir buğday ve 
bir Rus çavdarı kullanarak, 25 Ekim, 10 Kasım, 25 Kasım ve 10 Aralık’ta, hektara 150 kg N, 30 kg 
P ve 30 kg K gübre vererek tarlaya ekim yapmışlar. Tritikale çeşitlerinde Delfin en yüksek ot 
verimini (531 t/ha), Rus çavdarı ise en düşük ot verimini (2.6 t/ha) vermiştir. Sun ve ark. (1996), Çin 
Beijingte H1890 tritikale çeşidi ile 1989-1993 yıllarında yeşil ot değerlerinde düşük girdi, yüksek 
kalite ve yüksek verim elde etmek,  uygun ekim zamanı ve ekim oranını belirlemek için yürüttükleri 
araştırmada, 1-5 Ekim tarihinde 12.1-14.5 kg/da ekim oranında ekilerek Mayıs ortasında hasat 
edildiğinde (çiçeklenme döneminde) 6000 kg/da verim, 11-24 Ekim tarihinde 13-14.5 kg/da ekim 
oranında ekilerek Mayıs ortasında hasat edildiğinde (çiçeklenme döneminde)  ise 4500 kg/da yeşil 
ot verimi alınabileceğini tespit etmişlerdir. Ayrıca ekim ayında ekilerek yeşil ot için çiçeklenme 
döneminde biçilen  H1890 tritikale ve Guan arpa çeşidinde sırasıyla,  kuru maddeleri % 30.8 ve % 
25.8, protein oranları % 4.4 ve 3.4, bitki boylarını ise 145 ve 110 cm  olarak elde etmişlerdir. 

Konak ve ark. (1997) yaptıkları bir denemede, Aydın şartlarında yalın ekilen Beaguelita ve 
Eronga tritikale çeşitlerinden elde edilen dekara yeşil ot verimleri sırasıyla 3522 kg/da ve 3662 
kg/da olarak tespit edilmiştir. Stallknecht ve Wichman (1998) tarafından Montana (USA)’da 
tritikalenin kuru şartlarda ot verimini belirlemek için yaptıkları çalışmada, gebeleşme ve hamur olum 
döneminin başında biçim yapmışlardır. Çalışmalarında kuru ot verimini gebeleşme döneminde 250 
kg/da, hamur olum döneminde 1100 kg/da, ham protein oranını ise % 5.8 (gebeleşme dönemi) ve 
% 5.9 (hamur olum dönemi) olarak elde etmişlerdir. 

Özer (2006), Konya kuru şartlarında yapmış olduğu bir araştırmada uygulanan muamelelerin 
ve iki yılın ortalaması olarak en yüksek yeşil ot verimini Tatlıcak-97 (2894.8 kg/da) çeşidinden elde 
etmiştir. Bunu BDMT 98/8S hattı (2318.5 kg/da) ve Karma-2000 (1754,4 kg/da) çeşidi takip etmiştir. 
Ham protein oranları ise Karma-2000 çeşidinde % 7.5, BDMT-98/8S hattında % 7.2 ve Tatlıcak-97 
çeşidinde % 6.8 oranlarında tespit edilmiştir. 

Ülkemizde son yıllarda artan kaba yem açığı, üreticilerin değişik alternatiflere yönelmesine 
neden olmaktadır. Bu arayışlar içerisinde kendisine önemli bir yer bulan tritikale’nin  tane yemi ve 
ot amaçlı üretimi git gide artmakta, yem bitkileri üretimi için yeni bir ürün olarak yerini almaktadır. 
Ürünün gördüğü kabul ve yem bitkisi kapsamında verilen destekler talebi oldukça arttırmıştır.  

 En önemli kaba yem kaynağı olan çayır meralar, aşırı ve zamansız otlatma nedeni ile elden 
çıkma aşamasına gelmiştir. Bu alanlarımızdaki otlatma yoğunluğunu azaltmak amacıyla yem 
bitkileri tarımına ağırlık verilmesi gereklidir.. Hayvancılığımızın gelişmesi için mer’a ıslahı yanında 
bunu destekleyecek yem bitkileri ekiliş ve üretim alanlarının arttırılması gerekmektedir. 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen tritikale 
çalışmalarından melezleme ve açılan materyaller kapsamında yapılan çalışmaların ışığında ot 
verimi açısından  ümitvar hatlar belirlenmiştir. Seçimi yapılan tritikale hat ve çeşitlerinin ot 
verimlerine yönelik çalışmalar sonucunda yüksek oranda yeşil ot veren 11 hat ve 5 çeşidin ot 
verimine bakılarak yeşil ot üretimine uygun hatlar tespit etmek amaç edinilmiştir. 

 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Deneme materyali olarak, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 
geliştirilen Çizelge 1’de orjin ve kodları görülen 11 hat ve aynı enstitü tarafından tescil ettirilen; 
Tatlıcak-97, Melez-2001 ve , Mikham-2002 çeşitlerinin yanında  Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü tarafından geliştirilen Karma-2000 ve Presto çeşitleri kullanılmıştır.  

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Merkez deneme alanına 6 sıra x 
7 metre (8,4 m2 ) olarak m 2’ye 500 tane gelecek şekilde deneme mibzeri ile Ekim ayının ilk 
haftasında ekimler yapılmıştır.  Tüm parseller  9 kg/da N ve 9 kg/da P2O5 olacak şekilde 
gübrelenmiştir. Gübre uygulamalarında fosforun tamamı ekimle birlikte, azotun ise 1/3 ekimle 
beraber, geri kalanı erken ilkbaharda kardeşlenme sulamasından önce verilmiştir.  Geniş yapraklı 
yabancı otlar için gerekli  mücadele yapılmıştır. Erken ilkbaharda kardeşlenme ve sapa kalkma  
dönemlerinde olmak üzere 2 kez sulama yapılmıştır.  
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2.1. Yeşil ot  için yapılan ölçümler 
 

Yeşil ot verimi: Başaklanmanın erken döneminde parselin her iki kenarında kalan 1 sıra 
kenar tesirleri olarak tarlada bırakılarak ortada kalan 4 sıra  toprak yüzeyinden biçer bağlar ile 
hasat edilmiştir. Elde edilen  yeşil ot verimi kg/da cinsinden hesaplanmıştır. 

 
Kuru madde oranı: Parselden seçilen 10 adet bitkinin taze ağırlığı tartıldıktan sonra etüvde 

105 0C’ de 24 saat kurutulduktan sonra tartılıp taze ağırlığa oranlanmıştır.  
 
Ham protein oranı tayini: Her parselde elde edilen ot ürününden alınan örnekler değirmende 

öğütüldükten sonra Kjeldahl metoduna göre azot miktarı tespit edilip, tritikale için 6.25 faktörü ile 
çarpılıp protein oranı bulunmuştur (Uluöz 1965). 

Araştırma sonucunda elde edilen değerlerin hat/çeşitlere göre etkisinin belirlenmesi için, 
JUMP istatistik paket programında varyans analizi yapılmıştır. F kontrolü önemli çıkan konular % 5 
seviyesinde AÖF testi ile (Yurtsever 1984) gruplandırılmıştır.  

 
Çizelge 1. Deneme materyali olarak kullanılan hatların orjin ve kodları 

S.N Genotip Adı Orjin 
1 BDMT-1 TMB2-3/11 
2 BDMT-2 TMB2-6/21 
3 BDMT-3 TMB23/35 
4 BDMT-4 TMB/TF540-23/14 
5 BDMT-5 TMB/TF546-23/14 
6 BDMT-6 TMB40/43 
7 BDMT-7 TMB46-8/49 
8 BDMT-8 TMB46-18/49 
9 BDMT-9 TMB46-26/49 
10 BDMT-10 47/47 
11 TATLICAK-97 
12 MELEZ- 2001 
13 MİKHAM-2002 
14 BDMT 98/8S 
15 KARMA-2000 
16 PRESTO 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Yeşil Ot 

 
2005-2006 ve 2006-2007 ekim sezonlarında yetiştirilen tritikale hat ve çeşitlerinin yeşil ot 

verim ölçümlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 2 ve Çizelge 3’de, ortalamaların farklılık 
gruplandırması ve tritikale hat ve çeşitlerinde yeşil ot verimine ait ortalama değerleri (kg/da) Çizelge 
4 ve 5’de verilmiştir.  

Yapılan istatistiksel analizler ışığında yeşil ot verimi I. yılda önemsiz (Çizelge 2), II.yılda ise 
istatistiki olarak (%1) önemli bulunmuştur (Tablo 3). I.yıl elde edilen sonuçlara göre hatlar ve 
çeşitler bazında ortalama 7394.6 kg/da yeşil ot verimi alınmıştır. Bu ortalamalar arasında en 
yüksek yeşil ot verimini BDMT-5 hattı 8500.0 kg/da olarak vermiştir. Hatlar arasında ortalamanın 
üzerinde yeşil ot verenler sırasıyla; BDMT-1, BDMT-7, BDMT-6, BDMT-9 ve BDMT-2 ’dir. Çeşitler 
arasında en yüksek yeşil ot verimi Karma-2000 çeşidinde (8186.7 kg/da) tespit edilmiştir. Tatlıcak-
97 ve Mikham-2002 çeşitleri de ortalamanın üstünde yeşil ot verimi vermişlerdir (Çizelge 4). 
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II. yıl elde edilen yeşil ot verim ortalaması 3618.3 kg/da’dır. Hatlar ve çeşitler bazında en 
yüksek yeşil ot verimi Tatlıcak-97 çeşidinden (4320.0 kg/da) elde edilmiş ve bu çeşit (a) grubunda 
yer almıştır. Hat verimleri bakımından ortalamanın üstünde en yüksek verimi BDMT-3 hattı (4106.7 
kg/da) vermiştir ve (ab) grubunda yer almıştır. Hatlar bazında sırasıyla; BDMT-2, BDMT-10, BDMT 
98/8S ve BDMT-7 hatları ortalamanın üstünde yeşil ot verimi vermişlerdir. Çeşitler bazında ise 
ortalamanın üstünde yeşil ot veren ise; Mikham-2002 çeşididir (Çizelge 5).  

Skovmand ve ark.(1984)’nın yaptığı bir çalışmada, yeşil ot veriminin tritikale çeşitlerinde 1440-
1730 kg/da, buğday çeşitlerinde ise 1160-1580 kg/da arasında değiştiğini belirlemiştir. Konak ve 
ark. (1997) yaptıkları bir denemede, Aydın şartlarında yalın ekilen Beaguelita ve Eronga tritikale 
çeşitlerinden elde edilen dekara yeşil ot verimleri sırasıyla 3522 kg/da ve 3662 kg/da olarak tespit 
edilmiştir.  

Samiullah ve ark. (1991), Hindistan’da yaptıkları bir çalışmada: 4 tritikale çeşidi, bir buğday ve 
bir Rus çavdarı kullanarak, 25 Ekim, 10 Kasım, 25 Kasım ve 10 Aralık’ta, hektara 150 kg N, 30 kg 
P ve 30 kg K ’lu gübre vererek tarlaya ekim yapmışlar. Tritikale çeşitlerinde Delfin en yüksek ot 
verimini (5100 kg/da), Rus çavdarı ise en düşük ot verimini (2.6 t/ha) vermiştir. Özer (2006), Konya 
kuru şartlarında farklı ekim zamanı ve ekim sıklıklarında 2002-2003 ve 2003-2004 ekim 
sezonlarında yetiştirilen tritikale hat ve çeşitlerinde yaptığı araştırmada, uygulanan muamelelerin ve 
yürütüldüğü iki yılın ortalaması olarak Tatlıcak-97 çeşidinden (2894.8 kg/da), BDMT 98/8S 
hattından 2318.5 kg/da ve Karma-2000 çeşidinden ise 1754.4 kg/da yeşil ot verimi elde ettiğini 
bildirmiştir.  

 
Çizelge 2. Tritikale genotiplerinde I. yıl elde edilen yeşil ot verimi, kuru madde oranı, kuru ot verimi 
ve ham protein oranına ilişkin varyans analiz sonuçları (Kareler Ortalamaları) 

Varyasyon 
Kaynakları 

Serbestlik  
Derecesi 

Yeşil Ot 
Verimi 

Kuru Madde 
Oranı 

Protein 
Oranı 

Tekerrür 2 2531117 6.04 2.37 
Genotip 15 13134192 164.20** 41.69* 
(*)0.05 düzeyinde, (**) 0.01 düzeyinde önemli 

 
 

Çizelge 3. Tritikale genotiplerinde II. yıl elde edilen yeşil ot verimi, kuru madde oranı, kuru ot verimi 
ve ham protein oranına ilişkin varyans analiz sonuçları (Kareler Ortalamaları) 

Varyasyon 
Kaynakları 

Serbestlik 
Derecesi Yeşil Ot Verimi 

Kuru Madde 
Oranı 

Protein 
Oranı 

Tekerrür 2 5064066.7 34.84 0.85 
Genotip 15 5606266.7** 467.96** 28.85** 
(*)0.05 düzeyinde, (**) 0.01 düzeyinde önemli 
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Çizelge 4. I. yıl elde edilen yeşil ot verimi, kuru madde oranı ve ham protein oranı ortalamalarının 
farklılık gruplandırması 

Genotipler 
Yeşil Ot Verimi 

(kg/da) 
Kuru Madde Oranı 

(%) 
Protein Oranı 

(%) 
BDMT-1 7733.3 22.1 bcd 12.4 ab 
BDMT-2 7426.7 18.5 g 11.9 abc 
BDMT-3 7373.3 19.4 efg 10.2 cd 
BDMT-4 7026.7 25.5 a 9.1 d 
BDMT-5 8500.0 24.1 ab 10.7 bcd 
BDMT-6 7533.3 19.5 efg 11.1 abcd 
BDMT-7 7640.0 20.1 defg 12.2 abc 
BDMT-8 6746.7 20.4 cdefg 11.4 abc 
BDMT-9 7453.3 18.7 g 12.8 a 
BDMT-10 6826.7 21.5 cde 11.1 abcd 
TATLICAK-97 7280.0 21.2 cdef 11.6 abc 
MELEZ- 2001 6786.7 21.1 cdef 12.0 abc 
MİKHAM-2002 8000.0 20.2 defg 11.2 abcd 
BDMT 98/8S 6573.3 19.2 fg 12.8 a 
KARMA-2000 8186.7 22.4 bc 11.3 abc 
PRESTO 7226.7 20.7 cdefg 11.1 abcd 
Ortalama 7394.6 20.9 11.1 
DK ----- 0.06 0.11 
AÖF(%5) ----- 2.20 2.13 

 
 

Çizelge 5. II. yıl elde edilen yeşil ot verimi, kuru madde oranı ve ham protein oranı ortalamalarının 
farklılık gruplandırması 

Genotipler 
Yeşil Ot Verimi 

(kg/da) 
Kuru Madde Oranı 

(%) 
Protein Oranı 

(%) 
BDMT-1 3400.0 cde 37.2 abcde 11.4 ab 
BDMT-2 3866.7 abc 33.0 ef 10.4 bcd 
BDMT-3 4106.7 ab 33.3 def 9.7 def 
BDMT-4 2880.0 e 40.2 ab 11.6 a 
BDMT-5 3453.3 cde 39.1 ab 10.3 bcde 
BDMT-6 3360.0 cde 37.5 abcd 10.4 bcd 
BDMT-7 3746.7 abcd 40.2 ab 10.0 cdef 
BDMT-8 3320.0 cde 41.2 a 11.3 ab 
BDMT-9 3600.0 bcd 31.9 f 9.3 ef 
BDMT-10 3840.0 abc 37.7 abcd 10.1 cde 
TATLICAK-97 4320.0 a 36.4 bcde 10.1 cde 
MELEZ- 2001 3520.0 bcd 33.7 cdef 11.0 abc 
MİKHAM-2002 3826.7 abcd 34.6 cdef 10.1 cde 
BDMT 98/8S 3813.3 abcd 31.7 f 9.7 cde 
KARMA-2000 3600.0 bcd 37.8 abc 11.6 a 
PRESTO 3240.0 de 32.0 f 9.0 f 

Ortalama 3618.3 36.1 10.4 

DK 0.10 0.72 0.06 
AÖF(%5) 586.90 4.36 1.09 
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3.2. Kuru madde oranı 
  

2005-2006 ve 2006-2007 ekim sezonlarında yetiştirilen tritikale hat ve çeşitlerinin kuru madde 
oranlarına ait varyans analiz sonuçları Tablo 2 ve Tablo 3’de, ortalamaların farklılık gruplandırması 
ve tritikale hat ve çeşitlerinde kuru madde oranına ait ortalama değerleri (%) Tablo 4 ve 5’de 
verilmiştir.  

Kuru madde oranlarına göre istatistiki olarak da her iki yılda %1 önem seviyesine göre önemli 
bulunmuştur (Tablo 2 ve Tablo 3).  

I. yıl kuru madde ortalaması % 20.9 bulunmuştur. BDMT-4 hattı en yüksek kuru madde oranını 
(% 25.5) vererek (a) grubunda yer almıştır. Hatlar arasında 3 hat ortalamadan yüksek kuru madde 
oranı vermiştir, bunlar sırasıyla; BDMT-5, BDMT-1 ve BDMT-10’dur. Çeşitler bazında ise Karma-
2000 çeşidi en yüksek kuru madde oranını (% 22.4) vermiştir. Ortalamanın üstünde kuru madde 
oranı veren çeşitler ise sırasıyla; Tatlıcak-97 ve Melez-2001’dir (Tablo 4). 

II. yıl elde edilen kuru madde oranları incelendiğinde ortalama değerin % 36.1 olduğu Tablo 
5’de görülmektedir. Hatlar içinde en yüksek kuru madde oranını BDMT-8 hattı (% 41.2) vermiştir. 
Bunu sırasıyla; BDMT-7, BDMT-4, BDMT-5, BDMT-10, BDMT-6 ve BDMT-1 hatları takip etmiştir. 
Karma-2000 çeşidi, çeşitler arasında en yüksek kuru madde oranını (%37.8) vermiştir. Kuru madde 
oranları bakımından ortalamanın üzerinde sadece Tatlıcak-97 çeşidi tespit edilmiştir (Tablo 5). 

Özer (2006), Konya kuru şartlarında farklı ekim zamanı ve ekim sıklıklarında 2002-2003 ve 
2003-2004 ekim sezonlarında yetiştirilen tritikale hat ve çeşitlerinde yaptığı araştırmada, uygulanan 
muamelelerin ve yürütüldüğü iki yılın ortalaması olarak en yüksek kuru madde oranını Karma-2000 
çeşidinden (% 46.0), azalan sırasıyla BDMT 98/8S hattı (% 44.4) ve Tatlıcak-97 çeşidinden (% 
40.1) elde etmiştir. Konak ve ark. (1997) yaptıkları bir denemede, Aydın şartlarında yalın ekilen 
Beaguelita ve Eronga tritikale çeşitlerinden elde edilen % kuru madde oranları sırasıyla % 27.5 ve 
% 27.8  olarak tespit edilmiştir. Carnide ve ark  (1996), 1990-1991 ve 1992-1993 yıllarında iki 
tritikale (Presto ve Utad 36/85), bir çavdar (populasyon), bir yulaf ( Boa-fe) çeşidini Portekiz de, 4 
farklı ekim sıklığında (175, 300, 525, 700 adet/m2 ) olacak şekilde Ekim ayının ikinci yarısında 
ekmişlerdir. Başaklanma döneminde biçimlerini yapmış oldukları çalışmada, yıllar ortalamasına 
göre sırasıyla kuru madde verimini Presto çeşidinde  653.2, 842.0, 834.8, 821.8 kg/da, Utad 36/85 
çeşidinde ise 822.0, 818.8, 849.8, 804.0 kg/da arasında tespit ettiklerini bildirmişlerdir. 

Haesaert ve ark. (2002), Belçika’da 5 farklı lokasyonda 1997-2001 yılları arasında farklı 
tritikale hatları ile 350 adet/m2 ekim sıklığında yürüttükleri araştırmalarda ekim ayı sonunda 
denemeleri kurmuşlar, başaklanma döneminin sonunda da hasadı gerçekleştirmişlerdir. 
Araştırmacılar denemelerinde 4 yıl boyunca kullandıkları tritikale hatlarında kuru madde oranının % 
30.1 – 48.4, kuru ot veriminin 1000 - 2000 kg/da, ham protein oranını ise % 6.4 - 9.4 arasında 
değişen değerlerde olduğunu tespit etmişlerdir. 

 
3.3. Protein Oranı 
  

2005-2006 ve 2006-2007 ekim sezonlarında yetiştirilen tritikale hat ve çeşitlerinin protein 
oranlarına ait varyans analiz sonuçları Tablo 2 ve Tablo 3’de, ortalamaların farklılık gruplandırması 
ve tritikale hat ve çeşitlerinde protein oranına ait ortalama değerleri (%) Tablo 4 ve 5’de verilmiştir.  

Protein oranlarına göre istatistiki olarak da I. yıl % 1, II. yıl ise % 5 önem seviyesine göre 
önemli bulunmuştur (Tablo 2 ve Tablo 3). I. yıl elde edilen protein oranları incelendiğinde ortalama 
değerin % 11.1 olduğu Tablo 4’de görülmektedir. BDMT -9 ve BDMT 98/8S hatları en yüksek 
protein oranını (% 12.8) vererek (a) grubunda yer almışlardır. Bu hatları sırasıyla; BDMT-1, BDMT-
7, BDMT-2, BDMT-8, BDMT-10 ve BDMT-6 hatları takip etmektedir. Çeşitler arasında en yüksek 
protein oranını Melez-2001 (% 12.0) çeşidi vermiştir. Tüm çeşitler ortalamanın üstünde protein 
oranı vermişlerdir (Tablo 4). 

II. yıl protein oranı ortalaması % 10.4 olarak tespit edilmiştir. Protein oranı olarak en yüksek 
değeri % 11.6 ile BDMT-4 hattı ve Karma-2000 çeşidi vererek (a) grubunda yer almışlardır. Hatlar 
arasında ortalamanın üstünde protein oranı verenler sırasıyla; BDMT-1, BDMT-7, BDMT-2, BDMT-
8 ve BDMT-10’dur. Çeşitler içinde ise ortalamanın üstünde protein oranını Melez-2001 çeşidi 
verdiği tespit edilmiştir (Tablo 5). 

Konak ve ark. (1997) yaptıkları bir denemede, Aydın şartlarında yalın ekilen Beaguelita ve 
Eronga tritikale çeşitlerinden elde edilen % ham protein oranları sırasıyla % 10.3 ve % 9.5 olarak 
tespit edilmiştir. Özer (2006), Konya kuru şartlarında farklı ekim zamanı ve ekim sıklıklarında 2002-
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2003 ve 2003-2004 ekim sezonlarında yetiştirilen tritikale hat ve çeşitlerinde yaptığı araştırmada, 
uygulanan muamelelerin ve yürütüldüğü iki yılın ortalaması olarak Karma-2000 çeşidinden % 7.5, 
BDMT 98/8S hattından % 7.2 ve Tatlıcak-97 çeşidinden % 6.8  ham protein oranı elde etmiştir. 

Carnide ve ark  (1996), 1990-1991 ve 1992-1993 yıllarında iki tritikale (Presto ve Utad 36/85), 
bir çavdar (populasyon), bir yulaf ( Boa-fe) çeşidini Portekiz de, 4 farklı ekim sıklığında (175, 300, 
525, 700 adet/m2 ) olacak şekilde Ekim ayının ikinci yarısında ekmişlerdir. Başaklanma döneminde 
biçimlerini yapmış oldukları çalışmada, yıllar ortalaması ve ekim sıklıklarına göre sırasıyla ham 
protein oranlarını Presto çeşidinde  % 7.8, 6.4, 6.9, 6.9, Utad 36/85 çeşidinde ise % 7.0, 7.4, 6.7, 
6.0 olarak tespit etmişlerdir. 

Singh ve ark. (1996), Hindistanda 1992 yılının Kasım ayında 8 tritikale ve 2 yulaf çeşidi ile çift 
amaçlı (yeşil ot + tane) yetiştirme değerlerini elde etmek için yaptıkları çalışmada, tritikale 
çeşitlerinin ham protein oranlarını % 9.8-11.7 arasında tespit etmişlerdir. 
 
4- Sonuç 

 
Araştırma, 11 hat ve 5 çeşidin Konya şartlarında yeşil ot potansiyeli ile bazı tarımsal 

özelliklerinin belirlenmesi için yapılmıştır. Çalışmada tritikale hat/çeşitlerinde yeşil ot verimi, kuru 
madde oranı, ve protein oranı yönünde farklılıklar belirlenmiştir.  

İki yıllık ortalamalar sonucunda yeşil ot verimi 3618.3-7394.6 kg/da, kuru madde oranı % 20.9-
36.1 ve protein oranı % 10.4-11.1 arasında değişmiştir. En yüksek yeşil ot verimini I. yıl BDMT-5 
hattı 8500.0 kg/da ve  Karma-2000 çeşidi (8186.7 kg/da), II. yıl ise BDMT-3 hattı (4106.7 kg/da) ile 
Tatlıcak-97 çeşidi (4320.0 kg/da) vermiştir. Kuru madde oranı bakımından I. yıl BDMT-4 hat (% 
25.5) ve Karma-2000 çeşidi (% 22.4),  II. yıl ise  BDMT-8 hattı (% 41.2) ile Karma-2000 çeşidi ( % 
37.8) en yüksek oranı vermişlerdir. I. yıl BDMT -9 ve BDMT 98/8S hatları (% 12.8) ve Melez-2001 
(% 12.0) çeşidi en yüksek protein oranını,  II. yıl ise  % 11.6 ile BDMT-4 hattı ve Karma-2000 çeşidi 
vermiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar diğer araştırıcıların yaptıkları ile paralellik göstermiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre BDMT-1, BDMT-4 ve BDMT-7 hatları ile Tatlıcak-97 ve Mikham-
2002 çeşitlerinin yeşil ot çalışmaları için kullanılması önerilebilir. 
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Türkiye’de Tahıl-Nadas Sisteminde Alternatif Olarak Kullanılabilecek Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler 
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Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 42070 Kampus, Konya. 
 
Özet 

 
Türkiye birçok tıbbi ve aromatik bitkinin vatanı ve bir tarım ülkesi olmasına rağmen bu bitkilerin tarımında 

yeterli gelişme gösterememiştir. Dünyada yüzlerce tıbbi ve aromatik bitkinin kültürü yapıldığı halde, Türkiye’de 
sadece 20 kadar tıbbi ve aromatik bitki türünün çok az ekim alanında tarımı yapılmaktadır. Ülkemizde ve 
dünyada her geçen gün endüstriyel kullanım alanları artan bu bitkilerin tarımı için Türkiye uygun ekolojik 
koşullara sahip ender ülkelerden birisidir. Doğal ürünlerin tüketimindeki artışa bağlı olarak tıbbi ve aromatik 
bitkilerin hem dünya hem de Türkiye’deki pazar hacmi hızla büyümektedir. Başta ilaç ve gıda sanayi olmak 
üzere endüstriyel ham madde olması bakımından stratejik önem arz etmektedir. Önceden doğadan toplanarak 
değerlendirilen bu grup bitkilerin talebindeki artıştan dolayı günümüzde daha geniş alanlarında tarımına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Dünyada pek çok ülkede tıbbi ve aromatik bitkiler geleneksel olarak yetiştirilen bitkilere 
alternatif olma özelliğini kazanmıştır. Türkiye’den son yıllarda dış ticarette önemli bir paya sahip olmaya 
başlayan tıbbi ve aromatik bitkilerin ülkemiz üreticisine ve ülke ekonomisine oluşturduğu ve oluşturabileceği 
katma değerden dolayı dikkat çekmektedir. Türkiye’de yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 5 milyon 
hektarın üzerinde nadas alanı bulunmaktadır. Öncelikle nadas alanlarının değerlendirilmesinde 
kullanılabilecek bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin diğer grup bitkilerle karşılaştırmalı olarak agronomik, ekolojik 
ve ekonomik bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Bu çalışmada ülkemizin bu konudaki potansiyelinin nasıl artırılacağı projeksiyonlarına göre ülkemiz 
koşullarında tahıl grubu ile münavebeye girebilecek, nadas alanlarının daraltılmasında öncelikli alternatif 
olabilecek tıbbi ve aromatik bitkilerin ülkemiz tarımından alabileceği payın artırılması planlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Alternatif bitki, Nadas, Tahıl, Tıbbi ve aromatik bitki 
 
1. Giriş: 
 

Tarım, bugün salt ürün yetiştirme faaliyeti olarak değil, hammadde üretimi, işlenmesi, 
pazarlaması ve belli kalite standartları ile tüketiciye ulaştırılmasını içeren tarladan tüketime kadar 
devam eden uzun bir süreç olarak kabul edilmektedir. Yani tarım kendi dışındaki alanlara önemli 
miktarda girdi sağlayan ve buralara talep yaratan alternatif bir alandır.   

Son yıllarda ülkemizin tarımsal üretiminde artış sağlayıcı önemli gelişmeler sağlanmıştır. 
Tarım alanlarında toprak ve su kaynaklarının korunarak çevreyle dost tarım teknikleri 
kullandırılarak kısaca ‘’sürdürülebilinir tarım’’ anlayışı ile tarımsal üretimde alternatif tarım 
yöntemleri oluşmaya başlamıştır. Böylece organik tarımın önemli bir alt yapısı oluşmuştur. Organik 
tarım, tüketilen ürünlerin doğal yapısına uygun ürün elde etmek için üzerinde özellikle durulan bir 
tarımsal üretim yöntemidir. Doğal ürünlerin tüketimindeki artışa bağlı olarak tıbbi ve aromatik 
bitkilere olan talep dünyanın hemen her yerinde hızlı bir artış göstermektedir. Önceleri doğadan 
toplanan bu bitkilere olan talebin artmasıyla birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımına yönelik 
çalışmalara da hız verilmiştir (1). 

Tahıllar, canlıların yaşabilmesi için temel ihtiyaç ürünleridir ve hiçbir zaman alternatifi 
olamamıştır, olamazda. Ancak, tarımımızın zenginleştirilmesi canlıların tahıl dışındaki sağlıklı 
yaşabilmesi içinde ihtiyaç duydukları önemli bir ürün grubu da tıbbi ve aromatik bitkilerdir. Bu grup 
bitkiler gıda, ilaç, kozmetik başta olmak üzere pek çok alanda endüstriyel olarak kullanılmaktadır 
(2).  

Hammaddesi tıbbi ve aromatik bitkiler olan fonksiyonel gıdaların ve bitkisel kökenli farmostatik 
preparatların pazarı Dünya’da ve Türkiye’de son zamanlarda hızla gelişmektedir. Fonksiyonel 
gıdaların Türkiye’de Pazar payı 1milyar $ yaklaşmış ve 2007 yılının bir önceki yıla göre artışı %25 
civarında olmuştur. Bitkisel kökenli İlaç preparatlarının ise 500 milyon $ dayanmıştır. Fonksiyonel 
gıda olarak tüketilen ürünlerin %50’den fazlası, ilaç ve kozmetik preparatlarının %90’nın dan fazlası 
ithal yolu ile  ülkemize girmektedir (3). Arıca bu grup bitkiler gelişmiş ülkelerde artan hızıyla; 
Aromaterapi bitkisi olarak, Süs bitkisi olarak, Nektar bitkisi olarak, Hayvan besleme ve sağlığı 
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bakımından, yem katkı maddesi vb. pek çok farklı amaçlar için değerlendirilmektedir. Bir bitkinin 
alternatif olarak tarım alanlarına girebilmesi için bitkinin alternatif kullanım alanları oluşturulması 
gerekmektedir. Günümüz dünyasında her bir tıbbi ve aromatik bitkinin hem ilaç hem de aroma ile 
ilgili pek çok yeni sektörler oluşmaktadır. Endüstriyel yatırımcı kuruluşlar yeni ürün geliştirmek için 
hızlı bir rekabet ortamı içerisindedirler (4,5). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımını yaygınlaştırmak için; iyi bir üretim planlaması yapılmalıdır. 
Böyle bir üretim planlamasında bitkinin iç ve dış tüketim durumu, hangi sektörlerde kullanılacağı, 
tüketimdeki artış/azalış, diğer üretici ülkelerin üretim miktarları, fiyat ve rekabet gücünün tespit 
edilmesi göz önüne alınması gereken faktörler arasında sayılabilir (6) 
 
2. Sözleşmeli Üretim Yöntemi 

 
Firma ile üretici arasında hazırlanan sözleşme doğrultusunda belirlenen şartlara göre üretim 

yapılmaktadır. Bu yöntem, üreticinin kaliteli ürün üretmesine aynı zamanda sanayicinin de 
hammadde riskini ortadan kaldırmaktadır. 
 
3. Tohumluk Desteği 

 
Üretici için en önemli tarımsal üretim materyali olarak sertifikalı tohumluğun temin edilmesidir. 

Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi tohumluk olarak kullanılan çeşit verim ve kaliteyi belirleyen en 
önemli tarımsal adımdır. Öncelikle üreticiye tohumluk temini yapacak kurumsal alt yapı 
oluşturulmaktadır. 
 
4. Uygun Tarım Tekniklerinin Uygulanması 

 
Artık dünya da tıbbi bitkilerin üretiminde öncelikli olarak iyi tarım teknikleri ile yetiştirilen dünya 

standartlarına uygun kriterlere sahip tarımsal özellikleri olan ürünler pazar değeri taşımaktadır. 
 
5. Depolama ve Pazarlama 

 
Bitkisel üretimde ürünün değerini ortaya koyan en önemli adım ürünün nasıl pazara 

hazırlanacağı ve değerlendirileceğidir. Ülkemizden genelde tıbbi ve aromatik bitkiler ham bitki 
halinde ihraç edilmekte olup katma değer yaratmamaktadır. Temizleme, ayıklama, sınıflandırma 
toptan ya da perakende paketleme işlemleri dahi sınırlı sayıda baharat ve bitki çayı üretiminde 
uygulanmaktadır. Ülkemizde tarımın geliştirilebilmesi için tarıma dayalı sanayinin mutlak suretle 
geliştirilmesi gerekir. Ürünün katma değeri ancak hammaddeye yapılacak işlemlerden sonra 
artmaktadır. Aksi halde, daralan dünya pazarında rekabet şansını yakalayamayız. Türkiye’nin son 
5 yıllık tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat miktarlarının yıllara göre 60 ile 100 milyon $ arasında 
değişmektedir. Bu durum Türkiye’nin ihracat miktarlarında son yıllarda kayda değer bir artış 
olmadığını ortaya koymaktadır. Her ne kadar 400’e yakın tıbbi ve aromatik bitkinin Türkiye’de 
ticaretinin yapıldığı ifade edilse de, söz konusu ihracat miktarlarını ağırlıklı olarak 20 kadar bitki 
türünü kapsamaktadır (7,8) . 
 
6. Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi 

 
Türkiye’de tahıl –nadas sistemi yapılan tarımsal üretimde yıllara göre değişmekle birlikte 

ortalama 5 milyon hektar alan nadasa bırakılmaktadır. Nadas alanlarının çoğu uygun şekilde 
değerlendirildiğini söylemek mümkün değildir. Ülkemizde tahıl yetiştirilen alanlarının bazı tarımsal 
özellikleri değerlendirildiğinde; tahıllar genel olarak diğer bölgelere göre toprak yapısı kıraç ve 
yağış miktarı düşük olan bölgelerde tarımı yapılmaktadır. Dolayısıyla nadas alanlarında çok çeşitli 
bitki yetiştirme imkanı söz konusu değildir. İklim faktörlerinden yağış ve sıcaklık bitkilerin dağılımını 
etkileyen en önemli faktörlerdendir (9). Bütün tarımsal yapı, üretim ve pazar değerleri  bir arada 
düşünüldüğünde yeni stratejiler geliştirme zorunluluğunu ortaya çıkmaktadır.  
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Tahıl-Nadas sisteminde nadas alanlarında kültürü yapılacak bitkilerde aranan en önemli 
özellikleri arasında; 

‐ Bitkilerin su tüketimi düşük olması,  
‐ Bitkilerin vejetasyon süresinin de kısa olması, 
‐ Bitkilerin besin maddesi isteğinin düşük olması,  
‐ Bitkinin ters şartlara toleranslı olması, 
‐ Bitkinin katma değerinin yüksek olması bir avantajdır.  
Yukarıdaki genel durumlar göz önüne alınarak, nadas alanlarının daraltılması için alternatif 

olabilecek bazı tıbbi ve aromatik bitkiler aşağıda verilmiştir. 
Haşhaş, tohumlarından yağ, kapsüllerinden alkaloit olarak ilaç sanayinde değerlendirilen 

bitkilerden olup, yıllık ortalama 25 milyon $ ihracat gelirimiz olan bitkilerimizdendir (3). Hem yağ 
bitkisi hem de ilaç bitkisi olarak endüstriyel kullanım alanı olan bir bitki olması nedeniyle tarım alanı 
artırılabilecek bitkilerdendir. 

Kimyon, tıbbi ve aromatik bitkiler içinde ülkemizde özellikle de İç Anadolu kıraç koşullarında en 
fazla kültürü yapılan nadas alanlarının dostu bir bitkidir. Türkiye dünyadaki en büyük kimyon 
ihracatçılarından biridir.  

 Çemen tohumları hem ilaç hem de baharatçılıkta artan talebi olan bitkilerdendir. Üretilen 
çemen tohumu çok az miktarda olmasına rağmen ihracatı da olan bir bitkidir. Tohumlarında 
diosgenin adı verilen bir ilaç ham maddesinin belirlenmesi sonucu bitkinin Avrupa, Amerika ve 
Doğu Afrika’da tarımı giderek yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de çemen yetiştiriciliği Konya ilinde diğer 
illerimize göre daha yüksek oranda yapılmaktadır.  Ülkemiz üretiminin yarısına yakını Konya iline 
aittir. 

Anason, ülkemizde uzun yıllardan beri tarımı yapılan bir bitki olup yurt içi tüketimi yanında 
ihracatı yapılan bitkilerin başında gelmektedir. Anason üretiminin hemen tamamı Ege Bölgesiyle 
Orta Anadolu Bölgesi arasında kalan geçit bölgesindeki kıraç alanlarda yapılmaktadır. Anason 
üretimini, nadas alanlarında artırılabilecek önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahiptir. 

Rezene, kimyon ve anason gibi nadas alanlarında kullanım potansiyeli olan benzer amaçlar 
için kullanılan bitkilerdendir. Sanayi ham maddesi olması ve ihracatı olan bir bitki olarak son 
günlerde dikkat çekmektedir. 

Kişniş, tahıllar için en iyi ön bitkilerden birisidir. Yetişme bakımından kısmen suya hassasiyeti 
olan bitkilerden olduğu için, yağış miktarı yüksek olan nadas alanlarında yetiştirilmesi avantaj 
sağlayabilir.  

Çörekotu, besin maddesi isteği bakımından yukarda sayılan bitkilere göre daha istekli bir 
bitkidir. Bununla birlikte verimli topraklarda uygun gübreleme ile nadas alanlarında yetiştirilebilecek 
bitkilerdendir.   

Türkiye, son yıllarda bahsedilen bu bitkilerin kullanılan kısımları olan tohumlarını az/çok ithal 
eden ülke durumundadır.    

Ekonomik analizler, Tarım Bakanlığı, B. D. Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Selçuk 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Konya Ticaret Borsası ve Ege İhracatçılar Birliği’nden  elde edilen 
verilerin değerlendirmesiyle  elde edilmiştir (Çizelge 1.). Özellikle fiyatlar,  serbest piyasa 
şartlarında oluştuğu için her zaman aynı olması düşünülmemesi gerekir. Bu değerlendirme 
çalışmanın yapıldığı dönem için geçerlidir.  
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Çizelge 1. Konya ili 2007 yılı geleneksel olarak üretilen bazı ürünlerin maliyet ve kar/zarar 
dokümanları (dekar) 

Ürün 
Verim 
(kg/da) 

Fiat 
(YTL) 

Maliyet 
(YTL) 

Gelir 
(YTL) 

Kar/Zarar 
(YTL) 

Buğday(sulu) 360 0.455 165 215 +54 

Buğday(kuru) 140 0.440 89 82 -7 
Pancar(sulu) 5790 0.100 559 585 +25 
Mısır(sulu) 650 0.450 269 292 +22 

Haşhaş 60kg tohum ve 50 
kg kapsül 4,0 280 440 +160 

Çemen 120 kg tohum 1,9 140 228 +88 

Kimyon 60 kg tohum. 3,6 140 216 +76 

Anason 70 kg tohum 2,8 140 196 +56 

Kişniş 50 kg tohum 3,7 140 185 +45 

Çörek otu 90 kg tohum 2,0 140 180 +40 
 
7. Sonuç  
 

 Tıbbi ve aromatik bitkiler geleceği olan alternatif ürün grubundan bitkilerdir. Bu bitkilerin 
desteklenmesi ve ihracatı ile ilgili bir yönetmelik veya yasal düzenleme yapılmalıdır. 

 Son yıllarda yurtdışından sürekli artan şekilde bitkisel kökenli ilaç, sağlık ve kozmetik 
ürünleri ithal edilmektedir. Ülkemizde de farmasötik preparatların üretimleri ile ilgili yasal 
düzenlemeler ve kullanılan bitkilerin standartları bir an önce hazırlanmalı ve ilgili sanayiciler 
teşvik kapsamına alınarak, ekonomiye olan katkı arttırılmadır. 

 Bitki üretici birlikleri oluşturulmalıdır. 

 Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim planlamaları, ülke ve dünya pazarları yakından izlenerek 
yapılmalıdır. 

 Üretilen ürünlerimiz sertifika alabilir nitelikte olmalıdır. 

 Üretici ve üretici kuruluşları, ihracatçı, sanayici, üniversite ve araştırma kurumları 
arasındaki işbirliği arttırılmalıdır.  
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Yeni Boyutlarıyla Kuraklık ve Nadas 
 
 

Bayram SADE 
 
 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 
 

1. Serin İklim Tahılları Üretimi 
 
İlde 2.590.000 ha işlenen tarla bitkileri alanı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 1.400.000 ha’ında 

tarla bitkileri ekilişi gerçekleştirilmektedir. 1.4 milyon ha tarla bitkileri ekilişinin 1.190 milyon hektarı 
(% 85) serin iklim tahılı ekilişine ayrılmıştır. İldeki serin iklim tahılları ekilişinin % 62 sine karşılık 
gelen 741.000 hektarında buğday, % 34 üne karşılık gelen 403.000 hektarında arpa tarımı 
yapılmaktadır. 

Sulanabilir arazinin %20 sine karşılık gelen yaklaşık 374.000 ha alan sulamaya açılmıştır. 
KOP çerçevesindeki projelerin tamamlanması ile sulanan alan 620.000 hektara ulaşabilecektir 
(Çiftçi ve Yaylalı, 2007). Serin iklim tahılı ekili alanın (1.190.000 ha) % 87 sinde kuru tarım 
(1.040.000 ha) yapılmaktadır. Sulu tarım yapılan alan bu alanın  %13 üne karşılık gelmekte olup, 
150.000 hektar civarında olduğu hesaplanmaktadır.  

 
2. Yağış 

 
Dünyanın yıllık yağış ortalaması 1000 mm, Türkiye’nin 643 mm, Konya’nın ise 322 mm’dir 

(Pınarkara, 2007). Buna göre kuraklık Ülkenin ve özellikle İlimizin karakteristik bir özelliğidir. Bu 
yüzyıllardır yaşanan bir olgudur. İlde yağış çok büyük değişkenlik arz etmekte olup; Karapınar’da 
295 mm, Ereğli’de 303 mm, Çumra’da 318 mm, Cihanbeyli’de 329 mm iken, Kulu’da 400 mm, 
Ilgın’da 426 mm, Yunak’ta 462 mm olmakta, Beyşehir’de 468 mm, Akşehir’de 620 mm, 
Seydişehir’de 764 mm ye yükselmektedir (Sade ve ark.,2003). Bu durum farklı tarım sitemlerinin 
uygulanmasına izin verdiğinden Koya tarımı için bir zenginlik olarak görülmektedir. 

 
3. Nadas  

 
Türkiye’de toplam 5.000.000 ha nadas alanı (% 20.8) mevcut olup, bunun 1.188.000 hektarı 

(% 45.9) Konya ilinde bulunmaktadır. Bu tüm Türkiye’deki nadas alanlarının %23.8 inin Konya 
ilinde bulunduğu anlamına gelmektedir. İlimizin kuru tarım sisteminin uygulandığı en önemli 
merkezlerden birisi olduğu, nadaslı tarımın vazgeçilmezliğini bu rakamlar açık olarak 
göstermektedir. Nadas yıllık yağışı 450-500 mm nin altında olan yerlerde mutlak zorunluluk olarak 
görülmektedir. İlde yağışın 295 mm ile 764 mm arasında yer alması farklı tarımsal uygulamalar için 
bir avantaj olarak görülebilir. Ancak Ovanın büyük bir bölümünde yıllık yağış 450 mm nin altında 
olup, nadaslı tarım sistemi bir zorunluluk olarak görülmektedir (Soylu ve Sade, 2007). Bir kısmında 
ise nadas yılında bazı bitkilerin yetiştirilerek nadas alanlarını daraltılması mümkündür. Bunlar kısa 
vejetasyon süresine sahip, tercihen kışlık ve baklagil olan, su tüketimi az olan bitki türleridir. Bu 
özellikleri kısmen ve tamamen taşıyan, bazı yemeklik tane baklagil türleri (mercimek, nohut), 
baklagil yem bitkisi türleri (Macar fiği, tüylü fiğ, koca fiğ, yem bezelyesi..), endüstri bitkisi türleri 
(kimyon, aspir, kanalo, haşhaş, ayçiçeği..) ilimizde yağışın yüksek olduğu yerlerinde yetiştirilmekte 
veya yetiştirilme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak geçmiş yıllarda nadas gerçeği bir yana 
bırakılarak, yağışın 450 mm nin altında olduğu hatta 300-350 mm olduğu yerlerde bile üst-üste 
ekim, yada nadas yılında yukarıdaki bitki türlerinin ekilmesi yönüne gidilmesi yaygınlık kazanmıştı, 
bu durum tahıl üretimin riske sokarken, son yıllarda kuraklık ritmindeki değişim ve sıklığındaki artış 
bu riskin boyutlarını daha da artırmıştır.  
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4. Yağış Dağılımı 
 
İlde toplam yağışın düşük olması yanında, yağışların dağılımında da sorunlar vardır. Serin 

iklim tahıllarının büyüme ve gelişmesi açısından büyük öneme sahip olan, Nisan-Mayıs-Haziran 
aylarındaki yağış toplamı toplam yağışın ancak % 27 sidir. Bu değer İl genelinde nadaslı tarım 
siteminin hakim olmasının nedenini ve sulamanın önemini net olarak ortaya koymaktadır. 
Yağışların 35 i etkili bitki büyüme ve gelişimin olmadığı kış aylarında düşmektedir. Sonbahar ve kış 
yağışları ise toplam yağışın %57 sine karşılık gelmektedir (Anonim, 2003). Kış aylarında yağışlar 
genellikle kar şeklinde düşmekte ve bitkiler kışı kar örtüsü altında geçirmektedir. Ancak 
açıklanacağı üzere bu durum artık bir kural ve yaygın durum olmaktan çıkmış, kuraklık ritmi ve 
yağış biçiminde önemli değişimler göze çarpmaktadır. 
 
5. Kuraklık ve Erkencilik 

 
Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde serin iklim tahılları tarımı açısından sıkça karşılaşılan 

kuraklık biçimi Mayıs ayında (ikinci yarısında veya sonunda) başlayan ve Haziran ve Temmuz 
aylarında devam eden kuraklık tarzıdır. Bu kuraklık önceki aylardaki yağışa, kuraklığın başlama 
zamanı ve süresine bağlı olarak; metrekarede fertil başak sayısı veya başakta tane sayısı ya da 
tane ağırlığı veya bunların kombinasyonu üzerinden verimi olumsuz yönde etkiliyordu. Bu kuraklık 
biçiminde erkencilikten kuraklıktan kaçış mekanizması olarak yararlanılıyor ve erkenci tahıl türleri 
ve çeşitleri çoğunlukla avantajlı konumda oluyordu. Islahta da kuraklığa toleranslı çeşit geliştirmede 
en önemli başvurulan yollardan birisi erkenciliktir (Sade, 1999). Nitekim arpa erkenciliği sebebiyle 
bu kuraklıktan buğdaya göre daha az etkilenmektedir. Bu durum uzun yıllar Türkiye ve İl buğday ve 
arpa verimleri incelendiğinde kendisini çok açık olarak göstermektedir. Bir çok üretim yılında, 
özellikle kuraklığın hakim olduğu yıllarda arpa verim ortalamalarının buğday verim ortalamalarından 
yüksek oluşu da bunun açık bir göstergesiydi. Yine Gerek-79 buğday çeşidinin Ülkemiz kurak 
alanlarında dominant bir çeşit haline gelmesinde ve hala bu hakimiyetini sürdürmesinde kuraklığa 
toleranslı bir çeşit olmasının ve bunun da erkencilik özelliği ile ilişkisinin de büyük payı 
bulunmaktadır.  
 
6. Kuraklık ve Soğuk Zararı 

 
Zaman-zaman sonbahar aylarında oluşan kuraklık sonucu serin iklim tahıllarının yeterli 

çimlenme ve çıkış olmadan veya 4-5 yapraklı rozet formuna ulaşmadan kışa girme sorunu ile 
karşılaşılıyordu. Bu da özellikle kar örtüsüz yılarda soğuk zararını ön plana çıkarıyordu. Bu tip 
soğuk zararı, aslında kuraklığın dolaylı zararı olarak ta nitelendirilebilir. Bu durumda da kışa 
dayanıklı tür ve çeşitler bu olumsuz koşullarda daha avantajlı konuma ulaşmaktadır. Arpa bu 
şartlardan buğdaya göre daha fazla etkilenmektedir. Buğdayda ise Bezostaya-1 ve Gerek-79 gibi 
çeşitler bu olumsuz koşullardan daha az etkilenmektedir. Başka sebepler yanında bu çeşitlerin sulu 
ve kuru koşullarda hakim çeşit olmalarında geniş adaptasyon yeteneklerinin de büyük payı 
bulunmaktadır. Bu nedenle kuraklık soğuk ilişkisi ve ıslah çalışmalarında iki hedefin birlikteliği göz 
ardı edilemeyecek kadar önemlidir.  Ayrıca, fizyolojik kuraklık ta kuraklık, soğuk ilişkisinin bu 
ekolojide yaşanan ne önemli göstergesidir. Kar örtüsüz yılarda, açık, bol güneşli günlerde, bitki su 
kaybetmekte buna karşılık soğuk topraktan yeterinde su alamaması sonucu fizyolojik kuraklık 
dediğimiz zarar ortaya çıkmaktadır ki, bu kar örtüsünün artık kış aylarında çoğunlukla oluşmadığı 
dikkate alınırsa sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğu görülecektir. 
 
7. İklim Değişikliği ve Kuraklık 

 
Son yıllarda toplam yağış miktarları uzun yıllar ortalamasının oldukça altında 

gerçekleşmektedir. Yağışların dağılım ritmi ve kuraklık sezonu ve süresinde önemli değişiklikler söz 
konusudur (Çizelge 1 ve 2; Anonim, 2007). Yağış tipinde farklılıklar oluşmaktadır. 

Kuraklık sonbaharda, kışın, ilkbaharda ya da bunların kombinasyonu olarak ortaya 
çıkabilmektedir. Tablo 1 incelendiğinde görüleceği gibi, 1980 yılından bu yana 27 yıllık süreçte 12 
yılda (% 44) yıllık yağış uzun yıllar ortalamasının oldukça altında gerçekleşmiş ve belirgin kuraklık 
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yaşanmıştır. Tablo 2 ye bakıldığında ise, bu süreçte 5 yılda da yağışın dağılımından kaynaklanan 
kuraklık olduğu anlaşılır. Böylece 27 yıldan 17 yılda (% 63) kuraklık belirgin olmuştur. 

Son yıllarda kuraklık sıklığındaki belirgin artış dikkati çekmektedir. Nitekim 1999-00 üretim 
yılından bu yana 8 üretim yılında, 2002-03 üretim yılı hariç, 7 üretim yılında değişik boyutlarda 
kuraklık yaşanmıştır. Bu süreçte genellikle kış kuraklığı yaygın kuraklık biçimi olmuş, kar örtüsüz 
kışlar veya düşük kar yağışlı kışlar yaygınlık kazanmıştır. Bu durum kışları yağışlı geçen Bölgenin 
karakteristik iklim özelliğinden ne denli uzaklaşıldığının ve belirgin iklim değişikliğinin en önemli 
kanıtı ve göstergesidir. Yine bu süreçte erken ilkbaharı da içine alan ilkbahar kuraklığı görülüş 
sıklığını artırmıştır. Bu süreçte 3 yılda aralık ayında 100 mm nin üzerinde yağış alınmış olup, bu 
yağış toplam yağışın % 40 civarında olmuştur. 
 
Çizelge 1. 1980 yılından bu yana Konya ilinde yoğun kuraklık yaşanan yıllar ve kuraklık biçimleri 

Ürün yılı Yağış miktarı (mm) Kuraklık biçimi 
1983-84 304 İlkbahar kuraklığı 
1984-85 258 Sonbahar kuraklığı 
1988-89 209 Kış ve İlkbahar kuraklığı 
1989-1990 226 Kış ve İlkbahar kuraklığı 
1991-92 276 Erken İlkbahar kuraklığı 
1992-93 182 Sonbahar ve İlkbahar kuraklığı 
1993-94 247 Sonbahar ve kış kuraklığı 
1999-00 217 Sonbahar ve kış kuraklığı 
2000-01 186 Kış ve erken İlkbahar kuraklığı 
2004-05 170 Genel kuraklık 
2005-06 279 Kış kuraklığı 
2006-07 238 Kış ve İlkbahar kuraklığı 

 
İklim değişikliğinin tipik örneklerinden birisi de 2006-07 üretim yılında yaşanmıştır. 2006-2007 

üretim yılında sonbahar yağışlarından sonra kış ayları ve erken ilkbaharda uzun süreli kuraklık 
yaşanmıştır. Zamanında ve uygun bir çıkış gerçekleştirilmesine rağmen devam eden kuraklık 
kardeşlenme dönemi, sapa kalkma dönemi ve başaklanma öncesini içine almış, kardeş sayısı 
azalmış, hücre bölünme ve büyümesi azaldığından bitki boyu kısa kalmış, potansiyel başakçık ve 
çiçek sayılarının azalmasına neden olmuştur. Bu üretim yılında 238.7 mm yağış alınmış olup, 
bunun 138 mm (% 58) si sonbaharda düşmüştür. 
 
Çizelge 2. 1980 yılından bu yana Konya ilinde yağış dağılımından dolayı kuraklık  yaşanan yıllar ve 
kuraklık biçimleri 
Ürün yılı Yağış miktarı (mm) Kuraklık biçimi 
1981-82 358 Sonbahar kuraklığı 
1982-83 331 Sonbahar kuraklığı 
1997-98 316 Kış kuraklığı 
2001-02 384 Sonbahar kuraklığı 
2003-04 352 Sonbahar kuraklığı 

 
Kuru tarım alanlarında önceki yılki nadas işleminin başarısına göre bunun sonucunda hasat 

edilemeyecek boyutta kuraklıktan zarar gören tarlalar olduğu gibi, %30-70 ürün kaybının yaşandığı 
tarlalar da olmuştur. Kuraklık kış ve ilkbahar aylarını kapsadığından erkencilik kuraklıktan kaçış 
mekanizması iken, bu kuraklık tipinde kuraklıktan daha fazla etkilenme nedeni olmuştur. Nitekim 
arpa buğdaya göre kuraklıktan daha fazla zarar görmüş, hasat edilmeyen tarla oranı daha fazla 
olmuştur. Kuraklık ritmindeki bu değişim ve kıştan başlayıp ilkbaharı içine alan kuraklık tipi sıkça 
yaşanır olmuştur. 
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Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi, yağış dağılımındaki değişimin kuraklık ritminde farklılığa 
sebep olması, kuraklığa yaklaşımda değişikliğe, yeni araştırma ve uygulama stratejilerinin ortaya 
konulmasına neden olmuştur. Örneğin ilkbahar kuraklığı çoğunlukla da kış kuraklığı ile birleşince 
bazı yıllar erkenciliğin kuraklıktan kaçış mekanizması olarak yetersiz olmasına hatta olumsuz 
sonuçlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda çeşit geliştirme stratejisinde, erkencilik 
dışında diğer tolerans mekanizmaları üzerinde durulma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Ayrıca kar 
örtüsüz yıllar fizyolojik kuraklık sorununa ve soğuk zararına da neden olmakta ve çeşit ıslahında 
bunların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
 
8. Kuru tarım ve nadas uygulamasındaki eksiklikler ve yapılabilecekler 
 

1. Taban taşı oluşumu sonucu nadas etkinliğinin çok düşük düzeylere inmesi yıllardır aynı 
derinlikte aynı ekipmanlarla işlem yapılan, organik maddece fakirleşmiş ve yapısı bozulmuş 
monokültür tarımının yapıldığı kuru tarım alanlarında yaygın bir durumdur.  Nadasla ilgili yürütülen 
araştırmalarda yağış sularının 30-40 cm den daha derinde biriktirilebildiğini ortaya koymuştur 
(Başkan ve Ünver, 2000; Özbek ve ark.,1967). Pulluk işleme derinliğini altında olan taban taşı, 
nadas etkinliğini düşürmekte veya tamamen ortadan kaldırabilmektedir. Ayrıca tahıllarda 80-90 cm 
civarında olan etkili kök derinliği bu tabaka ile sınırlandığından, kök ve dolayısıyla toprak üstü 
gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu tabakanın kırılması için toprağın kuru olduğu 
alanlarda“dipkazan” çekilmesi önerilmektedir.  

2. Organik maddenin yetersiz olması nadas etkinliğini düşürmektedir. Yapılan araştırmalarda 
toprağın su tutma kapasitesinin artırılması ve toprağın diğer fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimlilik 
özellikleri için %3-5’ler düzeyinde olması gereken organik maddenin çoğunlukla %1’ler düzeyinde 
olduğunu, Konya ilinin de içinde yer aldığı Orta Güney Anadolu Bölgesi topraklarının % 87.5 inde 
yetersiz olduğunu ortaya koymuştur (Gezgin ve ark.,2002). Bu sorunun çözülüp, nadas etkinliğinin 
artırılması için organik madde düzeyini artırıcı (çiftlik gübresi uygulanması, yeşil gübreleme, anız 
yakılmasının önüne geçilmesi..) uygulamalar tavsiye edilmektedir.  

3. Nadas zamanının (ilk toprak işleme) geciktirilmesi, nadas etkinliğini önemli ölçüde 
düşürmektedir. Tekrar yabancı otlanma riskini önlemek ve yaz toprak işlemelerinden kaçınmak 
amacıyla ilk toprak işlemenin geciktirilmesi, yabancı otlar vasıtasıyla su tüketimine, kapillarite ile su 
kaybına ve düşük infiltrasyon sonucu yağış sularının buharlaşama ve yüzey akışı yoluyla kaybına 
neden olduğundan nadas etkinliğini azaltmaktadır. Nadas etkinliğinin artırılması için ilkbaharda 
toprak tavına gelir gelmez nadasın yapılması ve gerektiğinde yaz toprak işlemesi uygulamasına 
gidilmelidir.  

4. İkinci toprak işleme ekipmanlarının seçimindeki ve işleme derinliğindeki hatalar nadas 
etkinliğini azaltmaktadır. İkinci toprak işlemeler toprağı parçalayan ekipmanlarla ve derinden 
yapılmakta bu da başta nadas etkinliğinin azalması olmak üzere değişik sakıncaları beraberinde 
getirmektedir. Toprağı yırtarak ve alttan işleyen ekipmanların seçimi ve ekim derinliğine yakın 
işleme derinliğinin seçilmesi nadas etkinliğini yükseltecek uygulamalar olarak önerilmektedir. 

5. Yağışların beklenmesi suretiyle ekimin geciktirilmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu 
durum yağışlar geciktiğinde toprağın tava gelmesi beklenerek ekimin gecikmesine bitkilerin 
sonbaharda cılız gelişmesine, kış ve soğuk zararından daha fazla etkilenmesi ve kuraklık zararının 
daha belirgin olmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerle yağışların beklenilmeden 20 Ekime kadar 
ekimin yapılması, kış ve soğuk zararından ve kuraklıktan daha az etkilenmesi amacıyla tavsiye 
edilmektedir (Sade ve Soylu, 2001). 

6. Üst-üste hububat ekimi kurak alanlarda (özellikle yıllık yağışı 450 mm nin altında olan 
yerlerde) istikrarlı tahıl üretiminin önündeki en önemli risk olarak görülmektedir. Bu yağış rejiminde 
bu sistemin önemli bir risk oluşturduğunun ve nadaslı tarım sitemine alternatif olamayacağının 
kurak yıllardaki olumsuz örneklerden de yaralanılarak eğitim çalışmaları ile üreticilere anlatılması 
ve benimsetilmesi yoluna gidilmelidir.  

7. Özellikle kuru tarım alanlarında tohum ve gübrenin aynı yere bırakılmasının doğurduğu 
sorunlar önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. 

Tahıl ekiminde kullanılan mibzerler ya tek gözlü olup, tohumla gübre karıştırılarak ekilebilen ya 
da tohum ve gübre gözleri ayrı, ayrı olmakla beraber tohum ve gübreyi birlikte aynı banda 
bırakarak ekilebilen tiplerdir. Bu ekim makineleri ile yapılan ekimlerde, özellikle toprakta rutubetin 
yetersiz olduğu durumlarda şu problemler yaşanmaktadır (Sade ve Soylu, 2001). 

— Gübre taneciklerinin tohumla birlikte tohum yatağında bulunmaları, su çekici özelliğe sahip 
taneciklerin suyu hızla çekerek, tohumun çimlenmesi için gerekli suyun azaltılması. 
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— Eriyen gübre taneciklerinin tohumun çevresindeki toprak çözeltisinin ozmotik basıncını 
artırması nedeniyle tohumun su alımının güçleşmesi. 

— Azotlu gübrelerin hidroliz olmaları sonucu oluşan serbest amonyak, çimlenmekte olan genç 
fidelere toksik etkide bulunmaktadır. 

Bütün bunların sonucu olarak, atılan tohumların önemli bir kısmı zayi olmakta ve verim 
kayıpları ortaya çıkmaktadır (Sade ve ark.,1995; Marakoğlu, 2000).Bu sorunun çözümü büyük 
önem taşımakta olup, tohum ve gübreyi farklı derinliğe ve ayrı bantlara verecek sitemlerin 
geliştirilmesi  üzerinde durulmalıdır. 

8. Bu alanlarda kurağa ve soğuğa toleranslı çeşit seçiminde önemli hatalar yapılmakta ve 
bunun sonucu kurak yıllarda küçümsenemeyecek verim kayıpları oluşmaktadır. Yöreye uygun 
kurağa ve soğuğa toleranslı çeşitlerin benimsetilmesi, kamu ve özel sektör işbirliği ile 
sağlanmalıdır. 
 
9. Kuraklıkla ilgili öneriler 
 

1. Araştırmalarla ortaya konulmuş, ancak yanlış uygulanan ve hemen düzeltilebilecek 
durumda olan nadas ve kuru tarımla ilgili konular bir proje dahilinde değişik kuruluşların işbirliği ile 
eğitim ve teknik desteklerle üreticiye benimsetilebilir.  

2. Yağış biçimi ve dağılımdaki değişim ve değişik boyutlarda yaşanan kuraklık nadasla ilgili 
yapılmış olan araştırmaların tüm boyutlarıyla yenilenmesini gerektirmekte olup, bu konuda 
ilimizdeki Üniversite ve Araştırma Kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. 

3. Nadas alanlarının daraltılması ve yetiştirilecek bitki türleri ile ilgili araştırmaların ortaya 
çıkan bu yeni yağış yetersizliği dikkate alınarak yeniden ele alınması gereklidir. Nadasa yeni bir 
stratejik bakış açışı ve stratejik konum verilmesi zorunluluk halini almıştır. 

4. İklim değişiklikleri, yağış tipindeki değişim çeşit geliştirme stratejilerinin gözden 
geçirilmesini ve yeni ıslah programlarının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 

5. Bilimsel verilerle uyumlu ekim makinelerinin geliştirilmesi üzerinde çalışılmalıdır. 
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Tahılların Bor Noksanlığına Tepkileri 
(Çağrılı Bildiri) 

 
 

Sait GEZGİN 
 
 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Konya 
 

Özet 
 

Tahılların genellikle bor noksanlığına toleranslı olduğu bilinmesine rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinde 
yapılan çalışmalarda buğdayda bor noksanlığına yaygın olarak rastlandığı bildirilmektedir. Buğday, bor 
noksanlığına çeltik, mısır, soya ve mung fasulyesi gibi bazı dikotiledonlara göre daha hassastır. Bor noksanlığı 
buğdayın büyüme ve gelişmesinin birçok aşamasında cereyan eden proseslerde etkili olmasına rağmen 
öncelikle erkek kısırlığına neden olmasıyla yetersiz dane oluşumu sonucu dane veriminin önemli düzeyde 
azalmasına neden olur. Bora tepki bakımından tahıl türlerinin hatta aynı türün genotipleri arasında çok önemli 
farklılıklar vardır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda makarnalık ve ekmeklik buğday genotiplerinin arpa 
genotiplerine göre bor noksan koşullarda bor uygulamasından olumlu yönde daha fazla etkilendikleri 
belirlenmiştir. Bu araştırmalarda makarnalık buğdaylar içerisinde Kızıltan-91 ve Yılmaz-98, ekmeklik buğdaylar 
içerisinde Gün-91 ve Bezostaja–1, arpa genotipleri içerisinde ise Tokak 157/37 genotipi bor noksanlığına en 
duyarlı genotipler olarak belirlenmiştir. Ç-1252 ve Çakmak-79 makarnalık buğday, Kınacı-97 ve Sultan-95 
ekmeklik buğday genotipleri ile Hamidiye-85 arpa genotipi ise bor noksanlığına toleranslı genotipler olarak 
tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Bor noksanlığı, Tahıllar, Makarnalık ve ekmeklik buğday, Arpa. 

 

Responses of Cereals to Boron Deficiency 
 
Abstract 

 
Although cereals are generally considered to be insensitive to boron (B) deficiency, incidences of B 

deficiency have been reported from many of the world’s wheat growing countries. Wheat is more prone to B 
deficiency than rice and maize, and some dicotyledons including soybean and mungbean. Although it has 
been reported to adversely affect many processes of wheat growth and development, B deficiency depresses 
commercial wheat yield primarily through grain set failure, which is in turn caused by male sterility. Wheat 
genotypes vary greatly in their adaptation to low B soils. Boron efficient genotypes may grow and yield 
normally on low B soils in which inefficient genotypes are so adversely affected by B deficiency that they set 
no grain at all. Kızıltan-91 and Yılmaz-98 among durum wheat cultivars, and Gün-91 and Bezostaja-1 among 
bread wheat cultivars and Tokak 157/37 among barley were the most sensitive to B deficiency having the 
highest grain yields when treated with B. On the other hand, Ç-1252 and Çakmak-79 (durum wheat), Kınacı-
97 and Sultan-95 (bread wheat) and Hamidiye-85 (barley) showed tolerance to B deficiency since their high 
yield capacities were not affected by B deficiency.  
 
Key Words: Boron deficiency, Cereals, Bread and durum wheat, Barley. 
 
1. Giriş 

 
Borun bitki gelişmesi için mutlak gerekli olduğu 1923’te belirlenmiştir (Warington 1923). 

Bitkilerde noksanlık veya toksisiteye neden olan toprak bor miktarları arasında çok az bir fark 
vardır. Bu nedenle, mikro besin elementleri arasında, bor noksanlık ve toksisite belirtileri bitkilerde 
en yaygın olarak görülenlerin başında gelmektedir (Gupta 1979). Bitkilerin bor alımı ve ihtiyaçları 
arasında büyük farklılıklar vardır. Bu durum, borun kök ve vejetatif aksamda hücre duvarlarının 
yapısını oluşturan bileşiklerle kuvvetli bir şekilde kompleksler oluşturması ve oluşan bu 
komplekslerin büyüklüğü, ayrıca bitkilerin su kullanımı arasındaki farklılıklar ile ilgilidir.  
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Bitkilerin bor içerikleri; bitki özellikleri, toprağın elverişli bor miktarı, borun elverişliliğini 
etkileyen toprak özellikleri, ışık yoğunluğu ve iklim özellikleri gibi faktörlerin etkisi altındadır.  

Bor ihtiyacı ve bor noksanlığı ile toksisitesine tepki bakından bitki türleri ve hatta aynı türün 
çeşitleri arasında çok büyük farklılıklar vardır.  Genellikle çift çenekli bitkilerin bor ihtiyacı tek 
çenekli bitkilere göre daha fazladır. Turpgiller (Crucifera) ve şemsiyegiller (Umbellifera) familyası 
bitkilerinin bor ihtiyacı yüksektir (Martens ve Westermann 1991). Bor noksanlığı için kritik düzeyler 
kuru madde esasına göre buğdaygillerde (Gramineae) 5-10 mg B/kg iken, çift çenekli bitkilerde, 
örneğin üçgül 20-70 mg B/kg ve haşhaş vb. bitkilerde ise 80-100 mg B/kg şeklinde rapor edilmiştir 
(Bergmann 1992). 

Tahılların genellikle bor noksanlığına dayanıklı olduğu bilinmesine rağmen bor noksanlığı 
olayları 1960 yılından beri Dünya’nın buğday yetiştiricisi ülkelerinin birçoğundan bildirilmektedir. 
Buğdayda bor noksanlığının en yoğun olduğu bölgeler Doğu Nepal (Misra et al. 1992), Kuzeydoğu 
Hindistan (Singh et al. 1976), Brezilya (da Silva ve de andrade 1983) ve Kuzeybatı Bangladeş ve 
Güneybatı Çin olarak rapor edilmiştir. Nitekim son yıllarda yapılan çalışmalarla buğdayın bor 
noksanlığına çeltik, mısır, soya ve mung fasulyesi gibi bazı dikotiledonlara göre daha hassas 
olduğu ortaya konmuştur (Rerkasem ve Jamjod 2004). Bu bölgelerde eski çeşitlerde bor noksanlığı 
semptomları görülmezken, yeni çeşit ve genotiplerde bor noksanlığı görülmeye başlanmıştır. Bor 
noksanlığına hassasiyet gözlemleri ilk defa Ekvator'da (Tollenaar 1966) kakao (Threobioma 
cacao), patates (Solanum tuberosum) ve adi yoncada (Medicago sativa),Tayland'da ise (Rerkasem 
et al. 1993a) soya fasulyesi ve yeşil fasulye’de (Vigna radiata)  ve Çin'de de (Yang et al. 1993) 
kolzada tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da yetiştirdiğimiz tahılların bor 
noksanlığına tepkilerinin çok farklı olduğu ortaya konmuştur.  

Toprakta bor noksanlığı durumunda tahıl tür ve aynı türün genotiplerinin bora tepkileri vejetatif 
ve generatif gelişme döneme göre değişebilmekte olup, vejetatif dönemde bor-etkin olan bir çeşit, 
generatif dönemde bor-etkin olmayan veya tersi durum söz konusu olabilmektedir. Nitekim vejetatif 
gelişme döneminde bor noksanlığı koşullarında bor uygulanmadığı veya yetersiz bor uygulandığı 
durumunda yaprağın uzunlamasına büyümesi en az zarar gören SW-41 buğday çeşidi bor etkin 
genotip olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu çeşit generatif dönemdeki üreme faaliyetleri (erkek 
kısırlığı ve dane oluşumu) bakımından bor noksanlığına en hassas çeşitler arasında bulunmaktadır 
(Rerkasem et al. 1993b). Tersine generatif dönemde bor etkin olan Fang 60, vejetatif gelişme 
döneminde bor-etkin olmayan çeşit olarak görülmektedir. Bu nedenle bor noksanlığının vejetatif ve 
generatif gelişme dönemlerine olan etkilerinin ayrı ayrı düşünülmesi gerekmektedir.  
 
2. Tahılların Vejetatif Gelişme Döneminde Bor Noksanlığına Tepkileri  

 
Bitkilerde bor noksanlığına en hızlı respons fide döneminde kök uzaması (Dugger 1983, Shelp 

1993, Marschner 1995, Dell ve Huang 1997) ve yaprağın uzunluğuna büyümesinin (Kirk ve 
Loneragen 1988, Noppakoonwong 1993) durması veya azalmasıdır. Bu semptomlar ile ayçiçeği 
(Blamey et al. 1984), mung fasulyesi, yeşil fasulye (Rerkasem et al. 1993) ve kolzanın (Yang et al. 
1993) verimleri arasında çok önemli negatif ilişkiler belirlenmiştir. Fakat bu durum buğday ve diğer 
tahıllarda nadiren görülür. Vejetatif gelişme döneminin başında bor noksanlığı dikotiledonlara göre 
buğday da çok daha az görülür.  İnvitroda yapılan çalışmalarda besin çözeltisinin bor 
konsantrasyonu 0.6 µM’ın (6.5 µg/l) altına düşünceye kadar buğdayın gelişme ve kuru ağırlığının 
bor noksanlığından olumsuz olarak etkilenmediği belirlenmiştir (Asad et al. 2001). Genç buğday 
bitkilerinde bor noksanlığının karakteristik belirtileri en genç yaprakların uzunlamasına büyümesinin 
durması ve yırtılması veya çatlaması, yaprak orta damarı boyunca yaprakların kıvrılması ve hücre 
gelişmesini yansıtan şekilde genç yaprakların kenarlarında bir testere dişi şeklinde kuruma ve 
yırtılmaların oluşmasıdır (Snowball ve Robson 1983). Bu belirtilerin ortaya çıktığı durumda 
yaprakların bor konsantrasyonunun 2 mg B/kg’dan daha düşük olduğu belirlenmiştir. İnvitroda bor 
noksanlığının buğdayın vejetatif gelişme döneminin başında neden olduğu semptomlara arazi 
koşullarında hemen hemen hiç rastlanılmaz. Bununla birlikte Tayland, Nepal, ve Bangladeş’te arazi 
koşullarında su kültürlerinde (Snowball ve Robson 1983) gözlendiği gibi buğday yapraklarında orta 
damar boyunca uzunlamasına yırtılmaların yaygın bir şekilde görülmesi istisnai bir durumdur 
(Rerkasem ve Jamjod 2004).  
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3. Tahılların Generatif Gelişme Döneminde Bor Noksanlığına Tepkileri  
 
Arazi koşullarında yetiştirilen buğdayda bor noksanlığının ilk belirtileri tozlanma (döllenme) 

döneminde çiçekler normale göre daha uzun süre açık kaldığında görülür. Güneşe karşı tutulup 3-4 
m mesafeden bakıldığında başaklar kâğıt lambalar gibi yarı saydam bir görünüşe sahiptir. 
Döllenme döneminde veya bu dönemin hemen öncesinde çiçekler incelendiğinde bor noksanlığının 
neden olduğu erkek kısırlığı sonucu zayıf bir şekilde gelişmiş polen ve bazen antherler görülür ( Li 
et al. 1978, da Silva ve de andrade 1983, Rerkasem et al. 1989). 

Bor noksanlığı erkek kısırlığına ilaveten polen çimlenmesini olumsuz olarak etkileyerek de 
döllenmeyi azaltabilir (Cheng ve Rerkasem 1993). Bor noksan dişi buğday çiçekleri bor yeterli 
polenlerle tozlaştırıldığında (Rerkasem et al. 1993b) ve stigmaya bor çözeltisinin uygulanmasıyla 
(Rerkasem ve Jamjod 1997a) dane oluşumu kısmen düzeltilebilir. Buğdayda bor noksanlığının 
öncelikli etkisi olan erkek kısırlığı nedeniyle yetersiz dane oluşumu belirlendiğinde bor noksan 
bitkiler elle fertil polenlerle tozlaştırıldığında dane oluşumunda önemli bir artış elde edilebilir 
(Rerkasem et al. 1993b). 

Antherler ve carpel buğday başağının en fazla bor içeren organlarıdır (Rerkasem ve Lordkaew 
1992). Buğday antherleri ve carpel tam başağa göre birkaç kat daha fazla bor içermektedir. 
Yetersiz dane oluşumu bor konsantrasyonu antherlerde 10 mg B/kg ve carpelde 8 mg B/kg’dan 
daha düşük olduğunda görülür (Rerkasem et al. 1997). Aksine buğdayda vejetatif gelişme için kritik 
bor noksanlığı konsantrasyonu en genç açık yapraklarda kuru ağırlık esasına göre 1 mg B/kg 
olarak tahmin edilmiştir (Huang et al. 1996, Asad et al. 2001).  Ayrıca her zaman güvenilir birer 
gösterge olmamakla birlikte gebecik (booting) döneminde bor konsantrasyonu tam başakta 4 mg 
B/kg ve bayrak yaprağında 7 mg B/kg’dan daha fazla olduğunda bor noksanlığı sonucu erkek 
kısırlığı ve yetersiz dane oluşumu çok fazla görülmez (Rerkasem ve Loneragan 1994).  
 
4. Farklı Genotiplerin Bor Noksanlığına Tepkileri 

 
Bor noksanlığında çiçeklenme ve meyve tutma olumsuz olarak etkilenmekte olup, bor 

temininin güçleştiği durumlarda, üreme faaliyeti için vejetatif gelişmeye göre daha fazla bor 
gereksinmesi olmaktadır. Bor noksanlığında dişi ve erkek gametlerin gelişiminin engellenmesi 
nedeniyle döllenme olumsuz olarak etkilenmektedir.  

Arpa (Hordeum vulgare) (Ambak ve Tadano 1991, Simojoki 1972), çeltik (Oryza sativa) (Garg 
et al. 1979), mısır (Zea mays) (Agrawala et al. 1981, Vaughan 1977) ve buğday (Triticum aestivum) 
(da Silva ve de andrade 1983, Li et al. 1978, Rerkasem et al. 1989) gibi tahıllarda bor 
noksanlığında dane oluşumunun engellendiği, birçok araştırıcı tarafından tespit edilmiştir. Bu 
araştırmalarda bor noksanlığında anther ve polenin zayıf gelişmesi sonucu oluşan erkek 
kısırlığının, dane oluşumunu engellediği belirtilmektedir. Tahılların bora tepkileri toprak ve iklim 
özelliklerine göre değişebilir. Örneğin Avustralya'da bor noksanlığı göstermeyen 45 adet buğday 
genotipinden 44 adedinin Tayland’da yapılan screen çalışmalarında bor noksanlığına çok hassas 
veya orta derecede hassas olduğu belirlenmiştir (Rerkasem ve Jamjod 1997).  

Tahıllarda aynı türün farklı genotiplerinin de bor noksanlığına tepkileri farklı bulunmuştur. Bu 
farklılığının da bor noksanlığında genotiplerin erkek gametlerin gelişmesindeki farklılıktan 
kaynaklandığı belirlenmiştir. Rerkasem ve Jamjod (1997) 68 adet buğday genotipine farklı 
seviyelerde bor uygulayarak yaptıkları çalışmalarında bor noksanlığına tepki bakımından buğday 
genotiplerini Çok hassas, Hassas, Orta derecede hassas, Orta derecede etkin ve Etkin olmak 
üzere 5 farklı gruba ayırmışlardır (Şekil 1). Hiç bor uygulamadıklarında bor noksanlığına çok 
hassas olan genotiplerin erkek kısırlığına bağlı olarak dane oluşum indekslerini %2.7 olarak 
belirlerlerken, bor noksanlığına etkin olan genotiplerin dane oluşum indekslerini %95.6 olarak 
belirlemişlerdir. Ayrıca buğday genotiplerine 0.2 ve 1 mM bor uygulanmasıyla bitkinin bor alımının 
artmasıyla erkek kısırlığının belli oranlarda azalıp dane oluşumunun artması sonucu bütün 
genotiplerin dane oluşum indeksi değerlerinin arttığı belirlenmiştir (Şekil 1). Sera ve tarla 
koşullarında yapılan çalışmalarda da farklı arpa ve buğday genotiplerinin bor noksanlığında erkek 
kısırlığı nedeniyle dane oluşum indeksi değerlerinin %0.2-94.8 arasında değiştiği ve bor 
noksanlığına tepki bakımından aynı tahıl türünün genotipleri arasında çok büyük farklılıklar olduğu 
belirlenmiştir (Wongmo et al. 2004). 
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Soylu ve ark. (2004 ve 2005)’nın bor noksan topraklarda (0.19 mg B/kg)  yaptıkları 
çalışmalarda dekara 300 gram saf bor uygulamasına bazı makarnalık ve ekmeklik buğday ve arpa 
çeşitlerinin tepkilerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu belirlemişlerdir (Şekil 2, 3 ve 4). 
Araştırıcılar bor noksanlığına en dayanıklı makarnalık buğday genotipleri (Şekil 4)  Ç-1252 ve 
Çakmak-79, ekmeklik buğday genotipleri (Şekil 4) Kınacı-97 ve Sultan-95 ve arpa genotipleri (Şekil 
4) Tokak 157/34 hariç diğerleri olduğunu belirtmişlerdir. Makarnalık buğday genotiplerinden 
Kızıltan-91, Yılmaz-98, Kunduru-1149, ekmeklik buğday genotiplerinden Bezostaja-1, Gün-91, 
Göksu ve arpa genotiplerinden Tokak 157/34’un bor noksanlığına hassas olduğunu belirtmişlerdir.  
Makarnalık buğdaylardan Kızıltan-91 ve ekmeklik buğdaylardan Bezostaja-1, bor eksikliğine aşırı 
hassasiyetleri nedeniyle bor noksan alanlarda yetiştirilmemesi önerilebilir.  
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Şekil 1. Bor noksanlığına tepkileri farklı olan 68 buğday genotipinin değişik bor düzeylerinde dane 
oluşum indeksleri (VI=Çok hassas, I=Hassas, MI=Orta derecede hassas, ME=Orta derecede etkin, 
E=Etkin genotipler) 

 
Şekil 2. Bor uygulamasının bazı makarnalık buğday genotiplerinin dane verimlerine etkisi (B-= 0,  
B+= 0.3 kg B da-1,  Deneme yeri toprak bor miktarı: 0.19 mg B kg-1).  
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Şekil 3. Bor uygulamasının bazı ekmeklik buğday genotiplerinin dane verimlerine etkisi (B-= 0,  B+= 
0.3 kg B da-1,  Deneme yeri toprak bor miktarı: 0.19 mg B kg-1).  

 

Şekil 4. Bor uygulamasının bazı arpa genotiplerinin dane verimlerine etkisi (B-= 0,  B+= 0.3 kg B 
da-1,  Deneme yeri toprak bor miktarı: 0.19 mg B kg-1).  
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Farklı Dönemlerde Yapılan Sulamanın Maltlık Arpada Verim, Verim Unsurları 
ve Kalite Kriterlerine Etkisi 
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Özet 
 

Farklı zamanlarda yapılan sulamaların Aydanhanım maltlık arpa çeşidinde verim, verim unsurları ve 
kalite kriterlerine etkisinin incelendiği bu araştırma, Konya ekolojik koşullarında, 2002-2003 ve 2003-2004 
üretim yıllarında ve tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlı olarak yürütülmüştür. Sulama ile ilgili 
uygulamalar, sulama yapılmayan, ekim döneminde bir, sapa kalkma döneminde bir, ekimde ve sapa kalkma 
döneminde birer olmak üzere iki ve ekim döneminde bir sapa kalkma döneminde bir ve başaklanma 
döneminde bir olmak üzere 3 sulama yapılan konulardan oluşmaktadır. Araştırmada, verim unsurlarından, 
çıkan bitki sayısı, bitki boyu, hasat indeksi, biyolojik verim, metrekarede başak sayısı, 1000 tane ağırlığı, 
metrekarede tane sayısı, kalite kriterlerinden ise, protein oranı, 1 kalite oranı ve hektolitre ağırlığı incelenmiştir. 
Araştırma bulgularına göre, sulama zamanı ve sayısı, verim ve verim unsurlarını değişik oranlarda artırmıştır. 
Kalite kriterleri de sulama uygulamalarından olumlu yönde etkilenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler:  Sulama, Maltlık arpa, Verim, Kalite 
 

The Effect of Different Irrigation Times on  Yield, Yield Components and 
Malting Quality of Barley 

 
Abstract 
 

This study aiming to determine the effects of different irrigation times on yield, yield components and 
malting quality of Aydanhanım, malting barley variety was carried out in a randomized complete block design 
with three replications in Konya region during the 2002-2003 and 2003-2004 growing seasons. Irrigation 
treatments included without irrigation (S0), one irrigation after planting (S1), one irrigation at stem elongation 
(S2),  two irrigations after planting and at stem elongation (S3) and three irrigation after planting, at stem 
elongation  and heading stages (S4). The yield components viz. number of emergent plant, plant height, 
harvest index, biomass, spike per square meter, and number of kernel per square meter and quality traits viz. 
thousand kernel weight, protein content, first quality rate and test weight were investigated. According to the 
results, yield and yield components proportionally increased with irrigation times and numbers. Meanwhile, 
quality traits were positively affected with irrigation treatments. It is recommended that Aydanhanım barley 
variety with higher yielding and better  malting quality could be obtained by applying three irrigation after 
planting, at stem elongation  and heading stages and under appropriate management techniques.    

 
Key Words: Irrigation, Malting barley, Yield, Quality  
 
1.Giriş 

 
Dünya üretiminin Kuzey yarım kürede yoğunlaştığı ve Avrupa’nın bir numaralı üretim merkezi 

olduğu arpa, 56 milyon hektar ekim alanında, 138 milyon ton üretimle tahıllar içerisinde çeltik, 
buğday ve mısırdan sonra en çok üretilen cinstir (Kün 1988, Anonim 2008). Ülkemizde 1930’lu 
yıllarda 1.3 milyon ha alanda 89 kg/da verimle üretimi yapılan arpada, son yıllarda 3.6 milyon ha 
ekim alanı ve 265 kg/da verimle 9.5 milyon ton yıllık üretim yapılmaktadır (Anonim 2008). Gelinen 
bu noktada tarım alanlarındaki genişlemenin yanında makineleşmenin, yetiştirme tekniği etkilerinin, 
kışa dayanıklı ve hastalıklara toleranslı çeşit ıslah edilmesinin katkıları vardır.  

Dünyada üretilen arpanın % 85’i başta hayvan yemi olmak üzere değişik alanlarda 
değerlendirilirken % 13-15’i malt endüstrisinde hammadde olarak değerlendirilmektedir (Townsend 
2008). Maltlık arpa ve malt ticareti iklimden kaynaklanan rekolte ve kalite yanında, oluşan dünya 
fiyatları ve devlet desteklerinden etkilenmektedir. Malt üretimi yapan ülkelerin bir kısmı gerekli 
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maltlık arpayı ithal ederken, 4 milyon ton olarak tahmin edilen bir pazar yaratmaktadır (Townsend 
2008). Genel olarak yemlik arpaya göre % 10-40 daha yüksek fiyattan alıcı bulabilen maltlık arpa, 
malt üretim maliyetinin % 70’ini oluşturmaktadır (Anonim 1999). Ülkemizde ise çoğunlukla hayvan 
yemi olarak değerlendirilen arpanın yaklaşık % 2.5’ini teşkil eden 200 000 tonluk kısmı malt 
sanayinde kullanılmaktadır. Ülkemiz malt sanayinin işleme kapasitesinin 150 000 ton olduğu göz 
önüne alınırsa, maltlık arpa için miktar sorunu olmadığı söylenebilir. Ancak malt endüstrisinin 
ihtiyacı olan kaliteli maltlık arpa üretiminde yaşanan sorunlar dolayısıyla, zaman zaman ithalat 
yapılmaktadır (Başgül ve ark. 1999). 

Sanayi hammaddesi olan maltlık arpa, ondan elde edilecek malt ve bira kalitesini doğrudan 
etkilemektedir (Koçak ve Atlı 1995). Kaliteli malt için arpada, başta protein oranı olmak üzere 2.5 
mm elek üzeri, 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı yaygın olarak kullanılan ana kriterlerdir. 
Maltlık arpalarda % 10-12 arasında protein, en az % 85 oranında birinci kalite, 35-48 g arasında 
1000 tane ağırlığı ve en az 66 kg hektolitre ağırlığı olması istenir (Atlı ve ark. 1989).  

Malt kalitesini belirleyen unsurlar çeşitle birlikte iklim, toprak ve yetiştirme tekniği 
uygulamalarıdır. Ülkemizde 1950’li yıllarda başlanan ve kamu eliyle yürütülen maltlık arpa 
geliştirme çalışmaları 1980’li yıllarda özel sektörün (Atılır 1995) ilgisiyle yeni bir boyut kazanmıştır. 
Günümüzde 10’un üzerinde çeşit kamu ve özel sektör aracılığı ile maltlık arpa olarak tescil 
ettirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda ekolojinin maltlık arpa kalitesi üzerine etkisinin çeşitten 
fazla olduğu bulunmuştur (Atlı ve ark. 1989).  

Ekolojik olarak maltlık arpa üretimine uygun olan İç Anadolu bölgesinde ülkemiz toplam arpa 
üretiminin % 54’ü gerçekleşmektedir (Anonim 2008 a). Ekim alanlarının Avrupa ülkelerinin 
çoğundan büyük olmasına rağmen genellikle kuru şartlarda yetiştirilmesinden dolayı toplam üretim, 
daha önemlisi birim alandan alınan verim oldukça düşük ve üretilen arpada maltlık olarak 
değerlendirilmekten uzaktır. Bölgede yağışın miktar ve dağılımı, verim ve kaliteyi belirleyen en 
önemli öğedir (Atılır 1995). Diğer yandan yurdumuzda ilk modern sulamanın 1908 yılında 
başlatıldığı Konya ovasında 2.7 milyon ha tarım alanının % 15’i sulanabilmektedir (Anonim 2008 a). 
Su kaynaklarının sınırlı olduğu ve uzun yıllardır yapılan sulamanın beraberinde tuzluluk problemi 
getirdiği de bir gerçektir. Böylesi bir durumda, diğer bitkilere göre hem daha az su kullanan hem de 
tuzlu alanlarda yetiştirilebilen arpanın önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Sulama yapılarak 
artırılacak verimle birlikte kaliteli maltlık arpa üretim şansı yakalanmış olacaktır. Konya ilinde kurulu 
bulunan 70 000 ton malt kapasiteli tesis hammadde ihtiyacını çevresinden karşılayabilecektir (Atılır 
1995). Maltlık arpa üretiminin geliştirilmesi sadece iç tüketim açısından ele alınmayıp, ihracat şansı 
her zaman var olan bir ürün olarak da düşünülmelidir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Araştırma, 2002-2003 ve 2003-2004 üretim yıllarında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde yürütülmüştür. Alüviyal büyük toprak grubuna giren taban 
arazisi durumunda bulunan deneme alanı düz ve düze yakın bir topografyaya sahiptir. Yüksek kireç 
içeren, killi, killi-tın ve siltli-tınlı bünyeye sahip olan bu topraklar, orta derecede alkalilik 
göstermektedir. Her iki deneme yılında da deneme kurulmadan önce 0-90 cm lik toprak profilinin 
her 30 cm lik katmanından bozulmamış ve bozulmuş toprak örnekleri alınmıştır. Bu örnekler de 
tarla kapasitesi, hacim ağırlığı, toprak tepkimesi, elektriksel iletkenlik, alınabilir potasyum, organik 
madde, alınabilir fosfor, kalsiyum karbonat, toprak bünyesi ve solma noktası tespit edilmiştir.  
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Çizelge 1. Konya il merkezine ait bazı iklim elemanlarının aylık ortalamaları (DMİ) 

Ortalama Sıcaklık (0C) Yağış (mm) 
Aylar 

UYO 2002-2003 2003-2004 UYO 2002-2003 2003-2004 
Eylül 18,2 18,1 18 11,2 65,8 16,6 
Ekim 12,3 12,8 14,4 29,7 24,6 9,5 
Kasım 6,2 6,6 6,6 31,9 15,3 9,8 
Aralık 1,7 -3,1 1,6 40,4 48 108,6 
Ocak -0,3 4 -1,4 37,3 17,6 34,1 
Şubat 1,3 -1,7 2 29,3 47,5 31,1 
Mart 5,2 1,8 6,2 29,2 24,6 3,1 
Nisan 11 9,5 10,4 31,7 50,2 40,6 
Mayıs 15,7 17,2 15,2 43,3 30,9 17,2 
Haziran 19,8 21,2 19,8 24,5 2,3 56,9 
Temmuz 23,2 23,6 22,8 6,9 0 4 
Ağustos 22,8 23,6 23,1 5,5 0 21,4 
UYO:1939-2000 Yılları arasında kaydedilen değerlerin ortalaması 

 
Karasal iklimin hüküm sürdüğü Konya il merkezinde çalışmanın yürütüldüğü yıllarda 

kaydedilen iklim elemanları farklılıklar göstermiştir. Konya il merkezine ait bazı iklim elemanlarının 
aylık ortalamalarına ilişkin değerler Çizelge 1.’de verilmiştir. Arpanın yetiştirme dönemi (Ekim-
Temmuz) içerisindeki kaydedilen değerlere göre; denemenin ilk yılında kış aylarının daha soğuk, 
başaklanma sonrasının ise daha sıcak geçtiği belirlenmiştir. Bu dönemde alınan 255.4 mm’ lik 
toplam yağışın uzun yıllar ortalamasının % 20 altında kaldığı görülmektedir. İkinci yılda sıcaklık ve 
toplam yağış açısından belirgin farklılık gözlenmemiştir. Fakat 310.9 mm olarak gerçekleşen 
yağışın 108.6 mm kısmı Aralık ayında düşmüştür. Ayrıca 56.9 mm olarak tespit edilen 2004 yılı 
Haziran yağışının tamamı ayın 18’inden itibaren alınmıştır.  

Aydanhanım arpa çeşidi nadas deneme alanlarına ekim ayının ilk haftasında m2’ye 500 adet 
tohum sıklığında, sıra arası 20 cm olan deneme mibzeri ile 2.40 x 7 = 16.8 m2 olarak ekilmiştir. 
Gübreleme tüm deneme konuları için 8 kg/da P2O5 ve N olarak belirlenmiş ve fosforlu gübre bir 
defada tohum yatağına ekimde mibzerle TSP gübresi olarak verilmiştir. Azotlu gübrelemede 
gübrenin yarısı tohum yatağına ekimde mibzerle kalan yarısı erken ilkbaharda kardeşlenme 
dönemi içerinde elle serpilerek amonyum sülfat olarak uygulanmıştır. Yabancı ot kontrolü için 
gerekli mücadele yapılmış Temmuz ayının ilk haftasında parselin alt ve üst kısımlarından 1 m, 
kenarlardan 60 cm lik kısımlar deneme dışı olarak elimine edilerek (5 x 1.2 m) 6 m2 parsel 
biçerdöveri ile hasat edilmiştir. 

Araştırma konusu gereği belli fenolojik dönemlerde sulanması gereken parsellerde toprak 
profilinin ekimde 60 cm, diğer dönemlerde ise 90 cm derinliğindeki mevcut nem miktarını tarla 
kapasitesine getirecek kadar sulama suyu aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanmıştır (Güngör ve 
ark).  

dn =  TK- MN  γt D 
             100 

dn    :Her sulamada uygulanacak net sulama miktarı (cm)  
TK   :Tarla kapasitesi (%)  
MN  :Mevcut nem  (%) 
γt      :Toprağın hacim ağırlığı  (g/cm3)  
D      :Islatılacak toprak derinliği, (cm) 

 
Tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak düzenlenen çalışmada deneme 

konusu olarak ele alınan sulama zamanları beş farklı düzeyde uygulamıştır. 
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S0: Sulamasız 
S1: Ekimden sonra bir sulama  
S2: Sapa kalkma döneminde bir sulama  
S3: Ekimde bir, sapa kalkma döneminde bir olmak üzere iki sulama  
S4 : Ekimde bir, sapa kalkma döneminde bir, başaklanmada bir olmak üzere üç sulama. 

 
Verim, hasat indeksi, biyolojik verim, metrekarede başak sayısı, 1000 tane ağırlığı, 

metrekarede tane sayısı ve başakta tane sayısı özelliklerinin belirlenebilmesi için her parselde 
hasat alanı olarak bırakılan alandan tesadüfi olarak seçilen 50 adet sap toprak yüzeyinden 
kesilerek kese kağıtlarına alınmıştır. Örnekler gölgede 5 gün süreyle kurumaya bırakılmıştır. 
Kurutma işlemi sonunda tartımı yapılarak 50 sap için biyolojik verim, 50 sapın harmanlaması 
sonrasında 50 sap tane verimleri ve 400 adet tane sayılarak ağırlığı kaydedilmiştir. Parsel verimi 
yardımıyla da verim unsurları hesaplanmıştır (Bell ve Fischer 1994). Erken ilkbaharda bitkiler üç 
yaprak halinde iken her parselde tesadüfi olarak seçilen iki yerde m2 de bulunan bitki sayılarak, 
ortalaması metrekarede bitki sayısı adet/m2 olarak ifade edilmiştir. Hasat öncesinde her parselde 
tesadüfi olarak 10 yerden toprak yüzeyi ile başağın en üst başakçık ucu (kılçıklar hariç) arasındaki 
mesafe ölçülerek ortalaması bitki boyu olarak cm cinsinden ifade edilmiştir (Kün 1988). Tanede 
protein oranı, ICC Standart No: 105’e göre yapılmış ve (%) olarak ifade (Anonim 1994) edilmiştir. 
Williams et al (1986)’a göre yapılan elek analizi sonucunda, 2.5 mm üzerinde kalan arpa taneleri % 
olarak ifade edilmiştir. Uluöz (1965)’ün belirttiği şekilde 1 lt’lik silindirde tespit edilmiş ve kg olarak 
ifade edilmiştir. 

Veri varyanslarının homojenliğini kontrol için yapılan Bartlett testi, sonuçlarına göre, yıllar 
birleştirilmeden varyans analizi, (Yurtsever 1984) MSTAT-C programında yapılarak, asgari önemli 
fark (AÖF) hesaplanmıştır.    
 
3.Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Konya ekolojik koşullarında 2002-2003 ve 2003-2004 yıllarında farklı zamanlarda sulanan 
Aydanhanım arpa çeşidinden elde edilen;çıkan bitki sayısı, bitki boyu, hasat indeksi, biyolojik 
verim, tane verimi, metrekarede başak sayısı, 1000 tane ağırlığı, metrekarede tane sayısı, protein 
oranı, 1 kalite oranı ve hektolitre ağırlığına ilişkin ortalamalar ve yapılan istatistiksel analiz sonuçları 
Çizelge 2.’de verilmiştir. 

Çıkan bitki sayısı sulama uygulamalarından her iki çalışma yılında (p<0.01) etkilenmiştir. 
Sulama uygulamalarının verilme zamanına bağlı olarak çıkan bitki sayısını artırdığı tespit edilmiştir. 
İnceleme konusu olan sulama uygulamaları 5 ayrı konu oluşturmakta ise de, yapılan sayım tarihi 
göz önüne alındığında denemenin ekimde sulama yapılmayan ve sulama yapılan parsellerden 
oluştuğu görülmektedir. Ekimde sulama yapılmayan parseller olan S0 ve S2 uygulamasından 
ortalama olarak birinci yılda 148, ikinci yılda 116 adet/m2 bitki sayısı elde edilmiştir. Ekim 
sulamasının yapıldığı S1, S3 ve S4 uygulamalardan ortalama olarak ilk yıl 342 ikinci yıl 310 
adet/m2 bitki sayısı tespit edilmiştir. Ekimde yapılan sulama sonucunda zamanında ve homojen bir 
çıkış (Shimshi and Kafkafi 1978) sağlanmış ve sulama yapılamayan parsellere göre daha fazla 
sayıda bitki çıkışı belirlenmiştir. Ekimde, toprak nemi yetersizliğinde çimlenme ve çıkışların çok 
düşük sayıda gerçekleşmesi yanı sıra geç döneme kaldığı bazen de ilkbahara kaydığı (Durutan ve 
ark 1988) bilinmektedir. Araştırmanın yapıldığı 2002 yılı sonbaharında ekim dönemi öncesi alınan 
yağış miktarı mevsim normallerinin üzerinde ve ekim yağışları da normallere yakındır (Çizelge 1.). 
Fakat ekim sulaması için yapılan nem tayini sonucunun solma noktası altında kaldığı belirlenmiştir. 
2003 Yılı sonbaharında ise ekim öncesi alınan yağış miktarı mevsim normallerinin üzerinde 
olmakla birlikte, Ekim ve Kasım yağışları normallerin oldukça altında seyretmiştir. Yeterli 
çimlenmenin gözlenmediği bu koşulların ardından, Aralık ayında gelen yüksek yağışlara karşın, 
düşük sıcaklıklar (Çizelge 1.) arpa için uygun olmayan (Kün 1988) çıkış ortamı oluşturmuştur. 
Çimlenmenin uzun sürmesi de kış zararını (Baldridge et al 1987) artırmış olabilir. 

Sulama uygulamaları, sulama zamanları ve sulama sayısı iki yılda da bitki boylarında 
farklılıklar (p<0,01) meydana getirmiştir. Sulama uygulaması ve sayısının artmasıyla bitki boyunda 
artışlar gözlenmiştir. Yapılan sulama ve artan sulama sayısıyla birlikte bitki boyunun artması stres 
koşullarından uzaklaşan bitkilerin daha çok vegetatif aksam geliştirmesi veya birim alandaki artan 
bitkiler arasındaki ışık rekabetinden (Topal 1993) kaynaklanmış olabilir. Fakat bir kez sulamanın 
yapıldığı S2 uygulamasından S1 uygulamasına göre daha uzun belirlenen bitki boyuna ise büyüme 
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noktası şekillenmesi (Akkaya 1994) esnasında su stresine maruz kalan S1 uygulamasındaki 
bitkilerin daha az vegetatif aksam oluşturması neden olmuş olabilir. 

Hasat indeksleri üzerine sulama uygulamalarının ilk yıl (p<0.05), ikinci yıl (p<0.01) etkisi 
belirlenmiştir. Yapılan sulama ve artan sulama sayısıyla birlikte hasat indeksinde önemli artışlar 
kaydedilmiştir. Sonuçlar Sade (1991) ve Çakır (2001)  bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Fakat 
ikinci yıl sonuçları S2 uygulaması S0 uygulamasından, S3 uygulaması da S1 uygulamasından 
daha düşük hasat indeksi değerleri vermiştir. Daha önceki bulgularla çelişen bu sonuçlar, 2003-
2004 yılı iklim koşullarından kaynaklanmış olabilir. Ekim sulamasının yapılmadığı S2 
uygulamasında bitki çıkışları daha az sayıda gerçekleşmiştir (Çizelge 2.). Geçit (1988) tarafından 
belirtildiği gibi birim alanda daha az sayıdaki bitki sapa kalkma döneminde verilen suyun etkisi ile 
daha fazla sayıda kardeş oluşturmuştur. Başaklanmayı takip eden dönemde mevsim normalleri 
altında alınan yağışın etkisiyle daha erken olgunlaşmaya zorlanan (Sade 1991) bitkinin tane verimi 
sınırlandırılmış ve hasat indeksi düşmüştür (Geçit 1988). S3 uygulamasından elde edilen hasat 
indeksinin S1 uygulamasına göre daha düşük kalmasının nedeni yine gelişen iklim koşullarıdır. S3 
uygulamasındaki ekim sulaması daha çok sayıda bitki çıkışına, sapa kalkma dönemindeki 
sulamada daha fazla kardeş sayısına neden olmuştur. Aynı zamanda stres koşullarından uzakta 
gelişen bu bitkilerin birim alandaki su ihtiyaçlarının da daha fazla olduğu beklenilen bir sonuçtur 
(Yakan ve Kanburoğlu 1992). Başaklanmayı takip eden dönemde ise mevsim normallerinin altında 
alınan yağışın etkisiyle daha erken olgunlaşmaya zorlanan (Sade 1991) bitkinin tane verimi 
sınırlandırılmış ve hasat indeksi düşmüş (Geçit 1988) olabilir. 

Biyolojik verimlerin sulama uygulamalarından her iki yılda da etkilendiği (p<0.01) görülmüştür. 
Sulama uygulaması ve sayısının artmasıyla biyolojik verim artırmış (Çakır 2001). S1 ve S2 
uygulamalarından farklı biyolojik verim elde edilme nedeni ise ekimdeki toprak nemi 
yetersizliğinden dolayı S2 parsellerinde su stresinin yaşanmasına bağlı olarak çıkan bitki sayısının 
ve bitki gelişiminin yavaş olmasındandır. Durutan (1988) tahılların çıkışı esnasında yaşanan 
olumsuzlukların gelişmenin ilerleyen döneminde telafi edilemediğini ifade etmiştir.  
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Çizelge 2. Konya ili ekolojik koşullarında 2002-2003 ve 2003-2004 yıllarında farklı zamanlarda sulanan Aydanhanım arpa çeşidinde incelenen özelliklere 
ilişkin ortalama ve istatistiksel analiz sonuçları.  

Yıl Sulama  
Zamanı 

Çıkan 
Bitki 

Sayısı  
(m2/adet) 

Bitki  
Boyu (cm) 

Hasat 
İndeksi 

(%) 

Biyolojik  
Verim 
(kg/da) 

Tane 
Verimi 
(kg/da) 

Başak  
Sayısı 

(m 2/adet) 

1000 
Tane 

Ağırlığı 
(g) 

Tane  
Sayısı  

(m 2/adet) 

Protein  
Oranı 
(%) 

Birinci 
Kalite  
Oranı 
(%) 

Hektolitre 
Ağırlığı 

(kg) 

S0 151 56.6 0.330 542 171 290 40.80 4170 15.66 59.9 56.3 
S1 352 59.1 0.457 998 451 512 48.43 9311 12.16 92.1 65.5 
S2 145 78.3 0.393 837 329 310 49.96 6593 13.83 72.5 59.4 
S3 321 85.0 0.483 1157 556 524 47.03 11840 11.93 89.1 62.7 
S4 354 81.6 0.493 1261 622 537 53.6 11633 12.7 95.3 65.4 
DK (%) 13.67 9.18 11.03 16.89 10.51 25.15 3.76 9.25 9.56 5.75 1.66 
P ** ** * ** ** ÖD ** ** * ** ** 

2002-2003 

AÖF(0.05) 68.1 12.5 0.089 305 84.3 - 3.39 1515 2.38 8.83 1.93 
S0 114 57.5 0.360 448 143 306 38.03 3764 13.63 62.7 67.0 
S1 308 60.4 0.420 907 381 612 37.36 10228 12.46 62.2 67.6 
S2 117 75.5 0.323 760 271 511 40.43 6277 11.96 66.9 66.7 
S3 308 87.6 0.387 1422 549 1040 34.70 16529 10.26 58.5 64.9 
S4 314 83.6 0.460 1728 797 1040 45.33 17599 10.13 93.9 71.0 
DK (%) 2.46 6.41 4.84 10.71 11.79 16.23 2.71 11.52 3.76 15.17 11.69 
p ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ÖD 

2003-2004 

AÖF(0.05) 10.8 8.8 0.035 212.4 94.9 214.5 1.99 2358 0.82 19.62 - 
DK : Değişim Katsayısı 
p : İstatistiksel Farklılık * : % 5, **: %1 
AÖF: Asgari Önemli Fark 
ÖD: Önemli Değil 
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Tane verimleri üzerine sulama uygulamaları etkili (p<0.01) bulunmuştur. Her iki yılda sulama 
uygulamaları ve sayısının artışıyla birlikte tane verimlerinin arttığı belirlenmiştir. Bununla birlikte 
elde edilen tane verimleri ve artış oranları yıllara göre değişmiştir. Her iki çalışma yılında sulama 
uygulamalarıyla, sulama yapılmayan parsellere göre yüksek düzeyde verim artışları sağlanmıştır. 
Yıl içerisinde yağışın yetersiz ve dağılımının düzensiz olduğu Orta Anadolu Bölgesinde bitkinin 
kritik gelişme dönemlerinde toprağın nem açığının giderilmesi tane verimini arttırmaktadır (Leievre 
et al 1981). Diğer bitkilerde olduğu gibi arpada da optimum tane verimi elde edebilmek için 
gelişiminin bütün dönemlerindeki su ihtiyacının karşılanması gerekir. Bitkiden sağlanacak tane 
veriminin artırılmasında yağışın, yağışın olmadığı durumda da ekim döneminde ve bahar 
mevsiminde yapılacak sulamaların önemli etkisinin olduğu (Aküzüm ve Kodal 1988) belirlenmiştir. 
Bölgemizde tahıllardan elde edilen tane veriminin Eylül ve Haziran ayları arasında alınan yağış 
toplamına göre değişmektedir (Benli ve Tokgöz 1981).  

Ekim döneminde yapılan sulama uygulaması sulama yapılmayan parsellere göre tane 
veriminde artışa neden olmuştur. Bitki çıkışının incelendiği paragrafta belirtildiği gibi tahıllarda 
gelişimin ilk devresi olan ve ekimden sonra gerçekleşen çimlenmenin verim üzerindeki etkisi 
Durutan ve ark (1988) tarafından belirtilmiştir. Bu çalışma sonucunda (Gupta ve Dargan 1970,  
Alptürk 1975,  Ruiter et al 1999)’nin çalışmalarında olduğu gibi ekim döneminde yapılan sulamalar 
verimi arttırmıştır.  

Sapa kalkma döneminde sulama yapılan parsellerden sulama yapılmayan parsellere göre 
çalışmanın her iki yılında da daha fazla verim alınmıştır. Bölge koşullarında tahıllarda sapa 
kalkmanın gerçekleştiği ilkbahar başlangıcında toprakta bulunan suyun verim üzerinde etkili olduğu 
(Güler 1980) bildirilmiştir. Dolayısıyla sapa kalkma döneminde yapılan sulama ile su verilmeyen 
parsellere göre daha fazla verim alınmıştır. Elde edilen verim artışının yüksek olması tahıllarda, bu 
dönemin fizyolojisi ile yakından ilgilidir. Artan hava sıcaklığının etkisiyle uyarılan bitkide, ikinci 
boğumun toprak yüzeyine çıkışına kadar devam eden süreçte büyüme noktasının üzerinde 
başakçık ve çiçek taslakları oluşmaktadır. Su tüketiminin yüksek olduğu ve çevresel streslere 
hassas bir dönemdir (Akkaya 1994).  Gelişmenin kritik dönemlerinden olan sapa kalkma 
döneminde alınan yağışların verim üzerine olan etkisi (Tokgöz 1997) belirtilmiştir. Aküzüm ve Kodal 
(1988) tarafından ifade edildiği gibi yapılan sulama ile stresten uzaklaştırılan arpadan, Alptürk 
(1975) ve Ruiter et al (1999)’nin bulgularına uyum gösterir şekilde yüksek verim alınmıştır. Sapa 
kalkma döneminde sulama yapılan parsellerden, ekimde sulama yapılan parsellere nazaran daha 
az verim alınmış olması deneme yıllarının iklim koşullarından kaynaklanmış olabilir. Ekimde sulama 
yapılmayan konularda kıştan çıkışta belirlenen bitki sayısının az olması (Çizelge 2.) metrekarede 
başak sayısına yansımış ve McMaster et al (1994)’ın belirttiği gibi, metrekarede başak sayısı da 
verimi etkilemiş olabilir. 

Ekimde sulama yapılarak sapa kalkma döneminde de sulanan alanlarda verim sulanmayan 
parsellere göre büyük oranda artışlar göstermiştir. Bu uygulama sonucu elde edilen verim düzeyi 
yalnızca ekim döneminde ve yalnızca sapa kalkma döneminde yapılan sulama uygulamalarına 
göre oldukça yüksek düzeyde verim alınmasını sağlamıştır. Ekim döneminde yapılan sulamaya 
ilave olarak sapa kalkma dönemine yapılan sulamayla bir defa sulama yapılan uygulamalara 
nazaran yetiştirme dönemi içerisinde alınan toplam su miktarında faklılık meydana gelmiştir. Bu 
durum Benli ve Tokgöz (1981)’ün belirttiği gibi verimde farklılaşmaya neden oluşturmuştur.  

Arpanın gelişimi boyunca ekim, sapa kalkma ve başaklanma dönemlerinde olmak üzere üç 
kez yapılan sulamalarda elde edilen verimler en yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Üretim dönemi 
boyunca alınan suyun verim üzerine etkisi yanında, başaklanma döneminde yapılan sulamanın 
verimi etkilemesi bu dönemle yakından ilgilidir. Tahıllarda başaklanma dönemi, yeşil aksamın 
maksimuma ulaştığı, gametlerin oluştuğu, döllenmeyi takiben tane oluşumunu kapsayan kritik bir 
gelişme periyodu olup (Gupta ve Dargan 1970, Akkaya 1994), Konya koşullarında arpanın günlük 
su tüketiminin maksimuma ulaştığı dönemdir (Anonim 1982). Başaklanma döneminde yapılan 
sulama yukarıdaki parametreleri olumlu etkilemekle birlikte, Akkaya (1994) tarafından belirtildiği 
gibi, bir yandan tane sayısını diğer taraftan da tane dolum süresini uzattığı için verimi arttırmış 
olabilir.  

Çalışmanın 2002-2003 ve 2003-2004 yıllarında sulama uygulamaları verimleri benzer şekilde 
arttırmıştır. Fakat elde edilen verimler ve artış oranları yıllara göre değişmiştir. Sulama 
uygulamaları arasındaki farklılıklar yıllar arası değişen iklimden kaynaklanmış olabilir. Mcmaster et 
al (1994) tarafından belirtildiği gibi, fenolojik dönemlere bağlı olarak yapılan sulamanın etkinliği 
sulama yapıldığı zaman toprakta bulunan nem miktarı ile yakından ilgilidir.  
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Metrekarede başak sayısı 2002-2003 yılında 290-537, 2003-2004 yılında 306-1040 adet 
arasında değişmiştir (Çizelge 2). Çalışmanın ilk yılında sulama zamanlarının metrekarede başak 
sayısı üzerine etkisi önemli bulunmazken ikinci yılda (p<0.01) önemli bulunmuştur. Genel olarak 
yapılan sulamayla birlikte metrekarede başak sayısında artışlar kaydedilmiştir elde edilen bu 
sonuçta McMaster et al (1994)’ın bulgularıyla benzerlik göstermiştir.  

1000 Tane ağırlıkları üzerinde iki yılın sonuçlarına göre sulamaların yapılma zamanları ve 
sulama sayısı (p<0.01) etkili olmuştur. Sulama sayısıyla birlikte 1000 tane ağırlığında kaydedilen 
artışlar, McMaster et al (1994) tarafından elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Fakat ilk 
yılın S3 ve ikinci yılın S1 ve S3 uygulamalarından elde edilen sonuçlar çelişki göstermektedir. Bu 
durum yılın iklim koşullarından kaynaklanıyor olabilir.  Çalışma yıllarının Mayıs ayı yağışları uzun 
yıllar ortalamasının çok altında gerçekleşmiştir. Arpada başaklanma döneminin gerçekleştiği bu 
ayda sulama yapmadan ve yağışın etkisiyle gelişen bitkilerin stres koşullarından etkilenerek daha 
cılız taneler verdiği görülmüştür. Çünkü tane iriliği ve yeknesaklığı verilen suyla yakından ilgili olup 
artan tane sayısıyla beraber tane iriliği de düşmektedir (Fettel et al 1999). Çiçeklenme döneminde 
görülen su noksanlığı cılız tane oluşumuna neden olmaktadır (Doorenbos ve Kassam 1979). S1 ve 
S3 uygulamasıyla erken dönemde yeterli su verilerek birim alanda daha çok sayıda çıkan bitkiden 
daha düşük 1000 tane ağırlığı (Geçit 1988) alınmış olabilir. Erken dönemde çok gelişen arpalar 
yılın bu döneminin kurak gelmesinden Luebsan ve Laag (1969) tarafından belirtildiği gibi daha fazla 
etkilenmiş olabilir. Wallwork et al (1988), Ruiter et al (1999)  tarafından da belirttiği gibi, geç 
dönemde gelen kuraklığın tane ağırlığını olumsuz yönde etkilemesinden kaynaklanmış olabilir. 
Doorenbos ve Kassam (1979) ve Baldridge et al (1987) ise başaklanmadan sonra gelen su 
stresinin 1000 tane ağırlığını düşürdüğünü ifade etmişlerdir.  

Metrekarede tane sayıları üzerinde sulama uygulamaları, yapılma zamanları ve sayısı her iki 
deneme yılında da (p<0.01) etkili olmuştur. Sulama uygulamalarının metrekarede tane sayısını 
etkilemesi ve artan sulama sayısıyla birlikte metrekarede tane sayısında önemli artışlar 
kaydedilmesi McMaster et al (1994)’ın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 

Tane protein oranları üzerinde sulama uygulamalarının etkisi (birinci yıl (p<0,05), ikinci yıl 
(p<0,01)) önemli olmuştur. Sulama uygulamaları ve artan sayısının tane protein oranı düşürdüğü 
tespit edilmiş ve bu sonuçlarda Entz ve Fowler (1989)’in bulgularıyla uyum göstermiştir.  

Birinci kalite oranı sulama uygulamalarından ilk yıl (p<0,01) ikinci yıl (p<0,05)) etkilenmiştir. İlk 
yıl sulama uygulamaları ile birinci kalite oranında kaydedilen artışlar McMaster et al (1994) ve 
Ruiter et al (1999) tarafından belirtilen bulgularla benzerlik göstermiştir. İkinci yılda ise S2 ve S4 
uygulamaları ilk yıl sonuçlarına benzerlik gösterirken S1 ve S3 uygulamasında birinci kalite oranları 
düşmüştür. 2003-2004 yılında Mart ve Mayıs ayı yağışlarının uzun yıllar ortalamasının çok altında 
gerçekleşmiş olması böyle bir sonucu beraberinde getirmiş olabilir. Bölge koşullarında arpada sapa 
kalkma ve başaklanma dönemlerinin gerçekleştiği bu aylara sulama yapılmadan ve yağışın 
etkisiyle giren bitkiler stres koşullarından etkilenerek daha cılız taneler vermiş olabilir. Tane iriliği ve 
yeknesaklığı verilen suyla yakından ilgili olup artan tane sayısıyla beraber tane iriliği de 
düşmektedir (Fettel et al 1999). Çiçeklenme döneminde görülen su noksanlığı cılız tane oluşumuna 
neden olmaktadır (Doorenbos ve Kassam 1979). S1 ve S3 uygulamasıyla erken dönemde yeterli 
su verilerek gelişen bitkiler başaklanma ve tane dolumun da meydana gelen kuraklıktan (Luebsan 
ve Laag 1969) tarafından belirtildiği gibi daha fazla etkilenmiştir.  

Hektolitre ağırlığının 2002-2003 yılında 56.3-65.5 kg/L ve 2003-2004 yılında 64.9-71.0 kg/L 
arasında değiştiği belirlenmiştir. Hektolitre ağırlığı sulama uygulamalarından ilk yıl (p<0,05) 
etkilenirken ikinci yıl ise etkilenmemiştir (Çizelge 2.). Yapılan sulama ile hektolitre ağırlığı artmış ve 
Fettel et al (1999) tarafından belirtilen sonuçlarla da uyum göstermiştir. Çalışmanın her iki yılında 
istatistiksel olarak olmasa da yapılan sulamalar hektolitre ağırlığını etkilemiş ve çoğunlukla da 
arttırıcı bir etkide bulunmuştur. Sulamalar arasında oluşan farklılıklar ise, Fettel et al (1999)’in de 
belirttiği gibi sulama zamanıyla yakından ilgili olabilir. Fakat S3 uygulamasında kaydedilen düşüş 
çelişkili bulunmuştur. Bunun nedeni ise, S3 uygulamasıyla ekim ve sapa kalkma dönemlerinde 
yapılan sulamanın etkisiyle gelişen yeşil aksamın, başaklanmadan sonra var olan kuraklığın 
etkisiyle su stresine girerek, arpa tanelerinin oldukça cılız kalmasına ve hektolitre ağırlıklarının 
düşük olmasına neden olmuş olabilir. 
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4.Sonuç 
 

Konya ekolojik koşullarında 2002-2003 ve 2003-2004 yıllarında yetiştirilen Aydanhanım maltlık 
arpa çeşidinde tane verimi, verim unsurları ve maltlık arpa kalite kriterleri yapılan sulama 
uygulamaları, zamanları ve sayısından etkilenmiştir. Tane veriminin çıkan bitki sayısı, biyolojik 
verim, hasat indeksi, metrekarede başak sayısı, metrekarede tane sayısı, ve 1000 tane 
ağırlığından önemli ölçüde etkilendiği görülmüştür. Yağışın yetersiz ve dağılımının düzensizlik 
gösterdiği koşullarda verim unsurlarının istenilen düzeyde gerçekleşebilmesi yapılan sulama 
uygulamaları, zamanları ve sayısına bağlıdır. Ekimi takip eden dönemde yapılan sulama çıkan bitki 
sayısını, dolayısıyla metrekarede başak ve tane sayılarını arttırarak yüksek biyolojik verimi ve tane 
verimini getirmektedir. Sapa kalkma döneminde yapılan sulama metrekarede başak, ve 
metrekarede tane sayılarının artmasını sağlamakta ve  yüksek biyolojik verimle birlikte tane verimi 
yükselmektedir. Başaklanma döneminde yapılan sulama metrekarede tane sayısının yanı sıra 
1000 tane ağırlığında artışlara neden olmaktadır. Artan biyolojik verimle birlikte hasat indeksindeki 
yükseliş tane verimini artırmaktadır. 

Maltlık arpada istenilen kalite özelliklerine mevsime bağlı kalmadan ulaşabilmek için ekimde 
bir, sapa kalkma döneminde bir ve başaklanma döneminde bir kez olmak üzere toplam üç sulama 
yapılması gerekmektedir. Daha az sayıda yapılan sulama uygulamaları gelişme mevsiminin 
iklimsel özelliklerine bağlı olarak kaliteyi çok yakından etkilemekte ve başaklanma döneminde 
arpanın su stresine girmesi ile elde edilen ürünü istenilen kaliteden uzaklaştırmaktadır.  
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Özet 
 

Bu araştırma 2005-2006 yıllarında Konya ekolojik koşullarında mısır tarımında depolama ve kurutma 
maliyetlerini azaltmak için hasat zamanının geçiktirilmesinin bazı kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi 
amacıyla yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak  yetiştirilen farklı olum 
gruplarındaki toplam 15 hibrit mısır çeşidi çalışmada materyal olarak kullanılmıştır.  Bu mısır çeşitlerinden kış 
aylarında 20 Aralık, 20 Ocak ve 20 Şubat olmak üzere üç ayrı zamanda koçan örnekleri alınmış ve tane nem, 
protein, nişasta, yağ ve şeker oranı, metabolik enerji ile aflatoksin B1 ve  toplam aflatoksin değerleri tespit 
edilmiştir. Araştırmada her hasat zamanı için incelenen özellikler arasındaki korelasyon ve tane rutubet oranı 
üzerine kalite özelliklerinin doğrudan ve dolaylı etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda çeşitlerin  tane nem 
oranları Aralık ayı hasat zamanında  % 17.19 - % 23.89 arasında, Ocak ayı hasat zamanında %15.36 - % 
18.58 arasında ve Şubat ayı hasat zamanında % 14.79 - % 15.89 arasında değişim göstermiştir. Ocak ve 
Şubat ayı hasat zamanlarında hiçbir çeşitte Aflatoksin B1 için ölçüm limiti olan 0.3 ppb ve toplam aflatoksin 
için ölçüm limiti olan 0.4 ppb değerlerinin üzerinde değerler tespit edilemezken, Aralık ayı hasat zamanında 
ise 5 çeşitte ölçülebilir değerler belirlenmiştir. Erken hasat zamanı olan Aralık döneminde tane nem oranı ile 
nişasta oranı, yağ oranı, şeker ve m. enerji değerleri arasında negatif önemli ilişkiler tespit edilirken, diğer 
hasat zamanlarında tane nem oranındaki düşüşe paralel olarak bu negatif ilişkiler zayıflamıştır. Yapılan path 
analizi sonucu tane nem oranı üzerine Aralık ve Ocak hasat dönemlerinde nişasta oranı % 40 ve % 39 ile 
doğrudan olumsuz etkiye sahip olurken, Şubat hasat zamanında ise tane nem oranı üzerine doğrudan 
olumsuz etki % 49 olumlu etkiye dönüşmüştür. Sonuç olarak Konya bölgesinde çiftçiler tarafından yaygın 
olarak uygulanan hasat işleminin kış aylarına bırakılması uygulamasının tane kalitesi ve insan sağlığı üzerine 
olumsuz bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: Mısır, Aflatoksin, Nem, Kalite özellikleri, Hasat zamanı   
 

Determination of Relationships Quality Characters and Harvest Time in 
Winter of Hybrid Maize Cultivars Under Central Anatolia Conditions   

 
Abstract 

  
This research was carried out under Konya ecological conditions in between 2005-2006 to evaluate 

some quality parameters as affected by delayed maize harvest for the purposes of saving from storage and 
drying costs. Fifteen hybrid maize cultivars from various maturity groups were grown in a field trial according 
to Randomized Complete Blocks Design with 3 replications. Ear samples were collected from unharvested 
plants at 3 different time namely; 20 December, 20 January and 20 February for  the determination of grain 
moisture, protein, starch, oil and sugar contents as well as metabolic energy, aflatoxin B1 and Total aflatoxin 
values. Correlation between the investigated parameters for each harvest date and direct and indirect effects 
of quality parameters on grain moisture content were investigated. Grain moisture contents were between 
17.19 -23.89 % for 20 December harvest, 15.36 -18.58% for January and 14.79- 15.89% for February harvest. 
No measurable aflatoxin B1 values were detected for January and February harvest whereas measurable 
aflatoxin values were detected in 5 cultivars for December harvest. Negative significant interactions were 
detected between grain moisture content and starch, oil contents, sugar and m. energy values in December 
harvest as an early harvest time. However weak relations were found between decreasing grain moisture 
contents and other parameters in other harvest times. Results of path analysis showed that starch content had 
40% and 39% direct negative effect on moisture contents in December and January harvests, respectively. 
However the direct effect (49%) was positive in February harvest. The study showed that delayed maize 
harvest in Konya region does not result in any negative effect on grain quality and human health.  
 
Key Words: Maize, Aflatoxin, Moisture content, Quality character, Harvest time      
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1.Giriş 
 

Bitkisel ürünler içerisinde aflatoksin ve okratoksin birikimi yönünden en büyük risk taşıyan 
bitkilerden birisi de mısırdır. Mikotoksinlerin mısır gibi yağ içeriği fazla olan ürünlerde daha fazla 
görülmesi, küflerin gelişimi için gerekli olan bağlı olmayan suyun oranının yüksek olmasıyla 
açıklanabilir. Günümüzde mikotoksin dendiğinde ilk akla gelen ve üzerinde en fazla bilgi sahibi 
olduğumuz mikotoksin aflatoksindir. Son yıllarda Konya ve Karaman bölgesinde mısır ekim alanları 
oldukça artmış olup, bu bölge tarımında önemli bir paya sahip olmuştur. 2006 yılı verilerine göre 
Konya’da danelik mısır üretimi 72.375 ton, Karaman’da ise 47.843 ton olup, toplam bu iki ilde 
120.000 ton civarında mısır üretimi yapılmaktadır. Mısır ekim alanları ise danelik ve silajlık beraber 
Konya’da 196.624 da., Karaman’da 55.608 da. olup bu iki ilin toplam mısır ekim alanı yaklaşık 
250.000 da.’dır. Bu ekim alanı ülkemizdeki mısır ekim alanlarının % 4-5’ini oluşturmaktadır.  

Bölgede yetiştirme sezonunun sınırlı oluşu ve üreticilerin yüksek verim beklentisi nedeniyle 
daha geçci çeşitleri tercih etmeleri hasatta yüksek tane nemi problemini beraberinde getirmektedir. 
Hasat döneminde yüksek kurutma nemi, yüksek kurutma maliyeti anlamına gelmektedir. Bu 
maliyetten kaçınmak için üreticiler hasadı geciktirme ve uygun olmayan aylara örneğin Aralık ayına 
doğru kaydırmaktadır. Bu aylarda yağış düşmesi hasadı daha da geciktirebilmektedir. Hatta il 
genelinde olduğu gibi mısır tarımının çok yoğun olduğu Karapınar ilçesinde hasadın Şubat-Mart 
aylarına bırakılması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu da aflatoksin ve okratoksin gibi 
mikotoksinlerin görülme riskini ortaya çıkarmış ve bunların araştırılması ihtiyacını doğurmuştur 

Tahıllarda mikotoksin kontaminasyonu tarlada olgunlaşma, hasat, kurutma ve depolamada 
meydana gelebilir. Mikotoksin oluşturan mantarlar dünyanın her tarafında yaygın şekilde 
bulunurlar. Gerek sahada gerekse harmanlama, depolama, taşıma ve hazırlama sırasında şartlar 
mantarların gelişmesine uygun olduğu takdirde, tarım ürünleriyle bunlardan hazırlanan yem ve 
besinler mantarların istilasına uğrayarak mikotoksinlerle kolayca kirlenebilirler.  

Tahıllar içinde mısır genel olarak mikotoksin kontaminasyonuna en fazla eğilim gösteren 
üründür. Mısırda Aspergillus fungusunun gelişimi ve aflatoksin oluşumunun artışı için en uygun 
değerler; sıcaklık 27-40 0C (optimum 30 0C), ortamın bağıl nemi % 62-99 (optimum % 85), tane 
nemi ise %13-20 (optimum %18)’dir. Sıcaklık 18 0C’nin altında ve mısır tane nemi %12-13’ün 
altında olduğunda Aspergillus gelişimi ve aflatoksin birikimi durur.  

Ekilen mısır çeşitlerinin yerel iklimlere ve toprak koşullarına adapte olması çok önemlidir. 
Adaptasyon bölgesinin dışında yetiştirilen çeşitlerde, adapte olmuş çeşitlerden daha fazla 
mikotoksin birikimi gözlenmiştir. Mikotoksinlerin mısırlara kontaminasyonu ya aşırı geç hasat ya da 
yüksek rutubette muhafaza şartlarında görülür. Bu yüzden zamanında hasat ve uygun muhafaza 
koşullarıyla mikotoksinler ile mısırın kontaminasyon riski azaltılabilir. Olgunluktan uzun bir periyot 
sonra hasat yapılırsa mikotoksin kontaminasyon riski artar. Araştırmalar mısırda farklı olum 
gruplarının aflatoksin birikimi üzerine etkili olduğunu da ortaya koymuştur. Ayrıca bu konu; koçan 
yaprak sıkılığı, böceklere dayanıklılık, tane sağlamlığı, kuraklığa dayanıklılık gibi sekonder 
özelliklerle birlikte ele alınabilir (Betran ve Isakeit 2004). 

Betran ve Isakeit (2004); Farklı olum gruplarındaki hibrit mısırlarda aflatoksin birikimi 
konusunda yaptıkları çalışmalarında; mısırda farklı olum gruplarının aflatoksin birikimi üzerine etkili 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada erken, orta ve geçci hibritlerin aflatoksin 
kontaminasyonu, olgunluk ve koçan kılıfının gevşekliği arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Geçci hibritlerin orta ve erkenci hibritlerden daha düşük aflatoksin içerdikleri 
görülmüştür. 

Mısırda verim ve verim unsurları arasındaki ilişkilerin daha iyi belirlenmesi amacıyla path, 
faktör ve korelasyon analizleri bir çok araştırıcı tarafından kullanılmıştır (Sade 1996; Turgut 1998; 
Kara 2001; Bavec ve Bavec 2002). 

Bu araştırma; bölgede yoğun olarak tarımı yapılan farklı olgunlaşma gruplarında yer alan mısır 
çeşitlerinden farklı tarihlerde alınan örneklerde aflatoksin birikimi ve besin değerlerindeki değişim 
incelenerek bölge çiftçisi tarafından uygulanan hasat işleminin kış ayları dönemine bırakılmasının 
olumlu ve olumsuz etkileri hakkında bilgi üretmek amacıyla yürütülmüştür. 
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2.Materyal ve Yöntem 
 
Bu araştırma Bahri Dağdaş Milletlerarası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 2005 yılı mısır 

vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Bu araştırmada yurt içi ve yurt dışında ıslah edilmiş  15  adet 
(Ada 523, Colina, Bolsen, Bora, Cadız, DK-585, DKC-5143, DKC-5783, Mataro, Mitic, Montoni, 
OSSK-596, OSSK-602, BC 5982, BC 566) at dişi mısır çeşitleri (Zea mays L. indentata) materyal 
olarak kullanılmıştır.  

Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülen denemede ekim, 13 
Mayıs 2005 tarihinde 2.8 x 5 m = 14.0 m2 boyutundaki parsellere, her parselde 4 sıra olacak 
şekilde 70 cm sıra arası ve 25 cm sıra üzeri mesafesi dikkate alınarak elle yapılmıştır. 
Denemelerde her parsele toplam 18 kg/da N ve 8 kg/da P2O5 uygulanmıştır. Kritik gelişme 
dönemleri ve su eksikliği dikkate alınarak deneme parselleri  altı defa sulanmıştır. Mısır bitkileri 
toprak üzerine çıktıktan 10–15 gün sonra birinci çapa yapılmış, bitkiler 30–40 cm olduğu zaman 
ikinci çapa ile birlikte boğaz doldurma işlemleri yapılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü döneme ve 
uzun yıllara ait iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Bitkiler ortalama olarak 10.11.2005 tarihinde fizyolojik  hasat olgunluğuna ulaşmışlardır.  
Deneme parsellerinden  20 Aralık 2005 (1.zaman), 20 Ocak 2006 (2.zaman) ve  20 Şubat 2006 (3. 
zaman) tarihlerinde olmak üzere 10’ar koçan örneği alınarak bu örneklerde tane rutubet  (%), 
protein (%), nişasta (%),yağ (%), şeker(%) oranları, metabolik enerji(kcal/kg), aflatoksin B1(ppb), 
toplam aflatoksin(ppb) analizleri yapılmıştır.  Aflatoksin analizleri AOAC 991.31 metodu, protein 
oranı Kjeldahl metodu, şeker oranı Luff metodu, nişasta oranı Polarimetrik yöntem, yağ oranı 
Soxhalet yöntem kullanılarak Konya il kontrol laboratuvarında tespit edilmiştir. Metabolik enerji 
değerleri ise 02.09.2004 tarih ve 25571 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yem Analiz Metotları 
Tebliği”nde belirtilen metoda göre hesaplanmıştır. 

Araştırmada incelenen özelliklere ait veriler TARİST paket programı kullanılarak  her hasat 
zamanı için basit korelasyon ve path analizi yapılarak tane rutubet oranının kalite özellikleri üzerine 
doğrudan ve dolaylı etkileri incelenmiştir. (Yıldırım ve ark. 1989).  

 
Çizelge 1. Konya ilinde deneme yılları ve uzun yıllara ait bazı meteorolojik değerler 

 Toplam Yağış (mm) Ortalama Sıcaklık (0C) Ortalama Nisbi Nem(%) 

Aylar Uzun 
Yıllar 2005 2006 

Uzun 
Yıllar 2005 2006 

Uzun 
Yıllar 2005 2006 

Ocak 32.3 29.5 21.2 -0.4 2.5 -2.9 87 74.1 80.2 
Şubat 22.1 12.9 23.8 0.5 1.8 1.2 75 69.2 77.2 
Mart 29.3 13.8 18.4 4.8 6.8 7.1 61 61.3 70.2 
Nisan 37.1 31.8 53.4 11.0 10.8 12.2 74 59.6 61.6 
Mayıs 46.1 12.5 17.9 15.4 16.0 16.2 61 51.9 59.2 
Haziran 22.5 3.5 9.9 20.0 20.2 22.0 51 48.6 43.4 
Temmuz 7.6 12.2 0.3 23.3 25.3 23.2 49 49.1 45.1 
Ağustos 5.4 0.1 0.0 22.9 24.7 26.8 43 47.9 39.9 
Eylül 6.6 20.9 20.0 18.6 17.8 18.2 46 60.6 55.0 
Ekim 32.8 34.7 66.1 12.4 10.6 13.4 60 71.5 68.8 
Kasım 39.0 68.8 51.9 5.4 4.9 4.7 78 76.4 74.8 
Aralık 37.5 9.8 0.1 1.6 1.5 -0.2 85 76.6 71.8 
Toplam 318.3 250.5 283.0 - - - - - - 
Ort. - - - 11.3 11.9 11.8 64.2 62.2 62.3 
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3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 
Farklı olum gruplarından 15 melez mısır çeşidinde farklı hasat dönemlerinde belirlenen 

aflatoksin ve kalite değerleri Çizelge 2’de, her hasat zamanında incelenen özellikler arasındaki 
basit korelasyon katsayıları Çizelge 3’de, tane nem oranı üzerine diğer kalite özelliklerinin 
doğrudan ve dolaylı etkilerini gösteren path analizi sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir. 

Çeşitlerin aflotoksin değerleri incelendiğinde Ocak ve Şubat ayı hasat zamanlarında hiçbir 
çeşitte aflatoksin B1 için ölçüm limiti olan 0.3 ppb ve toplam aflatoksin için ölçüm limiti olan 0.4 ppb 
değerlerinin üzerinde değerler tespit edilemezken, sadece Aralık ayı hasat zamanında  5 çeşitte 
(Bolsen,  Cadız, DKC 5143, Montoni ve OSSK 596) ölçülebilir değerler  (  sırasıyla 0.83, 1.26, 1.52, 
1.85, 1.35 ppb )  belirlenmiştir. Ocak ve Şubat ayında yapılan incelemelerde ise hiçbir çeşitte tespit 
edilebilir düzeyde aflatoksin oranı belirlenmemiştir (Çizelge 2). 

Vincelli ve Parker (2002) hasat öncesi mikotoksin kontaminasyonunun  koçan püskülü oluşum 
dönemindeki kuraklık stresinde oluştuğunu ve ekilen hibritlerin yetiştiği bölgenin iklim ve toprak 
koşullarına adapte olmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, adaptasyon bölgesinin dışında 
yetiştirilen hibritlerde, adapte olmuş hibritlerden daha fazla mikotoksin birikimi gözlendiğini 
bildirmiştir. Aynı araştırıcılar mikotoksinlerin mısırlara kontaminasyonu ya aşırı geç hasat ya da 
yüksek rutubette muhafaza şartlarında görüldüğünü ve bu yüzden zamanında hasat ve uygun 
muhafaza koşulları ile Fusarium toksinleri ile mısırın kontaminasyon riski azaltılabileceğini tespit 
etmişlerdir. Nizamlıoğlu (1996) 1993-1995 yılları arasında  
 
Çizelge 2. Melez mısır çeşitlerinde farklı hasat zamanlarında belirlenen ortalama kalite değerleri 

Tane rutubeti (%) Protein(%) Nişasta(%) Yağ(%) 
Çeşit 

I II III I II III I II III I II III 
Ada 523 22.91 17.56 15.55 7.49 9.35 9.49 55.04 61.20 61.86 2.95 3.53 3.44 
Colina 17.42 15.50 14.79 8.56 8.57 8.49 55.15 62.84 61.11 4.04 3.56 4.06 
Bolsen 19.00 17.23 15.87 8.89 9.45 9.35 53.63 60.29 60.38 2.84 3.26 3.41 
Bora 19.71 16.78 15.68 7.49 7.86 7.56 58.18 65.42 64.12 2.76 3.44 3.26 
Cadız 20.06 18.58 16.14 7.61 7.84 7.74 57.75 64.25 63.95 2.78 3.45 3.38 
DK-585 18.45 17.37 15.49 7.74 7.91 7.86 56.77 64.53 62.51 3.66 3.89 3.72 
DKC-5143 17.19 15.95 15.92 7.36 7.45 7.11 57.75 61.34 64.14 3.02 3.36 3.21 
DKC-5783 19.60 16.24 14.98 6.60 7.42 7.42 56.34 63.76 63.28 3.40 3.72 3.57 
Mataro 22.25 18.13 15.64 7.24 8.69 8.35 51.57 58.68 59.14 2.39 3.26 3.47 
Mitic 17.90 15.36 15.04 7.36 9.03 8.75 56.45 63.41 63.23 3.33 3.94 3.75 
Montoni 23.89 18.32 15.87 7.86 9.14 9.74 51.03 60.46 60.46 2.38 2.93 3.46 
OSSK-596 19.39 16.54 15.69 9.51 10.50 9.82 51.03 60.35 60.52 3.02 3.08 3.18 
OSSK-602 21.14 18.43 15.71 7.24 8.27 7.11 52.11 62.13 63.92 2.66 2.98 3.35 
BC 5982 22.29 18.56 15.89 8.63 8.96 8.52 50.38 58.69 60.27 2.52 2.63 3.13 
BC 566 20.73 17.49 14.96 9.45 10.38 9.47 52.11 60.32 61.34 2.70 3.24 3.26 
Çeşit Şeker(%) M. enerji(kcal/kg) Aflatoksin B1(ppb) T.Aflatoksin(ppb) 
Ada 523 0.66 1.56 0.93 2735 3125 3130 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
Atakol 2.29 1.72 1.60 2919 3169 3135 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
Bolsen 1.51 1.86 1.26 2748 3080 3073 0.83 Öd Öd 0.83 Öd Öd 
Bora 0.84 1.38 0.72 2850 3225 3127 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
Cadız 0.49 1.68 0.75 2828 3188 3138 1.26 Öd Öd 1.26 Öd Öd 
DK-585 1.65 1.73 1.42 2902 3240 3134 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
DKC-5143 1.74 1.74 1.28 2878 3052 3125 1.52 Öd Öd 1.52 Öd Öd 
DKC-5783 1.56 1.62 1.09 2819 3173 3125 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
Mataro 0.62 1.48 0.98 2540 2976 2983 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
Mitic 2.02 2.17 1.78 2860 3254 3209 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
Montoni 1.24 1.65 0.75 2560 3042 3079 1.85 Öd Öd 1.85 Öd Öd 
OSSK-596 1.02 1.51 1.18 2667 3096 3075 1.35 Öd Öd 1.35 Öd Öd 
OSSK-602 0.93 1.58 1.11 2594 3078 3122 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
BC 5982 0.44 1.25 0.72 2549 2927 2999 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
BC 566 0.93 1.74 0.93 2679 3110 3094 Öd Öd Öd Öd Öd Öd 
I: 20 Aralık, II : 20 Ocak, III. 20 Şubat hasat zamanı, Öd: Tespit edilebilir düzeyde bulunamamıştır. 
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Konya çevresindeki yem ve yem hammaddelerinde aflatoksin görülme oranının % 40.9 
(n=261) olduğunu gözlemiştir. Yemlerdeki aflatoksinin en önemli kaynağı mısır olduğundan bu 
oranlar ülkemizdeki mısırlarda aflatoksin görülme riskinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ancak o yıllarda Konya Bölgesinde tanelik mısır ekilişi yok denecek kadar az olduğundan, analiz 
edilen mısırların tamamı diğer bölgelerden veya yurt dışından temin edilen mısırlar olduğunu 
belirtmekte fayda vardır.  

 Çeşitlerin nem ve kalite değerlerinin verildiği Çizelge 2’ nin incelenmesinden de görüleceği 
üzere 20 Aralıkta yapılan hasatta çeşitlerin nem değerleri % 17.19  - % 23.89, Protein değerleri % 
6.60 –  %9.51, nişasta değerleri – %50.38 - %58.18, yağ oranları % 2.39 – % 4.04, şeker oranları 
% 0.44 - %2.29, metabolik enerji değerleri 2540 – 2919 kcal/kg arasında değişim göstermiştir.  

20 Ocak tarihinde yapılan 2. hasat zamanında ise çeşitlerin nem değerleri %15.36   - % 18.58, 
Protein değerleri % 7.42 -  % 10.50 , nişasta değerleri % 58.68 – % 65.42 , yağ oranları % 2.63  – 
% 3.94 , şeker oranları % 1.25 - % 2.17, metabolik enerji değerleri 2927  – 3254  kcal/kg arasında 
değişim göstermiştir. 

20 Şubat tarihinde yapılan 3. hasat zamanında ise çeşitlerin nem değerleri % 14.79   - % 
16.14, protein değerleri % 7.11 -  % 9.82 , nişasta değerleri % 59.14 – % 64.14 , yağ oranları % 
3.13  – % 4.06 , şeker oranları % 0.72 - % 1.78, metabolik enerji değerleri 2983  – 3138  kcal/kg 
arasında değişim göstermiştir. 

Tane kalitesinin bir göstergesi olan tane ham protein oranı çeşide, toprak ve iklim şartlarına 
göre değişiklik göstermektedir. Sade (1987), Konya ekolojik şartlarında 13 atdişi melez mısır çeşidi 
ile yapmış olduğu çalışmada ham protein oranlarının % 8.2 - % 11.4 arasında değiştiğini tespit 
etmiştir.  

Mısır tanesi yüksek oranda nişasta içermekte olup, bu özellik mısır tanesini yüksek enerjili 
yem hammaddesi konumuna sokmaktadır bu özelliğin de daha çok genetik faktörlerce kontrol 
edildiği sanılmaktadır. Yıldızoğlu ve Soylu (2006)  yaptıkları çalışmada tanede nişasta ve yağ oranı 
gibi teknolojik özelliklerin uygulanan  azot ve fosfor dozlarından etkilenmediğini tespit etmişlerdir. 
Pearce ve Poneleit (1998), 142 melez mısır çeşidiyle yaptığı çalışmada nişasta oranlarının % 70.6 
- % 73.5, yağ oranlarının  % 4.1 ile % 5.7 arasında değişim gösterdiğini belirlemişlerdir. 

Aralık ayında yapılan birinci hasat zamanında tane rutubet oranı ile incelenen özelliklerin 
tamamı arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişkilerden nişasta oranı, yağ, şeker ve m.enerji 
değerleri arasında olanlar istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Bu zamanda nişasta oranı ile 
m.enerji arasında, şeker ile yağ oranı arasında, şeker ile m.enerji arasında, m.enerji ile yağ oranı 
arasında ise pozitif önemli korelasyonlar tespit edilmiştir.  

Aralık ayında yapılan  hasat döneminde tane rutubet oranı üzerine doğrudan etkisi en yüksek 
özellik negatif yönde % 48.00 ile m.enerji özelliği olmuştur. Tane rutubet oranı ile m.enerji değeri 
arasındaki (-0.823**)’lük korelasyonun % 48.00’i doğrudan etkiden % 52’si dolaylı etkiden 
oluşmuştur. Mısır çeşitlerinin m.enerji özelliği tane nem oranı üzerine dolaylı etkilerini daha çok 
nişasta oranı (%35.00) üzerinden yapmıştır. Bu durum tanenin m.enerji değerinin rutubet oranı 
azaldıkça artacağının göstergesidir. Özellikle yem sanayisinde kullanılacak mısırlarda tane nem 
oranı ile m.enerji değeri arasındaki dengenin çok iyi kurulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 20 
Aralık’ta yapılan I.hasat zamanında m.enerjiden sonra tane rutubet oranına olumsuz ve doğrudan 
etkisi en yüksek özellik % 40.34 ile nişasta oranı olmuştur. Nişasta oranını % 26.91 ile protein 
oranı, %17.58 ile yağ oranı, %9.81 ile şeker oranı takip etmiştir. Görülen bu  kompozisyon tane 
kimyasal yapısındaki oranların oranına benzer bir şekilde tane rutubet oranı ile bir ilişkinin 
olduğunun göstergesidir. Tabi ki buradan en belirgin özellik tanenin nişasta oranı olarak ortaya 
çıkmakta bu da dolaylı olarak tanenin m.enerji değerini etkilemektedir. Nitekim nişasta oranını  % 
44.32 oranında dolaylı etkisini m.enerji üzerinden göstermektedir.  

Tane rutubet oranı, aflatoksin vb. yapıların oluşmasında en belirleyici özellik olması nedeniyle 
bunun üzerine diğer unsurların etkisi detaylı irdelenmektedir. Nitekim %  18’in  üzerinde hasatta ve 
bu ürünlerin yeterli kurutma yapılmadan depolarda bekletilmeleri durumunda yukarıda 
açıkladığımız korelasyonlar oluşmakta ve aflatoksin gibi insan ve hayvan sağlığı açısından tehdit 
oluşturan oluşumlar gerçekleşmektedir. Betran ve Isakeit (2004) Mikotoksinlerin mısırlara 
kontaminasyonunun ya aşırı geç hasat ya da yüksek rutubette muhafaza şartlarında görüldüğünü 
bildirmektedir. İyi bir yetiştiricilik yanında o ürünün zamanında ve uygun değerlendirilme 
koşullarında hasat edilip, saklanması da çok önemlidir. Aksi taktirde yetiştiricilikte yapılan emeklerin 
karşılığı tam olarak alınamayacaktır. 20 Aralık tarihinde yapılan I.hasat zamanında aflatoksin 
belirlenen çeşitlere bakıldığında tanenin rutubet oranının yanı sıra kimyasal kompozisyonunda 
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önemli farklılıklar görülmektedir. Fakat kimyasal kompozisyon farklı da olsa % 20’nin üzerindeki 
rutubetlerde aflatoksin oluşma olasılığı tüm çeşitlerde kendini göstermektedir. Munkvold ve ark. 
(2005); Fungus gelişimi için en uygun hava şartları koçan püskülü oluşumu ve tane dolum dönemi 
sırasında sıcak ve güneşli, kurak havalar ile yüksek gece sıcaklıkları olduğunu ifade etmektedir. 
Bölgemizde dane dolum dönemi olan Ağustos sonu – Eylül başlarındaki düşük gece sıcaklıkları 
bölge mısırlarında Aflotoksin oluşumlarının önüne geçmektedir. Geç dönemlerindeki hasatlarda da 
düşük hava sıcaklıkları ve tane neminin düşmesi ile birlikte fungus gelişimini engellemektedir. 

Araştırmamızda I.hasattan bir ay sonra 20 Ocak’ta aldığımız mısır numunelerinin kimyasal 
kompozisyonları arasındaki ilişki incelendiğinde I.hasat zamanında görülen negatif önemli ilişkilerin 
önemsiz hale geldiği, tane rutubet oranı ile protein oranı arasındaki ilişkinin ise negatiften pozitife 
dönüştüğü görülmektedir. Tabi ki mısır çeşitlerinin rutubet oranlarının, bir ay sonraki hasatta birkaç 
puan azalmasının bunda belirleyici olduğu görülmektedir. Tane rutubet oranının depolama için 
makul seviyelere doğru yönelmesi kimyasal özellikler ve aflatoksin özellikleri arasındaki ilişkilerin 
de dengeye girmesine neden olmuştur. II.hasat zamanında tane rutubet oranı ile sadece tane yağ 
oranı arasındaki ilişki istatistiki açıdan negatif önemli bulunmuştur. Tanenin rutubet oranı azaldıkça 
kimyasal özellikler arasındaki ilişkilerin de kuvvetlendiği görülmektedir. Bu hasat zamanında rutubet 
oranına doğrudan etkisi en yüksek özellikler % 45.32 ve % 39.33 ile m.enerji ve nişasta oranları 
olmuştur. Fakat etki oranlarında rutubet oranının düşmesine paralel bir azalma gözlenmiştir. 
Sadece protein oranının doğrudan etkisi artmış ve tane protein oranının doğrudan etkisi ise %29’a 
yükselmiştir.  

III.hasat zamanında ise tane rutubet oranlarının bir kaç puan daha düşmesi ile tane rutubet 
oranı ile kimyasal özellikler arasındaki negatif ilişkilerin daha da zayıfladığı görülmektedir. II.hasat 
zamanına benzer şekilde bu zamanda da tane rutubet oranı ile yağ ve şeker oranları arasında 
negatif önemli ilişki  belirlenirken, nişasta oranı arasındaki  negatif ilişki ise pozitif önemsiz ilişkiye 
dönüşmüştür. Bu  durum rutubet oranlarının depolama değeri olan %14’lere  doğru çekilirken 
rutubet oranı ile nişasta arasında bir dengenin kurulduğu görülmektedir. Bu hasat zamanında 
nişastanın rutubet oranı üzerine etkisi pozitif yönde % 49.32 olmuş ve m.enerjinin doğrudan etkisini 
geçmiştir. Rutubet oranı ile nişasta arasındaki 0.014’lük korelasyonun % 49.32’si doğrudan, % 50’si 
ise dolaylı etkiden oluşmuştur. Nişasta oranı dolaylı etkilerini %31 m.enerji ve %18.39 ile protein 
oranı üzerinden yapmıştır.  

Son hasat zamanında da hiçbir çeşitte tespit edilebilir düzeyde aflatoksin görülmemiş; tane 
rutubeti %15-16’ların altında bu riskin azaldığının işaretidir. Burada görülen kritik sınır tane rutubet 
oranının % 20’nin altına düşürülmesidir. Rutubet oranının %14’lerin altına düşmesi durumunda ise 
tane içi kimyasal dengeler değişmektedir. Nitekim Sumner ve Lee (2003) sıcaklık 18 0C’nin altında 
ve mısır tane nemi %12-13’ün altında olduğunda Aspergillus gelişimi ve aflatoksin birikiminin 
durduğunu bildirmiştir. Özellikle nişasta ile protein ve yağ oranları arasındaki denge ilişkileri 
değişim göstermektedir. Uygun depolama nemi olan %14 nemin aynı zamanda kimyasal 
kompozisyon içinde bir denge unsuru olduğu bu çalışmadan da görülmektedir. Tane rutubet oranı 
azaldıkça rutubet oranı üzerine protein, yağ ve şeker oranının negatif yönde olumsuz etkileri de 
artış göstermektedir. Rutubet oranının değişimi ile nişasta ile m.enerji arasındaki kuvvetli ilişki çok 
etkilenmezken, m.enerji ile yağ ve şeker oranı arasındaki ilişkilerde ise bir zayıflama gözlenmiştir.  

Hoseney ve ark. (1981); Nelson ve Motavalli, (2007) mısırda protein ve nişasta miktarı 
arasındaki negatif ilişkiyi rapor etmişlerdir. Nişasta ve şekerin yağ ile pozitif korelasyon göstermesi, 
yağ asitlerinin karbonhidrat moleküllerinden sentezlenmesi  (Elgün ve Ertugay, 1992) ve doymamış 
yağ asitlerinin  %52 sinin nişasta moleküllerinde yer alması ile açıklanabilir (Hoseney ve ark. 1981). 
Tane nemi ile metabolik enerji arasındaki negatif ve tane kuru madde bileşenleri (protein, nişaşta, 
yağ ve şeker) ile metabolik enerji arasındaki pozitif korelasyon beklenen doğal bir sonuçtur.  

Rutubetin yüksek olması mısır tanelerinin m.enerji değerlerini düşürmektedir. Bu durum 
özellikle yem fabrikaları açısından olumsuzluk doğurmaktadır. Yem fabrikaları % 17-18 rutubet 
oranına kadar olan mısırları doğrudan alım yapıp rasyonlarında kullanmaktadırlar. Nitekim 
araştırmamızda tüm çeşitlerin rutubet miktarının makul düzeye ulaşması ile m.enerji değerlerinde 
gözle görülür bir artış belirlenmiştir. Buna karşılık nem oranının azalması ile şeker oranlarında tüm 
çeşitlerde bir azalma gözlemlenmiş nişasta ve yağ oranlarında ise artış görülmezken, protein oranı 
II.hasat zamanında artarken, Şubat ayında yapılan son hasatta ise duraklama veya azalma 
eğilimine girmiştir. 
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Çizelge 3. Araştırmada incelenen özellikler arasında farklı hasat tarihlerinde hesaplanan basit 
korelasyon katsayıları 

I.Hasat Zamanı (20 Aralık) 

 Rutubet Protein Nişasta Yağ Şeker Metabolik 
Enerji 

Tane nemi - -0.041 -0.615* -0.742** -0.731** -0.823** 
Protein - - -0.509 -0.038 -0.054 -0.199 
Nişasta - - - 0.513 0.364 0.895** 
Yağ - - - - 0.779** 0.800** 
Şeker - - - - - 0.640* 
II.Hasat Zamanı (20 Ocak) 
Rutubet - 0.088 -3.358 -0.614* -0.512 -0.511 
Protein - - -0.599* -0.361 0.054 -0.265 
Nişasta - - - 0.704** 0.267 0.901** 
Yağ - - - - 0.611* 0.844** 
Şeker - - - - - 0.518* 
III.Hasat Zamanı (20 Şubat) 
Rutubet - -0.090 0.014 -0.634* -0.540* -0.367 
Protein - - -0.714** -0.034 -0.042 -0.240 
Nişasta - - - -0.009 0.099 0.753** 
Yağ - - - - 0.676** 0.451 
Şeker - - - - - 0.516* 
* İşareti % 5, **İşareti % 1 önem düzeyini göstermektedir. 

 
Orta Anadolu bölgesi için büyük bir problem olan hasatta yüksek tane rutubetinin hem 

aflatoksin oluşumu hem de tanenin kimyasal kompozisyonu ve enerji değeri üzerine olumsuz 
etkisini önlemesinin en pratik yolu tane rutubet oranının % 20’lerin altında iken hasat yapılması 
olarak görülmektedir. Bunu sağlamak için hasat işleminin geciktirilmesinin bir alternatif yol olarak 
kullanılmasının bir sakıncası olmadığı fakat bunun oluşturacağı sakıncaların da göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Betran ve Isakeit (2004) farklı olum gruplarındaki hibrit mısırlarda 
aflatoksin birikimi konusunda yaptıkları çalışmalarında; mısırda farklı olum gruplarının aflatoksin 
birikimi üzerine etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı araştırıcılar aflatoksin oluşumunun 
engellenmesi için mısır üretimine uygun bir tarla seçilmesi, uygun olum gruplarında o yöreye 
adapte olmuş bir hibridin kullanılması, uygun gübreleme, optimum ekim sıklığı, ekim zamanı ve 
gerektiğinde sulama yapmak gibi bitki hassasiyetini azaltıcı kültürel uygulamaları tavsiye 
etmişlerdir. 

Hasat işlemini kış dönemine bırakmak istemeyen çiftçilerimiz ise doğru yetiştirme tekniği ile 
doğru çeşit seçimi yapıp, hasat döneminde gerekirse bir miktar kurutma maliyetine katlanıp kış 
dönemine bırakarak karşılaşacağı olumsuzluklardan kurtulabilir. 
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Çizelge 4.  Melez mısır çeşitlerinde farklı hasat zamanlarında tane rutubet oranı ile kalite özellikleri 
arasında belirlenen korelasyon katsayıları ve path analizi 

Dolaylı Etkiler 
Doğrudan Etki 

Protein Nişasta Yağ Şeker M. 
Enerji Özellikler Korelasyon 

Katsayısı 
P2 % P2 P2 P2 P2 P2 

I.Hasat Zamanı (20 Aralık) 
Protein  -0.041 19.91 26.91 - -35.51 -0.91 -0.58 17.06 
Nişasta -0.615* 69.82 40.34 -10.13 - 12.42 3.96 -76.69 
Yağ -0.742** 24.22 17.58 -0.75 35.81 - 8.48 -68.51 
Şeker -0.731** 10.90 9.81 -1.07 25.39 18.86 - -54.81 
M. Enerji -0.823** -85.69 48.00 -3.96 62.49 19.37 6.97 - 
II.Hasat Zamanı (20 Ocak) 
Protein  0.088 -28.37 29.15 - 40.05 8.64 -0.29 -19.93 
Nişasta -0.358 -66.91 39.33 16.98 - -16.85 -1.46 67.89 
Yağ -0.614* -23.93 16.15 10.24 -47.10 - -3.35 63.54 
Şeker -0.512 -5.49 6.99 -1.52 -17.86 -14.62 - 38.99 
M. Enerji -0.511 75.32 45.32 7.50 -60.30 -20.19 -2.84 - 
III.Hasat Zamanı (20 Şubat) 
Protein  -0.090 10.03 35.88 - -13.72 -0.18 -0.11 3.90 
Nişasta 0.014 19.21 49.32 -7.16 - -0.04 0.27 -12.25 
Yağ -0.634* 5.37 35.60 -0.34 -0.17 - 1.85 -7.34 
Şeker -0.540* 2.75 16.08 -0.42 1.89 3.63 - -8.39 
M. Enerji -0.367 -16.27 43.99 -2.40 14.47 2.42 1.41 3.83 
* İşareti % 5, **İşareti % 1 önem düzeyini göstermektedir. 
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Tarımsal Artık Kökenli Kompostun İkinci Ürün Mısır ve Buğday Verimi 
Üzerine Etkisi 

 
 

Halil  POLAT1          Nesibe  Devrim ALMACA2        Mehtap SARAÇOĞLU2 
                                                       Ayşe Gülgün ÖKTEM2 

 
 

1Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir  
2Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa.  

 
Özet 

 
Toprağın potansiyel verim kapasitesini geliştirmek, uzun  vadede toprağın  korunması  ve  

sürdürülebilirliliği  çerçevesinde tarımsal artıkların  verim  üzerindeki  etkisini  belirlemek  amacı ile 2004-2007 
yılları arasında, Harran Ovası’nda bulunan Şanlıurfa Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü  Koruklu-
Talat Demirören Araştırma İstasyonu’nda yürütülen bu araştırmada buğday, mısır, pamuk artıkları ve at 
gübresi karışımından oluşan kompost kullanılmıştır.  Test bitkilerinin  mısır (ikinci ürün ) ve buğdayın (ana 
ürün) kullanıldığı bu araştırmada kontrol konusu ve  0-1-2-3-4-5 ton-kompost/da  konuları uygulanmıştır.  
Kontrol  konusuna kompost uygulanmamış olup, sadece önerilen kimyasal gübre dozları uygulanmıştır.  
Kompost uygulanan konulara kimyasal gübre verilmemiştir. Çakılı olarak ve tesadüf blokları deneme 
deseninde 7 konulu, 3 tekerrürlü  olarak yürütülen bu denemede  kompost uygulaması bir defada ve 
denemenin başlangıcında (2004 yılında) yapılmıştır.  

İkinci ürün mısır-buğday rotasyonunun uygulandığı ve deneme süresince (Üç yılda) toplam üç  defa ikinci 
ürün mısır ve üç defa da buğday veriminin alındığı araştırmada ,yıllar itibarı ile  alınan verimler incelendiğinde 
kompostun verim üzerinde  birinci ve ikinci yılda etkili olduğu, üçüncü yılda ise etkisini kaybettiği görülmüştür.  
Bu nedenle bir defada uygulanan 3-4- 5 ton/da kompostun üç (ikinci ürün mısır+buğday+ ikinci ürün mısır 
rotasyonu) üretim periyodu boyunca etkili olduğu, önerilen suni gübreye eşdeğerde verim elde edildiği 
saptanmıştır.  Dolayısıyla işletme imkanları, toprağın sürdürülebilirliliği  ve çevre kirliliği de dikkate alınarak üç 
üretim dönemi için 3 ton- kompost /da   uygulaması önerilir.  
 
Anahtar Kelimeler : Tarım, Artık, Kompost, Toprak 
 
Abstract 

This research carried out in Şanlıurfa Soil and Water Resources Research Institute Harran Koruklu-Talat 
Demirören substation aimed to  determine effects of farm based compost on soil . Corn (second crop) and 
wheat (main crop) are the test crops. Treatments are control treatment and 0-10-20-30-40-50 tons compost/ha 
respectively.  The control treatment and  recommended fertilizer is applied. Compost treatments have no 
additional fertilizer application. Design of the experiment is random blocks with seven replications. Compost 
was applied in the first year of experiment (2004).  

The experiment consisting of second-crop corn-wheat rotation  with a total of three second crop corn and 
three wheat harvests.  We observe that compost application is effective in first and second years. 
Consequently one dose of 30-40-50 tons/ha compost is effectve as rccommended dose of fertilizer. 
Considering farm capabilities,sustainability of soil and environment we can recommend 30 tons /ha compost 
for three production periods.   
 
Key Words: Agriculture, Waste, Compost, Soil                 
 
1. Giriş 

 
Yaşamın doğal ve kaçınılmaz sonucu olan tarımsal artık ve katı atıkların yönetimi, toplumların 

yıllardır “gözden uzak olsun” anlayışıyla davrandıkları konuların başında gelmiş; insanlık uzun süre 
yaptıklarıyla doğal dengeyi bozabileceğini düşünememiştir. Artık,işleme tabi tutulan ana ürünün 
işlenmesi sırasında açığa çıkan tali üründür. Örneğin buğday hasadından sonra açığa çıkan sap-
saman gibi materyaller birer artıktır.  Artığın ekonomik değeri vardır.  Atık ise ana ürünün işlenmesi 
sırasında veya sonucunda açığa çıkan ve ekonomik değere sahip değilken tekrar işlenerek  
ekonomik değer kazandırılan materyaldır.  Örneğin evsel atıklar gibi. .  Nüfus artışı, teknolojik 
gelişme, sanayileşme, kentleşme, aşırı tarımsal uygulamalar, hızla artan ve farklılaşan tüketim ile 
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ortaya çıkan artık ve katı atıklar, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileriyle günümüzde önemli 
çevre sorunlarından biri olmaktadır.   

Tarımsal artıklar, bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi ve işlenmesi sonucunda ortaya 
çıkan atık ve artıklardır.  Tarımsal artıklara  örnek olarak, ağaçları, mısır, buğday gibi özel olarak 
yetiştirilen bitkileri otları, yosunları, denizdeki algleri, evlerden atılan meyve ve sebze artığı gibi tüm 
organik çöpler, hayvan dışkılarını saymak mümkündür. Tarımsal artıkların bitkinin var olduğu her 
yerde olması, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle 
uygun ve önemli birer doğal gübre kaynağı olarak görülmelidir. Petrol, kömür, doğal gaz gibi 
tükenmekte olan suni gübre ve enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çoğunun çevre 
kirliliği oluşturması nedeni ile tarımsal artıkların kullanımı gübre ihtiyacı sorununu çözmek için  
önemli bir alternatiftir.   

Ülkemizde genellikle tarımsal artıkların bir kısmı saman,yakacak ve kağıt hammaddesi olarak 
değerlendirilmekte, önemli bir kısmı da yakılarak yok edilmektedir.  Her yıl ülkemizde yakılan 
tarımsal artıkların hava koşulları ve tedbirsizlik yüzünden büyük çapta bir yangına dönüşmesi 
sonucu hektarlarca orman yanmaktadır.   Ayrıca, tarımsal artık yakımı topraktaki organik maddeleri 
ve bakteriyel aktiviteyi yok ettiği için toprağın verimini düşürür ve daha çok gübre kullanımına yol 
açmaktadır.  Tarımsal artık yakımı ile çıplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uğramakta  ve  
toprağın verimi, organik üst tabakasını kaybetmek suretiyle düşmektedir.    

 
2. Materyal ve Yöntem 
2. 1 Materyal 

 
Bu araştırma Şanlıurfa iline bağlı Harran Ovasında bulunan Köy Hizmetleri Koruklu-Talat 

Demirören Araştırma istasyonunda yürütülmüştür.  Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu iklim bölgesine 
dahil olmakla beraber, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.  Yazları sıcak ve kurak kışları ise ılık olan 
bir iklim özelliği göstermektedir.  Güneyden kuzeye ve batıdan doğuya gittikçe yağış miktarları 
artmaktadır.  

Araştırmanın yapıldığı Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsünün Harran Ovası'ndaki Koruklu 
Meteroloji İstasyonu'na ait 24 yıllık rasat değerlerine göre, yıllık toplam yağış 365. 2 mm’dir. 
Araştırmanın yürütüldüğü Harran Ovasında, kırmızı kahverengi büyük toprak grubu hakimdir.    
Araştırma, Harran Ovası kırmızı kahverengi toprak grubunda  yaygın olarak yer alan Harran  
serisinde yapılmıştır.  Anılan seri toprakları alüviyal anamateryalli düz ve düze yakın eğimli derin 
topraklardır.   

Harran Ovası genellikle zengin  bitki  deseni  tarıma uygun  bir  yapı  göstermesine  rağmen, 
bu durum  tam  oturmamıştır.   Ovanın kuru tarım yapılan kısımlarında genellikle buğday, mercimek 
ve susam yetiştirilmekte, ayrıca Antepfıstığı ve bağ tesislerine yer yer rastlanmaktadır.  Sulu tarım 
yapılan bölgelerde pamuk, sebze (patlıcan, biber, domates), meyve (kayısı, nar, erik), yonca ve 
ikinci ürün mısır yetiştirilmektedir.   

Araştırmada Fırat-93 (Makarnalık buğday) buğday ve TTM-788 (Mısır) mısır çeçiti 
kullanılmıştır. Araştırmada kompost  olarak  %25 buğday  artıkları  , %25  mısır  artıkları , %25 
pamuk  artıkları  ve  %25 oranında taze at  gübresi kullanılmıştır.  Oranlarda  kuru ağırlık  dikkate  
alınmıştır.  Batözle  parçalanan  artıklar  yukarıda  ifade  edilen  oranlarda  karıştırılarak  10x3x1. 
5m ebatlarında  yığın  haline getirilmiş ve sulanarak üstü naylonla örtülmüştür.  12  hafta  sonra  da  
kompost  haline  gelen  karışım  araziye  uygulanmıştır.  

 
2. 2 Metot 

 
Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 7 konulu, 3 tekerrürlü ve çakılı olarak  

yürütülmüştür.  Deneme  ikinci ürün  mısır  + buğday   rotasyonu  şeklinde  uygulanmıştır. 
Araştırmada  kontrol konusu ve  0-1-2-3-4-5 ton-kompost/da  konuları uygulanmıştır 

İkinci ürün mısır ve buğday için birinci toprak işleme, hasattan hemen sonra döner kulaklı 
pullukla, ikinci işleme  diskaro  ile, son  olarak  flot ile  ince  tesviye  yapılmıştır.  Ekim   buğday  için  
normal mibzerle, ikinci ürün mısır için pnomatik  mibzerle yapılmıştır.  Dekara  mısırda  2 kg.  ,  
buğdayda 23  kg.    tohum  kullanılmıştır.   
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Kompost  uygulaması  bir defada  ve projenin  başlangıcında ikinci toprak işlemeden  ve 
toprak  örneği  alımından  önce  yapılmıştır.  Şahit  parsel için  buğdayda  16 kg/da azot ve 13  
kg/da  saf  fosfor (Özer ve Dağdeviren, 1984), ikinci ürün  mısır  için  19 kg/da  saf  azot  ve  10  
kg/da  saf  fosfor  kullanılmıştır (Özer,1993).  Gübre  kaynağı  olarak  azot  için  amonyum  
sülfat(%21), fosfor  için  triple süper fosfat (%43) kullanılmıştır.  Azotlu gübrenin yarısı ekimde 
yarısı da mısır  için ikinci sudan önce , buğday  için  sapa  kalkmada  verilmiştir.  Fosforlu  gübrenin  
tamamı ekimde  verilmiştir. İkinci  ürün  mısırda  sulamalara  bitki  boyu  15-20 cm.   olduğunda  
başlanmış  ve süt  olum  bitiminde  son  verilmiştir.  Dönem  boyunca   tava usulu ile toplam  8 su  
verilmiştir.  

Buğdayda yağış durumuna göre sapa kalkma, başaklanma ve süt olum dönemlerinde olmak 
üzere toplam üç sulama tava usulü  ile yapılmıştır.  

Mısırda , bitki çıkışından sonra bitki boyu 10 cm olduğunda seyreltme, ilk sudan önce çapa ve 
boğaz doldurma yapılmıştır.  İkinci çapa ise bitki boyu 35- 40 cm olduğunda yapılmıştır. Mısırda 
koçan kurduna , buğday ve mısırda yabancı otlara karşı ilaçlı mücadele yapılmıştır.  

Mısırda  hasat işlemi koçan  kavuzlarının  sararıp  kuruduğu , tanelerin  iyice  sertleştiği  
dönemde  elle  yapılmıştır.  Yanlardan  birer sıra  ve başlardan birer metre kenar tesiri olarak 
değerlendirme dışı bırakıılmıştır.  Her  parselden  elde  edilen  ürün  tartılıp,  nem  ölçme  aleti  ile  
nem  oranı  belirlendikten  sonra  %15  nem  düzeyine  göre  aşağıdaki  formül  yardımıyla  kg / da  
olarak  hesaplanmıştır  (BAYRAK.  1980).  

İstenen  % nemdeki  ağırlık = 
si) % nemistenen   (100  

 ) nem  % - (100ağğırlıkx  Yaş
 

Buğdayda hasat, danelerin olgunlaşıp yeterince sertleştiği devrede parsel biçer döveri ile 
yapılmış ve elde edilen parsel verimleri tartılarak kaydedilmiştir.  Yanlardan ikişer sıra  ve 
başlardan  birer metre kenar tesiri olarak değerlendirme dışı bırakılmıştır. Her yıl hasat neticeleri 
varyans analizi ile değerlendirilmiştir  (Yurtsever,1984).  

 
3. Araştırma Bulguları Ve Tartışma  

 
İkinci ürün mısır-buğday rotasyonunun uygulandığı ve deneme süresince (3 yıl) toplam üç  

defa ikinci ürün mısır ve üç defa da buğday veriminin alındığı araştırmada ,yıllar itibarı ile  alınan 
birleştirilmiş ikinci ürün mısır ve buğday verimleri  çizelge 1’de verilmiştir. Deneme boyunca en 
düşük verimler  kompost ve kimyasal gübrenin uygulanmadığı  konudan alındığı saptanmıştır. 

 
Çizelge 1. Deneme yıllarına ait birleştirilmiş ikinci ürün mısır ve buğday verim sonuçları    

İkinci ürün mısır verimleri Buğday verimleri 
Konular 2004 

(kg/da) 
2005

(kg/da)
2006

(kg/da)
2005

(kg/da)
2006 

(kg/da) 
2007

(kg/da)
A0 539,00 551,60 231,30 240,30 134,90 89,10
A1 849,00 698,40 730,50 410,80 456,30 391,50
A2 940,00 670,60 238,00 391,50 123,00 89,20
A3 1112,00 718,30 241,20 426,40 154,70 120,20
A4 1104,00 722,20 250,00 450,00 130,90 128,10
A5 1152,00 730,20 250,70 465,10 142,80 128,10
A6 1232,00 817,50 263,80 472,90 134,90 124,00

 
Çizelgeden de anlaşıldığı gibi denemeden 2004 yılında alınan  ikinci ürün mısır verimlerinde  

1232  kg/da  verim ile  5 ton/da kompostun  uygulandığı konunun ilk sırayı  aldığı görülmüştür . 
İkinci ürün mısır verimlerinde 2004 yılı için yapılan  varyans  analizleri  sonucunda  konular 
arasında da %5 önemlilik  seviyesinde  istatistiksel  anlamda farklılık  tespit  edilmiştir (Çizelge 2). 
Duncan  Gruplandırmasında  ise  konular verim  bakımından  üç  değişik  grupta  yer almışlardır 
(Çizelge 3).  
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Çizelge 2. Denemeden  alınan mısır verimlerine ait varyans analizi (2004) 

Tablo F Varyasyon 
Kaynakları 

SD KT KO F 
0. 05 0. 01 

Bloklar 2 171,94 85,97 2,58 ns 3,89 6,93 
Konular 6 640,15 106,69 3,20* 3,00 4,82 
Hata 12 400,33 33,36    
Genel 20 1212,43     
 
Çizelge 3.  Verime ait  Duncan gruplandırması (%5) (2004) 

Konular SSR %5 SSR*Sx Ortalamalar Duncan Grupları 
A6 3,42 11,40 31,07 A 
A5 3,40 11,34 29,03 A 
A3 3,36 11,20 28,03 A 
A4 3,33 11,10 27,83 A 
A2 3,23 10,77 23,70 AB 
A1 3,08 10,27 21,40 AB 
A0   13,67    B 
Sd:4.715986 
AÖF(0,05):10,27613 

Sx:3,334705 
 
2005 yılında denemeden alınan buğday  verimlerine bakıldığında 472,9 kg/da ile  en yüksek 

verimin  5 ton/da  kompostun  uygulandığı  konudan alındığı ,yapılan  varyans  analizleri  
sonucunda  konular arasında da %1 önemlilik  seviyesinde  istatistiksel  anlamda farklılık  tespit  
edilmiştir (Çizelge 4).  Duncan  Gruplandırmasında  ise  konular verim  bakımından  iki grupta  yer 
almışlardır (Çizelge 5).  Ayni yıl denemeden  alınan ikinci ürün mısır verimleri  incelendiğinde  
817.5  kg/da  verim ile  5 ton/da  kompostun  uygulandığı  konunun en yüksek verimi verdiği ancak, 
yapılan  varyans  analizleri  sonucunda  konular arasında   istatistiksel anlamda farklılık  olmadığı 
tespit  edilmiştir. 

Denemeden alınan  buğdayın 2006 yılına ait   verimlerinde  456,3 kg / da ile  en yüksek verimin   
kompostun uygulanmadığı ve sadece kimyasal gübrenin uygulandığı  kontrol konusundan alındığı, 
yapılan  varyans  analizleri  sonucunda  konular arasında  %1 önemlilik  seviyesinde  kontrol 
konusu lehine istatistiksel  anlamda farklılık  olduğu tespit  edilmiştir (Çizelge 6).  Duncan  
Gruplandırmasında  ise  konular verim  bakımından  iki grupta  yer almışlardır (Çizelge 7). Ayni 
yılda alınan  ikinci ürün mısır verimlerine bakıldığında  730,5  kg/da   verim ile  kontrol   konusunun  
en yüksek verimi verdiği  ve yapılan  varyans  analizleri  sonucunda  konular arasında   istatistiksel  
anlamda kontrol konusu lehine %1 seviyesinde farklılık  olduğu saptanmıştır (Çizelge 8). Duncan 
gruplandırmasında kontrol konusu tek başına bir grupta yer alırken  diğer tüm konular ayni grupta 
yer almışlardır (Çizelge 9).  

Denemeden alınan  buğday  verimleri  2007 yılı için incelendiğinde  391,5 kg / da ile  en yüksek 
verimin  kontrol  konusundan  alındığı belirlenmiştir. Yapılan  varyans  analizleri  sonucunda  
konular arasında  %1 önemlilik  seviyesinde kontrol konusu lehine istatistiksel  anlamda farklılık  
tespit  edilmiştir (Çizelge 10).  Duncan  Gruplandırmasında  ise  konular verim  bakımından  dört 
grupta  yer almışlardır (Çizelge 11). 
 
Çizelge 4. Denemeden  alınan buğday verimlerine ait varyans analizi (2005) 

Tablo F Varyasyon 
Kaynakları SD KT KO F 

0. 05 0. 01 
Bloklar 2 6,50 3,25 3,31 ns 3,89 6,93 
Konular 6 75,15 12,53 12,77 ** 3,00 4,82 
Hata 12 11,77 0,98    
Genel 20 93,42     
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Çizelge 5. Buğday verimine ait Duncan gruplandırması (%1)(2005) 
Konular SSR %1 SSR*Sx Ortalamalar Duncan Grupları 

A6 4,92 2,81 12,23 A 
A5 4,84 2,77 11,97 A 
A4 4,76 2,72 11,63 A 
A3 4,68 2,68 10,97 A 
A1 4,55 2,60 10,57 A 
A2 4,32 2,47 10,07 A 
A0   6,23 B 
Sd:,8085959 AÖF(0,01): 2,470261 Sx: ,5717636 
 
Çizelge 6. Denemeden alınan buğday verimlerine ait varyans analizi (2006) 

Tablo F Varyasyon 
Kaynakları 

SD KT KO F 
0. 05 0. 01 

Bloklar 2 0,35 0,18 1,04 ns 3,89 6,93 
Konular 6 167,11 27,85 163,91 ** 3,00 4,82 
Hata 12 2,04 0,17    
Genel 20 169,51     
 
Çizelge 7. Buğday verimine ait Duncan gruplandırması (%1) (2006) 

Konular SSR %1 SSR*Sx Ortalamalar Duncan Grupları 
A1 4,92 1,17 11,50 A 
A3 4,84 1,15 3,93 B 
A5 4,76 1,13 3,63 B 
A6 4,68 1,11 3,40 B 
A0 4,55 1,08 3,37 B 
A4 4,32 1,03 3,33 B 
A2   3,13 B 
Sd:,3179826, AÖF(0,01): ,9714368, Sx: ,2248477 
 
Çizelge 8. Denemeden  alınan mısır verimlerine ait varyans analizi (2006) 

Tablo F Varyasyon 
Kaynakları 

SD KT KO F 
0. 05 0. 01 

Bloklar 2 3,75 1,88 1,03ns 3,89 6,93 
Konular 6 385,01 64,17 35,19** 3,00 4,82 
Hata 12 21,88 1,82    
Genel 20 410,64     
 
Çizelge 9.Denemeden  alınan mısır verimlerine ait Duncan gruplandırması (%1)(2006) 

Konular SSR %1 SSR*Sx Ortalamalar Duncan Grupları 
A1 4,92 3,84 18,42 A 
A4 4,84 3,77 6,65 B 
A5 4,76 3,71 6,32 B 
A6 4,68 3,65 6,30 B 
A0 4,55 3,55 6,10 B 
A3 4,32 3,37 6,00 B 
A2   5,83 B 
Sd:1,102536 AÖF(0,01): 3,368248 Sx: ,7796108 
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Çizelge 10. Denemeden  alınan buğday verimlerine ait varyans analizi (2007) 

Tablo F Varyasyon 
Kaynakları 

SD KT KO F 
0. 05 0. 01 

Bloklar 2 1,60 0,80 4,32* 3,89 6,93 
Konular 6 174,92 29,15 157,18 ** 3,00 4,82 
Hata 12 2,23 0,19    
Genel 20 178,75     
 
Çizelge 11. Buğday verimine ait Duncan gruplandırması (%1) (2007) 

Konular SSR %1 SSR*Sx Ortalamalar Duncan Grupları 
A1 4,92 1,22 10,97 A 
A4 4,84 1,20 3,27 B 
A5 4,76 1,18 3,27 B 
A6 4,68 1,16 3,23 B 
A3 4,55 1,13 3,10 B 
A2 4,32 1,07 2,30 BC 
A0   1,90 C 
Sd:,3220233 AÖF(0,01): ,9837811 Sx: ,2277049 

 
Obreza  ve  Reeder (1994) Orman  kökenli  kompostun   kumlu  toprakta   domates- karpuz  

verimi  üzerindeki  etkisini  belirlemek amacı ile  bir rotasyon  programı uygulamışlardır.   
Uygulamada  1,3ton/da  ile  11,2 ton/da  arasında  değişen  miktarlarda  konular  uygulamışlardır.   
Neticede  domates  veriminde  %16,  karpuz  veriminde  ise  %54 ‘e  varan  artışlar  
kaydetmişlerdir.  

Biala ve Wynen  (1998) Bahçe artıklarından  oluşturulmuş komposttaki  besin elementlerinin  
kullanılabilirliliğini  tesbit etmek amacı ile yaptıkları  iki yıllık bir  araştırmada  şu sonuçları elde 
etmişlerdir: 

N  →  %15    1.  yıl  ,  %25-35   2.  yıl mineralize  olmuş  ve kullanılabilir hale  gelmiştir, 
P   →  %50    1.  yıl  ,  %50        2.  yıl mineralize  olmuş  ve kullanılabilir hale  gelmiştir, 
K   → %80    1.  yıl  ,  %20        2.  yıl mineralize  olmuş  ve kullanılabilir hale  gelmiştir, 
Mg → %30    1.  yıl  ,  %70        2.  yıl mineralize  olmuş  ve kullanılabilir hale  gelmiştir.  
Wahid  ve ark.  (1998) Tuzlu-sodik toprakları iyileştirmek amacı ile  yaptıkları  araştırmada  

çiftlik artıklarından oluşturulan kompost, buğday sapı  ve yonca  samanını  ayrı ayrı kullanmışlardır.  
Test bitkisi olarak  buğdayın  kullanıldığı bu araştırmada  çiftlik artıklarından  oluşturulan 
kompostun  % 3 oranında  diğer materyallerden  daha  fazla  tuzluluğu  düşürdüğünü ve  buğday  
verimini  artırdığını  gözlemlemişlerdir.  

Clark  ve ark.  (2000) Orman  kökenli  kompostun   sulu  koşullarda  kumlu  topraklarda  
domates  ve  biber  verimi  üzerindeki  etkisini  tesbit etmek amacı ile yaptıkları  araştırmada  13,4 
ton/da   kompost  uygulamışlar  ve  araştırma  sonunda   domateste  %18-27,  biberde  % 17  verim  
artışı olduğunu  görmüşlerdir.  

Özenç ve ark.  (2001)  zuruf kompostunun (fındık zurufu)  verim ve kalite üzerine olan 
etkilerinin ortaya konulması, toprak özelliklerinde meydana gelen değişimlerin ve yapraklardaki 
besin maddesi miktarlarının saptanması, zuruf kompostunun yararlılığı ve yetiştiricilikte hangi 
oranlarda kullanılabileceğinin tespit edilmesi amacıyla yaptıkları  araştırmada fındık bitkisinin 
beslenme gereksinimi; mineral gübreler, çiftlik gübresi+mineral gübreler ve çiftlik gübresi ile zuruf 
kompostunun artan ikişer dozu (1500-3000 kg/da) ile karşılanmış  ve zuruf kompostu ile çiftlik 
gübresi araştırmada saptanan özellikleri yönüyle genelde benzer etkiler göstermiş, organik madde 
ve alınabilir fosfor ile potasyum kapsamlarına, özellikle de toprak ve yaprakta belirgin şekilde 
potasyum kapsamına zuruf kompostu daha fazla etkide bulunmuştur . Zuruf kompostunun toprağın 
organik madde kapsamını artırmasına ve topraktaki biyolojik aktiviteye bağlı olarak kompostun 
ayrışmaya karşı dirençli olduğu ve bunun çiftlik gübresinde gerçekleşen organik ayrışmadan 
nispeten yavaş olduğu görülmüştür.  Böylece, fındık tarımı yapılan bahçelere uygulanan 
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kompostun organik parçalanma sürecinin uzamasının, fındığın verimini artırmasının ötesinde, daha 
belirgin olarak kalitede olumlu etkilerde bulunduğu tespit edilmiştir.   

Khalilian  ve ark.  (2002a) Orman   artıklarından  oluşturulan  kompostun  pamuk  verimi  
üzerindeki  etkisini  saptamak  amacı  ile  kumlu-tınlı toprakta  üç  yıl  süreyle yürüttükleri  
denemede  1,12 ton/da, 2,24 ton/da  ve  3,36 ton/da  konularını  her yıl  banda  tatbik ederek  ve  
toprağa  karıştırarak    uygulamışlardır.   Araştırma  sonunda    şu  sonuçları elde etmişlerdir: 

Konular                     Artış      
1,12  ton/da       →         % 3,6        
2,24  ton/da        →         % 10,2 
3,36  ton/da       →          % 19,7   verim  artışı  olmuştur 
Khalilian  ve ark.  (2002b) Orman   artıklarından  oluşturulan  kompostun  pamuk  verimi  

üzerindeki  etkisini  saptamak  amacı  ile  kumlu-tınlı toprakta  üç  yıl  süreyle yürüttükleri  
denemede  0,898 ton/da, 1,794 ton/da  ve  2,690 ton/da  konularını  her yıl  yüzeye yayarak  ve 
toprağa  karıştırarak uygulamışlardır.   Araştırma  sununda    şu  sonuçları elde etmişlerdir: 

Konular                     Artış      
0,898  ton/da       →         % 13,3       
1,794  ton/da        →         % 20,2 
2,690  ton/da       →          % 28,5   verim  artışı  olmuştur.  
        
Yapılan kompost  analizinde  elde  edilen  sonuçlar çizelge 12.’de  verilmiştir.   Çizelge 

incelendiğinde bu  tür  çalışmalarda  asıl  belirleyici  faktör  olan  C / N  değerinin  8,8  ve organik  
madde oranının % 48,2  olduğu  görülmektedir. 
 
Çizelge 12. Denemede  kullanılan komposta  ait analiz  sonuçları  

pH  
(SÇ) 

EC 
(mmhos/cm) 

Azot 
% 

OC 
( %) 

C/N 
OM 
( %) 

P2O5 
(%) 

K2O 
 

Cu 
(ppm)

Zn 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Fe 
(ppm) 

7,42 4,27 3,10 27,20 8,80 48,20 0,26 0,66 11,37 44,970 0,77 14,63 
 
4.Sonuç 

 
İkinci ürün mısır-buğday rotasyonunun uygulandığı ve deneme süresince (3 yıl) toplam üç  defa 

ikinci ürün mısır ve üç defa da buğday veriminin alındığı araştırmada ,yıllar itibarı ile  alınan 
verimler incelendiğinde kompostun verim üzerinde  birinci ve ikinci yılda etkili olduğu, üçüncü yılda 
ise etkisini kaybettiği görülmüştür. Bu nedenle bir defada uygulanan 3-4- 5 ton/da kompostun üç 
(ikinci ürün mısır+buğday+ ikinci ürün mısır rotasyonu) üretim periyodu boyunca etkili olduğu, 
önerilen suni gübreye eşdeğerde verim elde edildiği saptanmıştır.  Dolayısıyla işletme imkanları, 
toprağın sürdürülebilirliliği  ve çevre kirliliği de dikkate alınarak üç üretim dönemi için 3 ton- 
kompost /da   uygulaması önerilir.  
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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 uygulanabilirliğini 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 tane verimi, sap verimi, tane/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 tane verimi elde edilmiş, daha az 
otlanma oluşmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Arpa, Azaltılmış toprak işleme, Doğrudan ekim 
 

Reduced Tillage and Direct Seeding Systems on Wheat and Barley 
Production in Ege Region 

 
Abstract 

 
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.) production. 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, Ege 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 effect 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 
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1. Giriş 
 
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 de zaman 
ayırabilmektedir.  

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

Gerçekten, toprağın fakirleşmesinde %84 paya sahip olan su ve rüzgar 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 arkadaşlarının (2003) yaptıkları uzun dönem araştırmalara göre; Macaristan 
koşullarında azatılmış/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 Bölgesinde, 
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. 

 
2. 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 
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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 
kontrolu 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.  

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 makinası 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 ve 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, tane ve sap verimi ile tane/sap oranları 
ölçülmüştür. Verim değerleri 1 m2’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 m2 ‘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/m2) belirlenmiştir. 

Yabancı otların teşhisi sırasında Flora of Turkey ve Tohumlu Bitkiler Sistematiği 
kaynaklarından yararlanılmıştır (Davis,1985, 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). 
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Çizelge 1. Uygulanan toprak işleme sistemleri  
No Toprak işleme sistemleri 

 
Uygulama 

1 Geleneksel   Pulluk + Diskaro + Sürgü +Doğrudan Ekim 
Makinası  

2 Geleneksel  (Kontrollü Trafik) Pulluk + Diskaro + Sürgü +Doğrudan Ekim 
Makinası  

3 Azaltılmış Toprak İşleme-I Rototiller + Doğrudan Ekim Makinası  
4 Azaltılmış Toprak İşleme-II Çizel Ayaklı Rototiller + Doğrudan Ekim Makinası  
5 Azaltılmış Toprak İşleme-III Goble Diskaro + Sürgü + Doğrudan Ekim 

Makinası  
6 Doğrudan Ekim,  

(Tavlı toprak koşullarında ekilmiş ikinci ürün mısır 
anızına) 

Doğrudan Ekim Makinası  

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

Doğrudan Ekim Makinası   

8 Toprak İşlemesiz -Sıfır Toprak İşleme  
(Tavlı toprak koşullarında ekilmiş ikinci ürün mısır 
anızına) 

Doğrudan Ekim Makinası  
 

9 Toprak İşlemesiz -Sıfır Toprak İşleme  
(Kuru toprak koşullarında ekilmiş ikinci ürün mısır 
anızına) 

Doğrudan Ekim Makinası 

 
Çizelge 2. Araştırmada kullanılan alet ve makinalara 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 Makinası Amazone NT-250 4-6 2,5 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Toprağa Olan Etkiler 
  

Farklı toprak işleme sistemlerinin toprağa olan etkileri sırasıyla Şekil 1, 2 ve 3 ‘te verilmiştir. 
Toprak işleme sistemlerinin toprağın hacim ağırlığına, toprağın penetrasyon direncine ve toprağın 
organik madde içeriğine etkileri istatistiki 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/cm3 ’de %26, 1,56 g/cm3’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/cm3 değerini geçmesi suyun toprakta depolanmasını ve kök penetrasyonunu 
engellemektedir (Usda,2008).   

Toprak işleme yöntemlerinin 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.  
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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.  
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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  

 
3.2. 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/m2, Tordylium apulum L. (Girid sakalı) 6,45 adet/m2, Lolium 
temulentum L. (Delice) 4,1 adet/m2, Matricaria chamomilla L. (Kokulu papatya) 2,4 adet/m2, 
Trifolium repens L. (Aküçgül) 1,4 adet/m2, Malva neglecta Wallr. (Ebegümeci) 0,1 adet/m2, Rumex 
sp. (Labada) 0,1 adet/m2 yoğunlukla izlemektedir. 
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Çizelge 3. Farklı toprak işleme sistemlerinin yabancı ot tür ve yoğunluklarına etkisi 

TOPRAK İŞLEME 
SİSTEMLERİ 

Alopecurus 
myosuroides 

Capsella 
bursa-

pastoris 

Tordylium 
apulum 

Lolium 
temulentum 

Matricaria 
chamomilla 

Trifolium 
repens 

Malva 
neglacta 

Rumex 
sp. TOPLAM 

Geleneksel 10 6 6 4 6    32 

Geleneksel 17 6 6 6 10  2  47 

Rototiller  4 4 8 4   2 22 

Rototiller 8 4       12 

Çizel+Rototiller 4 4 4 4     16 

Çizel+Rototiller 24 8 8 2 4    46 

Goble 28 12 8      48 

Goble 16 4  8     28 

Doğrudan ekim 20 28 4 4  12   68 

Doğrudan ekim 40 20 24      84 

Sıfır Toprak İşleme 60 48 28 6     142 

Sıfır Toprak İşleme 56 40  8  16   120 

Genel Ort. 19,5 10,4 6,45 4,1 2,4 1,4 0,1 0,1 44,45 
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Çizelge 3’deki sayım sonuçlarından yararlanılarak deneme alanındaki en yoğun tür olan 
Alopecurus myosuroides ve deneme alanında bulunan tüm yabancı otların yoğunluklarının 
istatistiki grupları Çizelge 4’de görülmektedir. 

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

Alopecurus myosuroides Tüm yabancı otlar 
Toprak İşleme Sistemleri Yoğunluk 

(adet/m2) 
İstatistiki 
Gruplar* Yoğunluk (adet/m2) 

İstatistiki 
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 İşleme 48 B 113 b 
*Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir (Duncan p≤0,05). 

 
Yapılan istatistiki 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 gerek 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. 

 
3.3. Ürün Verimine Etkileri 

 
Toprak işleme sistemlerinin ürün verimlerine etkileri farklı bulunmuştur. Yöntemlerin buğday 

verimine etkileri istatistiki olarak önemsiz bulunurken (Şekil 4,5 ve 6) , arpa’da tane verimine ve 
tane/sap oranına etkileri önemli bulunmuş, ancak sap verimine etkisi önemsiz çıkmıştır (Şekil 7, 8 
ve 9). Buğday’da ortalama sap verimi 1094 kg/da elde edilmiştir. Her ne kadar buğday’da tane 
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 tane/sap oranı % 46,5 olarak 
bulunmuştur.  

Sistemlerin arpa verimine etkileri istatistik olarak sap verimi hariç önemli bulunmuştur (Şekil 7, 
8 ve 9). Arpa’da ortalama sap verimi 937 kg da-1 civarında elde edilmiştir. Geleneksel toprak 
işleme, doğrudan ekim ve sıfır toprak işlemenin yapıldığı parsellerde yüksek tane verimi elde 
edilirken, azaltılmış toprak işleme yöntemlerinde arpa tane verimi düşük bulunmuştur. En yüksek 
arpa tane 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 4.  Farklı toprak işleme sistemlerinin buğdayda sap verimine etkisi  
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Şekil 5.  Farklı toprak işleme sistemlerinin buğdayda tane verimine etkisi  
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Şekil 6.  Farklı toprak işleme sistemlerinin buğdayda tane/sap oranlarına 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 tane verimine etkisi  
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Şekil 9.  Farklı toprak işleme sistemlerinin arpada tane/sap oranlarına etkisi 

 
4. 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.  
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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 
istatistiki olarak hiçbir fark bulunmamıştır. Arpada ise tane 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 yaratmadan yakıt ve zamandan 
tasarruf sağlarsa da yabancı otlanma açısından önemli bir sorun yaratmaktadırlar. 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 makinalarının kullanımı da doğrudan ekim ve sıfır 
toprak işleme tekniklerinin ülkemizde benimsenmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacaktır.  
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Konya Yöresinde Buğdayın Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteği 
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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 Kelimeler: Konya, Buğday, Fosfor, Azot 

 
Requetion of Fertilizer With Nitrogen and Phosphorus of Wheat in Konya 

Province 
 

Abstract 
 
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 

 
1. Giriş 

 
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 miktarı ile,  ürün verimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi gereklidir. Konya 
Yöresinde toprakların buğdaya besin maddesi sağlama kapasitelerini ve uygulanan azotlu ve 
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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.  
 
2. 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 deseni’ne 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.  
 
3. Sonuçlar ve Tartışma 
3.1. 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.  

 
3.2 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. 
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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 Çizelge ve 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. Yukarda verilen 
eşitliklere göre sulanır şartlarda 20. kg N/da azot seviyesine kadar dane verimi artmaktadır. Daha 
yüksek azotlu gübre uygulamaları dene 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. Bu 
bakımdan nisan 2008 fiyatlarına göre 1 kg azotun 2.9 YTL,  Sulanır şartlarda yetiştirilen Bezostaya-
I buğday çeşidinin fiyatının 0.62 YTL, Doğal yağış şartları altında yetiştirilen Gerek-79 buğday 
çeşidinin fiyatının da, 0.58YTL 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.  
 
3.2 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’de; Çizelge 
4’de verilmiştir. 

Çizelge 3'ün incelenmesiyle de anlaşılacağı gibi, sulanır şartlarda gübreleme ile dane 
veriminde meydana gelen nisbi 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. 
 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 283

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 

 
Doğal yağış şartlarında yetiştirilen buğdayda fosforlu gübreleme ile dane veriminde meydana 

gelen nisbi 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 (Çizelge4) 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= 0.66xx) % 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 
% 56.6 oranında bir artış sağlamak mümkündür.  
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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, mümkün 
iken, fosfor kapsamı 10.0 kg P2O5/da olan topraklarda topraklar da 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  
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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) 

Azami ürünün farklı seviyeleri için uygulanması gerekli gübre miktarları Toprak analiz 
değeri %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 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.  
 
Çizelge 6. Yağışa bağlı olarak yetiştirilen buğdaya toprak analiz değerlerine göre farklı ürün 
seviyeleri için uygulanması gerekli gübre miktarları (kg P2O5/da) 

Azami ürünün farklı seviyeleri için uygulanması gerekli gübre miktarları Toprak analiz 
değeri %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 
etkinlikkatsayıları 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. 
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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 artışı 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.  
 
Çizelge 7 Sulanır Şartlarda fosfor uygulamalarına bağlı olarak üründe meydana gelen artışlar 
(kg/da). 

Fosfor analiz değerleri 
(kg P2O5/da) 

1. 0 3.0 5.0 7.0 

G
üb

re
 M

ik
ta

rı 
(k
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2O

5/d
a)
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(Y
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) 

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 2.1YTL, ekmeklik buğday fiyatının da 0.58 YTL 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 
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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 artışı 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 YTL, ekmeklik buğday fiyatının da 0.58 YTL 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 
sebeb olmamaktadır. 
 
Çizelge 8 Doğal yağış Şartlarında fosfor uygulamalarına bağlı olarak üründe meydana gelen 
artışlar (kg/da) 

Fosfor analiz değerleri 
(kg P2O5/da) 

1. 0 3.0 5.0 7.0 
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Ürün Artıı 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 
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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 
P2 O5/da analiz değeri gösteren topraklar için yapıldığı takdirde uygulanması gerekli gübre 
miktarları sırasıyla 10 kg P2 O5/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 taktirde, 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. 
 
3.3 Tartışma 

 
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 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. Çünki 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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Özet 
 

Herhangi bir bitki üzerinde yaşayıp çoğalabilen organizmalar “parazit” olarak nitelendirilmektedir. 
Konukçu bitki üzerinde gelişmelerine devam eden parazitler bitkiye zarar verirlerse, bunlar o zaman “patojen” 
olarak ifade edilirler. Herhangi bir patojen konukçu bir bitki üzerinde normal yaşam döngüsünü sürdürürse, 
bitki hassas, patojen virülent ve konukçu-patojen arasındaki ilişkiler ise uyumlu olarak tanımlanmaktadır. Her 
hangi bir patojen konukçu bitki üzerinde gelişme ve çoğalmasını tümüyle durdurursa, bu durumda konukçu 
bitki dayanıklı, patojen avirülent ve konukçu-patojen arasındaki ilişkiler de uyumsuz olarak belirtilmektedir. 
Hastalıklara dayanıklılığın kalıtımı, Monogenik yani dayanıklılığın tek gen kalıtımı ve Poligenik yani 
dayanıklılığın birden fazla genin kalıtımı ile kontrol edilmektedir. Hastalıklara dayanıklılığın kalıtımını ortaya 
çıkarmak için en yaygın olarak kullanılan yöntemler Gen Tahminlenmesi, Genetik ve Sitogenetik analizlerdir. 
Tahıllarda konukçu bitki dayanıklılığının etkin bir şekilde kullanımı için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar; 
Dayanıklılık genlerinin konukçu bitkide bir araya getirilerek gen piramidinin oluşturulması ve çok hatlı çeşitlerin 
ya da çeşit karışımlarının geliştirilmesidir 
 
Anahtar Kelimeler: Tahıllar, Hastalık, Kalıtım, Monogenik, Poligenik. 

 
The Principles of Disease Resistance in Cereals 

Abstract 
 

The survival organisms on the host plant are called as “parasite”. They are expressed “pathogen” if the 
parasite develops by damaging on the host plant. If the pathogen can survive on the host plant, the host-
pathogen interaction is the compatible, the plant is susceptible and the pathogen is virulence. If the pathogen 
stops the sporulation on the host plant, the host-pathogen interaction is the incompatible, the plant is 
resistance and the pathogen is avirulent. The inheritance of the disease resistance controls as the monogenic 
(single gene) and polygenic (many genes) resistance. Gene postulation, genetic and cyctogenetic analysis are 
the commonly used methods for identifying the disease resistance. There are some methods for using 
efficiently of  the resistance host plant in breeding programmes. These are gene pyramids, gene deployment 
and improving of the cultivar mixtures and multilines. 
 
Key Words: Cereals, Disease, Inheritance, Monogenic, Polygenic. 
  
1. Genel Tanımlar 

 
Herhangi bir bitki üzerinde yaşayıp çoğalabilen organizmalar “parazit” olarak 

nitelendirilmektedir. Parazitler üzerinde yaşadıkları bitkilere her zaman bir zarar vermemektedirler. 
Konukçu bitki üzerinde gelişmelerine devam eden parazitler bitkiye zarar verirlerse, bunlar o zaman 
“patojen” olarak ifade edilirler. Örneğin ortak yaşam gösteren azot bakterileri bitkilere zararlı 
olmayıp yararlı iken, pek çok pas mantarı önemli pas hastalıklarına neden olmaktadırlar. Bu 
nedenle bir patojen mutlaka bir parazit olması gerekir iken, tüm parazitlerin hepsi patojen olarak 
nitelendirilmemektedir.  

Tahıllarda hastalık oluşturan parazitler olarak tanımlanabilecek olan patojenler mantar, bakteri, 
virus ve nematod şeklindeki organizmalardır. Bu patojenik etmenlerden; Puccinia (pas), Ustilago 
(rastık), Tilletia (sürme), Erysiphe (külleme), Septoria (septorya), Alternaria (alternarya), Fusarium 
(fuzaryum), Helminthosporium (helminthosporyum), Xanthomanas ve Pseudomanas (bakteriyel 
yanıklıklar) ve Barley Yellow Dwarf Virus (Arpa sarı cücelik virüsü) dünyada en yaygın olan ve 
tahıllarda en fazla ekonomik zarara neden olan etmenlerdir.  
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Bitkilerde patojenlere tepki olarak ortaya çıkan dayanıklılık, patojenin üzerinde yaşayabildiği 
konukçu bitki ile patojen arasındaki ilişkiler açısından değerlendirilmektedir. Konukçu-patojen 
ilişkilerine göre; 

a) Herhangi bir patojen konukçu bir bitki üzerinde normal yaşam döngüsünü sürdürürse, bitki 
hassas, patojen virülent ve konukçu-patojen arasındaki ilişkiler ise uyumlu olarak 
tanımlanmaktadır. Patojen bitki üzerinde normal gelişimini sürdürürken, bitkide her hangi bir zarar 
ortaya çıkmıyorsa, bitki o patojene karşı tolerant denir. 

b) Herhangi bir patojen konukçu bitki üzerinde gelişme ve çoğalmasını tümüyle durdurursa, 
bu durumda konukçu bitki dayanıklı, patojen avirülent ve konukçu-patojen arasındaki ilişkiler de 
uyumsuz olarak belirtilmektedir (Çizelge 1).  

c) Her hangi bir patojen konukçu bitki üzerinde gelişmeye başlamakta fakat konukçu hücrenin 
etrafındaki komşu hücreler hızlı bir şekilde apostosise (programlanmış hücre ölümü) geçerek 
patojenin konukçu bitkide yayılması önleniyorsa bu durum Aşırı Duyarlılık (Hipersensitif Tepki) 
olarak tanımlanmaktadır (Tör 1998). 
 
Çizelge 1. Konukçu Patojen İlişkileri. 

 Konukçu Bitkinin Genotipi 
Patojenin Genotipi RR Rr rr 
AA(Avirülent) Dayanıklı Dayanıklı Hassas 
Aa(Avirülent) Dayanıklı Dayanıklı Hassas 
aa(Virülent) Hassas Hassas Hassas 

 
Konukçu bitki-patojen ilişkilerinde, gerek konukçu bitki ve gerekse patojenik organizma kendi 

yaşam döngüsünü devam ettirmek istediğinden, konukçu bitki dayanıklılık genleri ile patojene karşı 
koymaya çalışırken,  patojen de yeni ırklar oluşturarak konukçu bitkinin dayanıklılığını kırmaya 
çalışacaktır. Patojende yeni ırkların oluşturulması mutasyon, rekombinasyon ve paraseksüel 
çoğalma yoluyla ortaya çıkmaktadır. H.H. Flor (1971), ketende keten pası (Melampsora lini) 
üzerindeki çalışmaları sonucunda; konukçu bitkilerde dayanıklılığı sağlayan her bir gene karşı 
patojende bu gene karşılık gelen ve patojenin virülensliğini kontrol eden bir genin bulunduğunu 
belirterek “gene karşı gen” hipotezini öne sürmüştür. Konukçu-patojen arasıdaki bu tip etkileşimler 
doğal koşullarda sürekli olarak meydana gelmektedir. Bu nedenle konukçu bitkilerin dayanıklılık 
genlerinin etkilerini kırabilecek yeni ırklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum aynı çevre koşullarında 
olabileceği gibi, başka bölgelerde gerçekleşerek taşınabilmeleri de mümkündür. Yeni pas ırklarının 
bir bölgede ortaya çıkarak, dünyanın birçok bölgesine taşınması bunun en güzel örneğidir. Bunun 
bir örneği de ülkemizde yaşanmıştır. 1995 Yılında Çukurova Bölgesinde görülen sarı pas 
epidemisinde daha önce sarı pasa dayanıklı olarak bilinen Seri 82 çeşidini hastalandırmış ve 
önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına neden olmuştur (Akın 2007). Bu nedenle bütün 
bölgelerde patojen virülanslığındaki değişimlerin izlenmesi ve buna bağlı olarak yeni patojen 
ırklarına dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, tahıllarda hastalık etmenlerine karşı mücadelenin sürekli 
olması gerektiğini de ortaya koymaktadır. 

Konukçu bitkilerde patojene karşı dayanıklılık; 
a) Irka özel dayanıklılık, 
b) Irka özel olmayan dayanıklılık şeklinde ortaya çıkmaktadır.  
Irka özel dayanıklılık (Vertikal dayanıklılık) tipinde, konukçu bir bitki patojenin bazı fizyolojik 

ırklarına dayanıklı iken patojenin diğer ırklarına hassas olmaktadır. Bu tip dayanıklılık büyük etkili 
genlerle sağlanmaktadır. Ancak birkaç büyük genle sağlanan bu tip dayanıklılık, patojenlerin 
ortamdaki yoğunluğu ve yeni ırkların ortaya çıkması ile kolaylıkla kırıldığından çok arzulanan bir 
dayanıklılık tipi olmamaktadır (Singh and Rajaram 2002). 

Irka özel olmayan dayanıklılık (Horizontal dayanıklılık) ise, konukçunun patojenin tüm ırklarına 
karşı dayanıklılık göstermesidir. Bu tip dayanıklılıkta orta derecede etkili olan çok sayıda gen ya da 
bunların etkileşimleri rol oynamaktadır. Bu tip dayanıklılık, tarla dayanıklılığı, genel dayanıklılık ya 
da yatay dayanıklılık olarak da ifade edilmektedir. Yatay dayanıklılık arasında sayılan yavaş 
paslanma (slow rusting) ya da kısmi dayanıklılıkta konukçu bitkinin bir patojenin bütün patotiplerine 
karşı, düşük düzeylerden orta şiddete kadar değişen düzeylerde hastalığın ortaya çıkmasıdır. Bu 
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durum, duyarlı bir hastalık belirtisi gözlenmesine karşın, aynı zamanda epidemi oluşmaması halidir. 
Bir epideminin ortaya çıkmaması ya da az olarak gelişmesi durumunda, hastalık sporlarının 
gelişmesinin ve canlılığının az olması, ürediosporların küçüklüğü, enfeksiyon şiddetinin düşük 
olması ve uzun süreli durağan dönemin varlığı gibi yavaş paslanmaya yol açan etmenler birlikte 
neden olmaktadırlar (Akın 2007). 

 
2. Dayanıklılığın Kalıtımı 

 
Patojenlere karşı dayanıklılık birçok gen ya da gen kombinasyonları ile sağlanabilir. Genetik 

çalışmalarda dayanıklılık iki grupta toplanmıştır. 
1) Monogenik ya da dayanıklılığın tek gen kalıtımı ile kontrol edilmesi, 
2) Poligenik ya da dayanıklılığın birden fazla genin kalıtımı ile kontrol edilmesidir. 
Bir hastalığa karşı dayanıklılık, tek bir gen tarafından kontrol ediliyorsa, bu genin etkisi 

genellikle belirgin olup üzerinde çalışılması nispeten kolaydır. Birden çok genin etkili olduğu 
dayanıklılıkta ise kalıtım çok belirgin olmadığı gibi, dayanıklılığı sağlamak için bu genler eklemeli 
etkili olarak hareket etmektedirler. Gen sayısı arttıkça dayanıklılık seviyesi de yükselmektedir.  

Poligenik kalıtım gösteren dayanıklılık iki grupta incelenebilir. Dayanıklılığın iki, üç gen gibi az 
sayıda olması durumuna oligenik dayanıklılık denmektedir. Bu tip dayanıklılık büyük gen (major 
gen) dayanıklılığı olarak ta ifade edilir. Çok sayıda küçük etkili genin oluşturduğu poligenik kalıtım 
ise minör gen dayanıklılığı olarak belirtilmektedir.  

Irka özel dayanıklılıkta büyük etkili genler kullanılmaktadır. Bu nedenle ıslahta seleksiyon 
yapmak nispeten kolaylaşmaktadır. Bu tip dayanıklılıkta patojen populasyonu üzerine önemli 
ölçüde seleksiyon baskısı yapılmaktadır. Bu yüzden patojen yeni ırkları ile bu özel dayanıklılık 
engelini aşabilmektedirler. Irka özel dayanıklılığın kırılması hızlı olmaktadır. Bu nedenle, yeni 
gelişen virülent patojen ırklarını kontrol etmek için ıslahçı yeni dayanıklılık genleri veya gen 
kombinasyonları ile sürekli olarak yeni çeşitler geliştirmek zorundadır. 

Poligenik (çok genli) dayanıklılık, patojen populasyonu üzerine oldukça az seleksiyon baskısı 
yapmaktadır. Bu tip dayanıklılığa sahip çeşitler patojen populasyonunun bozulmasına çok az sebep 
olduklarından dayanıklılık daha uzun süreli olmaktadır. 

 
3. Dayanıklılığın Genetik Temelleri 

 
Çok sayıdaki farklı dayanıklılık geni veya bu genlerin kombinasyonları bitkileri hastalık 

patojenlerine karşı dayanıklı hale getirmektedir. Herhangi bir konukçu üzerine patojenin virülensliği 
söz konusu ise o zaman bitkideki dayanıklılık genlerinin etkisi ortaya çıkmıyor demektir. Üstelik bir 
patojen ırkı, bitkideki birkaç dayanıklılık genine karşı virülensliğe de sahip olabilmektedir. 
Dayanıklılığın genetik temelini ortaya çıkarmada virülens ve avirülensliği bilinen patojen ırklarının 
kullanılması önemlidir. Aynı zamanda, saf patojen ırklarının kullanılması ve mümkün olduğunca tek 
ırkın kullanılması gerekmektedir.  

Konukçu bitkideki dayanıklılık genlerinin saptanması amacıyla, gen tahminlemesi, genetik ve 
sitogenetik analiz yöntemleri kullanılmaktadır. 

 
4. Gen Tahminlemesi 
 

Bu amaçla daha önceden belirlenmiş dayanıklılık genlerine sahip konukçu bitkilerle beraber, 
dayanıklılık genleri bilinmeyen çeşit, bir seri avirülans ya da virülans genli patojen izolatlarıyla test 
edilmektedir. Dayanıklılık genlerini tahminlemede, dayanıklılık genleri bilinen genotiplerin 
enfeksiyon tipleri ile test edilen çeşidin enfeksiyon tipleri tüm izolatlar için karşılaştırılmaktadır. 
Düşük düzeyde ya da enfeksiyon oluşmaması, konukçu bitkide bulunan özgün bir dayanıklılık 
geninin bu patojene karşı mücadele ettiğini ve patojenin o gene karşı avirülent olduğunu 
göstermektedir. Buna karşın yüksek düzeydeki enfeksiyon tipleri konukçu ve patojen arasında bir 
uyumun olduğunu ve patojenin konukçudaki dayanıklılık genlerine karşı virülent olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yani test edilen çeşitteki yüksek bir enfeksiyon tipi, bu çeşidin patojenin izolatına 
karşı bir dayanıklılık genine sahip olmadığını göstermektedir. Örneğin Sr5 dayanıklılık geni 
karşısında avirülent olan bir patojen izolatı ile test edilen çeşitte yüksek bir enfeksiyon ortaya 
çıkıyorsa, bu çeşitte Sr5 dayanıklılık geninin bulunmadığı sonucuna varılır. 
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5. Genetik Analizler 
  
Bu amaçla dayanıklı ve hassas çeşitler ya da farklı dayanıklılık genlerine sahip çeşitler 

melezlenmekte ve açılma gösteren generasyonlarda dayanıklılık genlerinin kalıtımları 
incelenmektedir. Bu yöntemde, dayanıklı çeşit, hassas olan ebeveyn ile melezlenmektedir. F1 
bitkileri üzerindeki gözlemlerde, bitkiler dayanıklı ise dayanıklılığın baskın bir özellik olduğu 
anlaşılır. F1 generasyonundan elde edilen tohumların ekilmesi ile F2 generasyonu elde edilmektedir. 
Aynı zamanda F1 bitkileri hassas olan ebeveyn ile melezlenirse geriye melez (GM1) populasyonu 
oluşturulur. F2 ve GM1 populasyonu üzerindeki açılmalara göre dayanıklılık genleri tahminlenebilir. 
Ancak F3 generasyonu ve GM2 generasyonlarının incelenmesi ile dayanıklılık genlerinin 
doğrulamasının yapılması daha uygundur (Roelfs et al. 1992). 

Dayanıklılık genleri arasında linkage söz konusu olmadığında, Mendel kurallarına göre, F2 
generasyonundaki açılma oranlarına dayalı olarak analizlerde aşağıdaki sonuçlara ulaşılır. 

3 Dayanıklı: 1 Hassas oranındaki F2 açılması dayanıklılığın 1 dominant gen tarafından, 
1 Dayanıklı: 3 Hassas oranındaki F2 açılması dayanıklılığın 1 resesif gen tarafından, 
13 Dayanıklı: 3 Hassas oranındaki F2 açılması dayanıklılığın 1 dominant ile 1 resesif gen 

tarafından, 
7 Dayanıklı: 9 Hassas oranındaki F2 açılması dayanıklılığın 2 resesif gen tarafından, 
15 Dayanıklı: 1 Hassas oranındaki F2 açılması dayanıklılığın 2 dominant gen tarafından, 
9 Dayanıklı: 7 Hassas oranındaki F2 açılması dayanıklılığın 2 tamamlayıcı (komplementer) 

gen tarafından idare edildiğini ortaya koymaktadır. 
F3 hatlarını elde etmek için F2 generasyonundaki bitkiler teksel olarak hasat edilirler. F3 

hatlarındaki açılma, bu döllerin dayanıklılık tepkilerine dayalı olarak bireysel F2 bitkilerinin genotipik 
sınıflandırılmasına olanak vermektedir. F3 hatlarının açılma oranı dayanıklılık genlerinin daha kesin 
bir şekilde tahminlenme olanağını sağlamaktadır. 

F1 bitkilerinin hassas (dayanıklılık baskın) ya da dayanıklı (dayanıklılık çekinik) ebeveyn ile 
geriye melezlenmesi yapılabilmektedir. Örneğin, hastalığa dayanıklı F1’lerin hassas ebeveyn ile 
geriye melezlenmesi durumunda, geriye melez açılma oranlarına dayalı olarak analizlerde 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılır. 

1 Dayanıklı: 1 Hassas oranında GM1 açılması dayanıklılığın 1 dominant gen tarafından, 
3 Dayanıklı:  1 Hassas oranındaki GM1 açılması dayanıklılığın 2 dominant gen tarafından, 
7 Dayanıklı: 1 Hassas oranındaki GM1 açılması dayanıklılığın 3 dominant gen tarafından idare 

edildiğini ortaya koymaktadır. 
 

6. Sitogenetik Analizler 
 
Bu amaçla monozomik (bir kromozomu eksik) ve telozomik (bir kromozom kolu eksik) bitkiler 

kullanılmaktadır. Kromozom üzerinde herhangi bir dayanıklılık geninin yerini belirlemek için, tüm 
kromozomları bakımından monozomik hale getirilen hassas genotiplerle, dayanıklılık genlerine 
sahip normal (kromozom takımı  tam) çeşitlerin melezlenmesi ve açılma gösteren generasyonların 
incelenmesi gereklidir. Dayanıklılık baskın bir genetik yapıda ise, dayanıklı x monozomik buğday 
melezinin F2 açılması 3 Dayanıklı : 1 Hassas şeklinde olmaktadır. Bu durumda dayanıklılık geni bu 
eksik kromozomda yer almamıştır. Ancak F2 generasyonunda 97 Dayanıklı : 3 Hassas şeklinde 
açılma gösteren monozomik melezinde, dayanıklılık geninin bu eksik kromozomda yer aldığı 
anlaşılmaktadır. Bu durum 21 monozomik buğdayın sadece birisinde gözlenecektir. Bu oran ilgili 
kromozoma ve bitkinin yetiştirildiği ortama göre biraz farklılık gösterebilecektir. F2 
populasyonundaki hassas bitkilerin çok az frekansta (yaklaşık % 3) olması, 20 kromozomlu 
monozomik erkek gametlerin yaklaşık % 3 oranında dölleme frekansına, 21 kromozomlu normal 
erkek gametlerin ise % 97 dölleme frekansına sahip olmalarından ileri gelmektedir (Roelfs et al. 
1992). 

 
7. Dayanıklılık Genlerinin Kullanılması 

 
Tahıllarda son yüzyılda yapılan çalışmalar sonucunda, hastalıkların kontrolü için en etkin 

yöntemin dayanıklı çeşitler geliştirmek olduğunu göstermektedir. Özellikle tahıllarda pas sporlarının 
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çok kısa sürede çok uzak bölgelere taşınabilmesi, yeni ırkların hızlı bir şekilde etkin hale geçmesini 
ve bu nedenle de dayanıklılık ıslahı çalışmalarının sürekli etkin olmasını zorunlu kılmaktadır. 

Tahıllarda konukçu bitki dayanıklılığının etkin bir şekilde kullanımı için birkaç yöntem 
bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Dayanıklılık genlerinin konukçu bitkide bir araya getirilerek gen piramidinin oluşturulması, 
2. Çok hatlı çeşitlerin ya da çeşit karışımlarının geliştirilmesidir.     
 

8. Dayanıklılık Genlerinin Piramitlenmesi 
 
Herhangi bir hastalığa dayanıklılığın daha geniş bir genetik tabanını oluşturmak amacıyla, 

birkaç tane dayanıklılık geninin tek bir çeşitte bir araya getirilmesidir. Bunun için öncelikle genetik 
olarak farklı dayanıklılık gen kaynaklarının belirlenmesi ve bu dayanıklılık genlerinin yüksek verimli 
ve geniş adaptasyonu olan hatlara sokulmasıdır. 

Buğdayda kahverengi ve sarı pasa karşı uzun süreli dayanıklılık, eklemeli etkiye sahip minör 
etkili genlerin interaksiyonuna bağlıdır. Yapılan çalışmalar sonucunda, minör etkiye sahip bu tür 
dayanıklılık genlerinin 4-5 tanesinin bir araya getirilmesi ile yüksek seviyede dayanıklılığın elde 
edilebileceğini göstermiştir (Şekil 1). Pasa duyarlı ve yavaş paslanma özelliğine sahip çeşitlerin 
hastalık gelişim eğrileri incelendiğinde, hatlarda ne kadar fazla minör etkiye sahip yavaş paslanma 
geni bulunursa, hastalık gelişim eğrisinin o kadar düşük seviyede kaldığı ortaya konmuştur (Singh 
et al. 2004). 

Uluslararası Buğday ve Mısır Araştırma Merkezi (CIMMYT)’nde yapılan kalıtım çalışmaları, 
dayanıklılık genlerinin bitkilerde tek tek bulunmasının çok küçük ya da orta düzeyde bir hastalığa 
dayanıklılık sağladığını, yüksek düzeydeki  bir hastalığa dayanıklılığın ancak en az 3-5 genin bir 
arada bulunması ile mümkün olduğunu göstermektedir. CIMMYT’deki dayanıklılık ıslahı 
çalışmalarında, yüksek verimli ve hastalığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi sırasında, orta ve 
yüksek düzeyde yavaş paslanma gösteren ebeveynlerle tekli melezlemeler yapılmakta ve F1 
bitkileri yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerle çoklu melezlemeye tabi tutulmakta ve açılan 
generasyonlarda seleksiyon yapılarak hastalıklara dayanıklı yeni çeşitler geliştirilmektedir (Akın 
2007). 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Kahverengi ve sarı pasa karşı farklı seviyelerde dayanıklılık gösteren buğday hatlarının 
hastalık gelişim eğrileri (Singh et al. 2004). 
 
9. Çok Hatlı Varyeteler ya da Çeşit Karışımları 

 
Bir bölgede mevcut fizyolojik ırkların tümüne karşı dayanıklı çeşit yoksa, o zaman çok hatlı 

varyeteler (multiline) ya da çeşit karışımları oluşturulur. Bunların oluşturulmasında farklı dayanıklılık 
genleri taşıyan hatlar karıştırılır. Her hattın belirli fizyolojik ırklara karşı mukavemet geni 
bulunmaktadır. Bu nedenle hastalık epidemisinin meydana geldiği yıllarda bazı bitkiler 
hastalanmaktadır. Ancak verim kaybı hassas çeşitler kadar ortaya çıkmamaktadır. 

Çeşit karışımları ve çok hatlı varyeteler ticari olarak büyük ölçüde kullanılmamaktadır. Çeşit 
karışımları yüksek verimli ve iyi adaptasyon gösteren çeşitlerin seçilmesiyle ve geriye melezleme 
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ile farklı dayanıklılık kaynaklarından gelen genlerin bu çeşitlere aktarılmasıyla geliştirilmektedir. Bu 
amaçla öncelikle bölgede yaygın olan fizyolojik ırkların bilinmesi gerekmektedir. Hastalık 
patojeninin fizyolojik ırk deseninde bir değişim söz konusu olduğunda, çok hatlı varyetelerin bileşimi 
de buna paralel olarak değiştirilmesi gerekmektedir. 
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Özet 
 

Toprak kaynaklı tahıl patojenlerinden kök ve kök boğazı çürüklükleri ve nematodlar Türkiye ve dünyada 
tahıl yetiştirilen her bölgede özellikle kuru alanlarda önemli verim kayıplarına yol açmaktadır. Fusarium 
pseudograminearum ve F. culmorum en yaygın kök boğazı çürüklüğü hastalık etmenlerini oluştururken, en 
önemli kök çürüklüğü hastalık etmeni Bipolaris sorokiniana olarak bilinmektedir. Tahılda en fazla verim 
kaybına yol açan nematod türleri arasında birkaç tahıl kist nematod türü (Heterodera spp.) ile iki kök lezyon 
nematodu (Pratylenchus thornei ve P. neglectus) başta gelmektedir. Toprak kaynaklı olan ve bitkinin 
köklerinde zararlı olan bu tahıl patojenlerinin birkaçı genellikle bir kompleks olarak bulunmaktadır. Dünyanın 
tahıl yetiştirilen birçok araştırma sonuçlarına göre bu etmenlerin tahılda % 5–50 arasında verim kaybına yol 
açmaktadır (Diehl et al., 1983, Burgess et al., 2001, Singh et al., 2005, Nicol and Rivoal, 2008). Ülkemizde 
son yıllarda yapılan çalışmalarda yaygın olarak ekilen kışlık buğday çeşitlerinde hastalıkla bulaşık alanlarda 
kök çürüklüğü ve tahıl nematodlarından dolayı verim kaybının sırasıyla %  42 ve % 45 olduğu saptanmıştır 
(Hekimham et al., 2004, Nicol et al., 2005). Bitki gelişiminin zayıf olduğu özellikle kurak geçen yıllarda verimde 
azalma daha fazla olmaktadır. Kök boğazı ve kök çürüklüğü hastalıkları ve nematodla mücadelede ekim 
nöbeti, ekim zamanının değiştirilmesi gibi kültürel yöntemler kısmen etkili olmaktadır. Toprak altında ve bitki 
köklerini etkilemesi nedeniyle bu patojenlerle mücadelede tarla ve sera testlerinin zorluğundan dolayı 
dayanıklılık konusunda yapılan çalışmalar diğer hastalık çalışmalarının gerisinde bulunmaktadır. Bununla 
birlikte şimdiye kadar yapılan dayanıklılık çalışmaları umut vericidir. Dünyada ve ülkemizde yapılan testler 
sonucunda çok fazla olmasa da bazı dayanıklılık kaynaklarının etkili olduğu belirlenmiştir. Bulunan ve bundan 
sonra bulunacak kaynakların kullanılmasıyla bu hastalıklara karşı dayanıklılıkta önemli sonuçlar alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tahıl, Kök ve kök boğazı çürüklüğü, Tahıl kist nematodu, Kök lezyon nematodu, 
Dayanıklılık. 
 

The Cereal Root Rots and Nematodes Which Cause Yield Losses in Dry 
Areas: Current Situation and Control Methodes 

 
Abstract 
 

Soil borne pathogens including Dryland Root Rots and Cereal Nematodes are causing economic yield 
loss in the rainfed areas of Turkey and many parts of the world where cereals are grown. The most common 
crown and foot rotting pathogens include two species of Fusarium,  F. pseudograminearum and F. culmorum 
and also the fungus known as common root rot Bipolaris sorokiniana.  With the cereal Nematodes two groups 
are commonly found on wheat roots and include several species of the Cereal Cyst Nematode (CCN) 
Heterodera spp. and two important species of the Root Lesion Nematode (RLN) Pratylenchus thornei and P. 
neglectus. Frequently two or more soil borne pathogens can occur in the soil at one time, making a disease 
complex. Yield loss caused by these pathogens has been reviewed and documented in many regions of the 
world with losses reported between 3-50% (Diehl et al., 1983, Burgess et al., 2001, Singh et al., 2005, Nicol 
and Rivoal, 2008).  Recent yield losses studies in Turkey have confirmed that cereal root rots and cereal 
nematodes are associated with yield losses of 42 and 45% in commonly cultivated winter wheats (Hekimham 
et al., 2004, Nicol et al., 2005). Yield losses are generally higher when the crop development is stressed and 
the season is dry. In the control of the crown and root rots and the cereal nematodes, the cultural methods 
such as crop rotation and the changing sowing date are useful are not always possible, especially where 
cereal monoculture systems are practiced. Resistance which is a reduction in the inoculum of the pathogen is 
one of the most economical and effective control measures, however the difficulties of screening for these 
pathogens under field and greenhouse conditions, there are fewer studies than the other diseases. Recent 
resistance studies both in Turkey and other parts of the world have identified varieties and lines have been 
identified against these pathogens, when combined with high yielding tolerant germplasm should offer useful 
control of these pathogens. 

 
Key Words: Cereal, Root and crown rot, Cereal cyst nematode, Root lesion nematode, Resistance. 
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1. Türkiye’de Buğday Yetiştirilen Alanlarda Görülen Kök ve Kök Boğazı Patojenleri ve 
Nematodlar 
 

Kök ve kök boğazı çürüklüğü ve nematodlar gibi toprak kaynaklı hastalıklar, özellikle kuru 
alanlarda dünya buğday üretimini etkileyen önemli etkenlerdendir. Fusarium pseudograminearum 
(eski ismi F. graminearum Grup 1, teleomorph Gibberella coronicola) ve F. culmorum en yaygın 
kök boğazı çürüklüğü hastalık etmenlerini oluştururken, en önemli kök çürüklüğü hastalık etmeni 
Bipolaris sorokiniana (sinonim. Helminthosporium sativum, H. sorokiniana, teleomorph 
Cochliobolus sativus (Ito &Kurib.) Dresch.ex Dast.)) olarak bilinmektedir. Tahılda en fazla verim 
kaybına yol açan nematod türleri arasında birkaç tahıl kist nematod türü (Heterodera spp.) ile iki 
kök lezyon nematodu (Pratylenchus thornei ve P. neglectus) başta gelmektedir. Toprak kaynaklı 
olan ve bitkinin köklerinde zararlı olan bu tahıl patojenlerinin iki veya daha fazlası genellikle bir 
kompleks olarak bulunmaktadır. Bu nedenle bu etmenlerle mücadelede dayanıklılık ve ekim nöbeti 
gibi kontrol yöntemleri birlikte kullanılmalıdır.  
 
2. Ekonomik Önemi ve Yayılışı  
 

Dünyada kök ve kök boğazı çürüklüğü ve nematodların yol açtığı verim kaybıyla ilgili olarak 
birçok çalışma yapılmıştır. Avrupa, ABD, Batı Asya, Kuzey Afrika, Avustralya ve Kanada’da yapılan 
çalışmalar, toprak kaynaklı bu etmenlerden dolayı tahılda verim kaybının % 5–50 arasında 
değiştiğini göstermektedir (Diehl et al., 1983, Burgess et al., 2001, Singh et al., 2005, Nicol and Rivoal, 
2008). Ülkemizde de son yıllarda bu alanda bazı çalışmalar yapılmış ve önemli sonuçlar elde 
edilmiştir. Hastalıkla bulaşık alanlarda yapılan çalışmalara göre verim kaybının bölgede yetişen 
önemli çeşitlerde kök ve kök boğazı hastalığından dolayı % 42, nematodlardan dolayı ise % 45’e 
kadar çıkmaktadır (Hekimhan et al., 2004, Nicol et al., 2005). Değişik tahıl çeşitlerinin kullanıldığı 
bir araştırmaya göre ise nematisit kullanılması ile (sadece araştırma için önerilmekte) verim artışı % 
7–89 arasında değişmiştir (Bolat et al., 2004). Son zamanlarda yapılan sürvey çalışmaları 
sonucuna göre kuru alanlarda 518 bitki örneğinin  %14’ünde F. culmorum bulunmuştur. Diğer iki 
önemli patojenlerden B. sorokiniana ve F. pseudograminearum’nın yaygınlık oranı sırasıyla % 10 
ve % 2 olmuştur (Bağcı ve ark. 2006). Bu çalışmada kuru tarım alanlarında, bu üç kök ve kök 
boğazı patojenlerinden dolayı oluşan hastalık oranı % 26 olmaktadır. Aktaş ve ark. (1995) 
tarafından yürütülen bir sürveyde Konya ilinde arpa ekim alanlarında F. culmorum, D. sorokiniana, 
F. moniliforme ve R. cerealis en yaygın patojenler arasında olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada kök 
ve kök boğazı çürüklüğü hastalık yoğunluğu % 28 olarak bulunmuştur. Konya il ve ilçelerine 
kapsayan bir sürvey çalışmasında 29 adet fungus cins ve türü saptanmıştır (Aktaş ve ark., 1997). 
Bu araştırmada Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis, Drechslera sorokiniana yaygın olarak 
bulunan patojenler arasında gösterilmektedir. Tahıl nematodlarıyla ilgili olarak son yıllarda yapılan 
sürveyde, toplanan 289 toprak örneğinden % 74,0’ünde tahıl kist nematodu, % 41,5’inde kök 
lezyon nematodu tespit edilmiştir (Bolat ve ark. 2007). En çok görülen kist nematodu Heterodera 
filipjevi olurken, onu H. latipons izlemektedir. Bu çalışmada ayrıca kum oranı yüksek olan 
topraklarda tahıl kist nematod popülâsyonu yüksek bulunmuştur.  Kök yara nematodu Pratylenchus 
thornei ile kil oranı arasında pozitif, Pratylenchus neglectus ile kil oranı arasında negatif korelâsyon 
bulunmuştur. 
 
3. Kontrol Yöntemleri 
3.1. Ekim Nöbeti 
 

Bu patojenler kuru alanlarda daha etkili olması ve yağış toplamı 300–350 mm’nin altında olan 
alanlarda sadece nadas sisteminin uygulanabilir olması nedeniyle ekim nöbeti uygulaması mümkün 
olmamaktadır. Bununla birlikte yağış miktarı bu değerlerin üzerinde olan yerlerde bazı bitki türleri 
ile tahıl arasında ekim nöbeti yapılabilmektedir. Yağışı yüksek ve sulanabilir alanlarda farklı kök 
çürüklüğü etmenleri etkili olmakla birlikte hastalık kompleksi içerisinde burada konu olan patojenler 
de bulunabilmektedir.  Sulanabilen alanlarda yapılan çalışmada buğdayda kök çürüklüğü 
hastalığını kontrol etmede en uygun ekim nöbetinin şekerpancarı-buğday-mısır-buğday olduğu ve 
üst üste buğday ekilmesiyle gerçekleşen verim kaybının çok ciddi olduğu belirtilmektedir (Bağcı ve 
ark., 2006). Kuru alanlarda da zaman zaman uygulanan üs üste buğday ekiminde hastalıkla 
bulaşık alanlarda kök çürüklüğünden dolayı verim kaybının yüksek olduğu görülmüştür. Tahıl 
nematodları çalışmalarında da ve bu hastalıklarla mücadelede ekim nöbetinin önemli bir yöntem 
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olduğu saptanmıştır. Haymana’da, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 
ekim nöbeti çalışmaları bu yönde çok önemli ipuçları vermektedir. Uzun yıllardır sürdürülen 
denemelerin bulunduğu alanda nematod yoğunluğunun yüksek olduğu belirlenmiştir.  Bu çalışmalar 
nematod yönünden değerlendirildiğinde kist nematodu yoğunluğu en fazla buğday-buğday ekim nöbeti 
uygulanan parsellerde olmuştur (Bolat ve ark., 2007). En az kist nematodu aspir-buğday ekim nöbeti 
uygulamasında olduğu görülmektedir. Kist nematodu yoğunluğunun azalmasında aspir bitkisini, kışlık 
fiğ, kışlık mercimek, yazlık mercimek ve ayçiçeği izlemiştir. Kök lezyon nematoduna karşı ise nadas 
uygulaması etkili olmuş, onu ayçiçeği, aspir, nohut, kışlık fiğ izlemiştir. Her iki nematod türü için de 
aspir ve ayçiçeği iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Kist nematodunun olduğu yerlerde buğdayla arpanın ekim 
nöbetine alınmasından veya üst üste buğday ekilmesinden, lezyon nematodunun yoğun olduğu 
yerlerde buğdayla mercimeğin ekim nöbetine alınmasından kaçınılması gerektiği görülmektedir. 
Mercimek-buğday ekim nöbetinde nematod sayısının fazla olması kök lezyon nematodlarının sadece 
buğdayı değil diğer bazı bitki türlerini de enfekte etmesiyle açıklanabilir.  
 
3.2. Yetiştirme Tekniği Uygulamaları 
 

Ülkesel kök ve kök boğazı çürüklüğü proje çalışmaları çerçevesinde düşük azot dozları 
uygulamalarında hastalık şiddeti düşmüş, ancak bunun verime olumlu bir etkisi bulunmamıştır (Bağcı 
ve ark., 2006). Diğer bir çalışmada ise azot dozunun arttırtmasının buğdayda kök ve kök boğazı 
hastalığını artırdığını bildirilmiştir (Smiley et al. 1996). Aynı çalışma sonucuna göre yüzeyde 
bırakılan bitki artıklarının fazla olması da hastalığı artırmaktadır. Eskişehir’de yapılan sırta ekim ve 
konvansiyonel ekim yöntemleri karşılaştırılmış ve sırta ekimle hastalık şiddetinde önemli bir azalma 
olduğu, ancak bunun verime yansımadığı bulunmuştur. Ekim sıklığı denemelerinde de çeşitlere göre 
farklı sonuçlar bulunmuş ve kesin bir öneri yapılamamıştır. Pensilvanya’da yapılan bir çalışmada 
derine ekimde hastalık intensitesinin arttığı belirtilmektedir (Broscious, 1986).  
 
3.3. Kimyasal Uygulamalar 
 

Çevre dostu olmayan kimyasal ilaç kullanımı önerilmemektedir. Bununla birlikte kök ve kök 
boğazı hastalıklarına karşı Diniconazole, Triticonazole, Carboxin ve Difenoconazole ilaçlarının 
tohuma uygulanması ilgili bir araştırma kontrol uygulamayla karşılaştırıldığında en yüksek dane 
verim artışı  % 17,7 ile Triticonazole etkili madde içeren ilaç uygulamasından alınırken, bunu % 
15,8 ile Difenoconazole etkili madde içeren ilaç uygulaması izlemiştir (Bağcı ve ark., 2006). 
Diniconazole ve Carboxin etkili madde içeren diğer iki ilaç uygulamasında ise sırasıyla % 9,3 ve % 
8,7 dane verimi artışı olmuştur. İlaçların ortalama etkinliği kontrol ortalamasına göre 
kıyaslandığında, hastalık şiddetini en yüksek seviyede azaltıcı etkisi olan Difenoconazole etkili 
madde içeren ilaç (% 36) olarak bulunmuştur. Onu sırasıyla Carboxin  (% 33), Triticonazole (% 31) 
ve Diniconazole (% 20) etkili madde içeren ilaçlar izlemiştir.  Nematisit kullanımı tahıl nematod 
hastalıklarının kontrolünde etkili olmaktadır. Ancak bu ilaçların kullanımı ekonomik olmamakta ve 
genellikle de insan sağlığına zararlı bulunmaktadır. Bu tür ilaçlar bilimsel çalışmalarda hastalığın 
öneminin araştırılmasında dikkatli bir şekilde kullanılmaktadır. 
 
3.4. Tahıl Türü Tercihi 
 

Orta Anadolu gibi kuru alanlarda kök ve kök boğazı hastalıklarına karşı tahıl türleriyle ilgili yapılan 
çalışmalar arpanın diğer türlerden daha dayanıklı olduğunu ve onu sırasıyla tritikale, ekmeklik buğday 
ve makarnalık buğday izlediğini göstermektedir. Tahıl nematodları çalışmalarında da arpanın daha 
toleranslı olduğu görülmektedir. Ancak konu ile ilgili daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
3.5. Dayanıklılık 
 

Bugün için  kök ve kok boğazı ve nematod hastalıklarının kontrolünde en önemli yöntem 
dayanıklılık veya toleransın kullanılmasıdır.  Hastalık etmeninin üremesinde azalma olarak tarif edilen 
dayanıklılık aynı zamanda toprakta patojen popülâsyonunun azalmasını da sağlandığı için en etkili 
kontrol yöntemi olarak görülmektedir. Son yıllarda yapılan test çalışmalarıyla bu hastalıklara karşı çeşit 
ve hatların göstermiş oldukları reaksiyonlarda varyasyon olduğu saptanmıştır (Bağcı ve ark., 2006 ve 
Bolat ve ark., 2007). Bu farklılıklar dayanıklı çeşit geliştirmede ümit verici görülmektedir. Ulusal ve 
uluslar arası materyal içinde değişik düzeylerde bu patojenlere karşı dayanıklı hat ve çeşitlerin olduğu 
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tespit edilmiştir. Bu dayanıklılığın ıslah çalışmaları ile bölgeye iyi uyum sağlayan çeşitlere 
aktarılmasıyla üretimde önemli derecede artış sağlanacaktır. Bu konularda Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü başta olmak üzere 
diğer ulusal araştırma enstitüleri ve üniversitelerde CIMMYT ve ICARDA’nın da katkılarıyla kapsamlı 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda bilinen dayanıklılık kaynakları yanında ıslah çalışmaları 
sonucu elde edilen ileri generasyon materyali ve melezlemelerde kullanılan ıslah materyali kontrollü 
koşullarda test edilmektedir. 2007 yılında kök ve kök boğazı çürüklüğü ve nematodlara karşı birçok 
materyal serada ve tarlada test edilmiş ve dayanıklı bulunan hat ve çeşitler belirlenmiştir (Çizelge 1). 
Tahıl kist nematodlarına karşı dayanıklılık majör genlerle idare edildiğinden dayanıklı olan tiplerin 
dayanıklılığı diğer 3 patojene (Kök lezyon nematodu, kök çürüklüğü ve kök boğazı çürüklüğü) karşı 
dayanıklılıktan daha belirgindir (Nicol and Rivoal, 2008). Kök lezyon nematodu ve kök boğazı 
çürüklüğüne karşı dayanıklılık kalitatif karakterli olup birkaç genle idare edilmektedir.  
 

Çizelge 1. 2007 yılında kök ve kök boğazı çürüklüğü ve nematodlara karşı dayanıklı bulunan hat ve 
çeşitlera 

S. 
No Çeşit/Melez Materyal 

Kaynağı
Tabi-

atı 
TKN  
Geni

Sera 
TKN 
Hf 

Sera 
KLN 
Pt 

Sera 
KLN 
Pn 

Sera 
KBÇ 
Fc 

Tarla 
KBÇ 
KÇ 

Fc ve 
Bs 

1 CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA MX YB   1  1* 1* 
2 CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA MX YB     1* 1 
3 CROC_1/AE.SQUARROSA(224)//OPATA MX YB     1* 1 

4 

SABUF/7/ALTAR 84/AE.SQUARROSA(224)// 
YACO/6/ CROC_1/AE.SQUARROSA (205)/5/ 
BR12*3/4/IAS55*4/ CI14123/3/IAS55*4/EG,AUS// 
IAS55*4/ALD 

MX YB     1 1 

5 YAV79//DACK/RABI/3/SNIPE/4/ 
AE.SQUARROSA (460) MX YB     2 1 

6 MAYOOR//TK SN1081/AE.SQUARROSA (222) MX YB  2   2  

7 

ALTAR 84/AE.SQUARROSA (224)//YACO/6/ 
CROC_1/AE.SQUARROSA (205)/5/BR12*3/4/ 
IAS55*4/ 
I14123/3/IAS55*4/EG,AUS//IAS55*4/ALD 

MX YB     1*  

8 CATBIRD MX YB     1*  
9 VP1620 (VF304/TTAU.69.5-33//YANAC) AUS YB Cre3  1* 2   

10 SILVERSTAR AUS YB Cre1 1 1*    
11 ID-2150 SP YB Cre2 1* 1* 1   
12 T-2003 SP YB Cre7 1* 2  2  
13 302-5 AUS YB      1 
14 SUNCO AUS YB  1* 2  1 2 
15 SUNCO/FRAME//PASTOR MX YB Cre8?    1* 2 
16 SUNCO/PASTOR MX YB  2   1* 2 
17 SUNCO/2*PASTOR MX YB     2 2 
18 SUNCO/3/URES/JUN//KAUZ/4/URES/JUN//KAUZ MX YB  2   1* 1 
19 AUS GS50AT34/SUNCO//CUNNINGHAM MX YB  2 1*   1 
20 AUS4930 5.3/Spear DH#44 MX YB Cre? 2 2    
21 AUS 4930.7/2*PASTOR MX YB Cre? 1 2    
22 CANADIAN/2*PASTOR MX YB   1  1 2 
23 CANADIAN/CUNNINGHAM//KENNEDY MX YB     2 1 
24 CANADIAN/CUNNINGHAM//KENNEDY MX YB     1* 1 
25 ALTAY 2000 TK KB  2    1* 
26 BAGCI 2002 TK KB     1* 1 
27 SONMEZ TK KB     1* 1 
28 KATEA-1 TK KB     1* 2 
29 MVR27-82//LI7/LE2062 TK KB     2 1* 
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Çizelge 1.(Devam) 

S. 
No Çeşit/Melez Materyal 

Kaynağı
Tabi-

atı 
TKN  
Geni

Sera 
TKN 
Hf 

Sera 
KLN 
Pt 

Sera 
KLN 
Pn 

Sera 
KBÇ 
Fc 

Tarla 
KBÇ 
KÇ 

Fc ve 
Bs 

30 TAM201/4/BL/AU/3/AGRI//HYS/7C/5/F134.71/NAC TK KB     1* 1* 
31 BEZ/HAWK//ES14      TK KB  1* 1*    

32 SKP35/SAM2/4/55-1744/D101//MAYA.S/3/ 
MUS.S/DRM.MAYA/ALD.S TK KB     1* 2 

33 ES84-24/DYNASTY TK KB    1*  1 
34 BILINMIYEN96.7 IWWIP KB  1*    1 
35 LOV41//LI7/LE2062 IWWIP KB     1* 1* 
36 BILINMIYEN96.7 IWWIP KB    1*  1* 
37 JING411//PLK70/LIRA/3/GUN91 IWWIP KB     1* 1 
38 F130L1.12/ATTILA IWWIP KB     1* 1 
39 BURBOT-6 IWWIP KB     2 1* 
40 ZANDER-39 IWWIP KB     1 1 
a 1*: dayanıklı standarttan daha dayanıklı, 1: dayanıklı standart kadar dayanıklı, 2: orta dayanıklı, AUS: Australya,  IWWIP: 
International Winter Wheat Improvement Program, MX: Meksika, SP: İspanya, TK: Türkiye, THN: Tahıl Kist Nematodu, 
KLN: Kök Lezyon Nematodu, Hf: Heterodera filipjevi, Pt: Pratylenchus thornei Pn: P. Neglectus Fc: F. culmorum, Bs: 
Bipolaris sorokiniana 
 
4. Öneriler: 

 
Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen binlerce buğday, arpa ve tritikale materyali ile 

uluslar arası materyal kök ve kök boğazı çürüklük etmenleri ve tahıl nematodlarına karşı test 
çalışmaları devam etmelidir. Bu şekilde bu patojenlere dayanıklı çeşitler belirleme veya geliştirme 
olanağı olacaktır. 

Ulusal ve uluslar arası genetik materyalin moleküler yöntemler kullanılarak test edilmesi ile bu 
hastalıklara karşı dayanıklılık çalışmalarında aşama kaydedilecektir. 

Dayanıklılığın mekanizmasının ve yeni dayanıklılık kaynaklarının araştırılması ile dayanıklılık 
ıslahına katkıda bulunulacaktır. 

Yapılan çalışmalar toprak kaynaklı bu patojenlerin kontrolünde ve topraktaki popülâsyonunun 
azaltılmasında dayanıklılıkla birlikte ekim nöbetinin yararlı olduğunu göstermektedir. 

Tahıllarda verim kayıplarına yol açan diğer patojenlerle de çalışmalar yapılmalıdır. Yoğun 
olarak çalışılan etmenlerden tahıl kist nematodları, kök lezyon nematodları,  Fusarium culmorum,  
Fusarium pseudograminearum, Bipolaris sorokiniana ile birlikte özellikle kök çürüklüğü 
patojenlerinden Rhizoctonia spp. ile çalışmaların yapılmasında yarar görülmektedir. 
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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 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 Kelimeler: Buğday, Münavebe, Kök çürüklüğü 
 
Effect of Various Crop Rotation Systems on Crown and Root Rots of Cereals 
 
Abstract 

 
The Study was carried out in Konya-Çumra 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 forth year of study, in 2003-
2004 growing season, yield was generally low because of insufficient rain. Sugar beet + Wheat + Corn + 
Wheat rotation system has 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 
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1. Giriş 
 
Münavebeli ürün yetiştiriciliği; ürün artıkları veya toprakta yaşayan hastalık organizmalarının 

populasyonunu 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 
rüzgarla 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 (McMullen and Lamey, 1999). 

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 and 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 
and Everhart, Fusarium equiseti (Corda) Sacc., Fusarium solani (Mart.)Sacc., Fusarium oxysporum 
Schlecht., Fusarium fusarioides (Frag. and Cif.) Booth, Fusarium cerealis (Cooke) Sacc., Fusarium 
pallidorosum (Cooke) Sacc., Fusarium proliferatum (Mats.) Nirenberg, Fusarium heterosporum 
Nees, Fusarium clamydosporum Wollenw. and 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 sebep olduğu; 
bu verim kaybının makarnalık buğdaylarda %42, ekmeklik buğdaylarda %24, tritikalede %18 ve 
arpada % 12 olarak tespit edilmiştir (Hekimhan ve ark. 2005). 

Burgess et al. (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 populasyonunu 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 
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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 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 et al. 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 köboğazı 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 
reaksiyonun kışlık tritikale ve arpada daha zayıf ve 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 sürede 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 
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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 and McMullen, 1999). 

Conner et al. (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 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 et al. (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 et al. (1996), hastalıklar üzerine rotasyonunun etkisinin, patojen yaşamı veya 
şiddetliliği üzerine toprak mikroflorasının 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 kollektif 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 et al. 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, bununda verim düşüklüğü ile ilişkili olduğunu 
belirtmişlerdir.  

 
2. 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.  
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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.  

 
  [(0xA)+(1xB)+(3xC)+(5xD)+(7xE)] H.Ş. = 7x100 X 100 

 
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) 
Kaynak: Aktaş ve Bora, 1981 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Kök çürüklüğü münavebe denemesinden elde edilen sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir.  

Münavebe sistemleri verim ve hastalık şiddeti bakımından istatistiki 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 istatistiki 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 
İndeksi 

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 
R2 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 
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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.   

 
4. 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. 
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 azatlığını bildiren (Conner et al., 1996; Naitao ve Yousan, 1998) araştırmalarla uyum 
içindedir.  
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Özet 

 
Toprak Kaynaklı Buğday Mozaik Virüsü (TKBMV) kışlık buğdaylarda yer ve yıla göre değişmekle beraber 

hassas çeşitlerde  % 100 e varan verim kayıplarına sebep olabilen ciddi bir hastalıktır. Ülkemizde Eskişehir ve 
Konya civarlarında görülmektedir. Hastalığın etkili olduğu bölgelerde çiftçiye çeşit tavsiyesi ve ıslah 
programında dayanıklılık yönünde seleksiyon yapabilmek için Türkiye’de tescilli 73 adet kışlık ekmeklik, 15 
adet kışlık makarnalık buğday ve 2 adet tritikale çeşidi ile ulusal ve uluslararası ıslah programları tarafından 
geliştirilmiş ileri kademedeki 285 adet ekmeklik, 22 adet makarnalık buğday hattı Alpu ve Merkeze bağlı 
köylerde, virüsle bulaşık tarlalarda 2004-2007 yıllarında test edilmiştir. Test edilen makarnalık çeşit ve hatların 
tamamının virüse hassas, 2 tritikale çeşidinin de dayanıklı olduğu, ekmeklik çeşitlerden 10 tanesinin (% 13,7), 
hatlardan 30 tanesinin (% 10,5) dayanıklı, geri kalanının ise orta dayanıklı, orta hassas ve hassas olduğu 
görülmüştür. Dayanıklı çeşitlerden Sultan95, Göksu99 ve Eser sulu alanlar, Süzen97, Altay2000, Uzunyayla 
ve Müfitbey çeşitleri kuru alanlar için hastalık yaygın olan bölgeye tavsiye edilmesi uygundur. Hatlardan 
dayanıklı olanları diğer özelliklerine bakılarak bir üst kademede veya virüs dayanıklılık kaynağı olarak ıslah 
programında değerlendirilecektir 
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Toprak kaynaklı, Virüs, Dayanıklılık 

 
Reactions of Some Registered Winter Bread Wheat and Durum Varieties and 

Advanced Lines to Soil Borne Wheat Mosaic Virus 
 
Abstract 

 
Soil Borne Wheat Mosaic Virus (SBWMV) is an important disease causing yield losses at varying levels, 

upto 100 % for susceptible varieties, depending on year and location. It is observed in Eskisehir and Konya 
provinces in Turkey. 73 registered winter bread wheat, 15 winter durum and 2 triticale varieties and 285 
advanced lines of bread wheat and 22 advanced lines of durum developed by national and international 
programs were tested in virus infected fields of villages in Alpu and Eskisehir between 2004 and 2007 in order 
to identify resistant varieties to recommend to farmers and to screen breeding material for disease resistance.  
According to the results, all of the durum material were found to be susceptible whereas both triticale varieties 
were resistant. 10 of the bread wheat varieties (13.7 %) and 30 of the bread wheat lines (10.5 %) were 
resistant and the rest of the bread wheat material were either susceptible or moderately susceptible. Of the 
resistant varieties Sultan95, Goksu99 and Eser are suitable to recommend for irrigated fields whereas 
Suzen97, Altay2000, Uzunyayla and Mufitbey are suitable for rainfed areas. Resistant lines will be evaluated 
in more advanced generations and as source of resistance in breeding program after studying  other 
properties of the lines.  

 
Key Words: Wheat, Soilborne, Virus, Resistance 
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1. Giriş 
 

Toprak kaynaklı buğday mozaik virüsü (TKBMV) kışlık buğday, arpa, çavdar, mısır gibi bazı 
buğdaygil bitkilerinde görülen bir hastalık olup ABD, Kanada, Brezilya, Fransa, İtalya, Zambia, 
Mısır, Çin ve Japonya’da görüldüğü bildirilmiştir. (Clover et al. 2001; Brakke 1971) Ülkemizde ilk 
defa 1971 yılında Eskişehir ili Alpu ovasında Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü elemanlarınca 
tespit edilmiş, Eskişehir Merkez, Mahmudiye ilçesinin bazı köylerinde ve Konya Kadınhanı 
civarında da görülmüştür. (Kınacı 1983) 

Buğdayın ilk bilinen virüs hastalığıdır. Aynı zamanda topraktan bulaştığı tespit edilen ilk virüs 
hastalığı da TKBMV dir. Hastalık ilk olarak 1919 da Amerika Birleşik Devletlerinde dikkati çekmiş 
ve 1923 te etmeninin virüs olduğu ortaya çıkarılmıştır. (Koehler et al. 1952) 

Yapılan çalışmalarda virüsün vektörünün Polymyxa graminis fungusu olduğu bildirilmiştir. (Rao 
and Brakke 1969) 

Hastalık ilkbaharda buğday bitkilerinde rozetleşme, bodurlaşma, renk değişikliği ve aşırı 
kardeşlenme şeklinde belirti göstermektedir. Kışlık buğdaylarda birim alanda başak ve başakta 
dane sayılarında azalma şeklinde verim kaybına sebep olmaktadır. Illinois’te 1936-49 yılları 
arasında 53 ekmeklik buğday çeşidi kullanılarak yapılan denemelerde %0-80 verim kaybı (Koehler 
et al, 1952),  İtalya’da hastalığa hassas makarnalık buğday çeşitlerinde %70 e varan verim kaybı 
(Vallega and Rubies Autonell 1985),  İngiltere’de %40-50 verim kaybına sebep olduğu tespit 
edilmiştir. (Clover et al 2001)  1993, 1994 ve 1998 yıllarında üç ayrı köye ait virüs bulaşık tarlada 
hassas çeşitlerle yapılan denemede Ak702 çeşidinde %0-38, Bolal2973  %15-100, Bezostaya1 
%3-100, Gerek79 %22-100, Kutluk94 %26-100 ve Kırgız98 %38-100 oranlarında verim kaybı 
hesaplanmıştır. Aynı denemede yıl ve yere göre değişmekle beraber metrekaredeki başak 
sayısında %6 (Gerek79) ile %54,7 lük (Kutluk94) bir azalma olduğu tespit edilmiştir. (Bolat ve ark. 
1999)  

Eskişehir’deki hastalık görülen tarlalardan alınan örneklerin elektron mikroskobu ile etiyolojik 
teşhisinde TKBMV olabileceği kanısına varılmış (Göktürk ve Kurçman 1980) olmakla birlikte başka 
çalışmalar hastalık etmeninin virüs olduğunu ancak bölgeden alınan bitki örneklerinden izole edilen 
virüs partiküllerinin TKBMV olarak belirtilen virüs partiküllerinden daha büyük olduğundan virüsün 
farklı bir ırkı veya farklı bir virüs olabileceğini göstermiştir. (Makkouk et al.1994) 

Buğday, hastalıkla bulaşık tarlaya ekildiğinde virüsün infeksiyon şiddeti buğday çeşidinin 
hassasiyetine, toprak rutubetine, sıcaklığına ve ekim tarihine göre değişmektedir. Geç ekimde 
hastalık gelişimi toprak sıcaklığının düşük olması nedeniyle daha az görülmektedir.  

Hastalığın toprak fumigasyonu yoluyla kontrol edilebileceği ancak bunun tarla koşullarında 
ekonomik olmadığı belirtilmiştir. Yapılan gözlemlere göre kışlık buğdayda ekimin geç yapılması 
hastalığın gelişmesini geriletmekte fakat geç ekim ise verimde azalmaya neden olmaktadır. Ekim 
nöbeti ile de hastalık yoğunluğu azalmakta fakat tamamen kontrol edilememektedir. Hastalıkla 
mücadelede en ekonomik ve pratik yol dayanıklı çeşit kullanımıdır. (Brakke 1987) 

Hastalığa dayanıklı çeşitler geliştirilmiş olmasına karşın dayanıklılığın mekanizması hakkında 
henüz yeterli bilgi olmadığı bildirilmiş olup, dayanıklı ve duyarlı çeşitler hastalıkla bulaşık tarlaya 
ekildikten sonra,  hem dayanıklı ve hem de duyarlı çeşitlerin köklerinde virüs tespit edilmiştir. Bu 
sonuç vektöre karşı dayanıklılığın sözkonusu olmadığını göstermektedir. Hem dayanıklı ve hem 
duyarlı çeşitlerde fungus virüsün bitkiye girmesini sağlamakta, daha sonraki dönemde duyarlı 
bitkilerin yapraklarında virüs çoğalması tespit edilmesine rağmen dayanıklı çeşitlerde tespit 
edilmemiştir. Yapraktan mekanik olarak inokülasyon yapıldığında bir süre sonra dayanıklı ve 
duyarlı çeşitlerde inokülasyon yapılan bölgeden aşağı doğru virüs translokasyonu görüldüğü halde 
sadece duyarlı çeşitlerin üst kısımlarında virüs tespit edilmiştir. Buna göre virüs bitkinin kök kısmına 
enfekte olduktan sonra dayanıklı çeşitlerde virüsün yukarı doğru hareketi engellenmektedir. (Bolat 
ve ark. 1999) 

Hastalığın Eskişehir çevresinde tespitinin yapıldığı yıllardan sonra virüse dayanıklı çeşitlerin 
tespiti yapılmış Haymana79 ve bazı yerel çeşitlerin dayanıklı olduğu görülmüştür. Ancak bu 
çeşitlerin verimlerinin düşüklüğü nedeniyle bölgede ekilmediğinden bu bölgeler için dayanıklı çeşit 
ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 
geliştirilmiş hatlardan ES14 sulu, ES86-7 taban alanlar için üretim izni alınarak, daha sonra ise 
Süzen97, Sultan95 ve Altay2000 çeşitleri bölge çiftçisine ulaştırılmıştır. (Anonim2001). 
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2. Materyal ve Yöntem 
 

Hastalık gözlem bahçeleri Alpu ve Merkez-Turgutlar köyünde virüsle bulaşık çiftçi tarlalarına 
2004-2007 yıllarında ekilerek materyalin hastalığa reaksiyonu incelenmiştir. 

Türkiye’de tescilli 59 adet kışlık ekmeklik, 14 adet kışlık makarnalık buğday ve 2 adet tritikale 
çeşidi test edilmiştir. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen buğday ıslah 
programından 143 ekmeklik ve 22 makarnalık buğday hattı ile Türkiye CIMMYT ICARDA işbirliği ile 
yürütülen uluslararası kışlık buğday geliştirme proramından (IWWIP)117, diğer uluslararası ıslah 
programlarınca geliştirilmiş 25 adet ekmeklik olmak üzere toplam 307 hat test edilmiştir.  

Materyalin ekimi bölgenin en uygun ekim tarihi olan Ekim ayının ilk haftasında 1m 1 sıra, 
sıralar arası 20 cm, bloklar arası 1 m boşluk bırakılarak, her 10 sırada bir ve sıralara dikey olarak 
blok boyunca hassas çeşit (Gerek79) elle ekilmiştir. Hassas çeşidin bloklar içinde ve bloklar 
arasında yaygın olarak ekilmesi tarladaki virüs etkisinin homojenliğini kontrol etmek için önem 
taşımaktadır. 

Hastalık okumaları Mayıs ayı başında sapa kalkmadan sonra yapılmıştır. Değerlendirmede 
hastalık şiddeti için 0 (hastalık belirtisi yok), 9 (hastalık şiddeti en fazla) arasında not verilmiştir.  
(Bockus ve Niblet 1984).Hastalık şiddeti için verilen bu skala değerlerine göre Vallega ve Rubies 
Autonell(1985)in de bezer şekilde yaptığı gibi 0-2 dayanıklı, 3-4 orta dayanıklı, 5-6 orta hassas ve 
7-9 hassas olarak hastalık reaksiyon durumları değerlendirilmiştir.  
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Test edilen çeşit ve hatların virüse karşı gösterdikleri reaksiyonlarına bakıldığında makarnalık 

çeşit ve hatların tamamının hassas, 2 tritikale (Presto, Karma2000) çeşidinin de dayanıklı olduğu, 
ekmeklik buğday çeşit ve hatlarından %11,2 sinin dayanıklı geri kalanının ise orta dayanıklı, orta 
hassas ve hassas olduğu görülmektedir. (Çizelge 1) 

Materyalin temin edildiği ıslah programlarına göre hastalık reaksiyonu incelendiğinde melez 
programı Türkiye’de yürütülen ve uluslararası düzeyde materyal geliştirerek sirkülasyonunu 
sağlayan IWWIP-TCI programından gelen materyalde dayanıklı hat oranı en fazla (%11,1) olduğu 
görülmektedir. Bu durum programdaki materyalde varyasyonun genişliği ile açıklanabilir. Test 
edilen ekmeklik buğday hatlarının hastalık reaksiyonları ile geldikleri ıslah programları Çizelge 2 de 
görülmektedir. 

Test edilen ekmeklik buğday çeşitlerinden Altay2000, Es14, Es86-7, Eser, Göksu, Hawk, 
Müfitbey, Sultan95, Süzen97 ve Uzunyayla çeşitlerinin dayanıklı olduğu görülmüştür.  

Alparslan, Atay85, Golia, Seval ve Yakar çeşitleri orta dayanıklı, Doğu88, Kırkpınar79, Lancer, 
Nenehatun, Sadovo ve Saraybosna çeşitleri orta hassas olarak reaksiyon göstermişlerdir. 

Ekmeklik çeşitlerden 4-11, 4-22, Ahmetağa, Ak702, Aksel2000, Alpu01, Atilla12, Atlı, Aytin98, 
Bağcı2002, Bayraktar2000, Bezostaya1, Bolal2973, Çetinel2000, Dağdaş94, Daphan, Demir2000, 
Ekiz, Flamura85, Gerek79, Gün91, Harmankaya99, İkizce96, İzgi01, Karahan99, Karasu90, Kate 
A-1, Kınacı97, Kıraç66, Kırgız95, Konya2002, Kutluk94, Melez13, Mızrak, Momtchill, P8-6, P8-8, 
Pehlivan98, Porsuk2800, Prostor, Saroz95, Sertak52, Soyer02, Sönmez01, Tosunbey, Türkmen, 
Vratsa, Yayla305, Yektay406, Yıldırım, Yıldız98, Zencirci, makarnalık Altın 40-98, Altıntaş95, 
Ankara98, Ç1252, Çakmak79, Dumlupınar, Fata Sel (185-1), Kızıltan91, Kümbet2000, 
Kunduru1149, Meram2002, Mirzabey2000, Selçuklu, Yelken2000 ve Yılmaz98 çeşitlerinin ise 
hassas oldukları görülmüştür.  

Hastalığa karşı dayanıklı, orta dayanıklı ve orta hassas reaksiyon gösteren hatların pedigri ve 
orijinleri Çizelge 3 de verilmiştir. 
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Çizelge 1 Test edilen materyalin reaksiyon durumlarına göre dağılımları 
  Dayanıklı Orta Dayanıklı Orta Hassas Hassas Toplam 

Adet 10 5 6 52 73 Ekmeklik 
Çeşitler Oran (%) 13,7 6,8 8,2 71,2  

Adet 30 13 11 231 285 
Ekmeklik Hatlar 

Oran (%) 10,5 4,5 3,8 81,1  
Adet 0 0 0 15 15 Makarnalık 

Çeşitler Oran (%) 0 0 0 100  
Adet 0 0 0 22 22 Makarnalık 

Hatlar Oran (%) 0 0 0 100  
Tritikale Adet 2 0 0 0 2 
 
 
Çizelge 2. Test edilen ekmeklik buğday hatlarının orijini ve reaksiyon durumları  

CIMMIYT ICARDA IWWIP (TCI) ULUSAL Program  
Reaksiyon 

adet % adet % Adet % 
Dayanıklı 2 8,0 13 11,1 15 10,5
Orta Dayanıklı 0 0,0 6 5,1 7 4,9
Orta Hassas 1 4,0 4 3,4 6 4,2
Hassas 22 88,0 94 80,3 115 80,4
Toplam 25  117 143 
  
 
 
 
 

  
Resim 1 Virüs bulaşık tarlada hastalık belirtisi görülen ve görülmeyen genotipler 
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Çizelge 3. Dayanıklı, orta dayanıklı ve orta hassas reaksiyon gösteren ekmeklik buğday hatlarının 
pedigri ve orijinleri  

Dayanıklı Hatların Pedigrileri  Orijin 

ALBATROS ODESKAJA #5//SKAUZ/2*STAR 06PYT-IRR-A-82 

1D13.1/MLT//TRK13/3/PKL70/LIRA/4/BOUHOUTH4/5/ZANDER-16 06PYT-IRR-B-163 

TAST/SPRW//ZAR/5/YUANDONG 3/4/PPB8-68/CHRC/3/PYN//TAM101/AMIGO 06YT-IRR-7029 

UMANKA//AGRI/NAC(ES91-17) 06YT-SA-8178 

BOEMA/2*ALTAY2000 06PYT-SA A-672 

RSK/CA8055//CHAM6/6/BUC/5/NAPHAL/CI13449/4/SEL14.53/3/CHAM-8 06PYT-IRR-TH-86 

SAVALAN//KRC66/SERI/3/TORIK 06EYT-IRR-9847 

AU//YT542/N10B/3/II8260/4/JI/HYS/5/YUNNAT ODESSKIY/6/KS82W409/SPN 06EYT-IRR-9849 

WRM/4/FN/3*TH//K58/2*N/3/MY54/N10B//AN/5/PEL 72380/ATR71/6/ 
KVZ/CGN//GLE/7/BUL6687.12 

06SBVD-K-21 

L 259-91 K 2/4/YMH/TOB//MCD/3/LIRA(BDME-9) 06YT-SA-8273 

L 259-91 K 2/4/YMH/TOB//MCD/3/LIRA(BDME-9) 06YT-SA-8275 

ALMALY/ZHETISU 06PYT-SA A-592 

CHAM4/TAM200//FDL483/3/KS82142/CUPE(BDME94-1)/4/F885K1.1/SXL 06PYT-SA A-614 

AU//YT542/N10B/3/II8260/4/JI/HYS/5/YUNNAT ODESSKIY/6/KS82W409/SPN 06EYT-IRR-9834 

KS82W409/SPN//TAM106/TX78V3630 06EYT-IRR-9829 

SUZEN97/7/LND/6/CBC/3/BB//CC/INIA/5/KOL/PMF/3/7C//CNO/CA/4/CLEO/8/SUZEN97 06KVD-43 

SUZEN97/3/AU/CO652337//2*CA8055/4/ALTAY2000 06KVD-54 

1D13.1/MLT"S"//SULTAN95 06KOVD-32 

ATAY85/MNCH 06KOVD-225 

TJB368.251/BY-UC"S"//PRL"S"/VEE#6/3/SULTAN95/4/PYN/BAU 06KOVD-235 

PJ/HN4//GLL/3/SERI/4/WXE890302A-10H 06SVD-10 

DYBR1982/8442ABVDC-50//KAUZ/3/PLK70/LIRA/4/KASYON/GENARO81//TSI/VEE 06SGB-591 

MZL/TI//HAYMANA79 06SGB-710 

TAST/ANZA/3/F1.SU185/LTTO//BUG/BJY/4/CA8055 06SGB-713 

TAST/ANZA/3/F1.SU185/LTTO//BUG/BJY/4/CA8055 06SGB-715 

PJ/HN4//GLL/3/SERI/4/WXE890302A-10H 06SVD-52 

UNKNOWN/ATAY85//SULTAN95 06SVD-53 

MV37-87/PRELOMA 06SVD-54 

NS5558/VEE"S"//UKRAINKA 06KOVD-23 

BOEMA/ATAY85 06SGB-162 
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Çizelge 3 (Devam) 
Orta Dayanıklı Hatların Pedigrileri Orijin 

ATAY/GALVEZ87//KAROUS-3/3/ALTAY2000 06PYT-SA A-106 

AU/ADMIS 06KOVD-13 

HAW-9/ZARGOON//SULTAN95/3/PYN/BAU 06KOVD-246 

MOMTCHILL/BEZOSTAYA//494J6.LL/ROLLER 06SVD-19 

MOMTCHILL/BEZOSTAYA//494J6.LL/ROLLER 06SVD-20 

NEMURA/ ALTAY2000 06SVD-39 

ALBATROS ODESKAJA #5/WEEBILL1 06PYT-SA A-54 

CA8055//VORONA/H2402 06SBVD-K-8 

SPN/MCD//CAMA/3/NZR/4/BCN88/5/MV17/1-61-12 06YT-IRR-7277 

DYBR198283/842ABVD.C50/6/VEE/TSI//GRK/3/NS55.03/5/ 
C126.15/COFN/3/N10B/P14//P101/4/KRC67 

06PYT-SA A-64 

FLAMURA85//F134.71/NAC/3/AGRI/NAC//KAUZ 06PYT-SA TH-231 

SHARK-1/3/INDIANDWARF/KORB DOLI//DUKATI 06PYT-SA TH-362 

CA8055/NIKONIA 06KOVD-19 

Orta Hassas Hatların Pedigrileri  Orijin 

ZCL/3/PGFN//CNO67/SN64/4/SERI/5/UA.2837/6/ATTILA/3*BCN 06AYT-SA-5019 

KVZ/AU//GRK79/7/CA8055/6/PATO/CAL/3/7C//BB//CNO/5/CAL//CNO/SN64//NAD/CHR 06EYT-SA-30 

ARG/R16//BEZ*2/3/AGRI/KSK/5/TRK13/6/ ALTAY2000 06KVD-37 

NS60-37/ ALTAY2000 06KVD-55 

JCAM/EMU"S"//DOV"S"/3/SULTAN95 06KOVD-127 

ATAY85/2897-2800// ALTAY2000 06KOVD-149 

MOMTCHILL/BEZOSTAYA//494J6.LL/ROLLER 06KOVD-242 

KAL/PMF/3/7C/CNO//CAL/4/NO57/PEX.F1/5/RSK//CNO"S"/GLL/6/ 
TAST/TORIM/3/MLC/4/CWW339.5/SPN/7/KINACI97 

06SVD-36 

TAST/SPRW//ZAR/3/ATAY/GALVEZ87 06AYT-SA-5070 

JAGGER"SIB"/CHAM6 06PYT-SA TH-292 

RSK/CA8055//CHAM6/3/DORADE-5 06PYT-IRR-TH-56 

 
4. Sonuç 

 
TKBMV hastalığına dayanıklılıkları ve diğer özelliklerinin de iyi olmaları nedeniyle kuru 

alanlarda Süzen97 ve Altay2000 sulu alanlarda ise Es14, Sultan95 çeşitleri yoğun olarak üretimde 
kullanılmaktadır. Bu çeşitlerin yanı sıra Müfitbey, Uzunyayla ve Hawk çeşitleri kuru alanlarda, Eser 
ve Göksu99 çeşitleri ise sulu alanlarda, hastalık görülen bölgede güvenli yetiştiricilik için uygun 
çeşitlerdir. 

Genotiplerden bazılarının tarla okumalarında virüse tam olarak dayanıklı olmamakla birlikte 
hassaslar kadar fazla etkilenmediği için orta dayanıklı ve orta hassas olarak değerlendirilse de bu 
değerlendirme materyalin patolojik değerlendirmesi olup, virüsten dolayı verim kaybına uğrayacağı 
için ürün yönetimi açısından bu gruptaki materyal de üreticilere tavsiye edilmemektedir. 

Dayanıklı görülen 30 hat ıslah programı içerisinde diğer özelliklerine göre bir üst kademeye 
aktarılarak ve TKBMV dayanıklılık kaynağı olarak ıslah programlarında kullanılmaktadır. 
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Özet 

 
Buğdayda külleme hastalığı, ülkemizin Karadeniz, Doğu Marmara ve Trakya Bölgelerinde bahar 

döneminde nemin en yüksek olduğu yıllarda yoğun bir şekilde görülmektedir. Külleme hastalığı buğdayın 
verim ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve ekonomik olarak ilaçlı mücadelesi olmayan bir hastalıktır. 
Çalışmada Uluslararası Buğday ve Mısır Araştırma Merkezi (CIMMYT-Meksika)’nden temin edilen 114 hat 
içinden seçilen küllemeye dayanıklı beş adet hat (27, 35, 48, 70, 72) ile üç hassas çeşit (Atilla-12, Basribey-95 
ve Golia) çoklu dizi (line x tester) şeklinde melezlenmiştir. F2 generasyonunda populasyonlar naylon örtü altına 
alınarak yapay koşullarda külleme hastalığı oluşturulmuş ve 1-9 skalasına göre hastalık okumaları yapılmıştır. 
Çalışmada, 48 nolu hat, küllemeye hassas her iki ticari çeşitle (Atilla-12, Basribey-95) melezinde monogenik 
kalıtım saptanmıştır. 72 nolu tester hat ise aynı ticari çeşitlerle olan melezlerinde digenik kalıtım göstermiştir. 
Bu iki hattın diğer agronomik ve kalite özellikleri de dikkate alınarak küllemeye dayanıklı çeşitlerin 
geliştirilmesinde ebeveyn olarak kullanılabilecekleri anlaşılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Külleme, Dayanıklılık, Kalıtım. 

 
Inheritance of Powdery Mildew (Erysiphe graminis) Resistance in Wheat 

 
Abstract 

 
Powdery mildew occurs in spring seasons with high humidity in Karadeniz, East Marmara and Trakya 

Region of Turkey. Powdery mildew disease reduces the grain yield and quality of wheat and it isn’t economical 
to spray with fungicides. Three commercial varieties Atilla-12, Basribey-95 and Golia, susceptible to powdery 
mildew, and five high yielding genotypes selected among 114 powdery mildew  resistant genotypes obtained 
from CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) were used in this research for the 
purpose of determining inheritance of resistance to powdery mildew of the crosses in F2 generation. 
Populations inoculated in artificial condition with covering nylon and scored in scale 0-9. As a conclusion, 
monogenic inheritance was detected in the F2 generation in crosses of parent 48 with two commercial 
varieties, Atilla-12 and Basribey-95 which are susceptible to powdery mildew. The parent 72 showed digenic 
inheritance in crosses with the same commercial varieties. Considering other agronomic and quality traits, the 
48 and 72 lines can be suggested to improve new resistant varieties in breeding programme. 

 
Key Words: Wheat, Powdery mildew, Resistance, Inheritance. 
 
1. Giriş 

 
Buğdayda (Triticum aestivum L.) külleme hastalığı Blumeria graminis (DC) E.O. Speer f. sp. 

tritici Em. Marchal (syn. Erysiphe graminis (DC) f. sp. tritici Marchal) fungusu tarafından meydana 
getirilmektedir. Fungus sadece yaşayan dokularda gelişen obligat (zorunlu) bir parazittir. Fungusun 
sporları yaprak yüzeyinde çimlenir ve bitkiyi istila eder. Daha sonra fungus yaprak epidermisindeki 
bitki hücrelerini öldürmeden beslenerek koloni oluşturur (Cunfer, 2002). Külleme hastalığı tane 
bağlamayan kardeşlerin oluşmasına neden olarak tane verimini azaltmaktadır. Hastalık buğday 
ununun protein oranını düşürmekte fakat değirmencilik ve ekmeklik kalitesini etkilememektedir. 
Külleme hastalığının şiddeti, nemli hava koşullarına, yaprakların yoğunluğuna ve bölgede 
yetiştirilen çeşitlerin hassas olmalarına bağlı olarak değişmektedir (Lipps ve Madden, 1989). 

Külleme sporları çoğunlukla yaprağın üst yüzeyinde beyazdan griye kadar değişen pamuksu 
oluşuma neden olmaktadır (Daamen,1989). Püstüller çoğunlukla yaprağın alt tarafında görülen 
daha çok klorosiz ile çevrili fungal miselyumun küçük beyaz dairesel yapıları şeklinde başlar. Bitki 
hasta olmamış hücrelere besin taşıdığı zaman enfekteli bölgelerin yanında yeşil kısımlar da 
gözlenir (Schafer, 1987). Hastalıklı yapraklar hızlı bir şekilde çürüyüp ölürler. 
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Külleme hastalığı 15 ile 25 derece arasındaki sıcaklıklarda ve yüksek nem koşullarında 
optimum gelişme gösteren bir hastalıktır. Külleme hemen hemen her yıl Trakya, Doğu Marmara ve 
Karadeniz Bölgelerinde ortaya çıkmaktadır. Ege Bölgesinde ise sadece fazla nemli ve serin geçen 
ilkbahar dönemlerinde gözlenmektedir. Külleme hastalığından ileri gelen verim kayıplarının 
Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda ve Hindistan’da % 0 ile % 49 arasında değiştiği saptanmıştır 
(Srnic, 2003). 

Külleme hastalığının enfeksiyon miktarı; bitki yoğunluğunun düşürülmesi, bitki rotasyonu, 
fungusitlerin uygulanması ve dayanıklı çeşitlerin kullanılması gibi önlemlerle azaltılabilir. Küllemeye 
dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi bu hastalığı kontrol etmede en ekonomik yöntemdir. Günümüzde 
Pm ile gösterilen 35 adet büyük genin küllemeye karşı dayanıklılık sağladığı rapor edilmiştir (Huang 
ve Röder,2004). Küllemeye karşı ergin bitki dayanıklılığının Houser ve Redcoat buğday çeşitlerinde 
iki ile üç gen tarafından sağlandığını Das ve Griffey (1995) ortaya koymuşlardır. Araştırıcılar ergin 
bitki dayanıklılığının kalıtım derecesinin düşük olması nedeniyle, bu çeşitlerle yapılacak 
melezlerden geliştirilecek populasyonlarda seleksiyonun ileri generasyonlarda yapılması gerektiğini 
de vurgulamışlardır. 

Bitki ıslahındaki başarı uygun ebeveynlerin belirlenmesine bağlıdır. Islah programlarının 
başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ebeveynlerin önceden çeşitli agronomik özellikler 
bakımından incelenmesi ve uygunluk durumlarının saptanması gerekmektedir. Ebeveyn seçimi için 
çoğunlukla diallel analiz yöntemi kullanılmaktadır. Ancak diallel analiz yönteminde ebeveyn olarak 
kullanılacak çeşitlerin kendi aralarında tüm kombinasyonları içerecek şekilde melezlenmeleri 
zorunludur. Bu durum ise fazla miktarda emek ve zaman gerektirmektedir. Diallel analiz yöntemi 
yerine çoklu dizi analizinin kullanılması hem yeterince genetik bilgiyi sağlamakta ve hem de daha 
az emek ve masrafı gerektirmektedir. 

Bu çalışmada küllemeye dayanıklı hatlar ile küllemeye hassas çeşitlerin çoklu dizi yöntemine 
göre melezleri elde edilmiş, her melez kombinasyonunun F2 generasyonunda  yapay inokulasyon 
koşullarında hastalık skorlaması yapılmış ve külleme hastalığına dayanıklılığın kalıtım biçimleri 
tahminlenmeye çalışılmıştır. 

 
2- Materyal ve Yöntem 
 

Araştırmada küllemeye hassas çeşitler olarak Ege Bölgesinde ticari olarak yetiştirilen Atilla-12, 
Basribey-95 ve Golia çeşitleri kullanılmıştır. Küllemeye dayanıklı 114 genotip CIMMYT 
(Uluslararası Buğday ve Mısır Araştırma Merkezi)’ten temin edilmiş ve ön deneme yapılarak Ege 
Bölgesinde yüksek verim veren 5 genotip denemede kullanılmıştır. CIMMYT’den sağlanan hatlar 
bir çok lokasyonda spesifik olmayan kısmi dayanıklılık genlerine sahip hatlar olarak 
geliştirilmişlerdir (Lillemo, kişisel iletişim, 2008). Denemede kullanılan küllemeye dayanıklı ve 
hassas çeşitler Çizelge 1’de gösterilmiştir. 
 
Çizelge 1. Denemede kullanılan küllemeye hassas ve dayanıklı genotipler 

Çeşit / Hat Orijini 

                                Hassas çeşitler 

Atilla-12 Macaristan orijinli 
Basribey-95 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Golia İtalyan orijinli 

                                Dayanıklı genotipler 

27  MV MARTINA 
35  RALEIGH 

48  YM11/GEN 

70  SAVLESKU#43/3/GEN*2//BUC/FLK 

72  TJB916.46/CB306//2*MHB/3/BUC/41TOOY 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

318 

Melezlemeler çoklu dizi şeklinde ticari çeşitler ana ve küllemeye dayanıklı hatlar baba olacak 
şekilde hat x tester melezlemeleri yapılmıştır. F1 generasyonu melezler ve ebeveynler olacak 
şekilde 3 tekerrürlü olarak ekilmiştir. Denemenin kültürel bakım işlemleri zamanında 
gerçekleştirilmiş ve bitkiler doğal yağış koşullarında yetiştirilmiştir.  

Külleme hastalık skorlarının okumaları F2 generasyonunda yapılmıştır. Bölgemizde son 
yıllarda bahar döneminin kurak geçmesi nedeniyle denemeler naylon örtü altına alınarak sulama 
yapılmış ve külleme hastalığının ortaya çıkması için ortam nemli hale getirilmiştir. 15 günlük bir 
sürede külleme hastalığının oluşturulması sağlanmış ve naylon örtü kaldırılarak hastalık skorlaması 
0-9 skalasına (Leath ve Heun, 1990) göre yapılmıştır. 0-6 skor değeri olanlar dayanıklı ve 7-9 skor 
değerine sahip olanlar hassas olarak nitelendirilmiştir. 

Küllemeye dayanıklılığın kalıtım biçimini ortaya çıkarmak için Khi-kare testi kullanılmıştır 
(Snedecor ve Cochran,1956). Khi-kare değeri     (Χ2) = Σ (Gözlenen – Beklenen)2 / Beklenen formülü 
kullanılarak hesaplanmıştır. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Yapay inokulasyon koşullarında melez kombinasyonların F2 generasyonlarının hastalık okuma 

değerleri Khi-kare analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre melezlerde küllemeye 
dayanıklılığın kalıtım biçimi tahminlenmeye çalışılmıştır. Bitki patojenlerine karşı dayanıklılık bir 
veya birçok gen ya da gen kombinasyonları tarafından sağlanabilir. Genetik çalışmalarda 
dayanıklılığın kalıtımı; 

(i) Monogenik veya dayanıklılığın tek gen ile kontrol edilmesi, 
(ii) Oligenik veya dayanıklılığın iki ya da üç büyük gen tarafından kontrol edilmesi ve 
(iii) Poligenik veya dayanıklılığın çok sayıda gen tarafından kontrol edilmesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. 
Külleme hastalığına karşı dayanıklılık tek gen tarafından kontrol ediliyorsa, bu genin etkisi 

çoğunlukla açık olup üzerinde çalışılması kolaydır. Aksine, dayanıklılık çok sayıda gen tarafından 
kontrol ediliyorsa, bu genlerin etkilerini ve miktarını tahminlemek mümkün değildir.  

Denememizde monogenik kalıtım bakımından 27 x Golia ve 35 x Golia melez 
kombinasyonlarının F2 generasyonundaki küllemeye dayanıklılığın 1 dominant gen tarafından idare 
edildiği görülmüştür. Buna karşın 27 x Basribey-95, 48 x Atilla-12 ve 48 x Basribey-95 melez 
kombinasyonlarının F2 generasyonundaki küllemeye dayanıklılığın 1 resesif gen tarafından idare 
edildiği anlaşılmaktadır (Çizelge 2). Chung ve Griffey (1995) iki buğday hattında küllemeye 
dayanıklılığın 1 resesif gen tarafından idare edildiğini ve küllemeye dayanıklılığın monogenik 
kalıtım gösterdiğini belirtmişlerdir. Srnic (2003) tüm Saluda x germplazm hat populasyonlarının 
hepsinde tarla koşullarında küllemeye dayanıklılığın monogenik bir kalıtım gösterdiğini ortaya 
koymuşlardır. 
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Çizelge 2. Melezlerin F2 generasyonlarının monogenik kalıtım bakımından test edilmesi. 

Melez Kombinasyonlar  Hassas Dayanıklı Toplam �2 Değeri 

27 x Atilla-12 120 220 340 19.850** 

27 x Basribey-95 122 32 154 1.464 ( 1 : 3 )

27 x Golia 23 61 84 0.253 ( 3 : 1 )

35 x Atilla-12 85 65 150 26.888** 

35 x Basribey-95 63 87 150 23.120 **

35 x Golia 10 35 45 1.608 ( 3 : 1 )

48 x Atilla-12 201 53 254 2.314 ( 1 : 3 )

48 x Basribey-95 181 70 251 1.116 ( 1 : 3 )

48 x Golia Hepsi dayanıklı

70 x Atilla-12 Hepsi hassas

70 x Basribey-95 Hepsi hassas

70 x Golia 410 44 454 56.742**

72 x Atilla-12 240 55 295 6.353* 

72 x Basribey-95 270 61 331 7.621* 

72 x Golia 15 235 250 48.133** 
    0-6 arası değer alanlar dayanıklı,  
    7-9 arası değer alanlar hassas olarak değerlendirilmiştir. 
    *, **: P = 0.05 ve P = 0.01 önemli. 
 
Çizelge 3. Melezlerin F2 generasyonlarının digenik kalıtım bakımından test edilmesi. 

Melez Kombinasyonlar Hassas Dayanıklı Toplam �2 Değeri 

27 x Atilla-12 120 220 340 10.47** (Poligenik)

35 x Atilla-12 85 65 150 0.27 ( 7 : 9 )

35 x Basribey-95 63 87 150 0.24 ( 9 : 7 )

70 x Golia 410 44 454 19.77** (Poligenik)

72 x Atilla-12 240 55 295 0.01 ( 3 : 13 )

72 x Basribey-95 270 61 331 0.04 ( 3 : 13 )

72 x Golia 15 235 250 0.07 ( 15 : 1 )

    0-6 arası değer alanlar dayanıklı,  
    7-9 arası değer alanlar hassas olarak değerlendirilmiştir. 
    *, **: P = 0.05 ve P = 0.01 önemli. 
 

Monogenik dayanıklılık, esasen gene karşı gen hipotezine dayalı olarak büyük dayanıklılık (R) 
genlerinin hipersensitif tepki göstermesi şeklinde gerçekleşmektedir (Hsam ve Zeller, 2002). 
Dayanıklılığın bu tipi tam ya da kısmen dayanıklılık olarak gözlenebilir. Küllemeye dayanıklı bitkiler 
hiç hastalık belirtisi göstermeyenden orta düzeyde hastalık belirtisine sahip olanlara kadar farklı 
olabilirler. Buna karşın hassas bitkilerde çok şiddetli hastalık belirtileri gözlenmektedir. Monogenik 
dayanıklılık çok etkilidir fakat patojen populasyonundaki değişkenlik çok fazla olduğundan bu tip 
dayanıklılık kısa sürede kırılmaktadır (Hsam and Zeller, 2002). Tek gene dayalı dayanıklılığın 
kırılmasında patojenin virülensliğinin değişmesi en yaygın olarak gözlenmektedir (Bennett, 1984). 
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Araştırmada digenik kalıtım bakımından ise, 35 x Atilla-12 melez kombinasyonunda küllemeye 
dayanıklılık 2 resesif gen tarafından, 35 x Basribey-95 melez kombinasyonunda ise 2 tamamlayıcı 
gen tarafından idare edilmektedir. Ayrıca 72 x Atilla-12 ve 72 x Basribey-95 melez 
kombinasyonunda küllemeye dayanıklılık 1 dominant ve bir resesif gen tarafından yönetilmektedir. 
Yine 72 x Golia melez kombinasyonunda ise küllemeye dayanıklılık 2 dominant gen tarafından 
idare edilmektedir (Çizelge 3). Peusha ve ark. (2002) bazı buğday çeşitlerinde küllemeye karşı 
ergin bitki dayanıklılığının iki bağımsız gen tarafından idare edildiğini belirtmişlerdir. Griffey ve Das 
(1994) ise Knox ve Massey buğday çeşitlerinde ergin bitki dayanıklılığının iki ve üç gen ile kontrol 
edildiğini tahminlemişlerdir. Bir başka araştırıcı Srnic (2003), sera koşullarında dört germplazm x 
germplazm melez populasyonunda küllemeye dayanıklılığın digenik olarak kalıtıldığını ortaya 
koymuştur. Das ve Griffey (1995) dört buğday hattında küllemeye karşı ergin bitki dayanıklılığının 
gen etkilerini tahminlemek için diallel analiz yöntemini kullanmışlardır. Araştırıcılar, aditif-dominant 
ve digenik epistatik modellerin ergin bitki dayanıklılığındaki değişimleri açıklamada yeterli olduğunu 
ve aditif olmayan gen etkilerinin önemli bulunması nedeniyle seleksiyonunun ileri generasyonlarda 
yapılmasını önermişlerdir. 

Çalışmamızda, 27 x Atilla-12 ve 70 x Golia melez kombinasyonlarında küllemeye 
dayanıklılığın tek ve iki genli kalıtım modellerine uymadığı ve bu nedenle bu melez 
kombinasyonlarda küllemeye dayanıklılığın poligenik kalıtım göstererek çok gen ile idare edildiği 
anlaşılmaktadır (Çizelge 3). Hautea ve ark. (1987), buğdayda küllemeye karşı ergin bitki 
dayanıklılığının transgresif açılmalar göstererek poligenik tarzda olduğunu belirtmişlerdir. Lillemo 
ve ark. (2006) ise, Saar buğday çeşidinde küllemeye kısmi dayanıklılığın en az üç gen ile kontrol 
edildiğini ve bu tip dayanıklılığın eklemeli etkili çok sayıda gen tarafından sağlandığını ve daha 
uzun süreli olduğunu vurgulamışlardır. 
 
4. Sonuç 

 
Küllemeye dayanıklılık mevcut kombinasyonlarda genellikle monogenik ve digenik olarak 

saptanmıştır. Bu durum bu tip dayanıklılığın hassas çeşitlere kolaylıkla aktarılabileceğini de ortaya 
koymaktadır. Küllemeye dayanıklı olduğu düşünülen hatlar içerisinde 70 nolu hattın bölgemizdeki 
külleme izolatlarına karşı dayanıklılık genlerine sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 48 nolu hat, 
küllemeye hassas her iki ticari hatla melezinde monogenik kalıtım göstermiştir. 72 nolu tester hat 
ise aynı ticari çeşitlerle olan melezlerinde digenik kalıtım saptanmıştır. Bu iki hattın diğer agronomik 
ve kalite özellikleri de dikkate alınarak küllemeye dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde ebeveyn 
olarak kullanılabilecekleri anlaşılmaktadır. 
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Ug 99’a Karşı Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye Çalışmalarına Genel Bakış  
 
 

Fazıl DÜŞÜNCELİ Zafer MERT Kadir AKAN 
 

Lütfi ÇETİN Seval ALBOSTAN 
 
 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara 
 
Özet 
 

Buğday (Triticum aestivum) tüm dünya için stratejik bir ürün olup. üretiminin her aşamasında verim ve 
kaliteyi etkileyen biyotik ve abiyotik stres faktörleriyle karşılaşılabilmektedir. Epidemi koşullarında ekonomik 
kayıpların % 90’a ulaşabildiği biyotik stres faktörlerinden birisi de fungal bir hastalık olan Kara Pas (Puccinia 
graminis f.sp. tritici) dır.  İlk kez 1999 yılında Uganda da tespit edilen ve buna atfen Ug 99 adı verilen yeni bir 
kara pas ırkı dünya buğday koleksiyonunun önemli bir kısmını etkilemektedir. Bu ırk, 1986 yılında Kenya’da 
tespit edilen ve büyük bir alana yayılarak zarar oluşturan  Yr9 dayanıklılık geni üzerinde etkili bir Sarı pas 
ırkına benzer şekilde yayılma riski taşımaktadır. Oluşabilecek bu küresel riske karşı önlem almak amacıyla 
uluslararası araştırma kuruluşları ve muhtemel etkilenecek ülkelerin katılımlarıyla Küresel Pas Girişimi (GRI) 
oluşturulmuştur. Ülkemiz bu girişimin aktif bir üyesi konumunda olup geliştirilen ortak stratejiler çerçevesinde 
çalışmalar yürütülmektedir. Şu anda yürütülen çalışmalar; 1) Uluslararası kuruluşlarla diyalog çerçevesinde Ug 
99’un hareketinin izlenmesi  2) Ümitvar hatlar ve ekilişi yapılan mevcut bazı çeşitlerin bu ırka karşı 
reaksiyonlarının belirlenmesi şeklindedir. Bu amaçla 2006 yılında 313 hat/çeşit Kenya’da Ug99’a karşı test 
edilmiştir. Bu materyaller içerisinde 51 hat/çeşidin dayanıklılık bakımından ümitvar olduğu belirlenmiştir. Bu Irkın 
muhtemel yayılma alanı içerisinde yer alan risk altındaki ülkemiz için hastalıktan etkilenmemek veya en az 
şekilde etkilenmek için dayanıklı çeşit geliştirmek ve genetik dayanıklılıktan yararlanarak mücadele 
edilebilmesi noktasında ıslah çalışmalarına başlanması/yürütülmesi amaçlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler:Buğday (Triticum spp.), Kara Pas (Puccinia graminis f.sp. tritici ). Ug99, Genetik Dayanıklılık 

 
Global Initiatives for Management of Ug99 and General View of Studies in 

Turkey 
 

Abstract 
 

Wheat is the world’s one of the most important and strategic crop. The rust diseases are very important 
as they are among the most significant biotic factors affecting wheat yield and quality. Stem rust (Puccinia 
graminis f.sp. tritici) is very important which is one of the most significant biotic factors affecting wheat yield 
and quality and might cause yield production decrease by % 90 in Turkey. The pathogen can produce new 
races, through sexual stage or mutation which might cause epidemics in global level. In this respect, a new 
aggressive race (Ug99) of stem rust was recorded in Uganda in 1999 which spread through Eastern Africa 
affecting the wheat crops very severely. Unlike previous races of the pathogen, the wind can carry spores of 
Ug 99 for thousands of miles, sparking the risk of a global pandemic. Stem rust ug99 would follow a migration 
pattern similar to that of yellow rust (Affects Yr9 yellow rust resistance gene). A Global Rust Initiative for Ug99 
(GRI) has been established with the participation of international research institutes and countries under risk. 
Turkey is one of the active member countries of this GRI and carries out following activities.  1 Monitoring the 
spread of race Ug99 with the collaboration of international institutes. 2 Screening of released cultivars and 
germplasm (313 wheat cultivars/germplasm) for resistance. For this aim, those materials were sent to Kenya 
for screening and 51 genotypes were selected for resistance of Ug99.   Breeding program has been initiated 
to develop resistant varieties for stem rust. 
 
Key Words: Wheat (Triticum spp), Stem rust (Puccinia graminis f.sp. tritici), Ug99, Genetic Resistance 
 
1.Giriş 

 
1.1. Buğday ve Buğdayın Ülkemiz İçin Önemi 

 
Önemli bir kültür bitkisi olan buğday; ülkemizde ve dünya’da ekiliş ve üretim bakımından ilk 

sıralarda yer almaktadır. 2006 yılı istatistiki veriler göz önüne alındığında; ülkemizde her yıl işlenen 
toplam tarım alanlarının (230.300.000 da)  yaklaşık % 57’sinde tahıl yetiştiriciliği, tahıl yetiştiriciliği 
yapılan bu (130.415.623 da) alanların % 65’in de de buğday tarımı yapılmaktadır. Yaklaşık 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 323

84.900.000 da alanda ekilen ve 20.010.000 ton üretimi olan buğdayın ortalama verimi 236 kg/da’dır 
(Anonim 2008a). Diğer taraftan buğday tarımının yapılabileceği uygun alanların sınırlarına ulaşılmış 
olup, yetiştiricilik için uygun olmayan alanlarda bile buğday yetiştiriciliği yapılmaya çalışılmaktadır. 
Yetiştiriciliğinin kolay ve makineli tarıma dayalı olmasının yanında adaptasyon kabiliyetinin yüksek 
olması, olumsuz çevre koşullarını kısmen tolere edebilmesi, pazarlanmasının, taşınmasının, 
depolanmasının ve işlenmesinin kolay olması nedeniyle yetiştiriciler genellikle buğday tarımına 
yönelmektedir (Akkaya 1994). 

Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada buğday; insan beslenmesinde kullanılan temel besin 
maddeleri arasında olup en önemli enerji ve mineral kaynaklarından birisidir. 50’ye yakın ülkenin ve 
yaklaşık dünya nüfusunun % 35’inin temel besin maddesi olarak kullanılmakta olup, günlük kalori 
ihtiyacının da yaklaşık % 20’sini karşılamaktadır (Kün 1996). Ekilişin geniş alanlarda yapılması 
nedeniyle, buğdayın verim ve kalitesi çok sayıda insanın gelir düzeyini doğrudan veya dolaylı bir 
şekilde etkileyebilmektedir. Üretimde sağlanacak az bir verim artışı, toplam üretimde önemli 
artışlara neden olabileceği gibi üretimde karşılaşılabilecek az bir miktarda verim azalışı, toplam 
üretimde önemli azalışlara neden olabilir. Dolayısıyla üretim sırasında karşılaşılan sorunların 
önemli veya önemsiz ayrımı yapılmaksızın çözülmesi hem ülke ekonomisi hem de üretici-tüketici 
açısından büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan ekilişin yapıldığı alanlarda verim ve kalite 
özellikleri, biyotik ve abiyotik stres faktörleri nedeniyle sınırlanabilmektedir. Üretimi arttırmaya 
yönelik çabaların yanında bu stres faktörlerinin kısmen veya tamamen önüne geçilmesi üretimin 
istenilen seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır.  

Biyotik stres faktörleri özellikle epidemi şartlarının oluşmasından sonra önemli ürün kayıplarına 
neden olabilmektedir. Fungal hastalık etmenleri başlıca biyotik stres faktörleri arasında yer 
almaktadır. Bu hastalıklar içerisinde buğday yaprak hastalığı olarak etkili olan 3 önemli pas türü 
vardır. Bunlar Sarı pas (Etmen: Puccinia striiformis f.sp. tritici West), Kahverengi pas  (Etmen: 
Puccinia recondita tritici Rob. et Desm.) ve Kara pas (Etmen: Puccinia graminis tritici Eriks. et 
Henn.) hastalığıdır. Bu hastalıklar oluşturdukları sporlar ve püstül renklerine göre isimlendirilmekte 
olup aynı zamanda iklim istekleri itibarıyla da farklılık gösterirler. Kara pas hastalığı oluşturabileceği 
kayıplar nedeniyle son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır.  
 
1.2. Kara Pas Hastalığı ve Önemi 

 
Buğdayın bilinen en eski hastalıklarından birisi kara pas hastalığı olup; dünyada ve ülkemizde 

buğday yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda değişen zamanlarda farklı düzeylerde zarar oluşturarak 
önemli kayıplara yol açmış ve günümüzde de uygun iklim koşullarında halen etkili olmaktadır.  

Hastalık genellikle de bitki gelişim periyodunun uzun olduğu yüksek kesimlerde, bazı yıllarda 
da sahil ve geçit bölgelerinde sorun olabilmektedir. Hastalık bitkilerde; yapraklarda fotosentez 
alanının daralması ve iletim demetlerinin tahrip olması sonucunda verim kayıpları oluşturmakta, 
aynı zamanda elde  edilen tanelerde buruşmalara da yol açtığı için kaliteyi de düşürmektedir.. 
Üründe hastalık epidemisi sonucu oluşabilecek kayıpların %90’ a kadar çıkabileceği bildirilmektedir 
(Aktaş 2001). Genellikle dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ve bu 
çeşitlerin kullanımı hastalığın kontrol altına alınması öne çıkan mücadele şekillerinden birisi 
olmuştur. Fakat diğer pas hastalıklarında olduğu gibi kara pas etmeni de eşeyli dönemi sürecinde 
veya değişik mutagenlerin etkisiyle sıkça mutasyona uğrayabilmekte ve yeni ırklar 
oluşturabilmektedir. Meydana gelen bu yeni ırklar hastalığa dayanıklı olarak bilinen buğday 
genotiplerini hastalandırılabilmekte, epidemilere yol açabilmekte, hava akımlarıyla yayılarak küresel 
tehditler oluşturabilmektedir.   
 
1.3. Türkiye’de Kara Pas ve Önemi 

 
Kara pas hastalığı ülkemizde ilk olarak tespit edildiği 1930 yılından günümüze kadar farklı 

düzeylerde kayıplara yol açmıştır. Orta Anadolu eksenli olmak üzere 1990 yılından sonrası bazı 
çalışmalar burada özetlenecektir. 1991 yılında Kınacı ve Kınacı (1991) yaptıkları bir çalışmada 
1986 -1991 yılları arasında hastalığın Orta Anadolu’ da geniş alanlarda gözlendiğini bildirirlerken, 
Mamluk ve arkadaşları (1997) tarafından yapılan bir çalışmada, 1994 yıllarında hastalık frekansı 
Orta Anadolu’da %12,4, % 8,8,  maksimum hastalık şiddeti de sırasıyla 50S ve 20S düzeyinde 
belirlemişlerdir. Düşünceli ve arkadaşları (1999) tarafından 1996, 1997, 1998 yıllarında yapılan 
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sörveylerde incelenen tarlalarda görülme sıklığı % 4,9, % 28 ve % 8,5 seviyesinde iken, maksimum 
hastalık şiddeti sırasıyla 10S, 60S ve 10S olarak belirlenmiştir. 2001 yılında Kastamonu yöresinde 
şiddetli hastalık epidemisi gözlenirken 2002, 2003, 2005 yıllarında hastalık gelişimi düşük 
düzeylerde kalmış, 2006 yılında ise yoğun bir epidemi gözlenmiştir (Özer 2006). 2007 yılında Mert 
ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan bir çalışmada; ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan 
sörvey çalışmasında incelenen tarlaların % 44’ünde kara pas hastalığı görülmüş olup, hastalık 
oranı iz miktarlardan % 80’lere,i hastalık şiddeti ise çok düşük düzeylerden yüksek seviyelere (80S) 
kadar değişkenlik göstermiştir.  

Pas hastalıkları hava akımlarıyla uzak mesafelere hatta kıtalar arası taşınabilmektedir. Bu 
konuyla ilgili olarak ülkemizi de etkileyen  bir örnek vermek gerekirse; sarı pas hastalığına karşı 
dayanıklılık sağlayan Yr9 dayanıklılık geni üzerinde etkili olan bir sarı pas patotipi 1986 yılında 
Doğu Afrika’da ortaya çıkmış, zamanla Kuzey Afrika, Batı Asya ve Güney Asya’ya yayılmıştır 
(Singh ve Huerta-Espino 2002). Bunun sonucunda Etiyopya, Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan’ 
da oluşan epidemiler sonucu büyük kayıpların ortaya çıktığı bilinmektedir. Ülkemizin güney 
bölgelerinde 1990 yılların başlarında yoğun olarak ekilen ve sarı pasa karşı Yr9 dayanıklılık genini 
içeren Seri 82 çeşidinde, oluşan sarı pas epidemisi sonucunda % 56,2 lere varan verim 
kayıplarının olduğu tespit edilmiştir (Mamluk ve ark.  1997). Bu nedenle sadece Çukurova 
bölgesinde oluşan epidemi nedeniyle 500.000 ton ürünün kaybının olduğu bildirilmektedir 
(Düşünceli ve ark. 1996). Bir Doğu Afrika Ülkesi olan Uganda’da 1999 yılında ortaya çıkan ve 
çıktığı yer ve yıla atfen Ug99 adı verilen yeni bir Kara pas ırkının yukarıda verilen örneğe benzer 
şekilde ülkemizi etkilemesinden endişe duyulmaktadır.  
 
1.4. Ug99 Kara Pas Irkı Hakkında Genel Bilgiler 

 
Farklı çalışmalar sonucu çok agresif olduğu ortaya konulan Ug99 birçok kara pasa dayanıklılık 

genini etkilemektedir. Uluslararası buğday genetik materyalinin % 90’nın bu ırka karşı hassas 
olduğu bildirilmektedir (Anonim 2008b). Buğday yetiştiriciliğinin yılın hemen hemen her döneminde 
yapıldığı Doğu Afrika Coğrafyasında (Uganda, Kenya, Etiyopya, Yemen vb) fungal obligat bir 
parazit olan hastalığın sürekli olarak konukçu olabileceği bitkilerin bulunmasına ve bu nedenle de 
virulenslik bakımından yüksek seviyede varyasyon göstermesine sebep olabilmektedir. 
Uganda’dan toplanan hastalıklı bitki örneklerinde yapılan ırk çalışmaları sonucunda bu ırk Kuzey 
Amerika isimlendirme sistemine (North American Nomenclature) göre TTKS harfleriyle ifade 
edilmektedir. Bu isimlendirme sisteminde fide dönemi test çalışmalarına göre bitkide yer alan Sr5, 
Sr6, Sr7b, Sr8a, Sr8b, Sr9a, Sr9b, Sr9d, Sr9e, Sr9g, Sr11, Sr12, Sr15, Sr17, Sr21, Sr30 ve Sr38 
kara pas dayanıklılık genleri hassas reaksiyonlar gösterirken Sr7a, Sr13, Sr22,  Sr23, Sr24, Sr25, 
Sr26, Sr27, Sr28, Sr29, Sr32, Sr33, Sr35, Sr36, Sr39, Sr40, Sr44 ve SrTmp genleri dayanıklı 
olarak belirlenmiştir (Wanyera ve ark. 2006). Ug 99 ‘un en önemli özelliğinden birisi de bu 
dayanıklılık genleri yanında tüm dünyada önemli bir dayanıklılık kaynağı olarak bilinen Sr 31 
dayanıklılık geni üzerinde etkili olmasıdır. Sr 31 çavdar orijinli bir gen olup, birçok ülkede buğday 
ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılmaktadır (Pretorius ve ark. 2000). Konuyla ilgili 
Singh ve ark. (2006) tarafından yapılan geniş bir derlemede; fide ve ergin dönem hastalık 
değerlendirmeleri birlikte yapıldığında ırka karşı Sr2, Sr13, Sr14, Sr22, Sr24, Sr25, Sr26, Sr27,  
Sr28, Sr29, SrTmp, Sr32, Sr33,  Sr35, Sr36,  Sr37, Sr39, Sr40, Sr43, Sr44, Sr45, Sr1A.1R 
genlerinin fide ve tarla döneminde etkili olan kara pas dayanıklılık genleri olduğu bildirilmektedir Ug 
99 kara pas ırkı kısa süre içinde Doğu Afrika bölgesinde bulunan Uganda, Kenya, Etiyopya gibi 
ülkelere yayılarak buğday üretimlerini ciddi düzeyde etkilemiştir. Bu konuda çalışmalar yürütmekte 
olan uluslararası bilim otoritelerince öngörülen hastalık senaryolarında bu ırkın 1986 yılında 
görülmeye başlayan Yr9 dayanıklılık geni üzerinde etkin/virulens olan sarı pas patotipi gibi hava 
akımlarıyla Kuzey Afrika, Batı Asya ve Güney Asya’ya yayılabileceğinden ve sonrasında 
oluşturabileceği epidemiler sonucunda risk altındaki söz konusu alanlarda büyük kayıplar 
oluşturmasından ciddi endişe edilmektedir. 2007 yılı itibariyle Ug99 kara pas ırkının tahmin edildiği 
gibi Kızıldeniz’i geçerek Yemen’e ulaştığı görülmüştür (Anonim 2008b). GRI tarafından oluşturulan 
bilgi ağı çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda son olarak 2007 üretim sezonunda 
İran’da da Ug 99 ırkının belirlendiği bildirilmektedir. (Anonim 2008c.) Bu oluşan yeni durum ülkemiz 
için riski arttırmaktadır.  
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2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Ülkemizde Ug99 Kara Pas Irkı ile İlgili Çalışmalar 

 
Artan riskle beraber öncelikle uluslar arası kuruluşlarla diyalog halinde çalışılması önemli ve 

öncelikli bir konudur. Bu çerçevede CIMYYT-ICARDA-Kenya-Etiyopya ve diğer ülkelerin de 
katılımıyla oluşturulan ‘Küresel Pas Girişimi’ (Global Rust Initiative)’nin aktif üyesi olunarak ırkın 
yayılma durumu takip edilmektedir (Anonim 2008b).  

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) (No: TA/03/03/01/031) desteklenen 
Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalık Araştırmaları Projesi çerçevesine yapılan ön çalışmalarda kara 
pasın bazı buğday yetiştirme alanlarında (Kastamonu, Çukurova gibi) düşük şiddette olduğu 
gözlendiği ancak Ug99’un henüz görülmediği belirlenmiştir. Ülkemizde kara pas hastalığı mevcut 
durum ve değişimi, pas kapan nörserileri, oluşturularak sörveyler yapılarak ve patotip analizleri ile 
takip edilmektedir. (Anonim 2007). Ug 99 kara pas ırkının yakın zamanda 1995 yılında sarı pas 
ırkında olduğu gibi öncelikle Güney Bölgelerini etkileyebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 
 
2.2. Nörserilerin Oluşturulması ve Gönderilmesi 

 
Bu çalışmada öncelikli olarak ekim alanları dikkate alınmadan kullanılmakta olan birçok çeşit 

başta olmak üzere bazı dayanıklılık materyali Ug 99 kara pas ırkının epidemiye yol açtığı Kenya’da 
bu ırka karşı test amacıyla TR-SR-06 (Türkiye- Stem Rust-06) adı altında bir nörseri 
oluşturulmuştur. Oluşturulan nörseri özellikleri Tablo 1 de verilen Yazlık ve Kışlık dilim materyali 
olarak tanımlayabileceğimiz şekilde 2’ye ayrılmıştır. Nörseri Kenya Dış Karantina Uygulamalarına göre 
hazırlanarak Mayıs 2006 ‘de Kenya’ya Ug99’ a karşı test amacıyla gönderilmiştir.  
 
2.3. Hastalık Testlerinin Yürütülmesi 

 
Dayanıklılık testleri Kenya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KARI) tarafından yürütülmüştür. 

Nörseri içerisinde yer alan  yazlık materyal Mayıs (2006) ayında kışlık materyal ise +4 oC de 30 gün 
süreyle vernelize edildikten sonra ekilmiş ve değerlendirmeler Eylül-Ekim aylarında (2006) 
yapılarak sonuçlar ilgili araştırma enstitüsünün araştırıcıları tarafından tarafımıza aktarılmıştır.  

Hastalık skorlaması Modifiye edilmiş Cobb skalası kullanılarak yapılmış, pas şiddeti ve enfeksiyon 
tipi kaydedilmiştir. Hastalık değerlendirmeleri belli aralıklarla 2 defa yapılmış ve dayanıklılık bakımından 
değerlendirmelerde en yüksek skor dikkate alınmıştır. Pas şiddeti ve enfeksiyon tipi için belirlenen 
katsayılar çarpılarak Enfeksiyon Katsayısı (EK) bulunmuş ve değerlendirmelerde bu esas alınmıştır. EK 
hesaplamalarında S (Susceptible; Hassas):l, S-MS/MS-S (Susseptible-Moderatly Susceptible; Hassas-
Orta Hassas):0,9, MS Moderately Susseptible; Orta Hassas):0,8, MS-MR/MR-MS (Moderately 
Susseptible-Moderatly Resistant; Orta Hassas- Orta Dayanıklı):0,6, MR (Moderatly Resistant; Orta 
Dayanıklı):0,4, R (Resistant; Dayanıklı):0,2 katsayıları kullanılmıştır. Örneğin 20S şeklinde yapılan bir 
skorun EK değeri 20x1=20 olarak kaydedilmiştir.   
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
2006 Yetiştirme Sezonunda Kenya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KARI) tarafından yürütülen 

Dayanıklılık Çalışmalarında test materyalinin Ug 99 kara pas ırkına karşı skorlarının genel 
değerlendirmesi Çizelge 2’de verilmiştir.  

Nörserinin kendi içinde gruplandırılarak değerlendirilmesiyle daha anlamlı, güvenilir ve sağlıklı 
sonuçlara varılabileceği düşüncesiyle dayanıklılık değerlendirmenin bu şekilde yorumlanmasının 
daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle materyal ilk aşamada yazlık-kışlık, sonra ekmeklik- 
makarnalık ve en son olarak da çeşit ve hat ayrımı yapılarak incelenmiştir   

Kışlık materyal değerlendirildiğinde Ekmeklik 73 çeşitten 4 tanesi (% 5), makarnalık 18 
çeşitten 1 tanesi (% 6), Ekmeklik/Makarnalık 163 hattan 21 tanesi (% 13) ve 5 Tritikale çeşidinin 
tamamı dayanıklı olarak değerlendirilirken, genel toplamda ise 259 çeşit/hattan 31 tanesi (% 12) 
kabul edilebilir düzeyde dayanıklı olarak değerlendirilmiştir (Çizelge 3). 
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Kışlık materyalde kara pasa hassasiyetin oldukça yüksek düzeyde olduğu ve homojen bir 
hastalık değerlendirmesinin mümkün olabileceği kanaatine varılmıştır. Ekmeklik ve makarnalık 
çeşitler arasında dayanıklılık oranı bakımından büyük bir fark görülmezken hatların dayanıklılıkları 
çeşitlerden daha yüksek olarak değerlendirilmiştir. Bu hatlardan yürütülmekte olan ıslah 
programlarının amacına uygun olanlar genitör bitki olarak yararlanılabileceği gibi diğer özellikleri 
bakımından da amaca uygun olanların tescil ettirilerek çiftçilerimizin hizmetine de sunulması 
mümkündür. 

Nörseride yer alan yazlık materyal kısmı incelendiğinde Ekmeklik 35 çeşitten 8 tanesi (% 23), 
makarnalık 19 çeşitten 12 tanesi (% 63), genel toplamda ise 54 çeşitten 20 tanesi (% 37) kabul 
edilebilir düzeyde dayanıklı olarak değerlendirmiştir. Hastalığa dayanıklılık oranı beklenenin çok 
üstünde (% 37) gerçekleştiği görülmektedir (Çizelge 3). Kenya da tarlada hastalık değerlendirmeleri 
gerçekleştiren araştırıcılar tarafından yazlık nörseri içerisinde yer alan bazı hat/çeşitlerin tam yazlık 
olmayıp, belli oranlarda vernelize olması isteğinin olduğu bu sebeple doğrudan yapılan ekimlerde 
normal gelişimini tamamlayamadığı ve hastalığa karşı reaksiyonunun tam olarak ortaya çıkmadığı 
ifade edilmiştir. Bu durum beklenenin üstünde bir dayanıklılığın görülmesine neden olabilir. 

Yazlık karakterli bu çeşitlerle ilgili olarak; Ug99 kara pas ırkının etkili olduğu bir alanda ergin 
dönem testlerinin tekrar edilerek sonuçların doğrulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer taraftan 
kışlık materyalin bulunduğu kısım değerlendirildiğinde; bu problemli durumla kışlık karakterli 
materyalde karşılaşılmamıştır.  

Tüm materyale ait sonuçların tek yıllık olması sebebiyle bu sonuçların Ug99 kara pas ırkının 
etkili olduğu bir alanda ergin dönem testlerinin tekrar edilerek sonuçların doğrulanmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır.  

2007 yılında test çalışmaları için Ug 99 ırkının yayılma riski ve virulensliği dikkate alınarak 
TAGEM’in bilgisi ve izniyle TAGEM’e bağlı diğer araştırma enstitülerinin bu test çalışmalarına 
çeşitleri ve bazı ileri çıkan hatlarıyla birlikte katılımları sağlanmıştır. 2006 yılı verilerine göre 
melezleme stratejisi oluşturulması ve başlatılması konusunda araştırma enstitülerine bilgi verilmiş 
ve dayanıklı olarak belirlenen materyaller araştırma enstitüleri tarafından melez programlarına 
uygun olanlar melezleme çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. 

 
Çizelge 1. TR-SR-06 Ug99 Kara ırkına karşı test edilmek üzere hazırlanan materyal ve özellikleri  

YAZLIK KISIM 
 Hat Sayısı Çeşit Sayısı  Toplam 
 Ekm. Mak. Ekm. Mak. Triti. Ekm Mak 

Toplam 

Makarnalık 0 0 0 19 0 0 19 19 
Ekmeklik 0 0 35 0 0 35 0 35 
Yazlık Toplam 0 0 35 19 0 35 0 54 

KIŞLIK KISIM 
Makarnalık 0 0 0 18 0 0 18 18 
Ekmeklik 163 0 73 0 0 236 0 236 
Tritikale 0 0 0 0 5 0 0 5 
Kışlık Toplam 163 0 73 18 5 236 18 259 
Genel Toplam 163 0 108 37 5 271 37 313 
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Çizelge 2. 2006 yılında Kenya’da Ug 99 kara pas ırkına karşı test amacıyla gönderilen materyalin 
kara pas skorlarının genel değerlendirmesi  

Dayanıklı*       (R-MR) Hassas**  (MS-S) 
Nörseri Hat Say 

Hat % Hat % 
YAZLIK KISIM 

Makarnalık 19 12 63 7 37 
Ekmeklik 35 8 23 27 77 
Yazlık Toplam  54 20 37 34 63 

KIŞLIK KISIM 
Makarnalık 18 1 6 17 94 
Ekmeklik  73 4 5 69 95 
Kışlık Hat 163 21 13 142 87 
Tritikale 5 5 100 0 0 
Kışlık Toplam  259 31 12 228 88 
Genel Toplam 313 51 16 262 84 
Dayanıklı* (EK 20 ve altında olanlar) 
Hassas**    (EK 21 ve üstünde olanlar) 
 
Çizelge 3: 2005–2006 yetiştirme sezonunda Kenya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KARI) tarafından 
yürütülen dayanıklılık çalışmalarında TR-SR–06 nörserisinde Ug99 Kara Pas ırkı hastalığına karşı 
enfeksiyon katsayıları gruplarına (EK) göre dağılımı ve % oranları 

Enfeksiyon Katsayısı* 
Day Hat 

0 1-5 6-20 21-40 41+ Diğer** Tip H.S 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
    YAZLIK MATERYAL 

Makarnalık 19 12 63 0 0 0 0 12 63 2 11 5 26 0 0 
Ekmeklik 35 8 23 0 0 0 0 8 23 5 14 22 63 0 0 
Toplam 54 20 37 0 0 0 0 20 37 7 13 27 50 0 0 
    KIŞLIK MATERYAL 
Makarnalık 18 1 6 0 0 0 0 1 6 2 11 15 83 0 0 
Ekmeklik 73 4 5 0 0 0 0 4 5 29 40 40 55 0 0 
Kışlık Hat 163 21 13 0 0 0 0 21 13 35 21 107 66 0 0 
Tritikale 5 5 100 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 
Toplam 259 31 12 0 0 0 0 31 12 66 25 162 63 0 0 
Genel 313 51 16 0 0 0 0 51 16 73 23 189 60 0 0 
* : Enfeksiyon Katsayısı enfeksiyon tipi ile enfeksiyon şiddetinin çarpılması sonucu elde edilmiştir. 
**: Karışık Olan ve Çıkmayan hat/çeşitlerdir.  
 
4 .Sonuç  

 
Buğdayın önemli fungal hastalıklarından biri olan kara pas hastalığı epidemi oluşturması 

durumunda verimde ve kalitede kayıplara yol açabilmektedir. Hastalığın kontrolünde genetik 
dayanıklılığın kullanılması ucuz, çevre için uygun ve çiftçi tarafından kullanılabilecek en pratik 
kontrol metotlarından birisidir. Bununla birlikte hastalığın belirli bir süreç içinde kontrol edilebilmesi 
için dayanıklı hat/çeşitlerin belirlenmesi, mümkünse yeni ırkların tespiti ve etmen virulensinin 
izlenmesi de oldukça önemlidir. Hastalıklara karşı dayanıklılık ıslahı çalışmalarında karşılaşılan en 
büyük sorunların başında; patojenin virulensinde ortaya çıkabilecek değişim gelmektedir. Özellikle 
buğday ekimin geniş alanlarda yapılması ve hastalıkların yeni patotip/patotiplerinin ortaya 
çıkabilecek olması dayanıklılık çalışmalarında sürekliliği gerektirmektedir. Patojen virülensinde 
meydana gelebilecek değişimle birlikte dayanıklı yeni hat/çeşitlerin veya genitör hat/çeşitlerin elde 
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edilmesi için biyoteknolojik yöntemler klasik ıslah metotlarıyla bir arada yürütülmelidir (Çetin ve ark. 
2007). 

Çalışma da mümkün olduğu kadar yetiştiricilik şartlarımıza uygun ve Ug99 ırkına karşı 
dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında olmakla birlikte kısa ve uzun vadede 
alınması gereken bazı diğer önlemlerde şunlar olabilir. Irkın yayılışı takip edilerek ilk etapta risk 
altında bulunan Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Buğday üreticilerinin bu konu hakkında 
uyarılması, çeşit tercihi ve kimyasal mücadele konusunda eğitilmesi ve ayrıca dayanıklı olarak test 
edilmiş çeşitlerin tohumluk üretiminin artırılarak yeterli tohumluk stokunun bulundurulması 
gerekmektedir. Hastalık sonucu oluşacak verim ve kalite kayıplarının yol açacağı maddi kayıpların 
bu konudaki uzmanlarca belirlenmesi ve sosyo-ekonomik etkilerinin ortaya konulması, daha 
sonraki çalışmalar ve benzer konular için bir model oluşturabilecektir.  

 
Teşekkür 
 

Çalışma TÜBİTAK 1001 programınca (106O331) finanse edilmekte,  Tarımsal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü (TAGEM), Küresel Pas Girişimi (Global Rust Initiatives-GRI), IWWIP Programı 
(Türkiye – ICARDA – CIMMYT), Kenya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KARI) , Etiyopya Tarımsal 
araştırmalar Organizasyonu (EARO) ve Sydney Üniversitesi Bitki Islahı Enstitüsüne (PBI)’ce 
desteklenmektedir. 
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Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele Yöntemleri 
 
 

Celal TUNCER 
 
 

S.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Konya 
 

Özet 
 
Zararlı böcekler tarımsal üretimde kayba neden olan önemli etmenlerden birisidir. Yere, ürüne  ve yıllara 

göre değişmekle beraber, Dünya ortalaması olarak böceklerin tarımsal ürünlerde % 13 civarında kayba neden 
olduğu bilinmektedir. Bazı bitkilerde ise mücadele yapılmaksızın ürün elde edilmesi mümkün değildir. Özellikle 
II. Dünya savaşından sonra, zararlı böceklere karşı mücadelede geleneksel yöntemlerin yerini kimyasal ilaç 
kullanımı almıştır. Bugün tarımda zararlılara karşı mücadele için birbirlerinden farklı binlerce pestisit 
kullanılmaktadır. Son yıllarda ise zararlılara karşı dayanıklı olan genetiği ile oynanmış (GDO) bitkiler 
geliştirilmiştir.  

Organik tarım yaklaşımı bugün tarımda zararlılara karşı kullanılan ilaçların çok büyük bir kısmını 
yasaklamakta ve GDO’ların kullanımına izin vermemektedir. Bu koşullar altında, zararlılarla mücadeleye 
yönelik son 50 yıldaki birikimin önemli bir kısmı saf dışı kalmaktadır. Sonuç olarak, organik tarım yapan 
üreticilerin zararlılarla mücadele edebilmesi için alternatif ilaç ve yöntemlere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı 
karşılayabilmenin bir yolu organik tarım kapsamında izin verilen geçmişteki mücadele yöntemlerini kullanmak 
iken diğer bir yolu ise yeni alternatifler geliştirmektir.  

Mevcut koşullarda, organik tarım kapsamında zararlılarla mücadeleyi 4 basamak halinde uygulamak 
mümkün gözükmektedir. Birinci basamak; münavebe, toprak yönetimi, transgenik olmayan dayanıklı bitkilerin 
yetiştirilmesi ve uygun tarımsal alan seçimi gibi kültürel mücadele tedbirleri ve bazı mekaniksel mücadele 
yöntemlerdir. İkinci basamak; zararlıların doğal düşmanlarının etkinliğini artırmaya ve doğrudan zararlı 
populasyonlarını azaltmaya yönelik bitki deseni oluşturmaktır. Üçüncü basamak; biyolojik mücadele 
etmenlerinin kitlesel ve lokal salımlarının yapılmasıdır. Dördüncü basamak ise; organik tarımda ruhsatlı 
biyolojik ve mineral kökenli ilaçların kullanılması ve çiftleşmeyi engelleme yönteminin uygulanmasıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Zararlı, Mücadele, Organik tarım 
 

Insect Pest Management For Organic Crops 
                                  
Abstract 

 
Insect pests are the one of the most important factor affecting crop loss in agriculture. Although crop loss 

are changing depend on location, crop and years, insect pests cause nearly 13% crop loss as average of the 
world. Besides, it is not possible to get product from some plants without pest control. Especially after II.World 
War, chemical control of insect pests substituted for conventional pest control methods in most cases.  
Nowadays, thousands of different pesticides are used to suppress insect pests in agriculture.  Recently, 
transgenic plants (GMO’s) for pest management were developed.   

With the organic growing concept at the present time, most of the agricultural pesticides and transgenic 
plants are forbidden in organic growing for pest control. Under this circumstances, the big part of 
improvements in nearly 50 years in agricultural insect pest control  are leaved out. As conclusion, organic crop 
growers needs alternative pesticides and methods in order to control agricultural insect pests. For this 
necessity, one way is to use some present pest control methods that are acceptable in organic growing and 
another way is to develop appropriate and novel pest control methods and tools.   

In present conditions, insect pest control methods in organic growing can be classified in four phase. 
First phase; cultural practices such as crop rotation, soil management, non-transgenic host plant resistance, 
farm/field location and some mechanical control methods. Second phase; Vegetation management to 
enhance natural enemy impact and exert direct effects on pest populations. Third phase;inundative and 
inoculative releases of biological control agents. Fourth phase; approved insecticides of biological and mineral 
origin and use of mating distruption.  
 
Key Words: Insect, Pest, Control, Organic growing 
 
1. Giriş 

 
Organik tarım son yıllarda bütün ülkelerde hızla gelişim gösteren bir tarım sistemidir. Mevcut 

verilere göre yaklaşık olarak 120 ülkede ve 31 milyon hektardan fazla alanda organik tarım 
yapılmaktadır. Organik tarım yapılan alanlar tarım yapılan alanların yaklaşık olarak %1’inden daha 
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azına karşılık gelmektedir(Zehnder et al.,2007). Türkiye’de halen 170.000 hektar alanda organik 
tarım yapılmakta olup, bu toplam tarımsal alanların % 0.70’ine karşılık gelmektedir. Toplam 200 
farklı bitkisel ve hayvansal ürün organik olarak üretilmektedir ve üretim 2006 yılında 254.000 tona 
ulaşmıştır(Yücel ve ark.,2007). 

Tarımsal üretimin başlangıcından bu yana çeşitli bitki zararlıları üretimi tehdit etmektedir. 
Bugün için pek çok üründe zararlılarla mücadele etmeksizin tatmin edici bir sonuç almak mümkün 
değildir. Zararlıların neden olduğu üretim kayıpları; bütün dünya ve ürünler için yaklaşık olarak 
ortalama % 13 civarındadır. 1940’lı yıllardan itibaren tarımsal ilaç kullanımı ABD’de 10 kat artarken, 
%7 olarak tahmin edilen böcek zararı % 13’e çıkmıştır (Pimentel,2004).  Zararlılarla mücadele 
özellikle son 60 yıldır genellikle kimyasal ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. Esasında zararlılarla 
mücadele uzmanları pestisitlerin olumsuz etkilerini yakından görerek, organik tarım kavramının 
gelişiminden çok daha önce ve 1950’lı yılların sonlarından itibaren Entegre Mücadele kavramını 
ortaya koymuşlardır(Hagler,2000). Entegre mücadele anlayışı kapsamında, uzun yıllardır tarımsal 
ilaç kullanmaksızın zararlılarla mücadele etmeyi sağlayacak yöntemler üzerinde durulmaktadır. 
Ancak gerek bu yöntemlerin pestisitlere göre daha yoğun ve uzun vadeli çalışmalar gerektirmesi, 
gerekse mevcut tarım sistemleri için kimyasal ilaç kullanımını sınırlayıcı bir düzenlemenin olmayışı  
zararlılarla mücadelede kimyasalların  hakimiyetinin devam etmesine neden olmuştur. . Diğer 
yandan kimyasal ilaç üreticileri piyasa ihtiyaçlarına uygun yeni tarımsal ilaçlar üreterek kimyasal 
mücadele tercihini beslemişlerdir. Organik tarımda da kullanılma potansiyeline sahip çevre dostu 
ilaçlara değişik entegre mücadele programlarında yer verilmesine rağmen; preparat sayısının daha 
az, fiyatlarının daha yüksek ve çoğu zaman etkinliklerinin daha düşük olması gibi nedenlerle bu 
ilaçlar günümüze kadar geniş bir kullanım alanı bulamamışlardır. Aynı zamanda zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif olarak kullanılabilecek ekolojik yöntemler üzerindeki 
çalışmalar bu dönemde oldukça artmış olmasına rağmen her halükarda yetersiz kalmıştır.  

Oysa bugün organik tarım sistemi, zararlıların yönetimini hedefleyen çevresel yöntemlerin yanı 
sıra sadece bazı biyolojik ve bitkisel kökenli ilaçların kullanımına izin vermekte ve kimyasal ilaçların 
kullanımını yasaklamaktadır. Organik tarımda kullanımına izin verilen bu tip ilaçların sayısının 
oldukça sınırlı olması, son yüzyılda zararlılarla mücadeleyi ilaçlama esaslı olarak ele alan 
üreticilerin işlerini oldukça güçleştirmektedir. Diğer yandan ise organik tarım zararlılarla 
mücadeleden önce onların yönetimini hedefleyen, çevre ile uyumlu ana bir stratejiye sahiptir ve 
fakat bu konuda eldeki bilimsel sonuçlar pek çok üründe zararlılarla tatmin edici bir mücadeleyi 
temin etmeye yetecek düzeyde değildir. Zararlılarla mücadele konusunda organik tarımda kullanım 
potansiyeline sahip mevcut araştırma verileri yeni ve daha yoğun çalışmalarla desteklenerek, 
sonuçların zararlının türü ve ürün ekosistemi bazında ortaya konulması gerekmektedir. Yani bir 
yandan geçmiş veriler bu amaca göre gözden geçirilirken diğer yandan mevcut sorunların 
çözümüne yönelik yeni bir araştırma vizyonu ortaya konulmalıdır. 

Bugün için organik tarımda zararlılarla mücadele açısından içinde bulunduğumuz durum 
özetle şu şekildedir; zararlı sorunları daha önce olduğu gibi devam etmektedir ancak mücadele 
vasıtaları çok büyük oranda azalmıştır. Elde kullanım izni olan çok az sayıda preparat vardır, 
bunların fiyatları genelde oldukça yüksektir, etki süreleri düşüktür ve bir kısmı halen bazı zararlılar 
için ruhsatlandırılmamıştır. Zararlılara karşı bazı kültürel, mekaniksel fiziksel, biyoteknik ve biyolojik 
mücadele yöntemlerinin uygulanabileceği söylenmektedir, ancak bu konuda spesifik sorunlara 
yönelik yeterince öneri yapılamamaktadır. Üstelik bazı biyolojik mücadele etmenleri ve biyoteknik 
mücadele vasıtaları kolaylıkla elde edilememektedir.  Organik yetiştiricilikte daha fazla bilgi ve daha 
yüksek bir eğitim düzeyine ihtiyaç olduğu açıktır. Bazı ülkelere göre nispi değişimler görülmekle 
beraber, burada sayılanların pek çoğu organik tarımda zararlılarla mücadele açısından global 
sorunlar olma niteliğindedir. 

Organik tarımda zararlılarla mücadele yöntemleri pek çok kaynakta önleyici ve iyileştirici 
tedbirler olarak ikiye ayrılarak ele alınmaktadır. Bazı kaynaklar ise bir kısım yöntemlerin her iki 
kapsamda da yer alabileceğini gözeterek mücadeleyi 4 ana basamağa ayırmaktadır. Bu makalede 
mücadele yöntemleri tasnif edilirken, bu konudaki en kapsayıcı çalışmada (Zehnder et al.,2007) da 
benimsenen  bu ikinci yöntem tercih edilecektir.   
 
2. Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele  İçin Sınırlamalar 

 
Organik üretim sistemlerinde yer verilebilecek zararlılarla mücadele yöntemleri ülkeler 

arasında ufak bazı değişiklikler gösterse bile genelde bir uyum söz konusudur. Kültürel, fiziksel, 
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mekaniksel ve biyolojik yöntemler genelde kullanım iznine sahip yöntemlerdir. Ancak biyoteknik 
yöntemler kapsamında; böcek büyüme regülâtörleri, kısırlaştırıcılar, beslenme engelleyiciler ve 
kimyasal uzaklaştırıcılar yasaklanmakta ancak feromonlar kullanılarak şaşırtma tekniği 
uygulanmasına izin verilmektedir. Feromonlar ayrıca zararlı populasyonlarını izlemek amacıyla 
kullanılmaktadır. Genetik olarak değiştirilmiş ürünler (GDO) yasak kapsamındadır.  

Radyoaktif ışınlama yasaktır, ancak radyoaktif ışınlarla kısırlaştırılmış böceklerin kullanıldığı 
Kısır böcek tekniği (SIT) nin  bazı ülkelerde uygulanmasına izin verilmektedir(Neilsen et al., 
2006;Anonymous,2007). 

Genetik olarak değiştirilmemiş olma şartıyla biyolojik mücadele ürünleri serbesttir. Mücadelede 
yer verilen ürünlerde aranan en önemli şart sentetik olmamalarıdır. Bunun tek istisnası sentetik 
olan feromonlardır ve şaşırtma tekniğinde ürünle temas etmeden kullanımına izin verilmektedir. 
ABD’nin aksine AB ülkeleri tütün esaslı ilaçların kullanımına izin vermemektedir. Balıklara toksik 
olması nedeniyle Rotenon kullanımına Almanya izin vermemektedir. Ryania ve Sabadilla kullanımı 
AB ve ABD’de yaygın değildir. AB ülkeleri spinosad preparatları doğrudan mikrobiyal üretimle elde 
edildiğinde izin vermekte, oysa ABD ve İsviçre saflaştırılmış toksinin kullanımına da izin 
vermektedir. Bu düzenlemeler bazen uluslar arası  organik ürün ticaretinde sorun 
yaratabilmektedir. Çok sayıda bitki ekstraktı, fermantasyon ürünleri, endüstriyel kil ve kaolin gibi 
madde kullanım iznine sahiptir. Hangi maddelerin organik tarımda kullanılabileceği IFOAM (The 
International Federation of Organic Agriculture Movements) tarafından yayınlanan standartlarla 
(Basic Standards for Production and Processing for Organic Production) belirlenmektedir (Zehnder 
et al.,,2007). Türkiye’de organik tarım kapsamında kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin listesi,  
10.06.2005 tarih ve 25841 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Organik Tarımın Esasları ve 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenmiştir. 

Yukarıda bahsedilen standartlar temel bir referans teşkil etmekle beraber ülkelerin kendi 
standardına göre bazı değişimler görülmesi nedeniyle, konu ile ilgili yerel standartlar ve 
düzenlemeler dikkate alınmalıdır.  

Bazı organik ürün sistemlerinde zararlılarla mücadelede kullanılabilecek yöntemler ürün ve 
zararlı bazında (Brust and Maynard,2008; ATTRA, 2008) irdelenmiştir. Bunlardan bir kısmının yerel 
nitelikte olumlu sonuç verebileceği hususu dikkate alınarak belirli ölçüler içinde bunlardan 
yararlanmak mümkündür.  

 
3. Zararlı ve Faydalı Populasyonlarının İzlenmesi 

 
Bir ürün ekosisteminde üreticinin her şeyden önce faydalı ve zararlı böcekleri ve bunların 

yumurta, larva, pupa ve ergin gibi biyolojik dönemlerini iyi bilmesi gerekir. Zararlının doğru teşhisi 
mücadeleye geçmeden önceki ilk önemli basamaktır. Çoğu zaman bir üreticinin zararlıların ve 
faydalıların teşhisinde bir uzmandan yardım alması kaçınılmazdır. Zararlı populasyonlarının 
izlenmesinde başta feromon ve renk tuzakları olmak üzere birçok tuzak tipinden yararlanılabilir. 
Böylece zararlı türlerin yoğunluğu ve biyolojisi hakkında kolayca bilgi elde etmek mümkün olacaktır. 
Çoğu zaman zararlı türlerin varlığı üzerinde odaklanırken, faydalı böcek ve mikroorganizmaların 
varlığı gözden uzak tutulur. Bu durumda bazen gerekli olmadan da mücadeleye karar verildiği 
görülmektedir(Zehnder et al.,2007).  

Faydalı ve zararlı türlerin varlığı üreticiler tarafından yapılacak haftalık gözlem ve incelemeler 
ile kayıt altına alınmalıdır. Özellikle kısa sürede hızla üreme yeteneğinde olan kırmızı örümcekler, 
yaprak bitleri ve beyazsinekler gibi zararlılar açısından ürünün çok daha sık aralıklarla kontrol 
edilmesi doğru olacaktır. Varlığı muhtemel zararlıların ve faydalıların iyi tanınması yine bu rutin 
incelemelerde onları ararken nerelere bakılması gerektiği konusunda yardımcı olacaktır(Fouche et 
al,2000).  
 
4. Zararın Ekonomik Değerlendirmesi 

 
Üreticilerin mücadeleye karar vermeden önce mutlaka dikkate almaları gereken bir diğer 

husus ise zararlının ekonomik zarar eşiğidir. Doğrudan bitkinin tüketilen organlarında, örneğin 
meyvede, beslenen zararlılar için ekonomik zarar eşiği çok daha düşüktür.  Hâlbuki bu oran 
doğrudan meyvede beslenmeyen dolaylı zararlılarda daha yüksektir(Tuncer,1999). Üreticilerin 
çoğu zaman bu konuda kendi başına karar vermesi mümkün değildir. Üreticiler tarafından söz 
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konusu zararlılarla ilgili daha önce saptanmış olan mücadele eşikleri kaynaklardan öğrenilmeli ve 
dikkate alınmalıdır. 

Burada önem arz eden diğer bir husus ise, organik ürünün pazar değerine ve mücadele 
masraflarındaki değişime göre birçok zararlı için  ekonomik zarar eşiğinin değişeceği gerçeğidir. 
Organik ürünlerin pazar değerinin geleneksel olarak üretilmiş ürünlerden daha yüksek olduğu bir 
gerçektir. İki üretim tarzına göre üretilmiş ürünlerin fiyatları arasındaki oran ürüne, yıllara ve ülkeler 
göre değişim göstermektedir. Diğer yandan organik üretimde kullanımına izin verilen az sayıdaki 
mücadele vasıtasının fiyatı ise genel olarak geleneksel üretim tarzında kullanılan pestisitlere oranla 
daha yüksektir.  

Ürünün pazar değerindeki artış zararlıların ekonomik zarar eşiklerinde düşüş meydana 
getirirken, mücadele masraflarının artışı tam tersi bir etki yaratmaktadır(Pedigo,1996).  

Bu konu her zararlı ve ürün için daha ayrıntılı incelenmeye ve aydınlatılmaya muhtaç bir husus 
olarak ortada durmaktadır. Doğrudan zararlılar için deneysel olarak belirlenmiş eşik çalışmalarının 
sonuçlarının organik üretime adaptasyonu daha kolay gözükmektedir. Ancak zararın doğrudan 
ölçülemediği ve mücadele eşiğinin nominal olarak belirlendiği zararlılar için bu çok daha zordur. Bu 
hususta kısa vadede geliştirilebilecek bir çözüm ise belki de; geleneksel üretim tarzı için belirlenmiş 
olan mücadele eşiğinin, organik üretimdeki mücadele maliyetindeki değişim oranı/ürün fiyatındaki 
değişim oranı kıyası sonucu bulunacak endeksle çarpılması olacaktır.  
 
5. Organik Üretimde Zararlılarla Mücadele 
5.1. Birinci Basamak Önlemler  

 
Organik tarımda zararlılarla mücadelenin ilk basamağı; uzun vadeli olarak etki gösterecek ve 

neticede zararlıların varlığını ve zarar düzeyini azaltacak kültürel tedbirlerin alınmasıdır. Bu genel 
stratejiler Çizelge 1’ de görülmektedir. 

Kültürel yöntemler geçmişi uzun zaman öncesine dayanan ve zararlılara karşı etkili olabilecek 
pek çok uygulamayı içine almaktadır. Bu yöntemler esas olarak bazı tarımsal uygulamaların, 
zararlıların yaşama ve çoğalmalarını güçleştirecek şekilde düzenlenmesinden ibarettir. Sağlıklı ve 
kuvvetli bitki yetiştirme, toprak işleme, gübreleme, temiz tohum kullanımı, bitki sıklığının 
optimizasyonu, sulama ve drenaj, budama, dayanıklı çeşit yetiştirme, ekim, dikim ve hasat 
zamanının ayarlanması, münavebe, tuzak bitki kullanımı ve bitki artıklarının imhası gibi 
uygulamaları içine almaktadır. Kültürel mücadelede; tarımsal alanlarda çoğu zaman zaten 
uygulanmakta olan bu yöntemlerin, zararlıların aleyhine olacak şekilde düzenlenmesi söz 
konusudur.  

Bugün için özellikle organik tarım alanlarında zararlılarla mücadelede kullanılabilecek 
yöntemlerin sınırlı olması nedeniyle, kültürel mücadele yöntemleri yüksek bir kullanım potansiyeline 
sahiptir. Kültürel uygulamalar ürünün çeşidine ve yetiştirme alanına göre kendi içinde büyük 
değişim gösterebilir. Her kültürel yöntemi her zararlıya karşı kullanmak ve etkili sonuç almak 
mümkün değildir. Diğer yandan ise kültürel önlemler aynı ekosistemdeki farklı zararlılara karşı 
değişik sonuçlar ortaya koyabilir. Bir zararlıyı olumsuz etkilerken diğeri üzerine olumlu etki 
gösterebilir. 
 
Çizelge 1. Organik tarımda zararlılarla mücadele amacıyla kullanılabilecek kültürel uygulamalardan 
bazı örnekler 

Amaç Zararlı sorunlarını gidermeye yönelik uygulama 

Zararlıların biyolojisine bağlı olarak ürünü 
zaman ve mekân olarak korumaya almak 

Üretim alanı seçimi, ürünün izolasyonu veya münavebe, 
ekim ve hasat zamanının ayarlanması, bitki artıkları ve 
topraktaki zararlıların imhası 

Konukçu bitkinin tanınması ve bulunması ile 
yumurtlama davranışının bozulması yoluyla 
ürünün korunması 

Karışık ekim, tuzak bitki ve malç uygulama 

Doğal düşmanların etkinliklerinin artırılması 
yoluyla zararlılarla mücadele 

Bitki desenini düzenleyerek ekosistemdeki bitkisel çeşitliliği 
artırmak 

Bitkinin zararlılara hassasiyetini değiştirmek Zararlılara dayanıklı veya toleranslı çeşitlerin (GMO yöntemi 
dışında) ıslahı, toprak kalitesi ve verimliliğini artırma 

Kaynak: Zehnder et al.,2007 
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Bu nedenle bir organik üretim sisteminde zararlılarla mücadele için kültürel yöntemlere 
başvurmak gerektiğinde ekosistemdeki bütün zararlılar göz önüne alınıp, risk analizi yapıldıktan 
sonra uygulamaya geçilmelidir. Organik üretimin amaçları ve standartları göz önüne alındığında, 
toprak erozyonu ve çevreye olumsuz etki ihtimallerinin bulunduğu durumlarda ( aşırı toprak işleme, 
nadas ve bitki artıklarının yakılması vb. gibi) bazı istisnalar hariç bu uygulamalardan kaçınmak 
gerekir(Dent,2000; Zehnder et al.,2007).  

Bugün için hangi kültürel uygulamaların hangi zararlılara karşı etkili olduğuna dair çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Zararlılarla mücadelede Entegre Mücadele yönteminin uzun yıllar 
öncesinden benimsenen bir yaklaşım olması bu konudaki bilgi birikimini küçümsenemeyecek bir 
düzeye getirmiştir.  Burada bu yöntemlerin detayına inmek yerine önemli olan bazı kültürel 
uygulamalardan genel olarak bahsedilecektir. 
 
5.1.1. Uygun Üretim Alanı Seçimi, Ürünün  İzolasyonu ve Münavebe  

 
Bitkisel üretim yapılacak yerin seçiminde çok sayıda faktör etkilidir. Bazı durumlarda ürün ve 

zararlının doğal düşmanları için son derece elverişli ancak zararlının gelişmesi için uygun olmayan 
bir üretim alanı seçerek primer zararlı sorunlarını gidermek mümkün olabilmektedir. Uygun toprak 
seçimi özellikle toprakta yaşayan böcekler için önemli bir yöntemdir. Toprağın fiziksel ve kimyasal 
yapısı doğrudan veya dolaylı olarak zararlı populasyonlarının azalmasını sağlayabilir. Zararlıların 
değişik toprak şartlarına tepkisini gösteren çok sayıda çalışma vardır. Organik üretime başlamadan 
önce yetiştirilmesi düşünülen ürünün potansiyel zararlıları düşünülerek uygun toprak seçimi 
yapılmalıdır. Bu özellikle çok yıllık ürünler için önemli bir tedbirdir.  

Ürünün zararlıdan korunması veya münavebe uzun mesafelere yayılma gösteremeyen pek 
çok zararlı için en etkili yöntemlerden birisidir. Örneğin Havuç sineği, Patates böceği ve soğan 
sineği bu duruma örnek verilebilir. Bunun aksine Lahana sineği gibi uzun mesafelere yayılabilen  
zararlılara karşı ise bu yöntem daha az etkili bulunmuştur(Zehnder et al.,2007).  

Bazı durumlarda, pratik olmasa bile zararlıları düşünerek münavebe yapmak kaçınılmaz 
olmaktadır. Münavebe özellikle toprakta yaşayan bazı zararlılara karşı olumlu sonuç vermesine 
rağmen burada üretimi etkileyebilecek olumsuz durumlar göz önüne alınmalıdır. Ayrıca 
münavebeye alınan bitkilerin diğer bazı zararlıları cezp etme ihtimali de dikkate alınmalıdır. 
Glucosinolate içeren Brassicaceae türlerinin münavebeye alınması biyofumigasyon etkisi yaratarak 
topraktaki bazı zararlılara karşı etkili sonuç vermektedir(Zehnder et al.,2007). Münavebeye 
alınacak bitkilerin yeni zararlı sorunlarına neden olmaması gerekir. Özellikle polifag ve uzun 
mesafelere göç edebilen zararlıların sorun olduğu yerlerde münavebe güçleşir. Uygun bir 
münavebe ile bazı zararlıları kontrol altına almak mümkündür(Dent,2000). Bazen ise hassas 
ürünün çevredeki diğer ürünlerden izole edilmesi etkili bir yöntem olarak düşünülebilmektedir. 
Örneğin yaprak bitleri tarafından taşınan virus hastalıklarından korunmak için hassas ürünün 25 
km’ye varabilen uzaklıklarda yetiştiriciliğinin yapılması gerekmektedir(Zehnder et al.,2007).  
 
5.1.2. Toprak Koşullarının Yönetimi  

 
Bazı araştırıcılar bitki habitatının ve toprak verimliliğinin yönetimi vasıtasıyla agroekosistemin 

sağlığının optimize edilebileceğini öne sürmektedirler. Organik tarımda zararlılarla mücadele 
toprağın üstü kadar altı ile de ilgilidir. Organik yetiştiricilikte toprak verimliliğinin artırılması 
münavebe, örtü bitkisi ve, bitkisel ve hayvansal maddelerin kullanılması yoluyla olmaktadır. Son 
yapılan çalışmalar bitkinin zararlı böceklere ve hastalıklara dayanıklılığının toprağın fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik yapısı ile yakından ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin mısır kurdu 
(Ostrinia nubilalis Lep.:Pyralidae)’nun organik uygulamaların yapıldığı topraklarda mısır üzerine 
daha az yumurta koyduğunu göstermiştir. Araştırmalar organik uygulamaların yapıldığı topraklarda 
organik madde ve mikrobiyal aktivitenin artmasıyla beraber bitkideki mineral madde ve besin 
elementi dengesinin daha iyi tesis edildiği ve bunun da fitofag böcekler üzerinde etkili olduğunu 
göstermiştir. Yine hayvan gübresi ile desteklenmiş topraklarda sentetik gübre kullanılanlara oranla 
Patates böceğinin daha az zararlı olduğu belirlenmiştir(Zehnder,2007). Topraktaki yüksek organik 
madde miktarı bazı durumlarda tel kurtları, tırpan kurtları ve smphylla’ların neden olduğu zararlı 
sorunlarını artırabilir. Kumlu topraklarda nematot ve tel kurdu sorunu yüksek olabilir. Yine bitkinin 
yeterince su alamaması kırmızı örümcekler gibi bazı zararlıların etkisini artırabilir(Fouche,2000). 
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Diğer yandan fazla azotlu gübreleme özellikle bazı sokucu-emici böceklerin aşırı üremesi ve 
zararına neden olabilir(Öncüer,2004). 

Toprak işleme zararlı ve faydalı böceklerin çeşitliliği ve populasyon seviyesi üzerinde önemli 
etkiye sahiptir. Zira karasal böceklerin %90’dan fazlası hayatlarının belirli dönemlerini toprakta 
geçirmektedir(Pedigo,1996). Toprak işlemenin zararlı böcekler üzerine etkisini gösteren çok sayıda 
çalışma vardır. Diğer yandan ise toprak işleme ve benzer bazı uygulamaların özellikle bazı 
predatör böceklerin populasyonunu azalttığı gözlenmiştir(Zehnder et al.,2007). Toprak işleme genel 
olarak topraktaki böceklerin mekaniksel olarak ölümünü sağlayarak, ortaya çıkan zararlıları kuşlar 
ve diğer predatörlerin etkisine maruz bırakarak ve toprak ve bitki artıkları arasında yer alan böcek 
sığınaklarını tahrip ederek etkili olur(Fouche,2000). 

Toprakta su seviyesinin yüksek veya gereğinden daha düşük olması da zararlı sorunlarını 
etkileyebilir. Su eksikliği çekilen yerlerde sulama yapmak bitki sağlığını artırarak bitkilerin zararlılara 
direncini artırır. Su seviyesinin yüksek oluşu aksi tesir eder ve bitki sağlığını korumak için drenaj 
gerekebilir.  
 
5.1.3. Ekim, Dikim ve Hasat Zamanının Ayarlanması: 

 
Ekim, dikim ve hasat zamanının istenildiği gibi ayarlanması birçok üründe mümkün olmaz. Çok 

yıllık bitkilerde ürünün zararlılardan daha az etkilenmesine yönelik olarak erkenci veya geççi 
çeşitlerin dikimi daha bahçe tesis edilirken hesaba katılmalıdır.  Tek yıllık bitkilerde ise buna ilave 
olarak ekim zamanı ayarlaması yapılabilir. Aynı şekilde belirli ölçüler içerisinde hasat dönemi de 
düzenlenebilir. Zararlılar ile bitkilerin fenolojileri arasında çoğu zaman bir ilişki vardır. Burada 
önemli olan bitkinin hassas olduğu dönem ile zararlıyı mümkün olduğunca buluşturmamaktır.  

 Genel bir yaklaşım olarak erken ekimin bitki gelişimini hızlandırdığı ve zararlılara 
mukavemetin arttığı kabul edilirse de bu her zaman için doğru değildir(Dent,2000).  

Bu yöntemlerin kullanılabilirliği sınırlı olmakla beraber, başarılı olduğu birçok örnekte vardır. 
Mesela erkenci kirazlarda kiraz sineği zararının, erkenci hububat çeşitlerinde süne ve kımılı 
zaraının, geç ekimlerde ise mısır kurdunun zararının azaldığı bilinmektedir(Öncüer,2004). 
 
5.1.4. Dayanıklı Bitki Yetiştirme:  

 
Zararlılara karşı dayanıklı bitki yetiştirme uzun zamandır IPM programlarının ayrılmaz parçası 

olarak görülmektedir. Bu güne kadar farklı zararlı türlerine karşı dayanıklılık özelliği bulunan değişik 
bitki tür ve çeşitleri belirlenmiş olup, bunların bir kısmı zararlılara karşı halen, ekonomik sebepler 
nedeniyle sınırlı da olsa kullanılmaktadır. Geleneksel üretimin yapıldığı ve rutin olarak pestisit 
kullanılan alanlarda zararlılara karşı kısmi dayanıklılık gösteren çeşitlerin kullanımı çok pratik 
görülmezken, organik yetiştiricilikte bu böcek populasyonlarını düşük düzeyde tutup böylece faydalı 
böcekleri de desteklemesi nedeniyle uygulanabilir hale gelmektedir. Zararlılara dayanıklı çeşit 
seçimi organik tarımda ana zararlıların mücadelesinde esas teşkil edebilecek niteliktedir. Ancak 
dayanıklı çeşit seçilirken sekonder zararlılar ve faydalı böcekler de göz önüne 
alınmalıdır(Dent,2000;Zehnder et al.,2007). Şu anda sınırlı olan dayanıklı çeşitlerin organik 
yetiştiriciliğin yaygınlaşmasına paralel olarak artması beklenmektedir.  

Pek çok özellikle kıyaslandığında maalesef bugün birçok üründe, zararlılara karşı dayanıklı 
olma özelliğinde olan fazla çeşit bulunduğu söylenemez. Bunun en büyük nedeni muhtemelen, 
zararlılara dayanıklılığın bitkilerde çoklu genler tarafından kontrol edilmesi ve bu nedenle dayanıklı 
çeşitlerin ıslah edilmesinin zorluğudur(Smith,1989). 
 
5.1.5. Mekaniksel Uygulamalar:  

 
Mekaniksel olarak zararlıları yok etmeye veya zarar yapmalarını önlemeye yönelik tedbirlerdir. 

Bazı zararlılar iri oldukları ve toplu yaşadıkları için toplayıp imha edilerek kolayca ortadan 
kaldırılabilirler. Bazıları ise değişik tuzaklar kullanılarak tuzağa düşürülür ve öldürülürler. Çeşitli 
engeller kullanılarak zararlıların üründen uzak tutulması da bu kapsamdadır. Son yıllarda birçok 
üründe ağ çekme yöntemi ile zararlılarla mücadele edilmektedir.  Araştırmalar malç olarak hububat 
saplarının kullanılması halinde bunun Patates böceği gibi bazı böceklerin zararında azalmaya 
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neden olduğunu ortaya koymuşlardır. Yine bu şekildeki malçlamanın bazı yaprak biti türlerini de 
kontrole yardımcı olduğu, diğer yandan ise özellikle erken dönemdeki organik malçlamanın bazı 
böceklerin populasyonunu artırdığı görülmüştür(Zehnder et al.,2007; Brust and Maynard,2008). 
Yüksek değerli ürünlerde zararlıyı üründen uzakta tutacak bazı engeller de kullanılabilir. Örneğin 
bitki plastik bir tünel içine alınabilir. Diğer yandan aliminyum folye ve parlak plastikler gibi ışığı 
yansıtan bazı malç materyalleri yaprak biti gibi zararlıları sebzelerden uzak tutmaya yardımcı olur 
(Dent,2000;Fouche, 2000). Organik sebze yetiştiriciliğinde kullanılabilecek pek çok mekaniksel 
uygulama Brust and Maynard,(2008) tarafından ortaya konulmuştur. Ayrıca renkli ve yapışkan 
tuzaklar böceklerle mücadelede kullanılabilir, ancak bunlar daha ziyade böcek populasyonlarının 
izlenmesinde etkilidirler. İçinde cezp edici bulunan tuzakların kullanımı da oldukça yaygındır.  Bazı 
böceklere karşı vakumlu aletler mücadelede kullanılabilir(Kuepper and Thomas, 2002 ; 
Fouche,2000). 
 
5.1.6. Fiziksel Yöntemler:  

 
Bu yöntemler zararlıların yaşadığı ortamı onların aleyhine olacak şekilde değiştirmeyi hedefler. 

Ancak birçok kaynak fiziksel yöntemleri daha geniş kapsamda tanımlar ve mekaniksel mücadele 
yöntemlerini de fiziksel mücadele yöntemleri içinde ele alır. Gerçekten de bu iki ana mücadele 
yöntemi birçok noktada yakın ilişkilidir ve iç içe geçer.  

Fiziksel mücadelede; yüksek ve düşük sıcaklık (sıcak su, sıcak buhar, solarizasyon, yakma, 
soğutma vb.), atmosfer gazları, orantılı nem, suya daldırma, ses, mineral maddeler ve 
radyasyondan yararlanılabilir. Ancak yukarıda da değinildiği gibi sadece bazı ülkeler organik 
tarımda radyasyonla kısırlaştırılmış böceklerin kullanımına izin vermektedir. Diğer yandan gıda 
maddelerinin radyoaktif ışınlanması organik tarım sisteminde kabul edilmez. Fiziksel çevrenin 
değiştirilmesi pek çok ürün için mümkün değildir. Ancak zararlının bulunduğu çevreyi değiştirmeyi 
hedefleyen bu yöntemlerin bir kısmının kullanımı; genellikle depolar ve seralar gibi kapalı alanlarda 
bulunan böceklere karşı mümkün olmaktadır (Dent,2000). Öte yandan kuşlar gibi bazı zararlıları 
uzaklaştırmaya yönelik ses çıkaran alet ve malzemelerin kullanımı oldukça yaygındır. Yine mineral 
maddelerin bir kısmı preparat olarak kullanıldığı için son kısımda ele alınmıştır.  

Fiziksel ve Mekaniksel metotların zararlılara karşı mücadeledeki yeri birçok çalışmada detaylı 
olarak ele alınmıştır (Oseto,2000). 
 
5.2. İkinci Basamak Önlemler 

 
Bu aşamada birinci basamaktaki tedbirlerin alınmasından sonra, biyolojik kontrolün etkinliğinin 

artırılması, karışık ekim ve tuzak bitki uygulamaları yapılabilir. Ancak bu aşamadaki uygulamalar 
kısmen birinci basamaktan bağımsız olarak da uygulanabilir. Bu aşamadaki uygulamalar 
geleneksel üretim sistemlerini sentetik ilaç kullanımından vazgeçirerek organik üretime geçişte 
yardımcı olur. 
 
5.2.1. Biyolojik Mücadele Etkinliğinin Artırılması: 

 
Birçok zararlı populasyonu, mevcut tarımsal uygulamalar ve çevrenin değiştirilmesi sayesinde 

doğal düşmanların etkinliği ve bolluğunun artırılması yöntemiyle baskı altında tutulabilir(Zehnder et 
al.,2007). Organik sistemler zararlı kimyasallara yer vermemesi veya az yer vermesi nedeniyle 
doğal düşmanların kolayca üremeleri ve zararlıları baskı altına almaları için önemli bir fırsat 
yaratmaktadır(Schellhorn et al.,2000;;Fouche,2000). Bu uygulama, geniş spektrumlu pestisitlerin 
minimum düzeyde kullanılmaması nedeniyle organik sistemler için oldukça uygun bir yöntemdir. 
Özellikle parazitoid ve predatörlerin yer aldığı biyolojik etkinlik ile mücadele uygulamalarında 
sentetik girdilere duyulan ihtiyaç daha da azalacaktır. Bitkisel çeşitlilik, besin ve sığınaklar 
bakımından ihtiyaçlarını karşılayamayan doğal düşmanların ihtiyaçlarını giderici rol oynayacaktır. 
Ayrıca bitkisel çeşitlilik, doğal düşmanlar için uygun mikroklima, alternatif konukçu veya av,  bitkisel 
esaslı besinler (polen, nektar gibi) ve sığınak ve kışlama yeri sağlayacaktır(Pedigo,1996; Brust and 
Maynard,2008). Bu uygulamanın başarılı bir örneği faydalı böcek sığınaklarının oluşturulmasıdır. 
Tarla içinde yarı kalıcı olarak dikilen bitkisel şeritler birçok doğal düşman böcek türü, akar, kuş ve 
küçük memeliler için sığınak rolü oynamakta ve kışın burada metrekare başına 1000’den fazla 
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predatör böcek bulunmaktadır. Diğer bir yaklaşım ise doğal düşmanlara polen ve nektar sağlayarak 
onların etkinliğini artıracak çiçekli bitki şeritleri oluşturulmasıdır. Bu durum doğal düşmanların daha 
fazla üremesi ve daha uzun yaşamasını sağlayacaktır(Fouche et al.,2000;Zehnder et al., 2007).  
 
5.2.2. Karışık Ekim:  

 
İkincil ürün ve yabancı otların yer aldığı karışık ekim zararlı yoğunluğunu etkileyecek diğer bir 

uygulamadır. Karışık ekimlerde zararlıların konukçularını bulması monokültüre oranla daha zor 
olmaktadır. Karışık ekimlerde fitofag böceklerin görsel ve kimyasal yolla konukçu bitkileri 
bulmalarının zorlaşması ortamı onlar için daha uygunsuz hale getirmektedir. Diğer yandan bu 
durum doğal düşmanların etkisini artırmaktadır(Horn,2000). andow(1991); incelediği zararlıların % 
52’sinde ekosistemdeki çeşitliliğe bağlı olarak zararlı populasyonlarının azaldığını belirtmektedir. 
Ancak bu güne kadar yapılmış olan çok sayıda çalışmada bazı karışık ekim modellerinin bazı 
zararlıların artışına da yol açabildiği görülmüştür. Bu nedenle karışık ekim modelinin hedef zararlı 
dikkate alınarak hassasiyetle seçilmesi gerekmektedir. Bu bitkiler birbirlerinin gelişimini olumsuz 
etkilememeli ve böcekler için besin teşkil edecek şekilde aynı gruptan bitkiler olmamalıdır. Örneğin 
yaprak pireleri Solanaceae’lerde beslendiğinden biber ve domates beraber ekilmemelidir(Zehnder 
et al.,2007;Brust and Maynard, 2008). 
 
5.2.3. Tuzak Bitki:  

 
Tuzak bitki kullanımı geleneksel tarım uygulamalarında diğer yöntemlerle birlikte uygulanan ve 

organik tarımda da potansiyele sahip bir uygulamadır. Tuzak bitkinin yumurtlama ve beslenme için 
ana üründen zararlılar için daha cezp edici olması gerekir. Tuzak bitkinin çekicilik kapasitesi ve 
arazide kapladığı alan zararlılara karşı etkili olması için önemli faktörlerdir. Tuzak bitkilerin 
zararlılarla mücadelede kullanım imkanları pek çok çalışma ile ortaya konmuştur. Örneğin tuzak 
bitki olarak mısır ekimi, mısır kurdunu cezp ederek biberleri, bazı lepidopterleri çekerek ise 
domatesleri zarardan koruyabilir. Tuzak bitki üzerinde zararlılar biriktikten sonra zaman 
geçirilmeden imha edilmelidir(Zehnder et al.,2007;Brust and Maynard, 2008). Tuzak bitkilerin 
zararlılarla mücadelede kullanımı bazı kaynaklar tarafından detaylı biçimde incelenmiştir 
(Hokkanen,1991).  

Bu kapsamda bahsedilen yöntemler tarımsal ekosistemdeki çeşitliliği artıran bir etkiye sahiptir. 
Bitkisel çeşitliliğin artışı; tuzak bitki etkisi ve zararlıların bitkisel ürünü bulmalarının zorlaşması 
nedeniyle zararlıları azaltıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca bitkisel çeşitlilik doğal düşmanların etkinliğini 
artırarak zararlı populasyonlarının baskı altında tutulmasına yardımcı olur(Dent,2000). Organik 
sistemlerde doğal düşmanların artış göstermesi birçok araştırma ile ortaya konmuştur. Organik 
yetiştirme koşullarında, buğday afidi Rapolsiphum padi ‘nin neden olduğu kayıpların predatör 
etkinliği sonucu  % 61 oranında azaltıldığı saptanmıştır. Ancak genel olarak doğal düşmanların 
organik sistemlerde sağladığı faydalar üzerine çok az sayıda çalışma bulunmaktadır(Zehnder et al., 
2007). 

İkinci basamakta yer alan mücadele önlemleri bakımından geleneksel ve organik yetiştiriciliği 
karşılaştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte geleneksel sistemde uygulanan bazı 
tarımsal işlemler ve pestisit kullanımı nedeniyle burada bahsedilen yöntemlerin organik yetiştiricilik 
ile daha uyumlu olduğu açıktır. 
 
5.3.Üçüncü Basamak Önlemler 

 
Bu basamakta öncelik verilen yöntem biyolojik mücadeledir. Günümüzde 300’den fazla zararlı 

böceğe karşı değişik ülkelerde biyolojik mücadeleden yararlanılmaktadır. Bunlardan 102’sine tam, 
144’ünde önemli düzeyde ve 81’inde ise kısmen başarı sağlanmaktadır(Öncüer,2004). Biyolojik 
mücadele bütün dünyada yaygın ve başarılı bir biçimde kullanılan bir mücadele yöntemidir. Birçok 
zararlı ile mücadelede pestisit kullanımına alternatif olabilecek hale gelmiştir. Bugün organik tarım 
kapsamında zararlılarla mücadele için geniş bir seçenek sunmaktadır. Ancak doğal düşmanların 
ticari olarak bulunabilirliği ülkelere göre değişmektedir. ABD ‘de bu işe özelleşmiş yüzlerce firma 
bulunmaktadır. Ancak AB ülkeleri ve Türkiye için bunu söylemek mümkün değildir. Türkiye özellikle 
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2 önemli turunçgil zararlısına karşı uzun yıllardır kitlesel doğal düşman üretimi yaparak mücadele 
etmektedir.  

Doğal düşmanlar kitle halinde üretildikten sonra kısa ve uzun vadede zararlıları baskı altında 
tutmak amacıyla salınmaktadır. İlk iki bölümde ele alınan tedbirlerin uygulandığı alanlarda yeterince 
tatmin edici sonuçların alınamaması durumunda 4. basamaktaki önerilerle beraber biyolojik 
mücadele uygulamalarına da yer vermek gerekecektir. Ancak ticari olarak satılan bütün biyolojik 
etmenlerin organik tarım için uygun olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. IFOAM (The International 
Federation of Organic Agriculture Movements) standartları organik tarımda hangi biyolojik 
etmenlerin kullanılabileceğini belirlemektedir. Organik tarımda zararlılarla mücadelede parazitoid ve 
predatörlerin yanında, mikrobiyal etmenlerin (bakteri, fungus, virus) kullanımına izin verilmekte 
ancak genetik olarak değiştirilmiş organizmaların kullanımı yasaklanmaktadır. Bazı biyolojik 
mücadele etmenlerini organik üretimde kullanılan çoğu biyolojik ve mineral kökenli pestisite üstün 
kılan yön ise tek bir zararlıya karşı seçici etkiye sahip olmasıdır. Biyolojik mücadeleyi önceki 
yöntemlerden üstün kılan bir diğer özellik ise çoğu zaman sorun ile karşılaşır karşılaşmaz 
uygulanabilir nitelikte olmasıdır(Zehnder et al.2007).  

Biyolojik mücadele seralarda kırmızı örümcek ve beyazsineklere karşı organik üretim 
kapsamında kullanılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Tarla koşullarında ise sebze zararlısı 
lepidopterlere, buğday’da yaprak bitlerine ve bağlarda cüce ağustos böceklerine karşı etkili sonuç 
alınmıştır. Çok yıllık ürünlerde ise,, predatör akar, Coccinellid ve Chrysopid salımlarının kırmızı 
örümcek, afit ve cüce ağustos böceklerinin azalmasına neden olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan 
bazı önemli zararlıların biyolojik mücadele etmenleri kullanılarak tatmin edici düzeyde baskı altına 
alınamadığını gösteren çalışmalar da vardır(Zehnder et al.2007)..  

Oysa Bacillus thuringiensis , fungus, nematot ve viruslardan yapılmış çok sayıda preparatın 
zararlılarla mücadele için uzun zamandır ticari olarak üretildiği (Battu et al.2002; Koppenhöfer and 
Kaya,2002; Khachatourians et al.2002) ve bunların şu anda organik tarımda çok sayıda zararlıya 
karşı başarıyla kullanıldığı bilinmektedir(Zehnder et al.,2007.. Bu preparatların esasında geleneksel 
tarım için yıllar önce üretilmiş olmaları kolayca organik tarıma adapte edilmelerini sağlamıştır. 
Çizelge 2 organik tarımda kullanılan başlıca biyolojik mücadele etmenlerini özetlemektedir. 
Biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımı çoğu zaman zararlı populasyonunu azaltırken çoğu 
durumda ekonomik zarar seviyesinin altına düşüremez. Ancak bu durum, diğer mücadele 
yöntemleri ile birlikte kullanılacağı için organik tarımda tatmin edici bir etkinlik için kabul edilebilir. 
Biyolojik mücadele etmenlerinin maliyeti ülkeden ülkeye değişmekle beraber genelde insektisit 
kullanımından daha pahalıdır. Bazı ülkelerde ise bunların maliyeti için subvansiyon 
uygulanmaktadır. Organik tarımda geniş spektrumlu bitkisel ve mineral ilaçlara oranla doğal 
düşmanların kullanımına öncelik verilmektedir. Ancak özellikle önemli zararlılara karşı kullanılanlar 
yüksek pazar değeri taşıdıkları için daha ikincil pek çok zararlı için doğal düşman  üretimi 
yapılmamakta ve çalışmalar deneylerden öteye geçmemektedir. Bugün için elde çok alternatif 
bulunmamasının da etkisiyle organik üreticiler biyolojik etmenleri yaygın olarak kullanma 
durumundadırlar(Zehnder et al.,,2007). 
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Çizelge 2. Organik üretimde zararlılarla mücadelede yaygın olarak kullanılan biyolojik mücadele 
etmenleri (Zehnder et al.,2007). 

Uygulama alanı Mücadele 
etmeni Yenilebilir 

ürün Çok yıllık ürün Sebzeler Sera ürünleri 

Bacillus 
thuringiensis 

Patates 
böceği, zararlı 
lepidopterler 

Zararlı lepidopterler Zararlı lepidopterler Zararlı 
lepidopterler 

Granül virüs  
Elma iç kurdu, 
zararlı bazı 
lepidopterler 

  

Entomopatojen 
fungus  Scarabaeidler, 

meyve sinekleri 

Afitler, beyaz 
sinekler, 
Scarabaeidler 

Afitler, beyaz 
sinekler 

Entomoparazitik 
nematotlar  

Curculionidler, 
lepidopterler, 
dipterler ve bazı 
çekirgeler 

Curculionidler, 
Scarabaeidler, 
Lepidopterler ve 
bazı çekirgeler 

Curculionidler, 
Sciaridae sinekler 

Parazitoid 
böcekler 

Afitler, mısır 
kurdu 

Afitler, cüce 
ağustos böcekleri 
ve Lepidopterler 

Zararlı lepidopterler 
Afitler, beyaz 
sinekler ve yaprak 
galeri güveler, 

Predatör 
böcekler Afitler Afitler,psillidler,cüce 

ağustos böcekleri Afitler 

Afitler, beyaz 
sinekler, tripsler, 
unlu bitler, 
Pentatomidler, 
Sciaridae sinekler 

Kaynak: Zehnder et al.,2007 

 
Battu et al.(2002) zararlılarla mücadelede kullanılabilen ticari virüs preparatları, 

Khachatourians et al.(2002) fungal preparatlar, Koppenhöfer and Kaya(2002) entomopatojen 
nematotlar üzerinde geniş bilgi vermektedir.  
 
5.4. Dördüncü Basamak Önlemler 

 
Bu basamak biyolojik ve mineral kökenli insektisitlerin, çiftleşme davranışını bozmaya yönelik 

olarak feromonların ve bazı repellent nitelikli maddelerin kullanımını içine almaktadır. Bu basamak 
önceki basamakların uygulanmasından sonra dikkate alınması gereken son aşama olarak ele 
alınmalıdır.  

Bugün için 1500’den fazla böceğin feromonu sentetik olarak üretilebilmekte ve ticari olarak 
satılmaktadır. Feromonlar organik tarım kapsamında daha ziyade çiftleşme ve üremeyi 
engellemeye yönelik olarak Şaşırtma tekniğinde kullanılmaktadır. Elma iç kurdu, pembe kurt ve 
salkım güvesi gibi önemli zararlılara karşı bütün dünyada başarılı olarak kullanılmaktadır. Bu 
yöntemin organik tarımda kullanımını sınırlayan en önemli faktörlerden birisi maliyet sorunudur. 
Diğer yandan ise geleneksel mücadele yöntemlerine oranla daha yüksek bir bilgi birikimine ihtiyaç 
duymaktadır. Bu nedenle ancak belirli şartlarda ve üreticilere teknik yardım sağlanarak 
kullanılmaları mümkün gözükmektedir. Bu yöntem bugün için maalesef Türkiye şartlarında çok 
sınırlı bir uygulama imkânına sahiptir.  

Organik tarımda kullanılacak ilaçlarda aranan en temel özellikler, memeliler düşük toksisite ve 
faydalı faunaya minimum etkidir.  Diğer yandan ise bu ilaçlar kullanılırken etkili bir sonuç elde 
edebilmek için bitkinin ilaçla çok iyi kaplanmasına dikkat edilmelidir(Fouche et al.,2000). 

 Bu kapsamda kullanılan diğer bir grup ise çoğunlukla evlerde üretilen böcek repellenti 
bitkiler, bitki ekstarktları (sarımsak, kara biber gibi),  fermantasyon ürünleri, endüstiyel kil ve kaolin 
gibi maddeleri içermektedir. Yeni bitki ekstraktlarının geliştirilmesi üzerinde yoğun çalışmalar 
yapılmaktadır.  
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Organik tarımda ruhsatlı preparatların kullanım yaygınlığı ürün ekositemine göre 
değişmektedir. Örneğin mısırda çok az kullanılırken meyve, sebze ve bağlarda daha sık 
kullanılmaktadır.  

Pyretrum, Rotenon, Neem ve bitkisel yağlar organik tarımda daha yaygın olarak kullanılırken 
Ryania, Nikotin ve Sabadilla daha az kullanılmaktadır. Diğer yandan Pyretrin kullanımını sınırlayan 
en önemli etken doğal düşmanlara olumsuz etkisidir. Bu nedenle doğal düşmanlara etkisi olmayan 
Azadiractin (neem) prepraratları pyretrinin yerini almaya başlamıştır. Meyvelerde kışın dormansi 
döneminde kışlayan böcekleri öldürmek için mineral yağlar kullanılmaktadır. Seralarda insektisitler 
daha az kullanılırken insektisit özellikli ve doğal düşmanları öldürmeyen sabunlar daha çok 
kullanılmaktadır. Spinosad birçok üründe bazı zararlılara karşı kullanılmaktadır. Mineral bir madde 
olan Kaolin çok yaygın olarak böceklere karşı repellent amacıyla kullanılmaktadır.(Zehnder et 
al.,2007). 

Türkiye şartlarında Neem bitkisinden elde edilen preparatları, biyolojik bir preparat olan 
spinosad’ı, kış mücadelesinde kullanılabilecek mineral yağları ve birçok zararlıya karşı 
kullanılabilecek ithal feromonları ticari olarak bulmak mümkündür. Kaolin diğer sektörler için 
üretilmekle beraber zararlılarla mücadele amacıyla üretilip ruhsatlandırıldığına ait bir bilgiye 
rastlanmamıştır. Türkiye’de ulaşmak mümkündür. Ayrıca kullanımına izin verilen bazı bitkisel 
kökenli ilaçların üreticiler tarafından kendi imkanları ile imal edilmeleri de mümkündür. 

Dördüncü basamakta verilen insektisitlerin etkinliğini sınırlayan bazı faktörler vardır. Bunlar 
çoğunlukla çevrede hızla parçalanma ve sentetik olanlara kıyasla daha kısa süreli etkili olma 
özelliğine sahiptirler(Fouche et al.,2000;Zehnder et al.,2007). Kısa süreli etkili olmaları nedeni ile 
çoğu zaman daha sık ilaçlama yapmak gerekecektir. Bu böceklerde ilaca karşı dayanıklılık riskini 
artıran bir faktördür. Ancak bu kısa etkili ilaçlarda uzun etkili olanlara oranla daha düşük bir 
ihtimalidir. Diğer yandan ise kısa etkili ilaçlar doğal düşmanlar için daha uygun bir ortam 
yaratacaktır(Fouche,2000). Organik tarımda bu yöntemlerden tatmin edici sonuçlar almak için 
bunların önceki bölümlerde bahsedilen yöntemlerle birlikte kullanılmaları gerekir. Organik kökenli 
ilaçların ticari olarak üretilmelerindeki diğer bir engel ise geliştirme maliyetlerini karşılayacak ölçüde 
geniş bir pazar payına sahip olma ihtiyaçlarıdır.  
 
6. Sonuç 

 
Organik tarım hızla gelişmesine rağmen bu konuda hemen her alanda bir bilgi eksikliği göze 

çarpmaktadır. Organik tarım göz önüne alındığında, en köklü değişimlerden birinin yaşandığı bitki 
koruma alanında da, uzun yıllar önce geliştirilen IPM (integrated pest management) yaklaşımının 
büyük oranda organik yaklaşımla örtüşmesine rağmen,  bu eksiklik kendini hissettirmektedir. 
Araştırma eksikliği yanında geçmişteki birikimlerin organik sistemlere adapte edilmesi konusunda 
da eksiklik vardır.  

 Diğer yandan bu makalede de olduğu gibi organik tarımda zararlılarla (hastalıklarla, vb.) 
mücadele konusu çoğu yerde genel bir stratejik yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Oysa pek çok 
organik üretici doğrudan kendi ürünündeki belirli bir zararlıya karşı organik çözüm istemektedir. Bu 
bilginin temini eksikliklere rağmen kısmen mümkündür.  Bu konuda ürün bazında önemli zararlılarla 
organik tarım kapsamında mücadeleyi anlatan eserlerin yokluğu bütün dünyada hissedilmektedir.  

Ülkemiz için önemli bir konu ise organik mücadele vasıtalarının yeterince bulunamayışı ve 
yüksek maliyetlerdir. Bu kapsamda organik üreticilerin bazı mücadele girdileri (örneğin biyolojik ve 
bitkisel ilaçlar) sübvanse edilerek ve organik mücadele ilaç ve ekipman üreticileri desteklenerek 
piyasa oluşumu sağlanabilir(Bu konularda halen bazı tarımsal desteklerin varlığı bilinmektedir).  
Ayrıca organik üretimde zararlılarla mücadelenin üreticilerde daha fazla bilgi ve daha yüksek eğitim 
düzeyine ihtiyaç duyduğu göz önüne alınarak bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Organik 
tarımın “hastalık ve zararlılardan geri kalanların hasat edildiği” bir üretim modeli olmadığı iyi 
anlaşılmalıdır.  Zararlılarla mücadele açısından değişen sadece mücadele vasıtalarıdır.  
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Tahıl Kist (Heterodera filipjevi) ve Kök Lezyon (Pratylenchus thornei ve P. 
neglectus) Nematodları’na Karşı Dayanıklı Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi 

Üzerine Araştırmalar 
 
 
Aysel YORGANCILAR1 Elif ŞAHİN3 A. Taner KILINÇ1 A. Faik YILDIRIM4 

Gül ERGİNBAŞ² Özcan YORGANCILAR1 Özlem BİLİR1 Julie M. NİCOL2 
 Necmettin BOLAT1 İ. Halil ELEKÇİOĞLU3  

 
 

1Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü P.K. 17 26002 Eskişehir, Türkiye 
2CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Centre), Ankara Offisi, Türkiye 

3Cukurova Universitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana, Türkiye 
4Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

 
Özet 

 
Tahıl Kist (Heterodera filipjevi, CCN) ve Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus thornei ve Pratylenchus 

neglectus, RLN) dünyada, buğday üzerinde ekonomik kayıplara neden olan en önemli nematod türlerinin 
başında gelmektedir. Bu çalışmada, 47 adet kışlık ulusal buğday çeşidi denemeye alınmıştır.  Çalışmada, 
70:29:1 (kum, toprak, gübre) oranında hazırlanan karışım, altı toprakla sıkıştırılan 3x13 cm. boyutlarındaki 
tüplere doldurulmuştur. Her tüpe çimlenen bir tohum ekilmiştir. Tohum ekiminden 1 hafta sonra Kök Lezyon 
Nematodları için her tüpe 400 nematod/ml, Tahıl Kist Nematodu için ekimle birlikte aynı gün her tüpe 100 
nematod/ml, ekimden 2 gün sonra 100 nematod/ml olmak üzere toplam 200 nematod inoküle edilmiştir. 
Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre 7 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bitkiler 23 ºC’de 15 saat 
ışıklandırma koşullarında geliştirildikten 10 hafta sonra hasat edilmiştir. Kök Lezyon Nematodları için, 
köklerdeki ve topraktaki nematod sayısı belirlenmiştir. Tahıl Kist Nematodu için, kökler üzerindeki ve toprağa 
düşen kistler sayılmıştır. Değerlendirmede çeşitler, nematodlara karşı dayanıklılığı ve hassaslığı bilinen 
çeşitlerle karşılaştırma yapılarak test edilmiştir. Değerlendirmede 1-5 skalası kullanılmıştır. Kök Lezyon 
Nematodları için, toplam nematod sayısı, Tahıl Kist Nematodu için, toplam kist sayısı hesaplanarak 
değerlendirme yapılmıştır. Sonuç olarak, CCN’ e karşı 3,   PN’ e karşı 1, PT ve PN’e karşı ortak olarak 2 
çeşidin dayanıklı veya orta dayanıklı olduğu tespit edilmiştir.  Dayanıklı bulunan çeşit ve hatlar ulusal ve 
uluslar arası çeşit geliştirme ıslah programında kullanılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Nematod, Dayanıklılık 
 

Researches About Identıfıcatıon Of Resıstance Bread Varıetıes Agaınst 
Cereal Cyst (Heterodera filipjevi) and Root Lesıon (Pratylenchus thornei  & 

P. neglectus) Nematodes 
 
Abstract 
 
 

Cereal Cyst (Heterodera filipjevi, CCN) and Root Lesion Nematodes (Pratylenchus thornei and 
Pratylenchus neglectus, RLN) are the most important nematode species causing to economical loss in the 
world. At this working, 47 winter national wheat varieties were tested for resistance to Cereal Cyst (Heterodera 
filipjevi, CCN) and Root Lesion Nematodes (Pratylenchus thornei and Pratylenchus neglectus, RLN). Soil 
mixture at 70: 29: 1 (sand, soil, fertilizer) rate  was filled in tube 3 x 13 cm dimension and whose floor was 
pressed with soil, at studying. A germinated seed was sowed each tube. Root Lesion Nematodes were 
inoculated as 400 nematode / ml after one week from sowing. Cereal Cyst nematode juveniles were 
inoculated 100 nematode/ ml at sowing time and 100 nematode / ml after 2 days planting. Totally 200 
nematodes were inoculated. Experiments were set up as 7 replications according to random block experiment 
design. Plants were grown for 10 weeks on lighting conditions of 15 hours at 23ºC. Nematode numbers in root 
and soil were determinated for Root Lesion Nematodes. Number of cysts on roots and soil, were counted for 
Cereal Cyst Nematodes. The reaction of the varieties was compared with standard susceptible and resistant 
check varieties. Varieties were grouped according to 1-5 scale. As a result, 3 varieties against CCN, 1 variety 
against PN, 2 varieties against PT and PN commonly were found resistant. Resistant varieties are included 
into national and international variety developing breeding programme. 
 
Key Words: Wheat, Nematode, Resistance 
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1. Giriş 
 

Tahıl Kist (Heterodera filipjevi, CCN) ve Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus thornei ve 
Pratylenchus neglectus, RLN) dünyada buğday üzerinde ekonomik kayıplara neden olan en önemli 
nematod türlerinin başında gelmektedir (Nicol and et al. 2004).Yurdumuzda da bu nematodlar, Orta 
Anadolu Bölgesi’nde buğday ekim alanlarında yaygın olarak dağılım göstermekte, çoğu alanda bir 
arada bulunmakta ve ekonomik olarak önemli verim kayıplarına neden olmaktadır (Nicol and et al. 
2002, Abidou and et al. 2005). Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri’nde 2003-2004-2005 yıllarında, 
yapılan survey çalışmalarında, toprak örneklerinin % 78’inde CCN bulunurken, % 42’sinde RLN 
bulunmuştur (Yıldırım ve ark.2007). 

3 Yıllık Sörvey Sonucu

Pratylenchus thornei
Heterodera spp

Pratylenchus neglectus

Şekil 1. Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri’nde yapılan survey  çalışmaları 
 

2001-2002 ve 2002-2003 yıllarında Haymana ve Çifteler’de yapılan ürün kaybı denemelerinde 
ortalama ürün kaybı Çifteler’de % 20 olurken, Haymana’da bu oran % 36’ya çıkmıştır (Bolat ve ark. 
2004).Tahıl ekili alanlarda nematodla mücadelede kimyasal yöntemler pratik ve ekonomik 
olmamaktadır. Nematodların kontrolünde dayanıklı çeşitlerin kullanılması en ekonomik ve 
sürdürülebilir bir yöntemdir. Bu nedenle, her iki nematod türüne karşı kullanılabilecek dayanıklı 
buğday çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan, dayanıklılık testi çalışmaları oldukça önem 
kazanmaktadır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Bu çalışmada, 47 adet kışlık ulusal buğday çeşidi denemeye alınmıştır.  Denemelerde 
kullanılan Kök Lezyon Nematodları ve Tahıl Kist Nematodları Haymana-Ankara deneme 
tarlalarından ekstrakte edilmiştir. Daha sonra Kök Lezyon Nematodları Eylül, Ekim, Kasım 
aylarında havuç diskleri üzerinde inkübatör içerisinde 23 ºC de çoğaltılmıştır (Yorgancılar ve ark. 
2004). 
 

            
Şekil 2 : Kök Lezyon Nematodları’nın havuç disk metodu ile çoğaltılması 
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Çalışmada, 70:29:1 oranında hazırlanan kum, toprak ve gübre karışımı altı toprakla sıkıştırılan 
3x13 cm. boyutlarındaki tüplere doldurulmuştur. Her tüpe çimlenen bir tohum ekilmiştir. Tohum 
ekiminden 1 hafta sonra Kök Lezyon Nematodları için her tüpe 400 nematod/ml olacak şekilde, 
Tahıl Kist Nematodu için ekimle birlikte aynı gün her tüpe 100 nematod/ml, ekimden 2 gün sonra 
100 nematod/ml olmak üzere toplam 200 nematod inoküle edilmiştir. Denemeler, tesadüf blokları 
deneme desenine göre 7 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bitkiler 23 ºC’de 15 saat ışıklandırma 
koşullarında geliştirildikten 10 hafta sonra hasat edilmiştir. 
 
 

                     
Şekil 3 : Serada yapılan dayanıklılık testi çalışmaları 

 
Kök Lezyon Nematodları için, köklerdeki ve topraktaki nematod sayısı, belirlenmiştir. Tahıl Kist 

Nematodu için, kökler üzerindeki ve toprağa düşen kistler sayılmıştır. Test edilen çeşitlerin 
değerlendirilmesi, nematodlara karşı dayanıklılığı ve hassaslığı bilinen çeşitlerle karşılaştırılarak 
yapılmıştır. Değerlendirmede 1-5 ıskalası kullanılmıştır. Dayanıklı (1), Orta dayanıklı (2), Orta 
hassas (3), Hassas (4), Çok hassas (5) şeklindedir. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Serada kontrollü koşularda yapılan dayanıklılık testi çalışmaları sonunda, 47 adet kışlık 
ekmeklik buğdayın CCN’ e karşı 3 (Sönmez01, Bağcı02, Tosunbey),   PN’ e karşı 1 (Kıraç66), PT 
ve PN’e karşı ortak olarak 2 (Saroz95, Pehlivan98) çeşidin dayanıklı veya orta dayanıklı olduğu 
tespit edilmiştir. Dayanıklı çeşitlerde köklerde nematod üremesi az olurken hassas çeşitlerde 
yüksek oranda olmuştur. 

 
Çizelge1: Tahıl Kist ve Kök Lezyon Nematodları’na karşı dayanıklı bulunan çeşitler  

Çeşit Adı 
Çeşitlerin Dayanıklı 
Olduğu Nematod 

Türü 

* 
CCN 

 

* 
PT 

* 
PN 

Silverstar (Dayanıklı kontrol çeşidi) CCN 2   
Karma( Dayanıklı kontrol çeşidi) CCN 1   
Croc_1/AE.Squarrosa(224)//opata (Dayanıklı 
kontrol çeşidi) 

PT  2  

Chara (Dayanıklı kontrol çeşidi) PN   2 
Bezostaya (Hassas kontrol çeşidi)  CCN, PT, PN 4 4 3 
Machete (Hassas kontrol çeşidi) CCN, PT, PN 5 4 5 
Sönmez01 CCN 1   
Bağcı 02 CCN 2   
Tosunbey CCN 2   
Saroz95 PT, PN  1 2 
Kıraç66 PN   2 
Pehlivan 98 PT, PN  2 2 

*CCN-Heterodera filipjevi, PT- Pratylenchus thornei, PN- Pratylenchus neglectus 
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4.Sonuç 
 

Yapılan dayanıklılık testi çalışması sonucunda, Nematodlara karşı kışlık buğday çeşitlerinin 
farklı tepkiler gösterdiği görülmüştür.  Serada kontrollü koşularda test edilen 47 adet kışlık ekmeklik 
buğday çeşidinin CCN’e karşı 3 adedi, PN’e karşı 1 adedi, PT ve PN’e karşı ortak olarak 2 adedi 
toleranslı bulunmuştur. Nematodların kontrolünde dayanıklı çeşitlerin kullanılması en ekonomik ve 
sürdürülebilir bir yöntemdir.  Dayanıklı bulunan çeşit ve hatlar buğday ıslah çalışmalarına alınarak 
bu nematodlara karşı dayanıklılığın ulusal ve uluslar arası materyallere aktarılması sağlanacaktır. 
Ayrıca dayanıklı bulunan çeşitlerin nematodla bulaşık alanlarda ekimi tavsiye edilecektir.  

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, Tübitak 1007 projesi olan “ Buğdayda Önemli Zarar 
Yapan Tahıl Kist Nematodu (Heterodera spp.) İle Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus spp.) ve 
Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar” konulu projede tekrar test edilerek benzer sonuçlara 
ulaşılmıştır. Bu proje kapsamında dayanıklılık testi çalışmaları 2009 yılı eylül ayına kadar devam 
edecektir. 
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Süne ve Ülkesel Süne Projesi 
 

 
Kadir MELAN                    İstem TÜRKTEMEL 

 
 

TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara 
 
Özet 

 
Buğday üretimini kalite ve kantite yönünden olumsuz yönde etkileyen ve buğdayın ana zararlısı olan 

Süne (Eurygaster spp.: Het.: Scutelleridae), yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde, mücadele yapılmadığı 
zaman özellikle buğdayda % 100’e varan oranlarda zarar oluşturabilmektedir. 

Devlet tarafından 1928 yılından beri Süne mücadelesi yapılmaktadır. Süne ile mücadelede değişik 
yöntemler kullanılmıştır. 1941-1954 yıllarında Süne’nin kışladığı bitkiler alev makinası ve gazyağı ile yakılmış, 
1954 yılına kadar el, kalbur ve atrap ile süneler toplatılıp satın alınarak mücadele yapılmaya çalışılmıştır. 1955 
yılından itibaren yer aletleri ve uçakla kimyasal mücadeleye başlanmıştır. 1957 yılından itibaren de geniş 
çapta uçakla mücadeleye geçilmiştir. 1967 yılından itibaren ise toz formülasyonlu insektisitlerin yanı sıra sıvı 
formülasyonlu insektisitler, 1987 yılında ise uçakla geniş alanlarda ULV (Ultra Low Volume) formülasyonlu 
insektisitler kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar doğal dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden 
olmuştur. 2001 yılından itibaren, özellikle Süne yumurta parazitoitlerinin etkin ve yaygın olduğu bölgelerden 
başlamak üzere yer aletleri ile mücadele yapılmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde zararı ciddi boyutlara ulaşmış, ekonomik olarak büyük maliyetlerin söz konusu olduğu bu 
sosyal ve ekonomik sorunun çözülebilmesi için; çalışmaların tek elden koordine edilmesi, güçlerin ve 
kaynakların birleştirilmesi, Süne ile ilgili yapılacak araştırmaların bir bütün olarak ele alınması, büyük boyutlara 
varan kimyasal mücadelenin azaltılması amacı ile 2004-2008 yıllarında yürütülmek üzere Ülkesel Süne Projesi 
hazırlanmıştır. 

Ülkesel Süne Projesinde; biyolojik mücadele, entomoloji, toksikoloji, zirai mücadele alet ve makineleri, 
bitki yetiştirme teknikleri, ıslah, toksikoloji ve gıda teknolojisi disiplinleri altında 10 araştırma enstitüsü ve 3 
üniversite işbirliği ile 12 alt proje (Doğada yeşil alanların oluşturulması ve doğanın korunması, Süne yumurta 
parazitoitlerinin biyo-ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, Sünenin yumurta ve ergin parazitoitlerin üretimi ve 
doğaya salım çalışmaları, Süne türleri ile buğday hat ve çeşitleri arasındaki ilişkilerin araştırılması, Buğday 
yetiştirme tekniği araştırmaları, Ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiği belirlenmesi araştırmaları, Toksikoloji 
çalışmaları, Pestitistlerin yan etkilerinin belirlenmesi, Pestisit uygulama teknikleri, Gıda teknolojisi 
araştırmaları, Süne mücadelesinde sosyo-ekonomik faktör araştırmaları ve Keklik üretim ve salım teknikleri, 
Süne mücadelesinde uygun keklik türünün tespiti, üretime alınması, adaptasyonu, çoğaltılması ve doğaya 
salım çalışmaları) çerçevesinde yürütülen 44 araştırma neticesinde Süne kimyasal mücadele alanları 
daraltılacak, daha az insektisit kullanılacak, uygun yer aletleri ile üretici tarafından yan etkisi daha az olan 
güvenilir insektisitler kullanılacaktır. Bunun sonucunda Süne ile ilgili başarılı bir mücadelenin yanında çevre 
kirlenmesi önlenecek, doğal fauna korunacak, üreticinin geliri arttırılmış olacak, milli ekonomiye ve bilime 
katkıda bulunulacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Süne, Buğday, Zirai mücadele, Doğal düşman, Dayanıklılık, Yan etki, Zarar eşiği, 
Biyoekoloji, Toksikoloji, Uygulama tekniği, Gıda teknolojisi 
 

Sunn Pest and National Sunn Pest Project 
 
Abstract 

 
Sunn pest is a serious pest of wheats which causes both yield loses and quality reductions in Turkey. 

When the population level is high, sunn pest damage can reach up to 100%.  
Different techniques and methods have been used by Government in Turkey since 1928. Chemical 

treatment is a common method for plant protection against pests. Usually liquid pesticides were being treated 
by aerial and ground sprayers. Aerial sprayers were forbidden in some regions since the natural enemies were 
effective and the ground sprayers were started in those areas in 1991. Ground sprayers have being using now 
in all of the sunn pest control areas.  

Sunn pest is very important in Turkey and National Sunn Pest Project has been prepared by th GDAR. 
The main objective of the project is to decrease the chemical control and to increase the population of 
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effective natural enemies. Also it is targeted to decrease hazards to environment and to restore the natural 
balance. The project will be conducted between 2004-2008. 

There are 10 Agricultural and Plant Protection Research Institutes, and 3 universities in this project. 
Research areas are giving below: 

Planting the green zones against the sunn pest and supporting biological control, determination of bio-
ecologic properties of egg parasitoids of Sunn pest,  

Researches on production and release of egg and adult parasitoids used in biological control of sunn 
pest,  

Determination of the wheat lines and varieties with tolerance to sunn pest,  
Research of effect of agronomic practices on sunn pest damage, determination of crop loses and 

economic threshold of sunn pest,  
Determination of the susceptibility levels of sunn pest populations collected from different wheat areas in 

Turkey to some insecticides,  
The side effects of insecticides used in sunn pest control on natural enemies,  
Pesticide application techniques researches 
Food technology researches,  
Social and economical researches in sunn pest control 
Mass production and release of  partrige 
In this Project, 44 different studies have been carried out since 2004. 
Therefore, use and research of alternative methods that are compatible with sustainable agricultural 

practices and environment friendly gained high priority. 
 
Key words: Sunn pest, Wheat, Plant protection, Natural enemy, Tolerance, Side effect, Economic threshold, 
bioecology, Toxicology, Application technique, Food technology 
 
1. Giriş 

 
Buğday üretimini kalite ve kantite yönünden olumsuz yönde etkileyen ve buğdayın ana 

zararlısı olan Süne (Eurygaster spp.: Het.: Scutelleridae), yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde, 
mücadele yapılmadığı zaman; özellikle buğdayda % 100’e varan oranlarda zarar 
oluşturabilmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre, buğday ve arpanın gen merkezinin Ortadoğu olduğu ve bu iki 
bitkinin ilk kültüre alındığı bölgenin ise Güneydoğu Anadolu olduğu belirtilmektedir. Nitekim, ilk 
çağlarda inşa edilen Diyarbakır surlarının taşları üzerinde kabartmaları bulunduğu rivayet edilen 
Süne’nin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarihi bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Hatta 
zaman zaman yaptığı salgınlar sonucu meydana getirdiği kıtlıklar nedeniyle de yörenin halk 
oyunlarına ve türkülerine dahi konu olmuştur. 

Süne yılda bir döl verir. Kışı, dağlarda (kışlaklarda) ağaçların yere dökülen yaprak çürüntüleri 
altında veya değişik bitkilerin kök bölgelerinde toprak içerisinde geçirir. İlkbaharda havaların 
ısınması ile birlikte kış uykusundan çıkar ve ovalara doğru göç ederler. Tarlalara gelen kışlamış 
ergin Süneler beslenir ve çiftleşerek yumurta bırakırlar. Bir dişi 150 kadar yumurta 
bırakabilmektedir. Yumurtalar kısa bir sürede açılır ve çıkan nimfler bir ay gibi bir süre içerisinde 
gelişmelerini tamamlayarak hasatla birlikte ergin durumuna gelirler ve kışı geçirmek üzere kışlak 
alanlarına göç ederler.   

Süne, aslında meralarda beslenen bir zararlı olup doğal düşmanların baskısı altındadır. 
Ancak, mera alanlarının bozulması tarım alanlarının artması ve uzun yıllar geniş alanda yapılan 
kimyasal mücadele uygulamaları ve monokültür tarım neticesinde doğal baskı ortadan kaldırılmış 
ve Süne zararlı duruma gelmiştir. Sonuçta uzun yıllar çok geniş alanlarda Süne’ye karşı kimyasal 
mücadele uygulanması, doğal dengenin tahrip edilmesi yanında, aynı zamanda bu uygulamaların 
da her sene zorunlu olarak yapılmasını beraberinde getirmiştir (Melan, 2005). 

Geçmiş dönemlerde, Süne ile mücadelede değişik yöntemler kullanılmıştır. Bilgi birikiminin 
yetersizliği nedeniyle, çiftçiler kendilerine göre Süne mücadele metotları oluşturmuşlardır. Çiftçilerin 
çok önceleri muska yazdıkları ve bunları tarlalara asmak suretiyle Süne zararını önlemeye 
çalıştıkları bilinmektedir  (Şekil 1) (Aydemir, 1998). 
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Şekil 1. Tarla kenarına asılmış dua ihtiva eden bir levha ve fotoğrafçının yorumu. 
 

Diğer uygulamalardan biri de ip çekme metodudur. Çiftçilerce iki uçtan tutulan ip sıra vari 
başaklara sürtülerek zararlının başaklardan indirilmesine çalışılmıştır (Aydemir, 1998). 

Bilimsel anlamda ilk Süne mücadelesi ise, ilk tarım okulu olan Halkalı Yüksek Ziraat Okulunun 
1928 yılında açılması ile başlamıştır.  Devlet, 1928 yılından itibaren Süne mücadelesine el atmıştır. 
Bu dönemde el, kalbur ve atrap ile Süneler Devletçe para karşılığı satın alınmak suretiyle 
toplatılarak mücadele yapılmaya çalışılmıştır  (Şekil 2, 3) (Şimşek, 1998). 

1928 yılında 90.455 kg, 1929 yılında 409.867 kg, 1930 yılında ise 214.855 kg Süne ergini 
toplatılarak imha edilmiş ve 1930 yılından, 1936 yılına kadar uygulama yapılmamıştır. 1936- 1954 
yıllarında elle toplama işlemine devam edilmiştir. Bu uygulamaya paralel olarak 1941 yılından 
itibaren de Süne’nin kışladığı bitkiler, alev makinesi ve gazyağı ile yakılmaya başlanılmış; ancak 
doğanın tahrip edilmesi ve toprak erozyonuna sebep olduğunun anlaşılması üzerine 1954 yılından 
itibaren bu uygulamadan vazgeçilmiştir (Aydemir, 1998) (Şekil 4). 

 

 
Şekil 2. Toplanan Süne erginlerinin develerle nakli. 

 

 
Şekil 3. Toplanan Süne erginlerinin Ziraat Teknisyeni Recep AKER tarafından tartılıp satın 
alınması. 
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Şekil 4. Süne kışlaklarında gevenlerin alev makinesi ile yakılması. 

 
Süne mücadelesinde 1960 yılından itibaren 1967 yılına kadar büyük bir azalma olmuş, ancak 

1968-1972 yıllarında büyük bir salgın periyodu olmuştur. Süne mücadelesinin başladığı 1928 
yılından itibaren 1987 yılına kadar Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında, Süne yoğunluğunun 
mücadele eşiğinin altında olması nedeniyle mücadele yapılmamıştır. Uygulamalarda 1967 yılına 
kadar toz ilaçlar, 1967 yılından itibaren ise toz ilaçların yanı sıra sıvı formülasyonlu ilaçlar da 
kullanılmıştır (Aydemir, 1998). 

Süne’nin ani salgını karşısında, uçak sayısının yetersizliği, geniş alanlara yayılan Süne’ye 
karşı mücadelenin kısa zamanda bitirilme mecburiyeti, ekipman, eleman ve su yetersizliği gibi 
nedenlerden dolayı 1987 yılında ULV uygulamalarına geçilmiştir. Aynı yılda Süne’nin diğer bölge 
illerinde de yoğunluk göstermeye başlaması üzerine diğer illerde de Süne mücadelesi yapılmaya 
başlanmıştır.  

Ülkemizde 1992 – 2002 yıllarındaki Süne mücadelesi uygulamaları Çizelge 1’de, 2002-2007 
yıllarında bölgelere göre yapılan uygulamalar ise Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2’de de 
görüldüğü gibi Süne mücadelesi genel olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde geniş çapta 
yapılmaktadır. Bilindiği üzere Süne ile ayrıntılı çalışmalara, bu zararlının önemli salgınlar yaptığı 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nde 1950'li 
yıllardan itibaren başlanılmıştır. 

ULV formülasyonlu insektisitlerin havada askıda kalmaları, rüzgarla sürüklenerek başka 
alanlara taşınması, Süne’yi kontrol altında tutan faydalıların ölümüne ve doğal dengenin 
bozulmasına neden olmasından dolayı imkanlar dahilinde kademeli olarak ULV uygulamalarının 
azaltılması, polikültür alanlarda kesinlikle uygulanmaması, konvansiyonel uygulamalara ağırlık 
verilmesi, hatta bu uygulamalarda uçak yerine yer aletlerinin teşvik edilmesi hususları üzerinde 
ciddi çalışmalar başlatılarak, zirai mücadelede entegre mücadele çalışmalarına ağırlık verilmeye 
başlanmıştır. Böylece bir zararlının diğer bir faydalı aleyhine mücadelesinin yapılması yerine zararlı 
ve faydalılar arasında doğal dengenin sağlanması şeklinde ifade edebileceğimiz zirai mücadelenin 
esas amacına da ulaşılmıştır. 

1987 yılında Trakya bölgesinde hiç beklenilmeyen enteresan bir Süne salgını meydana 
gelmiş, ekiliş alanlarının yanı sıra, özellikle Tekirdağ'da denize ve şehrin üzerine Süne toplu iniş 
yapmıştır. Bu inişler 28 Mart 1987 tarihinde başlamış ve 20 Nisan 1987 tarihine kadar devam 
etmiştir. Denize inen Sünelerin dalgalarla sahile vurduğu ve sahilde yaklaşık 24 km uzunluğunda 
ve 20 cm genişliğinde "Ölü Süne Bandı" oluşturduğu gözlenmiştir. 

2001 yılından itibaren Süne mücadelesinde özellikle Süne yumurta parazitoitlerinin etkin ve 
yaygın olduğu bölgelerden başlamak üzere yer aletleri ile mücadele yapılmaya başlanmıştır. Bugün 
tüm alanlarda Süne mücadelesi yer aletleri ile gerçekleştirilmektedir.  
 
2. Ülkesel Süne Projesi Araştırma Çalışmaları  

 
Ülkemizde zararı ciddi boyutlara ulaşmış, ekonomik olarak büyük maliyetlerin söz konusu 

olduğu bu sosyal ve ekonomik sorunun çözülebilmesi için; çalışmaların tek elden koordine 
edilmesi, güçlerin ve kaynakların birleştirilmesi, Süne ile ilgili yapılacak araştırmaların bir bütün 
olarak ele alınması, büyük boyutlara varan kimyasal mücadelenin azaltılması amacı ile 2004-2008 
yıllarında yürütülmek üzere Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Ülkesel 
Süne Projesi hazırlanmıştır.  
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Proje kapsamında 10 araştırma enstitüsü ve 3 üniversite işbirliği ile 12 alt proje çerçevesinde 
44 çalışma yürütülmektedir. Alt projeler kapsamında yapılan çalışmaların özet bilgileri aşağıda 
verilmiştir. 

Doğada yeşil alanların oluşturulması ve doğanın korunması 
Sünenin doğal düşmanları olan yumurta parazitoidi Trissolcus spp.’nin kışlama ve yazlamaları, 

yıl boyunca besin ve konukçularını rahatça bulabilmeleri, dolayısıyla da çoğalmaları için uygun 
ortam sağlanması amacı ile buğday ekim alanları çevresinde ağaçlık alanlar tesis edilmiş ve 
yabancı ot tohumları ekilmiştir. Sonuçta faydalı organizmalar için doğal yaşam alanları tesis edilmiş 
ve doğal biyolojik mücadele ile Süne’nin baskı altına alınmasına katkı sağlanmıştır. 

Süne yumurta parazitoitlerinin biyo-ekolojik özelliklerinin belirlenmesi 
Yumurta parazitoiti Trissolcus spp.’nin doğada, konukçu-parazitoit ilişkileri ve biyolojilerine 

yönelik parametreler belirlenmiştir. Parazitoitlerin alternatif konukçuları ve beslendikleri bitkiler 
tespit edilmiş, parazitoitlerin kitle üretim çalışmalarına yardımcı olabilecek veriler elde edilmiştir.  

Sünenin yumurta ve ergin parazitoitlerin üretimi ve doğaya salım çalışmaları 
Yumurta parazitoitlerinin laboratuvarda değişik yöntemlerle üretim imkânları araştırılmış, 

Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Diyarbakır 
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Konya Tarım İl Müdürlüğü üretim tesislerinde üretilen 
parazitoitler, doğayı destekleyici olarak Ülkemizde Süne’nin sorun olduğu bazı buğday alanlarına 
salınmıştır. Bu alanlarda kimyasal mücadele yapılmamıştır.  

Ayrıca, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesindeki kışlaklarda ve tahıl ekili 
alanlarda Süne ergin parazitoitlerinin türleri ve parazitleme oranları tespit edilmiştir. 

 
Çizelge 1. Türkiye’de 1992 – 2002 yıllarında Süne mücadelesi uygulamaları* 

İlaçlanan alan (da) 
Uçak  Yıllar 

Yer aleti 
Konvansiyonel ULV 

Toplam 

1992 470.202 981.410 4.414.272 5.865.884 
1993 337.278 268.461 8.803.030 9.408.769 
1994 1.191.481 1.794.981 11.769.857 14.756.319 
1995 958.293 2.117.520 8.878.042 11.953.855 
1996 1.137.754 3.946.431 6.440.730 11.524.915 
1997 745.768 3.307.016 5.679.033 9.731.817 
1998 815.202 8.934.489 6.503.400 16.253.091 
1999 773.561 4.092.464 8.891.866 13.757.891 
2000 696.974 1.556.995 5.776.653 8.030.622 
2001 1.827.348 5.557.326 3.736.613 11.121.287 
2002 5.827.428 3.958.489 5.136.965 14.922.882 

* Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü kayıtları 

Çizelge 2. Türkiye’de  2002-2007 yıllarında Süne mücadelesi uygulamaları* 

Süne mücadelesi yapılan alan (da) 
Bölgeler 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Güneydoğu 5.563.769 8.587.652 8.534.792 7.726.964 6.978.497 7.871.761
Güneyanadolu 1.061.632 813.549 519.258 488.442 537.800 616.196
Trakya 3.572.999 4.877.083 1.049.700 18.670 1.333.750 1.877.867
Marmara 199.000 333.148 143.523 0 0 11.209
Ege 1.005.284 1.844.569 1.166.499 68.334 580.000 997.022
İç Anadolu 2.900.096 2.372.930 2.627.141 348.111 107.016 2.025.633
TOPLAM 14.922.882 18.828.931 14.040.913 8.650.521 9.537.063 13.399.688
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü kayıtları 
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Ülkesel Süne Projesinin tanıtımı amacı ile Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
Koordinatörlüğünde, 2005 yılında Gaziantep (Araban)’te Bakanlığımız üst düzey yetkilileri, 
Milletvekilleri, proje paydaşları ve üreticilerden oluşan yaklaşık 2.000 katılımcı ile Sünede biyolojik 
mücadele tanıtım toplantısı yapılmış ve Ülkesel Süne Projesi, parazitoit salımı ve yeşil alan 
oluşturma çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir (Şekil 5). Bundan sonra Ülke çapında salım yapılan 
illerde devamlı eğitimler yapılarak Süne mücadelesinde biyolojik mücadele ve ağaçlandırmanın 
önemi anlatılmıştır (Şekil 6). 

Süne türleri ile buğday hat ve çeşitleri arasındaki ilişkilerin araştırılması 
Tarımsal Araştırma Enstitülerinde yer alan ekmeklik ve makarnalık buğday çeşit ve hatlarının, 

Süne zararına karşı toleransları incelenmiş, tarla gözlemleri alınmış, emgi oranları ve çeşitler 
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

 

 
Şekil 5. Biyolojik mücadele tanıtım toplantısı. 
 

 
Şekil 6. Biyolojik mücadele ve parazitoit salım çalışmaları eğitimi. 

 
Buğday yetiştirme tekniği araştırmaları 
Buğdayda Süne zararı ile yetiştirilen çeşidin ekenciliği ve hasat zamanı arasında ilişki ve farklı 

buğday çeşitlerinde sırta ekim yöntemiyle geleneksel ekim yönteminin, Sünenin tanede yaptığı 
zarar açısından karşılaştırılması ile ekim yöntemleri arasında farklılık olup olmadığı konusunda 
agronomik araştırmalar yapılmıştır. 

Ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiği belirlenmesi araştırmaları 
Ülkemizde farklı ekolojik özellik gösteren bölgelerde halihazırda kullanılan ekonomik zarar 

eşiğinin belirlenmesi için gerek nicelik ve gerekse nitelik yönünden ürün kayıplarının belirlenmesine 
çalışılmıştır. 

Toksikoloji çalışmaları  
İlaçlara karşı Süne’de dayanıklılık oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla, değişik 

bölgelerden toplanan Süne popülasyonları ile laboratuvarda biyoassay çalışmaları yapılmış ve 
Lethal Doz (LD50) değerleri belirlenmiştir.  
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Pestitistlerin yan etkilerinin belirlenmesi 
Süne’ye karşı yaygın olarak kullanılan insektisitlerin, Süne’nin popülasyon artışını sınırlayan 

faktörlerin başında gelen yumurta parazitoitlerine hangi düzeyde etkili oldukları laboratuvar ve tarla 
çalışmaları ile belirlenmiş ve pestisitlerin yan etkileri ortaya konulmuştur. 

Pestisit uygulama teknikleri 
Yardımcı hava akımlı tarla pülverizatörü, döner diskli memeli tarla pülverizatörü ve iş genişliği 

arttırılmış klasik tarla pülverizatörü ile Süne mücadelesinde kullanılan pestisitlerin amaca uygun ve 
daha etkin bir şekilde kullanılması, ilaçlama masraflarının azaltılması, insan ve çevre sağlığına 
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacı ile çalışmalar yürütülmüştür. 

Gıda teknolojisi araştırmaları 
Süne türleri ile buğday hat ve çeşitleri arasındaki ilişkiler, buğday yetiştirme tekniği 

araştırmaları, ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiği belirlenmesi çalışmalarından elde edilen 
buğday örneklerinde emgi oranları ve buna bağlı olarak buğday çeşitlerinin kalite yönünden 
Süne’den etkilenme durumları tespit edilmiştir. Süne proteazına karşı dayanıklı gluten yapısına 
sahip buğday çeşitleri belirlenecek ve bunların melezleme programına alınması önerilecektir. 

Süne mücadelesinde sosyo-ekonomik faktör araştırmaları 
Süne mücadelesinde çiftçilerin yer aletlerine geçmesi ile mücadele sürecini etkileyen sosyo-

ekonomik faktörlerin ve mücadelede başarıyı etkileyen unsurların belirlenmesi amacı ile proje 
başlangıcında anket çalışmaları yapılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. 2008 yılında çalışmalar 
devam etmekte olup iki çalışmanın sonuçları karşılaştırılacaktır. 

Keklik üretim ve salım teknikleri süne mücadelesinde uygun keklik türünün tespiti, 
üretime alınması, adaptasyonu, çoğaltılması ve doğaya salım çalışmaları 

Süne ile doğal biyolojik mücadelenin geliştirilmesi ve doğada kaybolma tehlikesi ile karşı 
karşıya bulunan kekliklerin üretilip salınması amacı ile alt yapı oluşturulmuştur. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Bugüne kadar yapılan araştırmalarla bilime ve uygulamaya aktarılan bilgiler ışığında 
Ülkemizde Süne mücadelesinde önemli bir noktaya gelinmiştir.  

Yapılan titiz uygulama çalışmaları ile yıllardan beri, mücadele yapılan alanlarda doğal 
dengenin tesis edilmesi ve ilaçların çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması önemli bir husus 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Süne’nin doğal düşmanlarının korunması ve 
faaliyetlerinin arttırılması gerekmektedir.  

Süne’nin doğal düşmanlarından özellikle yumurta parazitoitlerinin doğada korunması ve 
faaliyetlerinin arttırılması için, onların yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve Süne’ye karşı zorunlu 
mücadele hallerinde mümkün olduğu kadar seçici ilaçların kullanılması ve yeşil alanların 
çoğaltılması, polikültür tarıma geçilmesi, sulama sistemlerinin geliştirilmesi, erkenci hububat 
çeşitlerinin ekilmesi, hasadın geciktirilmemesi, hububat tarlaları içerisindeki yabancıotlarla 
mücadele edilmesi, Süne parazitoitlerinin Süne dışındaki konukçusu olan böceklerin üzerinde 
beslendikleri yabancıotların yetiştirilmesi, ekim nöbetinin uygulanması, tarla kenarlarındaki veya 
kanal boylarındaki yabancıotların ilaçlanmasının önlenmesi, kurak yerlerde hububatın sulanması ve 
mücadelenin entegre mücadele kavramı içersinde yürütülmesi gibi hususlar önem arz etmektedir. 
Ayrıca yumurta parazitoitlerinin bölgeler esas alınarak kitle üretiminin yapılması, parazitlenmenin 
yetersiz olduğu alanlara destekleme amcı ile salınması ve bunun için de kitle üretim tesislerinin 
kurulması gerekmektedir.  

Süne zararının kabul edilebilir seviyeye indirilebilmesi ve Süne salgınlarının kontrol altına 
alınabilmesi için mücadelenin hedeflenen zaman içerisinde bitirilmesi, çiftçiler düzeyinde alt yapı 
oluşturulması suretiyle ilaçlamanın kademeli olarak Bakanlığın organizasyonu ve teknik 
yönetiminde çiftçiler tarafından yapılmasının sağlanması, entegre mücadele çalışmalarına ağırlık 
verilerek doğal düşmanların etkinliğini artıracak önlemlerin alınması, tahmin ve uyarı çalışmalarının 
iyileştirilmesinin gerekliliğine inanılmaktadır. 

Kimyasal mücadele ile Süne’nin doğal düşmanları da öldürülmekte, bunun sonucunda Süne 
lehine doğal denge bozulmakta ve her uygulama yılı geçtikçe ilaçlama alanı artmaktadır. 
Dolayısıyla; kimyasal mücadele en son çare olarak düşünülmelidir. 
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Amacımız; Süne ile mücadelede çevre dostu biyolojik mücadele yöntemlerini kullanarak 
doğada bir denge oluşturmak ve zaman içerisinde kimyasal mücadele yapılması gereken alanı en 
aza indirmektir. 

Süne mücadelesinde esas başarı, sadece o yılın ürününü kurtarmak değil; her geçen yıl 
kimyasal mücadele alanlarını azaltmaktır. 

Unutulmamalıdır ki; her böcek zararlı değildir ve doğada zararlı böcek kadar, onları baskı 
altına alıp onların zarar yapmasına engel olan faydalı böcekler, yani dostlarımız vardır. 
Dostlarımızı tanımak, sevmek ve korumak bir insanlık görevidir (Melan, 2005). 
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Türkiye’de Süne Mücadelesinde 80 Yıl (1928 – 2007) 
 
 

Erhan KOÇAK 
 
 

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 
 

Özet 
 

Makalede Türkiye’de hububatın en önemli zararlısı süne (Eurygaster spp., Heteroptera, Scutelleridae) ile 
mücadelenin resmi olarak başladığı 1928 yılından günümüze kadar geçen 80 yıllık süreçteki mücadele ele 
alınmıştır. Süne’ye karşı, 1928–1954 yapılan fiziksel mücadele uygulamaları ile 1955 yılından günümüze 
kadar devam eden ve sadece nimf dönemi ve sabit bir ekonomik zarar eşiği ve emgi oranı temel alınarak 
yapılan kimyasal mücadele uygulamaları değerlendirilmiştir. Kimyasal mücadelede kullanılan toplam ve 
dekara uygulanmış olan aktif madde miktarları ile uygulanan alan büyükleri hem aktif maddelere göre hem de 
insektisit grupları dikkate alınarak yıllara göre verilmiştir. Ayrıca kullanılan formülasyonların uygulama tipleri, 
uygulandıkları yıllar ve uygulama yapıldıkları alanlar belirlenerek mücadelenin durumu ortaya konulmuştur. 
Kimyasal mücadelede uçakla ilaçlamadan yer aletlerine geçiş sürecine il ve bölgeler bazında değinilerek 
sonraki süreçte yaşanabileceklere işaret edilmiştir. Süne nimfleri ile kışlamış erginlerin meydana getirdikleri 
zararlar, ekonomik zarar eşikleri ve buğdaydaki emgi oranları hakkında ülkemiz ve dünyada yapılan 
çalışmaların sonuçları ve ülkemizdeki hububat alım politikaları değerlendirilmiştir. Ülkemizde kimyasal 
mücadele başlangıcından itibaren sünenin nimf dönemi hedef alınarak uygulanmakta olduğu fakat ilaçlanan 
alanların sürekli artış göstermesi nedeniyle gerekçeleriyle birlikte farklı dönemde mücadele uygulaması 
önerilmiştir. Bu önerilerin uygulanmasının süne probleminin artık sorun olmaktan çıkması ile çiftçi, tüketici ve 
çevre açısından getireceği yararlar açıklanarak süneye karşı farklı stratejilerin geliştirilmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Eurygaster, Heteroptera, Süne, Mücadele, Türkiye 

 

Sunn Pest Control of 80 Years (1928 – 2007) in Turkey 
 

Abstract 
 
In this article, the control of the most important cereal pest Eurygaster spp. (Heteroptera, Scutelleridae) 

were evaluated for 80 years duration between 1928 and 2007 years in Turkey. The control applications which 
are physical control between 1928 and 1954 and chemical control taking note of nymph stage, constant 
economic damage threshold and grain percentage damaged from 1955 until day against the pest were 
interpreted. Total and per amount active ingredient used in chemical control were presented taking into 
account both area sizes and insecticidal groups according to the application years. In addition that, the control 
situation was presented determining the formulation application types, application years and application areas. 
The transition period from aerial to ground application in chemical control has been mentioned and indicated 
to subsequent events. The studies in Turkey and world on the damages by Sunn pest overwintered adults and 
nymphs, economic damage thresholds, damaged kernel ratios for wheat and also cereal purchase policy in 
Turkey were evaluated. From the beginning of chemical control against the pest only nymph stage has been 
taken aim at controlling, however the treated areas have been increased. So, the chemical control application 
against the different biological stage of the pest is suggested. It is emphasized that the necessity of improving 
the different control strategies against pest explaining the benefits on farmers, consumers and environment 
with not being problem longer putting into the practice these suggestions. 

 
Key Words: Eurygaster, Heteroptera, Sunn pest, Control, Turkey 
 
1. Giriş 

 
Türkiye’de buğdayın en önemli zararlısı Süne (Eurygaster spp., Heteroptera, 

Scutelleridae)’dir. Bu zararlı ilk defa 1927–1929 yıllarında Güney Anadolu ve 1939-1941 yıllarında 
da Güneydoğu Anadolu’da salgın yapmıştır. Devlet 1928 yılından itibaren Süne mücadelesine el 
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atmıştır. Süne, ilk yıllardan kimyasal mücadelenin başlamasına kadar fiziksel mücadele yoluyla 
kontrol edilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte (1928–1954) el, kalbur veya atrapla toplanmıştır. Bu 
miktar 1941 yılında yaklaşık 2.400 ton olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 1939 yılından 1953’e kadar 
Sünenin kışladığı alanlardaki geven ve kirpiotu gibi kışlak bitkileri alev makinası ve gazyağı ile 
yakılmıştır. Yakılan maksimum alan 1942 yılında 766.709 da olarak gerçekleşmiştir. Ancak doğal 
dengeye olan olumsuz etkisi ve erozyona neden olması gibi nedenlerle uygulamaya 1954 yılında 
son verilmiştir (Nizamlıoğlu 1955).  

Süneye karşı kimyasal mücadele ise 1955 yılında yalnızca nimf ve yeni nesil ergin dönemleri 
hedef alınarak yaklaşık 246.000 da (222.000 da uçakla ve 25.000 da yer aletleri) alanın 
ilaçlanmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde başlamış, 1987’de Trakya ve Ege, 1988’de Orta 
Anadolu ve 1993’ten itibaren de Güney Marmara bölgelerini de içine almış olup halen devam 
etmektedir. Sünede kimyasal mücadeleyi ilaçlanan alanların büyüklüğü yönünden 3 dönemde ele 
alabiliriz. Birinci dönem (1955 – 1980) toplam 26 yılı kapsamakta olup bu süre içerisinde yaklaşık 
ortalama 0.5 milyon da/yıl ilaçlanmışken, ikinci dönemde  

(1981-1992) bu rakam ortalama 4.7 milyon da/yıl’a yükselmiştir. Son 15 yılı kapsayan üçüncü 
dönemde (1993-2007) ise ilaçlanan alan büyüklüğü ortalama 12.4 milyon da/yıl olarak 
gerçekleşmiştir. Bu son dönemde 2003 yılında maksimum ilaçlama gerçekleşmiş ve ilaçlanan alan 
büyüklüğü 18.828.931 da’a ulaşmıştır (Şekil 1). 

Kimyasal mücadelenin başladığı 1955 yılından itibaren ilk on yıl “Organik Fosfatlı” ilaçlardan 
“Parathion” ve “Klorlandırılmış Hidrokarbonlu” bileşiklerden “DDT” sonraki yıllar ise DDT ve organik 
fosfatlılardan ise ağırlıklı olarak Fenithrothion kullanılmıştır. Sentetik Pyrethroitli ilaçlar ise 1985 
yılından itibaren geniş alanlarda kullanılmaktadır (Çizelge 1).  

Kullanılan insektisit formülasyonu olarak ilk iki yılda ağırlıklı olarak sıvı ilaçlarla (EC) ilaçlama 
yapılmış; 1957 yılından 1986 yılına kadar 30 yıl boyunca ilk on yıl ağırlıklı olmak üzere genelde toz 
ilaçlar kullanılmıştır. Sonraki yıllarda toz ilaç kullanımı bazı yıllar minimum düzeyde olmuş ve 1986 
yılından itibaren sıvı formülasyonlar (EC ve ULV) toz ilaçların yerini almıştır. Toz ilaç uygulamaları 
2002 yılında son bulmuş ve 2005 yılında da toz formülasyonlu ilaçların kullanımı ülkemizde 
yasaklanmıştır (Çizelge 2). 1987 yılında başlayan ULV (hem bir formülasyon tipi hem de en düşük 
hacim uygulaması ile suyla karıştırmadan doğrudan aktif madde uygulama tekniği) uygulamaları 
1996 yılına kadar ülke genelinde ağırlıklı olarak uygulanmıştır. 1996 yılından itibaren ise sadece 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanırken diğer bölgelerde konvansiyonel uygulamalara 
(Düşük hacim uygulaması, ilaç ve su karışımı) geçilmiştir (Çizelge 3). 

 
Çizelge 1. Kimyasal sınıflarına göre Süne mücadelesinde kullanılan insektisitler 

Kimyasal 
Sınıfı 

Ilk ve Son 
Uygulandıkları 

Yıllar 

Uygulama 
Yapılan 

Toplam Yıl 
Sayısı 

Toplam  
Aktif Madde  
Miktarı (kg) 

Aktif 
Madde 
Miktarı 
(g/da) 

İlaçlanan 
Alan 

Büyüklüğü 
(da) 

Organik 
Klorlu 1955, 1984 21 2.687.594 252,8 10.624.517

Organik 
Fosfatlı 1955, 2002 44 2.433.174 81,8 29.762.589

Sentetik 
Pyrethroitli 1985, 2007 23 434.164 2,0 216.683.344
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Şekil 1. Süne mücadelesinde 1955-2007 yıllarında ilaçlanan alanların büyüklüğü (da) 
 
 
Çizelge 2.  Süne mücadelesinde kullanılan insektisitlerin grupları, uygulama yılları, uygulanan 
toplam aktif madde miktarları ve uygulama yapılan alanların büyüklüğü (da). 

İnsektisidin Adı Kimyasal 
Sınıfı 

Formülasyon 
Tipi 

Uygulama 
Yılları 

Uygulama 
Yapılan 
Toplam 

Yıl Sayısı

Toplam 
Aktif 

Madde 
Miktarı 

(kg) 

Aktif 
Madde 
Miktarı 
(g/da) 

Toplam 
İlaçlanan 

Alan 
Büyüklüğü 

(da) 

DDT Organik 
Klorlu Toz 

1955, 
1957-
1960, 
1966-
1973, 

1977-1984

21 2.687.594 252,8 10.624.517

Diazinon Organik 
Fosfatlı EC 1955-1956 2 45,2 65,0 700,75

Toz 
Fenitrothion Organik 

Fosfatlı EC 
1981-2002 22 1.466.546 70,8 20.724.229

Toz 

Fenthion Organik 
Fosfatlı EC 

1969, 
1976-
1977, 
1986, 

1988-1991

8 34.133 63,2 539.613

Isochlorthion Organik 
Fosfatlı Toz 

1959-
1961, 
1966 

4 4.103 100,0 41.049

Toz 
Parathion-methyl Organik 

Fosfatlı EC 

1955-
1957, 
1960 

4 15.058 81,5 184.813

Toz 
Trichlorphon Organik 

Fosfatlı EC 

1957-
1974, 

1977-1985
27 868.134 114,6 7.572.135

EC 
Alphacypermethrin Sentetik 

Pyrethroidli ULV 
1993-2007 15 199.984 1,5 133.324.042

EC 
Cypermethrin Sentetik 

Pyrethroidli ULV 

1985-
1998, 

2001-2004
18 188.115 5,8 32.549.113

EC 
Deltamethrin Sentetik 

Pyrethroidli ULV 

1987-
1991, 

1993-2003
16 5.972 0,34 17.701.275

Zeta-cypermethrin Sentetik 
Pyrethroidli EC 1996, 

1999-2005 8 40.093 1,2 33.108.914
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Çizelge 3. Kimyasal mücadelede uygulama tipleri ve ilaçlanan alanların büyüklüğü (da) 
UÇAK YER ALETİ 

Uygulama tipi 
ULV Konvansiyonel Konvansiyonel 

Toplam 

Uygulama Yapılan 
Yıllar 1987-2005 

1955-1959, 1967-
1973, 1977-1989, 

1991 -2003 

1955-1974, 
1976-2007 

1955-2007 

Toplam Yıl Sayısı 19 28 52 53 
İlaçlanan Alan 
Büyüklüğü (da) 104.859.697 76.991.136 70.132.489 251.983.322 

 
Kimyasal mücadelede 2006 yılına kadar ağırlıklı olarak uçak kullanılmış olup uçakla 

ilaçlamanın uygun olmadığı alanlarda yer aletleri ile mücadele yapılmıştır. Uçakla ilaçlamanın iptal 
edilip yer aletleri ile mücadeleye başlanıldığı iller 2000 yılında Balıkesir ve Çanakkale olmuştur. Bu 
uygulama 2002 yılında Trakya, 2003 yılında İç Anadolu Bölgesinin bir bölümü, 2004 yılında İç 
Anadolu Bölgesinin tamamı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 3 ilini de içine alarak devam 
etmiştir. Takiben 2005 yılında Siverek (Şanlıurfa) hariç tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesini de 
kapsamış ve nihayetinde 2006 yılında Süne mücadelesinde tamamen yer aletlerine geçilmiştir. 

Uçakla yapılan mücadelede engebeler ve rüzgar gibi nedenlerden dolayı ilaçlama etkinliğinin 
her zaman yüksek olmaması, rüzgar nedeniyle ilaçlamadaki gecikmeler, ilaçların çevrede hedef 
dışı alanlara daha fazla sürüklenmesi, ilaçlama maliyetinin yüksek oluşu ve diğer faktörler 
nedeniyle yer aletleriyle ilaçlama yapılmasına karar verilmiştir. Yer aletleri ile mücadeleye geçilen 
ilk yıllarda devlet ilaçlama masraflarının tümüne destek verirken bugün sadece ilaç ihtiyacını 
karşılamaktadır. Yani, başlangıcından itibaren devlet mücadelesi şeklinde yürütülmüş olan Süne 
Mücadelesi 2005 yılından itibaren kademeli olarak Devlet Yardım Mücadelesine dönüştürülmüştür.  

Ülkemizde kimyasal mücadele başlangıcından itibaren sünenin nimf dönemi hedef alınarak 
uygulanmakta, ileri dönemde gözden kaçmış alanlar veya özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
havaların ısınmasıyla beraber kışlağa çekiliş döneminde lokal alanlarda yeni nesil ergin 
dönemlerine karşı mücadele yapılmaktadır. Bu dönemde yer aletleriyle yapılan mücadelede 
traktörün teker izinden kaynaklanan ürün kayıplarından dolayı çiftçilerin mücadeleye 
özendirilmelerinde sıkıntılar yaşanmıştır. 

Uçakla mücadelenin kalkmasıyla birlikte 2005 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde başta 
Diyarbakır’da 1,2 milyon da alanda çiftçilerin tavsiye dışı olarak KE mücadelesi yaptıkları 
belirlenmiştir. Takibeden yıllarda Mardin ve Adıyaman illerinde de bu tip uygulamaların 
yaygınlaştığı ve bölgede en az iki milyon dekar alanda çiftçilerin tavsiye dışı ilaçlama yaptıkları 
bilinmektedir. Şöyle ki; hububatta yabancı ot mücadelesi döneminde herbisitin içerisine böcek 
ilaçlarını da karıştırarak tarlasında süne olup olmamasına bakmadan genelde de yüksek dozda 
uygulama yapmaktadırlar. Fakat tekrar bulaşmalar nedeniyle bu alanların büyük kısmında ikinci ve 
nadir de olsa üçüncü kez ilaçlama yapılmaktadır. Dolayısıyla zaten bölgede geniş alanlarda uzun 
yıllar yapılan kimyasal mücadele sonucu bozulmuş olan doğal dengenin geri dönülmez şekilde 
bozulmasına neden olmaktadırlar. Bu tip yani teknik talimata uygun olmayan bilinçsiz 
uygulamaların az da olsa Trakya bölgesinde de yapıldığı bilinmektedir. Bu tip yanlış uygulamaların 
sadece süne problemini çözümsüz hale getirmesi bir yana doğal dengenin iyice bozulması sonucu 
fazla sorun olmayan diğer zararlıların da problem olmasına neden olabileceği de ortadadır. 

Öte yandan önceden büyük miktarı TMO tarafından gerçekleştirilen buğday alımlarında %5 
emgiye kadar ekmeklik buğday olarak değerlendirilen üründe serbest piyasa alımlarının ağırlıkta 
olduğu günümüzde bu oranın en fazla %3’e düşmesi ilaçlanacak alanların da artacağına işaret 
etmektedir. Bu oranın üzerinde emgili buğdaylar pazar dahi bulamamaktadır. Borsalarda buğday 
alımlarında emgisiz buğdaya oranla %2 ve %3 emgili buğdaylarda sırasıyla yaklaşık ortalama %7 
ve %14’lük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Dolayısıyla geniş alanların ilaçlanması 
sonucu 53 yıllık mücadelede yaşanan kısırdöngü artarak devam edecektir. Bu nedenle süneye 
karşı farklı stratejilerin geliştirilerek uygulanması önem arz etmektedir. 

Hububat (Buğday ve arpa) ekiliş alanları 1950’li yıllara oranla 2 kat artarak yaklaşık 98 milyon 
dekara ve verim de yaklaşık ortalama 2.5 kata varan oranlarda artarak yaklaşık ortalama 240 
kg/da’a ulaşmıştır. Süne mücadelesi yapılan alanlar ise yaklaşık 25 kat artış göstermiştir. Bu artışın 
nedenleri olarak en başta 1950’li yıllarda özellikle bu bölge başta olmak üzere meraların yok 
edilmesi ve bu alanlara buğday ekilmesi ile hububatta yabancı ot mücadelesini gösterebiliriz. 
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Buğday ekosisteminin bozulması ile faydalıların da bu durumdan olumsuz etkilenmeleri sonucu 
özellikle ekolojik zenginliği daha zayıf olan Güneydoğu Anadolu’da bu durum kendini çok daha 
şiddetli olarak ortaya koymuştur. Uzun yıllar uçakla yapılan kimyasal mücadele uygulamalarıyla bu 
durum tam bir kısırdöngü halini almıştır. Uygulamalarda 1987 yılında ise uçakla geniş alanlarda 
ULV (Ultra Low Volume) formülasyonlu pestisitler kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar doğal 
dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olmuştur. Orta Anadolu’da Süne probleminin daha 
geç ortaya çıkmasındaki bir faktör ise süne türünün Eurygaster maura L. olmasıdır. Bu tür Orta 
Anadolu Bölgesinde hakim türdür ve bu bölgede E. integriceps türü mevcut değildir (Koçak ve 
Babaroğlu 2005). E. integriceps türü ise başlangıcından itibaren Güneydoğu Anadolu’da hakim 
olan tek tür olup, daha sonra Trakya’ya (Lodos ve Önder 1983) Karadeniz’in kuzey sahillerini takip 
ederek Bulgaristan üzerinden girmiş, oradan Kuzey Ege (Lodos ve Kavut 1991) ve Güney Marmara 
(Koçak ve ark. 2006) illerini de istila ederek kısa sürede epidemiler meydana getirmiştir. Bu türün 
hem popülasyonunu artırma hem de zararlı olma yönünden E. maura’dan çok daha tehlikeli olduğu 
bilinmektedir. 

Türkiye’de kimyasal mücadelenin başlamasıyla birlikte süne mücadelesinde sadece nimf 
dönemi hedeflenmiş ve mücadele eşiği 10 nimf/m2 ve emgi olarak ta %5 emgi baz alınmıştır. 
Kazakistan (Semyanov et al. 1981) ve Yunanistan (Stavraki 1982)’da mücadelede eşiği 10 nimf/m2 
olarak önerilmişken Bulgaristan’da 2 nimf/m2 (Gospodinov 1973); Romanya’da 3 nimf/m2 (Popov et 
al., 1984), tohumluk ve ekmeklik buğdaylarda sırasıyla 3 ve 5 nimf/m2 (Popov, 1998); Ukrayna’da 
kaliteli buğday için 1-2 nimf/m2 ve normal buğdaylar için 4-6 nimf/m2 (Areshnikov et al. 1986, 1987); 
Rusya’da süt olum döneminde 1-2 nimf/m2 (Derov 1987) ve çiçeklenmede 10 nimf/m2, dane 
doldurmada ise ürün kalitesine göre 2 veya 5-6 nimf/m2 (Starostin 1988); İran’da buğdayın fizyolojik 
olum dönemi ve hasat dönemlerinde sırasıyla 4.0 ve 2.8 nimf/m2 ve emgi eşiği ise %2 (Bahrami et 
al. 2003) olarak belirlenmiştir.  

Süne’nin kışlamış ergin (KE) döneminin neden olduğu zararlar konusunda geçmiş yıllarda 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yürütülen çalışmalarda, KE’lerin neden olduğu kurtboğazı ve 
akbaşak zararlarının ürüne yansımalarının ortalama %10-15 civarında olduğu (Lodos 1961), 
buğdayın kardeşlenme döneminde 2.0 ve 6 KE/m2 olduğunda zarar oranının sırasıyla %18 ve %32 
olduğu (Yüksel 1968); 0.4 KE/m2 yoğunluğunda kurtboğazı zararının % 5.7 ve akbaşak zararının 
ise % 1.1 iken; 2.1 KE/m2 yoğunluğunda bu kayıpların sırasıyla % 13.7 ve %6.6 olduğu dolayısıyla 
saptaki toplam zararın % 20.3 olduğu belirlenmiştir (Kılıç ve ark. 1969). Rusya’da, 0.5 KE/m2 
yoğunlukta ürün kaybının 1.5-4 kg/da, kardeşlenme döneminde 1 KE/m2 yoğunlukta 3 kg/da ve 
sapa kalkma döneminde bu yoğunlukta 8 kg/da ürün kaybı olduğu (Tanskii and Novozhilov 1979) 
ve arpadaki yoğunluğun 4 KE/m2 üzerinde olduğunda ciddi anlamda kurtboğazı zararı meydana 
geldiği belirlenmiştir (Krut 1990). Lodos (1961), İran’da kuvvetli salgın olan yer ve yıllarda bu 
zararların % 30’a kadar ulaştığını bildirmektedir. Bahrami et al. (2003) İran’da yaptıkları çalışmada 
bir adet kışlamış erginin (KE) 61 ana sapı tahrip ettiğini ve 12 adet akbaşak meydana getirdiğini 
sonuçta da 12.6 kg/da ürün kaybına neden olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Dünyada yapılan çalışmalar göstermiştir ki; ilkbaharda sünenin kışlaktan ovalara olan inişinin 
genellikle en fazla bir ay sürmesi ve ovaya inen KE’lere karşı, şimdiye kadar denenmiş 
insektisitlerin etki sürelerinin kısa olması (Lodos 1961, Lazarov et al. 1969, Areshnikov 1987, 
Emelyanov 1989, Garjan et al. 2004) veya uzun etki süresine sahip ilaçların uygulama zorluğu ve 
çevredeki zararlarından dolayı (Esmaili et al. 1999) KE’lere karşı başarılı bir mücadele 
yapılamaması nedeniyle nimf dönemleri hedef alınmıştır. Ülkemizde geçmiş yıllarda Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde KE mücadelesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda insektisitlerin etki 
süresinin birkaç gün olması nedeniyle başarılı olunamayacağı belirtilmiştir (Lodos 1961, Kılıç ve 
ark. 1969). Geçmiş yıllarda KE mücadelesine yönelik olarak 2 KE/m2 eşiği Teknik Talimatlara 
girmiş olmakla birlikte uygulama şansı olmamıştır. Son yıllarda İran’da ülkenin kuzeyinde geniş 
alanlarda (5 milyon da sahada) KE mücadelesi yapılmaktadır. Koçak (2005) ile Koçak and 
Babaroğlu (2006) tarafından Şanlıurfa’da arazi koşullarında yapılan çalışmalarda KE’lerin erken 
dönemde kapsül süspansiyona (CS) sahip kontak etkili bir insektisitle tek uygulamayla ilk kez 
başarıyla kontrol edilebileceği ortaya konulmuştur. 

Bilindiği üzere KE’ karşı yapılacak olan mücadelede, hububatın fenolojik dönemi en fazla sapa 
kalkma döneminde olacağından, ilaçlamada traktör tekerlek izinden kaynaklanan kayıplar, bu 
erginlerin erken dönemde yaptıkları kurtboğazı ve akbaşak zararlarından kaynaklanan kayıplar 
ortadan kalkarken, erken dönemde bazı yıllar ani epidemilere neden olan trips, yaprakbiti, ekin sap 
arısı ve hububat hortumlu böceği gibi zararlılardan kaynaklanan kayıpların da engellenme olasılığı 
çok yüksektir. Bazı yer ve yıllarda süne, arazide sürekli yer değiştirme durumunda olduğunda çok 
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geniş alanlarda bulaşma ve tehdit durumu ortaya çıkmaktadır. Fakat KE mücadelesi yapılması 
durumunda arazide bu tip yayılmaların engellenebileceği düşünülmektedir. Belli alanlarda sünenin 
kontrol altına alınmasıyla beraber diğer alanların ilaçlanmadan kalması sonucu ilaçlama 
yapılmayan bu alanlar ağaçlandırma ve diğer önlemlerle desteklenerek doğal dengenin yeniden 
oluşmasına izin verilmiş olunacaktır. Böylece kısırdöngünün önüne geçilebilinir (Koçak 2006). 
Ayrıca emgili buğday nedeniyle ithal edilen katkı maddelerinin hem un değirmenlerinde hem de 
fırınlarda fazla kullanımından dolayı milli gelir kaybının yanında asıl olarak halk sağlığının da 
etkilenme riskini göz ardı etmemek gerekir. 

Biyolojik mücadeleye yönelik olarak yürütülen araştırmalar sonuçlanmadan birçok ilde 2005 
yılından itibaren Süne mücadelesine yönelik olarak yumurta parazitoitlerinin salımı yapılmakta ve 
bu uygulamalar çözüm olarak sunulmaktadır. Çiftçilere biyolojik mücadeleyi ve çevre bilincini 
öğretmeyi hedefleyen bu yaklaşımda bu şekilde doğrudan mücadeleye yönelik bir uygulama 
anlayışı ilerde yapılması düşünülen biyolojik mücadele uygulamalarını olumsuz yönde etkileyebilir. 

KE mücadelesine karşı olunmasının nedenlerinden birisi bu dönemde yapılacak olan 
mücadelenin sünenin yumurta parazitoitlerine vereceği zarar şeklinde ileri sürülmektedir. Oysa, 
Güneydoğu Anadolu’da Şimşek ve ark. (1994) ve Trakya Bölgesinde Kıvan (1998), süne yumurta 
parazitoitlerinin hububat sahalarına, sünenin yumurtlamaya başlamasını takiben geldiklerini 
bildirmektedirler. Bunun da ilk inişlerde itibaren en erken yaklaşık 20 günlük bir süreye karşılık 
geldiğinden, bu süre içerisinde yapılan mücadelede parazitoitlere herhangi bir yan etkiden 
bahsetmek olası görünmemektedir. Bununla birlikte farklı bölgelerde ve farklı yıllarda buna yönelik 
olarak çalışmaların yapılmasının önemi de ortadadır. Pestisit kullanımında insan ve çevre sağlığı 
yönünden, solvent içeren pestisitlerden uzaklaşıp su bazlı veya organik olarak parçalanabilen 
solvent içerenlere doğru bir eğilimin olması da kapsül süspansiyona (CS) sahip formülasyonların 
gelecekte kullanım şanslarını arttırmaktadır. Aktif maddenin polimer bir yapı ile kaplanmış olması 
hem kullanıcıyı hem de çevreyi direkt temastan korumaktadır (Perrin 2000). 

Uçakla mücadelenin kalkmasından sonra şu anda çiftçilere yer aletleri ile nimf döneminde 
uygulama yapılmasına yönelik olarak ilaç yardımı şeklinde devam ettirilen devlet yardım 
mücadelesinin, bu aşamada devam ettirilmesi, tavsiye dışı yapılan KE mücadelesinin önlenmesi 
için tedbirlerin alınması gereklidir. Aksi bir durumda ise yani yönetimli çiftçi mücadelesine geçilmesi 
durumunda süne mücadelesi tamamen kontrolden çıkacaktır. Bu nedenle KE mücadelesinin 
yapılabilmesi için de gerekli araştırmaların en kısa sürede tamamlanarak uygulamaya verilmesi 
önem arz etmektedir.  
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Özet 
 

Yabancı otlar tahıllarda da diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi nicelik ve nitelik olarak zararlara sebep 
olmaktadır. Bu zararların önüne geçebilmek maksadıyla ekim zamanının ayarlanması gibi kültürel 
tedbirlerden, yabancı otları öldüren ilâçların kullanılmasına kadar farklı yöntemler kullanılabilmektedir. 
Uygulama kolaylığı, çabuk ve fark edilir sonuçlar elde edilmesi ve giderek ilâçlamanın daha ekonomik hâle 
gelmesinden dolayı yabancı ot öldürücü ilâçların kullanımı artış göstermektedir. İlâç kullanımının artışına bağlı 
olarak, ilâçların çevre ve insan üzerinde yan etkileri de giderek artmaktadır. Bu yan etkilerden biri de yabancı 
otların ilâçlara dayanıklılık kazanmasıdır. İlâçlara dayanıklı yabancı otlar başta gelişmiş ülkeler olmak üzere 
çok sayıda ülke ve yabancı ot türünde tespit edilmiştir. Türkiye’de buğday tarlalarında yapılan çalışmalarda 
ilâçlara dayanıklı yabanî yulaf (Avena sterilis), tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) ve yabanî hardal 
(Sinapis arvensis) belirlenmiştir. Çimensi yabancı otlar asetilkoenzimAkarboksilaz (ACCase) enzimini 
etkileyen ilâçlara karşı, yabanî hardal asetalaktatsentaz (ALS) enzimini etkileyen ilaçlara karşı dayanıklı 
bulunmuştur. Bazı populasyonlarda sadece çapraz dayanıklılık belirlenirken, bazı populasyonlarda çoklu 
dayanıklılık da tespit edilmiştir. Dayanıklılığın, devamlı buğday ekilen ve aynı etki mekanizmasına sahip 
ilâçların arka arkaya kullanıldığı alanlarda ortaya çıktığı görülmüştür. Esasen, ülkemizde, buğday/arpa 
tarlalarında görülen daha fazla yabancı ot türünün ilâçlara dayanıklılık kazanmış olması ihtimali yüksektir. 
Bilhassa 2,4-D etkili maddeli ilâçların öldürmemesinde dolayı ALS enzimini etkileyen ilâçların kullanıldığı 
kokarot (Bifora radians) gibi türlerin üzerinde durmak gerekmektedir. Diğerlerine kıyasla az da olsa dünyada 
2,4-D etkili maddeli ilâçlara da dayanıklılık tespit edilmiştir. Ülkemizde bu grupla ilgili çalışmalar da 
yapılmamıştır. Çok yoğun ilâç kullanılan çeltikte de yabancı ot ilâçlarına dayanıklılıkla ilgili şüpheler olmasına 
rağmen, bu bilim yoluyla ortaya konulmamıştır. Mısır tarlalarında da kaynaş (Sorhum halepense), kırmızı köklü 
tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) gibi yabancı otların bu yönden ele alınması önerilebilir. Dayanıklı 
populasyonlarda ilâç kullanılmasına rağmen yabancı otlar kontrol altına alınamadığı için yabancı otların 
oluşturduğu verim kayıpları devam etmekte ve ilâçlama masrafları ek bir yük getirmektedir. Dayanıklılığın 
oluşmasının önlenmesi daha sonra yapılacak çalışmalara nispetle daha akılcı bir yol olarak ifade edilmektedir. 
Dayanıklılığı önlemek/geciktirmek için ürünlerin ve ilâçların münavebesi, ilâçlı mücadele dışındaki yöntemlerin 
kullanılması başta gelen tedbirlerdir. Hem teknik elemanların hem de çiftçilerin yabancı ot ilâçlarına 
dayanıklılık ve yabancı otların zararları konularında eğitilmeleri gerekmektedir. Konuyla doğrudan ilgisi 
sebebiyle, tarım ilâcı bayileri de dâhil, ilâç sektörünün konuyla ilgili bilgilendirilmesi de elzemdir. Yabancı ot 
bilimiyle uğraşanların hem meseleyi ortaya koyabilmeleri hem de alternatif mücadele yöntemleri 
geliştirebilmeleri için konuyla ilgili kesimler arasında bilgi akışı ağının kurulması da önemli hususlardandır. 
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Özet 

 
Dünya’da tohumda kalite testleri ve teknolojik çalışmalar 1850’li, Tohumlukların Sertifikasyonu, çeşit 

safiyeti ve üretimi, ticareti ile ilgili tohum sistemlerinin oluşturulması ise 1900’lü yılların başında 
gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizde ise planlı ve sistemli tohumculuk faaliyetleri Cumhuriyet ile birlikte başlamıştır. Bitki Islah ve 
Çeşit geliştirme çalışmaları, çeşit tescili, tohumlukların sertifikasyonu, ticareti, denetimi ve tohumculukla ilgili 
bütün faaliyetler 1963 yılında yürürlüğe giren 308 sayılı yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 2006 yılı sonuna 
kadar yürütülmüştür. 1963’ten itibaren geçen 43 yıl içerisinde ülkemizde ve dünyadaki bitki ıslahı alanındaki 
bilimsel ve biyoteknolojik çalışmalar tohumluk üretimi ve tohum ticareti ve pazarlamasını kapsayan 
tohumculuk sektöründe büyük gelişmeler ve sektörün hukuki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak 
kalmıştır. 

Bu nedenle sektördeki gelişmelere cevap veren, uluslararası kurul ve sistemlerde bütünleşmeyi 
hedefleyen, AB mevzuatlarına teknik olarak uyumlu Bitki çeşit Koruma ve Tohum sistemleriyle ilgili 
düzenlemelere gereksinim duyulmuştur.Bu kapsamda,15.1.2004 tarihinde yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı 
Haklarının Korunmasına ilişkin kanun, 08/11/2006 tarihinde Tohumculuk Yasası yürürlüğe girmiştir. 2007-2008 
yıllarında ise Bitki Çeşitlerinin kayıt altına alınması, tohum-fide kalitesi ve standartları kapsayan ikincil 
mevzuatlar uygulamaya konulmuştur. 

Ülkemizde tohum teknoloji ve kalite testlerinde ISTA kuralları, uluslar arası tohum ticareti, çeşit 
sertifikasyonu konusunda OECD sistemi, Yeni Bitki Çeşitlerinin tescili ve korunması ile ilgili teknik inceleme 
çalışmalarında UPOV ve AB  teknik prensipleri kullanılmaktadır. 

Bu tebliğde bitki çeşitlerinin korunması ile ilgili ülkemizdeki faaliyetler, sistem ve alanındaki uluslararası 
kuruluşlarla ilişkiler ve AB tohum-fide kalitesinde uyum çalışmaları ile alınmıştır. 
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Özet 
 

Bu çalışma, Konya’da bazı yıllarda hasat döneminde gelen yağışların ekmeklik buğday kalitesini ne 
kadar etkilediğine bir ışık tutabilmek amacıyla yürütülmüştür. Çeşit olarak orta sert ve sert, beyaz taneli iki 
ekmeklik buğday çeşiti, sırasıyla Gerek 79 ve Dağdaş 94, kullanılmıştır. Deneme deseni olarak bölünmüş 
parseller deneme deseni seçilmiş, ana parsellerde çeşitler, alt parsellerde de sert hamur döneminden 
başlayarak tekli ve kombinasyonlu olarak sekiz farklı temsili yağış uygulaması yer almıştır. Yağış uygulamaları 
parsellere 30 mm yağışa denk gelecek şekilde su püskürtülerek akşam ve gece saatlerinde yapılmıştır. Hasat 
sonucu elde edilen ürünlerde tane rengi, tane parlaklığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tane sertliği 
yanında protein yüzdesi, protein kalitesi, düşme sayısı, un verimi ve yumuşama değeri gibi kalite özellikleri 
değerlendirilmiştir.  

Doğal olarak, incelenen özelliklerin çoğu için çeşitler önemli farklılıklar göstermişlerdir. Buna karşılık, 
uygulamaların kalite özellikleri üzerindeki etkileri sınırlı kalmıştır. Sadece tane rengi, tane parlaklığı ve 
hektolitre ağırlığı üzerinde, artan uygulama sayısı ve tane gelişme dönemine paralel olarak, uygulama etkisi 
önemli bulunmuştur. Bu değişim orta sert daneli Gerek 79 çeşidinde daha belirgindir. İlave olarak, çalışmada 
önemli olmamakla birlikte yağışın daha yoğun ve havaların daha serin olacağı yıllarda dane sertliği üzerinde 
önemli etkiler olabileceği kanaati oluşmuştur. Çeşit x uygulama etkileşimleri bütün özellikler için önemsiz 
çıkmıştır. 

Bu çalışmanın sonuçları, Konya bölgesinde bazı yıllarda hasat döneminde gelen yağışların, ağır ve 
sürekli olmadığı taktirde, dane görünümü ve bir dereceye kadar hektolitre ağırlığı dışında buğdayın ekmeklik 
kalitesini olumsuz etkilemeyeceğine işaret etmektedir. Bazı yıllarda hasat döneminde gelen yağışlar kısa 
sürdükleri ve arkasından havalar hemen ısındığı ve kuruduğu için tane içinde kimyasal değişiklikler oldukça 
sınırlı kalacak, tane rengi ve parlaklık değişimleri ise görünüm ötesinde fazla bir önem taşımayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Yağmur, Hasat dönemi, Kalite 
 

The Effects of Late Rains Occurring in Harvesting Time on Some Quality 
Traits of Wheat 

 
Absract 
 

This study was conducted in Konya to investigate how much late rains occuring in harvesting time in 
some years affect quality characteristics of wheat. As cultivars, Gerek 79 and Dağdaş 94 were chosen, which 
have, respectiveley, medium hard white, hard white grains. The experimental design was split plot, in which 
cultivars were placed in main plots, rain apllications in sub plots separately and in combinatios. Rain 
applications were made by pulvarizing water equal to 30 mm to each plot during evening and night hours. 
After harvesting, the samples taken from each plot were evaluated and analyzed for grain color, grain color 
brigtness, thousand kernel weight, test weight, grain hardness and protein percentage, portein quality, falling 
number, flour yield and dough yumuşama value.   

As expected, cultivars were significanly different from eachother for most of the traits investigated. 
However, rain applications resulted in limited effectes on most of quality traits. Only on grain color, grain color 
brightness and test weight, significant effects were obtained in paralel to increasing number of applications 
and later grain-growing stages. This effects was more visiable on Gerek 79. Additionally, although it was not 
statistically significant,  it is expected that significant effects my take place on grain hardness in some years 
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when heavy continous rains occur and air temperature and humudity remain higher for a prolonged period of 
time. Cultivar x application interactions were insignificant for all traits.     

The results of this study indicate that the rains coming in harvest time in Konya in some years, on 
condition that not heavy and continous, do not affect quality traits of bread wheat in general except for grain 
appearance and, to some extent, for test weight.  Even if some rain may ocurs in harvesting time in Konya in 
some years, since these rains stops in a short time and after it air temperature arises rapidliy, resulting in dry 
air conditions, chemical changes in grain will remain limited.     
 
Key Words: Bread wheat, Rain, Harvest time, Quality 
 
1. Giriş 
 

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

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

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

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

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

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



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

366 

2. Materyal ve Yöntem 
 

Çalışma Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarlalarında yürütülmüştür. 
Çeşit olarak Konya civarında yaygın olarak ekilmiş olan iki adet ekmeklik buğday çeşidi, Gerek 79 
ve Dağdaş 94, kullanılmıştır. Gerek 79 orta kalitede, orta sert-beyaz taneli, Dağdaş 94 ise orta 
kalitede sert-beyaz tanelidir. Yağış uygulaması sekiz adettir: 1) Şahit; 2) Sert hamur olum (SHO), 
3) Fizyolojik olum (FO); 4) Sarı olum (SO); 5) Sert hamur olum + Fizyolojik olum (SHO + FO), 6) 
Sert hamur olum + Sarı olum (SHO + SO); 7) Fizyolojik olum + Sarı olum (FO–SO), 8) Sert hamur 
olum + Fizyolojik olum + Sarı olum (SHO + FO + SO) şeklindedir.  

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

Yağmur uygulamaları akşam saatlerinde gün batımından sonra başlamış, traktörle çalışan bir 
püskürtme makinesiyle her parsele, 30 mm yağış hesabıyla, 750 lt su yaklaşık 40 dakikada 
püskürtülmüştür. Uygulama akşam saatlerinde yapılarak başak etrafındaki hava rutubetinin hiç 
değilse gece boyunca nispeten yüksek olması sağlanmaya çalışılmıştır. Sarı olum dönemindeki 
uygulamada arka arkaya iki gün, her birisi 30 mm, toplamda 60 mm yağışa eşdeğer su 
püskürtülerek rutubet etkisi artırılmıştır.  

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

İstatistiki analizler MSTAT-C programı ile yapılmıştır ve fakların önemliliği AÖF testine göre 
belirlenmiştir.. 
 
3. Sonuçlar 
 

Tane rengindeki değişim (1.69 ve 1.31) Gerek 79 çeşitinde daha belirgin olmuştur. Tane 
parlaklığı değişimi Gerek 79 çeşitinde daha fazla olmasına rağmen istatistiki olarak önemli değildir. 
Ugulama etkisi hem renk hem de parkalık üzerinde sarı olum döneminde daha etkili olmuş, 
kombinasyonlarla bu etki giderek atmıştır. Tane rengindeki değişim, tane parlaklığındaki değişime 
göre daha sınırlı kalmış, bu da parlaklığın rutubetten daha fazla etkilendiğini göstermiştir (Çizelge 
1).  

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

Dane sertliği ve dane proteini üzerinde yağmurlama uygulamaları önemli bir etki göstermemiş, 
sadece çeşitler arasındaki fark önemli bulunmuştur (Çizelge 3). Gerek 79 Dağdaş 94’e göre daha 
yumuşak (76.76 ve 32.41) tane yapısına ve daha düşük protein yüzdesine (%12.80 ve %14.62) 
sahip olmuştur. 
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Çizelge 1. Tane olum döneminde temsili yağmur uygulamalarının buğday tane rengi ve parlaklığı 
üzerine etkileri.  

Tane Rengi* Tane Parlaklığı** Yağmurlama 
Uygulamaları Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama 

Şahit 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sert Hamur Olum (SHO) 1.00 1.00 1.00 1,00 1,00 1.00 
Fizyoljik Olum (FO) 1.25 1,25 1.25 1.50 1.50 1.50 
Sarı Olum (SO) 2.00 1,50 1.75 2,75 2,00 2.38 
SHO + FO 1,50 1,25 1.38 2,50 2,00 2.25 
SHO + SO 2,00 1,50 1.75 3,00 2,50 2.75 
FO + SO 2,25 1.50 1.88 3.00 2.75 2.88 
SHO + FO + SO 2.50 1.50 2.00 3.50 2.75 3.13 
ORTALAMA 1.69 1.31 - 2.28 1.94 - 

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

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

DK 4.6 5.1 
  * Tane Rengi, 1-5 Skalasına göre: 1=Normal tane; 5=Tamamıyla ağarmış tane. 
** Tane Parlaklığı, 1-5 Skalasına göre: 1=Normal dane; 5=Mat-parlaklığı kaybolmuş tane. 

 
Çizelge 2. Tane olum döneminde temsili yağmur uygulamalarının 1000 tane ağırlığı ve hektolitre 
ağırlığı üzerine etkileri. 

1000 Tane Ağırlığı (gr) Hektolitre (Kg/100 lt) Yağmurlama 
Uygulamaları Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama 

Şahit 30.48 35.55 33.01 77.78 79.18 78.47 
Sert Hamur Olum (SHO) 31.10 35.53 33.31 78.13 78.93 78.53 
Fizyoljik Olum (FO) 30.08 34.58 32.33 77.55 77.78 77.66 
Sarı Olum (SO) 29.85 35.03 32.44 76.80 78.55 77.68 
SHO + FO 31.88 35.50 33.69 77.45 78.53 77.99 
SHO + SO 30.65 35.08 32.86 76.45 78.18 77.31 
FO + SO 29.93 35.40 32.66 76.13 78.00 77.06 
SHO + FO + SO 30.68 35.13 32.90 76.18 78.28 77.23 
ORTALAMA 30.58 35.22 - 77.06 78.43 - 

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

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

DK 3.55 0.81 
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Çizelge 3. Tane olum döneminde temsili yağmur uygulamalarının tane sertliği ve tane protein 
yüzdesi üzerine etkileri. 

Dane Sertliği (%) Dane Proteini (%) Yağmurlama 
Uygulamaları Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama 
Şahit 76.82 34.30 55.56 12.77 14.30 13.54 
Sert Hamur Olum (SHO) 77.62 33.82 55.72 12.75 14.45 13.60 
Fizyoljik Olum (FO) 78.07 34.25 56.16 12.77 14.60 13.69 
Sarı Olum (SO) 77.57 31.75 54.66 12.70 14.40 13.55 
SHO + FO 75.82 31.25 53.54 12.67 14.80 13.74 
SHO + SO 75.12 30.93 53.03 12.95 14.95 13.95 
FO + SO 75.85 30.45 53.15 12.92 14.65 13.79 
SHO + FO + SO 77.20 32.55 54.87 12.87 14.77 13.83 
ORTALAMA 76.76 32.41  12.80 14.62  

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

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

DK 4.28 2.49 
 

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

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

Düşme Sayısı Un Verimi (%) Yağmurlama 
Uygulamaları Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama 

Şahit 327.50 489.25 408.37 47.15 29.47 38.31 
Sert Hamur Olum (SHO) 284.75 475.00 379.87 46.70 33.17 39.94 
Fizyoljik Olum (FO) 322.75 462.25 392.50 48.13 30.63 39.38 
Sarı Olum (SO) 302.50 480.25 391.37 45.65 31.88 38.76 
SHO + FO 304.50 464.00 384.25 48.35 32.00 40.17 
SHO + SO 309.50 518.00 413.75 47.55 31.78 39.66 
FO + SO 293.75 482.50 388.25 46.70 30.60 38.65 
SHO + FO + SO 305.50 494.50 400.00 47.68 31.60 39.64 
ORTALAMA 306.34 483.20 - 47.24 31.91 39.31 

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

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

DK 6.26 7.11 
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Çizelge 5. Tane olum döneminde temsili yağmur uygulamalarının protein kalitesi (SDS) ve 
yumuşama değerleri düşme sayısı ve un verimi üzerine etkileri. 

SDS (ml) Yumuşama Değeri Yağmurlama 
Uygulamaları Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama Gerek 79 Dağdaş94 Ortalama 
Şahit 32.50 32.07 32.29 54.05 70.30 62.17 
Sert Hamur Olum (SHO) 31.60 34.30 32.95 54.40 69.70 62.05 
Fizyoljik Olum (FO) 33.00 33.98 33.49 54.48 69.80 62.14 
Sarı Olum (SO) 32.50 33.13 32.81 53.65 70.18 61.91 
SHO + FO 32.90 32.78 32.84 54.13 70.73 62.43 
SHO + SO 34.43 33.98 34.20 54.60 71.02 62.81 
FO + SO 37.40 34.13 33.76 54.17 70.23 62.20 
SHO + FO + SO 34.23 31.95 33.09 54.75 70.50 62.63 
ORTALAMA 33.57 33.29  54.28 70.31  

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

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

DK 6.74 1.60 
 
4. Tartışma 
 

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

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

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

Bu çalışmada yağış temsil edilmiştir. Bu nedenle sonuçların birebir tabii şartlarla uyumlu 
olduğunu söyleyebilmek zordur. En başta sürekliliği olan genel bir serinlik ve rutubeti sağlamak 
mümkün olamamıştır. Tabiatta günlerce ardı ardına gelen yağışlarla rutubetin çevrede yükseldiği, 
rutubet ve serinliğin tane üzerinde etkilerinin olabileceği göz ardı edilmemelidir.  

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

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

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

Bu çalışmanın sonuçları, Konya bölgesinde bazı yıllarda gelen yağışların, yoğun ve sürekli 
olmamak kaydıyla, dane görünümü dışında buğdayın ekmeklik kalitesini olumsuz etkileyecek bir 
sorun yaratmayacağı yönündedir. Bölgemizde de çok yağış ve uzun süren serin hava şartlarında 
bazı sorunların olması mümkündür. Ancak, böyle durumların olma ihitmali Konye ve İç Anadolu 
şartlarında oldukça nadirdir. Bazı yıllarda gelen yağışların kısa sürmesi ve arkasından seyreden 
yüksek sıcaklıklar nedeniyle başak ve dane kısa sürede kurumakta ve tane içinde kimyasal 
değişiklikler oldukça sınırlı kalmaktadır. 
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Özet 
 

Bu çalışmada 5 çeşit ve 8 ileri hattan oluşan 13 ekmeklik buğday genotipinin Aydın koşullarındaki verim, 
verim öğeleri ve bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Deneme 3 tekerrürlü tesadüf blokları deseninde iki yıl 
(2004 ve 2005 hasat yıllarında) yürütülmüştür.  

İki yılın ortalaması olarak genotiplerde tane verimi 454.2 – 711.5 kg/da, m2de başak sayısı 356.8 – 560.5 
adet, başakta tane sayısı 35.5 – 64.0 adet, bin tane ağırlığı 43.0 – 55.0 g, hektolitre ağırlığı 79.6 – 86.2 kg, 
tanede protein oranı %11.1 – 13.0, sedimentasyon değeri 20.0 – 32.0 ml, yaş gluten oranı      %32.0 – %41.5, 
gluten indeks oranı %71.0 - %96.0 ve düşme sayısı 241.5 – 580.5 sn arasında değişmiştir.  

Tüm özellikler birlikte değerlendirildiğinde 2 ve 8 nolu hatların öne çıktığı görülmüştür. Ayrıca 7 nolu 
hattın iyi sayılabilecek verimi yanında kardeşlenme potansiyelinin ve başakta tane sayısının yüksek olduğu 
saptanmıştır. Bu üç hattın farklı lokasyonlarda denenmeye değer olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Buğday (Triticum aestivum L.), Verim ve verim komponentleri, Kalite parametreleri   
 

Evaluation of Grain Yield, Yield Components and Some Quality 
Characteristics in Advance Bread Wheat Lines (Triticum aestivum L.) In 

Aydın Conditions 
 
Abstract 

 
In this study, 13 bread wheat genotypes which consist of 5 wheat cultivars and 8 advance lines were 

tested for grain yield, yield components and some quality characters in Aydın location. The experiment was 
carried out during two years in randomized complete block design with three replications.  

Investigated characters of genotypes means varied between 454.2-711.5 kg/da for grain yield, 356.8-
560.5 for the number of spike in m2, 35.5-64.0 for the number of kernel in spike, 43.0-55.0 g for thousand of 
grain weight, 79.6-86.2 kg for hectoliter weight, %11.1-%13.0 for grain protein ratio, 20.0-32.0 ml for 
sedimentary price, %32.0-%41.5 for wet gluten ratio, %71.0-%96.0 for gluten index ratio and 241.5-580.5 s for 
the falling number. 

Based on the results, Line 2 and line 8 had higher values for all examined characters than the rest of the 
lines, and line 7 were showed better performance for only grain yield, tilling ability and the kernel in spike than 
the rest of lines. These results indicated that line 2, 8 and 7 should be tested at different locations for further 
studies.        
 
Key Words: Wheat (Triticum aestivum L.), Yield and yield components, Quality parameters 
 
1. Giriş 

 
Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) dünyada çok farklı iklim şartlarında yetiştirilebilen, 

bütün tahıl türleri arasında en geniş adaptasyona sahip bir türdür. Bu nedenle tahıllar ve kültür 
bitkileri içerisinde dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer almaktadır (Anonim, 1991). 

                                                 
‡ Bu çalışmanın 2005 yılı verileri Bilge Şengün’ün yüksek lisans tezinden alınmış olup söz konusu tez projesi Adnan Menderes 
Üniversitesi tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde desteklenmiştir.  
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Ülkemizde buğday; 9.3 milyon ha’lık ekim alanı ve 21 milyon tonluk üretimiyle çok önemli bir 
yere sahiptir (Anonim, 2005a). Ege bölgesinde her yıl ortalama 850 – 900 bin hektar alanda 
buğday ekimi yapılmakta ve ortalama 2.8 milyon ton ürün elde edilmektedir.  Bölgede ortalama 
verim 310 – 320 kg/da civarındayken bölgenin kıyı şeridinde ortalama verim 450 – 500 kg/da’a 
kadar çıkmaktadır (Anonim, 2005a). Aydın ilinde ise buğday ekim alanı yaklaşık 21 bin ha, üretim 
76 bin ton, verim 360 kg/da’dır (Anonim, 2003).  

Ekmeklik buğdayda dekardan alınan yüksek verimin yanı sıra kalite açısından tanede protein 
oranı ve buna bağlı olarak gluten, gluten indeks oranı ve sedimentasyon değerlerinin önemi 
büyüktür (Diepenbrock et al. 1999). Yapılan çalışmalar tanede protein oranı %14’ün üzerine 
çıktığında pişme kalitesinin de yükseldiğini göstermektedir. Protein oranı %15’in de üstüne 
çıktığında ise pişme kalitesi ve somun hacmi artmaktadır. Bu durum %14’ün üzerinde tane 
proteinine sahip ürünlere bazı ülkelerde neden daha yüksek fiyat verildiğini açıklamaktadır (Brown, 
1999). Bu nedenle gelişmiş ülkelerde %14 proteinden daha yüksek orana sahip buğdaylar elit 
buğday olarak nitelendirilmektedir (Erekul ve ark. 2005). 

Bu çalışma, uluslararası kuruluşlardan sağlanan ileri ekmeklik buğday hatlarının Aydın 
koşullarındaki verim ve kalite özelliklerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Araştırma hasat yılı bakımından 2004 ve 2005 yıllarında 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Tarla 
denemeleri Aydında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deneme tarlalarında 
kurulmuştur. Denemenin kurulduğu alanın toprak analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Toprak analizi sonuçlarına göre deneme alanı toprakları kumlu tınlı bünyeye sahip, reaksiyonu 
alkali karakterli ve organik madde miktarı bakımından düşüktür.  

2004 ve 2005 yılı ortalama sıcaklık ve toplam yağış değeri ile bu değerlerin uzun yıllar 
ortalamaları Çizelge 2’de verilmiştir (Anonim, 2005b). 
 
Çizelge 1. Denemenin kurulduğu alana ait toprak analizi sonuçları 

Toprak tekstürü (%) Organik madde pH 

Kum Mil Kil (%)  

65.2 23.2 11.6 1.55 8.1 
 
 
Çizelge 2. 2004, 2005 yılları Aydın ilin buğday vejetasyon dönemindeki aylık ortalama sıcaklık ve 
toplam yağış değerleri. 

 2004 2005 Uzun Yıllar 

Aylar 
Sıcaklık 

 (oC) 
Yağış 
 (mm) 

Yağış 
kümülatif 

Sıcaklık 
 (oC) 

Yağış 
 (mm) 

Yağış 
kümülatif 

Sıcaklık 
 (oC) 

Yağış 
 (mm) 

Yağış 
kümülatif 

Kasım 13.5 63.5 63.5 13.6 74.7 74.7 12.9 89.5 89.5 
Aralık 9.5 131.6 195.1 9.8 73.3 148.0 9.5 13.4 102.9 
Ocak 7.5 236.6 431.7 9.4 62.2 210.2 8.0 93.9 196.8 
Şubat 9.0 34.3 466.0 8.2 155.5 365.7 9.3 99.9 296.7 
Mart 12.3 4.2 470.2 12.1 92.6 458.3 11.5 71.3 368.0 
Nisan 16.0 64.0 534.2 15.7 39.8 498.1 15.7 60.1 428.1 
Mayıs 20.3 6.6 540.8 21.1 61.1 559.2 20.7 36.6 464.7 

Haziran 26.4 0.6 541.4 25.3 7.9 567.1 25.4 14.3 479.0 

Kaynak: Aydın Meteoroloji İl Müdürlüğü Kayıtları, 2004 – 2005.  
 

Deneme materyali, CIMMYT (International Wheat and Maize Investigation Center)  kaynaklı 8 
ileri ekmeklik buğday hattı ve bölgede geniş alanlarda yetiştirilen 5 adet standart çeşit olmak üzere 
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toplam 13 hat ve çeşitten oluşmaktadır. Standart çeşitler Ziyabey 98, Gönen, Basribey 95, Meta 
2002 ve Adana 99’dur. 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 2004 
deneme yılının ekimi 21.11.2003 tarihinde, 2005 deneme yılının ekimi ise 15.12.2004 tarihinde 
deneme mibzeri ile yapılmıştır. Çıkış tarihleri ise 30.11.2003 ve 30.12.2004 olarak belirlenmiştir. 
Deneme parselleri 5 m boyunda 6 sıradan oluşmaktadır. Buna göre parsel alanı 6 m2 dir.  

Deneme alanına ekim öncesinde saf madde üzerinden 9 kg/da azot, 8 kg/da fosfor ve 8 kg/da 
potasyum verilmiştir. Ayrıca bitkilerin kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde ayrı ayrı 4.5 
kg/da saf azot üst gübre olarak verilmiştir. Sulama süt olum döneminde ve bundan 20 gün sonra 
olmak üzere 2 defa yapılmıştır.    

Verim değerleri, parseli oluşturan 6 sıranın 2 kenar sırasının ve parselin baş ve son tarafından 
yarımşar metrenin kenar tesiri olarak çıkarılması sonucunda kalan 4 sıranın (0,8m X 4m = 3.2 m2) 
hasat edilmesinden elde edilen değerin dekara çevrilmesiyle bulunmuştur. Denemelerde tane 
veriminin yanı sıra m2 de başak sayısı, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı, bitki boyu, hektolitre 
ağırlığı, tanede protein oranı (Perten DA-7200 NIRS cihazıyla), sedimentasyon değeri (ICC-
Standart No: 116/1’e göre), yaş gluten oranı (GLUTOMATİK aleti ile ICC Standart No: 137/1’e 
göre), gluten indeks oranı (ICC Standart No: 155’e göre) ve düşme sayısı (ICC/No. 107/1’e göre) 
gibi bazı verim ve kalite öğeleri de saptanmıştır. Kalite özelliklerinden sedimentasyon değeri, yaş 
gluten oranı, gluten indeks oranı ve düşme sayısı her iki yılda da tekerrürsüz olarak ölçülmüştür. 

Elde edilen veriler, TARİST paket programında varyans analizine tabi tutulmuştur.  
 
3. Bulgular ve Tartışma 
 

Denemede incelenen 6 özellik için (tane verimi, m2de başak sayısı, başakta tane sayısı, bin 
tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tanede protein oranı) her iki deneme yılında da tekerrürlü veriler 
elde edildiğinden, bu özelliklere varyans analizi uygulanmıştır. Diğer 4 özellik için (sedimentasyon 
değeri, yaş gluten oranı, gluten indeks oranı, düşme sayısı) tekerrürlü veriler elde edilmediğinden 
bunlara varyans analizi uygulanmamıştır.  

Altı özellik için yapılan varyans analizi sonuçları Çizelge 3’de özetlenmiştir. Çizelge 3’den 
görüldüğü gibi tanede protein oranının 2005 yılı verileri dışında tüm özellikler için genotipler 
arasındaki farklılık istatistikî olarak önemli bulunmuştur. Tanede protein oranı bakımından 
genotipler arasındaki farklılık ise sadece 2004 yılı verilerinde önemli bulunmuştur.  

Varyans analiz sonuçlarına göre altı özellikten beş tanesi bakımından her iki yılda da 
genotipler arasındaki farklılık önemlidir. Bu demektir ki, bu özellikler bakımından genotipler 
arasından bir seçim yapılabilir.  
 
Çizelge 3. Deneme yıllarında incelenen özelliklere ilişkin varyans analizi sonuçları 

2004 2005 
Özellik Çeşit 

KO 
Hata 
KO F Çeşit 

KO 
Hata 
KO F 

Tane verim (kg/da 45939.38 5579.89 8.23** 12404.30 2014.49 6.15* 
m2de başak sayısı 
(adet) 25066.39 6077.21 4.12** 2160.69 872.42 2.47* 

Başakta tane sayısı 
(adet) 359.32 49.34 7.28** 115.530 14.04 8.22* 

Bin tane ağırlığı (g) 53.12 7.52 7.05** 52.21 15.20 3.43* 
Hektolitre ağırlığı (kg) 22.04 4.57 4.81** 9.83 0.66 14.89* 
Tanede protein oranı 
(%) 2.66 0.46 5.76** 0.66 0.75 0.88öd 

       
Genotiplerin birbirleri ile karşılaştırılabilmeleri amacıyla tane verimi, m2 de başak sayısı, 

başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığına ilişkin ortalamalar yıllar için ayrı ayrı ve iki 
yılın ortalaması olarak, AÖF değerleri ile birlikte Çizelge 4’de verilmiştir.  Tanede protein oranı, 
sedimentasyon değeri, yaş gluten oranı, gluten indeks oranı ve düşme sayısına ilişkin ortalamalar 
ve protein oranının AÖF değerleri ise Çizelge 5’de verilmiştir.   
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Çizelge 4 incelendiğinde elde edilen verim değerlerinin ilk yıl 371.1 ile 851.6 kg/da aralığında, 
ikinci yıl ise 409.9 ile 638.5 kg/da aralığında değiştiği görülmektedir. Birinci yıl 8 ve 2 nolu hatlar en 
yüksek verimli çeşit olan Ziyabey 98’den daha yüksek verim vermişlerdir. Ancak aralarındaki fark 
AÖF (0.05) değerinden küçüktür. İkinci yılda ise hatlar içerisinde en yüksek verimi 2 nolu hat 
vermiştir. En yüksek verimli standart çeşit olan Basribey 95 ile 2 nolu hattın verimleri arasındaki 
fark önemsizdir. İki yılın ortalaması üzerinden değerlendirme yapıldığında 8 hattın 5 tanesinin 
verimlerinin tüm genotiplerin ortalama verimlerinden yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle 2 ve 8 
nolu hatlar, yüksek verimli standartlara eşdeğer olan verimleri ile dikkati çekmektedir. Ayrıca her iki 
yılda genotiplerin ortalama verimleri Mut ve ark. (2007), Hışır ve Çölkesen (2004), Yüce ve ark. 
(2001) ve Kınacı ve Kınacı (2001)’nın verilerinden yüksek, Şehirali ve ark. (2001), Aydemir ve ark. 
(2001), Toklu (2001) ve Türk (2001)’de belirtilen bulgularla benzerdir. Beşer (2001) ve Karababa 
(1999)’nın belirttiği verimlerden ise düşük bulunmuştur. Ayrıca denemenin kurulduğu birinci yıl elde 
edilen ortalama verim ile ikinci yıl elde edilen ortalama verim arasında yaklaşık 120 kg/da’lık fark 
olduğu görülmektedir. Bu farkın, büyük ölçüde birinci ve ikinci yıl çıkış tarihleri arasındaki 1 aylık 
zaman farkından ileri gelmesi olasıdır (Farooq et. al. 2008).  

Metrekarede başak sayısı ortalamalarına bakıldığında; birinci yıl elde edilen değerlerin 290.6 – 
638.0 adet aralığında olduğu görülmektedir. Meta 2002 çeşidi en yüksek değeri vermiştir. Bunu 1 
nolu hat ile Adana 99 ve Ziyabey 98 çeşitleri izlemiştir. İkinci yılda ise ortalamalar, 441.0 – 483.0 
adet aralığında değişirken, Meta 2002 çeşidi birinci yılda olduğu gibi en üst değeri vermiştir. Bunu 
Basribey 95 çeşidi ile 7 ve 6 nolu hatlar izlemektedir. Denemenin iki yılında da Meta 2002 çeşidi ilk 
sırada yer almıştır. Tüm genotiplerin ortalaması olarak her iki yılda elde edilen m2 de başak sayısı 
ortalamaları Başer ve ark. (2001) ve Türk (2001)’deki rakamlardan düşük, Kınacı ve Kınacı 
(2001)’da belirtilen değerlerden daha yüksek bulunmuştur. İki yılın ortalaması göz önünde 
alındığında; m2’de başak sayısı bakımından 1, 2 ve 7 nolu hatlar diğer hatlara göre üstün 
görünmektedir.    

Başakta tane sayısı değerlerine bakıldığında birinci yıl ortalamalarının 36.6 ile 73.0 adet 
aralığında olduğu görülmektedir. İlk yıl en yüksek değeri 73.0 adet ile Gönen çeşidi vermiş, bunu 7 
ve 6 nolu hatlar ile Basribey 95 çeşidi izlemiştir. Denemenin ikinci yılında ise başakta tane sayısı 
değerlerinin ortalamaları 34.3 ile 55.0 arasında değişmiştir. En yüksek ortalamayı Gönen çeşidi 
vermiş, bunu sırasıyla Basribey 95 çeşidi ile 2 ve 7 nolu hatlar izlemiştir. Gönen çeşidi ile 7 nolu hat 
her iki yılda da öne çıkmıştır. Her iki yılda da genotipler üzerinden alınan başakta tane sayısı 
ortalamaları Gençtan ve Balkan (2007), Türk (2001), Toklu (2001), Kazan ve Doğan (2005) ve 
Başer ve ark. (2001)’nın bulduklarından yüksek çıkmıştır. Bu ortalamalar Dokuyucu ve ark. 
(1999)’nda belirtilen ortalamalar ile uyum içindedir. İlk yılın ortalaması ikinci yılın ortalamasından 
yüksek bulunmuştur. 

Bin tane ağırlığı tahıllarda tane verimini etkileyen önemli özelliklerden biridir (Korkut ve ark., 
1993). Denemenin ilk yılında elde edilen bin tane ağırlığı değerleri 42.9 ile 57.1 g aralığındadır. İlk 
yıl 5 nolu hat ile Ziyabey 98 çeşidi bin tane ağırlığı bakımından en üst değerleri göstermiş ve bunu 
4 ile 8 nolu hatlar izlemiştir. İkinci yılda ise ortalamalar 41.6 ile 55.0 g arasında değişmiştir. 
İncelenen özellik yönünden 4 nolu genotipin ilk sırada yer aldığı ve bunu sırasıyla Ziyabey 98 çeşidi 
ile 8 ve 5 nolu genotiplerin izlediği görülmektedir. İki yılın ortalamaları incelendiğinde 5, 4 ve 8 nolu 
hatlar ile Ziyabey 98 çeşidinin öne çıktığı görülmektedir. Bulunan bu değerler Mut ve ark. (2007), 
Hışır ve Çölkesen (2004), Gençtan ve Balkan (2007), Başer ve ark. (2001), Yüce ve ark. (2001) ile 
Demir ve ark. (1997)’nın çalışmalarında saptanan bin tane ağırlığı değerlerinden yüksek, Kazan ve 
Doğan (2005)’da belirtilen değerlere ise benzerdir.  

Tane şekli, yoğunluğu, büyüklüğü ve homojenliği çeşidin hektolitre ağırlığını belirleyen en 
önemli özelliklerdir (Özkaya ve Kahveci, 1990). Ekmeklik buğdaylarda un randımanını etkileyen 
hektolitre ağırlığı çeşit, çevre şartları, kültürel uygulamalar, yatma, hastalık ve zararlılar gibi 
faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Sade ve ark., 1999).  2004 yılında hat ve çeşitlerin hektolitre 
ağırlığı değerleri 77.6 – 88.1 kg arasında değişmiştir (Çizelge 4). İstatistikî gruplandırmada ise 
Gönen dışındaki tüm çeşit ve hatlar aynı grupta yer almıştır. Gönen çeşidi ise en düşük hektolitre 
ağırlığı ile farklı bir grupta yer almıştır. İkinci yılda ortalamalar 80.6 – 86.0 kg aralığında olmuştur. 6 
nolu hat en yüksek hektolitre ağırlığını verirken bunu 8, 1 ve 2 nolu hatlar ile Basribey 95 çeşidi 
izlemiştir. Hektolitre ağırlığının en az 72.0 kg olması istenir, 82 kg’ın üzerinde yer alan değerler ise 
çok iyi olarak sınıflandırılır (Diepenbrock ve ark., 2005). İki yılın ortalamasına göre, denemeye 
alınan hatların tümü çok iyi olarak nitelendirilebilir. Ayrıca bulunan tüm ortalamalar Mut ve ark. 
(2007), Aydın ve ark. (2005), Yücel (2005) ve Özer ve ark. (1999)’nın bulgularından yüksek çıkmış, 
Aydemir ve ark. (2001) ve Karababa (1999)’nın bulgularına paralellik göstermiştir.  



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

376 

Buğday bitkisinde, tanede protein oranı en önemli kalite kriteridir. Amerika’da protein oranı 
buğdayların sınıflandırılmasında önemli bir faktördür. Ayrıca yüksek protein tane sertliğinin, gluten 
sağlamlığının ve ekmek hacminin artmasını teşvik etmektedir (Brown, 1999). Tanede protein 
oranının yüksek olması, çeşidin ekonomik değerinin artmasını da sağlamaktadır. Denemenin ilk 
yılında %11.3 – %13.9 aralığında olan ortalama tanede protein oranları, ikinci yıl %11.0 ile %12.3 
değerleri arasında ölçülmüştür. İlk yıl en yüksek protein içeriğini Gönen çeşidi gösterirken bunu 8, 
4, 6 nolu genotipler izlemiştir. İkinci yıl ise denemeye alınan çeşit ve hatlar arasında istatistikî bir 
fark bulunamamıştır. İkinci yılda 3 nolu hattın dışındaki hatlar bu yılın ortalamasından yüksek 
değerler vermişlerdir. Çalışmadaki genotiplerin her iki yıldaki ortalamaları Tosun ve ark. (1997), 
Varga (2003) ile Aydın ve ark. (2005)’nda belirtilen değerlerden yüksek çıkmış, Torbica (2007)’nın 
bulguları ile paralellik göstermiş, Karababa (1999) ile Mut ve ark. (2007)’nda belirtilenden ise düşük 
çıkmıştır.  

Ekmeklik buğdayda sedimentasyon değerleri 36 ml’nin üstüde ise çok iyi, 36 ml – 25 ml arası 
iyi, 24 ml – 16 ml arası zayıf ve 15 ml’den küçük ise kötü olarak değerlendirilir (Uluöz, 1965).  
Sedimentasyon değerlerine bakıldığında ilk yıl ortalamasının 24.6 ml, ikinci yıl ortalamasının ise 
25.7 ml olduğu görülmektedir. Genotiplerin iki yıl üzerinden ortalamalarına bakıldığında Gönen 
çeşidinin 32 ml ortalama ile en yüksek sedimentasyon değerini verdiği görülmektedir. Bunu 2 ve 3 
nolu hatlar ile Adana 99 çeşidi ve 7 nolu hat izlemektedir. Bu genotipler ile birlikte 8 nolu hat 
sedimentasyon değeri açısından “iyi” olarak nitelendirilebilecek genotiplerdir. En düşük değeri ise 
Ziyabey 98 çeşidi 20 ml ortalama ile vermiştir. Bulunan bu değerler Aydemir ve ark. (2001) ve 
Pierre (2007)’nin buldukları değerlerle paralellik göstermektedir. Bununla birlikte Aydın ve ark. 
(2005), Mut ve ark. (2007), Beşer (2001), Garg (2006) ve Torbica (2007)’da belirtilen 
sedimentasyon değerlerinden ise düşüktür.  

Unda yaş gluten oranlarına göre %27’nin üzeri değerler yüksek, %27 – %20 arası orta, 
%20’den az değerler ise düşük olarak değerlendirilir (Uluöz, 1965). Genotipler üzerinden yaş gluten 
oranı ortalaması birinci yıl %40.1, ikinci yıl ise %31.0’dir. Denemeye alınan hat ve çeşitlerin iki yıl 
üzerinden ortalamalarına göre büyükten küçüğe sıralama yaptığımızda 8 nolu hat %41.5 ile en üst 
sırada yer almakta, bunu 1 ve 5 nolu hatlar izlemektedir. Ölçülen bu değerler Varga (2003)’nın 
bulduğu değerlerden yüksek, Toklu (2001)’nun belirttiği değerlere benzer, Kınacı ve Kınacı 
(2004)’da belirtilenlerden ise düşüktür. Genotiplerin iki yıl üzerinden ortalama yaş gluten oranları 
(%) “yüksek” olarak nitelenebilecek düzeydedir. 

Gluten indeks oranlarında %0 ile %50 arası zayıf gluten, %50 - %90 arası normal gluten, %90 
- %100 arası kuvvetli gluten olarak nitelendirilir (Boyacıoğlu, 1994).  Sonuçlara baktığımızda birinci 
ve ikinci yıl ortalama değerleri %77.6 ve 82.1’dir. Gönen ve Adana 99 çeşitlerinin iki yıl üzerinden 
ortalamaları %96.0’dır. Bu değerler Torbica (2007) tarafından Hırvatistan’da ileri ekmeklik buğday 
hatlarında elde edilen üst değerlerden de yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlara göre bu iki çeşit 
sağlam gluten içeren çeşitler olarak nitelendirilebilir. Denemede yer alan diğer genotipler ise gluten 
indeks değerleri bakımından normal sayılacak düzeydedirler. Özellikle 2 nolu hat %88 ortalama ile 
dikkati çekmektedir. Graybosch ve ark. (1995), gluten ve gluten indeks oranı üzerine genotipik 
etkinin, çevresel faktörlerden daha fazla olduğunu bildirmiştir.  

Ekmeklik unlarda istenen düşme sayısı değeri 250 ± 25 saniyedir (Diepenbrock et. al., 2005). 
Bu değer 150 sn’den düşükse unda enzim aktivitesi çok artmıştır, 300 sn’den fazla ise enzim 
aktiviteleri çok azalmıştır, hamur yeterince kabarmaz, ekmeğin içi sıkı olur (Şengün, 2006). Düşme 
sayısı değerlerine bakıldığında genotiplerin iki yıl üzerinden ortalamalarının 241.5 ile 580.5 sn 
arasında değiştiği görülmektedir. Birinci yıl elde edilen düşme sayısı değerleri, Gönen çeşidi hariç 
tüm genotiplerde optimum değerin çok üzerinde bulunmuştur. İki yıl ortalaması üzerinden 
değerlendirildiğinde ise Gönen ve Meta 2002 çeşitlerinin düşme sayılarının uygun sınırlar içerisinde 
bulunduğu, diğer tüm genotiplerin değerlerinin ise yüksek olduğu görülmektedir. Bulunan birinci yıl 
ortalaması Varga (2003)’nın bulduğu değerlerden büyük, ikinci yıl ortalaması ise paralel olarak 
nitelendirilebilir. 

 
4. Sonuç 
 

Ekmeklik buğdayda yeni çeşit geliştirme amaçlarından bir tanesi de tane kalitesidir. 
Günümüzde Ege Bölgesinin kıyı kesimleri gibi, tipik Akdeniz İkliminin hüküm sürdüğü ve birim 
alandan yüksek verimin alınabildiği bölgelerde tane veriminin yanı sıra tanede yüksek protein oranı 
da hedeflenmektedir. İki yıl süreyle yapılan çalışmanın sonucunda denemeye alınan 2 ve 8 nolu 
hatların verimin yanı sıra bazı kalite parametreleri bakımından da üstün olduğu görülmüştür.   
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Bazı hatların da verim öğeleri bakımından üstünlük gösterdiği saptanmıştır. Örneğin 7 nolu hat 
hem m2 de başak sayısı hem de başakta tane sayısı bakımından oldukça yüksek değerler 
vermiştir.  

İki yıllık sonuçlara göre 2 ve 8 nolu hatların verim ve bazı kalite parametrelerindeki 
üstünlükleri, 7 nolu hattın da iyi sayılabilecek veriminin yanında, m2’de başak sayısı ve başakta 
tane sayısındaki üstünlüğü nedeniyle sonraki denemelerde yer almasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
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Çizelge 4. Denemeden elde edilen verim, verim öğeleri ve hektolitre ağırlığına ilişkin 2004 ve 2005 yılları ortalama değerleri 

 Tane verimi (kg/da) m2 de başak sayısı (adet) Başakta tane sayısı 
(adet) Bin tane ağırlığı (g) Hektolitre Ağırlığı (kg) 

Hat No 2004 2005 Ort. 2004 2005 Ort. 2004 2005 Ort. 2004 2005 Ort. 2004 2005 Ort. 
1 547.4 518.7 533.1 548.0 423.0 485.5  45.5 40.0 42.8 52.8 48.6 50.7 85.5 82.6 84.1 
2 809.9 613.0 711.5 479.0 446.0 462.5 57.4 50.3 53.9 51.8 48.5 50.2 88.1 82.3 85.2 
3 740.1 579.2 659.7 463.6 414.0 438.8 56.5 41.6 49.1 51.3 50.6 51.0 87.8 82.0 84.9 
4 532.8 488.0 510.4 418.3 435.0 426.6 48.2 37.3 42.8 53.2 55.0 54.1 87.6 81.0 84.3 
5 596.0 409.9 503.0 429.6 411.0 420.3 36.6 34.3 35.5 57.0 53.0 55.0 86.3 81.3 83.8 
6 734.3 583.9 659.1 338.6 466.0 402.3 66.8 46.0 56.4 51.7 45.6 48.7 86.3 86.0 86.2 
7 772.9 588.2 680.6 470.0 467.0 468.5 70.3 47.3 58.8 44.4 41.6 43.0 85.0 82.0 83.5 
8 851.5 554.7 703.1 413.3 430.0 421.6 54.6 47.3 51.0 52.9 53.3 53.1 85.6 84.3 85.0 

Ziyabey 98 777.0 617.4 697.2 511.6 422.0 466.8 48.7 42.6 45.7 54.7 53.6 54.2 83.6 78.3 81.0 
Gönen 371.0 537.3 454.2 290.6 423.0 356.8 73.0 55.0 64.0 45.9 46.3 46.1 77.6 81.6 79.6 

Basribey 95 729.1 638.5 683.8 509.6 468.0 488.8 65.2 50.6 57.9 42.9 44.6 43.8 84.6 82.3 83.5 
Meta 2002 759.9 631.8 695.9 638.0 483.0 560.5 53.1 40.0 46.6 48.3 47.6 48.0 83.6 80.6 82.1 
Adana 99 679.6 537.0 608.3 546.3 449.0 497.6 44.4 36.6 40.5 47.3 44.3 45.8 83.6 81.3 82.5 

Ort. 684.7 561.3 623.0 465.9 441.0 453.4 55.4 43.7 49.5 50.3 48.7 49.5 85.0 82.0 83.5 
AÖF (0.05) 181.6 75.7  178.0 49.8  16.0 8.5  6.2 6.6  4.8 1.7  
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Çizelge 5. Denemeden elde edilen ekmeklik kalite özelliklerine ilişkin 2004 ve 2005 yılları ortalama değerleri 

Hat No Tanede protein oranı (%) Sedimentasyon değeri 
(ml) Yaş gluten oranı (%) Gluten indeks oranı (%) Düşme sayısı (sn) 

 2004 2005 Ort. 2004 2005 Ort. 2004 2005 Ort. 2004 2005 Ort. 2004 2005 Ort. 
1 13.3 12.2 12.7 22.0 24.0 23.0 46.0 32.0 39.0 62.0 74.0 68.0 486.0 353.0 419.5 
2 12.8 12.1 12.4 27.0 29.0 28.0 39.0 36.0 37.5 94.0 82.0 88.0 590.0 571.0 580.5 
3 11.6 11.3 11.4 28.0 28.0 28.0 43.0 29.0 36.0 66.0 96.0 81.0 565.0 247.0 406.0 
4 13.7 12.3 13.0 20.0 28.0 24.0 - 32.0 32.0 - 81.0 81.0 503.0 320.0 411.5 
5 13.4 12.2 12.8 24.0 21.0 22.5 44.0 33.0 38.5 79.0 69.0 74.0 483.0 325.0 404.0 
6 13.6 12.3 12.9 28.0 21.0 24.5 - 33.0 33.0 - 75.0 75.0 483.0 141.0 312.0 
7 12.0 11.9 11.9 26.0 28.0 27.0 36.0 29.0 32.5 69.0 86.0 77.5 364.0 213.0 288.5 
8 13.8 11.8 12.8 26.0 24.0 25.0 49.0 34.0 41.5 63.0 79.0 71.0 498.0 230.0 364.0 

Ziya bey 98 12.0 11.8 11.9 19.0 21.0 20.0 38.0 31.0 34.5 67.0 68.0 67.5 391.0 224.0 307.5 
Gönen 13.9 11.4 12.6 31.0 33.0 32.0 37.0 28.0 32.5 97.0 95.0 96.0 262.0 221.0 241.5 

Basribey 95 11.3 11.0 11.1 19.0 27.0 23.0 40.0 30.0 35.0 85.0 81.0 83.0 364.0 656.0 510.0 
Meta 2002 11.7 11.1 11.4 22.0 24.0 23.0 36.0 31.0 33.5 76.0 86.0 81.0 317.0 211.0 264.0 
Adana 99 12.4 11.4 11.9 28.0 27.0 27.5 34.0 26.0 30.0 96.0 96.0 96.0 474.0 218.0 346.0 

Ort. 12.7 11.7 12.2 24.6 25.7 25.1 40.1 31.0 35.5 77.6 82.1 79.8 444.6 302.0 373.3 
AÖF (0.05) 1.5 1.4              
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Özet 
 
Bu çalışma, Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan 27 adet tescilli makarnalık buğday çeşitinde LMW-2 
glutenin ve γ-gliadin 45’in varlığı bakımından taranması amacıyla yürütülmüştür. Kontrol bitkisi olarak 
Kanada’nın en fazla yetiştirilen makarnalık buğday çeşidi olan  Kyle kullanılmıştır. Araştırmada tescilli 
makarnalık buğday çeşitlerinden ve kontrol olarak kullanılan Kyle’den 5’er tohum alınarak embriyo ve 
endospermleri ayrılmıştır. Embriyolardan izole edilen DNA’lar 1B kromozomu kısa kolunun terminal kısmına 
haritalanmış ve makarna kalitesi için önemli olan, gluten kuvvetini sağlayan LMW-2 glutenin ve γ-gliadin 45’i 
içeren Glu-B3 ve Gli-B1 lokuslarının varlığı açısından taranmıştır. Bu amaçla bu iki QTL lokusuyla bağlantılı 
olan toplam 12 adet mikrosatelit (SSR) markörü kullanılmıştır. Tüm genotiplerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(PCR) ile üretilen bantlar arasındaki polimorfizm ilişkileri saptanmıştır. Ayrıca  γ-gliadin 45’e spesifik olan bir 
adet STS ve iki adet GAG primeri  de bu allelin saptanması amacıyla kullanılmıştır.  Buna ek olarak, tüm 
çeşitlerin endospermleri ekstrakte edilerek, LMW-2 glutenin ve γ-gliadin 45’e sahip olanları belirlemek için 
SDS-PAGE ve A-PAGE yöntemi kullanılmıştır.  Sonuç olarak,  markör taramaları ile  SDS-PAGE ve A-PAGE   
taramaları karşılaştırılarak LMW-2 glutenin ve γ-gliadin 45’e sahip çeşitler belirlenmiştir. 27 adet tescilli 
makarnalık buğday çeşidinden 13 tanesinin hem γ-gliadin 45’i hem de LMW-2 glutenini taşıdığı saptanmıştır. 
Ancak Türkiye’de yaygın olarak ekilen makarnalık buğday çeşitlerinden Sarıçanak, Kızıltan-91, Selçuklu-97 ve 
Çeşit-1252’nin düşük kalite ile ilişkili γ-gliadin 42 ve LMW-1 glutenin  allellerine sahip oluşları dikkat çekicidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Triticum durum,  Makarna Kalitesi, γ-Gliadin 45, LMW Glutenin 
 
Abstract 

 
This study was performed to determine the presence or absence of pasta-quality associated γ-gliadin 45  

and LMW-2 glutenins in 27 Turkish durum wheat cultivars obtained from different regions of Turkey. Kyle 
which is the most commonly grown cultivar of Canada was used as control.  Five seeds from each cultivar 
were divided into two halves and one half was used for protein electrophoresis and the other half including 
embryo was germinated and used for DNA screening. For this purposes 12 SSR, one STS and two GAG 
primers linked to Gli-B1 and Glu-B3 loci were used. Polymorphism relations of all cultivars with Kyle were 
determined based on the PCR reactions. Additionally, the gliadins and LMW-glutenins in the durum wheat 
cultivars were separated and identified using the A-PAGE and SDS-PAGE, respectively. Based on the results 
of DNA markers, A-PAGE and SDS-PAGE screenings, 13 durum wheat cultivars out of 27 had the γ-gliadin 45 
and LMW-2 type glutenins. On the other hand, it was noticable that commonly grown Turkish durum wheat 
cultivars Sarıçanak-98, Kızıltan-91, Selcuklu-97 and Çeşit-1252 had the γ-gliadin 42 and LMW-1 type 
glutenins which are related to inferior  pasta quality. 
 
Key Words: Durum wheat, Triticum durum, Pasta Quality, γ-Gliadin 45, LMW Glutenin 
 
1. Giriş  

 
Makarnalık buğday Türkiye açısından gerek gıda kaynağı olarak ve gerekse ekonomik açıdan 

oldukça önemli bir bitkidir. Ülkemiz ekolojik bakımdan makarnalık buğday yetiştiriciliği için oldukça 
                                                 
* Bu çalışma Avrupa Birliği COST-FA0604 Aksiyonu çerçevesinde TÜBİTAK tarafından TBAG-107O004 proje numarası ile 
desteklenmektedir 
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uygun olmasına rağmen, makarna üreticileri her yıl dışarıdan makarnalık buğday ithal etmektedir. 
Bunun en önemli nedeni, ülkemizde makarna sanayisinin istediği kalitede ürünün yeterli miktarda 
üretilememesidir. Bu nedenle makarnalık buğday çeşitlerimizin kalite genleri bakımından 
iyileştirilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla çeşitlerimizin  kalite özelliklerinin belirlenmesi oldukça 
önemlidir. 

Makarnalık buğdaydan elde edilen son ürünlerin kalitesi tanenin fiziksel özellikleri ve kimyasal 
bileşimi ile doğrudan ilgilidir. Tane kalitesi, çevre faktörleri ve yetiştirme koşullarının etkisi yanında 
çeşidin genotipik özellikleri tarafından kontrol edilir. Makarnalık buğdayda kalite kriterleri genel 
olarak tanenin camsılık oranı, irmik kalitesi, makarna pişme kalitesi, hektolitre ağırlığı, pigment 
miktarı, protein miktarı, gluten kuvveti, ve oksidatif enzim aktiviteleridir (Clarke et al. 1998). Bu 
kalite kriterlerinden en önemlileri ise protein miktarı, gluten kuvveti, pigment miktarı ve oksidatif 
enzim aktiviteleridir. Bu kriterler kaliteli bir makarnada istenen sarı parlak rengin oluşumunda ve 
pişme kalitesinde etkilidir (Troccoli et al. 2000).  

Makarna kalitesinde makarna rengi ve pişme özellikleri en belirleyici unsurlardır (Hoseney 
1994). Kaliteli makarnada istenen parlak sarı renk büyük oranda buğdayın pigment konsantrasyonu 
ve oksidatif enzimlerin aktivitesine, “al dente” pişme özelliği ise gluten proteinlerinin miktarı ve 
özelliklerine bağlıdır. Durum buğdaylarının protein içeriklerinin yanında özellikle içerdikleri spesifik 
gliadin ve glutenin proteinleri ile gluten kuvveti arasında kuvvetli bir korelasyon söz konusudur 
(Kovacs et al. 1995, Troccoli et al. 2000).  

Durum buğdaylarından üretilen makarnanın pişme kalitesiyle ilgili spesifik gliadin 
proteinlerinden en önemlileri, Gli-B1 lokusunda bulunan γ-gliadin 42 / 45 proteinleridir (Pogna et al. 
1990, Troccoli et al.  2000). γ-Gliadin 45 makarnada optimum gluten kuvveti ve yüksek pişme 
kalitesinin, γ-gliadin 42 ise zayıf gluten ve düşük pişme kalitesinin bir göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar gluten kuvveti ve makarna pişme kalitesinde asıl 
belirleyici olan proteinlerin γ-gliadin 42 ve 45 proteinleriyle genetik olarak ilişkili olan Gli-B1 
lokusuyla çok sıkı bağlantılı olan, Glu-B3 lokusu tarafından kodlanan LMW-1 ve LMW-2 glutenin 
proteinleri olduğunu ortaya çıkarmıştır (Payne et al. 1982, Pogna et al. 1990, Gupta et al. 1994,  
Kovacs et al. 1995, Nieto Taladriz et al. 1997 ,  Clarke et al. 1998,  Edwards et al. 2007). 

Bu çalışma, Türk makarnalık buğday çeşitlerinin  γ-gliadin 45 ve LMW-2 glutenin allellerinin 
varlığının saptanması ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

 
2.  Materyal ve Yöntem 

 
Araştırmada, bitki materyali olarak Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden temin edilen 27 

adet tescilli makarnalık buğday çeşidi kullanılmıştır (Çizelge 1).  
Her çeşitten ve kontrol bitkisi  Kyle’den beşer tohum alınarak endospermleri ve embriyoları   

kesilerek ayrılmıştır. Endospermleri gliadin ve glutenin analizlerinde, embriyoları ise çimlendirilerek 
DNA analizlerinde kullanılmıştır. Embriyolar petrilere konularak dormansi ihtiyacının giderilmesi için 
72 saat +4 °C’de tutulmuştur. 48 saat karanlıkta çimlenmeye bırakılan embriyolar çimlenince 
kontrollü seraya alınmış ve bitkicikler iki yapraklı döneme geldiklerinde CTAB metodu ile DNA’ları 
izole edilmiştir. Tüm DNA’lar, 1B kromozomu kısa kolunun terminal kısmına haritalanmış olan ve 
makarna kalitesi için önemli olan, gluten kuvvetini sağlayan LMW-2 glutenin ve γ-gliadin 45’i içeren 
Glu-B3 ve Gli-B1 lokuslarının varlığı açısından taranmıştır. Bu amaçla Gale et al. (1995), Gupta et 
al. (2002), Somers et al. (2004) ve Hayden et al. (2006) tarafından haritalanan ve bu QTL lokusuyla 
bağlantılı olan mikrosatelit (SSR) markörleri kullanılmıştır. Ayrıca γ-gliadin 45’e  spesifik olan bir 
adet STS (D’Ovidio  1993) ve iki adet PCR primeri (GAG5,6) (Von Büren et al. 2000) bu allelin 
varlığı açısından taramada kullanılmıştır (Çizelge 2). PCR ürünleri % 3’lük metaphore agaroz ya da 
%1’lik agaroz jelde koşulmuştur.  

Çeşitlerin sahip oldukları γ-gliadin proteinlerinin taranmasında Bushuk ve Zillman (1978) 
tarafından geliştirilen ve daha sonra Khan ve ark. (1985) tarafından modifiye edilen A-PAGE 
yöntemi kullanılmıştır.  

Daha önce kesilen ve embriyo içermeyen yarım taneler havanda ezilmiş ve gliadin proteinleri 
%70 etil alkol   (çözgen:materyal oranı = 3:1) ile ekstrakte edildikten sonra santrifüjlenerek 
berraklaştırılmıştır. γ-gliadin 42/45 bantlarının belirlenmesinde Marquis buğday çeşidi standart 
olarak kullanılmıştır. Ayrıca γ-gliadin 45 içerdiği bilinen Kyle çeşidi de kontrol olarak çalışmaya dahil 
edilmiştir.  
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Buğday çeşitlerinin makarna pişme kalitesinde belirleyici olan LMW glutenin  desenleri (LMW-
1 / LMW-2) Masci ve ark. (2000) ve Gianibelli ve ark. (2002) tarafından tanımlanan SDS-PAGE 
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Glutenin proteinleri, gliadin ekstraksiyonundan sonra arta kalan  
peletlerden Singh ve ark. (1991) tarafından tanımlanan yönteme göre ekstrakte edilerek analize 
hazırlanmıştır. LMW glutenin desenlerinin belirlenmesinde Lira-1 (LMW-1), Lira-2 (LMW-2) ve Kyle 
(LMW-2) durum buğdayı çeşitleri standart olarak kullanılmıştır. 

DNA markörleri ile tarama sonuçları, A-PAGE ve SDS-PAGE tarama sonuçları ile 
karşılaştırılarak hedeflenen iki QTL bölgesi açısından genotiplerin karakterizasyonları yapılmıştır.  
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  
 

Çalışmada tescilli makarnalık buğday çeşitlerinden toplam 27 çeşidin (27x5=135 genotip) 12 
adet SSR markörü ile taranması sonucunda,  en polimorfik olan dört marköre göre Kyle’den farklı 
olan 15 çeşit saptanmıştır  (Çizelge 3). 

STS,  A-PAGE ve SDS-PAGE tarama sonuçlarına göre 27 adet çeşitten 17  tanesinin hem γ-
gliadin 45’e hem de  LMW-2 glutenine sahip olduğu saptanmıştır (Çizelge 4). Türkiye’de ekim alanı 
en fazla olan makarnalık buğday çeşiti Sarıçanak-98’dir. Bunun dışında yaygın bir şekilde 
yetiştirilen Kızıltan-91, Selçuklu-97 ve Çeşit-1252 gibi verimleri yüksek olan çeşitlerin kalite 
düzeyleri makarna üreticileri tarafından yeterli bulunmamaktadır. Araştırma sonuçlarımıza göre  
ülkemizde ekim alanı oldukça yüksek olan makarnalık buğday çeşitlerinden Sarıçanak-98 ve 
çizelgede gösterilen bir çok makarnalık çeşidimizin   γ-gliadin 42’ye ve  LMW-1 glutenine sahip  
olduğu, ancak makarna kalitesi ile çok yakından ilgili olan γ-gliadin 45 ve  LMW-2 glutenin allellerini 
taşımadığı  tespit edilmiştir. Buna karşılık Türk çiftçisi tarafından daha önceleri yaygın olarak 
yetiştirilmiş olan makarnalık buğday çeşitlerimizden Gediz-75, Çakmak-79, Zenit, Balcalı-2000 ve 
Diyarbakır-81’in yüksek kalite allellerine sahip oldukları da belirlenmiştir.  γ-Gliadin 45’in makarnada 
optimum gluten kuvveti ve yüksek pişme kalitesi ile ilgili olduğu, bununla birlikte durum buğdayının 
gluten kuvvetini ve kalitesini olumlu yönde etkileyen LMW-2 gluteninin γ-gliadin 45 ile çok yakın 
bağlantılı olduğu  bilinmektedir (Nieto-Taladriz et al., 1997). Çünkü bu genleri içerdiği bilinen  Gli-
B1 ve Glu-B3 lokuslarının her ikisi de 1B kromozomunun kısa kolu üzerinde olup, birbirlerine sıkıca 
bağlantılıdır (Şekil 1). Araştırma sonuçlarımız bu bağlantıyı doğrulamaktadır. Çalışmada  taraması 
yapılan  çeşitlerden γ-gliadin 45’e sahip olan tüm çeşitlerin aynı zamanda LMW-2 glutenine sahip 
olduğu tespit edilmiştir. 

Bitkilerin gelişme devrelerinin her aşamasında değerlendirilebilme avantajına sahip olan DNA 
markörleri genetik karakterizasyon ve ıslah çalışmalarında büyük bir potansiyele sahiptir. Son 
yıllarda buğdayda DNA markörlerinden oldukça polimorfik olan mikrosatelitler (SSR) yaygın olarak 
kullanılmaktadır.  Araştırmamızda moleküler DNA (Şekil 1) ve protein (Şekil 2,3) markörleri birlikte 
kullanılmış, elde edilen sonuçlar birbiriyle paralellik göstermiştir. Çalışmamızda Glu-B3 ve Gli-B1 
lokuslarını doğrudan gösteren SSR markörleri kullanılmıştır (Şekil 4).  Bu iki lokusu çevreleyen 
markörlerin bir çoğu yüksek kalite gen kaynağı olarak kullanılması planlanan Kyle ile Türk 
makarnalık buğday çeşitleri arasında polimorfizm göstermiştir. Bunlardan dört adedinin polimorfizm 
durumları Çizelge 3’de verilmiştir. Kalite ile ilgili gen bölgesini çerçeveleyecek şekilde seçilecek 
olan markörlerin (flanking marker) “markör yardımıyla seleksiyon (MAS)” amacıyla kullanılması, 
ıslah programlarının etkinliğini artıracaktır. Bu amaçla MAS yöntemiyle desteklenen geri melez 
ıslahı başlatılmış olup, halen devam etmektedir. 
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Çizelge 1. Araştırmada kullanılan tescilli makarnalık buğday çeşitleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çeşit Adı Tescil Yılı Pedigri/Melez 

T. turgidum ssp. durum   

Kunduru-1149 1967 Yerel çeşitten seleksiyon yoluyla ıslah edilmiştir. 

Gediz-75 1976 LD357E/TC2//Jori”S” 

Çakmak-79 1979 UVY162/61.130 

Gökgöl-79 1979 ------------------------- 

Diyarbakir-81 1981 LD393//BEL116E/2*TC/3/CIT71 

Balcalı-85 1985 Bittern “S” 

Kızıltan 91 1991 ------------------------- 

Aydın 93 1993 OMRABIA “S” 

Fırat-93 1993 ------------------------- 

Salihli 1995 B.BAL//BYE*2/ TC60 

Harran-95 1995 Korifla//D.S-15/Geiger 

Altıntaş 95 1995 KND/68111/WARD 

Amanos-97 1997 ------------------------- 

Selçuklu-97 1997 073-44*2/Ovi/3/DF21-72//61-130/Uvy162 

Ankara 98 1998 ------------------------- 

Altıntoprak 98 1998 ACONCH189 =ALTAR84/AOS 

Sariçanak-98 1998 DACK/GEDIZ//USPA575 

Balcalı-2000 2000 Stn “S” 

Fuatbey-2000 2000 ------------------------- 

Yelken-2000 2000 ------------------------- 

Mirzabey-2000 2000 ------------------------- 

Kümbet-2000 2000 ------------------------- 

Çeşit-1252 ---- ------------------------- 

Zenit ---- ------------------------- 

Kozmidor ---- ------------------------- 

Quashar ---- ------------------------- 

Kyle  Kanada tescilli çeşidi 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 385

Çizelge 2. Taramalarda kullanılan  DNA markörleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Glu-B3 ve Gli-B1 
Bölgeleriyle Bağlantılı 

SSR markörleri 

Primer Dizisi 
(5’--- 3’) 

Xpsr11 
Forward- gTT TTC CCA gTC ACg AC 
Reverse- CAg gAA ACA gCT ATg AC 

Xwmc49 
Forward- CTC ATg AgT ATA TCA CCg CAC A 
Reverse- gAC gCg AAA CgA ATA TTC AAg T 

Xwmc329 
Forward- ACA AAg gTg CAT TCg Tag A 
Reverse- AAC ACg CAT CAg TTT CAg T 

Xwmc51-1B 
Forward- TTA TCT Tgg TgT CTC ATg TcA g 
Reverse- TCg CAA Gat CAT CAg AAC AgT A 

Xwmc550-1B 
Forward- gACCCTgTgCTgCTATggAT  
Reverse- gCCACCCCTggTgAATTTAC  

Xwmc798-1B 
Forward- gTg Tgg TAg TgT AgC TgC CAA AAg 
Reverse- gTT AgC ATg gCA CAT AgA AgC Ag 

Xwmc619-1B 
Forward- TTC CCT TTC CCC TCT TTC Cg 
Reverse- TAC AAT CgC CAC gAg CAC CT 

Xgwm374 
Forward- ATA gTg TgT TgC ATg CTg TgT g 
Reverse- TCT AAT TAg CgT Tgg CTg CC 

Xgwm550 
Forward- CCC ACA AgA ACC TTT gAA gA 
Reverse- CAT TgT gTg TgC AAg gCA C 

Xgwm608 
Forward- ACA TTg TgT gTg Cgg CC 
Reverse- Gat CCC TCT CCg CTA gAA gC 

Stm553actc TTg ATA ATg AAg ATg CTC TgA CTC A 

Stm542acag CCC ACA AgA ACC TTT gAA gA 

Stm264agac CAg CAC CCA TCA ACC ACC A    

γ-45 gliadini  
için spesifik 
DNA markörleri 

Primer Dizisi 
                                  (5’--- 3’) 

STS primeri 
ATg AAg ACC TTA CTC ATC CT 
ACA TAC ACg TTg CAC ATg g 

GAG5 ACA ATg gCC ACA ACA ACA AC  

GAG6 TgC CCT gRC CCT ggR C 
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Çizelge 3. Polimorfik  SSR markörleri 

 

 
Şekil 1: Stm 542 markörü ile tarama sonucunun %  3’lük metaphore jel elektroforezinde görünümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇEŞİTLER GAG 5-6 gwm 608 Stm 542acag Stm 553actc 

Gediz-75 + + + + 
Diyarbakır-81  +  + 
Balcalı-85    + 
Aydın-93   + + 
Fırat-93   + + 
Salihli  + + + 
Harran-95  +  + 
Amanos-97    + 
Selçuklu-97    + 
Altıntoprak-98    + 
Sarıçanak-98 +  + + 
Balcalı-2000    + 
Fuatbey-2000   + + 
Kozmidor    + 
Quashar   + + 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 387

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2: Tescilli  buğday çeşitlerinden bazılarının 
A-PAGE  elekroforogramları 

 Şekil 3: Tescilli  buğday çeşitlerinden 
bazılarının SDS-PAGE elekroforogramları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Glu-B3 ve Gli-B1 lokuslarını içeren 1BS kromozomuna ait farklı haritalardan alınan ve bu 
bölgelerle bağlantılı olan DNA markörlerinin harita üzerindeki muhtemel pozisyonları. Koyu renkli 
rakamlarla gösterilen değerler cM cinsinden uzaklıkları ifade etmektedirler. 
 
 
 
 
 
 
 

LMW 
Bölgesi

LMW 
Bölgesi

LMW 
Bölgesi

Gli-B1(γ-45)
Glu-B3 (LMW-2) Xpsr11

Stm553 actc

Xgwm550
Stm542 acag

Xgwm608

wmc51 Stm264 agac

(0)

(5)

(10)
(12)
(14)

(21) (22)

Xgwm33
Xgwm264

(16)
(18)

Xpsr13

wmc818
Xgwm374  wmc49  wmc798  wmc329(19) (20)

wmc619 (23)

Gli-B1(γ-45)
Glu-B3 (LMW-2) Xpsr11

Stm553 actc

Xgwm550
Stm542 acag

Xgwm608

wmc51 Stm264 agac

(0)

(5)

(10)
(12)
(14)

(21) (22)

Xgwm33
Xgwm264

(16)
(18)

Xpsr13

wmc818
Xgwm374  wmc49  wmc798  wmc329(19) (20)

wmc619 (23)

Gli-B1(γ-45)
Glu-B3 (LMW-2) Xpsr11

Stm553 actc

Xgwm550
Stm542 acag

Xgwm608

wmc51 Stm264 agac

(0)

(5)

(10)
(12)
(14)

(21) (22)

Xgwm33
Xgwm264

(16)
(18)

Xpsr13

wmc818
Xgwm374  wmc49  wmc798  wmc329(19) (20)

wmc619 (23)

Gli-B1(γ-45)
Glu-B3 (LMW-2) Xpsr11

Stm553 actc

Xgwm550
Stm542 acag

Xgwm608

wmc51 Stm264 agac

(0)

(5)

(10)
(12)
(14)

(21) (22)

Xgwm33
Xgwm264

(16)
(18)

Xpsr13

wmc818
Xgwm374  wmc49  wmc798  wmc329(19) (20)

wmc619 (23)

γ-42 γ-45  
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Çizelge 4. Tescilli makarnalık buğday çeşitlerinin γ-Gliadin 42 , γ-Gliadin 45 ve LMW-1 glutenin, 
LMW-2 glutenin proteinleri bakımından STS,  A-PAGE ve SDS-PAGE tarama sonuçları 
 

 
4. Sonuç 
 

Bu çalışma, tescilli makarnalık buğday çeşitlerimizin kalite genleri bakımından 
karakterizasyonunun yapılmasında SSR markörleri, STS markörü ve GAG markörleri ile A-PAGE 
ve SDS-PAGE sistemlerinin başarılı bir şekilde kullanılacağını göstermiştir. Ayrıca γ-gliadin 45 ve 
LMW-2  glutenin proteinlerine sahip olan tescilli makarnalık buğday çeşitlerimiz de saptanmıştır.  
Böylece bundan sonraki kalite ile ilgili çalışmalara ışık tutması açısından çeşitlerimizin durumları 
belirlenmiştir. Makarna kalitesinin göstergesi olan bu gen bölgelerinin geri melezleme yöntemiyle 
ekim alanı ve verimi yüksek ancak makarna  kalitesi düşük olan mevcut çeşitlere veya yeni çeşit 
adaylarına aktarılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.  
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Orta Anadolu Kuru ve Sulu Koşulları İçin Tescil Edilmiş Ekmeklik Buğday 
Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönünden Performanslarının 

Belirlenmesi 
 
 

Mehmet ŞAHİN                  Aysun GÖÇMEN AKÇACIK               Seydi AYDOĞAN 
 
 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya 
 

Özet 
 

Bu araştırma 2002-2003/2003-2004/2004-2005 yılları arasında 18 kuru, 18 sulu ekmeklik buğday çeşidi 
ile çalışılmıştır. Konya-merkez, Çumra, ve Obruk lokasyonlarında kuru, Konya-merkez ve Çumra 
lokasyonlarında sulu denemeler tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 
Çalışmada materyal olarak kullanılan ekmeklik buğday çeşitlerinin tane verimi, protein oranı, mini SDS 
sedimantasyon, alveograf enerji değeri, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı özellikleri incelenmiştir. 
Araştırmada belirlenen bulgular üç yıllık ortalama değerler üzerinden incelendiğinde, kuru çeşitlerin tane 
verimlerinin 224.92-303.24 kg/da, protein oranının % 12.62-14.16, alveograf enerji değerinin 159.3-289.2 W, 
bin tane ağırlığının 29.76-35.63 g, mini SDS sedimantasyon değerinin 9.82-14.58 ml ve hektolitre ağırlığının 
74.91-78.37 kg/100 lt arasında değiştiği belirlenmiştir. Karahan-99  ve Altay-2000 çeşitleri verim ve kalite 
özellikleri yönüyle diğer çeşitlere göre daha yüksek performans göstermiştir. Araştırmada sulu koşullarda 
materyal olarak kullanılan ekmeklik buğday çeşitlerinin üç yıllık ortalama değerleri incelendiğinde çeşitlerin 
tane verimlerinin 458.15-561.31 kg/da, protein oranının % 11.53-13.85, mini SDS sedimantasyon değerinin 
9.87-14.70 ml, bin tane ağırlığının 29.97-41.85 g, alveograf enerji değerlerinin 102-304 (W) ve hektolitre 
ağırlığının 72.52-79.54 kg/100 lt arasında değiştiği belirlenmiştir. Sulu şartlarda verim ve kalite özellikleri 
birlikte değerlendirildiğinde, Demir-2000, Ekiz, Konya-2002 ve Ahmetağa çeşitlerinin öne çıktığı görülmüştür. 
İncelenen tüm özellikler bakımından çeşitler arasındaki farklılık %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. 
   
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik (T.aestivum L.) buğday, Tane verimi, Kalite özellikleri. 
 

Determination of Grain Yield and Some Quality Traits Performance of 
Registered Bread Wheat Varietes For Center Anatolian Rainfed and Irrigation 

Conditions 
 
Abstract 
 

This research  was conducted to determine grain yield and some quality traits of 18 bread wheat 
genotypes under rainfed  and 18 bread wheat genotypes under irrigated conditions of Konya, Çumra and 
Obruk locations between 2002-2005 for 3 years according to randomized block design with four replications. 

In this study, grain yield, protein rate, mini SDS sedimantation test, thousand kernels weight, test weight 
and grain hardness were determined in bread wheat genotypes used. When values determined from rain-fed 
trials were evaluated over three years; it’s found out that the values are varied in genotypes between 224.92-
303.24 kg/da in grain yield, 12.62-14.16 % in protein rate,  29.76-35.63 g in thousand kernels weight, 9.82-
14.58 ml in mini SDS sedimantation test 74.91-78.37 kg/100 lt in test weight and 159.3-289.2 (W) alveograph 
energy values. In respect of all the traits studied, the differences among the genotype were found out 
significant at %1. Karahan-99 and Altay-2000 responded high performance for grain yield and quality traits 
with respect to all the other cultivars. When values detemined from irrigated trials were evaluated over three 
years; it’s found out that the values are varied in genotypes between 458.15- 561.31 kg/da in grain yield, % 
11.53-13.85 in protein rate, 9.87-14.70 ml in mini SDS sedimantation, 29.97-41.85 g in thousand kernels 
weight, 102-304 (W) alveograph energy values and 72.52-79.54 kg/100 lt in test weight. When grain yield was 
evaluated together with quality traits, Demir-2000, Ekiz, Konya-2002 ve Ahmetağa responded high 
performance. In respect of all the traits studied, differences between genotype and locations were found out 
significant. 

 
Key Words: Bread wheat, Grain yield, Quality traits. 
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1.Giriş 
  

Ekmeklik buğday Dünya’da çok farklı iklim şartlarında yetişebilen diğer ticari ürünlerden daha 
geniş kullanım alanına ve bütün hububat türleri içerisinde en geniş adaptasyona sahip bir üründür 
(Briggle ve Curtis 1987). Buğday Dünya’da insan beslenmesinde en fazla tüketilen temel besin 
maddesi olup çok çeşitli ürünlerin özellikle ekmeğin hammaddesi olarak önem kazanmaktadır. 
Türkiye’de kişi başına tüketilen enerjinin % 66’sı tahıllardan bunun % 56’lık kısmı yalnız başına 
ekmekten karşılanırken protein ihtiyacının % 50’si ekmekten sağlanmaktadır (Elgün ve Ertugay 
1992). Ülkemizde gerek tüketimimiz ve gerekse ekonomimizdeki payı itibari ile tahıl ve tahıl 
ürünlerinin önemi büyüktür. Tahıla, özellikle buğdaya olan ilgimiz geleneksel tüketim alışkanlığının 
ötesinde coğrafyamız itibari ile Anadolu'nun gen merkezi olma tabiatı ve ekolojik uygunluktan 
kaynaklanmaktadır. Yüksek bir üretim potansiyelimiz mevcuttur. İkinci dünya savaşı sonrasında 
gelişen teknolojinin getirdiği ihtiyaç fazlası üretim ve kalitedeki yükselme uluslararası çapta büyük 
bir rekabet ortamı hazırlamaktadır. Bu ve benzeri sebepler her türlü sanayi ürününde olduğu gibi 
tahıla dayalı sanayide de sürekli, standart ve kaliteli ürünü zorunlu kılmaktadır. Kaliteli mamul 
madde kaliteli hammaddeyi gerektirir. Bu husus günümüzün teknolojik ihtiyaçlarına cevap verecek 
kalitede tahıl üretimini, bu konuda yeterli önlemler alınmasını gerektirir (Elgün ve Ertugay 1992). 
Islah programlarının ana hedefi; yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı ve kaliteli çeşit geliştirmektir 
(Atlı 1999). 

Buğday kalitesi; genetik olarak kalite potansiyeli yüksek çeşide bağlı olarak değişmekle birlikte 
yağış, yağışın dağılımı ve sıcaklık gibi iklim koşullarına bağlı olarak aynı yıl içerisinde önemli 
düzeyde değişime uğramaktadır. Ayrıca tohum miktarı sertifikalı tohum kullanma ekim sıklığı gübre 
kullanımı gibi faktörlerde ve süne kımıl gibi buğday zararlıları buğday kalitesini etkilemektedir. 

Kaliteli ürün elde etmek için kaliteli hammadde kullanılması zorunludur. Bu zorunluluk iç ve dış 
piyasada pazar bulabilmek için her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Kaliteli buğday 
üretimine etki eden faktörler genelde çeşit, iklim ve toprak özellikleri olarak kabul edilmektedir. 
Fakat bu üç ana faktörün dışında diğer olumsuz faktörlerinde (İyi tohumluk kullanmama, süne ve 
kımıl zararı, yanlış sınıflandırma ve depolama, tescil, kültürel tedbirlerin yeterli uygulanmaması 
gibi.) olmaması gerekmektedir (Atlı 1999). 
  
2. Materyal ve Yöntem 

 
Araştırmada; Orta Anadolu'da yaygın olarak ekimi yapılan ve bölgeye girmeye aday ekmeklik 

buğday çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Sulu koşullarda 2, kuru koşullarda 3 alt bölgede 
tesadüf blokları deneme desenine göre ekim yapılmıştır. Denemenin yapıldığı lokasyonların toprak 
özellikleri; Konya merkez: killi alüviyal pH 8.2, Çumra: Killi hidroformik alüviyal Ph 7.8 ve Obruk: 
lokasyonu ise killi ve pH 8.0 dir. Deneme örneklerinde; tane verimi (kg/da), protein oranı (%) (NIR) 
AACC metodu 39-10, bin tane ağırlığı(g) ve hektolitre ağırlığı (kg/100lt) Elgün ve ark. (2001)’ e 
göre, mini SDS-sedimantasyon (ml) Pena ve ark. (1990)’a göre, Alveograf  enerji değeri AACC 54-
30A metoduna göre belirlenmiştir (Anon. 1990). İstatistiki Analizler SAS paket programı kullanılarak 
yapılmıştır (Anon. 1999).  
 
Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü yıllara ait yağış miktarı ortalaması (mm) 

Lokasyonlar 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Toplam yağış 

      Konya  326.8 352.9 184.3 864 

      Çumra 430.4 280.4 219.3 930.1 

       Obruk 326.1 208.5 204.7 739.3 
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Çizelge 2. Denemede kullanılan materyal 

Kuru Koşullar İçin Sulu Koşullar İçin 
Karahan-99 Konya-2002 
Bayraktar-2000 Alpu 01 
Gerek-79 Ekiz 
Altay-2000 Göksu-99 
Dağdaş-94 Bezostaya-1 
Zencirci-2002 Kınacı-97 
Harmankaya-99 Kate A-1 
Aytın-98 Burbot 
İkizce-96 Demir-2000 
Bağcı-2002 Bayraktar-2000 
Mızrak Çetinel-2000 
Demir-2000 Bağcı-2002 
Atlı Aksel 2000 
Yakar-99 Sönmez 2001 
Türkmen Ahmetağa 
Kıraç-66 BDME 00/5S 
Gün-91 BDME 02/01S 
Bezostaya-1 BDME 02/01S kardeş 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Kuru Koşullarda Yapılan Ekmeklik Buğday Denemeleri 
  

Orta Anadolu bölgesinde yaygın olarak kuruda ekilen ve bölge için son zamanlarda tescil 
ettirilmiş ekmeklik buğday çeşitleriyle kuru şartlarda yapılan denemelerde elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki gibi olmuştur. 
 
3.1.2. Verim 

 
Verim yönü ile Karahan-99 303.24 kg/da, Bayraktar-2000 288.97 kg/da a grubunda yer 

almışlardır. Gerek-79 283.76 kg/da ile abc, Altay-2000 274.96 kg/da, Dağdaş-94 273.82 kg/da 
verim ile abcd grubunda yer almışlardır. Bu çeşitleri sırasıyla Zencirci- 2002, Harmankaya-99, 
Aytın-98, İkizce-96, Bağcı-2002, Mızrak, Demir-2000, Atlı, Yakar-99, Türkmen, Kıraç- 66, Gün-91, 
Bezostaya-1 çeşitleri takip etmiştir.  Verimde deneme ortalaması 260.3 kg/da olarak belirlenmiştir 
(Çizelge 3).  

Aydemir ve ark. (2001), yaptıkları bir çalışmada Orta Anadolu ekmeklik buğdaylarına ait 
verimleri; Karahan-99 320.3 kg/da, Bayraktar-2000 291.1kg/da, Gerek-79 282.2 kg/da, Dağdaş-94 
293 kg/da , Altay-2000 312.6 kg/da olarak belirlemişlerdir. 
 
3.1.3. Protein Oranı 
  

Protein miktarı bakımından Kıraç-66 %14.16 ile a grubunda, Yakar-99 % 13.52  b grubunda 
yer almışlardır. Bu çeşitleri sırası ile Mızrak, İkizce-96, Türkmen, Karahan-99, Harmankaya-99, 
Gün-91, Dağdaş-94, Altay-2000, Demir-2000, Gerek-79, Zencirci-2002 ve Bezostaya-1, Aytın-98, 
Atlı, Bağcı-2002, Bayraktar-2000 takip etmişlerdir (Çizelge 3). 

Aydemir ve ark. (2001) yaptıkları çalışmada Orta Anadolu ekmeklik buğdaylarında protein 
değerleri % olarak; Karahan-99 11-13, Bayraktar-2000 10-12, Gerek-79 10-12, Dağdaş-94 11-12 , 
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Altay-2000 9-11 Kıraç-66 12-13, Yakar-99 11-13 aralığında protein içeriğine sahip olduklarını 
belirtmişlerdir. 
 
3.1.4. Kuru Gluten 
  

Kıraç-66 % 11.97 ile a, Türkmen % 11.87 ile ab gurubunda yer almışlardır. Bu çeşitleri sırası 
ile Zencirci-2002, Dağdaş-94, Yakar-99, Aytın-98, İkizce-96, Mızrak, Karahan-99, Altay-2000, 
Gerek-79,  Harmankaya-99, Gün-91 Bezostaya-1, Atlı, Demir-2000, Bağcı-2002, Bayraktar-2000 
çeşitleri takip etmişlerdir. 
 
Çizelge 3. Kuru koşullarda denemeye alınan çeşit ve hatlara ait 3 yıllık(2002-2003,2003-2004, 
2004-2005) verim ve bazı kalite özellik sonuçları ortalama değerleri 

   Sertlik Hektolitre 
Çeşit ve Hatlar 

Verim  
(kg/da) 

Protein 
oranı  
    (%) 

Kuru 
Gluten 

% (PSI) 
Bin tane 

Ağırlığı (g) 
Mini SDS 

(ml) (kg/100lt.) 

Karahan-99 303.24 a 13.32 
bcdef 11.22 efg 55.75 bc 32.60 ef 13.97 bc 78.14 abc 

Bayraktar-2000 288.97 ab 12.62 ıj 10.70 ı 58.68 ab 32.22 ef 11.01 ıj 77.96 
abcd 

Gerek-79 283.76 
abc 

13.05 
efgh 

11.08 
efgh 57.49 abc 30.41 hıj 12.26 gh 77.07 

efghı 

Altay-2000 274.96 
abcd 

13.10 
defg 

11.19 
efgh 55.28 cd 33.07 cd 12.85 efg 77.15 

defgh 

Dağdaş 94 273.82 
abcd 

13.12 
cdefg 11.64 abc 32.67 k 32.91 cd 9.82 kl 77.83 

abcde 

Zencirci-2002 264.25 
bcde 12.92 ghı 11.65 abc 35.46 jk 35.63 a 12.26 gh 77.58 

bcdef 

Harmankaya-99 263.87 
bcde 

13.13 
bcdef 10.98 fghı 41.67 gh 31.87 fg 11.94 hı 76.80 ghıj 

Aytın-98 259.74 
bcde 12.84 ghı 11.46 bcd 37.41 ıj 30.86 hıj 13.26 def 74.91 k 

İkizce-96 257.62 
bcde 

13.41 
bcde 11.35 cdef 36.56 j 30.20 jk 14.33 bc 78.37 ab 

Bağcı 2002 256.53 
cdef 12.71 hıj 10.76 ı 44.76 g 32.03 f 13.42 cde 76.43 hıj 

Mızrak 253.55 
cdef 13.46 bcd 11.26 

defg 59.86 a 30.26 jk 13.21 def 76.88 fghıj 

Demir-2000 252.07 
cdef 

13.07 
efgh 10.81 hı 41.75 gh 33.61 c 13.28 def 76.27 ıj 

Atlı 243.02 
def 12.79 ghı 10.82 hı 39.91 hı 34.80 b 12.44 fgh 76.11 j 

Yakar-99 239.53 
efg 13.52 b 11.64 abc 48.70 f 30.97 hıj 13.41 cde 77.15 

defgh 

Türkmen 237.39 
efg 

13.34 
bcdef 11.87 ab 37.79 ıj 31.16 ghı 13.32 def 77.73 

bcdef 

Kıraç-66 235.69 
efg 14.16 a 11.97 a 53.80 de 29.76 k 13.51 cde 77.71 

bcdef 

Gün-91 235.06 
efg 

13.12 
cdefg 10.97 fghı 41.64 h 30.39 ıjk 14.58 ab 77.15 

defgh 

Bezostaya-1 224.92 fg 12.89 ghı 10.96 ghı 42.05 gh 32.12 ef 14.02 bc 77.00 
efghı 

Ortalama 260.3 13.1 11.20 45.31 31.93 12.68 76.78 
AÖF0.05 32.10 0.3851 0.3881 3.11 0.7895 0.9538 0.871 
DK % 22 5.24 6.17 12.26 4.41 13.41 2.02 
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3.1.5. Sertlik(PSI) 
 
Sertlik yönüyle Mızrak 59.86, Bayraktar-2000 58.68, Gerek-79 57.49, Karahan-99 55.75, 

Altay-2000 55.28 ile yumuşak grupta, Kıraç-66 53.80 değer alarak orta sert, Yakar-99 48.70, 
Bağcı-2002 44.76, Bezostaya-1 42.05, Demir-2000 41.75, Harmankaya-99 41.67, Gün-91 41.64, 
Atlı 39.91 ile sert grupta yer alırken Türkmen 37.7, Aytın-98 37.41, İkizce-96 36.56, Zencirci-2002 
35.46, Dağdaş-94 32.67 sert grupta yer almışlardır. Ekmeklik buğdayda sertlik öğütme esnasında 
nişasta parçalanması yönünden istenen bir durumdur, unda parçalanmış nişasta miktarı arttıkça 
alfa amilaz enziminin nişastaya etkisini artırmaktadır. Buğdayın çok yumuşak olması öğütme 
esnasında zedelenmiş nişastanın az olacağından dolayı istenmez, aynı durum tersi içinde 
söylenebilir çok sert bir buğday için öğütme esnasında fazla enerji harcaması olacağından dolayı 
değirmenci için istenmeyen bir durum oluşturmaktadır. 

 
3.1.6. Bin Tane Ağırlığı 
 

Bin tane ağırlığına bakıldığı zaman üç yıllık deneme sonucu Zencirci-2002 35.63, Atlı 34.80, 
Demir-2000 33.61, , Altay-2000 33.07, Dağdaş-94 32.91, Karahan-99 32.60, Bayraktar-2000 32.22, 
Bezostaya-1 32.12, Bağcı-2002 32.03 g ile deneme ortalamasının üstünde yer almışlardır. Diğer 
çeşitlerde sırasıyla Harmankaya-99, Türkmen, Yakar-99, Aytın-98, Gerek-79, Gün-91, Mızrak, 
İkizce-96 ve Kıraç-66 olarak sıralanmışlardır. Deneme ortalaması 31.93 g olarak tespit edilmiştir 
(Çizelge 3). 

Aydemir ve ark.(2001), yaptıkları çalışmada Orta Anadolu ekmeklik buğdaylarına ait bin tane 
ağırlığı gram olarak; Karahan-99 31-34, Bayraktar-2000 33-40, Gerek-79 30-36, Dağdaş-94 34-40, 
Altay-2000 33-41, Kıraç-66 30-34, Yakar-99 28-32, Harmankaya-99 32-34 aralığında bin tane 
ağırlığına sahip olduklarını belirlemişlerdir.  
 
3.1.7. Mini SDS-Sedimantasyon 

 
SDS-sedimantasyon protein kalitesinin bir göstergesi olup ekmekçilik değeri açısından önem 

arz etmektedir. Mini SDS-sedimantasyonda deneme ortalaması 12.68 ml tespit edilmiş olup 
sırasıyla, Gün-91 14.58 ml, İkizce-96 14.33 ml Bezostaya-1 14.02 ml, Karahan-99 13.97 ml, Kıraç-
66 13.51 ml, Bağcı-2002 13.42 ml, Yakar-99 13.41, Türkmen 13.32, Demir-2000 13.28 ml, Aytın-98 
13.26 ml, Mızrak 13.21, Altay-2000 12.85 değerle deneme ortalamasının üzerinde yer almışlardır. 
Diğer çeşitlerde sırasıyla Atlı, Zencirci-2002, Gerek-79, Harmankaya-99, Bayraktar-2000, Dağdaş-
94 olarak sıralanmışlardır (Çizelge 3).  

Aydemir ve ark.(2001), yaptıkları çalışmada Orta Anadolu ekmeklik buğdaylarına ait 
sedimantasyon değerlerini (100 ml lik sedimantasyon) ml olarak; Gün-91 38-47, Karahan-99 23-37, 
Bayraktar-2000 25-28, Gerek-79 24-38, Dağdaş-94 28-32, Altay-2000 25-37, Kıraç- 66 38-48, 
Yakar-99 50-66, Harmankaya-99 27-36 aralığında olduğunu belirlemişlerdir.  
 
3.1.8. Hektolitre Ağırlığı 

 
Hektolitre ağırlığı ticari açıdan önem arz etmektedir. Hektolitre ağırlığı ile un verimi arasında 

yüksek seviyede bir korelasyon olduğu bilinmektedir. Denemede en yüksek hektolitre değerini 
İkizce-96 almış olup bunu sırasıyla, Karahan-99, Bayraktar-2000, Dağdaş-94, Türkmen, Kıraç-66, 
Zencirci-2002 çeşitleri takip etmiş en düşük hektolitre ağırlığına sahip çeşit ise Aytın-98 olarak 
belirlenmiştir. 

Aydemir ve ark.(2001) yılında yaptıkları çalışmada Orta Anadolu ekmeklik buğdaylarına ait 
hektolitre ağırlıkları kilogram olarak; Gün-91 77-81, Karahan-99 77-81, Bayraktar-2000 77-79, 
Gerek-79 75-80, Dağdaş-94 79-81, Altay-2000 77-78, Kıraç-66 79-82, Yakar-99 80-81, 
Harmankaya-99 80-81 aralığında değiştiğini belirlemişlerdir.  
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3.1.9. Alveograf Değerleri 
  
Ekmeklik buğdayların protein kalitesini ve hamurun bazı reolojik özelliklerini tespit etmede 

sanayicinin yaygın bir şekilde kullandığı analiz metodudur. Alveograf enerji değerleri sırasıyla 
Bezostaya-1 289.2, Altay-2000 273.6, Gün-91 268.7, Dağdaş-94 251.3, Bağcı-2002 235.5, 
Harmankaya-99 234.9, Karahan-99 230.4, Yakar-99 225.8, Mızrak 214.3, Demir-2000 203.8, 
Türkmen 201.2,  İkizce-96 197.2, Kıraç-66 195.8, Zencirci-2002 184.6, Atlı 179.8, Gerek-79 178.4, 
Bayraktar-2000 176.3, Aytın-98 159.3 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4). 

Aydemir ve ark.(2001), yaptıkları çalışmada Orta Anadolu ekmeklik buğdaylarında ait 
alveograf enerji(W); Gün-91 215-245, Karahan-99 134-226, Bayraktar-2000 79-136, Gerek- 79 
135-188, Dağdaş-94 155-232, Altay-2000 140-180, Kıraç-66 176-189, Yakar-99 190-217, 
Harmankaya-99 151-163 aralığında değiştiğini belirtmişlerdir. 
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Çizelge 4: Kuru koşullarda denenen ekmeklik buğday çeşit ve hatlarına ait  alveograf analizi sonuçları ( W enerji değeri K joul) 

2002-2003 2003-2004 2004-2005 Genel 
Çeşit Adı 

Merkez Çumra Obruk Ortalama Merkez Çumra Obruk Ortalama Merkez Çumra Ortalama Ortalama 

Karahan-99 120 101 243 154.7 114 259 268 213.7 354 292 323.0 230.4 

Dağdaş-94 214 143 261 206.0 290 215 308 271.0 296 258 277.0 251.3 

Bağcı-2002 179 144 279 200.7 315 236 252 267.7 * 238 238.0 235.5 

Gün-91 176 82 281 179.7 * 278 287 282.5 * 344 344.0 268.7 

Kıraç-66 147 58 192 132.3 * 230 205 217.5 266 209 237.5 195.8 

Bezostaya-1 254 69 292 205.0 326 319 314 319.7 406 280 343.0 289.2 

Gerek-79 128 43 100 90.3 326 179 189 231.3 295 132 213.5 178.4 

İkizce-96 210 57 182 149.7 197 247 211 218.3 198 249 223.5 197.2 

Aytın-98 73 73 200 115.3 172 193 177 180.7 * 182 182.0 159.3 

Yakar-99 236 25 193 151.3 230 308 205 247.7 344 213 278.5 225.8 

Demir-2000 189 116 212 172.3 228 109 229 188.7 293 208 250.5 203.8 

Bayraktar-2000 132 86 147 121.7 134 219 197 183.3 274 174 224.0 176.3 

Mızrak 147 86 183 138.7 246 304 214 254.7 301 198 249.5 214.3 

Türkmen 152 42 192 128.7 191 243 227 220.3 281 228 254.5 201.2 

Harmankaya-99 200 70 194 154.7 191 314 233 246.0 337 271 304.0 234.9 

Altay-2000 182 131 218 177.0 255 315 232 267.3 422 331 376.5 273.6 

Zencirci-2002 98 73 160 110.3 166 232 205 201.0 256 229 242.5 184.6 

Atlı 161 98 164 141.0 160 210 213 194.3 220 188 204.0 179.8 
*: Örnekler yetersiz olduğundan analiz yapılamamıştır. 
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3.2. Sulu Koşullarda Yapılan Ekmeklik Buğday Denemeleri 
 
Orta Anadolu bölgesinde yaygın olarak sulu koşullarda ekilen ve bölge için son zamanlarda 

tescil ettirilmiş ekmeklik buğday çeşitleri ve bazı hatlarla sulu şartlarda yapılan denemelerden elde 
edilen sonuçlar ise aşağıdaki gibi olmuştur. 
 
Çizelge 5 : Sulu koşullarda denemeye alınan çeşit ve hatlara ait 3 yıllık(2002-2003,2003-
2004,2004-2005) verim ve bazı kalite özellik sonuçları ortalama değerleri 

Çeşit 
Verim 
(kg/da) 

Protein 
Miktarı 
(%) 

Kuru 
Gluten 
(%) 

Sertlik 
(PSI) 

Mini-SDS 
 (ml) 

Bin tane 
Ağırlığı  
(g) 

Hektolitre 
(kg/100 lt.) 

BDME 00/5S 561.31 a 11.70  
efg 10.25 cd 46.40 efg 10.21 gh 38.84 bc 79.50 a 

BDME 
02/01S 540.45 ab 11.66 fg 9.37 fg 43.77 

fghı 13.22 abcd 36.34 ef 78.27 abc 

Kate A-1 533.30 ab 12.19 
cde 9.89 de 41.56 hıj 13.10 abcde 32.54 ı 76.26 de 

BDME 
02/01S k. 532.30 ab 11.60 fg 9.22 g 46.88 ef 14.07 ab 40.68 ab 78.57 ab 

Alpu- 01 531.50 
abc 13.32 b 10.82 b 39.25 j 11.25 defgh 38.65 c 78.05 abcd 

Demir-2000 525.95 
abcd 12.39 cd 10.37 cd 45.20 

efgh 12.90 abcde 38.73 c 78.83 ab 

Bayraktar-
2000 

524.30 
abcd 11.53 g 9.89 de 55.73 b 9.87 h 36.51 def 79.54 a 

Ekiz 513.90 
abcde 12.30 cd 9.94 de 40.54 ıj 13.10 abcde 37.12 cde 76.63 cde 

Konya-2002 510.15 
abcde 

12.09 
cdef 9.79 def 44.40 

fghı 11.75 bcdefg 41.85 a 77.90 abcd 

Burbot 509.60 
abcde 

12.12 
cdef 9.80def 41.64 hıj 12.27 bcdef 33.06 hı 77.28 bcde 

Ahmetağa 501.85 
bcde 12.35 cd 9.94 de 41.16 hıj 14.70 a 34.61 fgh 76.34 de 

Çetinel-2000 491.35 
bcde 

11.90 
defg 10.15 cd 56.91 b 10.62 fgh 33.57 ghı 72.88 f 

Kınacı-97 490.20 
bcde 11.55 g 9.24 g 62.22 a 11.12 efgh 33.49 hı 75.87 e 

Aksel 2000 481.80 
bcde 12.28 cd 9.93 de 51.58 cd 13.45 abc 31.99 ı 78.01 abcd 

Sönmez 
2001 

472.50 
cde 13.85 a 11.35 a 41.50 hıj 11.87 bcdefg 35.50 efg 78.05 abcd 

Bezostaya-1 469.60 de 12.56 c 10.21 cd 42.55 
ghıj 12.77 abcde 38.34 cd 78.83 ab 

Göksu-99 464.25 e 12.58 c 10.73 b 54.40 bc 11.47 cdefgh 29.97 j 72.52 f 

Bağcı-2002 458.15 e 11.94 
defg 9.61 efg 49.08 de 11.97 cdef 32.86 hı 73.62 f 

Ortalama 504.18 12.08 9.93 47.34 12.31 35.54 76.90 
AÖF 59.40 0.52 0.46 4.05 1.99 1.93 1.91 
DK % 15.73 5.76 6.26 11.45 21.59 7.27 3.32 
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3.2.1. Verim 
 
Verim denemelerinde deneme ortalaması 504.18 kg/da olarak gerçekleşmiştir Denemede 

verim bakımından en yüksek değeri BDME 00/5S 561.31 kg/da ile almıştır. BDME 02/01S 540.45 
kg/da, Kate A-1 533.3, BDME 02/01S kardeş hattı 532.30 , Alpu-01 531.50, Demir- 2000 525.95, 
Bayraktar-2000 524.30, Ekiz 513.90, Konya-2002 510.60, Burbot 509.60 kg/da değer alarak 
ortalamanın üstünde yer almışlardır. Göksu-99 464.25, Bağcı- 2002 458.15 kg/da verim ile e 
grubunda yer alarak son sırada yer almışlardır (Çizelge 5).  
 
3.2.2 Protein Oranı 

 
Protein oranı deneme ortalaması %12.08 olarak tespit edilmiştir. Sönmez 2001 % 13.85 a, 

Alpu-01 %13.32 b, Göksu 99 %12.58 c, Bezostaya-1 %12.56 c, Demir 2000 %12.39 cd, Ahmetağa 
% 12.35 cd, Ekiz %12.30 cd, Aksel % 12.28 cd, Kate A-1 % 12.19 cde, Burbot %12.12 cdef , 
Konya 2002 %12.09 cdef, grublarında yer alarak ortalamanın üstünde yer alırken Kınacı 97 
%11.55, Bayraktar 2000 % 11.53 g grubunda son sırada yer almışlardır(Çizelge 5). 
 
3.2.3. Kuru Gluten 

 
Kuru gluten analizleri sonucunda deneme ortalaması % 9.93 olarak tespit edilmiştir. Sönmez 

2001 %11.35 a, Alpu-01 %10.82 b, Göksu-99  %10.73 b,  Demir- 2000 %10.37, BDME 00/5S 
%10.25 cd, Bezostaya-1 %10.21 cd, Çetinel-2000 %10.15 cd, Ekiz ve Ahmetağa % 9.94 de, Aksel 
2000 % 9.93 de gruplarında yer alarak ortalamanın üstünde sıralanmışlardır. BDME 02/01S kardeş 
hattı % 9.22 g son sırada yer almıştır (Çizelge 5).  
 
3.2.4. Sertlik(PSI) 

 
Sertlik yönüyle Kınacı-97 62.22, Çetinel-2000 56.91 Bayraktar-2000 55.73 değerle yumuşak, 

Göksu-99 54.40, Aksel 2000 51.58, Bağcı-2002 49.08 orta sert grupta, BDME 02/01S kardeş hattı 
46.88, BDME 00/5S 46.40, Demir-2000 45.20, Konya-2002 44.40, BDME 02/01S 43.77, 
Bezostaya-1 42.55, Kate A-1 41.56, Burbot 41.64, Sönmez 2001 41.50, Ahmetağa 41.16, Alpu-01 
39.25 değer alarak sert grupta yer almışlardır. Buğday tanesinin tekstürü ekmeklik buğdayın 
kalitesi ve genel işleme özellikleri üzerine temel bir etkiye sahiptir. Sertlik öğütmeyi etkiler ve tane 
ne kadar sert olursa zedelenmiş nişasta içeriği gaz tutma kapasitesi fermantasyon toleransı, su 
absorbsiyonu öğütmedeki enerji tüketimi o kadar artar (Şahin ve ark. 2004). 
 
3.2.5. Mini SDS-Sedimantasyon 

 
SDS-Sedimantasyonda deneme ortalaması 12.31 ml olmuştur. Ahmetağa 14.70 ml ile ilk 

sırada yer alırken BDME 02/01S kardeş hattı 14.07 ml, Aksel 2000 13.45 ml, BDME 02/01S 13.22 
ml, Kate A-1 ve Ekiz 13.10 ml, Demir 2000 12.90 ml, Bezostaya-1 12.77 ml değer alarak 
ortalamanın üstünde sıralanmışlardır. Diğer çeşitler; Burbot 12.27 ml, Bağcı-2002 11.97 ml 
Sönmez 2001 11.87 ml, Konya-2002 11.75 ml, Göksu-99 11.47 ml, Alpu-01 11.25 ml, Kınacı-97 
11.12 ml, Çetinel-2000 10.62 ml, BDME 00/5S 10.21 ml, Bayraktar-2000 9.87 ml değer alarak 
sıralanmışlardır (Çizelge 5).  
  
3.2.6. Bin Tane Ağırlığı 

 
Bin tane ağırlığı deneme ortalaması 35.54 g olmuştur. Çeşitlerden Konya-2002 41.85 g ile ilk 

sırada yer alırken, BDME 02/01S kardeş hattı 40.68 g, BDME 00/5S 38.84 g, Demir- 2000 38.73 g, 
Alpu-01 38.65 g, Bezostaya-1 38.34 g Ekiz 37.12 g, Bayraktar-2000 36.51 g, BDME 02/01S 36.34 
g, Sönmez 2001 35.50 g, değer alarak ortalamanın üstünde sıralanmışlardır. Göksu-99 29.97 
gramla en son sırada yer almıştır.  
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3.2.7. Hektolitre ağırlığı 
 
Hektolitre ağırlığında deneme ortalaması 76.90 kg olarak tespit edilmiştir. Denemeye alınan 

çeşitlerden Bayraktar-2000 79.54 kg, BDME 00/5S 79.50 kg, Demir-2000  ve Bezostaya-1 78.83 
kg, BDME 02/01S kardeş hattı 78.57 kg, BDME 02/01S 78.27 kg, Alpu- 01 78.05 kg, Sönmez 2001 
78.05 kg, Aksel 2000 78.01 kg, Konya-2002 77.90 kg, Burbot 77.28 kg, Ekiz 76.63 kg değer alarak 
sıralanmış olup Çetinel-2000 72.88 kg, Göksu-99 72.52 kg değer ile en son sırada yer almışlardır 
(Çizelge 5).  
 
3.2.8. Alveograf değerleri 

 
Deneme ortalaması 3 yıllık alveograf sonuçları ortalaması 212.08 olmuştur. En yüksek 

alveograf sonuçları enerji değeri olarak (W) sırasıyla Ahmetağa 304.0, Bezostaya-1 286.8, Konya-
2002 285.0, BDME02/01S 284.3, BDME02/01S kardeş hattı 261.7, Göksu-99 246.3, Aksel 2000 
236.0, Bağcı-2002 231.8, Ekiz 224.7, Kınacı-97 220.7, Demir-2000 219.5, Alpu-01 212.5, Sönmez 
2001 202.5 , Bayraktar-2000 200.0, Kate A-1 179.8, Burbot 171.8, BDME00/5S 170.8 ve Çetinel-
2000 102.0 değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 6). 
 
Çizelge 6: Sulu koşullarda denenen ekmeklik buğday çeşit ve hatlarına ait alveograf  analizi 
sonuçları ( W enerji değeri K joul) 

*: Örnek yetersiz olduğundan analiz yapılamamıştır 

 
4. Sonuç 
4.1. Kuru Denemeler 
 

Verim bakımından; Karahan-99, Bayraktar-2000, Gerek-79, Altay-2000, Dağdaş-94, Zencirci-
2002, Harmankaya-99, Aytın-98 ve Bağcı-2002 çeşitlerinin deneme ortalamasının üzerinde değere 
sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Kalite yönünden yapılan değerlendirmeye göre Karahan-99, Gün-91, Bağcı-2002, Bezostaya-
1, Yakar-99, Demir-2000, Mızrak, Türkmen ve Altay-2000 çeşitleri öne çıkmıştır. 

 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Genel 
 Çeşitler Merkez Çumra Ortalama Merkez Çumra Ortalama Merkez Ortalama Ortalam 
Konya- 2002 302 251 276.5 167 260 213.5 365 365 285.0 
Ahmetağa 216 322 269 * * * 339 339 304.0 
Ekiz 329 141 235 225 201 213 226 226 224.7 
BDME 00/5S 105 190 147.5 165 223 194 * * 170.8 
Göksu-99 214 188 201 161 161 161 377 377 246.3 
Bezostaya-1 224 248 236 299 260 279.5 345 345 286.8 
Kınacı-97 234 158 196 137 209 173 293 293 220.7 
Bağcı-2002 290 156 223 177 170 173.5 299 299 231.8 
Kate A-1 253 173 213 143 146 144.5 182 182 179.8 
BDME 02/01s 239 255 247 282 212 247 359 359 284.3 
Burbot 129 154 141.5 229 159 194 180 180 171.8 
Demir-2000 302 196 249 140 163 151.5 258 258 219.5 
Bayraktar-2000 256 108 182 184 146 165 253 253 200.0 
Aksel 2000 250 156 203 * 219 219 286 286 236.0 
Çetinel-2000 172 74 123 * 79 79 104 104 102.0 
BDME 02/01S k. 333 164 248.5 185 232 208.5 328 328 261.7 
Alpu-01 * * * 203 185 194 231 231 212.5 
Sönmez 2001 * * * * 155 155 250 250 202.5 
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Kuru şartlarda verim ve kalite özellikleri birlikte değerlendirildiğinde Karahan-99 ve Altay-2000 
çeşitlerinin öne çıktığı görülmektedir. 
  
4.2. Sulu Denemeler 

 
Verim bakımından Kate A-1, BDME 02/01S ve kardeş hattı, Alpu-01, Demir-2000, Bayraktar-

2000, Ekiz, Konya-2002, Burbot, Ahmetağa verim yönü ile öne çıkmışlardır. Kalite yönünden ise 
BDME 02/01S ve kardeş hattı, Demir-2000, Ekiz, Konya-2002, Ahmetağa, Aksel 2000, Bezostaya-
1, Bağcı-2002 çeşitleri ortalama değerlerin üstünde değere sahip olmuşlardır. Bayraktar-2000 çeşiti 
verim yönüyle hem kuru hem de sulu şartlarda öne çıkmasına rağmen her iki koşulda da kalite 
değerleri ortalamanın altında kalmıştır. 

Sulu şartlarda verim ve kalite özellikleri birlikte değerlendirildiğinde BDME 02/01S ve kardeş 
hattı, Demir-2000, Ekiz ve Konya-2002, Ahmetağa çeşitlerinin öne çıktığı görülmüştür. 

Yapılan denemeler sonucunda bölge için kuru şartlarda kalite ve verim birlikte değerlendirildiği 
zaman Karahan-99, Altay-2000 çeşitleri, sulu denemelerde yine verim ve kalite birlikte 
değerlendirildiği zaman BDME 02/01S ve kardeş hattı, Demir-2000, Ekiz, Konya-2002 ve 
Ahmetağa çeşitlerinin öne çıktığı tespit edilmiştir.  
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Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitleri ve İleri Kademe Hatların Bisküvilik Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
 

Ramazan AVCIOĞLU  Yaşar KARADUMAN  Necmettin BOLAT 

 
 

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 
 
Özet 

 
Çalışmada; Bölge Verim Denemesi ve ileri ıslah kademelerinden farklı lokasyonlardan 2003 yılında 27’si 

çeşit ve 68’i hat olmak üzere toplam 95; 2004 yılında ise 30’u çeşit ve 119’u hat toplam 149 yumuşak buğday 
örneği değerlendirilmiştir. Örneklerde 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, PSI sertlik, protein miktarı, SDS 
sedimentasyon değeri ve alkali su tutma kapasitesi  (AWRC) analizleri yapılmıştır. Bisküvi pişirilip bisküvi çap 
(Ç), kalınlık (K), çap/kalınlık (Ç/K) oranı ve üst görünümü (0-5 puan) değerlendirilmiştir. Bisküvi pişirme 
özellikleri ile standart kalite kriterleri arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Bu açıdan yıllar ve lokasyonlar arasında 
farklılıklar görülmüştür. Ayrıca SDS sedimentasyon ve AWRC analizlerinin bisküvi pişirme özelliklerin tahmin 
edilmesinde bir ön test olarak kullanılabileceği saptanmıştır. Bu değerlerin artışıyla bisküvilik kalite 
düşmektedir. Protein miktarı ile bisküvi pişirme özellikleri arasında belirgin bir ilişki bulunmamıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre Gerek79, Sultan95, Yıldız98 ve Çetinel2000 çeşitlerinin iyi bisküvilik karakterde oldukları 
belirlenmiştir. Süzen97 çeşidi ise stabil bisküvilik karakterde değildir. Aynı zamanda denemelerde oldukça iyi 
bisküvi özelliklerine sahip hatlar bulunmuştur. Bu hatlar gelecekte çeşit ıslah programları içerisinde 
değerlendirilmek üzere ıslah programlarına dahil edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Islah, Bisküvi, Kalite, Alkali Su Tutma Kapasitesi 
 

Determination of Cookie Quality of Some Bread Wheat Cultivars and 
Advanced Lines 

 
Abstract 

 
In this study, 244 soft wheat cultivars and lines, from regional yield trials and advanced material were 

evaluated in 2003 and 2004. Thousand kernel weight, test weight, PSI hardness, protein content, SDS 
sedimentation value and alkaline water retention capacity (AWRC) of the samples were determined. Diameter 
(D), thickness (T) diameter/thickness (D/T) and appearance (0-5 scale) of the cooked cookies were evaluated. 
Relations between cookie cooking properties and standard quality criteria were determined. From this aspect, 
differences between years and locations were observed. SDS sedimentation and AWRC analyses were found 
to be usable as preliminary tests in estimation of cooking properties of cookies. Cookie quality decreased with 
increases in these values.  There was no evident relation between cookie cooking quality and protein content. 
According to the results of the study, Gerek79, Sultan95, Yıldız98 and Cetinel2000 were found to have good 
cookie making quality. Suzen97 did not have stable cookie making characteristics. There were some lines with 
good cookie making quality among the advanced material. Selected lines were taken into breeding programs 
to evaluate in the future. 
 
Key Words: Wheat, Breeding, Cookie, Quality, Alkaline Water Retention Capacity 
 
1. Giriş 

 
Un, yağ, şeker, glikoz, süt, yumurta, tuz, nişasta, kakao, vanilya, lesitin, esans gibi maddelerin 

yapılacak çeşide göre değişik oranlarda karıştırılarak tekniğine uygun şekilde hamur yapıldıktan 
sonra şekillendirilip pişirilmesiyle elde edilen bir gıda maddesi olarak tanımlanan bisküvi (Ünal 
1991) ülkemizde önümüzdeki yıllarda gıda sanayinin en önemli ürünlerinden biri olma yolundadır. 
Ülkemizde bisküvi alanında üretim yapan 30 firmaya ait 50 üretim tesisi vardır. Bu tesislerin toplam 
kapasiteleri 800.000 ton ve kapasite kullanım oranı ise % 60 olarak hesap edilmektedir. 1980 
yılında 2.700 ton olan bisküvi ihracatımız, 1997 yılında 182.000 ton ile zirveye çıkmış olmasına 
rağmen 1998 yılında Rusya’da ve 2001 yılında ülkemizde yaşanan krizler ile gerilemeye 
başlamıştır. 2004 yılı itibariyle 200.000 ton civarı ihracat gerçekleşmiştir. Bunun yanında düşük 
kaliteli ürünler dolayısıyla ihracatta sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır (Anonim 2004). 2005 yılı 
itibariyle 420.000 ton olan Türkiye bisküvi üretiminde ihracat potansiyelinin (Anonim 2005) 
sürdürülebilmesi ve Batılı pazarlarda daha çok yer alınabilmesi için kaliteli ürünlerin elde edilmesi 
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ve bunun için de kaliteli hammadde kullanılmasının zorunlu olduğu ve bu zorunluluğun her geçen 
gün iç ve dış piyasada önem kazandığı belirtilmektedir. (Atlı 1999). 

Buğday unu tüm bisküvi ve kraker çeşitlerinin önde gelen yapısal elemanıdır. Aranılan nitelikte 
ve kalitede bisküvi elde edebilmek için üretilecek bisküvi çeşidinin özelliklerine uygun un seçimi ve 
bunun sürekli aynı standart kalitede sağlanması en iyi sonuca ulaşmada vazgeçilmez bir unsurdur. 
Bu amaçla bisküviye elverişli buğday çeşitlerinin ekiminin teşvik ve tavsiye edilmesi çok önemlidir 
(Öztürk ve Özdağ 1993). 

Bu güne kadar çeşit geliştirme çalışmalarında ekmeklik ve makarnalık kalite özelliklerinin 
ortaya konulması ve kalitesinin yükseltilmesi çalışmalarına ağırlık verilirken, materyalin bisküvilik 
kalitesi üzerinde pek fazla durulmamıştır. Genel olarak ekmeklik kalitesi düşük olan materyalin 
bisküviye uygun olacağı düşüncesi ile hareket edilmiştir. Oysa her ekmeklik özelliği düşük 
buğdayın unu bisküvi yapımına uygun olmamaktadır. Buğday ıslah programlarında materyalin 
bisküvilik kalite yönünden de değerlendirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ATAE) tarafından geliştirilen bazı 
çeşitlerin ve ileri kademe hatların bisküvilik kalite özellikleri belirlenmiş ve standart olarak yapılan 
bazı kalite analizleri ile bisküvi pişirme özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
2003 yılında ATAE Buğday Islah Bölümü BVD (Bölge Verim Denemesi)’nden 3, KBVD (İkinci 

Yıl Bölge Verim Denemesi)’nden 2, SBVD-1 (Sulu Bölge Verim Denemesi), SBVD-2 ve SBVD-
3’den 1’er lokasyondan 27’si çeşit ve 68’i hat olmak üzere toplam 95 adet (Çizelge 1);  2004 yılında 
ise BVD, BVD-R (Hastalıklara Dayanıklı Hatlardan oluşturulan Bölge Verim Denemesi) ve YBVD 
(Yabancı Çeşit ve Hatlarla kurulan Bölge Verim Denemesi)’nden 3’er lokasyondan ve SBVD-1 ve 
SBVD-2’den 1’er lokasyondan 30’u çeşit ve 119’u hat 149 adet yumuşak buğday analiz edilmiştir 
(Çizelge 2).   

Buğday örneklerinde 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı analizleri Uluöz (1965)’e göre 
yapılmıştır. UDY kırma değirmeninde 0.8 mm irilikte elde edilen kırmada tane sertliği (PSI-Partikül 
İriliği İndeksi), protein miktarı ve rutubet miktarı analizleri NIR spektroskopi cihazı kullanılarak 
belirlenmiştir. NIR spektroskopi cihazı PSI analizi için Williams and Sobering (1986)’da belirtilen 
metoda göre; protein miktarı analizi için ICC-standart No. 105/1’e göre Kjeltec cihazı ile belirlenen 
toplam azotun 5.7 faktörü ile çarpılmasıyla elde edilen sonuçlara göre (Anon. 1960) ve rutubet 
miktarı tayini için ICC-standart No. 110/1’e (Anon. 1982) göre elde edilen sonuçlar kullanılarak 
kalibre edilmiştir. Örneklerde SDS sedimentasyon değeri analizi Pena (1990)’da belirtilen mikro 
SDS sedimentasyon metoduna göre; alkali su tutma kapasitesi (AWRC) analizi Yamazaki (1953)’e 
göre yapılmıştır. Bu analizin prensibi NaHCO3 çözeltisi içindeki un süspansiyonunun santrifüj 
edilmesine dayanmaktadır. Mikro bisküvi pişirme analizi Finney et al. (1950)’e göre tespit edilmiştir. 
Elde edilen bisküvilerde bisküvi çapı (Ç), bisküvi kalınlığı (K) kumpas ile cm olarak ölçülmüştür. 
Çapın kalınlığa bölünmesiyle bisküvi yayılma oranı (Ç/K) hesaplanmıştır. Bisküvi üst görünüşü 
(ÜG) 5 tam puan üzerinden değerlendirilmiştir.  

Analiz sonuçları arasındaki ilişkiler Microsoft Excel veri analizleri programı ile 
değerlendirilmiştir. 
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Çizelge 1. 2003 yılında değerlendirilen yumuşak buğday örnekleri 
Deneme Örnek Sayısı Çeşit Hat 

BVD 13 Sultan95, Altay200, Süzen97, 
Gerek79 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23 

Altıntaş BVD 13 Sultan95, Altay200, Süzen97, 
Gerek79 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23 

Uşak BVD 13 Sultan95, Altay200, Süzen97, 
Gerek79 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23 

KBVD 13 Aytın98, Altay2000, Gerek79 3, 4, 6, 8, 13, 14, 18, 19, 21,23 
Uşak KBVD 13 Aytın98, Altay2000, Gerek79 3, 4, 6, 8, 13, 14, 18, 19, 21,23 
SBVD-1 10 Sultan95, Yıldız98, Çetinel2000 2, 8, 9, 17, 18, 23, 24 
SBVD-2  10 Sultan95, Yıldız98, Çetinel2000 2, 3, 4, 10, 17, 20, 22 
SBVD-3 10 Sultan95, Yıldız98, Çetinel2000 3, 4, 6, 11, 17, 18, 22 

Toplam 95 27 68 
 
Çizelge 2. 2004 yılında değerlendirilen yumuşak buğday örnekleri 

Deneme Örnek Sayısı Çeşit Hat 

Afyon BVD 14 Altay2000, Süzen97, 
Harmankaya99, Gerek79 1, 4, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 24 

Esenbel BVD 14 Altay2000, Süzen97, 
Harmankaya99, Gerek79 1, 4, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 24 

Altıntaş BVD 13 Süzen97, Harmankaya99, 
Gerek79 

77, 80, 82, 87, 88, 90, 92, 93, 
95, 100 

Esenbel BVD-R 16 Süzen97, Gerek79 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 
21, 22, 23, 24 

Altıntaş BVD-R 14 Süzen97, Gerek79 1, 2, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 
23, 24 

Afyon BVD-R 16 Süzen97, Gerek79 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 
21, 22, 23, 24 

Afyon YBVD 12 Altay2000, Gerek79 1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 24 
Altıntaş YBVD 8 Altay2000 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14 
Uşak YBVD 12 Altay2000, Gerek79 1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 24 

SBVD-1 15 Sultan95, Yıldız98, Çetinel2000, 
Alpu2001 

1, 3, 7, 8, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 
24 

SBVD-2 15 Sultan95, Yıldız98, Çetinel2000, 
Alpu2001 

2, 3, 8, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 
23, 24 

Toplam 149 30 119 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Çalışmanın 1. yılında analiz sonuçları değerlendirildiğinde BVD’de Sultan95 ve Gerek79 

çeşitleri ile 3, 11, 13 ve 23 no’lu hatların; KBVD’de Gerek79 çeşidi ile 8, 13, 14 ve 18 no’lu hatların; 
SBVD-1’de Çetinel2000, Sultan95 ve Yıldız98 çeşitleri ile 2, 8, 9 ve 23 no’lu hatların; SBVD-2’de 
Sultan95 ve Yıldız98 çeşitleri ile 3 ve 4 no’lu hatların; SBVD-3’de Çetinel2000, Sultan95 ve 
Yıldız98 çeşitleri ile 4 no’lu hattın düşük SDS sedimentasyon, protein miktarı ve AWRC değerleri ile 
yüksek Ç/K oranı nedeniyle bisküvilik kaliteleri diğer hat ve çeşitlere göre iyi olarak bulunmuştur.  

Eskişehir lokasyonunda BVD’de SDS sedimentasyon değerleri ile bisküvi Ç, K ve Ç/K oranı 
arasında % 1 düzeyinde önemli korelasyon; AWRC değeri ile Ç ve K arasında % 5 düzeyinde 
önemli korelasyon bulunmuştur (Çizelge 3).  Çizelge 4’te görüldüğü gibi Altıntaş lokasyonunda ise 
BVD’de SDS sedimentasyon değerleri ile bisküvi Ç ve K arasında % 1; SDS sedimentasyon 
değerleri ile Ç/K oranı ve ÜG arasında ve AWRC değeri ile bisküvi Ç ve K arasında % 5 düzeyinde 
korelasyon bulunmuştur (Çizelge 4). Yine bu lokasyonunda PSI değeri ile bisküvi Ç ve K arasında 
% 1 düzeyinde; Ç/K oranı arasında % 5 düzeyinde önemli korelasyon bulunmaktadır.  
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Çizelge 3. BVD Eskişehir lokasyonunda kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
 Ç K Ç/K ÜG 

PSI 0,246 - 0.277 0.293 0.211 
Protein 0.073 0.082 0.057 0.220 
SDS -0.750** 0.811** -0.737** - 0.236 
AWRC - 0.559* 0.564* -0.475 0.002 
** P< 0.01 * P< 0.05 
 
Çizelge 4. BVD Altıntaş lokasyonunda kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
 Ç K Ç/K ÜG 
PSI 0.704** - 0.669** 0.619* 0.440 
Protein - 0.532* 0.457     - 0.367 - 0.458 
SDS - 0.733** 0.672**   - 0.556* - 0.526* 
AWRC - 0.600* 0.599* - 0.447 - 0.288 
** P< 0.01 * P< 0.05 

 
SBVD-2’de SDS sedimentasyon değerleri ile bisküvi Ç ve Ç/K oranı; protein miktarı ile Ç, K ve 

Ç/K oranı arasında ve AWRC değeri ile K arasında (Çizelge 5) ve SBVD-3’de SDS sedimentasyon 
değerleri ile bisküvi Ç, K ve Ç/K oranı arasında ve AWRC değeri ile bisküvi Ç, K ve Ç/K oranı 
arasında korelasyon elde edilmiştir (Çizelge 6). 
 
Çizelge 5. SBVD-2 kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
  Ç K Ç/K ÜG 
PSI -0,591 0,544 -0,556 -0,268 
SDS  -0,654* 0,596 -0,603* -0,417 
Protein -0,678* 0,606* -0,618* -0,516 
AWRC -0,291 0,606* 0,101 0,360 
** P< 0.01 * P< 0.05 
 
Çizelge 6. SBVD-3 kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
  Ç K Ç/K ÜG 
PSI -0,023 -0,172 0,092 0,383 
SDS  -0,728* 0,627* -0,641* -0,038 
Protein -0,284 0,402 -0,297 0,231 
AWRC -0,881** 0,692* -0,708* -0,198 
** P< 0.01 * P< 0.05 
 

Çalışmanın 2. yılında ise; BVD’de Süzen97 ve Gerek79 çeşitleri ile 1, 19, 21, 23 ve 24 hatları; 
BVD-R’de Süzen97 çeşidi ile 1, 2, 8, 11, 21, 22 ve 23 hatları; YBVD’de Gerek79, 2, 4, 8, 12 ve 14; 
SBVD-1’de Çetinel2000, Sultan95 ve Yıldız98 çeşitleri ile 7, 8, 12, 21 ve 23 hatları; SBVD-2’de 
Sultan95 ve Çetinel200 çeşitleri ile 2, 3, 19, 22, 23 ve 24 hatları bisküvilik kalite açısından iyi olarak 
değerlendirilmiştir.  

BVD’de Afyon ve Altıntaş lokasyonlarında bisküvi özellikleri ile diğer kalite kriterleri arasında 
korelasyon bulunmazken; Esenbel lokasyonunda SDS değerleri ile K ve Ç/K oranı arasında; 
AWRC değerleri ve 1000 tane ağırlığı ile Ç arasında arasında korelasyon bulunmuştur (Çizelge 7). 
BVD-R’de sadece Afyon lokasyonunda SDS sedimentasyon değerleri ile Ç, K, Ç/K ve ÜG arasında 
korelasyon görülmüştür. Ayrıca bu lokasyonda AWRC değerleri ile Ç değerleri arasında da önemli 
korelasyon vardır (Çizelge 8). YBVD Afyon lokasyonunda 1000 tane ağırlığı ile K ve Ç/K oranı 
arasında ve AWRC ile Ç, K ve Ç/K oranı arasında; Uşak’ta ise SDS sedimentasyon ile K ve ÜG 
arasında ve AWRC değeri ile ÜG arasında korelasyon belirlenmiştir (Çizelge 9, Çizelge 10). SBVD-
1’de AWRC değeri ile ÜG arasında; SBVD-2’de ise SDS sedimentasyon değeri ile Ç ve ÜG 
arasında korelasyon bulunmuştur (Çizelge 11 ve Çizelge 12). 
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Çizelge 7. BVD Esenbel lokasyonunda kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
  Ç K Ç/K ÜG 
1000 tane - 0.618* 0.209 -0.383 0.105 
SDS  - 0.317 0.735** - 0.689** - 0.503 
Protein 0.279 0.290 - 0.124 - 0.016 
AWRC - 0.688** 0.100 - 0.327 - 0.341 
** P< 0.01 * P< 0.05 
Çizelge 8. BVD-R Afyon lokasyonunda kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
  Ç K Ç/K ÜG 
1000 tane - 0.058 0.235 - 0.193 - 0.094 
SDS  - 0.600* 0.691** - 0.678** - 0.700** 
Protein - 0.191 0.431 - 0.411 - 0.238 
AWRC - 0.639** 0.374 - 0.473 - 0.347 
** P< 0.01 * P< 0.05 
 
Çizelge 9. YBVD Afyon lokasyonunda kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
  Ç K Ç/K ÜG 
1000 tane 0.449 - 0.642* 0.585* 0.273 
SDS  - 0.363 0.164 - 0.202 - 0.320 
Protein 0.141 0.008 0.054 0.280 
AWRC - 0.805** 0.691** - 0.768** - 0.213 
** P< 0.01 * P< 0.05 
 
Çizelge 10. YBVD Uşak lokasyonunda kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
  Ç K Ç/K ÜG 
1000 tane - 0.038 0.098 - 0.107 - 0.297 
SDS  - 0.445 0.625* - 0.523 - 0.582* 
Protein - 0.118 0.239 - 0.193 0.405 
AWRC - 0.280 0.345 - 0.292 - 0.614* 
** P< 0.01 * P< 0.05 

 
Çizelge 11. SBVD-1 kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
  Ç K Ç/K ÜG 
1000 tane 0.212 0.188 - 0.081 0.274 
SDS  - 0. 106 0.014 - 0.002 - 0.412 
Protein 0.007 0.037 - 0.085 0.280 
AWRC - 0.438 0.216 - 0.288 - 0.605* 
** P< 0.01 * P< 0.05 

 
Çizelge 12. SBVD-2 kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri 
  Ç K Ç/K ÜG 
1000 tane 0.001 - 0.149 0.131 0.284 
SDS  - 0.642** 0.144 - 0.339 - 0.610* 
Protein - 0.063 0.064 - 0.098 - 0.132 
AWRC - 0.477 - 0.290 0.023 - 0.212 
** P< 0.01 * P< 0.0 
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4. Sonuç 
 
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen mevcut çeşitlerden 

Sultan95, Çetinel2000, Yıldız98 ve Gerek79 bisküvilik kalite açısından iyi olarak belirlenmiştir. 
Süzen97 ise 2004 yılında ve bazı lokasyonlarda bisküviliğe uygunluk göstermiş olup değişkenlik 
göstermiştir. İleri kademe hatlardan bisküvilik kalitesi iyi olanlar diğer ıslah kriterleri ile 
değerlendirilerek ıslah çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. 

SDS sedimentasyon ve AWRC analizlerinin bisküvilik kalitenin belirlenmesinde 
kullanılabilecek analizler oldukları görülmüştür. Bu değerlerin artışı ile bisküvilik özellik 
düşmektedir. Fakat bisküvi pişirme özellikleri ile diğer kalite kriterleri arasındaki ilişki lokasyonlara 
ve yıllara göre değişiklik göstermekte, istikrarlı bir korelasyon vermemektedir. Bu da çevre 
unsurunun da etkili olduğunu göstermektedir. Protein miktarı ile bisküvi pişirme özellikleri arasında 
belirgin bir ilişki olduğuna dair herhangi bir bulgu elde edilememiştir.    
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Sektörel Açıdan Buğday Kalitesine Bakış 
(Çağrılı Bildiri) 
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Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Konya 
             
Özet 
 

Buğday kalitesi, değerlendirileceği sektörün amacına uygunluğunu ifade eder. Yeterli miktar ve kalitede 
buğday çeşitlerinin geliştirilip, üretilmesiyle ilgili sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Kaliteli buğday, 
biyolojik kalitesi yanında, kaliteli tane, kaliteli un ve kaliteli son ürün anlamına gelir. Yetiştiricilikte buğday tür ve 
çeşitlerinin;  verimli, dayanıklılık, işleme ve son ürün kalitesi bakımından da kullanıcıları tatmin etmesi gerekir. 
İşleme kalitesi denilince, değirmencilik ve son ürüne işlenme değeri anlaşılır. Değirmenciler, amaç 
doğrultusunda hazırlanan buğday paçalından, en düşük enerji sarfiyatı ile en yüksek miktar ve kalitede 
öğütme ürünleri talep ederler. Son ürün kalitesi bakımından, ekmeklik buğdaylarda, kuvvetli olarak tanımlanan 
protein miktar ve kalitesi yüksek, yarı sert, beyaz çeşitler; makarnalık durum grubunda ise sert-camsı yapıda, 
irmik verimi yüksek, sarı pigmentçe zengin, lipoksigenaz aktivitesi düşük ve kehribar renkli çeşitler tercih edilir. 
Bu açıdan sektörsel kalite talepleri, ıslah ve üretim politikalarını yönlendirirler. Bu sebeplerle, ulusal ve uluslar 
arası eğilimler dikkate alınarak yeni verimli, kaliteli, dayanıklı ve ekonomik çeşitlerin geliştirilerek kullanıcı ve 
tüketiciye aktarılması gerekir. Dünyanın artmağa devam eden çevre ve nüfus problemleri bunu zorunlu 
kılmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Buğday kalitesi, Etkili faktörler, Kalite parametreleri 
 

An Aspect on Wheat Quality with Regards to Sectoral Diversity 
 
Abstract 
 

Wheat quality describes the convenience to the purpose of usage. The wheat requirements of the related 
sectors could be provided in the sufficient amount and quality. The mean of quality wheat beside biological 
properties, describes the quality of grain, flour and also end product of wheat. In wheat breeding, it is essential 
to satisfy the user in the yield, resistance, processing and end product quality of wheat.  The both milling and 
end product quality are imagined by the expression of processing quality. The millers want to obtain the flour 
with the highest yield and purity by minimum energy consumption in accordance with the purpose. For the end 
product quality, in bread wheat, the strong wheat with high protein amount and quality, and the cultivars with 
semi hard and white grain are preferred, while in pasta wheat, the amber durum cultivars with hard structure, 
in high semolina yield, rich in yellow pigment and low in lipoxygenase activity are used. For these points of 
views, the breeding studies should be performed in the course of sectoral requirements. It is a need to 
research on the new cultivars with high in yield, quality, resistance and productivity and to transfer these 
products to the users and consumers, considering the national and international trends. It is a necessity today 
due to the increasing population and environmental problems of the world. 
 
Key Words: Wheat quality, Effective factors, Quality parameters 

 
1. Giriş 
            

Buğday tüm dünyada, üretim alanı, miktarı ve tüketiminin yaygınlığı ile hala temel gıda 
maddesi olma özelliğini devam ettirmektedir. Buğdayın, diğer gıda maddelerine göre tarımsal 
isteklerinin az olması, muhafaza ve işleme teknolojilerinin kolaylığı; insan beslenmesinde yegane 
kabaran ekmek verebilme yeteneği; en ucuz ve uygun enerji, kısmen tam biyolojik değerde protein 
kaynağı olması; nötr aromatik profilde bulunması gibi özellikleri, ona diğer tahıl çeşitleri içinde özel 
bir konum kazandırmaktadır (Elgün 1977). Ülkemizde yaklaşık toplam ekim alanının 2/3’ü, tahıl ekili 
alanların ise 1/2’si buğdaya ayrılmıştır (Elgün 1977, Çağlayan 1996). Tam buğday ürünleri insan 
tabiatına oldukça uygun besinsel profile sahiptir. 

Buğdayın bu özellikleri, kullanım ve tüketim yaygınlığına paralel olarak ıslah, üretim ve ürün 
çeşitliliği bakımından yapılmakta olan çalışmaları da hızlandırmış ve yaygınlaştırmıştır. Buğday, 
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gıda maddesi olması yanında, yem ve diğer endüstriyel kullanım alanları için de önemli hammadde 
olma fonksiyonuna sahip olup, gösterilen ilgide bunların payı da gittikçe artmaktadır. 
Değerlendirmedeki bu sektörsel çeşitlilik, bir taraftan üretim miktarının, diğer yandan da çeşitlilik ve 
kalitenin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. 
 
2. Buğdayda Kalite 

 
Kalite amaca uygunluk derecesidir. Buğday kalitesi denilince kullanan kesimin talep ve 

istekleri söz konusudur.  
Yetiştirici için kaliteli buğday, verimli, dayanıklı, kaliteli ve üretim maliyeti düşük buğdaydır. 

Tüccar için temiz, sağlam, bulaşıksız, hastalıksız ve pazar talebi yüksek olan buğday kalitelidir. 
Değirmenci buna ilaveten öğütme kalitesinin yüksekliğini talep eder. Buğdayı son kullanan 
kesim, pazar aktörleri, mamul gıda üreticisi, beslenme uzmanları, pazarlayıcı ve tüketici, son ürüne 
yönelik kalite kıstaslarını belirler (Williams et al. 1986). 

Bu kıstaslar, yetiştiricileri, tohumluk tedarikçilerini ve ıslahçıları bu doğrultuda yönlendirir. 
Dolayısıyla buğday tedarikinde sözü edilen bu kesimlerin iyi bir iletişim ortamında, işbirliği içinde, 
çok disiplinli ve koordineli çalışmaları gerekmektedir.  

 
3.Tedarik Zinciri 

 
Bu anlatılanlar, kaliteli buğdayın tedarik zincirinde üç önemli halkaya işaret etmektedir. Bunlar; 

1. Yetiştirme 2. İşleme ve 3. Tüketim halkalarıdır. 
Yetiştirme halkasında, Ziraat teknolojisinin gerektirdiği biyolojik, kimyasal ve mekanik 

teknolojileri kullanarak, verimli, dayanıklı, çevreci, sağlıklı ve kaliteli çeşitleri, talepler doğrultusunda 
işleme halkasına sağlamak esastır (Ünal 1992, Ozan 2002).   

İşleyici konumundaki Gıda sanayisi kesimi ise tüketicinin gıda maddesi ihtiyaçlarını ve 
yönelişlerini belirleyerek, bunları bir taraftan yetiştirici kesime aktarmak, diğer taraftan da, 
tüketicinin ihtiyaçlarına yeni ürün ve teknolojilerle, sanitasyona uygun şekilde cevap vermek 
zorundadır (Elgün ve Ertugay 1995).  

Tüketim halkasında, gıda maddelerinin tüketiciye arzı ve her bakımdan tüketici memnuniyeti 
esastır. 

 
4.Tüketici Eğilimleri 
 

İnsan beslenmesinde üç önemli basamaktan geçilmiştir. Bunlar yeterli,  dengeli ve son 
yıllarda önem kazanan fonksiyonel beslenme aşamalarıdır. 

Yeterli beslenme, açlığa karşı savaşın en önemli konularından biridir. FAO, WHO ve 
UNESCO gibi örgütlerin 2. dünya savaşı sonrasındaki en önemli iştigal konusunu oluşturmuştur 
(Anon. 2003) 

Dengeli beslenme, gıda maddeleriyle, insanın büyüme, gelişme ve faaliyetlerine göre temel 
besin öğelerinin yeterli miktarlarda alınmasını hedefler. 

Fonksiyonel beslenme, gıda maddelerinin etken maddelerini dikkate alarak, bağışıklık 
sitemini kuvvetlendirici ve metabolizmayı kolaylaştırıcı bir dengeli beslenme modelidir. Bu 
modelde, doğal, organik ve özel etkili fonksiyonel ürünler piyasaya sürülmüştür (Zelinski et al. 
1999). Dolayısıyla tarladan çatala gıda tedarik zincirinde toplumun beslenme alışkanlıkları ve 
eğilimleri de büyük önem kazanmaktadır. Bu bakımdan zincirin her bir halkasına önemli görevler 
düşmektedir. 
 
5.Sektörel Talep ve Sorumluluklar 
5.1. Verim ve Dayanıklılık Üzerine Çalışmalar 

 
Bu konu insanlılığın gıda ihtiyacını karşılama ve yetiştiricinin risklerini minimize etme 

açısından önemlidir. Bu aşamada, verimli çeşitlerin geliştirilmesi, hastalıklara, haşere zararına, 
dona ve kuraklığa dayanıklılık, ekolojik şartlara adaptasyon bakımından ıslah çalışmaları 
sürdürülmektedir. Çalışmalarda, seleksiyon, melezleme ve genetik modifikasyon gibi çeşitli 
uygulamalara yer verilmektedir. Son yıllarda yukarıda sözü edilen karakterler itibariyle “Emmer” (Tr. 
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Turgidum) ve “Einkorn” (Tr. Monococcum) buğday tipleri üzerindeki çalışmalara ağırlık 
verilmektedir.  Emmer gurubu buğdaylar durum ile akrabalık taşırlar. Protein, vitamin, magnezyum 
ve lifçe zengindir. Einkorn buğday türü, protein, karotenoid pigmentler ve fosforca zengindir. (Kütük 
ve ark. 2008). Einkorn buğday türünün çölyak hastalarına toksik etkide bulunmadığına dair bilgiler 
mevcuttur (Pizzuti et al. 2006). Dolayısıyla dayanıklılık ve bağışıklıkla ilgili karakterlerde önemli gen 
kaynağı konumundadırlar.  
 
5.2. Kaliteyi Geliştirme Çalışmaları 
 

Buğday ihtiyacı ve kalitesine, ana sektörler  temelinde göz attığımızda, oluşan talepleri 
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

 
5.2.1.Fırın Ürünleri 
 

Bu grubu yumuşak ve sert buğday ürünleri olarak iki kısma ayırabiliriz.  
Sert buğday ürünleri, ekmek ve benzerlerini kapsar. Kuvvetli ve hamur enerjisi ve uzaması iyi 

olan buğdaylara ihtiyaç yüksektir (Pomeranz 1988). Özellikle değirmencilerin beyaz-kuvvetli 
ekmeklik çeşitlere talebinin yüksekliği bu alandaki çalışmaları hızlandırmıştır. Renk, provitamin ve 
antioksidan olma özelliği ile beta karoten taşıyan pirinçten sonra şimdi de  buğday, “Golden Wheat” 
adı altında yeni çeşit geliştirme çalışmalarına konu olmuştur (Robertson et al. 2005, Scrinis 2005). 

Yumuşak buğday ürünleri, bisküvi, kek ve kraker grubunu içine alır. Konfeksiyon fırın ürünleri 
diye adlandırılır. Ülkemizde tüketim ağırlığı, ekmeğe dayalı olarak sert buğday ürünleri tarafındadır. 
Dünyanın eğilimi ise pratik ve kolay tüketim özelliği sebebiyle yumuşak buğday ürünlerine 
kaymaktadır. Son yıllarda kahvaltılık tahıl ürünleri, çeşitlilik ve fonksiyonel açıdan önemli aşama 
kaydetmiştir. Bu ürünlerde aranan krispi gevrek yapı, nişasta miktarı, yapısı ve özelliklerine bağlı 
olup, özellikle yumuşak karakterli Tr. aestivum ve Tr. compactum çeşitlerinden sağlanabilmektedir 
(Pyler 1988, Elgün ve Ertugay 1995). Yumurtalı makarna tipinde olan, geleneksel tahıl ürünümüz 
“erişte” ve uzak doğu ürünü “noodle” da yumuşak buğday un ve irmiğinden üretilmektedir.  
 
5.2.2.Durum Ürünleri 
 

Bu grupta makarna ve bulgur ürünleri yer almaktadır. Bazı kahvaltılık tahıl ürünlerinde de 
kullanım şansına sahiptir. Makarna grubu ürünlerde ana materyal Tr. Durum türü buğdaylardır. 
Bunlar kırmızı-durum ve kehribar-durum olmak üzere iki gurupta toplanabilir. Cazip, parlak ve 
kehribar renkli makarnalar yüksek protein miktarına sahip kehribar-durum çeşitlerinden elde edilir. 
Yerli Tr. durum populasyon çeşitlerimiz çoğunlukla bu grupta olup önemli gen kaynaklarımızdandır. 
Fakat zirai özellikleri itibariyle istenilen performansı sağlayamamaktadırlar. Bu sebeple, daha 
verimli ve ucuza mal olan kırmızı çeşitlerle paçal edilerek kullanılırlar. Islah çalışmalarında, durum 
buğdaylarının sarı pigment miktarı, lipoksigenaz aktivitesi düşüklüğü, protein miktar ve kalitesi 
istenilen özelliklerdir (Pomeranz 1988). 

Bulgur üretimi için de Tr. durum buğdayları kullanılır. Makarnalık buğdaylarda istenen buğday 
özellikleri, bulgur için de geçerlidir. 
 
5.2.3.Nişasta, Dekstrin ve Glikoz Sanayisi 
 

Nişasta, doğal haliyle jelatinizasyon ve stabilizasyon özellikleri ile gıda ve ilaç sanayilerinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, her sene nişasta kaynaklı birçok modifiye malzeme ve 
ürünler geliştirilmekte, bu ürünler gıda, ilaç, tekstil, makine, elektronik ve ambalaj sanayilerinde 
oldukça geniş kullanım alanı bulmaktadırlar. Nişasta üretiminde, nişasta tanelerinin protein 
matriksinden daha kolay ayrılabilmesi nedeniyle, yumuşak, dönmeli ve zayıf tane yapısında, “A” 
kalite nişasta verimi yüksek buğdaylar tercih edilmektedir. Bu amaçla, özellikle yumuşak karakterli 
ve zayıf Tr. aestivum ve Tr. compactum çeşitleri üzerinde çalışılmaktadır (Elgün ve Ertugay 1995). 
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5.2.4.Un ve İrmik Öğütme Sanayisi 
 
Değirmenci için kaliteli buğday, 1. dolgun, olgun ve en az 2 ay dinlenmiş olmalı,   2. Sağlam ve 

sağlıklı olmalı, 3. Temiz olmalı. 4. Kaliteli olmalıdır.  
Değirmenci kaliteye iki farklı açıdan bakar (Elgün ve Ertugay 1995). 

a.Öğütme kalitesi: Bu özellik, buğdayın son ürün kalitesinden taviz vermeksizin, daha düşük 
enerjiyle, daha fazla miktarda beyaz un verimini ifade eder. Tanede kabuk oranı düşük, öğütmede 
kabuk-endosperm ayrışım kabiliyeti yüksek, beyaz taneli ve sertlik derecesi düşük buğday çeşitleri 
daha çok tercih edilir. Öğütme kalitesi öğütme maliyeti açısından büyük öneme sahiptir. 

b.Son ürün kalitesi: Son ürün olan ekmeğe, bisküviye vs. uygunluk kalitesidir. Bu hususta, 
öncelikle protein miktar ve kalitesi (kuvvetlilik) ile tane sertliği dikkate alınarak çeşit seçimi yapılır, 
sonra paçal maliyeti dikkate alınır. Değirmenci ilk aşamada son ürün kalitesini dikkate alır. Bu 
çerçeve içinde yüksek öğütme kalitesindeki buğdayları, yeterli miktar ve kalitede, sürekli olarak 
temin etmek zorundadır.    
 
5.2.5.Fonksiyonel Gıda Sanayisi 
 

Son 30 yılda gelişen bu sektör, özellikle gelişmiş Ülkelerde hızla yayılmaktadır. “Doğru 
Beslenme” kavramı üzerine inşa edilmiş olup, tarihi gelişiminde 3 önemli aşama mevcuttur: 

a. 1930 Besin Modifikasyonları: Vitamin, Mineral vs. bakımından zenginleştirme ve 
fortifikasyon uygulamalarıdır. 

b. 1970   Diyet ve Diyabetiklerin üretilmesi. 
c. 1990   Fonksiyonel Gıdalar. 
Fonksiyonel gıdaları; ilk defa 1980’de Japonya, daha sonra 1996’da Avrupa Birliği,1998’de de 

Amerika Birleşik Devletleri resmen gündemine aldı ve mevzuat geliştirdi. Ülkemizde de, şu anda ilgi 
alanına girmiş durumdadır, mevzuatı oluşturulmaktadır. Sektörün 2003 rakamları ile yıllık Pazar 
payı 30 milyon dolardır. Yıllık genişleme hızı %10 civarındadır. Genetik mühendisliği, “nutrigenomic 
foods” adı altında geniş ve etkin çalışmalara imza atmaktadır Bu alanda üzerinde durulan önemli 
konular özetlenecek olursak (Zelinski et al. 1999, Scrinis 2005, Ashby 2008, Fogliano et al. 2008, 
Poutanen and Lehtinen 2008). 

a. Mikrobesin elementleri, özellikle demir ve çinkoca zengin ve bioyararlığı yüksek, 
b. Diyet lifi miktarı yüksek,  
c. Dirençli nişasta oranı yüksek, 
d. Glisemik indeksi düşük, 
e. Antioksidan kapasitesi yüksek, 
f. Arabinoksilan, fenolik asitler, ferulik asit, lignan, alkilresorsinoller, tokoferoller, steroller, 

karotenoid (beta karoten) ve flavanoid pigmentler ve folat  bakımından zengin, 
g. Asparagin miktarı ve Akrilamid oluşturma yeteneği düşük çeşitlerin geliştirilmesi üzerine 

yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. 
 
6.Kaliteyi Etkileyen Faktörler 
 

Buğday kalitesini etkileyen faktörler kabaca iki başlık altında toplayabiliriz (Tekeli 1964,  Elgün 
ve Ertugay 1995). 
 
6.1. Genetik Faktörler 
 

a. Tür  kalitesi: Yaygın ve ekonomik öneme sahip türler, Tr. durum (makarnalık), Tr. aestivum 
(ekmeklik) ve Tr. compactum (bisküvilik ) şeklinde, yaygın olarak kullanıldıkları alana göre 
sınıflandırılır.  

b.  Çeşit kalitesi: Çeşit bakımından Tr. aestivum türü büyük zenginliğe sahiptir. 
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6.2.  Çevresel Faktörler 
 

a. Ekoloji . Toprak ve  iklim  faktörlerini içerir. 
b. Zirai uygulamalar: Gübreleme,sulama, ekim mevsimi ve nöbeti,vs. içine alır. 
c. Diğer faktörler: Depolama ve taşıma şartlarını, vs.  içerir. 
Buğday kalitesinde,  değişim sınırlarını genetik potansiyel tayin eder. Çevre şartları ise bu 

potansiyel içindeki değişimi sağlar.  
Buğday kalitesini, yani protein miktar ve kalitesini tayin eden temel faktör genetik olup, çeşit 

seçimi ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla buğday kalitesinde, biyolojik teknoloji olarak tanımlanan 
genetik potansiyel çalışmalarının önemi çok büyüktür. 
 
7.Buğdayın Kalite Takdirinde Kullanılan Parametreler 
7.1.Lokasyon  
 

Genellikle yüksek yayla karakterindeki ve geçiş bölgesi buğdayları daha kaliteli olur. 
 
7.2.Tür ve Çeşit Kalitesi:  
 
Amaca uygun şekilde türün ve bu türe ait çeşitlerin seçilmesi gerekir. Ekspertiz işlem gerektirir. 
 
7.3.Tane Özellikleri:  
 

a.Fiziksel özellik: Yabancı madde, irilik ve homojenlik (Elek, Hlt ve Bin tane ağırlığı), sertlik, 
renk vb.  

b.Kimyasal özellik :  Su, protein ve kül vb. 
c.Teknolojik özellik: Protein miktar ve kalite testleri, enzimatik aktivite, öğütme ve pişirme testi 

vb. 
 
Tanenin Fiziksel Kalite Kriterleri 
 

 Yabancı Madde: Un verimi ve kalitesini düşürür. Buğday ve unun depolama ömrünü 
düşürür. Ortalama % 3 tür. % 8 den fazlası istenmez. 

 Hektolitre Ağırlığı: Un verimini olumlu etkiler. 76 kg.’ın üzerinde istenir. 

 Bin Tane Ağırlığı: Arttıkça buğdayın un verimi yükselir. 30-40 gram arasında değişir. 

 Tane Sertliği: Camsılıkla tahmin edilir. Aynı çeşit içinde, irmik verimi, protein miktarı ve 
kalitesinin yüksekliğine işaret eder. 

 İrilik ve Homojenlik: İrilik ile un verimi doğru orantılıdır. Homojenlik öğütmeyi kolaylaştırır. 
 
 
Kimyasal ve Teknolojik Testler 
 

Protein miktar ve kalite testleri ile bunların ölçüm cihazları;  
1. Gluten Miktarı ( =Yaş öz ) (Glutomatik) 
2. Zeleny Sedimantasyon Değeri (Zeleny test cihazı) 
3. Yoğurma  (Farinograf, Consistograf) 
4. Uzama ve Gaz Tutma (Ekstensograf,  Alveograf) 
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Enzimatik Aktivite 
   
1. Direkt Testler:  Doğrudan yapılan enzim aktivite testleridir. 
2. İndirekt Testler :  
a. Uzama (Ekstensograf ve Alveograf ‘ta Proteaz Aktivitesi) 
b. Jel sıvılaşma   (Amilograf ve  Falling Number’da Alfa Amilaz Aktivitesi) 
c.Gaz Üretim: (presuremeter, fermentograf,) 
 

Kalite Kontrol Metotları        
 

1. Ekspertiz Kontrolü:  
Gözlemlere dayalı raporlandırmadır. Eksper kişiler tarafından gerçekleştirilir. Buğdayda, çeşit, 

yabancı madde, sağlamlık ve kalite tahmini yapılır (Elgün ve Türker, 2005). 
2. Laboratuvar Kontrolü: 
a. Rutin Laboratuvar :  Satın alma, kabul ve AR-GE  kontrollerinde yapılan, yaklaşık 15 dakika 

süren, fiziksel ve fiziko-kimyasal ağırlıklı analizleri kapsar. (Ekspertiz kontrolü ve Çeşit belirleme, 
yb. Madde, hlt, yaş öz ve indeks, sertlik vs.) 

b. Araştırma ve Kontrol Laboratuvarı: Araştırma, satın alma, depolama, paçal, öğütme ve son 
ürün kontrol işlemlerinde kullanılan hassas test ve analizleri içine alır. 
 
8.Sonuç 

 
Kaliteli buğday üretiminde, bilgiye erişme, yetişmiş eleman, biyolojik ve mekanik 

teknolojilerden yeterince faydalanma ve yeni teknoloji üretiminin önemi çok büyüktür. Mevcut 
potansiyel kullanılarak,  ihtiyaçları sektörsel zeminde belirlemek ve talepleri gidermek zorunludur. 
Sektörsel çeşitlilik, bir taraftan üretim miktarının, diğer yandan da çeşitlilik ve kalitenin artırılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu sebeplerle, ulusal ve uluslar arası eğilimler dikkate alınarak yeni verimli, 
kaliteli, dayanıklı ve ekonomik çeşitlerin geliştirilerek kullanıcı ve tüketiciye aktarılması gerekir. 
Dünyanın artmağa devam eden çevre ve nüfus problemleri bunu zorunlu kılmaktadır.   
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Bantlarının Karşılaştırılması♣ 
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Özet 

 

Edirne lokasyonunda makarnalık buğday genotipleri en yüksek protein oranlarını vermişlerdir. Bu 
lokasyonu Sarımsaklı ve Tekirdağ lokasyonları izlemiştir. Tekirdağ lokasyonunda Fuatbey 2000, Sham I, 
Akbaşak, Svevo, Edirne lokasyonunda Mutant 34, Hat 1, Fırat 93, Hat 4, Hat 3, Ç 1252, Selçuklu 97, Sham I, 
Graja, Kunduru 1149, Sarıçanak 98, Hat 9, Ankara 98, Svevo, Altın 97 ve Mirzabey ve Sarımsaklı 
lokasyonunda Zenit, Hat 5, Selçuklu 97, Kunduru 1149 Çakmak 79 Ankara 98 en yüksek protein oranına sahip 
genotiplerdir. Üç yöre ortalamasına göre, Svevo, Kunduru 1149, Sham I, Selçuklu 97, Akbaşak, Kızıltan 95, 
Ankara 98, Altın 97 Balcalı 2000, Aydın 93 ve Fırat 93 çeşitleri en yüksek protein oranına sahip olmuşlardır. 
Makarnalık buğday çeşitlerinde gliadin proteini bant sayıları 16-30 adet arasında değişmiştir. Makarnalık 
buğday genotiplerinin protein molekül ağırlıkları 15-97 kDa arasında bulunmuştur. Gliadin bölgelerine göre 
bantların ağırlıklı olarak omega bölgesinde olduğu ve bunu sırasıyla gama, beta ve alfa bölgelerinin izlediği 
belirlenmiştir. En yüksek protein oranına sahip genotipler arasında Svevo, Ankara 98, Kunduru 1149 ve 
Selçuklu 97, Kızıltan 95 ve Sham 1 makarnalık buğday çeşitlerinin 37, 44, 57, 60, 63, 72, 78 ve 81 kDa olan 
protein bantlarını ortak olarak taşıdıkları belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, SDS-PAGE, Oransal mobilite, Protein içeriği, Protein molekül ağırlığı 

 
Comparison of Protein Content and SDS-PAGE Protein Bants of  

Durum Wheat Genotypes 
 

Abstract 
 
The durum wheat genotypes gave the highest protein content in Edirne location. Sarımsaklı and 

Tekirdağ followed this location. The highest protein contents were obtained from Fuatbey 2000, Sham I, 
Akbaşak, Svevo cultivars in Tekirdağ location; Mutant 34, Hat 1, Fırat 93, Hat 4, Hat 3, Ç 1252, Selçuklu 97, 
Sham I, Graja, Kunduru 1149, Sarıçanak 98, Hat 9, Ankara 98, Svevo, Altın 97 and Mirzabey genotypes in 
Edirne location and Zenit, Hat 5, Selçuklu 97, Kunduru 1149, Çakmak 79 and Ankara 98 genotypes in 
Sarımsaklı location. According to 3 location means, Svevo, Kunduru 1149, Sham I, Selçuklu 97, Akbaşak, 
Kızıltan 95, Ankara 98, Altın 97 Balcalı 2000, Aydın 93 ve Fırat 93 cultivars were the highest protein content. 
The numbers of gliadin protein bant of the durum wheat changed from 16 to 30. The protein molecule weights 
of the durum wheat ranged between 15 kDa and 97 kD. The protein bants of the durum wheats were densed 
in ommega, gamma, betha and alpha regions, respectively. It was determined that Svevo, Ankara 98 , 
Kunduru 1149, Selçuklu 97, Kızıltan 95 and Sham 1 cultivars which have the highest protein content shared 
protein bants which are 37, 44, 57, 60, 63, 72, 78 ve 81 kDa. 
 
Key Words: Durum wheat, SDS-PAGE, Relative mobility, Protein content, Protein molecule weight  

 
1. Giriş 
 

Günümüzde, dünya nüfusunun ¾’ünden fazlasının ana beslenme kaynaklarını tahıllar 
oluşturmaktadır. Ekim alanı ve üretim yönünden tahıllar ve tahıllar içinde de buğday en büyük payı 
almaktadır.  

                                                 
♣ TÜBİTAK Tarım Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu tarafından desteklenen 2780 numaralı proje kapsamındadır. 
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Makarnalık buğday (Triticum durum L Desf.) birçok Akdeniz ülkesi için önemlidir ve makarnalık 
buğdaydan yapılan kuskus, bulgur, makarna, şehriye, irmik, vb. besinleri sevilerek tüketilmektedir. 
Sanayide kullanılacak iyi kaliteli materyal eksikliği, uluslararası ticarette artan rolü ve birçok 
gelişmekte olan ülkedeki besin açığı makarnalık buğdayın önemini son yıllarda giderek 
arttırmaktadır (Zencirci and Karagöz, 2005).  

Makarnalık buğdayda en önemli kalite kriteri son kullanım kalitesini etkileyen tane protein 
miktarı ve komposizyonudur. Tane protein komposizyonu başlıca genotipe bağlı olmasına rağmen, 
çevresel faktörler ve bunların interaksiyonu (Zhu ve Khan, 2001) ile azotlu gübre uygulamalardan 
da önemli oranda etkilenmektedir (Triboi ve ark., 2003).  

Ülkesel buğday projesi çerçevesinde geliştirilen ve zamanla yurt dışından getirilen yeni 
ekmeklik buğday çeşitleri Trakya ve Marmara Bölgesi’nde geniş yayılma alanı bulmuş; ekmeklik 
buğday ekim alanı ve üretimi artarken, makarnalık buğday üretimi hızla azalmış (Ada, 1993) ve 
günümüzde yok denecek düzeye inmiştir.  

Makarnalık buğday tarımının bölgede geliştirilememesinin en önemli nedeni bölge koşullarına 
uygun verim ve kalite potansiyeli yüksek çeşitlerin elde edilememesinden kaynaklanmaktadır.  

Protein içeriği yönünden ve genotipler gliadin protein yapıları arasındaki farklılıklar ile kalite 
karakteri arasındaki ilişkilerin açıklanması geliştirilecek genotiplerin seçiminde oldukça önemlidir. 
Samson ve ark. (2004) protein içeriği ile gliadin proteinleri arasında doğrusal ve positif bir ilişki 
bulunduğunu açıklamışlardır. Farklı çalışmalarda buğday çeşitlerinde protein bantı sayısının 13-25 
arasında (Peşkircioğlu, 1996), 6-14 arasında (Rakszegi ve ark., 1999; Rakszegi ve ark., 2000; 
Tuncel 2001 ve Başer ve ark., 2003) değiştiğini belirtilmektedir. 

Bu çalışma ile Türkiye’nin değişik kuruluşlarından sağlanan 27 ekmeklik buğday çeşidi, Namık 
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından mutasyonla geliştirilen 8 ve 
seleksiyonla geliştirilen 7 makarnalık buğday ileri hattı ve Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
tarafından geliştirilen 7 makarnalık buğday hattı olmak üzere toplam 49 makarnalık buğday 
genotipinin protein oranları ve SDS-PAGE yöntemi ile gliadin protein yapıları arasındaki ilişkiler 
belirlemek amaçlanmıştır.  

 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1.Mateyal 
 

Çalışmada, farklı kuruluşlardan sağlanan 27 makarnalık buğday çeşidi, Tekirdağ Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından mutasyon ıslahı ile geliştirilen 8 ve seleksiyonla 
geliştirilen 7 makarnalık buğday hattı ve Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 
7 makarnalık buğday hattı olmak üzere toplam 49 makarnalık buğday genotipi materyal olarak 
kullanılmıştır (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Deneme de materyal olarak kullanılan çeşit ve hatlar 

Çeşitler ve Hatlar Çeşitler ve Hatlar Çeşitler ve Hatlar 
Mutant 16 (7113 M5-16) Hat 5 (2737/3/üvy162/61-130//..)  Amanos 97 
Mutant 34 (7113 M5-34) Epidur Altın 97 
Mutant 45 (7113 M5-45) Aydın 93 Mirzabey 
Mutant 31 (7113 M5-31) Çakmak 79 Ankara 98 
Mutant 47 (7113 M5-47) Altıntoprak 98 Kızıltan 95 
Yavaros-79 Diyarbakır 81 Sarıçanak 98 
Makit Ç 1252 Tunca 79 
Hat 1 (Gdz/tunca Te 0447-1T.) Ceylan 95 Yılmaz 98 
Mutant 43 (7113M5 – 43) Gediz 75 Hat 6 (Ergene’s MB(D).)  
Mutant 25 (7113M5 – 25) Ege 88 Hat 7 (MVTD 29-95) 
Mutant 23 (7113M5 – 23) Fırat 93 Hat 8 (MVTD 34-96) 
Graja Zenit Hat 9 (MVTD 35-96) 
Sham I Kunduru 1149 Hat 10 (winter/3/2737//…) 
Hat 2 (Ergene /4/kırmızıbaşak.) Harran  95 Hat 11 (Ged/3/df1572//df .) 
Hat 3 (82kbmn11//krbş/..) Selçuklu 97 Fuatbey 2000 
Hat 4 (Üvy162/61-130//469-..)  Svevo Balcalı 2000 
Akbaşak   

 
Çizelge 2. Tekirdağ, Lüleburgaz ve Edirne lokasyonlarında 2002-2003 yetiştirme yılına ilişkin iklim 
verileri 
Lokasyonlar Tekirdağ Sarımsaklı Edirne 
Koordinatlar 40o59’N, 27o34’E 41o22’N, 27o16’E 41o38’N, 26o35’E 
Yükseklik (m) 10 41 32 
Toprak özellikleri    
pH 7.15 7.70 5.82 
P, mg kg-1 16.03 27.70 26.50 
K, mg kg-1 36.94 69.25 40.24 
Organik madde, % 1.38 2.24 1.24 
Uzun yıllar iklim verileri     
Yağış (mm) 466.0 446.5 451.9 
Yağış (DDP) 75.4 95.5 98.1 
Ortalama sıcaklık (oC) (DDP)    
Tmax 33.9 36.5 38.2 
Tort 22.8 19.1 19.9 
Tmin 6.0 3.8 3.7 
2003 yılı iklim verileri    
Yağış (mm) 422.3 450.7 486.2 
Yağış (DDP) 15.4 46.3 85.0 
Ortalama sıcaklık (oC) (DDP)    
Tmax 28.4 35.5 34.6 
Tort 20.5 20.5 22.5 
Tmin 12.1 3.0 8.1 
DDP, dane dolum periyodu 
Tmax, Tort, Tmin are maksimum, ortalama ve minimum sıcaklıklar 
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2.2. Yöntem 
 

Yerli ve yabancı kökenli makarnalık buğday çeşitleri ve ümitli hatların oluşturduğu 49 
makarnalık buğday genotipi Tekirdağ, Sarımsaklı ve Edirne lokasyonlarında 2002-2003 yetiştirme 
döneminde yetiştirilmiştir. Her genotip 6 sıradan oluşan 5 m uzunluğunda sıralara ve sıra araları 
0.17 m olan parsellere metrekarede 500 bitki olacak şekilde parsel ekim makinesi ile ekilmiştir. 
Denemeye alınan makarnalık buğday çeşitlerinin yetiştirildiği lokasyonların özellikleri ve agronomik 
uygulamalar Çizelge 2’de verilmiştir.  

Denemelerin kurulduğu lokasyonlarda saf madde üzerinden ekim öncesi 3.6 kg/da 20.20.0 
kompoze gübresi, kardeşlenme döneminde 4.6 kg/da üre gübresi (% 46), sapa kalkma döneminde 
4.1 kg/da amonyum nitrat gübresi (% 26) ve başaklanma öncesi 4.1 kg/da amonyum nitrat gübresi 
(% 26) olmak üzere toplamda 16.4 kg azot (N) ve 3.6 kg fosfor (P2O5) verilmiştir (Sağlam, 1992).  

Buğday örneklerinde protein miktarı tayini ICC Standart No: 105’te verilen Kjeldahl yöntemine 
göre yapılmış (Anonim, 1980) toplam azot değeri 5.7 faktörü ile çarpılarak protein oranı % kuru 
madde üzerinden hesaplanmıştır.  

 
2.2.1.SDS-PAGE Elektroforesis 
 

Her genotipten alınan tohumlar ezilmiş ve 10 mg tartılarak 1.5ml’lik mikrotüplere aktarılmıştır. 
Her tübe 400 µl protein ekstraksiyon tampon çözeltisi (Tris-HCL 0.05 M, pH 8), % 0.02 SDS, % 
30.3 üre, % 1 2-merkaptoetanol) eklenmiş, bir gece 40oC’de bekletilmiş ve 13000 rpm’de 10 dakika 
santrifüj edilmiştir. Tüplerin içinde çözünmüş proteinlerin bulunduğu üst faz alınarak 4oC’de 
korumaya alınmıştır. Üst jel (% 5) ve alt jel (% 10) olarak hazırlanan jellere 15 µl örnek ve markır 
olarak Marquis buğdayı yüklenmiş 80 V 15 dakika ve daha sonra 100 V 2 saat yürütülmüş ve jeller 
commasi mavisi ile boyanmıştır (Bushuk ve  Zillman, 1978). 
 
2.2.2.Verilerin Analizi 
 

SDS-PAGE sonucu elde edilen elektroforegmanlar 9x13 cm boyutlarında basılan fotoğraflar 
üzerinde bilgisayar programı UvıPhotoMW kullanılarak değerlendirilmiştir (Kosmolak ve ark., 1980). 
Protein bantlarının oransal mobilite değerleri hesaplanırken Marquis çeşidi standart olarak 
kullanılmıştır (Bushuk ve Zillman, 1978). Bu standart çeşidin molekül ağırlık değerleri kullanılarak 
makarnalık buğday genotiplerinin oransal mobilite değerleri hesaplanmıştır. Gliadin bant 
desenlerinin değerlendirilmesinde, her makarnalık buğday genotipi için hesaplanan oransal mobilite 
(Rm) değerlerinden yararlanarak Bushuk ve Zilman (1978)’ın de kullandığı Fransız sistemine göre 
Rm değerleri 0-59 arası W (Omega) gliadin bölgesi, 59-74 arası γ (gama) gliadin bölgesi, 74-85 
arası β (Beta) gliadin bölgesi ve 85-100 arası (alfa) gliadin bölgesi olarak tanımlandığı şekliyle 
alınmış ve bu bilgilerden yararlanarak ilgili örneğe ait gliadin bantlarının dağılım  yapıları 
oluşturulmuştur  (Motel ve Mayer, 1981 ve Lookhart ve ark., 1983).  

 
3.Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 
Kırkdokuz makarnalık buğday genotipi ile 3 farklı lokasyonda yürütülen bu araştırmada 

makarnalık buğday genotiplerine ilişkin protein oranları Çizelge 3’te verilmiştir. Elde edilen protein 
oranları incelendiğinde protein oranının lokasyonlara göre önemli oranda değişim gösterdiği 
belirlenmiştir. Tekirdağ lokasyonunda protein oranları oldukça düşük düzeyde iken, Sarımsaklı ve 
Edirne lokasyonlarında protein oranları önemli oranda artış göstermiştir. En yüksek protein oranları 
Edirne lokasyonunda elde edilmiştir. 
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Çizelge 3. Makarnalık buğday çeşitlerinin protein oranları (%; Nx5,7)  

 
Denemeye alınan makarnalık buğday genotiplerinde protein oranı Tekirdağ lokasyonunda  % 

8.7-13.8, Sarımsaklı lokasyonunda % 12.7-16.2 ve Edirne lokasyonunda % 13.8-17.4 ve arasında 
değişmiştir. Tekirdağ lokasyonunda Fuatbey 2000, Sham I, Akbaşak, Svevo, Edirne lokasyonunda 
Mutant 34, Hat 1, Fırat 93, Hat 4, Hat 3, Ç-1252, Selçuklu 97, Sham I, Graja, Kunduru 1149, 
Sarıçanak 98, Hat 9, Ankara 98, Svevo, Altın 97 ve Mirzabey ve Sarımsaklı  lokasyonunda  Zenit, 
Hat 5, Selçuklu 97, Kunduru 1149 Çakmak 79 Ankara 98 en yüksek protein oranına sahip 
olmuşlardır. Elde edilen veriler bu veriler ışığında protein oranı yönünden özellikle Tekirdağ 
lokasyonunun kıyı bölgelerinin makarnalık buğday tarımı için uygun olmadığı, Trakya bölgesinde 
Sarımsaklı ve özellikle Edirne lokasyonunun kaliteli makarnalık buğday üretimi için daha uygun 
olduğu, diğer bir ifade ile yüksek kaliteli makarnalık buğday üretimi için en uygun alanların Trakya 
Bölgesinin iç yöreleri olduğu söylenebilir. Üç lokasyondan makarnalık buğday genotiplerinden elde 
edilen ortalama protein oranları dikkate alındığında Svevo, Kunduru 1149, Sham I, Selçuklu 97, 
Akbaşak, Kızıltan 95, Ankara 98, Altın 97, Balcalı 2000, Aydın 93 ve Fırat 93 çeşitlerinin en yüksek 
protein oranına sahip olduğu görülmektedir (Çizelge 3). 

İncelenen makarnalık buğday çeşitlerinin protein bant dağılımlarındaki farklılıkları ortaya 
koymak için SDS-PAGE yöntemi kullanılarak yapılan protein bant desenleri ayrı ayrı verilmiş (Şekil 
1 a, b, c, d) ve elektroforesis sonuçlarının değerlendirilmesinde molekül ağırlıkları bilinen Marguis 
buğday çeşidi standart olarak kullanılmıştır. Makarnalık buğday çeşitlerinde gliadin protein bant 
sayıları 16-30 adet arasında değişmiştir (Çizelge 4).  

Makarnalık buğday genotiplerinin oransal mobilite değerleri 15-97 kDa arasında değişirken, 
gliadin bölgelerine göre bantların ağırlıklı olarak omega bölgesinde bulunduğu, bunu gama ve beta 
gliadin bölgelerinin izlediği belirlenmiştir. En az sayıda bant alfa gliadin bölgesinde bulunmuştur. 

Genotipler Tekirdağ Edirne Sarımsaklı Ortalama Genotipler Tekirdağ Edirne Sarımsaklı Ortalama
Mutant 16  10.6 16.2 12.7 13.2 Gediz 75 11.7 14.3 14.9 13.6 
Mutant 34  10.4 16.1 12.7 13.1 Ege 88 10.2 15.6 13.7 13.2 
Mutant 45  9.6 14.4 13.8 12.6 Fırat 93 10.8 16.3 14.8 14.0 
Mutant 31  9.4 15.1 13.7 12.7 Zenit 10.2 15.2 15.6 13.7 

Mutant 47  9.7 15.2 15.0 13.3 Kunduru 
1149 11.7 16.4 16.6 14.9 

Yavaros 79 8.9 15.1 13.1 12.4 Harran 95 11.0 15.2 14.6 13.6 
Makit  9.7 14.8 15.1 13.2 Selçuklu 97 11.8 16.3 15.5 14.5 
Hat 1 9.6 13.8 16.2 13.2 Svevo 13.8 17.2 14.1 15.0 
Mutant 43 10.9 15.4 14.2 13.5 Amanos 97 11.0 15.0 14.6 13.5 
Mutant 25 11.3 14.3 14.8 13.5 Altın 97 11.0 16.8 15.1 14.3 
Mutant 23 9.7 14.7 13.2 12.5 Mirzabey 10.7 16.5 14.0 13.7 
Graja 10.4 16.5 13.5 13.5 Ankara 98 9.7 17.4 16.2 14.4 
Sham 1 12.2 17.6 14.6 14.7 Kızıltan 95 11.6 15.5 16.4 14.5 
Hat 2 9.0 17.4 14.7 13.7 Sarıçanak98 11.3 16.2 12.8 13.4 
Hat 3 10.9 15.6 14.1 13.5 Tunca 79 9.4 15.1 14.5 13.0 
Hat 4 11.1 14.3 15.6 13.7 Yılmaz 98 11.3 14.8 12.7 12.9 
Akbaşak 12.7 15.9 14.9 14.5 Hat 6 8.7 17.4 15.1 13.7 
Hat 5 10.4 16.6 12.8 13.3 Hat 7 8.8 16.2 13.6 12.9 
Epidur 11.6 15.3 12.6 13.2 Hat 8 11.8 15.3 13.8 13.6 
Aydın 93 11.4 15.8 14.7 14.0 Hat 9 10.5 14.8 14.2 13.5 
Çakmak 79 10.6 14.9 15.5 13.7 Hat 10 9.8 14.8 15.1 13.2 
Altıntoprak 
98 10.7 16.0 13.0 13.2 Hat 11 10.0 14.6 15.1 13.2 

Diyarbakır81 8.4 15.2 13.8 12.5 Fuatbey2000 12.3 15.2 14.0 13.8 
Ç 1252 8.2 16.5 13.8 12.8 Balcalı 2000 12.7 14.8 14.7 14.1 
Ceylan 95 10.7 15.3 13.9 13.3      
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Oransal mobilite değerleri yönünden genotipler kıyaslandığında Mutant genotiplerin benzer glaidin 
bantları taşıdıkları,  Hat 6 ve Hat 7’nin oldukça yakın gliadin badlarına sahip olduğu belirlenmiştir 
(Şekil 1 d).  

Makarnalık buğday genotiplerinden Mutant hatların bant sayıları 24 olarak belirlenmiş ve 
dağılımları da birbirine benzer olmuştur (Şekil 1a). Bu genotipler mutagen uygulaması sonucu 
geliştirilen hatlardır. Elde edilen bu sonuca göre mutagen uygulaması sonucu seçilen tek bitki 
döllerinde görülen genotipik farklılıklar gliadin protein bant sayısından değil bantların boyanma 
yoğunluğundaki farklılıktan kaynaklanabileceğini göstermektedir. Bu genotiplerde 12 protein 
bantının omega bölgesinde, 5 protein bantının gama gliadin bölgesinde, 4 protein bantının beta 
gliadin bölgesinde ve 5 protein bantının alfa gliadin bölgesinde yer aldığı belirlenmiştir (Çizelge 4). 
Yavaros 79 genotipi bant sayısı bakımından bu genotiplerle aynı sayıya sahip iken, bu genotipde 
24, 28, 89, 95 oransal mobilite bantları mutant genotipler ile ortak olarak saptanmıştır. Ancak bu 
genotip mutant makarnalık buğday genotipinden diğer bantlarının dağımı farklılık göstermektedir. 
Makit ve Hat 1 için diğer genotiplere göre daha az sayıda gliadin protein bant sayısı bulunmuştur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. İncelenen makarnalık buğday genotiplerinin gliadin protein bant desenleri 

 
Her iki genotipte de 18 adet protein bantı belirlenirken,  bu bantların dağılımında farklılık 

görülmüştür. Makit’te 8 bant omega, 6 bant gama, 2 bant beta ve 2 bant alfa gliadin bölgesinde yer 
alırken, Hat 1’de 9 bant omega, 5 bant gama, 2 bant beta ve 2 bant alfa gliadin bölgesinde 
bulunmuş, bu genotiplerde 74 ve 79 oransal mobilite bantları ortak olarak saptanmıştır.  Graja’da 
ise 23 protein bantının 14 protein bantı omega, 4 protein bantı gama, 2 protein bantı beta ve 3 
protein bantı alfa gliadin bölgesinde yer almıştır. Gliadin bölgelerine göre bu genotipler 
incelendiğinde Mutant hatlar oldukça birbirine benzer oransal mobilite değerleri göstermişlerdir.  
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Çizelge 4. Denemeye alınan makarnalık buğday genotiplerinin oransal mobilite değerlerine göre gliadin bölgelerine dağılımları 

Genotipler 

M
ut

an
t 1

6 

M
ut

an
t 3

4 

M
ut

an
t 4

5 

M
ut

an
t 3

1 

M
ut

an
t 4

7 

Y
av

ar
os

 7
9 

M
ak

it 

H
at

 1
 

M
ut

an
t 4

3 

M
ut

an
t 2

5 

M
ut

an
t 2

3 

G
ra

ja
 

S
ha

m
 I 

H
at

 2
 

H
at

 3
 

H
at

 4
 

A
kb

aş
ak

 

H
at

 5
 

E
pi

du
r 

A
yd
ın

 9
3 

Ç
ak

m
ak

 7
9 

A
ltı

nt
op

ra
k 

98
 

D
iy

ar
ba

kı
r 8

1 

Ç
  1

25
2 

Omega 12 12 12 12 12 13 8 9 12 12 12 14 8 10 10 11 8 11 8 13 13 13 13 15 
Gama 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 7 4 5 6 6 7 6 7 6 6 4 7 
Beta 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 2 5 5 4 2 3 3 4 2 4 4 4 G

lia
di

n 
B

öl
ge

le
ri 

Alfa 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 0 
Bant sayısı 24 24 24 24 24 24 18 18 24 24 24 23 18 20 21 22 16 21 18 25 23 25 23 26 
Protein oranı 
(%) 13.2 13.1 12.6 12.7 13.3 12.4 13.2 13.2 13.5 13.5 12.5 13.5 14.7 13.7 13.5 13.7 14.5 13.3 13.2 14.0 13.7 13.2 12.5 12.8 
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Protein oranı 
(%) 13.3 13.6 13.2 14.0 13.7 14.9 13.6 14.5 15.0 13.5 14.3 13.7 14.4 14.5 13.4 13.0 12.9 13.7 12.9 13.6 13.5 13.2 13.2 13.8 14.1 
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Şekil 1 b’deki makarnalık buğdayların gliadin bölgelerinde bant sayısı ve bant dağılımı 
yönünden önemli farklılıklar göstermiştir.  Sham 1 genotipinde bant sayısı 18 iken bu bantların 8 
tanesi omega, 7 tanesi gama,  2 tanesi beta ve 1 tanesi alfa gliadin bölgesinde yer almıştır.  Hat 
2’de ise 20 bant sayısı omega bölgesinde 10, gama bölgesinde 4,  beta bölgesinde 5 ve alfa 
bölgesinde 1 olarak dağılım göstermiştir. Ele alınan bu genotiplerden Hat 3’te 21 bant, Hat 4’te 22 
bant, Akbaşak çeşidinde 16 bant, Hat 5’te 21 bant, Epidur çeşidinde 18 bant, Aydın 93 çeşidinde 
25 bant, Çakmak 79 çeşidinde 23 bant, Altıntoprak 98 çeşidinde 25 bant ve Diyarbakır 81’de 23 
bant sayısı oluşmuştur. Bu çeşitler arasında en fazla bant sayısı Altıntoprak 98 ve Aydın 93 
çeşitlerinden elde edilirken, en az bant sayısını ise Akbaşak makarnalık buğday çeşidi vermiştir. 
Akbaşak çeşidinde 8 omega, 6 gama ve 2 beta bölgesinde oransal mobilite bantı görülmüştür. Bu 
çeşitte belirlenen 32, 55, 67 oransal mobilite bantları Hat 3 ve Hat 4 de de belirlenmiştir. Epidur 
makarnalık buğday çeşidi de az sayıda bant sayısına sahip olurken, 8 bant omega, 6 bant gama, 3 
bant beta ve 1 bant alfa gliadin bölgesinde belirlenmiştir.  Aydın 93 ve Altıntoprak 98 çeşitlerinde 25 
protein bant sayısı görülürken, Aydın 93 çeşidinde, 13 bant omega, 7 bant gama, 4 bant beta ve 1 
bant alfa gliadin bölgesinde, Altıntoprak 98’te ise 13 bant omega, 6 bant gama, 4 bant beta ve 2 
bant alga gliadin bölgesinde bulunmuştur. Bu iki çeşitte 26, 27, 36, 39, 42, 46, 55, 56, 60, 64, 66, 
80 oransal mobilite bantları benzer olarak bulunmuş ve bant sayısı ile bantların gliadin bölgelerine 
dağılımı bakımından bazı benzerlik gösterdikleri belirlenmiştir.  

Şekil 1 b’deki makarnalık buğday genotiplerinden elde edilen bant dağılımları yönünden 
değerlendirildiğinde genelde genotipler arasında benzer bantlar bulunmakla birlikte genotipler 
birbirinden farklı gliadin bantları taşımaktadırlar. Genotipler arasında bant dağılımının en fazla 
omega bölgesinde olduğu belirlenmiştir. Bundan sonra en fazla bant sayısı gama bölgesinde 
belirlenirken en az bant sayısı ağırlıklı olarak alfa bölgesinde olmuştur. 

İncelenen makarnalık buğday genotiplerinden Şekil 1 c’dekilerde gliadin bölgelerinde bant 
dağılımı, bant sayısı yönünden değişimler belirlenmiştir. Ç 1252 çeşidi 26 bant , Ceylan 95 çeşidi 
21 bant , Gediz 75 ve Fırat 93 çeşitlerinde 23 bant , Ege 88 ve Zenit çeşitlerinde 22 bant, Kunduru 
1149 çeşidinde 27 bant, Harran 95 ve Selçuklu 97 çeşitlerinde 25 bant, Svevo çeşidinde 28 bant  
ve Amanos 97 çeşidinde 26 bant sayısı gözlenmiştir. Bu genotiplerin omega, gama, beta ve alfa 
gliadin bölgelerinde protein bantlarının dağılımı, Ç 1252 (15, 7, 4 ve 0),  Ceylan 95 (12, 5, 3 ve 1), 
Gediz 75 (13, 5, 4 ve 1), Ege 88 (10, 6, 5 ve 1), Fırat 93 (11, 6, 5 ve 1),  Zenit (13, 5, 3 ve 1),  
Kunduru 1149 (16, 7, 4 ve 0), Harran 95 (14, 6, 5 ve 0), Selçuklu 97 (15, 7, 3 ve 0), Svevo (18, 6, 4 
ve 0) ve Amanos 97 (15, 7, 4 ve 0)  olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 4). Makarnalık buğay 
genotiplerinden Ceylan 95, Gediz 75, Ege 88 ve Fırat 93 çeşitleri 45 oransal mobilite bantına, 
Svevo ve Amanos 97 çeşitleri ise 46 oransal mobilite bantı ortaktır. Genotiplerde en fazla bant 
sayısı elde edilen omega bölgesinde bant sayısının 10-16 adet arasında, gama bölgesinde 5-7 
adet, beta bölgesinde 3-5 adet ve en az bant sayısının belirlendiği alfa gliadin bölgesinde ise 0-1 
adet arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Şekil 1 d’deki makarnalık buğday genotiplerde bant sayısı ve dağılımı yönünden önemli 
farklılıklar taşıdıkları görülmektedir.  Makarnalık buğday genotiplerinde bant sayısı sırasıyla 30, 19, 
27, 26, 26, 24, 26, 28, 21, 19, 28, 23, 25, 25, 24 olarak bulunmuştur. Bu bantların omega, gama, 
beta ve alfa gliadin bölgelerine dağılımı [Altın 97 (16, 7, 6 ve 1), Mirzabey (10, 5, 3 ve 1), Ankara 98 
(13, 7, 6 ve 1), Kızıltan 95 (14, 7, 4 ve 1), Sarıçanak 98 (13, 6, 6 ve 1), Tunca 79 (11, 7, 5 ve 1), 
Yılmaz 98 (14, 7, 3 ve 2), Hat 6 (14, 8, 5 ve 1), Hat 7 (10, 7, 3 ve 1), Hat 8 (9, 6, 3 ve 1) , Hat 9 (15, 
7, 6 ve 0), Hat 10 (15, 4, 4 ve 0), Hat 11 (16, 5, 4 ve 0), Fuatbey 2000 (16, 5, 4 ve 0) ve Balcalı 
2000 (14, 6, 4 ve 0)]  Çizelge 4’teki gibidir. Elde edilen protein bantlarının gliadin bölgelerine 
dağılımına göre Hat 10 ve Hat 11’in oldukça benzer bir dağılım gösterdikleri belirlenmiştir. Gliadin 
bölgelerine bant dağılımı incelendiğinde makarnalık buğdaylarda genelde bantların ağırlıklı olarak 
omega bölgesinde dağılım gösterdiği, bunu gama ve beta bölgelerinin izlediği en az bant 
dağılımının ise alfa bölgesinde olduğu belirlenmiştir. 

Her üç lokasyon birlikte değerlendirildiğinde en yüksek protein oranına sahip olan Svevo, 
Ankara 98 , Kunduru 1149 ve Selçuklu 97, Kızıltan 95 ve Sham 1 makarnalık buğday çeşitlerinde 
genel  olarak 37, 44, 57, 60, 63, 72, 78 ve 81 kDa  molekül ağırlığına ortak sahip oldukları  
belirlenmiştir. 
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4.Sonuç  
 
Trakya bölgesinde protein içeriği yönünden özellikle Tekirdağ lokasyonunun kıyı bölgeleri 

makarnalık buğday tarımı için uygun bir bölge olmadığı Sarımsaklı ve özellikle Edirne gibi iç 
bölgelere gidildikçe protein oranının artabileceği ve daha kaliteli makarnalık buğday üretiminin 
yapılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Denemeye alınan makarnalık buğday genotiplerinin büyük çoğunluğunun protein molekül 
ağırlıkları 25-87 kDa arasında değişim göstermiştir. En yüksek protein oranına sahip genotipler 
arasında Svevo, Ankara 98, Kunduru 1149 ve Selçuklu 97, Kızıltan 95 ve Sham 1 makarnalık 
buğday çeşitlerinde molekül ağırlığı 37, 44, 57, 60, 63, 72, 78 ve 81 kDa olan protein bantlarının 
ortak olduğu belirlenmiştir.  

Gliadin bölgelerine bant dağılımı incelendiğinde makarnalık buğdaylarda genelde bantların 
ağırlıklı olarak omega bölgesinde dağılım gösterdiği, bunu gama ve beta bölgelerinin izlediği en az 
bant dağılımının ise alfa bölgesinde olduğu belirlenmiştir.   
 
Teşekkür: TÜBİTAK Tarım Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu’na proje desteği için, Tarla Bitkileri 
Merkez Araştırma Enstitüsü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ve Filiz Makarna Sanayii’ne de 
yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 
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Farklı Tipteki Unların Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile 
Unun Ekmekçilik Değeri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Bir 
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Özet 
 

Bu çalışmada, Tip 550 ve 650 un örneklerinin bazı fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikleri ile ekmekçilik 
değeri arasındaki ilişkiler araştırılmış; ekmekçilik değerini tahmin etmede, un tipine bağlı olmaksızın, en basit, 
hızlı ve kolay ölçüm parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 13 ’er adet Tip 550 ve Tip 650 un 
örneğinin fiziksel (elek altı un miktarı ve nişasta zedelenmesi), kimyasal (kül ve protein) ve teknolojik (gluten, 
gluten indeks, Zeleny sedimentasyon, uzatmalı sedimentasyon, amilografta jelatinizasyon başlangıcı, 
maksimum viskozite ve düşme sayısı) özellikleri ile bu unlara ait ekmeklerin kalite özellikleri (ağırlık, hacim, 
spesifik hacim, tekstür, gözenek, ekmek içi sertliği ve rengi) belirlenmiş ve bu özellikler arasındaki 
korelasyonlar ortaya konmuştur. Sonuç olarak; un tipine bakılmaksızın ekmek veriminin tahmininde, 
amilografta maksimum viskozite; ekmeğin hacmini tahminde uzatmalı sedimentasyon; bayatlamayı tahmin 
etmede ise gluten indeks ve uzatmalı sedimentasyon değerlerinin en etkili parametreler oldukları belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ekmek kalitesi, gluten indeks, Zeleny sedimentasyon, Uzatmalı sedimentasyon, 
Korelasyon katsayısı  
 

A Research on Determination of the Relationship Between Baking Quality 
and Physical, Chemical and Technological Properties of Different Types of 

Flour 
 
Abstract 
 

In this study, it is aimed to obtain the most simple, fast and easy estimation method of breadmaking 
quality of the commercial type flours and to investigate the relationship between bread quality and the some 
flour’s physical, chemical and technological quality parameters. For this purpose, 13 flour samples from each 
Type 550 and Type 650 were used. The relationships between the some bread quality parameters of bread 
(weight, volume, specific volume, crumb texture, porosity, hardness and color) and the some physical 
(granulation and starch damage), chemical (ash and protein) and technological (wet gluten and gluten index, 
Zeleny sedimentation, prolonged sedimentation, maximum viscosity and falling number) values were 
researched by means of correlation coefficients. As regardless of flour type, the amylograph maximum 
viscosity for loaf yield; the prolonged sedimentation value for loaf volume and crumb firmness; the gluten index 
for crumb firmness, were the most effective quality parameters in the prediction of bread quality  
 
Key Words: Bread  quality, Gluten index, Zeleny sedimentation, Prolonged sedimentation, Correlation 
coefficients 
 
1. Giriş 
 

 Unun ekmeklik kalitesini belirlemede kullanılan yöntemler; fiziksel, kimyasal, teknolojik 
analizler ve ekmek yapma denemeleridir (Ercan ve ark. 1988). Buğdayda aynı çeşit için ekmeklik 
kalitesini belirleyen en önemli kimyasal özellikler; kül ve protein miktarıdır (Ercan 1989). Unun kül 
miktarının artması ile başta ekmek rengi olmak üzere, diğer teknolojik değerler de olumsuz etkilenir 
(Özkaya 1988). Kül miktarı arttıkça unun gaz tutma yeteneği azalmakta (Ünal 1989) ve külü yüksek 
olan unların ekmekleri düşük kaliteli olmaktadır (Seçkin 1986; Göçmen 1991). Unun kuvvetli oluşu, 
genellikle protein miktarı ve kalitesi ile ilişkilidir (Seçkin 1986). Ertugay (1982); protein miktarı aynı 
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olan unlarla yapılan ekmeklerdeki kalite farkının protein kalitesinden ileri geldiğini bildirmiştir. 
Graybosh ve ark. (1993) yaptıkları çalışmada; unun protein miktarını, hamur direnci ve ekmek 
özelliklerini destekleyen en önemli faktör olarak görmüşler, ancak ekmek içi yapısı ile protein 
miktarı arasında önemli ilişki bulamamışlardır. Pomeranz (1988) ‘a göre, unda iyi kaliteli glutenin 
fazla miktarda bulunması sonucu; güçlü, elastiki yapıda bir hamur elde edilmekte ve uygun bir 
gelişme seyri bulunmaktadır. Protein miktar ve kalitesi unun su absorbe etme yeteneğini 
etkilemekte, aralarında pozitif bir ilişki göstermektedir (Göçmen 1991). Protein kalitesinin bir 
sonucu olarak Zeleny sedimentasyon testi, ekmek hacmini tahmin etmede güvenilir bir kriter olarak 
kullanılmaktadır (Pincknev ve ark. 1957, Shellenberg 1958, Göçmen 1991). Zeleny (1971), 
sedimentasyon değerinin ekmek hacmi ile önemli korelasyonlar gösterdiğini bildirmiştir. Unların 
ekmekçilik değerini tahmin etmede Zeleny sedimentasyon ve gluten testleri rutin kalite 
tahminlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Elgün ve ark. 2001). Uzatmalı sedimentasyon ise 
süne-kımıl zararlı unları belirlemede kullanılan etkin bir metot olup (Atlı ve ark. 1988) gluten indeks 
ile birlikte, kalite tahmininde kullanılabilmektedir (Elgün ve Ertugay 1992).   

Bu çalışma ile Tip 550 ve Tip 650 unun fiziksel, kimyasal ve teknolojik özelliklerinden 
yararlanarak; unun ekmekçilik kalitesini belirlemede en uygun metodun bulunması amaçlanmıştır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
2003 yılında Konya ve Adana piyasasından temin edilen 10 kg ’lık 13 ’er adet katkısız Tip 550 

ve Tip 650 un örnekleri kullanılmıştır.  
Su (AACC 44-19), protein (AACC 46-10), gluten ve gluten indeks (AACC 38-12) Anon. 1990’a 

ve kül (ICC-Standart No.104-1), düşme sayısı (Falling number) (ICC-Standart No.107) Zeleny 
sedimentasyon (ICC-Standart No.116) analizleri Anon. (1981) ’e göre yapılmıştır. Uzatmalı 
sedimentasyon testi; Zeleny sedimentasyon testinin, brom fenol mavisi eklendikten sonra 90 dakika 
bekletilerek modifiye edilmesiyle gerçekleştirilmiştir (Atlı ve ark. 1988). Diastatik aktivite tayini, 
mikro visko amilograf (ICC-Standart No.126-1) kullanılarak belirlenmiştir (Anon. 1981). Unun granül 
iriliği, 125 µ ipek elek kullanılarak elek altına geçen kısım (%) olarak ifade edilmiştir. Nişasta 
zedelenmesi, Chopin SD Matik cihazı kullanılarak belirlenmiştir (Anon. 2002). 

Ekmek üretiminde AACC metot 10-10 modifiye edilerek kullanılmıştır (Anon. 1990). 100 gram 
un esasına göre; %3 maya, %1,5 tuz ve farinografta kaldırdığı suyun 2 puan üstü su kullanılarak 
ekmek üretimi gerçekleştirilmiştir. Hobart-N50 tipi yoğurucuda  60 rpm’de 1 dakika ve 124 rpm’de 5 
dakika yoğrulan hamurlar tavalara yerleştirilip, 30 °C ’de %90 nisbi nemde dinlendirilip, 230 °C ’de 
25 dakika süre ile elektrikli fırında (MSG-MS 53PC maestro)  pişirilmiştir. Ekmek fırından çıkar 
çıkmaz ağırlık ve hacimleri ölçülüp 1 saat sonra polietilen torbalara konarak ağızları kapatılmıştır 
(Anon. 1990). 24 saat sonra ekmek özellikleri (tekstür ve gözenek yapısı) 0-10 puan arasında, 7 
panelist tarafından puanlanarak değerlendirilmiştir.  Ekmek içi sertlik değeri,  ekmeğin oda 
koşullarında tüketilebilirlik süresi göz önünde bulunularak 72 saat sonra belirlenmiştir. 72 saat 
sonra polietilen torbadan çıkarılan ekmek, elektrikli ve testere ağızlı bir bıçak ile 20 mm kalınlığında 
5 dilime kesilmiştir. Orta dilim ile uçlardaki dilimler atılarak, yan dilimin dışa gelen yüzeylerinden 
(Elgün ve ark. 1985) biyolojik materyal test ünitesi kullanılarak ekmek içi sertliği Newton cinsinden 
ölçülmüştür. Kabuk ve ekmek içi renk (L, a ve b) ölçümleri, Minolta CR 300 cihazı kullanılarak 
yapılmıştır (Symons ve Dexter 1992, Oliver ve ark. 1993).  

Verilerin değerlendirilmesi aşamasında, TARİST programı kullanılarak korelasyon 
hesaplamaları yapılmıştır (Açıkgöz ve ark. 1994). Karakterler arasındaki basit korelasyon 
katsayılarının önemliliği, Tip 550 ve 650 unlarda ayrı ayrı ve birlikte ele alınarak karşılaştırılmıştır.  
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Ekmek denemelerinde kullanılan Tip 550 ve Tip 650 unlara ait fiziksel, kimyasal ve teknolojik 

analiz sonuçları, Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. Tip 650 unlarda daha yüksek kül, protein, nişasta 
zedelenmesi, düşme sayısı ve elek altı un miktarı; buna karşılık daha düşük gluten indeks ve 
uzatmalı sedimentasyon değerleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar, daha yüksek kül ve randımana sahip 
olan Tip 650 unlarda protein miktarı; düşük kül ve randımana sahip Tip 550 unlarda ise protein 
kalitesinin daha yüksek olduğunu göstermektedir (Çizelge 1 ve 2). 

Tip 550 ve 650  unlardan yapılan ekmeklerin bazı analiz sonuçlarına ait veriler, Çizelge 3 ve 4 
’de verilmiştir. Un analiz sonuçları ile ekmek özellikleri arasındaki önemli korelasyon katsayıları ise 
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Çizelge 5, 6 ve 7 ’de özetlenmiştir. Bu sonuçlara göre, ekmeğin kalitatif özelliklerini tahmin etmede, 
un kalite parametrelerinin etki durumu ve tahmin parametresi olarak kullanılabilme imkanları 
aşağıda tartışılmıştır.  

Ekmek ağırlığı: Tip 550 unlarla üretilen ekmeklerin ortalama ağırlıkları 146.29±2.58 (139.96-
151.38) ve Tip 650 unlarla üretilen ekmeklerin ortalama ağırlıkları 147.71±2.14 (144.47-152.81) 
gram olarak bulunmuştur (Çizelge 3 ve 4). Daha yüksek kül değerine sahip (Çizelge 1 ve 2) Tip 
650 unların ekmek verimi (ekmek denemeleri 100 g un üzerinden yapıldığından ekmek ağırlığı ve 
verimi aynı şekilde değerlendirilmiştir) (Çizelge 3 ve 4) daha yüksek çıkmıştır. Amilografta elde 
edilen maksimum viskozite ile ekmek ağırlığı arasında Tip 550 ve Tip 650 unlarda sırasıyla 
r=+0.599 ve r=+0.621 önemli (p<0.01) korelasyon katsayıları belirlenmiştir (Çizelge 5 ve 6). Tip 550 
ve 650 unlar birlikte değerlendirildiğinde, korelasyon katsayısı daha da yükselerek r=0.689 ’a 
(p<0.01) ulaşmıştır (Çizelge 7). Bu durum, un tipine bakılmaksızın amilograf maksimum 
viskozitesinin, ekmek verimini ifade etmede iyi bir tahmin parametresi olabileceğini göstermektedir. 
Bu özellik, yeterli ekmek hacmi ve ekmek içi tekstürü ile birlikte istenilen bir özelliktir, aksi takdirde 
düşük amilaz aktivitesi ve iyi kabarmamış ekmek özelliğini ifade eder (Elgün ve Ertugay 1992).  

Ekmek hacmi: Tip 550 unlarla yapılan ekmeklerin ortalama hacimleri 532.00±55.63 (465-649) 
cc ; Tip 650 unlardan yapılan ekmeklerin ortalama hacimleri ise 468.00±38.31 (400-540) cc olarak 
bulunmuştur (Çizelge 3 ve 4). Tip 550 unlardan elde edilen ekmek hacimleri ile kül miktarı (r=-
0.765), Zeleny sedimentasyon (r=+0.616) ve uzatmalı sedimentasyon (r=+0.579) değerleri 
arasında;  Tip 650 unlardan yapılan ekmek hacimleri ile protein miktarı (r=+0.608), gluten indeks 
(r=+0.492), uzatmalı sedimentasyon (r=+0.588), amilografta maksimum viskozite (r=-0.417) ve 
düşme sayısı (r=+0.433) değerleri arasında önemli (p<0.01) korelasyon katsayıları elde edilmiştir 
(Çizelge 5 ve 6).   

Burada yalnız Tip 650 yüksek kül ve randımana sahip unlara has olmak üzere, Amilograf 
maksimum viskozitesinin ekmek ağırlığını artırırken, hacmi düşürücü etkide bulunduğu, buna 
karşılık Tip 550 kuvvetli unlarda ekmek hacmi olumsuz yönde etkilenmeksizin, ekmek veriminin 
arttığı sonucuna varılmaktadır. Bu durum piyasa unlarının kalite özelliklerinden de etkilenmektedir. 
Yüksek amilogram maksimumu, düşük alfa amilaz aktivitesi ve gaz üretim kapasitesi; sonuçta 
düşük ekmek hacmini ifade eder. Dolayısıyla kuvvetli Tip 550 unlarda alfa amilaz katkı gereğinin 
daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Tip 550 ve 650 unlar birlikte değerlendirildiğinde, özellikle 
ekmek hacmi ile uzatmalı sedimentasyon değeri arasındaki korelasyon katsayısının (r=+0.673) 
(p<0.01) daha da yükseldiği görülmektedir (Çizelge 7). Bu durum un tipine bakılmaksızın, uzatmalı 
sedimentasyon değerinin, ekmek hacmini tahmin etmede basit ve etkili bir tahmin parametresi 
olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Tip 650 unlarda gluten indeks değeri ile ekmek hacmi 
arasında önemli korelasyon katsayısı elde edilmiştir. Bu da ekmeklerdeki kalite farkının, protein 
kalitesinden ileri geldiğini (Ertugay 1982) açıkça doğrulamaktadır. Un tipine bakılmaksızın uzatmalı 
sedimentasyon değeri ekmek hacminin tahmininde diğer testlere göre daha isabetli sonuç 
vermektedir. Zeleny sedimentasyon değeri, protein miktar ve kalitesini belirleyen bir parametre olup 
(Pyler 1988), Zeleny sedimentasyon değerinin  artışına bağlı olarak ekmek hacminin artması,  
beklenen bir sonuçtur. Çizelge 7 bu anlamlı ilişkiyi özetlemektedir. Bunun yanında, daha uzun süre 
bekletilerek gerçekleştirilen uzatmalı sedimentasyon testinin, daha yüksek korelasyon verdiği, kalite 
tahmininde daha isabetli sonuç verebileceği anlaşılmıştır. 

Ekmek spesifik hacmi: Spesifik hacim ekmek içi yumuşaklığına bir ölçü olarak kabul edilir. 
Tip 550 ve 650 unlarla yapılan ekmeklerin ortalama spesifik hacimleri sırasıyla 3.64±0.42 (3.13-
4.64) cc/g ve 3.37±0.28 (2.72-3.74) cc/g olarak bulunmuştur (Çizelge 3 ve 4). Tip 550 unlardan 
elde edilen ekmeklerin spesifik hacimleri ile kül miktarı (r=-0.730, p<0.01), Zeleny sedimentasyon 
(r=+0.550, p<0.01) ve uzatmalı sedimentasyon (r=+0.512, p<0.01) değerleri arasında; Tip 650 
unlardan yapılan ekmeklerin spesifik hacimleri ile protein miktarı (r=+0.560, p<0.01), gluten indeks 
(r=+0.432, p<0.05)  uzatmalı sedimentasyon (r=+0.564, p<0.01), amilografta maksimum viskozite 
(r= -0.489, p<0.01) ve düşme sayısı (r=+0.374, p<0.05) değerleri arasında önemli korelasyon 
katsayıları elde edilmiştir (Çizelge 5 ve 6). Ekmek hacmine paralel olacak şekilde, spesifik hacimde 
de uzatmalı sedimentasyon değeri ile her iki tip un için ayrı ayrı ve birlikte önemli korelasyon 
katsayıları tespit edilmiştir. Bu da uzatmalı sedimentasyonun un tipine bakılmaksızın spesifik hacim 
tahmininde önemli bir gösterge olabileceğini göstermektedir (Çizelge 7). Dolayısıyla, ekmek 
hacminde olduğu gibi, ekmek içi yumuşaklığına ölçü kabul edilen spesifik hacmin tahmininde de 
uzatmalı sedimentasyonun basit ve etkili bir parametre olarak kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır.   
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Tekstür: Tip 550 ve 650 unlarla yapılan ekmeklerin ortalama tekstür puanı sırasıyla 7.0±0.90 
(5.5-8.5); ve 7.5±0.5 (6.5-8.0) olarak belirlenmiştir (Çizelge 3 ve 4).Tip 550 unlardan elde edilen 
ekmeklerin tekstür özellikleri ile kül miktarı (r=-0.669), Zeleny sedimentasyon (r=+0.717) uzatmalı 
sedimentasyon (r=+0.709) ve nişasta zedelenmesi (+0.408 p<0.05) değerleri arasında; Tip 650 
unlardan yapılan ekmeklerin tekstür özellikleri ile protein miktarı (r=+0.479) ve gluten indeks 
(r=+0.534) değerleri arasında önemli (p<0.01) korelasyon katsayıları belirlenmiştir (Çizelge 5 ve 6). 
Daha fazla kabarmış ekmeklerde, daha iyi ekmek içi tekstürü gözlenmektedir (Pyler 1988). Yüksek 
kül miktarı, ekmek hacmini düşürücü, Zeleny sedimentasyon ve uzatmalı sedimentasyon 
değerlerini ise artırıcı etki gösterdiğinden; Tip 550 unlarda tekstürle kül arasında negatif, 
sedimentasyon değerleri arasında pozitif korelasyonlar belirlenirken, Tip 650 unlarda aynı ilişkiler 
bulunamamıştır. Tip 650 unlarda ise  protein ve gluten indeks miktarı arttıkça, ekmek içi tekstürü 
düzelmekte; Tip 550 unlarda aynı ilişki görülmemektedir. Bu bulgular, ekmek içi tekstürü 
tahmininde daha kuvvetli paçaldan çekilen Tip 550 unlarda randıman yüksekliğini ifade eden kül 
miktarının; zaten yüksek kül içeriğine sahip Tip 650 unlarda ise paçalın kuvvetliliğini ifade eden 
protein miktar ve kalitesinin daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.  

Gözenek: Tip 550 ve 650 unlarla üretilen ekmeklere ait gözenek puanları sırasıyla ortalama 
6.9±0.7 (6.0-8.0) ve 7.2±0.6 (6.0-8.0) olarak belirlenmiştir (Çizelge 3 ve 4). Tip 550 unlarda 
gözenek özellikleri ile kül miktarı (r=-0.640, p<0.01), Zeleny sedimentasyon (r=+0.719, p<0.01) ve 
uzatmalı sedimentasyon (r=+0.670, p<0.01) ve nişasta zedelenmesi (r=0.543, p<0.01) değerleri 
arasında; Tip 650 unlarda gözenek özellikleri ile gluten indeks (r=+0.565, p<0.01) ve Zeleny 
sedimentasyon (r=+0.404, p<0.05) değerleri arasında da önemli korelasyon katsayıları elde 
edilmiştir (Çizelge 5 ve 6). Protein miktar ve kalitesi yüksek olan  unlardan yapılan ekmeklerin 
hacimleri yüksek (Pomeranz 1988), gözenek yapıları küçük ve homojendir (Göçmen 1991). Protein 
kalitesinin artması ile gaz tutma yeteneği ve ekmek hacmi artmakta, düzgün bir gözenek yapısı 
oluşmaktadır (Qarooni ve ark. 1988). Dolayısıyla çalışmamızda da protein kalitesindeki artışa bağlı 
olarak daha iyi gözenek yapısı belirlenmiştir.  

Ekmek içi sertliği: Ekmek içi sertliği ekmek içi bayatlamasının bir ölçüsü olarak kullanılır. Tip 
550 ve 650 unlardan elde edilen ekmeklerin 72. saat sertliği değerleri ortalama sırasıyla 
76.00±20.38 (49-113) ve 111.00±52.06 (56-278) Newton olarak bulunmuştur (Çizelge 3 ve 4). Tip 
550 unlardan yapılan ekmeklerin ekmek içi sertlik değeri ile kül miktarı (r=+0.728), gluten indeks 
(r=-0.525), Zeleny sedimentasyon (r=-0.627) ve uzatmalı sedimentasyon (r=-0.697) değerleri 
arasında;  Tip 650 unlardan elde edilen ekmeklerin ekmek içi sertlik değerleri ile protein miktarı (r=-
0.685), gluten indeks (r=-0.680) ve uzatmalı sedimentasyon (r=-0.622) değerleri arasında önemli 
(p<0.01) korelasyon katsayıları olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5 ve 6). Tip 550 ve 650 unlar birlikte 
değerlendirildiğinde; ekmek içi sertliği ile unun gluten indeks (r=-0.639) ve uzatmalı sedimentasyon 
değerleri (r=-0.659) arasında belirlenen önemli (p<0.01) negatif korelasyon katsayıları; bu iki 
parametrenin un tipine bağlı olmaksızın ekmek içi sertliğinin tahmininde önemli tahmin 
parametreleri olduğunu ortaya koymaktadır. Tip 650 unlardan yapılan ekmeklerde sertlik değerleri 
yüksek bulunmuştur. He ve Hoseney ’e (1991) göre, düşük kaliteli unlardan yapılan ekmeklerin 
bayatlaması daha hızlı olmaktadır. Tip 550 unlar için Zeleny sedimentasyon ve uzatmalı 
sedimentasyon değerleri ile ekmek hacmi arasında pozitif bir ilişki gözlenirken, bu değerlerle sertlik 
arasında negatif korelasyon katsayıları görülmüştür (Çizelge 5 ve 6).  

Ekmek içi rengi: Tip 550 unlardan yapılan ekmeklerin ekmek içi parlaklığı (L) değerleri ile kül 
miktarı (r=-0.709, <0.01), Zeleny sedimentasyon (r=+0.709, <0.01), uzatmalı sedimentasyon 
(r=+0.578, <0.01 ve nişasta zedelenmesi (r=+0.455, p<0.01) değerleri arasında; ekmek içi sarılığı 
(b) değeri ile gluten miktarı (r=+0.558, p<0.01) arasında pozitif, gluten indeks (r=-0.596, p<0.01), 
Zeleny sedimentasyon (r=-0.395, p<0.05), uzatmalı sedimentasyon (r=-0.557, p<0.01) ve düşme 
sayısı (r=-0.451, p<0.01) değerleri arasında önemli ve negatif korelasyon katsayıları elde edilmiştir. 
Bu sonuçlar, yalnız Tip 550 unlarda ekmek içi parlaklığı artarken protein miktarının negatif, buna 
karşılık protein kalitesinin pozitif etkide bulunduğunu göstermektedir. Tip 650 unlarda aynı ilişkiler 
görülmemiştir. Tip 650 unlardan yapılan ekmeklerin iç parlaklığı değeri ile uzatmalı sedimentasyon 
(r=-0.663, p<0.01) ve düşme sayısı (r= -0.451, p<0.01) değerleri arasında önemli negatif 
korelasyon katsayısı belirlenmiştir. Burada özellikle uzatmalı sedimentasyon ekmek içi parlaklığı ile 
Tip 550 unda pozitif, Tip 650 unda negatif ve önemli korelasyon göstermesi anlamlıdır. Tip 550 
unda protein kalitesindeki artışın, ekmek içi parlaklığını (L) artırması beklenen bir sonuçtur. Tip 650 
’de ise tam aksine parlaklık düşmüştür. Buradaki muhtemel sebep; Tip 650 unun yüksek kül ve 
randıman yanında, daha ince granülasyona sahip olması, enzimatik ve enzimatik olmayan 
esmerleşme reaksiyonlarına daha müsait olması gibi özellikler daha dikkate alındığında; 
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granülasyon inceliği (Çizelge 1 ve 2) uzatmalı sedimentasyonu suni olarak yüksek tutarken, diğer 
özellikler esmerleşme reaksiyonlarını hızlandırarak, ekmek içi parlaklığını düşürmüştür. Bu arada 
yüksek külün ekmek içinde griliğin artışını, enzimatik potansiyelin polifenol oksidaz esmerleşmesini, 
indirgen şeker ve eriyebilir protein (albumin+globulin) fazlalığının Maillard reaksiyonunu teşvik ettiği 
söylenebilir (Pyler 1988, Pomeranz 1988).   

Kabuk rengi: Tip 550 unlardan yapılan ekmeklerin kabuk parlaklığı ile uzatmalı 
sedimentasyon (r=0.362, p<0.05) ve elek altı miktarı (r=-0.510, p<0.05) arasında; kabuk kırmızılığı 
ile gluten miktarı (r=-0.486, p<0.01) ve Zeleny sedimentasyon (r=-0.427, p<0.05), amilografta 
maksimum viskozite (r=-0.390 p<0.01) ve elek altı un miktarı (r=+0.634, p<0.01) değerleri arasında 
önemli korelasyonlar; Tip 650 unlardan yapılan ekmeklerde kabuk parlaklığı ile kül miktarı (r=-
0.609, p<0.01), protein miktarı (r=-0.587, p<0.01) ve uzatmalı sedimentasyon (r=-0.737) arasında 
negatif; kabuk kırmızılığı ile protein miktarı (r=+0.693, p<0.01), gluten miktarı (r=+0.408, p<0.05) ve 
uzatmalı sedimentasyon (r=+0.823, p<0.01) değerleri arasında pozitif korelasyon katsayıları 
bulunmuştur (Çizelge 5 ve 6). Gluten miktarı ile kabuk kırmızılığı  arasında Tip 550 un için negatif, 
Tip 650 için ise pozitif ilişki bulunmuştur. Tip 650 ’deki renk gelişimi, randıman yüksekliği ile birlikte 
artan gluten harici azotlu maddelere bağlı olarak Maillard reaksiyonuna bağlanabilir (Elgün ve 
Ertugay 1992). 
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Çizelge 1.  Ekmeklik tip 550 unun kimyasal, fiziksel ve teknolojik özellikleri*  

Örnek 
No 

Kül 
(%) 

Protein** 
(%) 

Gluten 
(%) 

Gluten 
İndeks 

(%) 

Zeleny 
Sedim 

(cc) 

US 
(cc) 

125µ Elek 
Altı (%) 

Düşme 
Sayısı 
(FN) 

NZ  
 (%) 

Amilograf *** 
JB          MV            JS (BU)      

(BU)          ºC 

1 0.53 12.8 29 86 32 40 87.83 383 9.33 22 860 87.3 
2 0.55 11.8 28 98 29 38 69.20 371 6.16 11 939 91.1 
3 0.52 12.1 27 95 29 33 71.14 319 8.60 10 691 89.5 
4 0.59 12.5 26 97 28 37 76.15 318 7.87 11 534 85.9 
5 0.57 12.8 28 90 30 36 75.05 317 8.72 11 555 86.5 
6 0.57 12.5 26 96 30 38 78.15 301 6.65 14 574 87.9 
7 0.49 12.7 28 92 38 47 69.84 335 8.72 15 669 87.5 
8 0.59 12.4 26 94 30 38 78.15 320 7.14 11 642 88.9 
9 0.52 12.4 26 98 30 38 83.56 301 8.23 13 518 82.7 
10 0.52 12.8 29 88 31 39 87.83 375 9.33 21 853 85.5 
11 0.59 13.3 32 64 28 28 72.85 353 9.09 9 827 91.9 
12 0.50 12.8 29 96 37 48 70.82 337 8.72 15 689 88.1 
13 0.56 12.7 28 92 30 36 75.05 318 8.72 12 565 83.0 

Ort.Std(±)
0.55 
0.03 

12.6 
0.36 

27.8 
1.66 

91.2 
8.66 

30.9 
3.00 

38.2 
4.96 

76.59 
6.13 

334.5 
26.6 

8.25 
0.97 

13.5 
3.86 

685.6 
138.9 

87.4 
2.73 

Min. 
Max. 

0.49 
0.59 

11.8 
13.3 

26 
32 

64 
98 

28 
38 

28 
48 

69.20 
87.83 

301 
383 

6.16 
9.33 

9 
22 

534 
939 

83.0 
91.9 

* Kuru madde esasına göre verilmiştir          ** Protein = N x 5.70        *** Amilograf değerleri ; JB :Jelatinizasyonun Başlangıç Viskozitesi  MV: Maksimum Viskozite JS: Jelatinizasyon Sıcaklığı (max viskozitede)  US: 
Uzatmalı Sedimantasyon NZ: Nişasta zedelenmesi 
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Çizelge 2. Ekmeklik tip 650 unun kimyasal, fiziksel ve teknolojik özellikleri*  

Örnek 
No 

Kül 
(%) 

Protein 
** 

(%) 

Gluten 
(%) 

Gluten  
İndeks  

(%) 

Zeleny 
Sedim.  

(cc) 

US 
(cc) 

125µ 
Elek Altı 

(%) 

Düşme  
Sayısı 
(FN) 

NZ 
(%) 

Amilograf *** 
   JB            MV           JS 
 (BU)         (BU)         (ºC) 

1 0.62 11.4 26 60 28 20 79.85 296 6.83 21 978 86.5 
2 0.60 13.2 29 97 32 30 83.75 314 9.88 13 974 90.8 
3 0.69 13.3 28 88 34 40 84.57 334 10.00 12 550 84.0 
4 0.69 13.6 28 97 30 44 78.34 325 8.17 21 783 87.2 
5 0.63 12.8 28 91 29 30 75.78 368 7.62 12 952 91.2 
6 0.61 13.0 29 90 31 38 86.36 355 10.37 19 948 90.1 
7 0.60 13.6 32 83 32 33 87.13 349 9.03 17 766 86.9 
8 0.61 13.3 32 81 33 35 86.14 388 9.15 15 865 88.9 
9 0.60 13.2 29 90 31 40 75.08 357 8.54 12 909 89.5 
10 0.60 12.9 28 89 31 30 88.16 324 10.79 23 734 88.5 
11 0.61 12.4 25 97 30 34 86.37 270 7.68 12 437 81.3 
12 0.65 13.4 29 96 29 37 74.81 325 10.19 10 703 92.2 
13 0.60 13.1 31 68 32 34 82.60 374 9.45 8 740 88.0 
Ort. 
Std(±) 

0.62  
0.03 

13.02  
0.56 

28.8  
1.97 

86.7 
 10.9 

30.9  
1.64 

34.2 
 5.83 

82.23  
4.68 

336.8  
31.58 

9.05  
 1.17 

15 
 4.56 

795.3  
160.7 

88.08 
3.00 

Min. 
Max. 

0.60 
0.69 

11.4 
13.6 

25 
32 

60 
97 

28 
34 

20 
44 

74.81 
88.16 

270 
388 

6.83 
10.79 

8 
23 

437 
978 

81.3 
92.2 

* Kuru madde esasına göre verilmiştir          ** Protein = N x 5.70    *** Amilograf değerleri; JB :Jelatinizasyonun Başlangıç Viskozitesi  MV: Maksimum Viskozite JS: Jelatinizasyon Sıcaklığı (max viskozitede) US: 
Uzatmalı Sedimantasyon  NZ: Nişasta zedelenmesi 
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Çizelge 3. Ekmeklik tip 550 unlara ait ekmek pişirme denemesi sonuçları  

Örnek 
No 

Ağırlık      
(g) 

Hacim      
(cc) 

Spesifik 
Hacim 
(cc/g) 

Tekstür     
(0-10) 

Gözenek 
(0-10) 

İç Sertliği 
(N/cm2) 

İç Rengi 
L               b 

Kabuk Rengi 
L                a 

1 149.06 571 3.83 8.0 8.0 56 77.57 14.96 63.51 10.77 
2 151.38 474 3.13 5.5 6.0 82 69.08 15.35 72.90 4.65 
3 144.96 558 3.85 6.5 6.5 59 74.04 14.62 65.33 10.65 
4 147.44 490 3.32 6.5 6.5 78 69.96 14.07 68.41 9.02 
5 146.16 498 3.41 7.0 7.0 98 74.22 15.96 69.45 7.90 
6 144.02 489 3.40 6.5 6.0 91 76.16 14.58 68.13 8.39 
7 146.86 602 4.10 8.5 8.0 49 77.73 14.43 71.82 4.72 
8 148.04 518 3.50 7.0 7.0 71 70.78 14.90 65.94 8.74 
9 139.96 649 4.64 8.5 7.5 54 77.00 14.41 56.26 13.36 

10 145.30 503 3.46 7.0 7.0 88 73.71 15.98 70.43 7.80 
11 146.62 465 3.17 5.5 6.0 113 71.42 16.10 65.56 6.00 
12 145.86 600 4.11 8.0 7.5 49 78.23 13.99 71.98 4.72 
13 146.16 498 3.41 7.0 7.0 98 74.22 15.96 69.45 7.90 

Ort 
Std (±) 

146.29 2.58 
532  

55.63 
3.64 
0.42 

7.0 
0.9 

6.9 
0.7 

76 
 20.38 

74.16 
2.98 

15.02 
 0.73 

67.63 
 4.28 

8.05 
2.51 

Min 
Max 

139.96 
151.38 

465 
649 

3.13 
4.64 

5.5 
8.5 

6.0 
8.0 

49 
113 

69.0 
78.23 

13.99 
16.10 

56.26 
72.90 

4.65 
13.36 
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Çizelge 4. Ekmeklik tip 650 unlara ait ekmek pişirme denemesi sonuçları 

Örnek 
No 

Ağırlık      
(g) 

Hacim      
(cc) 

Spesifik 
Hacim 
(cc/g) 

Tekstür      
(0-10) 

Gözenek 
(0-10) 

İç Sertliği 
(N/cm2) 

İç Rengi 
L            b 

Kabuk Rengi 
L             a 

1 146.95 400 2.72 6.5 6.0 278 68.40 16.00 65.95 9.29 
2 152.81 445 2.91 7.5 7.5 120 68.15 15.30 65.70 10.33 
3 145.75 520 3.57 7.5 8.0 116 67.16 13.36 54.44 13.89 
4 148.13 500 3.38 7.0 6.5 119 60.98 18.17 47.71 14.92 
5 148.05 540 3.65 8.0 8.0 56 67.57 14.96 63.51 10.77 
6 150.94 475 3.15 7.0 7.5 73 60.11 17.25 59.23 14.14 
7 145.98 500 3.43 7.5 7.5 116 66.05 15.28 59.71 13.24 
8 148.09 540 3.65 8.0 7.5 89 63.24 14.94 56.28 14.79 
9 147.45 510 3.46 8.0 7.0 73 62.45 14.22 58.78 14.19 

10 148.68 500 3.36 7.5 7.0 96 66.39 14.37 61.89 13.32 
11 145.87 510 3.50 7.5 8.0 103 62.95 14.44 59.92 12.87 
12 144.47 540 3.74 8.0 7.0 90 65.21 15.72 45.71 15.83 
13 147.02 490 3.33 7.0 6.5 115 61.56 18.07 53.93 13.98 

Ort 
Std (±) 

147.71 2.14 
468 

 38.31 
3.37 
0.28 

7.5 
0.5 

7.2 
0.6 

111 
 52.06 

64.63 
 2.77 

15.54 
1.42 

57.90 5.99
13.20 
1.86 

Min 
Max 

144.47 
152.81 

400 
540 

2.72 
3.74 

6.5 
8.0 

6.0 
8.0 

56 
278 

60.11 
68.40 

13.36 
18.17 

45.71 
65.95 

9.29 
15.83 
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Çizelge 5.  Tip 550 unlarda kimyasal, fiziksel ve teknolojik özellikler ile ekmek özellikleri arasındaki ilişkiler 

Ekmek 
Özellikleri Kül Protein Gluten 

Gluten 
İndeks 

Zeleny 
Sediman. 

Uzatmalı 
Sediman. 

125 µ 
Elek Altı 

Düşme 
Sayısı 

Nişasta 
Zedelenmesi 

Amilografta 
JB                   MV 

Ağırlık +0.241ns -0.155 ns +0.277 ns -0.119 ns -0.007 ns +0.049 ns -0,282 ns +0,620 ** -0,232 ns +0,016 
ns +0,599 ** 

Hacim -0.765** -0.051 ns -0.210 ns +0.339 ns +0.616** +0.579** +0,143 
ns -0,17 ns +0,306 ns +0,313 

ns -0,227 ns 

Spesifik 
Hacim -0.730** -0.035 ns -0.243 ns +0.333 ns +0.550** +0.512** +0,176 

ns -0,257 ns +0,303 ns +0,273 
ns -0,303 ns 

Tekstür -0.669** +0.172 
ns -0.216 ns +0.322 ns +0.717** +0.709** +0,326 

ns -0,147 ns +0,408 * +0,520 ** -0,335 ns 

Gözenek -0.640** +0.250 
ns -0.011 ns +0.161 ns +0.719** +0.670** +0,327 

ns 
+0,120 

ns +0,543 ** +0,590 ** -0,113 ns 

İç Sertliği +0.728** +0.319 
ns +0.341 ns -0.525** -0.627** -0.697** -0,030 ns -0,031 ns -0,076 ns -0,338 ns +0,054 

ns 

İç Rengi (L) -0.709** +0.312 
ns +0.026 ns +0.121 ns +0.709** +0.578** +0,225 

ns -0,117 ns +0,455 ** +0,541 ** -0,214 ns 

İç Rengi (b) +0.341 ns +0.344 
ns +0.558** -0.596** -0.395* -0.557** +0,139 

ns +0,361 * +0,256 ns -0,135 ns +0,351 
ns 

Kabuk Rengi 
(L) -0.061 ns -0.023 ns +0.223 ns +0.092 ns +0.348 ns +0.362* -0,510 ** +0,290 

ns -0,152 ns +0,018 
ns 

+0,274 
ns 

Kabuk Rengi 
(a) +0.063 ns -0.163 ns -0.486** +0.198 ns -0.427* -0.315 ns +0,634 ** -0,346 ns +0,123 ns +0,110 

ns -0,390 * 

* p<0,05 seviyesinde önemli,  ** p<0,01 seviyesinde önemli,      ns önemsiz *:                Amilograf değerleri; JB :Jelatinizasyonun Başlangıç Viskozitesi  MV: Maksimum Viskozite 
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Çizelge 6.  Tip 650 unlarda kimyasal, fiziksel ve teknolojik özellikler ile ekmek özellikleri arasındaki ilişkiler 
Ekmek 

Özellikleri 
Kül 

 
Protein 

 
Gluten 

 
Gluten 
İndeks 

Zeleny 
Sediman.

Uzatmalı 
Sediman. 

125 µ 
Elek Altı 

Düşme 
Sayısı 

Nişasta 
Zedelenmesi

Amilografta 
JB                   MV 

Ağırlık -0.327 
ns 

+0.032 
ns +0.081 ns +0.184 ns +0.155 ns -0.116 ns +0.206 ns +0.115 ns +0.167 ns +0,282 ns +0,621 ** 

Hacim +0.253 
ns +0.608** +0.299 ns +0.492** +0.248 ns +0.588** -0.155 ns +0.433 ** +0.164 ns -0,432 ** -0,417 ** 

Spesifik Hacim +0.290 
ns +0.560** +0.262 ns +0.432* +0.204 ns +0.564** -0.172 ns +0.374 * +0.122 ns -0,442 ** -0,489 ** 

Tekstür -0.070 
ns +0.479** +0.289 ns +0.534** +0.201 ns +0.291 ns -0.099 ns -0.263 ns +0.194 ns -0,404* -0,064 ns 

Gözenek +0.014 
ns 

+0.282 
ns +0.012 ns +0.565** +0.404* +0.224 ns +0.274 ns -0.111 ns +0.273 ns -0,586** -0,071 ns 

İç Sertliği +0.052 
ns -0.685** -0.342 ns -0.680** -0.325 ns -0.622** +0.33 ns 0.076 ns -0.271 ns +0,347 ns -0,132 ns 

İç Rengi (L) +0.013 
ns 

-0.325 
ns -0.201 ns -0.142 ns -0.107 ns -0.663** -0.014 ns -0.451 ** +0.174 ns +0,020 ns + 0,198 ns 

İç Rengi (b) +0.068 
ns 

+0.073 
ns +0.187 ns -0.232 ns -0.257 ns +0.128 ns -0.119 ns +0.141 ns -0.338 ns +0,188 ns + 0,146 ns 

Kabuk Rengi (L) -0.609** -0.587** -0.232 ns -0.257 ns -0.085 ns -0.737** +0.318 ns +0.420 * -0.032 ns 0,038 ns +0,127 ns 

Kabuk Rengi (a) +0.289 
ns +0.693** +0.408* +0.328 ns +0.332 ns +0.823** +0.06 ns -0.367 * +0.272 ns -0,153 ns -0,282 ns 

* p<0,05 seviyesinde önemli,  ** p<0,01 seviyesinde önemli,   ns önemsiz *:   Amilograf değerleri;  
JB :Jelatinizasyonun Başlangıç Viskozitesi  MV: Maksimum Viskozite 
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Çizelge 7. Tip 550 ve 650 unlarda önemli bulunan ekmek özelliği ölçüm metodu korelasyonlarının 
karşılaştırılması  

Ekmek 
Özelliği Metot Tip 550 Tip 650 Tip 550 ve 650 

birlikte 

Ağırlık Amilografta max. 
viskozite + 0.599 ** + 0.621 ** + 0. 689 ** 

Hacim Uzatmalı 
sedimentasyon + 0.579 ** + 0. 588 ** + 0.673 ** 

Ekmek içi 
sertliği Gluten index - 0.525 ** - 0.680 ** - 0.639 ** 

Ekmek içi 
sertliği 

Uzatmalı 
sedimentasyon - 0.697 ** - 0.622 ** -0.659 ** 

** p<0,01 seviyesinde önemli 

 

4. Sonuç: 

 
Araştırma sonuçları bütünüyle değerlendirildiğinde; Amilografta maksimum viskozite un tipine 

bakılmaksızın, ekmek ağırlığını olumlu yönde etkilerken, özellikle ekmek kalitesinden taviz 
verilmeksizin Tip 550 unlarda ekmek verimini tahmin etmede kullanılabilir. En önemli ekmek kalite 
faktörü olan hacim verimini tahmin etmede, yine un tipine bağlı kalmaksızın uzatmalı 
sedimentasyonun en basit ve etkili parametre olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık uzatmalı 
sedimentasyon Tip 650 yüksek randımana ve küle sahip unlarda ekmek içi parlaklığının düşüşüne 
de işaret etmektedir. Bayatlamanın takibinde önemli bir parametre olan ekmek içi sertliğinin 
tahmininde gluten indeks ve uzatmalı sedimentasyon değerleri, un tipine bağlı kalmaksızın en basit 
ve etkili parametre olarak belirlenmiştir. Un kalitesini tahmin etmede kullanılan uzatmalı 
sedimentasyon değerinin, ekmekçilik kalitesini tahmin etmede en uygun, ucuz ve basit parametre 
olduğu ve üzerinde çalışılmasının pratik açısından çok uygun olacağı kanaatine varılmıştır.  
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Özet 

 
Çalışmada Golya, Sekretorya ve Karakılçık buğday çeşitlerinde bulaşık olmayan daneler seçilerek 

başlangıç modifiye sedim değeri belirlenmiştir. Bu buğdaylarda emgili daneler eklenerek %1,3,,5,7,9,11,15,20 
bulaşıklıklar oluşturulmuştur. Her bir bulaşıklık oranı için modifiye sedim belirlenmiştir. Buğdaylarda sedim 
değerlerinin çeşitlere, yıllara, bölgelere göre değişken olduğu göz önüne alınarak farklılığın elde edilen eğrilere 
etkisi belirlenmiştir. Bunun için başlangıç sedim değerleri (% 0.1 bulaşıklık) analizler için baz alınmış ve farklı 
bölgelerden farklı tarihlerde gelen buğday çeşitleri, her bir bulaşıklık oranı için kendi aralarında kovaryans 
analizine tabi tutulmuş ve farklı başlangıç sedim değerlerine sahip buğday çeşitlerinde bulaşıklık oranlarına 
göre değer sapmalarını açıklayan regresyon denklemleri oluşturulmuştur. Bu denklemlerden yararlanılarak her 
bir başlangıç sedim değerine ait 9 farklı süne bulaşıklılığının sedim değerleri için ana değerden sapmaları 
belirlenmiştir. Elde edilen regresyon denklemlerinde veriler yerine konulmuş, aynı zamanda rutubet ve 
başlangıç sedim farklılığından kaynaklanan sapmalarda eklenerek % 0.1-20 bulaşıklık oranında % 5 
hassasiyetli  emgili dane oranı-sedim skalası oluşturulmuştur. Elde edilen tüm veriler bilgisayar ortamında 
birleştirilmiş, bilgisayar yazılım dili kullanılarak ara yüzleri, kullanım kılavuzu hazırlanmış ve “SEDİMCİ 2008” 
yazılımı oluşturulmuştur. Program süne bulaşıklık oranını % 88.6- % 98 doğruluk oranı ile tahmin etmektedir. 
Sonuç olarak SEDİMCİ 2008’in süne bulaşıklık oranın belirlenmesinde, kullanımı kolay ve başarı oranı yüksek 
bir demo yazılım olduğu düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Süne, Zeleny sedimentasyon, Emgi oranı, Buğday, Sedimci 2008 

 
Abstract 

 
In this study, the incipience modified sedimentation value of selected no infected seed were determined 

on Golya, Sekretorya and Karakılçık varieties. The 1,3,5,7,9,11,15,20 % infections were effectuated via added 
infected seeds in experimental materials. The modified sedimentation values were calculated for each 
infection ratio. Since the sedimentation values in wheat are variable depend on years, planted area and 
varieties, it was determined that the effect on the curve of differences. Therefore the incipience modified 
sedimentation value (% 0.1 infection) were accepted as basal degree and the covariance analyses were 
performed to each infection ratio in wheat variety which come from different area in several date, and the 
regression curve and formula, explained the bias of degree according to infection ratio in wheat variety having 
different the incipience modified sedimentation value, were constructed. The biases from main degree for 
sedimentation value of each infection ratio were calculated using the regression formula. The data were 
calculated by these regressions, additionally were added bias derived from differences of humidity and the 
incipience modified sedimentation value, and then the infected seeds- sedimentation value scala in 5% 
significant were performed for 0.1-20% infection ratio. All data of this study were loaded to computer, and 
layer and usage book were prepared and the software of “SEDİMCİ 2008”was effectuated. In conclusion, it 
was thought that SEDİMCİ 2008 may useful and successful demo software in determining the infection ratio of 
sunn pest. 
 
Key Words:Sunn pest, Zeleny sedimentation test, sucking ratio, Wheat, Sedimci 2008 
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1. Giriş 
 

Buğday stratejik önemi ve besin değeri ile en önemli kültür bitkisidir. Ülkemizde yaygın olarak 
üretilen buğdayın en önemli zararlısı Süne (Eurygaster integriceps (Het: Scutelleridae)’dir. Süne 
tarla koşullarında buğdayın kardeşlenme döneminden hasad dönemine kadar olan süreçte 
buğdayın verimi ve kalitesi üzerinde zarar yapmaktadır. Oluşan bu zarar hasad sonrasında un 
kalite ve verimi üzerinde etkili olmaktadır. Süne zararına uğrayan buğdaylardan un yapıldığında un 
hamur olmamakta ve düşük kaliteli bir hal almaktadır. Sünenin zarar derecesine bağlı olarak bazen 
ekmek yapmak mümkün olmamakta ve üretilen buğday doğrudan yemlik olara satılmaktadır. Bu 
sebeple un yapan işletmeler ve buğday satın alan birimler aldıkları buğdayın süne bulaşıklık 
oranını bilmek zorundadırlar. Bu kapsamda ülkemizde çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bunlar, 
gözle emgili dane sayımı, beklemeli ve beklemesiz sedim değerleri arasındaki farkın belirlenmesi, 
çeşitli dalga boylarında ışık kullanımı olarak sayılabilir. Ancak özellikle emgili dane sayımı, 
tamamen kişinin tecrübesine dayalı bir ölçüm olması sebebiyle kişiden kişiye farklılık göstermekte, 
aynı zamanda normal gözle sayım yapıldığında belirlenen emgili dane oranı ile mikroskop altında 
belirlenen emgili dane oranlarının birbirinden farklı çıkması gibi sebeplerle güvenilir bir yöntem 
olmaktan uzaktır. Bu sebeple buğday satın alan ve un yapan işletmeler sedimantasyon testine 
yönelmişlerdir. Buğdayda un kalitesini etkileyen en öneli kriterler bin dane ağırlığı ve protein miktar 
ve kalitesi olarak bildirilmiştir (Zanetti  et al.2001). Buğdayda protein kalitesini belirleyen ve 
kullanımı en kolay olan testlerden birisi de sedimentasyon testidir (Zeleny 1947). Süne ve kımıl 
buğdayda beslendiklerinde danelerin içine proteolitik aktiviteye sahip bir enzim bırakırlar. Bu enzim 
danenin içinde un yapılıncaya kadar kalır ve un yapıldıktan sonrada una geçerler. Enzim buğday 
danesinde doğrudan gluten ve protein kalitesine etki eder. Bu sebeple süne ve kımıl zararı 
doğrudan sedimantasyon değeri üzerine etkilidir (Elgün ve ark.1998). Zeleny sedimentasyon 
testinin prensibi, un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanmış süspansiyondaki un partiküllerinin gluten 
kalitesine göre  şişmesi ve bu partiküllerin belirli bir  zamanda çöken miktarının ölçülmesidir (Atlı ve 
Koçak 2003). Gluten miktarı fazla ve kalitesi yüksek olan buğday unlarında, partiküller daha fazla 
şişeceğinden yoğunlukları az olmakta ve çözelti içerisinde dibe daha yavaş çökmektedirler. Bu 
nedenle  kaliteli buğday unlarının Zeleny sedimentasyon  değerleri daha yüksek çıkmaktadır 
(Özkaya ve  Kahveci 1990; Köksel ve ark. 2000; Atlı ve Koçak 2003). Bununla birlikte 
sedimentasyon değerleri, bitkinin genotipine, çevresel koşullara, iklim değerlerine ve üretim yapılan 
bölgenin fizik ve kimyasal koşullarına göre değişim göstermektedir (Çağlayan ve Elgün 1999). Bu 
sebeple aynı çeşitteki sedimentasyon değerindeki değişimi sadece süne zararı ile açıklamak yanlış 
olacaktır. 

Sonuç olarak yapılan çalışma ile iki amaç hedeflenmiştir. Birinci amacımız, süne ve kımıl 
zararının sedim değerleri üzerindeki etkisini kullanarak süne bulaşıklılığını belirlemek, bunu 
yaparken sedim değerlerinin çevresel koşullar, çeşit farklılığı gibi sebeplerle değişimini bertaraf 
edecek yeni bir yöntem oluşturmak, ikinci amacımız ise süne emgi oranını tahmin etmek amacı ile 
yapılan farklı uygulamaları standart bir hale getirmek ve bu standardı bilgisayar ortamına aktarıp, 
kolay bir şekilde kullanımını sağlamaktadır. 
 
2. Materyal  ve Yöntem 
 

Çalışma 2006-2007 yıllarında Mirbey Un Fabrikası ve Mustafa Kemal Üniversitesi, Bitki 
Koruma Bölümü laboratuarlarında yürütülmüştür. Deneme materyali olarak farklı bölgelerden temin 
edilen Golya ve Sektorya buğday çeşitleri ile Diyarbakır bölgesinden temin edilen Karakılçık 
ağırlıklı karışık çeşit kullanılmıştır. Her bir bölgeden gelen buğday çeşitleri yüksek büyütmeli (x200) 
stereoskopik mikroskop altında 4 araştırıcı tarafından ayrı ayrı incelenerek, emgisiz ve emgili 
daneler seçilmiştir. Seçilen 14 rutubetteki emgisiz danelere 3’er tekerrürlü olarak, 
%1,3,5,7,9,12,15,20 bulaşıklığı sağlayacak şekilde süne emgili daneler eklenmiştir. Elde edilen 
daneler laboratuar un değirmeninde (Yücebaş Makine) öğütülerek tekerrürler hazırlanmıştır. Farklı 
bölgelerden gelen çeşitlere ait elde edilen bu tekerrürlere Zeleny sedimantasyon testi uygulanmış 
ve her bulaşıklığa karşılık gelen sedim değerleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS,15 istatistik 
paket program ile değerlendirilmiş ve sedim değerleri- süne bulaşıklık oranlarına ait korelasyon 
katsayıları belirlenmiştir. Daha sonra verilere en iyi eğri tahmin metodu uygulanmış, aradaki ilişkiyi 
en iyi açıklayan regresyon eğrileri belirlenmiştir. Buğdaylarda sedim değerlerinin çeşitlere, yıllara, 
bölgelere göre değişken olduğu göz önüne alınarak farklılığın elde edilen eğrilere etkisi 
belirlenmiştir. Bunun için başlangıç sedim değerleri (% 0.1 bulaşıklık) analizler için baz alınmış ve 
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farklı bölgelerden farklı tarihlerde gelen buğday çeşitleri, her bir bulaşıklık oranı için kendi 
aralarında kovaryans analizine tabi tutulmuş ve farklı başlangıç sedim değerlerine sahip buğday 
çeşitlerinde bulaşıklık oranlarına göre değer sapmalarını açıklayan regresyon denklemleri 
oluşturulmuştur. Bu denklemlerden yararlanılarak her bir başlangıç sedim değerine ait 9 farklı süne 
bulaşıklılığının sedim değerleri için ana değerden sapmaları belirlenmiştir. Elde edilen regresyon 
denklemlerinde veriler yerine konulmuş, aynı zamanda rutubet ve başlangıç sedim farklılığından 
kaynaklanan sapmalarda eklenerek % 0.1-20 bulaşıklık oranında % 5 hassasiyetli  emgili dane 
oranı-sedim skalası oluşturulmuştur. 

Elde edilen tüm veriler bilgisayar ortamında birleştirilmiş, bilgisayar yazılım dili kullanılarak ara 
yüzleri, kullanım kılavuzu hazırlanmış ve “SEDİMCİ 2008” yazılımı oluşturulmuştur. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Golya, Sekretorya ve Karakılçık çeşidinde suni olarak oluşturulan bulaşıklık oranları ile 
beklemeli zeleny sedimentasyon testinde elde edilen sedim değerleri çizelge 1 de verilmiştir. 
Görüldüğü gibi aynı bölgeden gelmiş olmalarına rağmen Golya ve Sekretorya çeşitlerinin her 
ikisinde de sedim değerleri farklılık göstermektedir. En düşük sedim değeri ise Diyarbakır 
bölgesinden gelen Karakılçık çeşidinde saptanmıştır. Sedim değerlerinin bölgesel şartlardan, çeşit 
farklılığından ve iklim faktörlerinden etkilendiği bilinen bir gerçektir. Bu sebeple süne bulaşıklık 
oranları ve buna karşılık gelen sedim değerleri kullanılarak yapılacak bir bulaşıklık oranı-sedim 
skalası sadece bir bölgeden gelen ve sadece kullanılan çeşidin bulaşıklık oranlarını saptamada 
kullanılabilecektir. Bu sebeple yaptığımız çalışmada üzerinde çalışılacak buğdaydan elde edilen 
sedim değerlerinin bu faktörlerden etkilenmeden tüm çeşitleri, yılları kapsayacak şekilde olması 
sağlanmıştır. Bu kapsamda öncelikte çizelge 1’in elde edilmesinde kullanılan ham değerler, suni 
olarak yapılan bulaşıklık oranları ile ilişkilendirilmiştir. Golya 1, Golya 2, Sekretorya 1, Sekretorya 2 
ve Karakılçık çeşidinde suni olarak oluşturulan bulaşıklık oranları ile beklemeli zeleny 
sedimentasyon testinde elde edilen sedim değerleri arasında çok güçlü bir korelasyon belirlenmiş 
ve korelasyon katsayıları (r) sırasıyla %90, 94, 96, 98 ve 92 olarak hesaplanmıştır (p≤0,01). Bu 
korelasyonlardan yola çıkılarak her buğday çeşidi için beklemeli sedim değerleri-süne bulaşılık 
oranlarının regresyonları çizilmiştir (Şekil 1). Elde edilen regresyonlarda R2 değeri en yüksek 
olanlar ve varyans analizinde önemli bulunanlar (p≤0,05) ilişkiyi açıklayan eğriler olarak 
seçilmişlerdir. Şekil 1’de görüldüğü gibi logaritmik  

 
Çizelge 1. Denemelerde kullanılan buğday örneklerinin başlangıç sedim değerleri ile, 9 adet farklı 
bulaştırma oranı ve bu bulaştırmalardan elde edilen sedim değerleri 
Bulaşıklık Golya 1 Golya 2 Sekretorya 1 Sekretorya 2 Karakılçık 

(%) 
n 

Ort.±S.H Ort.±S.H Ort.±S.H Ort.±S.H Ort.±S.H 
0,1 3 31,5 ± 0,29 39,67 ± 2,03 46,33 ± 3,28 54,67 ± 0,6 27,67 ± 1,2 
1 4 26,13 ± 1,26 34,25 ± 0,78 38,5 ± 0,65 43,25 ± 0,43 21,38 ± 0,38
3 4 20,88 ± 1,13 29,63 ± 0,9 33,25 ± 0,63 40,88 ± 0,38 17,38 ± 0,47
5 4 12,88 ± 0,43 22 ± 0,54 26,25 ± 0,85 33,88 ± 0,88 12,38 ± 0,24
7 4 10 ± 0,54 15,63 ± 0,63 24,38 ± 0,38 26,75 ± 0,52 10,13 ± 0,77
9 4 7,13 ± 0,31 10,38 ± 0,69 16,5 ± 0,87 22 ± 0,74 7,25 ± 0,43
11 4 6,38 ± 0,24 7,5 ± 0,35 16,13 ± 0,83 18 ± 0,61 6,5 ± 0,35
13 4 6 ± 0,35 7,25 ± 0,6 13,88 ± 0,83 15,25 ± 0,52 5,5 ± 0,35
15 4 5,5 ± 0,2 7,13 ± 0,13 11 ± 0,41 11,75 ± 0,75 4,5 ± 0,35
20 4 4,38 ± 0,24 5,75 ± 0,32 9,25 ± 0,32 9,13 ± 0,38 4,25 ± 0,14
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Şekil 1. Denemede kullanılan 5 farklı buğday çeşidinde emgili dane-beklemeli sedim değeri 
ilişkisine ait regresyonlar, regresyon formülleri ve R2 değerleri. 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 441

Çizelge 2. Denemede kullanılan buğday örneklerinde; y= örneğin beklemeli sedim değeri 

Bul.Oranı (%) Regresyon Formülü R2 
0,5 y = 0.9362x - 2.8818 0.998
1 y = 0.8371x - 3.8136 0.998
1,5 y = 0.7792x - 4.3587 0.998
2 y = 0.7381x - 4.7454 0.997
2,5 y = 0.7062x - 5.0454 0.996
3 y = 0.6801x - 5.2905 0.995
3,5 y = 0.6581x - 5.4977 0.994
4 y = 0.639x - 5.6773 0.992
4,5 y = 0.6222x - 5.8356 0.991
5 y = 0.6071x - 5.9772 0.989
5,5 y = 0.5935x - 6.1054 0.988
6 y = 0.5811x - 6.2223 0.986
6,5 y = 0.5696x - 6.329 0.985
7 y = 0.559x - 6.4296 0.983
7,5 y = 0.5492x - 6.5223 0.982
8 y = 0.54x - 6.6091 0.980
8,5 y = 0.5313x - 6.6906 0.978
9 y = 0.5231x - 6.7674 0.977
9,5 y = 0.5154x - 6.8401 0.975
10 y = 0.5081x - 6.9091 0.973
10,5 y = 0.5011x - 6.9746 0.971
11 y = 0.4945x - 7.0372 0.970
11,5 y = 0.4881x - 7.0969 0.968
12 y = 0.482x - 7.1542 0.966
12,5 y = 0.4762x - 7.209 0.964
13 y = 0.4706x - 7.2618 0.962
13,5 y = 0.4652x - 7.3125 0.960
14 y = 0.46x - 7.3614 0.959
14,5 y = 0.46x - 7.3614 0.959
15 y = 0.4501x - 7.4541 0.955
15,5 y = 0.4454x - 7.4982 0.953
16 y = 0.4409x - 7.5409 0.951
16,5 y = 0.4365x - 7.5823 0.949
17 y = 0.4322x - 7.6224 0.948
17,5 y = 0.4281x - 7.6614 0.945
18 y = 0.4241x - 7.6992 0.943
18,5 y = 0.4202x - 7.7361 0.941
19 y = 0.4163x - 7.7719 0.939
19,5 y = 0.4126x - 7.8068 0.937
20 y = 0.409x - 7.8409 0.935

 
x = başlangıç sedim değerleri olmak üzere, bu iki parametrenin ilişkisinden yararlanılarak her 

bir bulaşıklık oranı için belirlenen lineer regresyon formülleri ve regresyon katsayı değerleri 
(P<0.05) regresyonlarda R2 değerleri % 84-92 arasında değişmektedir ve tümü istatistik olarak 
önemlidir. Yani denemede kullanılan tüm buğday çeşitlerinde süne bulaşıklık oranları, sedim 
değerlerini belli bir formül çerçevesinde % 84-92’lik bir ilişki içerisinde düşürmektedir. Bu aşamadan 
sonra 5 adet buğday çeşidinden elde edilen korelasyonlar ve logaritmik regresyonlar birbirleri ile 
karşılaştırılmış ve elde edilen eğrilerin ve ilişki katsayılarının arasında istatistiksel bir farklılık 
saptanmamıştır (p≤0,05). Bu sonuç, buğdayda süne emgisi sonucu oluşan proteolitik enzim 
aktivitesinin, sedim değerlerine olan etkisinin buğday çeşitlerinden etkilenmediğini göstermektedir. 
Bu kapsamda buğday örneğinde öncelikli olarak en güzel ve uniform daneleri seçerek 
oluşturabilecek, emgisiz danelerden elde edilecek beklemeli sedim değeri, başlangıç sedim değeri 
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Bu program gelen buğday örneğinin, 
zeleny sedim değerlerini kullanarak 

süne bulaşıklık oranını belirler

BENİ KULLAN

SEDİMCİ 2008

Oğuzhan Doğanlar    Kamuran Kaya         Berna Galioğlu

Itır Tartma           Emrah Porgalı

olarak kullanıldığında, şekil 1’de elde edilen regresyon formüllerinden bulaşıklık oranları 
saptanabilmektedir. Oluşturulan bu regresyon formulleri 5 farklı başlangıç sedim değerine sahip 
buğday örneğinin, suni olarak yapılan %1-20 bulaşıklık oranları ile ilişkisini belirlemektedir. İşte bu 
ilişkilerden faydalanarak 5 farklı başlangıç sedim değerinin elde edilen formüllerden yararlanarak 
%0.1 aralıklarında %0.5’den % 20 süne bulaşıklık değerine kadar olan sedim değerleri 
belirlenmiştir. Daha sonra her bulaşıklık oranı için farklı başlangıç beklemeli sedim değerlerine ait 
regresyon formülleri hesaplanmıştır. Bu formüller %0.5 birim aralıklarında tablo 2’de verilmiştir. 
Tablo 2’de elde edilen regresyon formüllerinin amacı, eldeki 5 farklı başlangıç sedim değerlerinin 
haricindeki başlangıç sedim değerlerindeki buğday örneklerinde, süne bulaşıklık oranlarını 
saptayabilmektedir. Bu sebeple regresyonlar her bir süne bulaşıklık değeri için ayrı olarak 
hesaplanmıştır. Bu formüllerden yararlanılarak 19-63 başlangıç beklemeli zeleny sedim değerleri 
aralıklarında, % 0.5-20 süne bulaşıklık oranlarına ait buğday örneğinden elde edilecek beklemeli 
sedim değerleri belirlenmiş ve tüm bu veriler aşağıda açıklaması yapılan programa yüklenmiştir. 

Sonuç olarak program şu şekilde çalışmaktadır. 
 
1.Ekran: Açılış ekranı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ekran: Açılış sayfası 
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1.Adım
Buğdaydan 3 örnek al nemini ölçerek çıkan 
sonucu aşağıdaki kutucuklara yaz, hesapla 
tuşuna bas

I.Sonuç II.Sonuç III.Sonuç

DEVAM ET

Hesapla

NEM

2.Adım

• Nemini ölçtüğün buğdaydan 0.5 kg örnek al, 

• Bu örnekte 3 adet 100 gr buğday seç,

• Buğday içinde en güzel daneleri al, süne zararı 
olduğundan şüphelendiklerini çıkar,

• Danelerin renk ve yapı olarak uniform 
olmasına dikkat et

DEVAM ET

3.Adım

• Buğdayları laboratuvar un değirmeninde öğüt

• Unun 150 mikron göz genişliğindeki elekten 
(9xx) elenmesine dikkat et 

• Oluşturduğun undan 3 adet 3.2g un tart

• Modifiye zeleny sedimentasyon testi uygula

DEVAM ET

3. Ekran:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu adım, sedim değeri alınacak olan buğday örneğinin rutubet değerini belirlemek için 
konulmuştur. Burada elde edilen rutubet sonucu tüm sedim değerlerini etkilemektedir. Sedimler 
DSD = OSDx(100-14)/100-R(DSD: Düzeltilmiş sedimentas yon değeri; OSD: Okunan 
sedimantasyon değeri;R: Örneğin rutubeti) fornülü ile 14 rutubete göre ayarlanacaktır. 
 
4. Ekran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ve 5. ekran analizi yapacak kişiyi başlangıç sedim değerlerini nasıl alacağı konusunda 
bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. 
 
5.Ekran 
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4.Adım

• Elde ettiğin beklemeli sedim değerlerini 
kutucuklara yaz hesapla tuşuna bas

I.Sonuç II.Sonuç III.Sonuç

DEVAM ET

Hesapla

BAŞLANGIÇ SEDİM DEĞERİ DÜZELTİLMİŞ SEDİM DEĞERİ

5.Adım
• Gelen buğday örneğine dön

• 6 adet 100g numune al

• Ayrı ayrı laboratuvar un değirmeninde öğüt

• Her bir un örneğinden 3.2 gr al

• Modifiye zeleny sedimentasyon testi uygula

DEVAM ET

6.Adım

• Elde ettiğin beklemeli sedim değerlerini 
kutucuklara yaz hesapla tuşuna bas

I II III                 IV                 V                  VI

Hesapla

GELEN ÖRNEĞİN  SEDİM DEĞERİ

DEVAM ET

DÜZELTİLMİŞ  SEDİM DEĞERİ

6. Ekran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu adımda başlangıç sedim değeri elde edilmektedir. Bu sedim değeri 3. ekranda elde edilen 
rutubet değerine göre düzeltilmekte ve başlangıç sedim değeri olarak bu değer alınmaktadır. 
 
7. Ekran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/.ekran’da gelen buğday örneğinin analiz için hazırlanışı anlatılmaktadır. Örneğin sedim değeri 
bu ön işlem sonrası analiz edilecektir. 
 
8. Ekran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu bölümde satış için gelen buğdaydan alınan 6 adet örneğin beklemeli sedim değerleri 
kutucuklara yazılacaktır. Program bu 6 örneğin ortalamasını “gelen örneğin sedim değeri” olarak 
hesaplayacak, daha sonra 3. ekrandaki formüle göre, sedim değerini rutubete göre ayarlayarak 
“düzeltilmiş sedim değeri” bölümüne yazacaktır. 
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Sonuç

BUĞDAYIN RUTUBETİ              :

BAŞLANGIÇ SEDİM DEĞERİ     :

DÜZELTİLMİŞ SEDİM DEĞERİ :

ÖRNEĞİN SEDİM DEĞERİ         :

DÜZELTİLMİŞ SEDİM DEĞERİ :

Süne Bulaşıklık Oranı

9.Ekran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program sonuncu ekranda, girilen bilgilerin bir dökümünü verecek ve bulgular kısmında 

anlatıldığı şekilde süne bulaşıklık oranı (emgili dane oranını) hesaplayarak, en alttaki kutucuğa 
yazacaktır. 
 
Sonuç 
 

Sedimci 2008 programı, yapılacak bu tip bir çalışmada kullanılacak metodu oluşturmak için 
hazırlanmış bir ön program (demo) niteliği taşımaktadır. 

Bu çalışma ile süne emgili dane’lerde süne emgisinin çeşit farkı gözetmeden sedim değerleri 
ile kuvvetli bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kullanılan çeşitler farklı sedim değerlerine 
sahip olmalarına rağmen, süne emgisinden benzer oranlarda etkilenmişlerdir. Bu sebeple analiz 
edilecek çeşidin başlangıç sedim değeri belirlendikten sonra, sedim değeri ile emgi oranı arasında 
belirlenen regresyonlar kullanılarak emgi oranını hesaplamanın mümkün olduğu kanaatine 
varılmıştır. 

Çalışmada farklı bölgelerden gelen 3 farklı çeşide ait 5 adet örneğin sedim değerleri ve suni 
olarak oluşturulan 9 farklı bulaşıklık oranı kullanılmış ve elde edilen bu 5 farklı nokta kullanılarak 
regresyon denklemleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu denklemler kullanılarak farklı buğday çeşitleri 
analiz edilmiş ve programın yüksek bir doğruluk payı ile süne emgi oranını belirlediği görülmüştür.  
Ancak bir regresyon oluşturulurken bu tip çalışma için en az 30-50 başlangıç değeri kullanılıp, her 
bölgeyi temsil edecek şekilde o bölgeye ait en az 2 adet çeşit kullanılarak yapılacak bir analizin 
gerekli olduğu düşünülmektedir. Çünkü regresyonu oluşturan nokta sayısı ne kadar artarsa 
regresyonun ilişkiyi tahmin etmekteki başarısı buna paralel olarak artmaktadır. 

Sonuç olarak, çalışma ile bu konudaki çalışmalarda kullanılabilecek bir metod oluşturulmuş, 
buğday analizi yapacak un fabrikaları veya buğday analiz laboratuarları için kullanımı kolay bir ön 
program (demo shoftware) hazırlanmıştır. Program ileride yapılacak ilave analizler ile 
desteklenerek geliştirilecek ve son kullanıcıya sunulacaktır. 

 
Teşekkür 
 
Çalışmada analizlerin yapılmasında yardımcı olan Mirbey Un Fabrikası (Serinyol, Hatay), 
Özbuğday Un Fabrikası (Narlıca, Hatay), ayrıca ölçme işlemi ve sedim analizleri sırasında yardımcı 
olan MKÜ, Bitki Koruma Bölümü öğrencilerine teşekkür ederiz. 
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Makarnalık Buğday Islah Materyalinde Karotenoid Pigment Miktarının 
Ekstraksiyon ve Reflektans Kolorimetre Metotları İle Belirlenmesi 
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Özet 

 
Günümüzde makarnalık buğday irmiğinde sarı renk maddesi miktarı bir kalite indeksi olarak kabul 

edilmektedir. Makarnalık buğdayda parlak sarı renk ksantofil grubundan özellikle lutein pigmenti tarafından 
oluşturulmaktadır. Bunlar kısaca karotenoidler diye adlandırılmaktadır.  Karotenoid pigment miktarının 
spektrofotometrik veya kolorimetrik olarak belirlenmesi ve elde edilen verilerin makarnalık buğday ıslah 
çalışmalarında kullanılması ile ilgili çalışmalar yaygınlaşmış durumdadır. Bu çalışmada Makarnalık Buğday 
Bölge Verim Denemesinden (MBVD) 4 çeşit ve 20 hat, 5 lokasyonda değerlendirilmiştir. Buğday 
örneklerinde tanedeki karotenoid miktarının belirlenmesi için Hunterlab Colorflex Spektrofotometre 
kullanılmıştır. Örneklerde L*, a* ve b* değerleri belirlenmiştir. L* değeri parlaklık;  a* değeri kırmızı ve b* değeri 
sarı renk yoğunluğunu göstermektedir. Falling Number 3100 değirmeninde kırmaya öğütülen örneklerdeki 
karotenoid miktarı n-bütil alkol ile ekstrakte edildikten sonra, spektrofotometre ile absorbsiyon değerleri 
alınarak bulunmuştur.  Pigment ekstraksiyon metodu ile karotenoid miktarı analizi Modifiye AACC 14-50 
metoduna göre yapılmıştır Her iki metotla da elde edilen veriler lokasyonlara göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Karotenoid miktarı, L*, a* ve b* değerleri bakımından öne çıkan hatlar belirlenmiştir. Ekstraksiyon metodu ile 
bulunan karotenoid miktarı ile L*, a* ve b* değerleri arasında ilişkiler araştırılmıştır. Hunter Lab b* değerinin 
ıslah programlarında makarnalık buğdayda karotenoid miktarının belirlenmesinde kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, karotenoid pigmenti, buğday ıslahı, kolorimetre, bütil alkol 

 
Determination of Carotenoid Pigment in Durum Wheat Breeding Materials by 

Methods of Extraction and Reflectance Colorimeter 
 

Abstract 
 
Presently, yellow pigment of durum wheat semolina is accepted as a quality index. Bright yellow color of 

durum wheat is caused by lutein pigment from ksantofil group. This group is named as carotenoids. 
Determination of carotenoid pigment amount spectrophotometrically or colorimetrically and evaluation of 
analysis results in durum wheat breeding programs are widely used practices today. In this study, 4 varieties 
and 20 lines from regional yield trial were evaluated for 5 locations. Hunterlab Colorflex Spectrophotometer 
was used in analysis of wheat grains for carotenoid pigment. L*, a* and b* values were determined in the 
samples. L*, a* and b* values indicate brightness, redness and yellowness respectively. Carotenoid pigment 
was extracted by n-butyl alcohol from the samples ground in Falling Number 3100 mill and their absorption 
values were determined by spectrophotometer.  Carotenoid pigment amount analysis by pigment extraction 
method was done according to Modified AACC 14-50 method. Results of analyses by both methods were 
evaluated for locations. Lines with superior carotenoid pigment amount, L*, a* and b* values were determined. 
Relationships between carotenoid pigment amount found by extraction method and L*, a* and b* values were 
studied. It was decided that Hunter Lab b* values can be used as indicator for carotenoid amount in durum 
wheat breeding material. 

 
Key Words: Durum wheat, β-carotene, wheat breeding, colorimeter, butyl alcohol 
 
1. Giriş 

 
Buğdayın insan gıdası olarak kullanımında makarna, ekmekten sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Yaklaşık 550 milyon ton olan dünya buğday üretiminin 34 milyon tonu makarnalık 
buğdaydır. Makarnalık buğdaylar dünyada belli bölgelerde yetiştirilirler ve ekmeklik buğdaya göre 
daha yüksek fiyatla alıcı bulurlar. Dünyada makarna üretimi 2006 yılı verilerine göre 11.357 milyon 
tondur. Türkiye, dünya makarna üretiminde 4. sırada olup, 614.434 ton ile dünya makarna 
üretimindeki payı % 5’tir. 1992 yılında 59.731 ton olan Türkiye makarna ihracatı 2006 yılında 
193.205 tona çıkmış, 2007 yılında 200 bin tonu aşması beklenmektedir. Türkiye’de üretilen 
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makarnalık buğday miktar olarak makarna fabrikalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olmakla 
birlikte; üretim için istenilen kalitede ve nitelikte buğdayının düzenli olarak sağlanamaması makarna 
sektörünün en önemli problemlerinden biri olarak ifade edilmektedir (Anonim 2007). 

Makarnalık buğdaydan elde edilen ürünler için temel kalite kriterlerinden birisinin parlak sarı 
renk olduğu, makarnalık buğday kalite değerlendirmesinde sarı pigmentin kalite indeksi olarak 
kabul edilmesinin ve ıslah programlarında yüksek pigment miktarının seleksiyon kriteri olarak 
kullanılmasının gerekliliği birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir (Irvine and anderson 1953, 
Johnston et al. 1980, Laignelet 1983, Williams et al. 1986, Özkaya ve Özkaya 1993, Dalçam 1993, 
Borelli et al. 1998). Makarnada arzulanan parlak sarı renk lutein, ksantofil, karoten vb. grup 
pigmentler tarafından meydana getirilmekte olup irmikte sarı renk maddesi içerisinde karoten % 1 
kadar bulunmaktadır (Laignelet 1983, Dalçam 1993). 

Makarnalık buğdayda karotenoid pigment miktarının daha çok çeşitle ilgili kalıtsal bir karakter 
olmakla beraber çevre şartlarından da etkilendiği (Braaten et al. 1962, Matsuo 1982, Özkaya ve 
Özkaya 1993, Borelli et al. 1998), fakat çeşidin irmik pigmenti ve irmik lipoksidaz enzim aktivitesinin 
makarna rengi üzerine etkisinin çevre şartları etkisinden daha fazla olduğu belirtilmektedir (Irvine 
and anderson 1953). Islah çalışmalarında makarnalık buğday seleksiyonunda tane büyüklüğü, şekli 
ve camsı tane özellikleri, gluten kalitesi ve protein miktarı gibi tane özellikleri yanında sarı renk de 
önemli bir seleksiyon kriteri olarak kullanılmaktadır (Williams et al. 1986). 

 Bu yüzden tahıl teknologları ve makarnalık buğday ıslahçıları hızlı ve doğru bir şekilde irmik 
ve makarna rengini belirleyecek teknikler üzerinde çalışmışlar ve yapılan çalışmalarda 3 temel 
makarna rengini tahminleme ve belirleme yöntemi geliştirmişlerdir. Bunlar: a) Standart örneklerle 
gözle kıyaslama ile, b) Kimyasal pigment ekstraksiyonu ile, c) Işığın optik özellikleri 
değerlendirilerek yapılan ölçümlerdir (Johnston et al. 1980). 

Bu çalışmada Makarnalık Buğday Bölge Verim Denemesinden (MBVD) 24 çeşit ve hattın 
Eskişehir, Uşak, Afyon, Hamidiye ve Altıntaş lokasyonlarında karotenoid pigment miktarı pigment 
ekstraksiyon ve Hunterlab Colorflex Spektrofotometre ile değerlendirilmiştir. Örneklerde karotenoid 
miktarı ve kolorimetre değerleri açısından öne çıkan hat ve çeşitler belirlenmiş ve iki metot ile elde 
edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Çalışmada materyal olarak Kunduru, Yelken, Kızıltan ve Dumlupınar çeşitleri ile Bölge Verim 

Denemesi (MBVD) kademesinden 20 hat kullanılmıştır. Hatların pedigrileri Çizelge 1’de verilmiştir.  
Ekstraksiyon metodu ile karotenoid pigment miktarı analizi Modifiye AACC 14-50 metoduna 

göre yapılmıştır. Buna göre; değirmende 0,8 mm büyüklüğünde öğütülen kırma örneklerinde 
karotenoid pigmenti doymuş n-butil alkol ile ekstrakte edilmiştir. Pigment ekstraktının santrifüj 
edilmesi ile elde edilen berrak ekstraktlarda spektrofotometrede 440 nm de absorbans değerleri 
okunmuş ve ppm olarak karotenoid miktarı bulunmuştur. 

Örneklerde L*, a* ve b* değerlerinin belirlenmesi için ise Hunterlab Colorflex Spektrofotometre 
kullanılmıştır.  L* değeri parlaklık (0-tam siyah 100-tam beyaz);  a* değeri kırmızı ve b* değeri sarı 
renk yoğunluğunu göstermektedir. 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Çalışılan örneklerin karotenoid miktarı 4 ile 10,5 ppm arasında değişmiştir (Çizelge 1). En 

düşük karetenoid miktarı ortalaması Eskişehir lokasyonunda (6,1 ppm) ve en yüksek ise Hamidiye 
lokasyonunda (7.5 ppm) elde edilmiştir. Altıntaş lokasyonunda da pigment miktarları iyi düzeydedir 
(7.4 ppm). 5 lokasyon ortalamasına göre çeşitler içerisinde Yelken, Kızıltan ve Kunduru iyi 
karotenoid miktarına sahipken (sırasıyla 7.5 ppm, 7.4 ppm ve 7.3 ppm); Dumlupınar çeşidinin 
karotenoid miktarı ise düşük kalmıştır (ortalama 5,6 ppm). Hatlar içerisinde ise 9,1 ppm ile en 
yüksek karotenoid miktarına 16 no’lu hat  sahiptir. Yine 7, 17 ve 2 no’lu hatların karotenoid miktarı 
iyi olarak görülmektedir. 1, 13, 19, 21 ve 22 no’lu hatların ise karotenoid miktarı 6 ppm’in altındadır.  

Hunterlab Colorflex Spektrofotometre ile lokasyonlara göre elde edilen L*, a*  ve b* değerleri 
Çizelge 2’de verilmiştir. Hat ve çeşitlerde lokasyon ortalamalarına göre L* değeri 49,9-54,9, a* 
değeri 9.3-10.2 ve b* değeri 25,4-27,4 arasında değişmiştir. Karotenoid miktarı en yüksek çıkan 16 
no’lu hattın L* değeri de en yüksek olarak bulunmuştur (54,9). Yine bu hattın b* değeri de yüksek 
olmuştur (27,2). Karotenoid miktarı düşük olan Dumlupınar çeşidinin a* ve b* değerleri de düşük 
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kalmıştır (sırasıyla 9,4 ve 25,4). Karotenoid miktarı iyi olan 7, 17 ve 2 no’lu hatlardan 7 no’lu hattın 
b* ve a* değerleri iyi iken (sırasıyla 27,0 ve 10,2) L* değeri düşüktür (50,6). 17 ve 2 no’lu hatların L* 
ve a* değerleri daha düşük kalmıştır. Sarı renk (b*) bakımından en yüksek değeri 4 no’lu hat 
vermiştir. Yine 6, 16, 18 ve 7 no’lu hatların b* değerleri 27 nin üzerinde olmuştur. Bu hatların 
karotenoid miktarları da yüksektir (Çizelge 1). Kırmızı renk değeri (a*) açısından 21, 6, 7, 18 ve 24 
no’lu hatların iyi değerlere sahip olduğu görülmektedir (Çizelge 2). 

 Karotenoid miktarları iyi olan Kunduru, Kızıltan ve Yelken çeşitlerinin a* ve b* değerleri 
birbirine yakın ve yüksektir. Karotenoid miktarı iyi olan 2 ve 17 no’lu hatların ise b* değerleri orta 
düzeydedir. b* değerleri yüksek olan lokasyonlarda L değerinin de yüksek olduğu dikkati çekmiştir. 
L* ve b* değerleri bakımından en yüksek değerler Eskişehir lokasyonundan (sırasıyla ortalama 
53,4 ve 27,5); a* değeri bakımından Hamidiye ve Afyon lokasyonlarından (ortalama 9,9); en düşük 
değerler ise L* ve b* değerleri bakımından Altıntaş lokasyonundan (sırasıyla ortalama 50,0 ve 
25,9), a* değeri bakımından ise Eskişehir ve Uşak lokasyonlarından (ortalama 9,6) elde edilmiştir. 

n-Bütil alkol metodu ile elde edilen karotenoid pigment miktarı sonuçları ile L*, a* ve b* 
değerleri arasındaki korelasyon değerleri lokasyonlara göre Çizelge 3’de değerlendirilmiştir.  

Sarı renk (b*) değerleri ile karotenoid miktarı arasında Eskişehir lokasyonunda P<0.01, 
Altıntaş lokasyonunda P<0.05, Hamidiye ve Afyon lokasyonlarında ise P<0.10 düzeyinde istatiksel 
bakımdan önemli korelasyon bulunmuştur. Uşak lokasyonunda herhangi bir korelasyon elde 
edilmemiştir.  Oliver et al. (1992) tarafından yapılan bir çalışmada da b* değeri ile ekstrakte 
edilebilir pigment miktarı arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Kırmızı renk (a*) değeri ile 
karotenoid miktarı arasında hiçbir lokasyonda korelasyon bulunmamıştır. L* değeri (parlaklık) ile 
karotenoid miktarı arasında Uşak lokasyonunda P<0.10 düzeyinde pozitif korelasyon var iken; 
Eskişehir, Hamidiye ve Afyon lokasyonlarında P<0.15 düzeyinde korelasyon vardır.  
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Çizelge 1. Hat ve çeşitlerin karotenoid pigment miktarları, ppm 
ÖrNo Pedigri Eskişehir Uşak Hamidiye Afyon Altıntaş Ort. 

1 AWALBIT-6/ZHEME HUG 5,3 6,1 5,7 5,3 6,9 5,9 
2 ALGI PARUS/KOELZ//C1252 7 7,4 7,6 8 8 7,6 
3 1557.91/ALTT//KIZILTAN 6,4 6,9 7 6,8 7,8 7,0 
4 1557.91/3/UVEYIK/61-130//MENCEKI"S"/3/KND 6,6 6,4 7,3 6,6 8 7,0 
5 Kunduru 7 7,2 7,6 7,7 7,1 7,3 
6 1557.91/3/UVEYIK/61-130//MENCEKI"S"/3/KND 6,6 6,6 7,9 7,2 8,3 7,3 
7 YERLI//AKBUG"S"/HEVIDI/3/DELTA 7,1 7,3 9,1 7,9 8,5 8,0 
8 C1252//185-1/D7233/3/ALTINTAS 95 6,4 6,9 7,9 7,1 7,6 7,2 
9 DICLE74/HALKALI058//ALYI PARUS 5,9 6,4 6,4 6,4 6,5 6,3 

10 Yelken 7,1 6,9 8,4 7,2 8,1 7,5 
11 KND//68111/WARD/3/BERK//68111/WARD/4/C1252/5/C1252 5,9 5,9 6,6 6 6,1 6,1 
12 ALTT/8990KONYA DMN25 5,7 6,5 8,7 7,1 7,3 7,1 
13 KORUND/C1252 4 5,3 6 4,8 5,7 5,2 
14 FATASEL 185-1/KRISTAL//KRISTAL 5,2 6,9 7,7 7,6 7,9 7,1 
15 Dumlupınar 5,2 6 5,5 5,5 5,7 5,6 

16 ALTINDANE/5/13/CAPPELLI/DF15.73/3/61-130/4/414-
44/6/KRISTAL/7/KRISTAL 8 8,6 9,4 9,2 10,5 9,1 

17 SHWA/3/GTA//21563/AA/5/AA/3*CPE//GZ/3*TC/3/2*BYE/TC/4/
FG/GVZ466/6/KND/7/K 7 7,4 8,9 8,2 7,7 7,8 

18 KND//68111/WARD/3/AYDIN93 6,7 7 8 7,2 7,5 7,3 
19 835.93/4/UVI162/61-130//1224-1/3/61-130/414-44 5 5,5 6,6 5,1 6,4 5,7 
20 Kızıltan 6,2 6,7 8,6 7,3 8,1 7,4 
21 KRISTAL/AYDIN93 4,6 5,4 5,4 4,5 5,4 5,1 
22 OSU-3880005/3/STOT//ALTAR84/ALD/4/KUCUK_2 4,8 5,1 7,7 6,3 5,8 5,9 
23 SELCUKLU/DWIRNAZ99-4 6,3 6,7 8,3 6,9 7,7 7,2 
24 ALYI PARUS/KIZILTAN 6,5 6,8 8 6,9 7,9 7,2 

 Ort. 6,1 6,6 7,5 6,8 7,4  
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Çizelge 2. Lokasyonlara göre örneklerde L* , a* ve b* değerleri 

Eskişehir Uşak Hamidiye Afyon Altıntaş Örnek 
No L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

L*ort a*ort B*ort 

1 52,8 9,6 27,2 48,6 8,2 24 50,5 9,3 25,6 51,7 9,6 25,6 50,3 9,8 25,3 50,8 9,3 25,5 
2 56,1 9,5 29,9 51,8 9,6 25,6 50,5 10,2 26,3 51,2 9,6 25,5 49,8 10,2 25,6 51,9 9,8 26,6 
3 53,4 9 25,5 55,5 9 26,4 52,2 9,4 25,1 53 9,5 25,7 51,4 9,5 25,7 53,1 9,3 25,7 
4 55,8 9,4 29,9 52,6 9,7 27,2 50,2 10,5 27,5 51,9 9,9 26,4 49,7 10 26,2 52 9,9 27,4 
5 53,4 9,9 28,5 52 9,9 26,6 50,7 10,6 27,4 51,3 10 25,8 49,5 9,9 25,5 51,4 10 26,8 
6 52,1 10,1 27,7 52,1 10,3 27,7 50,5 10 27,3 51,3 10,4 27,4 49 10,3 26,8 51 10,2 27,3 
7 52,3 10,5 28,6 51,8 10,5 27,2 50,4 10 26,3 50,8 10,7 27,9 47,8 9,3 24,9 50,6 10,2 27 
8 53,2 9,1 26,7 54,8 9,3 26,7 52,1 9,7 27,6 52,1 9,4 26,5 50,6 9,3 26,3 52,5 9,4 26,8 
9 51,6 9,3 25,4 50,2 10,2 26,3 49,7 10 26,1 50 10,1 25,5 48,9 9,6 25,1 50,1 9,8 25,7 
10 55,2 9,5 28,8 52,7 9,6 27,3 51,5 10,4 27,9 51,4 10,1 26,7 49,5 10,1 26,3 52 9,9 27,4 
11 53 9,7 27,4 53,1 9,5 26,5 50,1 10,1 27 52,1 9,7 26,4 51,1 9,7 26,1 51,9 9,7 26,7 
12 54,1 10,1 29,9 50,1 9,8 26,6 49,3 9,9 26,3 49,8 9,8 25,4 47,9 9,4 24,9 50,2 9,8 26,6 
13 53,7 8,9 25,4 52,1 9,6 26,6 52,3 9,5 26 52 9,7 25,7 50,2 9,6 25,1 52 9,4 25,8 
14 55 8,8 25,6 54,9 9,1 25,1 52,8 9,5 25,9 53,4 9,8 25,3 52,5 9,3 25,2 53,7 9,3 25,4 
15 53,8 9,4 26,2 53,4 9,5 24,8 51,2 9,9 26,1 52,2 9,5 25,6 50,7 9 24,3 52,2 9,4 25,4 
16 55,6 9,5 28,4 57,8 8,5 26,4 54,3 9,3 26,7 54,7 9,7 26,4 52,4 10,2 28,2 54,9 9,4 27,2 
17 52,4 9,8 27,1 52,1 9,6 26,5 50,8 9,9 26,6 51,5 9,8 26,5 47,9 9,8 24,8 50,9 9,8 26,3 
18 52,4 10 27,7 50,9 10,4 27,5 49,2 10,4 27,4 50,2 10,5 27 50,4 9,7 26,4 50,6 10,2 27,2 
19 52 9,4 26,4 50,9 9,8 26,3 49,9 10 26,6 51 10 26,2 49,4 10,3 26,7 50,6 9,9 26,4 
20 53,8 9,9 28,4 49,9 9,8 26,5 51,3 10,2 27,4 49,9 10,1 25,6 49,9 10,4 27,1 51 10,1 27 
21 50,9 10,2 26,8 51,1 9,9 26,5 49 10,3 26,5 49,6 10,1 25,6 49,1 10,6 26,6 49,9 10,2 26,4 
22 53,7 10 27,2 54,6 9,7 27 52,3 9,4 26,1 51,7 10 26,6 51,4 10 26,5 52,7 9,8 26,7 
23 52,9 10 26,9 55,4 9,3 27,6 51,8 9,5 25,4 51,3 10,1 25,8 50,8 9,7 25,6 52,4 9,7 26,2 
24 53,2 9,9 27,6 52,7 9,4 26,4 49,8 10,3 27 52,2 10,2 26,9 49,6 10,5 26,4 51,5 10,1 26,8 

Ortalama 53,4 9,6 27,5 52,5 9,6 26,5 50,9 9,9 26,6 51,5 9,9 26,2 50 9,8 25,9 51,7 9,8 26,5 
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Çizelge 3. Lokasyonlara göre karotenoid pigment miktarı ile L*, a* ve b* değerleri arasındaki 
korelasyon değerleri 

Eskişehir Uşak Hamidiye Afyon Altıntaş 
 

Karotenoid Karotenoid Karotenoid Karotenoid Karotenoid 
L* 0,3111 0,3421 0,2625 0,2933 0,0942 
a* 0,2304     - 0,1546 0,0438 0,1374 0,1614 
b*     0,5541** 0,0875 0,3313 0,3044   0,3969* 
** P < 0.01, * P< 0.05 
 
4. Sonuç  

 
Bu çalışmada karotenoid pigment miktarı bakımından öne çıkan hat ve çeşitler ıslah 

programlarında değerlendirilecektir. Hunterlab b* değerinin makarnalık buğday ıslah 
programlarında özellikle materyal miktarının fazla olduğu erken generasyon materyalinde daha 
zaman alıcı ve kimyasal kullanımı gerektiren ekstraksiyon metoduna göre belirlenen karotenoid 
pigment miktarının yerine kullanılabilecek bir veri olduğu sonucuna varılmıştır.  
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1. Giriş  
 

Türkiye’de buğday beslenmedeki stratejik konumu, üretim miktarı ve üretimin ülke çapındaki 
yaygınlığı yönüyle üretici bakımından ve yarattığı katma değer itibariyle ülke ekonomisine katkısı 
açısından yetiştirilen tarım ürünleri arasında ön sırayı almaktadır. Ülke halkının beslenmesinde 
temel gıda maddesi buğdaydır. Ülkemiz tarım alanları 26 milyon hektar olup, 18.5 milyon ha 
dolaylarındaki tarla alanlarının yaklaşık %73’ünde hububat üretilirken, hububat ekim alanları 
içerisinde %67’lik pay ile buğday üretimi başta gelmektedir. 

Türkiye’de buğday üretimi yıllara göre değişmekle birlikte 20 milyon ton civarındadır. Yurt içi 
buğday üretimi tüketimi karşılamakla birlikte bazı yıllar özellikle üretimdeki kalite sorunları 
nedeniyle buğday ithalatına gidilmektedir.  

Türk tarımı ve ekonomi açısından önemli bir ürün olan buğdayın Avrupa Birliği’ne (AB) 
girmekle üretiminde ne gibi değişiklikler olabileceği konusu Türk tarımının AB karşısındaki 
durumunu belirlemede bir kilit özellik taşımaktadır. Bu etkileşimin incelenebilmesi için önce bir tam 
üyelik halinde nelerin değişeceğini ortaya koymak, daha sonra da sonuçları irdelemek gerekir. 
AB’nin buğday üretimine yönelik politikaları Türkiye tarafından da olduğu gibi kabul edilip, 
uygulanacağına göre, Türkiye’nin mevcut politikalarında tam üyelik sonrası nasıl bir değişiklik 
olacağı ve bunun Türkiye’nin buğday üretimindeki rekabet şansını nasıl etkileyeceği sorusuna 
cevap aranması gerekmektedir. Türkiye’de ortalama işletme genişliklerinin küçük ve verimin düşük 
olması üretim maliyetlerinin yüksek olmasına ve AB karşısında rekabet gücünün düşük olmasına 
neden olmaktadır. Buğday üretiminde dünyada en büyük üretici olan AB, bu ürünün ihracatında da 
dünyada söz sahibidir. Geçmişte AB’de uygulanan politikalarla buğday üretiminde çok büyük 
artışlar olmuş, kendine yeterlilik oranı çok yükselmiş, hatta dünya piyasa koşulları veri alındığında 
AB’de üretimin azaltılması yönünde politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise üretimin 
özellikle de verimliliğin artırılması yönünde çaba sarf edilmektedir. Her şeyden önce taraflar 
arasında buğday üretimi yönünden farklı amaçlar olduğu görülmektedir. Amaçlar seçilen politika 
araçlarının da farklı olması ile sonuçlanmaktadır.  

Bu çalışmada TUBİTAK’ın kamu projesi olarak desteklenen “Türkiye’nin AB’ye Uyum 
Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi” 
Projesinin sonuçlarından faydalanılarak öncelikle Türkiye ve AB’de buğdaya yönelik politika 
uygulamaları tartışılmış, sonra da Türkiye’nin buğday üretim, verim ve fiyatları AB ile 
karşılaştırılmış ve zaman serisi ile trend tahminleri yapılmıştır. Aynı zamanda AB fiyatlarının 
Türkiye fiyatları olarak kabulüne dayalı refah analizlerinin sonuçlarına göre öneriler geliştirilmiştir. 
 
2.Türkiye’de Uygulanan Politikalar 
 

Dünyada tarım ürünlerinin desteklenmesi daha Fizyokratların dönemine kadar uzanır. Ama 
daha çok ticarete müdahale şeklinde olan korumacılık, 1929-1930 yıllarında yaşanan dünya 
ekonomik krizinden sonra devletlerin tarım ürünlerinin alıcı olarak piyasalara girmeleri şeklinde bir 
modele dönüşmüştür. Türkiye’de de devletin bazı tarım ürünlerini fiyat yoluyla desteklemesi ilk kez 
1932’de TC Ziraat Bankası’na buğday alım görevi verilmesiyle başlamıştır. 1932 den günümüze 
hep desteklenen bir ürün olan buğdaya yönelik olarak halen uygulanan politikalar aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir. 
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2.1. İç Destekler 
 
a. Prim Ödemesi 

 
2005/9288 Sayılı BKK ile (03.08.2005) hububat üreticilerine kilogram başına destekleme primi 

ödenmesine dair kurallar belirlenir. 2006 yılı için TMO’ya ve TMO dışında ürününü piyasaya satan 
ve ÇKS kaydı olan üreticilere buğday için 35 YTL/ton prim ödenmesi kararlaştırılmıştır. 2007- 2008 
dönemi için ödenecek prim miktarı buğday için 45 YTL/ton olarak belirlenmiştir. 

 
b. Kredi Faiz Oranlarında İndirim 

 
2005/9839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun 

koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla 
TC Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)’nin kredi kullanımına ilişkin 
usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla, bu Karar’da belirtilen usul ve esaslar dikkate 
alınarak, gerçek ve/veya tüzel kişi özelliğindeki üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka 
ve TKK tarafından 01/01/2006-31/12/2006 tarihleri arasında bankaca uygulanmakta olan tarımsal 
kredi cari faiz oranlarından sertifikalı buğday tohumu kullanan işletmelere %60 oranlarda indirim 
yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir. Bu uygulama her yıl uzatılmaktadır ve 2007/13045 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2008 yılı için aynı uygulama devam etmektedir. 
 
c. Sertifikalı Tohumluk Kullanma Desteği 
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2006/19 Sayılı Tebliği (10.05.2006/ 26164 sayılı RG) gereği 
üretimde sertifikalı buğday tohumluğu kullanan çiftçilere dekar başına bir sertifikalı tohumluk 
kullanım desteği ödenir ve bu destekleme miktarı her yıl Bakanlıkça belirlenir. 2006 ve 2007 yılları 
için dekar başına verilecek sertifikalı tohumluk destekleme ödemesi buğday için 5 YTL olarak 
belirlenmiştir4. 
 
d. Kimyevi Gübre Desteklemesi 
 

2005/9321 sayılı Çiftçilere Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı (BKK) ile çiftçilere 2004 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerine göre ve ürün grupları 
üzerinden, finansmanı bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilmek üzere kimyevi gübre 
destekleme ödemesi yapılır. Hububat için yapılacak destekleme ödeme miktarı dekar başına 1.6 
YTL’dir. Desteklenecek tarım arazisi miktarı 500 dekarı geçemez. Bu Karar çerçevesinde 
yapılacak kimyevi gübre desteklemesi mazot desteği ile birlikte uygulanır. 2007 yılı için 
hububatta kimyevi gübre destekleme ödeme miktarı 2.13 YTL/da, mazot desteği ise 2.88 
YTL/da  olarak belirlenmiştir.  
 
e. Doğrudan Gelir Desteği 
 

Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ile üretimden bağımsız doğrudan gelir ödemesi 
yapılmaktadır. 2000 yılında pilot proje uygulaması ile başlatılan DGD 2001 yılında ülke geneline 
yaygınlaştırılmıştır. 2001 yılından beri ödeme miktarında yıllara göre değişiklik yapılarak 
çiftçilere dekar başına ödeme uygulaması devam etmektedir. 2008 yılı uygulamaları 16 Nisan 
2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 16/2/2007 tarihli ve 26436 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ 
No:2007/14) kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olup, doğrudan gelir desteği ödemesinden 
                                                 

4 TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü, Tarımsal Destekler, 
http://www.tugem.gov.tr/tugemweb/ser_toh_kul_destegi.html  
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faydalanacak olan çiftçilere, dekar başına 7 YTL temel doğrudan gelir desteği ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. 
 
2.2. İç Piyasa Düzenlemeleri          
 

İç piyasalardaki düzenlemeler temel olarak alımlara dayanmaktadır. Hububat ürünleri alım 
satımına ilişkin 2006/10506 sayılı BKK 10 Haziran 2006 tarih ve 26194 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar ile TMO, hububat fiyatlarını ve alım-satım esaslarını Ana 
Statüsü ve bu Karar’da yer alan hükümler ile piyasa şartları çerçevesinde belirlemeye ve 
uygulamaya yetkili kılınmıştır. Aynı zamanda TMO, Ana Statüsü ve bu Karar kapsamındaki 
faaliyetleri yerine getirmek amacıyla idari bina, depo, arazi, malzeme, demirbaş ve gerekli diğer 
araç ve gereçleri satın almaya,  kiralamaya, satın aldığı ürünleri işlemek üzere gerekli noktalarda 
tesis kiralamaya ve/veya imalat merkezleri açmaya ve/veya kapatmaya yetkili kılınmıştır. 

TMO’nun ÇKS’ye kayıtlı olan üreticilerden, üreticilerin ortağı olduğu kooperatiflerden doğrudan 
veya birlikler aracılığı ile alım yapması kararlaştırılmıştır. Üreticilerden hububatın ÇKS 
belgelerindeki miktar esas alınarak satın alınması ve ürün bedellerinin, ürünün teslim tarihinden 
itibaren 15 gün içinde yarısı, sonraki 15 gün içinde bakiyesi olmak üzere toplam 30 gün içerisinde 
ödenmesi hükme bağlanmıştır5.  
 
a. Emanet Alım 
 

Umumi mağazacılık işlemleri çerçevesinde emanet alımlarda düzenlenecek Makbuz Senedi 
karşılığı kredi kullanımına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Emanet Alım, umumi mağazacılık faaliyetleri 
kapsamında üreticilerin, sanayici ve tüccarın, kooperatif veya birliklerin ürünlerinin, ürünlerin 
mülkiyetini temsil eden, TMO tarafından nama yazılmış, teminat olarak verilebilen ve ciro 
edilebilen, Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmiş kıymetli evrak niteliğindeki “makbuz senedi” 
karşılığında TMO depolarına geçici olarak bırakılmasıdır.  
 
b. Emanete Bırakılan Ürünler İçin Avans Verilmesi 

 
Talep eden üreticilere ürün bedelinin % 25’i kadar avans ödenecektir. Ödenen avans tutarı 

üzerinden % 4 Gelir Vergisi Stopajı kesilecektir. Bu tutar, ürünün satılması durumunda tahakkuk 
edecek Gelir Vergisi Stopajından mahsup edilecektir. Ürün, Makbuz Senedi düzenlenme tarihinden 
itibaren en erken 3 ay sonra TMO’dan alınabilecek veya TMO’ya satılabilecektir. 
 
c. Makbuz Senedine Dayalı Kredi Sistemi 
 

TMO depolarına emanet ürün bırakan üretici, kooperatif, sanayici ve tüccara, elindeki makbuz 
senedi karşılığında bankalardan piyasa şartlarına göre daha uygun kredi kullanma imkânı 
getirilmiştir. Ancak, elindeki makbuz senedi üzerinde; “% 25 avans uygulamasından yararlanmıştır.” 
ibaresi yer alan mudi, aldığı avansı kapatmadan kredi kullanamayacaktır.  

Makbuz senetleri karşılığında gerçek ve tüzel kişilere kullandırılacak kredilerdeki TMO’nun 
kredi kullandıran bankaya karşı alım garantisi, en erken kredi kullanım tarihinden 6 ay sonra 
başlayacaktır. 

Kullanılan kredi geri ödenmediği takdirde makbuz senedi karşılığı TMO depolarına emanet 
bırakılan ürün, TMO tarafından satın alınacak, yasal kesintiler ve diğer ücretler düşüldükten sonra 
bakiye mal bedeli kredi alacağına karşılık bankaya ödenecektir. 

Düzenlenen makbuz senedi karşılığında kredi kullanan gerçek veya tüzel kişilere ait ürünlerin 
TMO’dan çekilmesi halinde, TMO krediye ilişkin yıllık faiz oranının %25’ini karşılayacaktır. 

TMO tarafından verilen makbuz senedini teminat olarak gösteren gerçek veya tüzel kişilerin 
kullanacağı kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu sıfır olarak, Banka Sigorta Muamele 
Vergisi ise % 5 yerine % 1 olarak uygulanacaktır. 
                                                 
5 2007 Yılı  Hububat Raporu. Toprak Mahsulleri Ofisi 2008. Ankara 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

456 

007/2008 kampanya döneminde kullanılacak makbuz senedine dayalı kredilerde faiz destek 
oranı, 2006/10506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın TMO’ya verdiği yetki kapsamında sıfırlanmıştır. 
Söz konusu kararnamenin bu tür krediler için öngördüğü vergi teşvikleri 2007/2008 kampanya 
döneminde kullanılan krediler için de devam etmektedir. Bu kapsamda, söz konusu krediler için 
KKDF kesintisi yapılmazken, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı %1’dir. 
 
d. Finansman Temini 
 

TMO'nun ürün alımları için gerek duyacağı finansman, bütçeye konulan ödenekten yapılacak 
aktarımlar ile iç veya dış kredi temini suretiyle karşılanır. TMO’nun bu kapsamda yurt içinden veya 
yurt dışından kullanacağı döviz ya da YTL cinsi kredileri üzerinden, Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz. Söz konusu krediler nedeniyle bankaların lehe aldıkları 
paralar %1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. TMO tarafından kredi temini 
için yapılacak “alım garantili satış” ve benzeri finansman tekniklerinin uygulanmasında belirlenen 
alım-satım şartları aranmaz. Bu işlemlerden doğan alım-satım farkları ve diğer giderler borçlanma 
maliyeti olarak kabul edilir. 
 
e. Olağanüstü Hal ve Savaş Stoku 
 

TMO’ya verilen görev kapsamında olağanüstü hal ve savaş stoku tutulması da yer almaktadır.  
Bu görevle ilgili muhafaza ve finansman giderleri ile bu stok miktarında artış olduğu takdirde 
artan kısma ait mal bedeli ile serbest stok haline dönüşen olağanüstü hal ve savaş stoklarının 
satılıncaya kadar oluşan muhafaza giderleri müteakip bütçe yılında Hazinece karşılanır. 
2.3. Dış Ticaret Politikaları 
a. İthalat Kuralları 
 

Buğday ve arpa ithalatı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması kuralları çerçevesinde 
yapılmaktadır. 1995 yılında DTÖ Tarım Anlaşması’na göre buğday ithalatı için taahhüt edilen temel 
gümrük tarife oranı %200 iken, konsolide vergi oranı %180 olarak verilmiştir. Ama 2006 yılında 
buğday ithalatında uygulanacak cari gümrük vergisi oranları ekmeklik buğday için %130, 
makarnalık buğday için %100’dür. Buna karşılık örneğin 2008 yılında yaşanan küresel gıda krizi 
sonrası tarife oranlarında değişiklik yapılmış ve 28.11.2007 tarihinde ekmeklik buğdaydan alınan 
gümrük vergisi %8’e indirilmiş, 23.2.2008 tarihinde sıfırlanmıştır. 15.5.2008 tarihinde tekrar %50’ye 
çıkartılmıştır6. 
 
b. İhracat Kuralları 
 

Buğday ve arpa ihracatında verilecek destek ve teşvikler de DTÖ Tarım Anlaşması kuralları 
çerçevesinde yapılmaktadır. Buğday ihracat sübvansiyonları ve indirim taahhütleri DTÖ Tarım 
anlaşması çerçevesinde 2004 yılı itibariyle yerine getirilmiştir.  

TMO, gerektiğinde peşin ve/veya kredili olarak hububat ithalatı ve/veya ihracatı yapmak için 
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü 
üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığın tarafından görevlendirilebilir ( 2006/10506 sayılı BKK).   
 
3. Avrupa Birliği’nde Uygulanan Politikalar 
3.1. İç Piyasa Müdahaleleri 

Buğday için pazarlama yılı 1 Temmuzda başlamakta ve bir sonraki yılın 30 Haziranında sona 
ermektedir.  

Hububat ortak piyasa düzeni hakkında temel tüzük özelliğindeki 30 Haziran 1992 tarih ve 
(EEC) 1766/92 sayılı Konsey Tüzüğü (01.07.1992 tarih L 181 Sayılı Resmi Gazete s. 21) birçok 
kez büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. En son Hububat Ortak Piyasa Düzeni Hakkındaki 29 Eylül 

                                                 
6 Gülcan Eraktan, Küresel Gıda Krizi ve Türkiye, ASAM BAKIŞ, No.5, Haziran 2008, s. 18. 
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2003 tarih ve (EC) 1784/2003 sayılı Konsey Tüzüğü çıkartılmıştır. Bu tüzük 2004/2005 pazarlama 
yılından itibaren uygulamaya geçirilmiştir. 

Hububat alt sektöründe üretim yapanlar için adil bir yaşam standardının sağlanması amacıyla, 
özellikle bir müdahale sistemini ve ortak bir ithalat ve ihracat sistemini içeren iç piyasa önlemlerinin 
alınması gerekmektedir. Bu çerçevede ve (EC) 1784/2003 sayılı Konsey Tüzüğüyle bazıları önceki 
uygulamalara göre farklılık göstermek üzere, günümüzdeki düzenlemeler getirilmiştir. 
Topluluk ürün piyasasında halen yapılan müdahaleler şu şekilde sıralanabilir:  
• Müdahale alımları,  
• Ürüne yönelik ürünle bağlantılı olarak üretim miktarı veya ekim alanı üzerinden yapılan 

ödemeler (ki 1782/2003 tarihli Konsey Tüzüğü gereği yardımlar üretimden bağımsız hale 
gelmişlerdir) ve bölgeselleşme planlarına göre Topluluğun her bölgesinde uygulanan referans 
verimlerin saptanması, 

• Arzın sınırlandırılması hedefine yönelik olarak arazinin boş bırakılması uygulamasıdır (Dünya 
gıda krizi çerçevesinde bu uygulamaya 2007/2008 üretim yılı itibariyle son verilmiştir). 

• Ayrıca hububat işleyen sanayiye üretim geri iadesi olarak bir yardım verilerek ortak fiyatların 
altında bir fiyattan hammadde sağlamaları yolu açılmaktadır. 

 
a. Müdahale Alımları 
 

Müdahale alımları otomatik bir işlem olmayıp, Topluluğun bir veya daha fazla bölgesinde 
piyasa fiyatlarının müdahale fiyatlarına bağlı olarak düşmesi veya böyle bir tehlikenin varlığı 
halinde gündeme gelir. Hububat Yönetim Komitesinin önerileriyle Komisyon müdahale alımlarına 
karar verir.  

Müdahale kurumlarınca, alımlarda ekmeklik buğday ve arpa için 80 ton, makarnalık buğday 
için 10 ton asgari alım sınırı uygulanmaktadır. (19 Nisan 2000 tarih ve 824/2000 sayılı Hububatın 
Müdahale Kuruluşları Tarafından Alım Sürecini Oluşturan ve hububat Kalitesinin Belirlenmesi için 
Analiz Yöntemlerini Belirleyen Komisyon Tüzüğü- OJ L 100, 20.4.2000, s.  31–50).  

Üye ülkeler tarafından görevlendirilen müdahale kurumları kendilerine teklif edilen ve Topluluk 
içerisinde hasadı yapılmış olan ekmeklik ve makarnalık buğdayı, arpayı, mısırı ve darıyı, tekliflerin 
belirlenen koşullara ve özellikle de kalite ve miktar koşullarına uygun olması kaydıyla satın almakta 
ve ürün bu müdahale kuruluşları tarafından tanınan lisanslı depolara teslim edilmektedir. Toplulukta 
hububat için belirlenmiş tüm müdahale merkezlerinde arpa ve buğday için müdahale fiyatı Gündem 
2000’de belirlendiği gibi, 101.31 EUR/ton olarak korunmuştur. Bu fiyat müdahale merkezlerine 
teslim edilen mallar için toptan satış fiyatıdır ve aylar itibariyle artırılır. Aylık artışlar Kasım ayında 
0,465 Euro/ton düzeyinden başlayarak, Mayıs ve Haziran aylarında 3.22 Euro/tona erişmektedir. 
Ürünün kalite özelliklerine göre gerekirse müdahale fiyatında artış veya indirim yapılabilir. Bu 
müdahale alımları yoluyla piyasada ürünün fiyatı müdahale fiyatının çok altına inmemektedir. 

Satın alma işlemi ülkeler itibariyle de farklı müdahale dönemlerinde gerçekleştirilir: 
• Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz için 1 Ağustos-30 Nisan arası 
• İsveç için 1 Aralık- 30 Haziran arası 
• Diğer Üye Ülkeler için 1 Kasım- 31 Mayıs arası. 
 
b. Yardım Ödemeleri 
 

Çiftçi gelirlerini artırma amacıyla verilen yardımların üretimden bağımsız hale gelmesiyle artık 
yardımlar üreticiye geçmişte yapılan ödemeler üzerinden verilmektedir. 1992 reformuyla bölgesel 
planlar çerçevesinde ton başına verilen yardım o bölgedeki ha. başına ortalama verim üzerinden 
arazi genişliğine çevrilerek arazi ödemeleri şekline çevrilmiştir. Burada belirlenen referans verimler 
Konsey tarafından saptanan genel ulusal bütçe tahsisleri kapsamında ulusal düzeyde belirlenmiştir. 
Gündem 2000 ile ton başına doğrudan ödeme miktarı artırılmış, ekim alanlarının bir kısmını 
üretimden çekme koşuluyla bağlantı sürdürülmüş, ayrıca durum buğdayı için ha. başına ek ödeme 
yapılmıştır. İtalya ve İspanya için de ortalama verimler yükseltilmiştir. Ara Dönem 
değerlendirmesinin bir parçası olarak getirilen Tek Çiftlik Ödemesi sistemi ise arazi ile olan 
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bağlantıyı da kesmektedir7. Ancak bu yardıma hak kazanma  (çapraz uyum olarak adlandırılan) ve 
daha önce 1259/1999 sayı ve 17 Mayıs 1999 tarihli Konsey Tüzüğüyle getirilmiş olan çevre, gıda 
güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, hayvan refahı standartları, iyi tarımsal uygulamalar ve çevre 
koşulları ile bağlantılı kılınmaya devam edilmektedir. Bu uygulama ile OTP çerçevesinde verilecek 
doğrudan yardımlar için ortak kurallar getirilmekte ve bu kurallara uyulmaması halinde üretici 
verilecek yardımın kısılması/kesilmesi veya para cezaları gibi üye devletin kararına bırakılmak 
üzere belirlenen bir şekilde cezalandırılmaktadır.  

Bunun dışında büyük işletmelere yapılacak doğrudan desteklerde indirim yaparak, bu 
ödenmeyecek miktarlarla yeni kırsal kalkınma politikalarına parasal katkı sağlanacaktır. Bu 
uygulama modülasyon olarak ifade edilmektedir. 1782/2003 sayılı Tüzüğün 10. maddesi gereği AB 
üye devlet çiftçilerine ödenecek doğrudan ödeme miktarları 2005 yılında %3, 2006 yılında %4, 
2007–2012 arasında her yıl %5 kesilecektir. Bu da 2013 yılında çiftçinin aldığı yardımın başlangıç 
yılı ödemesinin %63’ü kadar olacağını gösterir. Ancak yıllık 5000 Euro ve altında yardım alanlara 
bu kesinti miktarı ek bir yardım olarak geri ödenecektir (md. 12).  

AB’de hububat üreticisinin eline geçen miktar (101,31 €/ton müdahale fiyatı + 63 €/ton telafi 
edici ödeme) olmak üzere toplam 164,31 €/ton seviyesinde olmaktadır. Ancak burada dikkate 
alınması gereken husus, telafi edici yardım alınırken üreticinin gerçek üretim miktarı üzerinden 
değil, işletmesinin yer aldığı bölgenin ortalama verimini temsil eden referans miktar üzerinden 
yardıma hak kazanmasıdır. 

Yukarıda belirtilen ödemelere ilave olarak makarnalık buğday için ayrıca geleneksel üretici 
ülkeler için aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmak üzere 285 €/ha ilave destek verilmektedir. 

Yapılacak yardımlar ülkelere göre değişen belli makarnalık buğday ekili alanlarla sınırlıdır: 
Yunanistan 617 000 ha 
İspanya 594 000 ha 
Fransa 208 000 ha 
İtalya 1 646 000 ha 
Avusturya 7 000 ha 
Portekiz 118 000 ha. 
Yukarıdaki alanlar aşıldığı takdirde o ülkedeki üreticilere yapılacak ilave destek ödemeleri 

aşılan oran kadar azaltılır. Uygulamada ülkelere, söz konusu ulusal alanları alt-alanlara bölme 
imkanı tanınmıştır. Bu durumda primdeki azaltma yalnız limitleri aşılmış alt taban alanlardaki 
çiftçiler için geçerli olur. Bunun için de limitine ulaşmamış alt taban alanlarda bulunan alanların bu 
limitlerin aşıldığı alt taban alanlara yeniden dağıtılmış olması gerekir (1782/2003 sayılı Konsey 
Tüzüğü md. 75). 

Ayrıca yine yukarıda belirtilen geleneksel alanlarda üretim yapan makarnalık buğday 
üreticilerine irmik kalitesi onaylanmış sertifikalı tohum kullanmaları halinde 40 €/ha özel kalite pirimi 
verilmektedir. Yardımdan yararlanabilmek için yüksek kaliteli olduğu kabul edilen çeşitlerin 
sertifikalı tohumlarının kullanılması gerekmektedir.  

Buğdaydan (aynı şekilde mısır ve patatesten) elde edilen nişasta ve diğer türev ürünler için ise 
bir üretim geri ödemesi verilebilir.  
 
c. Alan Sınırlamaları 
 

Zorunlu ekimden alıkoyma uygulaması arz kontrolünün bir aracı olarak 1992 reformuyla 
getirilmiştir. Ticari anlamda üretim yapan (bölgesel planlar çerçevesinde yılda 92 tonun üzerinde 
hububat üretimi için gerekli araziden fazlasına sahip olan8) üretici için getirilen zorunlu boş/nadasa 
bırakma oranı buğday/arpa ekili arazinin %15’idir. Bu daha sonra %10’a indirilmiş, 2007-2008 

                                                 
7 LMC International, Evaluation of the Common Market Organisation (CMO) in the Cereal Sector Main 

Report, October 2005. 

 
8 Wolfgang Winkler, 1992 Yılında Avrupa Topluluğunda Tarım Reformu. Çev. Gülcan Eraktan, Ankara Üniv. Yay. 1287, 
Konferanslar: 54, s.9. 
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üretim dönemi sonrası için ise bu uygulamaya son verilmiştir. Bunun dışında 1988 reformuyla 
getirilen gönüllü nadas uygulaması da devam etmektedir. 
 
3.2. Üçüncü Ülkelerle Ticarette Uyulması Gereken Kurallar 
 

Buğday ve arpa ithalatı ve ihracatı bir ithalat veya ihracat lisansının ibrazı ile olur. Bu lisanslar 
gerekli koşulları yerine getirenlere verildiği gibi, Topluluğun her yerinde geçerli olurlar. Lisans 
geçerlilik süresi içinde bir teminat yatırılır. 
 
a. İthalatla İlgili Önlemler 
 

Aksi gerekmediği sürece, Ortak Gümrük Tarifesindeki (OGT) gümrük vergisi (GV) oranları 
geçerlidir. DTÖ Marakeş Anlaşması sonucu AB’nin değişen gümrük vergileri (prelevmanlar) yerine 
geçirdiği minimum vergiye tabi ithalat fiyatı müdahale fiyatının %155’ine eşdeğerdir.  Belirli ürünler 
için müdahale fiyatının %55 artırılması ile bulunacak fiyattan söz konusu ürün için geçerli CIF 
ithalat fiyatının düşülmesi ile GV hesaplanacaktır. Bununla birlikte, söz konusu ithalat vergisi, OGT 
vergi oranını aşamaz.  

İthalat artışı nedeniyle belirli ürünlerin Topluluk piyasası üzerinde olumsuz etkilerin ortaya 
çıktığı veya ortaya çıkmasının muhtemel olduğu herhangi bir yıl içerisindeki ithalat hacminin, son 
üç yıl içerisindeki iç tüketimin belli bir yüzdesi olarak tanımlanan piyasa erişim imkanına dayalı bir 
düzeyi  (tetikleme hacmi) aşması halinde, ek bir ithalat vergisi uygulanabilir. Gene Topluluk 
tarafından DTÖ’a bildirilen düzeyin altındaki bir fiyatla (“tetik fiyatı”) yapılan ithalat ek ithalat 
vergisine tabi olabilir. 
 
b. İhracatla İlgili Önlemler 

 

İhracat geri ödemesi ihracatçılara iç piyasa fiyatlarıyla üçüncü ülke piyasalarında elde 
edecekleri dünya fiyatları arasındaki farkı karşılamaya yöneliktir. Büyük ve küçük ihracatçılar 
arasında ayrım yapılmaksızın mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılması esastır. 
 
4. Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Uygulanan Politikaların Karşılaştırmalı Olarak 
Değerlendirilmesi 

 
Türkiye ve AB’de izlenen buğday politikaları arasında genel yaklaşımlar itibariyle benzerlikler 

olmakla beraber, ayrıntılarda önemli farklılıklar vardır. Benzerlikler şu başlıklar altında belirtilebilir. 
• Hem AB’de, hem Türkiye’de piyasa destek araçlarının kullanımı azaltılmaktadır. 
• Doğrudan ödemeler AB ve Türkiye’de üründen bağımsız olarak verilmektedir. 
• Hem AB ülkeleri, hem de Türkiye 2006-2007 yıllarında yaşanan kuraklık ve dünya 

piyasalarındaki fiyat artışlarından etkilenmiştir. Stoklar hem dünyada, hem AB ülkelerinde, 
hem Türkiye’de azalmıştır. 

• İç piyasa talebini karşılayabilmek için 2008 yılı başlarında hem AB, hem Türkiye hububat 
ithalatında gümrük vergilerini indirmiş veya sıfırlamışlardır. 

Türkiye ve AB’de izlenen buğday politikaları arasındaki yaklaşım farklılıkları da şu şekilde 
sıralanabilir: 
• AB üyesi devletlerde OTP’nin oluşturulmasını izleyerek buğday üretiminde kendine yeterlilik 

sağlanmış ve ürün fazlaları verilmiştir. 1980’li yıllardan itibaren stok hacmini düşürmek ve 
piyasadaki arz-talep dengesini kurmak için üretimi azaltma çabası içine girilmiştir. Bunun sonucu 
olarak örneğin 1999/2000 üretim yılında (AB-15 için) ekmeklik buğdayda %121.3 olan kendine 
yeterlilik oranı, 2002/2003 pazarlama yılında %103’e gerilemiştir. Aynı yıllar itibariyle kendine 
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yeterlilik durum buğdayında %107.9’dan %95.5’e, inmiştir9. Türkiye’de ise üretimi azaltma değil, 
artırma beklentisi vardır.  

• AB ülkelerinde üretimi kısmanın aracı olarak ekim alanlarını boş bırakma (set-aside) 
uygulaması ve girdi (gübre ve ilaç) kullanımını azaltma politikası güdülmüştür. Arazilerin hububat 
ekiminden ayrılması zorunluluğu da yeni endüstri bitkileri üretimini sağlama veya üretimi artırma 
potansiyeli yaratmaktadır. Türkiye’de ise istenen artık üretim artışı ekim alanı genişlemesi 
şeklinde değil, girdi kullanımının etkinliğini artırma yönündedir.  

• Doğrudan ödemeler AB ve Türkiye’de üründen bağımsız olarak verilmekle beraber, AB’de 
geçmiş tahsisler üzerinden, Türkiye’de ise belli bir temele dayandırılmaksızın yapılmaktadır. 
Ancak AB’de geçmiş uygulamalar üzerinden de ödeme yapılsa, ödemenin esası bölgesel planlara 
dayandırıldığından (arazi genişliklerinin de farklı olmasının etkisiyle), bölgeden bölgeye ve 
çiftçiden çiftçiye ödenen miktar değişmektedir. Türkiye’deki farklılaşma sadece arazi 
genişliğindeki farklara dayanmaktadır. 

• AB’de bölgesel planlar gereği sulu ve kıraç koşullarda farklı referans verimler elde 
edildiğinden, hububat tarımında sulama uygulamasına başlama, hububat çeşitlerinin seçiminde 
ve girdi kullanımında farklılaşma ve bunun sonucu olarak entansifleşmenin artmasına neden 
olmaktadır. Ancak ulusal hükümetler azotlu ve fosforlu gübrelerle pestisit kullanımını kontrolleri 
altında tutmaktadırlar10.  

• AB DTÖ Tarım Anlaşmasından kaynaklanan Özel Korunma Önlemleri sayesinde Pazara 
Girişte tarife kotaları ve ek vergi uygulamaları şansına sahiptir. Türkiye ise DTÖ’ye konsolide 
edilen GV oranları dışında bir dış koruma enstrümanına sahip değildir. 

• DTÖ Tarım Anlaşması öncesi yüksek ihracat sübvansiyonlarından yararlanan AB Üye Devlet 
ihracatçıları 1995 ve sonrası ihracat sübvansiyonları azalsa bile, sürdürülen uygulamayla dünya 
piyasalarında rekabet şansı yakalamaktadır. Müdahale stoklarının eritilmesi açısından da durum 
farklı değildir. Aynı olanak, sübvansiyon için fon ayırabilse bile, DTÖ kuralları gereği Türkiye’nin 
elinde yoktur. 

• AB’de müdahaleye konu hububatta kalite standartlarının kontrolünün sıkılaştırılması ve fiyat 
rekabetinin yaratılması yemlik hububatın yemlerde katkı maddesi olarak kullanımını artırmıştır11. 
Bu geçmişteki gelişmelerin tam tersi bir durumdur. Türkiye’de ise uygulanan politikalar buğday 
(ve arpa) piyasalarında özlenen yönde bir gelişme sağlamamıştır.  

• AB’de biyodizel ve biyoetanol elde etmek için yapılan üretim ürün desenini değiştirmektedir. 
Hububat ekili alanların kolza üretimine ayrılması nedeniyle hububat alanlarının %5’i (2.7 milyon 
ha.) hububat üretimi dışına kaymıştır12 Türkiye henüz bu gelişmeyi yaşamamaktadır. 

 
4. Politika Arayışları ve Gelecekle İlgili Eğilimler  
 

AB’deki hububat müdahale alım dönemi ülkemize benzer Akdeniz kuşağında yer alan üye 
ülkelerde 1 Ağustos- 30 Nisan arasındadır. Müdahale kurumlarının minimum alım miktarı 
hububatta 80, makarnalık buğdayda 10 tondur. TMO’nun AB Hububat Ortak Piyasa Düzeni’ne 
mevzuat uyum çalışmaları kapsamında “Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım ve Satış Esaslarına 
İlişkin Uygulama Yönetmeliği”  24.01.2008 tarih ve 2/16-6 sayılı TMO Yönetim Kurulu Kararı ile 
01.06.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere kabul edilmiştir. Yönetmelikte yukarıda 
belirtilen asgari limitleri ve müdahale dönemlerine Türkiye’de bir Müdahale Kurumu olan TMO’nun 

                                                 
 9 European Commission,  Agriculture in the European Union Statistical and Economic Information 2004, 
Luxemburg, 2005 , Tablo 4.1.4.1 ve 4.1.4.2. s.11. 
10 LMC International, “Evaluation of the Common....”. s. 92. 
11 LMC International, “Evaluation of the Common....”. s. 130. 
12 OECD, Group on Cereals, Animal Feeds and Sugar Group on Meat and Dairy Products Working 
Party on Agricultural Policies and Markets, The Relatıve Impact On World Commodity Prices of 
Temporal and Longer  
Term Structural Changes In Agrıcultural Markets- World grain and oilseed markets: How we got 
here and where we go from here. TAD/CA/APM/CFS/MD(2008)5, 06-Mar-2008, 27-28 March 2008, 
s.8 
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uyumunu sağlamak üzere bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Yönetmelikte müdahale alım 
dönemlerindeki geçiş çizelge 1’de belirtilmiştir. 
 
Çizelge 1: Buğday için alım dönemleri geçiş süreci 

Alım Dönemleri Üretici, kooperatif ve üretici birlikleri Tüccar ve Şirketler 
2009/10 – 2012/13  01 Haziran    –  30 Nisan 1 Kasım    –  30 Nisan 
2013/14 – 2014/15  15 Haziran    –  30 Nisan 1 Ekim      –  30 Nisan 
2015/16       01 Temmuz  –  30 Nisan 1 Eylül      –  30 Nisan 
2016/17       15 Temmuz  –  30 Nisan 1Ağustos   –  30 Nisan 
2017/18’den itibaren  01 Ağustos   –  30 Nisan 1Ağustos   –  30 Nisan 
 

Aynı Yönetmeliğin 7. Maddesinde “tüccar ve şirketlerden yapılacak alımlarda asgari alım 
miktarı tüm dönemler için, makarnalık buğdayda 10 ton, diğer hububatta ise 80  ton olup, asgari 
tonajın alım esnasında sağlanması zorunlu” olduğu belirtilmiştir. 

Üretici, kooperatif ve üretici birliklerinin TMO’ya getirebilecekleri asgari tonaj miktarları her 
ürün cinsi için aşağıda gösterilmiş olup, bu tonajların aynı gün alım esnasında sağlanması 
zorunludur.  

Ekmeklik buğday için; 
⎯ 2009/10-2010/11 dönemleri arasında asgari    :  3 ton  
⎯ 2011/12 döneminde asgari      :  5 ton  
⎯ 2012/13 döneminde asgari    :10 ton 
⎯ 2013/14 döneminde asgari    :15 ton  
⎯ 2014/15 döneminde asgari     :25 ton 
⎯ 2015/16 döneminde asgari     :40 ton  
⎯ 2016/17 döneminde asgari     :60 ton 
⎯ 2017/18 dönemi ve sonrası asgari   :80 ton 

Makarnalık buğday için; 

⎯ 2009/10-2010/11 dönemleri arasında asgari                 :  3 ton  
⎯ 2011/12 döneminde asgari        :  5 ton  
⎯ 2012/13 dönemi ve sonrası asgari     :10 ton üzerinden alımların 

yapılması gerekmektedir. 
 

Bu yönetmeliğin uygulamaya girmesi ile Avrupa Birliği müdahale sistemine büyük ölçüde uyum 
sağlanacak, bu şekilde üreticilerin örgütlü davranış alışkanlığının geliştirilmesine ve AB’ye uyumlu 
alım standartları vasıtasıyla kalitenin daha etkili bir unsur olmasına katkıda bulunulacaktır.  

Türkiye’de uyum ve reform çalışmaları sürerken AB’de de kapsamlı olarak tarım reformu 
uygulamaları devam etmektedir. Buğday için düşünülen gelecek, OTP için oluşturulmaya çalışılan 
temel çizgilerin bir yansıması olacaktır. Diğer ürünler için geçerli olacak tek OPD’nin kuralları 
buğdayda da uygulanacaktır.  Ara dönem reform değerlendirmesi olarak ele alınan “sağlık 
taraması”nda ekim alanlarının boş bırakılması uygulamasına son verilmesi, Tek Ödeme Sisteminin 
daha sadeleştirilerek devamı yönünde değişiklikler gündeme gelmektedir. Ayrıca 2014 yılı sonrası 
arazilerin boş bırakılması uygulamasından tamamen vazgeçilmesi öngörülmektedir.  
 

Ancak gelecekte AB’nin hububat açısından talebi karşılayacak bir üretim trendi göstermediği, 
hububat alanlarının biodizel hammaddesi yağlı tohumlara ayrıldığı görülmektedir. Yapılan 
projeksiyonlara göre AB’nin 2017-2018’de 10 milyon tonluk ithalatla dünyanın en büyük buğday 
ithalatçısı olması beklenmektedir13.  
 
 

                                                 
13 OECD,Trade and Agriculture Directorate Committee For Agriculture Group on Cereals , Animal Feeds and Sugar 
Group on Meat and Dairy Products Working Party on Agricultural Policies and Markets, REVIEW OF BASELINE 
PROJECTIONS FOR THE 2008-2017 OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 
TAD/CA/APM/CFS/MD/RD(2008)1, 17-Mar-2008,  27-28 March 2008, s.17 
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5. Buğdayda Geleceğe Yönelik Analizler 
5.1. Ürün Verileri 
 

Buğday ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen rakamların hazırlanan TUBİTAK 
Projesi bilgi akışı sırasında toplanmış olması nedeniyle hesaplamalar 2005 yılına kadar olan 
dönemi kapsamaktadır.  
 
Çizelge 2 Buğday sektörüne ilişkin veriler 

Alan Üretim Verim İhracat İhr. fiyatı İthalat İth. 
fiyatı 

Üre. 
fiyatları 

Yıllar 
1000 

ha 1000 ton Kg / ha 1000 ton $ / ton 1000 
ton $/ton YTL 

1980 9020 16500 1829,3 338,0 154 0,0 174 0,09
1981 9250 17000 1837,8 315,5 170 272,3 174 0,17
1982 9000 17500 1944,4 296,2 172 525,3 174 0,24
1983 9230 16400 1776,8 609,9 163 12,9 155 0,25
1984 9000 17200 1911,1 292,0 155 836,0 173 0,26
1985 9350 17000 1818,2 268,9 179 781,9 153 0,28
1986 9350 19000 2032,1 16,2 113 788,2 124 0,28
1987 9415 18900 2007,4 296,6 95 370,9 88 0,28
1988 9435 20500 2172,8 1993,2 99 9,9 292 0,26
1989 9351 16200 1732,4 539,5 125 2036,8 184 0,32
1990 9450 20000 2116,4 25,0 176 2180,7 177 0,34
1991 9630 20400 2118,4 2307,3 89 198,3 112 0,34
1992 9600 19300 2010,4 3804,5 90 94,0 148 0,38
1993 9800 21000 2142,9 648,7 116 1221,0 147 0,36
1994 9800 17500 1785,7 980,0 90 495,9 153 0,36
1995 9400 18000 1914,9 232,8 97 1253,3 194 0,39
1996 9350 18500 1978,6 7,5 254 2214,9 225 0,41
1997 9340 18650 1996,8 15,4 243 2551,8 179 0,45
1998 9400 21000 2234,0 1109,3 147 1721,5 135 0,49
1999 9380 18000 1919,0 1600,5 93 1623,0 115 0,44
2000 9400 21000 2234,0 964,9 99 963,7 131 0,40
2001 9350 19000 2032,1 706,2 109 346,8 143 0,40
2002 9300 19500 2096,8 0,7 298 1116,6 135 0,43
2003 9100 19000 2087,9 0,8 438 1846,3 150 0,47
2004 9300 21000 2258,1 0,7 423 1065,4 208 0,49
2005 9250 21500 2324,3 74,8 139 134,0 184 0,42

 
5.2. Buğday  Trend Grafikleri 
 

Çiftçi eline geçen fiyatların son 25 yılda bazı yıllardaki düşmeler hariç reel olarak sürekli artış 
trendi göstermektedir. Bu durumun, AB ile olan rekabet şansını olumsuz yönde etkilediği 
söylenebilir. 
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Reel Üretici Eline Geçen Buğday Fiyatları Trendi 
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Şekil 1. Reel fiyatlarla türkiye’de üretici eline geçen buğday fiyatları trendi 
 

Buğday sektörü ile ilgili ekim alanı, üretim ve verim trendleri aşağıdaki grafikte 
gösterilmektedir. Ekim alanlarında 90’lı yılların ortalarına kadar bir artış olurken, daha sonra bir 
düşüş eğilimi başlamıştır. Üretim ve verimde çok hızlı zikzaklara rağmen bir artış görülmektedir. 
Üretim ve verimdeki aynı yönde zikzakların, iklim şartlarından kaynaklandığı ve üretimdeki 
değişmelerin hemen hemen tamamen verimdeki değişmelerden kaynaklandığı görülmektedir. 
Özellikle verimdeki artış eğiliminin daha hızlanarak devam etmesi, AB’ye uyum açısından olumlu 
bir husustur.   

 

Buğday Sektörü Ekim Alanı, Üretim ve Verim Trendleri
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Şekil 2 Türkiye’de buğday ekim alanı, üretim ve verim trendleri 
 
 

Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamları, üretim ve iç tüketim ile kıyaslandığında çok küçük 
kalmaktadır. Grafikte de görüldüğü gibi zaman zaman ihtiyaca binaen yapılan ihracat ve ithalat çok 
değişken bir yapı göstermektedir.   
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Buğday Sektöründe İhracat, İthalat ve Fiyatları
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Şekil 3 Türkiye’de buğday ihracat ve ithalat fiyatları  
 
5.3. Türkiye ve AB’nin Üretim, Verim ve Fiyat Eğilimleri Karşılaştırması 

 
Türkiye’nin buğday üretimi AB (27 üyeli) üretiminin 16’sı (2006/2007 dönemi) kadardır.  AB’nin 

toplam üretiminin Türkiye’nin yaklaşık 6 katı olduğu, buğday üretiminde Türkiye’nin çok üzerinde 
üretimle Fransa’nın en önde geldiği, önemli diğer buğday üreticisi Almanya’nın üretiminin ise 
Türkiye ile baş başa olduğu, hatta son yıllarda biraz geçtiği görülmektedir.    

Buğday Üretiminin AB ile Mukayesesi
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Şekil 4 Türkiye’de ve bazı AB ülkelerinde buğday üretimi 
 

AB’ye uyum açısından Türkiye’nin önündeki en önemli yapısal problemlerden biri, tarımsal 
ürünlerin çoğunda olduğu gibi buğday üretiminde de verimin düşüklüğüdür. Aşağıdaki tabloda bu 
durum net olarak görülmektedir. AB’nin ortalama buğday verimi Türkiye’nin iki katından daha 
fazladır. Diğer taraftan, Türkiye’de verimliliğin yüksek olduğu Trakya bölgesi, AB ortalamasına biraz 
yaklaştığı, AB’de verimliliği düşük üç ülke ortalamasının Türkiye ortalaması düzeyinde olduğu 
görülmektedir. Özellikle 2000’li yıllardaki verimlilik artışı, AB ortalamasına yaklaşmak açısından 
umut verici bir gelişmedir. 
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Buğday Verimliliğinde AB ile Türkiye'nin Mukayesesi
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Şekil 5 Türkiye’de bazı bölgeler itibariyle buğday verimliliği 
 

Buğday fiyatları, AB’ye uyum ve rekabet edebilirlik açısından verimlilik yanında ikinci önemli 
kıstastır. 1990’lı yılların başında AB ülkelerinin altında olan çiftçi eline geçen buğday fiyatları, 
2000’li yıllara kadar düşüş yaşamasına rağmen AB ülkelerinin üzerine çıkmıştır. Özellikle 2001 
yılından itibaren hızla artan fiyatlar AB ülkeleri ile olan aralığı gittikçe açmıştır. Bu durum, AB ile 
rekabet açısından olumsuz bir görünüm vermektedir.  

 

Çiftçi Eline Geçen Buğday Fiyatlarının Seçilmiş İki AB Ülkesi ile Kıyaslaması
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Şekil 6 Türkiye’de ve bazı AB ülkelerinde çiftçi eline geçen buğday fiyatları  
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5.4. Yapısal Modeller 
 
Çizelge 3. Buğday uretim modeli : en küçük kareler yöntemi, 25 gözlem (1981-2005)  

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-değeri  
Const -612,843 1166,07 -0,5256 0,60561  
VERIM 9,56352 0,617018 15,4996 <0,00001 *** 
B_FIY_1 3627,98 1657,46 2,1889 0,04203 ** 
SP_FIY_1 -1708,49 4861,55 -0,3514 0,72935  
MFIY -836,545 654,252 -1,2786 0,21727  
DGD 58,3488 490,402 0,1190 0,90661  
KRIZ -54,5862 283,068 -0,1928 0,84925  
 Mean of dependent variable = 18922 
 Standard deviation of dep. var. = 1586,01 
 Sum of squared residuals = 2,31766e+006 
 Standard error of residuals = 358,83 
 Unadjusted R2 = 0,961609 
 Adjusted R2 = 0,948812 
 F-statistic (6, 18) = 75,1439 (p-değeri < 0,00001) 
 Durbin-Watson statistic = 1,07932 
 First-order autocorrelation coeff. = 0,431991 
 Log-likelihood = -178,438 
 Akaike information criterion = 370,877 
 Schwarz Bayesian criterion = 379,409 
 Hannan-Quinn criterion = 373,243 
 

Üretim modelinin açıklayıcılığı yüksek, verim ve fiyat istatistik olarak önemli, tüm değişkenlerin 
işareti doğru ve otokorelasyon yoktur.  
 
Çizelge 4. Buğday tüketim modeli: en küçük kareler yöntemi, 26 gözlem (1980-2005) 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-değeri  
const 486,661 33,3303 14,6012 <0,00001 *** 
Fiyat -0,601973 0,377085 -1,5964 0,12405  
Gelir -0,0609416 0,0306184 -1,9904 0,05857 * 
 
 Mean of dependent variable = 326,603 
 Standard deviation of dep. var. = 34,3419 
 Sum of squared residuals = 14490,7 
 Standard error of residuals = 25,1004 
 Unadjusted R2 = 0,508526 
 Adjusted R2 = 0,465789 
 F-statistic (2, 23) = 11,899 (p-değeri = 0,000283) 
 Durbin-Watson statistic = 3,02855 
 First-order autocorrelation coeff. = -0,52555 
 Log-likelihood = -119,094 
 Akaike information criterion = 244,187 
 Schwarz Bayesian criterion = 247,961 
 Hannan-Quinn criterion = 245,274 
 

Buğday tüketim modelinin açıklayıcılığı % 50, gelir istatistikî olarak önemli ve değişkenlerin 
işaretleri doğru ve otokorelasyon yok. 
 
5.5. Buğday ile İlgili Esneklikler 
 

Bu çalışmadan ve önceki çalışmalardan elde edilen esneklik değerleri önemli farklılıklar 
göstermektedir. Hangisinin kullanılması hususunda, ekonomik teori açısından uygun olan 
ortalamaya yakın değerleri almak doğru olacaktır.  
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Esneklik Çalışma Diğer Kaynaklar 
A r z 

Fiyat (t) 0,28*
Fiyat (t-1) 0,0663 0,08**
Çapraz (Rakip) Ş.pancarı -0,0086 -0,03**
Çapraz (girdi) 

T a l e p 
Fiyat -0,2047 -1,092***
Gelir 0,2854 0,658***
Çapraz (İkame) 
* Koç, A, V. Uzunlu, A. Bayaner: Türkiye’de tarımsal ürün projeksiyonları, 2000-2010 
** Yavuz, F., V. Dağdemir, O. Demir:  Türkiye Buğday Üretiminde Tarım Bölgelerine Ait Arz Esnekliklerinin Tespiti Üzerine 
Bir Araştırma 
*** Akbay, C., İ. Boz, W. S. Chern: Household Food Consumption in Turkey 
 
5.6. Uzun Dönem Esneklikleri 
 
Çizelge 5. Üretim miktarı, alanı (sayısı) ve üretici fiyatı zaman serileri için dickey-fuller testleri 
Üretim 
Miktarı 

0.0010 
(0.49) 

7.3481 
(3.68) 

-0.7461 
(-3.67) 

11.2103 
(5.44) 

0.0078 
(3.24) 

-1.1500 
(-5.44) 

-41.8224 
-51.3949 
-59.1355 

Üretim 
Alanı 

0.0001 
(0.27) 

3.6372 
(2.62) 

-0.3977 
(-2.62) 

3.5038 
(2.38) 

-0.0002 
(-0.34) 

-0.3828 
(-2.39) 

-128.3219 
-132.8541 
-130.9824 

Üretici 
Fiyatı 

-0.0807 
(-3.51) 

-0.3144 
(-5.02) 

-0.3336 
(-6.31) 

-0.8304 
(-5.79) 

0.0156 
(3.83) 

-0.5980 
(-7.71) 

-27.7801 
-44.2884 
-55.0724 

 
Çizelge 6. Hata düzeltme modeli kullanılarak ürünlerin üretimindeki kısa ve uzun dönem ilişkileri 

Kesme 9.7636 59.92 0.0165 1.16   

Üretici Fiyatı 0.0230 0.27 -0.0787 -0.91   

Şekerpancarı Fiyatı -0.0399 -0.37 0.1598 1.63   

DK89 -0.1427 -1.58 -0.1700a -2.77   

K89 0.0006 0.01 -0.0357 -0.36   

DK99 -0.1438 -1.47 -0.1452a -2.39   

K99 0.0303 0.35 0.0230 0.25   

GD01 -0.0642 -0.73 -.1544a -2.41   

Trend 0.0088 1.05 -------- --------   

Ut-1 -------- -------- -0.6166a -2.56 -0.7542 -3.74 

R2 0.5773 0.7908   
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5.7. Zaman Serisi Trend Tahminleri 
 

Buğday Üretimi Zaman Serisi Trend Tahmini
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Şekil 7 Türkiye’de buğday üretimi zaman serisi trendi 

Buğday Ekim Alanı Zaman Serisi Trend Tahminleri
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Şekil 8 Türkiye’de buğday ekim alanı zaman serisi trendi 
 
 
 

Buğday Verimi Zaman Serisi Trend Tahminleri
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Şekil 9. Türkiye’de buğday verimi zaman serisi trendi 
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Buğday Fiyatları Zaman Serisi Trend Tahminleri
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Şekil 10 Türkiye’de buğday fiyatları zaman serisi trendi 
 

Buğday İhracatı Zaman Serisi Trend Tahminleri
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Şekil 11 Türkiye’de buğday ihracatı ve ithalatı zaman serisi trendi 
 

Buğday İthalatı Zaman Serisi Trend Tahminleri
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Şekil 12. Türkiye’de buğday ithalatı zaman serisi trendi 
 
5.8. Refah Analizleri  
 

AB fiyatının Türkiye fiyatı olarak kabul edilmesine dayandırılan refah analizleri, öngörülen 
politika senaryolarını arz eğrisi, talep eğrisi, piyasa fiyatı ve piyasa miktarıyla ilişkilendirerek 
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toplumun kesimleri (üretici, tüketici ve vergi ödeyenler) üzerine etkilerini ayrı ayrı ve toplamda (net 
olarak) tespit eder. Bu etkinin net etkisi pozitif ise bu politika kabul edilir bir politika olarak kabul 
edilir. 
 
Çizelge 7. Refah analizi temel verileri 
Veri ve birimi 2008 2014 
Üretim (kg) 20.792.640.000 21.726.250.000 
İhracat (kg) 562.700.000 908.000.000 
İthalat (kg) 956.400.000 977.000.000 
Tüketim (kg) 21.186.340.000 21.795.250.000 
Fiyat (YTL/kg) 0,4845 0,5573 
Arz Esnekliği 0,0477 0,0477 
Talep Esnekliği -0,143 -0,143 
Arz fonksiyonu sabiti 19.800.831.072 20.689.907.875 
Arz fonksiyonu fiyat katsayısı 2.047.077.251 1.859.576.754 
Talep fonksiyonu sabiti 24.215.986.620 24.911970.750 
Talep fonksiyonu fiyat katsayısı -6.253.140.599 -5.592.536.784 
Denge fiyatı (YTL/kg) 0,4502 0,4455 
Üretici rantı (YTL) 9.833.768.367 7.007.843.664 
Tüketici rantı (YTL) 35.890.845.210 42.470.254.633 
Sosyal rant (YTL) 45.724.613.577 54.289.517.025 
 

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi bugünkü şartlarda (2008) AB fiyatının Türkiye fiyatı olarak 
kabul edilmesi, yani AB ile ortak pazara girmiş olmamız durumunda düşük AB fiyatından dolayı 
doğal olarak iç üretim azalıp iç tüketim artacak ve Türkiye net ithalatçı bir ülke konumuna 
geçecektir. Yaklaşık 3 milyon ton bir ithalat AB’den Türkiye’ye gerçekleşecektir. Bu artan ihracatın 
nedeni, fiyat düşmesi sonucu iç üretimin düşmesi ve iç tüketimin artmasıdır. Tüm bu gelişmelerin 
doğal sonucu olarak, tüketici düşük fiyat ve daha fazla tüketimden yararlanacağı için refahı 
artarken, üretici AB rekabeti ve düşük fiyat karşısında refah kaybına uğrayacaktır. Fakat tüketicinin 
refah artışı, üreticinin refah azalışından daha fazla olacağından sosyal, yani net refah artacaktır. 
 

    
        PAB :  AB fiyatı 
             Pe, Qe :  Denge fiyat ve miktarı  
        Qa :  İç üretim 
        Qt :  İç tüketim 

 Pe         Qt-Qa :  İhracat  
  PAB a       b  c   ∆ÜR :  -a 
        ∆TR :  a+b+c 
        ∆SR :  b+c 
         
     0   Qa     Qe    Qt   
 
AB Fiyatının Türkiye Fiyatı Olmasının Refah Etkileri (AB fiyatının düşük olması) 
 

Veri ve birimi 2008 2014 
Üretim (kg) 20.156.613.098 20.999.899.320 
Tüketim (kg) 23.129.190.784 23.979.694.868 
Net ihracat (kg) -2.972.577.686 -2.979.795.548 
Üretici refahındaki değişme (YTL) -6.361.466.469 -8.344.416.962 
Tüketici refahındaki değişme (YTL) 6.823.256.412 8.926.371.033 
Sosyal (net) refahtaki değişme (YTL) 461.789.943 581.954.071 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 471

6. Sonuç ve Öneriler 
 

Türkiye’nin AB üyeliğinin buğday üretimi ve tüketimini ne yönde etkileyeceğini belirleyen 
unsurlar Türkiye’nin ve AB’nin üretiminde, talebinde yaratacağı değişiklikler ve bunun sonucunda 
ortaya çıkacak olan yeni denge fiyattır. Yukarıda en basit şekliyle yapılan analizler bile Türkiye’nin 
AB’ye katılımıyla AB’deki üretiminin en az Almanya’nın üretimi kadar artacağı, ama büyük 
nüfusuyla getireceği buğday talebinin (tam üyeliğin Türkiye’de yaratacağı gelir artışı ve dolayısıyla 
gıda tüketim deseni üzerindeki etkisinin ihmal edilmesi durumunda) AB’de stok yaratılmasında 
tetikleyici olmayacağı değerlendirilmektedir.  

Gelir ve fiyat esnekliği konusunda yapılan çalışmalarda, ele alınan verilerin ne olduğuna bağlı 
olarak bazı farklılıklar görülebilir. Gene, buğday gibi Türkiye’de çoğunlukla kuru koşullarda 
yetiştirilen bir ürünün çapraz elastikiyetinin aynı şekilde kuru koşullarda yetişen ayçiçeği veya arpa 
gibi ürünler için hesaplanması yoluna da gidilebilir. Burada sadece bir örnek olarak bu 
hesaplamalar yapılmıştır. 

Hesaplamalarda Türkiye ve AB’nin geçmiş yıllardaki fiyatları esas alınmıştır. 2008 yılında 
yaşanan gıda krizi sonrası artan fiyatlar göz önüne alındığında hesaplamalar geçmiş dönem verileri 
esas alınarak yapıldığından, düşük AB fiyatları karşısında Türk buğday üreticisinin ve tüketicisinin 
refahındaki değişme beklentisi konusunda bir fikir jimnastiği özelliği taşımaktadır.  

Bunun dışında refah değişimlerini hesaplamada bir diğer unsur da Türkiye’de ve AB’de 
buğday çiftçilerinin aldıkları yardımlar, bunun üretici ve vergi mükellefi üzerindeki etkileridir. Bu 
husus da dikkate alınmayarak, hesaplamalarda fiyatlar konusunda yoğunlaşılmıştır.  

Tam üyelik sonrası sadece taraflar arasındaki gümrük vergilerinin kalkmasına bağlı olarak 
ithalat/ihracat miktar ve değerleri değişmeyecektir. Türkiye AB’nin Ortak Gümrük Tarifesini 
uygulayacağından, üçüncü ülkelerle olacak dış ticareti de Türkiye’dekinin altında tutulan AB’deki 
gümrük vergisi oranlarına bağlı olarak yeni bir dengeye kavuşacak, üçüncü ülkelerden olan ithalat 
da artabilecektir. Kuşkusuz bunu etkileyecek olan dünya fiyat düzeylerindeki gelişmelerdir. Ama 
Türkiye’deki yeni piyasa dengelerinin oluşmasında sadece AB fiyatlarının değil, dünya piyasa 
fiyatlarının ve Türkiye’nin gümrük vergisi değişikliklerinin de etkisi olacaktır.  

Dünya fiyatlarının oluşmasında gıda üretimindeki azalma fiyat artırıcı yönde etkide bulunurken, 
Dünya Ticaret Örgütü Doha Kalkınma Gündemi sonrası ortaya çıkacak gümrük vergilerini azaltma 
taahhüdü de ithalatı teşvik edici bir özellik taşımaktadır.  

Buraya kadar dikkate alınan ve ihmal edilen bütün bu hususlar olası bir tam üyeliğin bir 
tarımsal üretim alt sektörü, örneğimizde buğday üzerine ne gibi etkiler yapabileceğini ortaya 
koymaktadır. Karmaşık bir ilişkiler bütünü vardır ve bir parametredeki değişme bile sonucu 
etkileyecektir.  

Türkiye için (eğer uygulanan politikalar da Türkiye’nin tam üyeliğine kadar bir daha 
değişmezse) verilecek buğday yardımı geçmiş yılların üretimi referans alınarak alınabilecek yardım 
miktarının aynı üretim devam ediyormuş gibi kabul edilerek o miktar üzerinden verilmesi şeklinde 
olacaktır. AB’de ülkeler arasında ve bazı ülkelerde de bölgeler arasında verim farklılıkları olduğu 
için, verim referans değerleri bölgelere göre farklılık arz etmektedir. Türkiye için hangi verim değeri 
esas alınacaktır? Şekil 5’te görüldüğü gibi Türkiye ortalaması ile bölgeler ortalaması (örneğin 
Trakya veya Çukurova’daki) verimlilik birbirinden çok büyük farklar göstermektedir ve eğer yardım 
Türkiye ortalaması üzerinden verilirse yüksek verimle üretim yapan bölge üreticilerine çok büyük 
haksızlık yapılmış olacaktır. 

Bütün bu bilgiler tam üyeliğin Türkiye’de buğday alt sektörü üzerine yapacağı etkilerin burada 
örnekleri verilen hesaplamalarla tamamen açığa kavuşamayacağının, etki analizine esas 
alınabilecek faktörlerin ve buna bağlı olarak geliştirilebilecek senaryoların çok çeşitli olduğunu 
göstermektedir. Ama Türkiye’nin ele aldığımız ürün açısından tam üyelikten zararlı çıkmaması için 
daha tam üyelik öncesi verimini artırması ve daha düşük korumacılık ortamında da rekabet 
edebilecek bir güce kavuşabilmesinin yollarını değerlendirmesi gerekmektedir.  
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Özet 
 

Tahıllarda kendini derin hissettiren ve gıda krizi olarak adlandırılan fiyat artışları birbirleriyle ilişkili altı 
faktörden kaynaklanmıştır. Bunlar: dünya nüfusundan kaynaklanan talep tarafının yapısal dönüşümü, yetersiz 
tarımsal yatırımlar, tarımsal üretimin birincil derece belirleyicisi durumunda olan iklim değişikliği, petrol 
fiyatlarındaki artış, biyoyakıt talebine olan artış ve 2002 yılından bu yana yatırımcıların tahıla dönük spekülatif 
yatırımlar, tarım girdilerinde ve ulaştırma maliyetlerinde son on yılda meydana gelen artışlar ve değeri düşen 
ABD dolarıdır. Bazı kuruluşların tahminlerine göre de bu fiyat seviyeleri düşme eğilimi gösterse de gelecek on 
yılda da yüksek seviyede kalacaktır. Yüksek fiyat seviyelerine bağlı olarak dünya ve Türkiye stok-kullanım 
oranları son yirmi yılın en düşük seviyelerine inmiş, gelecekte de bu seviyesinin düşük kalacağı tahmin 
edilmektedir. Buğday ekiliş alanlarında kayda değer bir değişme olmayacağı ancak az da olsa üretiminde 
verimden kaynaklı artışlar olacağı beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Buğday piyasaları, Biyoyakıt, Türkiye. 
 

Developments in the World Wheat Markets and Production, Disappearance 
and Trade of Wheat in Türkiye 

 
Abstract 
 

Increases in prices, called food crisis and observed heavily in cereal markets, resulted form six 
interrelated factors. These are strucural transformation of the demand side caused by increasing world 
population, low investment in agriculture, climate change, stil a primary determinant of the agricultural 
production, rise in the cost of the oil and demand for biyofuel, speculative investment particularly in grains, rise 
in the cost of farm inputs and transportation, and declining US dollar. Based on the projections carried out by 
some institutions, prices will decrease but be at this current high level in the next ten years. Stok to use ratio 
are the lowest of the last two decades and will stay low in the near future. It is also estimated that area sown 
to wheat will stay stil but production will increase somewhat due to advances in yield. 
 
Key Words: Wheat markets, Biofuel, Türkiye. 
 
1.Giriş 

 
2007/2008 dünya buğday üretiminin 600 milyon ton civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Buna karşın toplam tüketim 615 milyon ton civarında tahmin edilmektedir. Dünya buğday 
stoklarının son 30 yılın en alt seviyesinde olması dünya buğday piyasasında fiyatların ani 
yükselişini açıklayan faktörlerden birisidir. Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerde 
2007 yılında yaşanan kuraklığın etkisi ile sert üretim düşüşleri yaşanmıştır. Özellikle geleneksel 
olarak buğday ihracatçısı olan Ukrayna’da üretim tahmini 18 milyon tondan 13 milyon tona 
gerilemiştir. Bu durum karşısında Ukrayna’da hükümet buğday ihracatına kısıtlama getirmiştir. 
AB’nin önemli üreticileri olan Almanya, Fransa ve İngiltere’de hem üretim hem de kalite kayıpları 
söz konusudur. Dolayısı ile ihracat açısından AB eski performansını yakalayamayacağı 
değerlendirilmektedir. Diğer yandan giderek artan bir şekilde tahıllar biyoyakıt üretiminde 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu da önümüzdeki yıllarda fiyatların eski düzeyine gelmesi ile ilgili 
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kuşkular uyandırmaktadır. Bu gelişmeler buğdayın ton fiyatını dünya piyasasında 400 dolar 
bandına taşımıştır. Küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık, gelişmekte olan ülkelerde artan 
tüketim ve artan biyo yakıt üretimi nedeniyle stoklarda görülen düşüş, Avrupa borsalarında işlem 
gören buğdayın da ton başına fiyatının bu yıl içinde 130 Euro civarından 237 Euro’ya kadar 
fırlamasına neden olmuştur. 

Türkiye 2007 yılında özellikle iç ve orta Anadolu’da verim kayıplarının yaşanmasına neden 
olan kuraklıkla karşı karşıya kaldı. 2005 yılında 21.5 milyon ton olan toplam üretimimiz 17.7 milyon 
tona gerileyecektir (TUİK 2008). Dünya fiyatları artarken iç fiyatlarda da benzer gelişmenin 
yaşanması beklenmektedir. Son yaşanan gelişmelerle birlikte buğdaya uygulanan gümrük 
vergisinde de yeni düzenlemeler yapılmıştır.  

Bu çalışmanın temel amacı dünyada yaşanan gelişmeler ışığında buğday piyasasındaki olası 
gelişmeleri tartışmak ve bunların Türkiye buğday ekim alanları ve ticaretine olabilecek etkilerini 
değerlendirmektir. Çalışmanın verilerini yurt içi üretim, tüketim ve ticaret rakamları ile uluslararası 
kuruluşlar tarafından yapılan üretim, tüketim, ithalat, ihracat ve stok projeksiyonları oluşturacaktır.  
 
2. Dünya Buğday Arz ve Kullanımı 
 

Tarım piyasaları değişimden geçmektedir. Henüz kesinleşmemesine rağmen yapısal değişimi 
etkileyen faktörlerin başında biyoyakıt talebi gelmektedir. Tarım piyasaları hem üretim hem de talep 
açısından enerji piyasaları ile hiç olmadığı kadar ilişkili hale gelmiştir. Bir taraftan yükselen petrol 
fiyatları ve buna bağlı olarak artan maliyetler tarım ürünleri fiyatlarını artırırken aynı zamanda 
biyoyakıt talebi bu fiyat artışlarını daha da körüklemektedir. 

Çin ve Hindistan gibi gelişen ekonomilerin tarım piyasalarına etkileri de değişimi getiren diğer 
bir faktördür. Gelişen ekonomiler hızlı büyümektedir ve ham ve işlenmiş tarım ürünleri talebi de 
artmaktadır. Gelişen ekonomilerin arza katkıları da önemli hale gelmiştir. Bu gelişmeler dünya 
ticaret hacmini artırmaktadır. 

FAO (2008) Crop Prospects and Food Situation raporunda dünya tahıl piyasalarındaki 
gelişmeleri incelemiştir.  Takip eden bölümlerde bu rapordan yararlanılıştır. OECD ülkelerinde 
gelecek 10 yılda beklenen buğday üretim ve tüketim miktarları diğer ülkelere göre daha düşük 
kalmaktadır. Dünyada buğday üretim artışı yıllık ortalama olarak 0.7 beklenirken OECD ülkelerinde 
bu %1 tahmin edilmektedir. OECD ülkeleri dışındaki ülkelerde bu artış % 0.5 olarak tahmin 
edilmektedir. Dünyada buğday tüketim artışı yıllık ortalama olarak %0.8 beklenirken OECD 
ülkelerinde %0.9 tahmin edilmektedir. OECD dışı ülkelerde dolayısıyla üretim artışı daha düşük, 
tüketim artışı daha yüksek tahmin edilmektedir. 

Kuzey yarımkürede 2008 yılında buğday üretiminde olumlu bir gelişme beklenmektedir. Bu 
artışla birlikte dünya buğday üretiminin de artacağı tahmin edilmektedir. Avrupa’da buğday ekilişi 
yapılan ülkelerin çoğunda kışlık buğday ekim alanlarında bir genişleme olduğu ve 2007 yılına göre 
yüksek verim beklendiği rapor edilmektedir. ABD’de de beklendiği kadar yüksek olmasa da ekiliş 
alanlarında artış olmuştur. Asya’da önemli üretici olan Çin, Hindistan ve Pakistan’da bir önceki yıl 
üretimine yakın bir üretim beklenmektedir. Mısır hariç, Kuzey Afrika’da kuraklıktan dolayı üretimin 
nasıl gerçekleşeceği çok netlik kazanmamıştır. Buğdayın gıda ve yem olarak kullanımında da 
artışlar olacağı beklenmektedir (FAO, 2008). Dünya buğday arz ve kullanımı Çizelge 1’de 
verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Dünya buğday arz ve kullanımı (milyon ton). 

 2005/06 2006/07 2007/08 
% değişim 
(son iki yıl)

Üretim 626.7 596.1 603.2 1.2
Arz 806.3 778.9 765.0 -1.8
Kullanım 620.1 621.3 619.9 -0.2
Ticaret 110.5 113.3 107.0 -5.5
Yıl sonu stoğu 182.8 161.8 146.8 -9.3

Kaynak: FAO, 2008. Crop Prospects and Food Situation. No.1, February. 
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Tahılların gıda ve yem olarak kullanım seviyesi büyük değişiklikler göstermemektedir. Ancak 
gıda ve yem kullanımına ek olarak son yıllarda hızlı büyüyen biyoyakıt sektörünün talebi tahıl 
talebinin asıl kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyada, 95 milyon tonu mısır olmak üzere 
yaklaşık 100 milyon ton tahılın biyo yakıt amaçlı kullanıldığı tahmin edilmektedir. Mısırı etanol 
üretiminde en çok kullanan ülke ABD’dir (FAO, 2008). Mısırın etanol olarak kullanımı diğer tahıllara 
olan talebi artıracağı kesin gibidir. 

Tahıllara olan talebin yüksekliği ve tahıl üretiminde 2007 yılındaki daralmadan dolayı 2008 
yılında dünya tahıl stoklarında %5 düşüşü ifade eden 22 milyon tonluk bir azalmayla 405 milyon ton 
seviyelerine gerileyeceği tahmin edilmektedir ki bu seviye 1982 yılından bu yana gözlemlenen en 
düşük stok seviyesidir. Mevcut tahminlere göre stok-kullanım oranı da önceki yıla oranla %1 lik bir 
azalmayla %19.2 seviyelerine gerileyecektir. Dünya tahıl stoklarındaki beklenen bu daralmanın en 
çok kendini buğdayda göstereceği tahmin edilmektedir. Dünya buğday stoklarının 2008 yılında 15 
milyon ton düşüşle 147 milyon ton seviyelerine geleceği tahmin edilmektedir. Bu düşüş buğday 
stoklarının 1983 yılı seviyelerine geri götürecektir. Stoklardaki düşüşün sebepleri olarak ana 
ihracatçı ülkelerdeki üretimde daralma, kuvvetli iç talep ve ihracat olarak gösterilebilir. Dünya 
buğday stokları Çizelge 2’de verilmiştir.  
 
Çizelge 2. Dünya buğday stokları (milyon ton). 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toplam tahıllar 486.3 417.5 469.9 472.6 427.4 405.3
Buğday 204.4 162.5 179.6 182.8 161.8 146.8
Temel ihracatçılar 39.1 39.0 56.4 59.8 39.5 28.8
Diğerleri 165.3 123.5 123.3 122.3 122.3 117.9
Temel ihracatçı ülkeler: Arjantin, Avustralya, Kanada, AB, ABD. 
Kaynak: FAO, 2008. Crop Prospects and Food Situation. No.1, February. 

 
Dünya buğday stoklarındaki bu düşüşün yaklaşık 11 milyon tonu temel ihracatçı ülkelerin 

üretimlerindeki düşüşün, kuvvetli iç talebin ve ihracatlarının bir sonucu olan arzlarındaki 
daralmadan kaynaklanmaktadır. ABD’de buğday stokları son 60 yılın en düşük seviyesindedir ki 
bunun sebebi diğer ihracatçı ülkelerdeki ihracat arzında daralma olarak belirtilmektedir. AB’de de 
bir önceki yıla göre 3 milyon ton düşüşle stokların 9.5 milyon ton olacağı belirtilmektedir.  AB’de de 
stokların bu düşüşü bir önceki yıldaki üretim düşüşünden kaynaklanmaktadır. AB’nin ihracatı da 
dolayısıyla daralacaktır. 

Dünya tahıl ticareti de yine bir rekorla 258 milyon ton seviyelerinde olacaktır. Bu artış AB nin 
mısır ve sorgum talebinden kaynaklanmaktadır. Ticaretteki bu artışa rağmen düşük gelirli ve gıda 
güvencesi düşük ülkelerin ithalatlarında 2 milyon tonluk bir daralma olması beklenmektedir.  

Dünya buğday ticaretinin ise 2007/08 sezonunda bir önceki yıla göre 6 milyon ton düşüşle 107 
milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.  Buğday stoklarındaki düşüşün sebebi olarak Hindistan’da 
üretimin önceki yıla göre daha yüksek olması ve kendi stoklarının artmış olması olarak 
gösterilmektedir. Hindistan önceki yıla göre 4 milyon ton daha az ithalat yapacaktır. Brezilya, 
Cezayir, Endonezya, Pakistan ve Nijerya’nın da ithalatı azalma olacağı ama Tunus gibi kuraklığın 
vurduğu ülkelerin ithalatlarının iki kata kadar artacağı tahmin edilmektedir. Üretimdeki azalıştan 
dolayı AB’nin ithalatının da artacağı tahmin edilmektedir. 

İhracat arzındaki daralmadan dolayı küresel buğday piyasalarının sıkıntılı olması 
beklenmektedir. Temel ihracatçı ülkelerden sadece ABD’nin üretimindeki beklenen artıştan dolayı 
ihracatında bir daralma beklenmemektedir. Kuraklıktan dolayı Avustralya’nın ve üretimdeki 
azalmadan dolayı AB ve Kanada’nın ihracatında bir düşüş beklenmektedir. Arjantin’in ise iç 
piyasayı düzenlemek amacıyla ihracat belgesi düzenleme döneminin uzatılmış olmasından dolayı 
ihracatının daralacağı tahmin edilmektedir. Diğer birçok ihracatçı ülkenin de ihracatında azalma 
beklenmektedir. Türkiye ve Suriye’nin ihracatı üretimin düşmesinden, Ukrayna’nın ise toplam 
arındaki azalma ve ihracat kotasını düşürmesinden dolayı ihracatı azalacaktır. Rusya Federasyonu 
ihracat vergilerini artırmıştır. Dolayısıyla ihracatı bir önceki yıla göre yarıya kadar düşebilecektir. 
Asya’nın en önemli un ihracatçısı olan Çin’in ihracatında ise bir daralma beklenmemektedir. 

Dünya tahıl fiyatları ulaştığı yüksek seviyelerini korumaya devam etmektedir. Fiyatların bu 
seviyesini zayıf dolar kuru desteklemektedir. Zayıf dolar kuru ABD’den ithalat talebini artırmıştır. Bu 
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yüksek fiyat seviyesini Çin ve Rusya’nın ihracat kısıtlamaları ve Arjantin’in ihracatı kapatması da 
desteklemiştir. ABD sert buğday fiyatı 2008 yılının Aralık ayında 381 ABD dolarına yükselmiştir.  
Ocak 2007 fiyatına göre %83’lük bir artış gözlenmiştir. Finansal piyasalardaki daralma ve 
muhtemel ekonomik yavaşlamanın yarattığı belirsizlikler buğday fiyatlarında düşüş yönünde bir 
baskı yaratmış olsa da fiyatların Chicago borsasında 320 ABD dolar seviyelerinde olacağını işaret 
etmektedir. Fiyatlardaki beklenen düşüşe 2008 yılında beklenen üretim artışları da etkili olmaktadır. 

Dünyada bazı tahıl arz ve talep göstergeleri Çizelge 3’de verilmiştir. Buğday bitiş stoğu-
kullanım oranının %23.1 seviyesine düşeceği tahmin edilmektedir. Bu oran son 2000’li yılların ilk 
yarısının seviyesi olan %34’ün çok altındadır. Temel ihracatçı ülkelerin 2000’in başlarında %30 
seviyelerinde olan üretim-stok-ithalat toplamından oluşan toplam arz miktarlarının kullanım ve 
ihracattan oluşan toplam kullanım miktarlarının %18 seviyesine ineceği tahmin edilmektedir. Bu 
gösterge temel ihracatçı olan ülkelerin dünya talebini karşılamakta zorlanacağı ve tahıl, özellikle de 
buğday piyasasında yeni sezonda da fiyatların yüksek gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Temel 
buğday ihracatçısı ülkelerin bitiş stoklarının kendi kullanımlarına oranının 2007/08 sezonunda 
%11.7 seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Üretimlerinde bir artış olmaz ise, yüksek dünya 
buğday fiyatlarının düşük gelirli gıda güvencesi zayıf ülkelerin yükünü artırması beklenmektedir. 
 
Çizelge 3. Dünya tahıl arz ve talep göstergeleri (%). 

 2000/01-2004/05 
Ortalaması 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

1. Dünya buğday stok-kullanım oranı 33,8 26,3 29 29,4 26,1 23,1
2. Temel ihracatçı ülkelerin tahıl 
arzının kendi pazar ihtiyaçlarına oranı 121 117 137 133 116 118

3. Temel ihracatçı ülkelerin buğday 
stok-kullanım oranı 20,4 17 21,7 23,8 16,1 11,7

 
Yıllık Ortalama 

Büyüme
 1997-2006 

Bir önceki yıla göre yüzde değişim 

4. Dünya tahıl üretiminin değişimi 0,6 3,3 9,3 -1 -2,1 4,6
5. Düşük gelirli az gelişmiş ülkelerde 
tahıl üretimi değişimi 1,4 2,7 3,4 5,2 3,3 0,7

6. Çin ve Hindistan hariç Düşük gelirli 
az gelişmiş ülkelerde tahıl üretimi 
değişimi 

3,5 7,9 -0,2 7 4,2 -2,2

 
2000/01-2004/05 

Ortalaması 
($/ton) 

  
Bir önceki yıla göre yüzde değişim  

7. Buğday fiyat endeksi 110,8 -1,1 1 5,2 25,4 74,5
Kaynak: FAO, 2008. Crop Prospects and Food Situation. No.1, February. 

 
Dünya tahıl üretiminin 2008 yılında 2007 yılına göre %4.6 artacağı beklenmekle beraber, 

buğday üretiminde de iyi bir yıl olmaz ise, stok-kullanım oranı, ihracatçı ülkelerin toplam arz-toplam 
kullanım oranları ve stok-toplam kullanım oranları ile birlikte değerlendirildiğinde, 2008 yılı da 
buğday için yine zor bir yıl olacaktır. 

Düşük gelirli gıda güvencesi zayıf ülkeler olan Çin ve Hindistan dünya tahıl üretiminin 2/3’ünü 
gerçekleştirmektedir. Diğer düşük gelirli gıda güvencesi zayıf ülkelerde tahıl üretiminin %2.2 
düşüşle gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Çin ve Hindistan hariç, nüfus artışıyla üretimdeki 
düşüşün bir arada gerçekleşmesi bu ülkelerin tüketimlerini karşılamak üzere daha fazla ithalat 
yapmak zorunda oldukları anlamına gelmektedir. Söz konusu ülkelerin tahıl ithalatlarının % 35 
artarak 33 milyar ABD dolarına dayanacağı tahmin edilmektedir. Bu miktarın yaklaşım 21 milyar 
ABD doları buğday ithalatından kaynaklanmaktadır. 

Kuzey Afrika ülkeleri buğday ihtiyaçlarının %50 den fazlasını ithalatla karşılıyorlar. Yüksek 
dünya fiyatları o ülkelerde iç fiyatları yukarı çekmiştir. Bu ülkelerde dolayısıyla sosyal bir takım 
huzursuzluklar da baş göstermektedir. Hükümetleri gümrük vergilerini düşürmek, fiyat kontrolü ve 
sübvansiyon gibi bazı tedbirler almaktadırlar. 
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Dünya buğday fiyatı 2007/2008 döneminde daha yüksek bir düzeye (ton başına 313,55 dolar) 
ulaşmıştır. 2008/2009 döneminde ise arazilerdeki iyileşme ve değişik bölgelerdeki verim sayesinde 
251,28 dolar/tona düşmesi beklenmektedir. Buğday fiyatındaki ortalama yıllık büyüme oranı 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde -1,5 olarak gerçekleşecektir. Stok-kullanıma oranı 2017/2018 
döneminin sonuna kadar %20,8’e ulaşması beklenmektedir.  

Dünyada son 40 yıldır buğday ekim alanları 220 milyon hektar seviyelerindedir. Toplam 
buğday üretimindeki artış büyük oranda verim artışından kaynaklanmaktadır. Buğday üretimi son 
10-15 yıldır 600 milyon ton seviyelerinde bir platoya ulaşmıştır. Dünya buğday üretiminin verimde 
kaydedilmesi beklenen artışla 2017/2018 dönemine kadar 687,7 milyon tona ulaşması 
beklenmektedir. Yıllık ortalama %1,1 oranında artan tüketimin ise 2017/2018 döneminde 686,6 
milyon tona ulaşması tahmin edilmektedir. Dünya buğday üretiminin yaklaşık %20’si ticarete konu 
olmaktadır. Önde gelen bazı ihracatçı ülkelerin buğday ihracatındaki düşüş nedeniyle 2007/2008 
döneminde dünyadaki net buğday ticareti düşüş göstermiştir. Ancak 2008/2009’da buğday 
fiyatlarını düşüren üretim artışı sayesinde 89 milyon tona, net olarak ticaret yıllık ortalama %2,7 
oranında artış göstermekte olup 2017/2018’de 107,4 milyon tona ulaşması tahmin edilmektedir. 
Kişi başına tüketimin düşüş eğilimin devam etmesi beklenmekle birlikte, Afrika ve Ortadoğu 
ülkelerinde nüfus artışı tüketimde de artışa yol açacaktır. Bu ülkelerin toplam ithalat 2008/2009’da 
40,1 milyon tondan, 2017/2018’de de 47,9 milyon tona ulaşması beklenmektedir (FAPRI 2008). 

Özetle, gıda krizi olarak adlandırılan fiyat artışlarında birbirleriyle ilişkili altı faktör etkilidir. 
Detayları ile tartışılmayacak ancak bu faktörlerin verilmesinde yarar görülmektedir. Bunlar: 1) talep 
tarafının yapısal dönüşümü ki bu her yıl 75 milyon artan dünya nüfusu kaynaklıdır, 2) yetersiz 
tarımsal yatırımlar, 3) tarımsal üretimin birincil derece belirleyicisi durumunda olan iklim değişikliği, 
4) petrol fiyatlarındaki artış, 5) biyoyakıt talebine olan artış ve 6) 2002 yılından bu yana 
yatırımcıların tahıla dönük yatırımlarının yarattığı spekülasyon (De Schutter 2008).  Sharif (2008) 
küresel boyutlu gıda krizinin sebepleri olarak yukarıda sayılanlara iki faktör daha eklemiştir. Bunlar: 
1) Tarım girdilerinin maliyetlerinde son on yılda meydana gelen artışlar ve 2) değeri düşen ABD 
dolarıdır. DTÖ sekreteryası da gıda krizinin Doha müzakereleri ile ilişkisini tartışmış, bazı ülkelerin 
krizi Doha müzakereleri ile ilişkilendirdiği, bazı ülkelerin ise Doha Müzakerelerinin sebepten çok 
çözüm olacağını ileri sürmüşlerdir (Kwa 2008). 

Talep tarafı dönüşümü artan nüfus yanında gelişen ekonomilerde yüksek büyüme hızı, 
şehirleşme, gelir artışı ve beslene alışkanlıklarındaki değişimleri de içermektedir. Et talebindeki bir 
kalorilik artışın dokuz kalorilik bir bitki gerektirdiği varsayıldığında tahıl talebinin gelişim yönü daha 
iyi anlaşılacaktır. Arz tarafının tahmini genellikle daha zordur. Fiyat dışında arzı etkileyen faktörler 
sübvansiyonlar ve pazarlama kuruluşlarıdır. Sübvansiyonların etkin olmadığı ve piyasayı bozduğu 
gerekçesiyle DTÖ tarım anlaşması çerçevesinde kontrol altına alınma çabaları vardır. Aynı 
zamanda ekonomileri tarıma dayalı ülkelerde tarımsal yatırımlar GSYİH’larının ortalama %4’ü 
kadardır ki çok düşük bir seviyedir. Dünyada toprakların %16’sı verimliliğini kaybetmiştir. Bu 
yatırımlarla tarımın gelişmeyeceğini söylemek çok yanıltıcı olmaz. Gerek yatırım gerekse iklim 
değişikliğine birlikte bakıldığında tarımsal üretimin özellikle tahılların kuzey kutbunda 
yoğunlaşacağını söylemek mümkündür. 

Petrol fiyatlarında kestirilemeyen artışlar da tarımda maliyetleri yükseltmeye devam edecektir. 
Spekülatif yatırımlar petrol ve kıymetli madenlerden sonra şimdi de tahıllara kaymaktadır. Tarım 
malları fiyatlarını yukarıya çeken bu yatırımların tutarı uluslar arası mal borsalarında 50 milyar 
dolara dayanmıştır. 
 
3. Enerji Tarımı 

 
Biyoyakıta talebin artmasının sebepleri artan petrol fiyatları, sürekli artmakta olan enerji talebi 

ve petrol rezervlerinin %75’i Orta Doğu ülkelerinde bulunmasından kaynaklı enerji güvenliği, artan 
sera gazı emisyonlarının azaltılması, küresel ısınma, ”Kyoto Protokolü” hedeflerine ulaşma gibi 
çevre bilinci ve tarımsal gelişmenin ve gelirlerinin artırılması ve istihdam yaratma çabaları olarak 
sayılabilir. 

Artan biyoyakıt talebi beraberinde geniş tarım alanlarının gıda üretimi yerine, biyoyakıta 
yönelik ekim alanlarının dönüştürülmesi gelecekte gıda fiyatlarının artmasına ve bundan en fazla 
az gelişmiş ülkelerin zarar göreceğini söylemek yanlış bir öngörü olmayacaktır. Özellikle de geniş 
tarım alanlarının mısır, kanola ve ayçiçeği gibi biyoyakıt üreten bitkilere ayrılması mono tarım 
kültürünü etkin duruma getireceği ve bunun toprak sağlığı ve sürülebilirliği üzerinde olumsuz etki 
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yaratacağı beklenilmektedir. Son yıllarda Güney Amerika, Çin, Hindistan'dan gelen biyo-enerji 
üretimi talebi belirli ürünlerin ekim alanlarını sınırlamıştır. Doğal olarak petrol fiyatının tırmanışı ve 
de petrolü ikame edebilen biyoyakıt üretimine ayrılan alanların artması tarım ürünlerinin pahalıya 
üretilmesine neden olacaktır. 

Uzmanlar karşılaştırmalı üstünlüğü söz konusu olduğunda; biyoyakıt üretimi, artan petrol 
fiyatları ile karşılaştırıldığında, biyoyakıtlar daha avantajlı görünmektedir. Bu durum belli tahılların 
biyoyakıt hammaddesi olarak kullanımını teşvik etmektedir. Bu durumda, önümüzdeki yıllarda 
biyoyakıtların tahıl piyasası üzerinde etkisinin daha da artması beklenebilir.  

FAPRI (2008) Tarımda Görünüm raporuna göre Artan talep, AB ülkelerinin kendi biyoyakıt 
hedeflerine ulaşma çabaları ve yüksek ham petrol fiyatları Dünya biyodizel fiyatlarının 
yükselmesine sebeptir.  AB’nin artan talebi üzerine 2017’ye kadar galon başına 6.00$ a kadar 
yükselmesi beklenmektedir. Dünya net ticareti, önümüzdeki on yıl içerisinde 607 milyon galona 
ulaşması tahmin edilmektedir. Biyoyakıt tahminleri ile ilgili veriler FAPRI’nin tahminleridir. 

Günümüzde, AB dünyanın en gelişmiş biyodizel endüstrisine sahiptir. Üretim, 2007 yılında 
2017’ye kadar 2.5 milyar galona ulaşması beklenmektedir. Tüketimin ise 3.0 milyar galona 
ulaşması beklenmektedir. Gelecek on yılın sonunda, net ithalatların 429 milyon galona varması 
beklenmektedir. Arjantin’in biyozidel üretimi 2017 yılında 468 milyon galona kadar çıkacaktır. 
Tüketim, 2017’ye kadar 217 milyon galona çıkacaktır. İhracatı, 2017’ye kadar yıllık 251 milyon 
galona yükseleceği beklenmektedir. Brezilya’nın 2017’nin sonuna kadar iç tüketiminin 634 milyon 
galona yükseleceği tahmin edilmektedir. Brezilya’nın ihracatı 2017’ye kadar 84 milyon galona 
ulaşacaktır. Endonezya’da önemli bir biyodizel üreten ülkeler arasında yerini alacaktır. İhracatı 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde de 340 milyon galona ulaşacaktır. 

Brezilya’nın etanol üretiminin 2017’de 10.3 milyar galona ulaşması tahmin edilmektedir. 
AB’deki etanol üretiminin ise aynı yılda 2.1 milyar galona ulaşması tahmin edilmektedir. Tüketim, 
2.4 milyar galona ulaşmaktadır.  Çin’in yakıt etanol üretimi, 2017 yılına kadar 576.4 milyon galona 
ulaşması beklenmektedir. Çin’deki etanol tüketimi, 553 milyon galona yükselmektedir. Hindistan’da 
etanol üretiminin 2017 yılına kadar 748 milyon galon olacağı beklenmektedir. Etanol tüketimi, 950 
milyon galona yükselmesi beklenmektedir. Dünya etanol talebinin artmasıyla birlikte net ticaretin 
2017’ye kadar 3.6 milyar galona ulaşması beklenmektedir. 

Türkiye için biyoyakıt talebi TKB (2008) tarafından yapılmıştır. AB’de 8 Mayıs 2003 tarih 
2003/30/EC sayılı “Ulaştırma Sektöründe Biyoyakıtlar ve Diğer Yenilenebilir Yakıtların Kullanımının 
Teşviki” Direktifinin öngördüğü biyoyakıt kullanım hedefi 2005 yılında %2, 2010 yılında %5,75 
olarak belirlenmiştir. Türkiye’de yaklaşık 15 milyon m3 motorin tüketilmektedir. 2010 yılında olası 
motorin tüketiminin AB Direktifleriyle uyumlu olarak %5,75’inin biyodizelden karşılanması 
durumunda 920 000 ton biyodizele ihtiyaç vardır. Bu miktar için 920 000 ha alanda kolza tarımı 
yapılmalıdır. 

Ülkemizde 54 adet işleme lisansına sahip biyodizel üretim tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin 
toplam kapasitesi yaklaşık 1,5 milyon ton civarında olup ancak % 6-7 kapasite ile çalışabilmektedir. 
Biyodizel talebinin tamamının karşılanması durumunda ise kapasite kullanım oranı %50’nin ancak 
biraz üzerinde olacaktır. 

Biyoetanol buğday, şeker pancarı, şeker kamışı, mısır ve patatesten üretilebilmektedir. 
Türkiye’de 3,4 milyon m3 benzin tüketilmektedir. 2010 yılında benzin tüketiminin AB Direktifleriyle 
uyumlu olarak %5,75’inin biyoetanoldan karşılanması durumunda toplam 170 000 ton biyoetanol 
üretilmelidir. Bu miktar biyoetanol üretimi için 2.4 milyon ton şeker pancarı veya 420 000 ton mısıra 
ihtiyaç vardır. Bu amaçla 50 000 ha şekerpancarı veya 60 000 ha mısır tarımı yapılması 
gerekmektedir. 

Ülkemizde özellikle buğdaydan ve mısırdan biyoetanol üretimi yapan 4 adet işleme lisansına 
sahip bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam kapasitesi yaklaşık 179 milyon ton civarındadır. 
Biyoetanol talebinin tamamının karşılanması durumunda ise kapasite kullanım oranı %95 
seviyelerine çıkabilecektir. 

Biyoyakıt gelecek midir? Petrolü olmayanlar için olabilir. Ancak, teknik olarak kullanımı sınırlı 
kalır ise tarımsal ürün piyasalarına etkisi zaman içinde azalabilir. Biyoyakıt kavramının gıda 
güvencesi açısından da iyi irdelenmesi gerekmektedir. 
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4. İklim Değişikliği 
 
İklim değişikliklerinin gelecekte su kaynakları genelinde bir azalmaya neden olacaktır. 

Yüzeysuyu kaynakları, kar depolaması ve yeraltısuyu potansiyelinde %30’a varan azalmalar 
tahmin edilmektedir. Bitkilerin doğal ve tarımsal su gereksinimlerinde olacak artışa karşılık, su 
rezervlerindeki bu azalma, gelecekte su kaynaklarının daha etkin yönetiminin zorunlu olacağını 
göstermektedir. 

2050 yılında buğday, arpa veriminde yüzde 7,5’luk, mısır veriminde yüzde 10’luk, ayçiçeği 
veriminde yüzde 6,5’luk, pamuk veriminde de yüzde 2’lik bir azalışın olacağı tahmin edilmektedir. 
Buğday ve ayçiçeği ekim alanlarının daralacağı, üretiminde düşeceği, arpa ve mısır ekim alanların 
genişleyeceği, ancak üretimin arpada %2 mısırda %9 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. 
Pamuk ekim alanlarının ise aynı kalacağı, üretimin %4 düşmesi beklenmektedir. Bölgeler itibariyle 
üretim deseninde de değişiklikler olacağı tahmin edilmektedir. Buğday üretiminin Marmara 
bölgesinde azalacağı, Doğu Anadolu bölgesinde artacağı, ayçiçeği üretiminin Marmara, Karadeniz 
ve Ege’den İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine doğru kayması beklenmektedir. Üretimdeki bu 
azalmanın ürün fiyatlarını buğdayda %6, arpada %7, mısırda %12, ayçiçeğinde %0,1 oranında 
artıracağı beklenmektedir. Buna bağlı olarak tüketici refahının azalacağı, üretici refahının bir miktar 
artacağı (%0,1) ancak sosyal refahta azalma olacağı tahmin edilmiştir (Dellal vd 2004; Dellal vd 
2007).  

Kayam ve ark. (2002) Ege bölgesinde iklim değişikliğinin buğday verimine etkisini araştırdıkları 
çalışmada yağışı 500-600 mm olan bölgelerde yağışın azalmasının tek başına verimde çok etkili 
olmayacağını, sıcaklığın 1-2 derece artmasının verimi %7.4 düşüreceğini, ancak yağışın %10 
azalması ve sıcaklığın 2 derece artması durumunda buğday veriminde önemli bir düşüş olacağını 
ifade etmişlerdir.  

Türkiye iklim değişikliğinin olumsuz etkileyeceği riskli ülkeler arasında görülmektedir. C2O 
salınımının kontrol edilmediği durumda 2080 yılında tarımsal üretimin %2.5’e varan oranda 
azalacağını, salınımın kontrol edilmesi durumunda ise bu aranda artacağını belirtilmiştir. 
Türkiye’nin karasal iç ve doğu bölgelerinin önemli bir bölümünü ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini 
çölleşmeye eğilimli kurak araziler olarak değerlendirilmektedir (Türkeş, 2007). 
 
5. Türkiye’de Buğday 

 
Türkiye’de buğday ekiliş alanları son 30 yıldır dokuz milyon hektarın biraz üzerinde 

seyretmektedir. Bu süreç içinde yapısal ölçekte çok önemli politika değişiklikleri olmakla birlikte, 
buğday ekilişinin bu değişikliklere tepkisi minimum seviyelerde kalmıştır. Aynı dönemde 16 
milyondan 21 milyon ton seviyelerine kadar çıkan üretimdeki değişmenin ise verimdeki değişmeye 
sıkı sıkıya bağlı olarak gözlemlenmiştir. Verimin yıllar itibariyle dalgalanması ise iklim koşullarının 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kısaca iklime bağlı bir üretim yapısı hakimdir Türkiye’de. 
Tüketim ise yine son 30 yılda 15 milyon ton seviyelerinden 18 milyon ton seviyelerine kadar 
çıkmıştır. Türkiye’de fiyat oluşumu, her ne kadar dünya fiyatları gözetilse de, maliyet temelinde 
gerçekleşmektedir. Stok-kullanım oranları son 10 yılda genel bir azalma eğilimindedir. Bu azalış 
kısmen TMO’nun kendisine yeni bir görev tanımı yapmasından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’de uygulanan tahıl politikalarının kendine yeterliliği sağlamaya yönelik olduğu açıktır. 
Buğday ülkemiz için çok önemli bir üründür ve özellikle de kendine yeterlilik buğday açısından 
büyük önem taşımaktadır. Akder (2007) tarım ürünleri için Kendine Yeterlilik Oranı (KYO) ve bu 
kavramla ilişkili olan İthalata Bağımlılık Endeksi (İBE) ve İhraç Edebilirlik Endeksi (İEE)’ni 
hesaplamıştır. KYO ve İBE bir ülkedeki toplam arzın ya da gıdanın ne oranda iç pazardaki 
üretimden ya da dışarıdan, ithalattan kaynaklandığını ölçer.  Oranlar buğday için Çizelge 4’de 
verilmiştir. 
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Çizelge 4.  Kendine yeterlilik oranı, ithalata bağımlılık ve ihracat edebilirlilik endeksleri (%). 

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Kendine Yeterlilik Oranı (KYO) 

Tahıllar 91 97 97 100 94 91 96 107       
Buğday 92 101 104 105 97 95 100 116 107 106 95 

İthalata Bağımlılık Endeksi (İBE) 
Tahıllar İBE 11 11 9 5 9 12 8 4       
Buğday İBE 9 7 5 2 5 8 5 1 0 4 8 

İhraç Edebilirlilik Endeksi (İEE) 
Tahıllar İEE 1 8 6 6 3 4 4 11       
Buğday İEE 1 8 8 7 2 4 5 17 14 7 8 
Kendine Yeterlilik Oran (KYO) = Net Üretim/Tüketim, Tüketim = Üretim+İthalat-İhracat 
İthalata Bağımlılık Endeksi (İBE) = İthalat/ Tüketim, İhraç Edilebilirlik Endeksi (İEE) = İhracat / Tüketim,  
Kaynak: 1. H.Akder, 2007.Tarım Envanteri ve Alternatif Ürünler Geliştirilmesi. İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2007-58. 
               2. 2006-2008 yılları TEAE verilerinden yazarların hesaplamaları. 

 
Türkiye tahıllarda kendine yeter konumdan çok uzak değildir. Buğdayda ise kendine yeterlilik 

açısından daha iyi bir durumdadır. Buğdayın yüksek oranda gümrük vergisiyle korunması kendine 
yeterliliği sağlamıştır denebilir. KYO ve İBE aynı anlama gelmektedir. Dolayısıyla toplulaştırılmış 
tahıllara göre buğday ithalata da daha az bağımlıdır. Hatta iyi yıllarda Türkiye buğday ihraç edebilir 
durumdadır. 

Türkiye’de tahıl sektörü yüksek gümrük vergileri dışında iç politikalarla da desteklenmektedir. 
Tahıllar ve özellikle buğdayın en geniş ekiliş alanına sahip olduğundan bu desteklerden diğer 
ürünlere göre daha yüksek oranda yararlandığı destekleme araçları doğrudan gelir desteği (DGD), 
mazot, gübre, sertifikalı tohum, fark ödemeleri, ve oluşması durumunda doğal afet yardımlarıdır.  
DGD uygulamadan kaldırılmış olmakla birlikte, uygulamada olan mazot ve gübre destekleri 
artırılarak devam edecektir. Destekleme ödemelerinin ürün özel olması nedeniyle üretimleri 
etkileyeceğini varsaymak yanlış olmaz. 

Türkiye’de önemli bölgelerde buğday ile rakip ürünlerin brüt karlarının karşılaşması yapılmıştır. 
Pirim uygulamasına rağmen, ayçiçeği ve kanolanın brüt karları Trakya’da ve Çukurova’da 
buğdaydan elde edilen brüt kardan daha düşüktür. Buğdaya karşı bu ürünlerin rekabet güçleri 
dolayısıyla zayıftır. Buğdayda da pirim uygulamasının olması rekabet gücünü ayçiçeği ve kanola 
aleyhine daha da bozmaktadır (TKB 2006).   

Biyo yakıt ham maddesi olarak buğday ile rekabet edemeyen yağlı tohumların kullanılması 
durumunda yüksek olan Türkiye’nin ithalat maliyeti daha da yükselecektir. Buğdayın biyoyakıt ham 
maddesi olarak kullanılması durumunda ise ülkenin buğday ihtiyacı üretimle karşılanamayabilecek 
ve buğday ithalat maliyeti yükselecektir. Yüksek dünya fiyatları da söz konusu maliyetleri daha da 
artıracaktır. 

 
6. Tartışma 
 

Tahminler koşulların normal olduğu varsayımı altında yapılmaktadır. Tarım ürünlerinde orta 
dönem öngörüleri etkileyecek belirsizlikler dört başlık altında toplanabilir (OECD/FAO 2007). 
1. İklim, büyüme oranları, petrol fiyatları: iklim koşulları tarımın özellikle de tahıl üretiminin birinci 

derece bağımlı faktörüdür. İklim tarımsal arzın belirlemesinde en kuvvetli rolü oynar. Büyüme 
oranları ise talep tarafını etkiler. Petrol fiyatlarının yönü de artık kestirilememektedir. 

2. Tarım dış ticareti ve iç politikalar: Bir taraftan serbestleştirilmesi için kuvvetli bir arzu oluşmuş 
ancak askıda olan uluslar arası ticaret politikaları, aynı anda serbestleşmesinin önüne geçmek 
ve neredeyse tüm ülkeler tarafından kabul gören önleyici politika arayışları birbirini takip 
etmektedir. DTÖ müzakerelerinin hangi sonuçları doğuracağı ve ne zaman sonuçlanacağı 
bilinmemektedir. ABD ve AB gibi büyük oyuncuların tarım yasaları vasıtasıyla gerçekleştirdikleri 
transferlerde ciddi azalmalar da olmamaktadır. Zira doğrudan ödeme, kırsal kalkınma gibi bazı 
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değişikliklerle aynı miktar transferleri yapabilmektedirler. Biyoyakıt politikalarının da yine tarım 
ürünlerine talep açısından nasıl bir sonuç ortaya koyacağı belirsizliğini korumaktadır. 

3. Hayvan hastalıkları: Piyasaları hem ticaret hem de bitkisel ürün talebi açısında etkileyen 
salgınlar bundan böyle de aynı etkileri ortaya koyabilecektir. 

4. Gelişen ekonomilerde büyüme hızı: Gelecek tahminleri Çin, Hindistan, Brezilya ve Arjantin’in 
büyüme eğilimini yakın gelecekte de devam edeceğini varsaymaktadır. Beklenen bu gelişmenin 
sonuçlarını tahmin etmek zor ancak hem dış ticaretin hem de toplam tahıl talebin artacağını 
beklemek yanıltıcı olmaz. 
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1.Giriş 
 

Türkiye’de tarımın yapısı incelendiğinde;  tarım işletmelerinin büyük bir kısmını küçük ve orta 
büyüklükteki tarım işletmeleri oluşturmaktadır. Türkiye toplam nüfusunun %36’sı kırsal kesimde 
yaşamakta olup bunların %64,81'inin 50 dekardan küçük araziye sahip işletmelerden oluştuğu 
tespit edilmiştir.   Türkiye’de tarım önemli bir istihdam kaynağı iken gelişmiş ülkelerde kırsal 
nüfusun oranı %5’i geçmemekte ve bu sektörün istihdamdaki payı giderek azalmaktadır. Bunun 
yanı sıra Türkiye nüfusunun yıldan yıla artış göstermesine paralel olarak bu artan nüfusun dengeli 
ve yeterli beslenmesi tarım sektörünün gelişimine bağlıdır. Bir ülkenin besin arzı yönünden kendine 
yeter seviyede olması, gelişmişliğini gösteren kriterlerden biridir. Yurtiçi talebi karşılamasının yanı 
sıra dünya piyasalarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ürünler bazında söz sahibi olabilme 
imkânından faydalanması ülke ekonomisi çıkarına olacaktır. Bu noktada kaynakların etkin 
kullanılması ilkesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Mevcut kaynakların ekonomik, sosyal ve uluslar 
arası boyutu bir bütün olarak ele alınıp örgütlü bir şekilde sistemin işlemesi hem ülkenin rekabet 
gücünü yükseltecek hem de sürdürülebilir tarım sektörü sağlanacaktır. Bu bağlamda tarım 
sektöründe öncelikle içten yapılanmaya ihtiyaç vardır. Tarım sektöründe görülen en önemli 
sorunlardan biri ve en önemlisi örgütlenme sorunudur. Tarım sektörü kendi içerisinde örgütlenmeyi 
sağlayamadığından hem üretimde hem de ürünleri pazarlama esnasında sorunlar yaşanmaktadır. 
Örgütlenmeye öncelikle üreticiden başlanması gerekmektedir. Zira dünya piyasalarında söz sahibi 
olabilmek için öncelikle dünya standartlarına uygun kaliteli ürünler yetiştirmek gerekir ki bunu 
sağlayabilmek, sistemli bir üretim gerçekleştirebilmek örgütlenme çatısı altında mümkün olacaktır.  

Bir ülkenin hedeflediği amaçlara ulaşabilmesinde ülke halkının ve çeşitli mesleklerin 
örgütlenmesinin sağlanması ve oluşturulan organizasyonların ülkenin ihtiyaçlarına uygun hizmet 
sunması önem arz etmektedir. Bu nedenle gelişmiş demokratik ülkelerde halkın ve çeşitli üretim 
kesimlerinin örgütlenmesine, yöneticiler ve hükümetler ilgi göstererek politikaları oluşturmada, 
uygulamada, etkinliği artırmada bu organizasyonlardan geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. 

Örgütlenme; benzer sorunlara sahip bireylerin sorunlarını çözmek için bir araya gelmeleridir. 
Örgütlenme sonucu hem bireylerin sorunları çözüme kavuşmakta, hem de bir baskı grubu 
oluştuğundan bireylerle ilgili uygulanacak politikalara yön verilebilmektedir. 

Üreticilerin değişik modellerde ve özellikle kooperatif şeklinde örgütlenmeleri 19. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra bütün ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında çok önemli rol oynamaya 
başlamış, halen de bu işlevini sürdürmektedirler. Örgütlenme konusu, her dönemde sosyal ve 
kültürel yapıyı geliştirmenin, ekonomik kalkınma ve gelişmeyi sağlamanın bir aracı olarak daima 
önemini korumaya devam etmektedir. 

Seçilecek örgütlenme modeli, AB ülkelerinde olduğu gibi, kendi sosyo-ekonomik yapımızla 
uyumlu bir temele oturmazsa, kalkınma çabalarının başarı şansı da sınırlı kalacaktır. Tarım 
kesiminin örgütlenmesinde değişik örgütlenme yöntemleri söz konusudur. Bunlardan ekonomik 
amaçlı örgütler; tarım kooperatifleri, üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri ve şirketlerdir. Hizmet amaçlı 
mesleki örgütleri; Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği, TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Hekimler Odası, Gıda Mühendisleri 
Odası, Ziraatçılar Birliği, Ziraatçılar Derneği, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği gibi örgütler, 
Kamu kurum ve kuruluşları;  Tarıma Hizmet veren Kuruluşları; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri TMO, 
TİGEM, T.C. Ziraat Bankası gibi kuruluşlar ve Gönüllü kuruluşlar; vakıflar ve derneklerdir. 

Ülkemizde üreticilerimizin ekonomik olarak örgütlenmesinde kooperatiflerin dışında diğer bir 
model de tarımsal üretici birlikleridir. 

Üretici Birlikleri, her türlü bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerin ürün ve ürün gruplarında 
bir araya gelerek oluşturdukları organizasyonlardır. 
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Üreticilerin ilgi alanına giren ürünlerin üretimi ve işlenmesini en son teknoloji ve Pazar 
standartlarına paralel olarak geliştirmeyi amaçlayan; aynı ürün, ürün grubu ve konu bazında ihtisas 
birlikleri şeklinde demokratik ve katılımcı çiftçi kuruluşları olarak faaliyet gösterecek, aynı zamanda 
AB’nin mevcut organizasyonları ile işbirliği yapabilecek, dolayısı ile ortak tarım politikaları 
çerçevesindeki teşvik ve desteklemeleri üye üreticiler nezdinde doğrudan alabilecek üretici 
birliklerinin ülkemizde de kurulabilmesi amacı ile Üretici Birlikleri Yasası çıkarılmış bulunmaktadır. 
 
2. Tarımda Örgütlenmenin Gereği 

 
Tarımın doğal yapısına bağlı olarak meydana gelecek mevsimsel dalgalanmalar arz, talep ve 

bunlara bağlı olarak fiyatlara etki edebilmektedir. Bu sebepten dolayı ekonomik koşullarda 
görülecek olumsuzluklardan gerek üretici olarak tarım kesimi gerekse tarıma dayalı sanayi kesimi 
ve tüketiciler önemli derecede etkilenmektedirler. Sözleşmeli yetiştiricilik modelinin uygulanması ile 
bu olumsuzlukları en aza indirmek mümkün olabilmektedir. Tarımda Örgütlenme, üreticiye Pazar 
garantisi sağlarken sanayicinin hammadde ihtiyacının kesintisiz temin edilmesine olanak 
sağlamaktadır. Özellikle küçük üreticilere kredi, girdi temini, teknolojik yeniliklerden haberdar olma, 
atıl işgücünün değerlendirilmesi gibi birçok fayda sağlamaktadır. Ayrıca ürünlerin kalite ve 
standartlarında iyileşme söz konusu olacağından pazarlamadaki risk ve belirsizlikler de azalacaktır. 
Bu durumda sadece üretici ve sanayici değil ülke ekonomisi de dünya piyasalarında söz sahibi 
olma şansı yakalayacağından katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra tüketicinin de sürekli ve uygun 
fiyattan ürün tüketmesi sağlanmaktadır.  

Tarım kesiminde üreticiler piyasaya mal arz ederken veya piyasadan üretim için girdi talep 
ederken  son derece örgütlü bir ticaret ve sanayi kesimi ile karşı karşıyadırlar. Üreticilerin 
karşısındaki taraf örgütlü ve güçlü, üreticiler ise dağınık ve güçsüz olduklarından, üreticilerin 
mesleki ve ekonomik çıkarlarını korumaları oldukça zordur.  Dolayısıyla, tarım sektöründe 
sorunların çözümlenmesi ve gelişmenin  sağlanması ancak, çiftçilerin etkili bir organizasyon içinde 
örgütlenmeleri ile mümkün olacaktır.  

Tarım alanında kurulmuş olan örgütler ülkeden ülkeye çeşitli farklılıklar göstermektedir. Çünkü 
her bir ülkenin tarımsal yapısı, üreticilerinin ihtiyaçları, politika uygulayıcıları birbirlerinden  farklı 
özellik göstermektedirler. Türkiye’de de tarım sektörü içerisinde üreticilerin ekonomik, sosyal ve 
mesleki konulardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değişik yapılarda  ve değişik isimler altında 
çok çeşitli  örgütler bulunmaktadır.  
 
3. Avrupa Birliğinde Tarımsal Üretici Birlikleri 
 

Avrupa Birliği, üye ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden çıkarlarını korumak ve dünya 
ticaretinde daha avantajlı hale gelebilmeleri için, üye ülkelerin ekonomik ve siyasal bütünlüğünü 
sağlamayı amaçlayan bir bütünleşme hareketidir. Bu bütünleşme hareketinde, ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi sağlamak amacıyla değişik sektörlerde uygulanmak üzere  çeşitli ortak politikalar 
geliştirilmiştir. Bu kapsamda üye ülkelerin tarımsal yapılarını geliştirmek, üretim açıklarını kapatmak 
ve kırsal kesimde yaşayan insanların gelir düzeyini artırmak amacıyla, topluluk bünyesinde 
uygulanacak ortak tarım politikası da belirlenmiştir. 

Ortak tarım politikası kapsamında Roma Antlaşmasının 39. maddesinde belirtilen hedeflere 
ulaşmak amacıyla, üye ülkelerde uygulanacak tarım politikası araçları ise şunlardan oluşmaktadır; 

1. Ortak Piyasa düzenleri; ortak fiyatlar, fiyatların işleyişi, ve fiyat dışı araçları kapsamaktadır. 
Bu uygulama üye ülkelere ve üçüncü ülkelere yönelik olarak farklılık arzetmektedir. 

2. Tarımsal yapıyı iyileştirmeye yönelik politikalar, 
3. Tüm ortak tarım politikasına ilişkin uygulamaların finasmanıdır. 
Ortak tarım politikası hedeflerine ulaşmada kullanılan yukarıdaki politika araçlarının 

uygulanmasında da değişik organizasyon  ve kuruluşlardan yararlanılmaktadır. Tarımsal üretici 
birlikleri ortak piyasa düzeni kurallarının uygulanmasında önemli fonksiyonlar üstlenmiştir.  

AB’de üretici birliklerinin kuruluşu tarım politikasının şekillendiği 1958 Stresa Konferansı’nda 
ele alınmış ve ilk kurulan tahıllar ortak piyasa düzeni ile, ilk üretici birlikleri de tahıllar sektöründe 
kurulmuştur. Tahıllar ortak piyasa düzeni en eski piyasa düzeni olarak sistem ve işleyiş bakımından 
uygulamadaki ilk model olmuştur. Tahıl üretici birlikleri üye ülkelerde tahıl piyasasını düzenlemiş, 
fiyatlandırma ve  pazarlamada önemli rol almış ve ürün kalite standartlarını geliştirmiştir. 
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Tahıl grubunda kurulan üretici birlikleri ki bunun içinde buğday üretici birlikleri de bulunmakta, 
ortak piyasa düzeninin gereklerini yerine getirdiklerinde FEOGA desteklemelerinden 
yaralanmışlardır. Birlikler  kuruluş aşamasında,  ilk beş yıl desteklenmekte ve ilk kuruluş 
masraflarının  % 50’sine yakınını FEOGA’nın Yön Verme fonundan karşılanmaktadır. 

AB’de Üretici Birliklerinin özelliklerine üyelikte şu esaslar uygulanmaktadır; 
- Birliklere üyelik gönüllük esasına dayanır, 
- Bir üyelik süreci bir yıldan az olmamalıdır, 
-Birlik, üreticileri ortak piyasa düzeninin gerekleri konusunda sürekli bilgilendirir,  
- Gerekli kalite ve çevre koşullarını yerine getiren, reform tedbirlerine uyan üreticiler, ürünlerini 

Birliğe teslim ettiklerinde destekleme ödemlerinden yararlanırlar, 
- Piyasa koşullarının gereklerine uymayan üreticilere yapılan destekleme ödemeleri azaltılır.  
Birlikler ortak tarım politikasının bütün üye devletlere eş zamanlı uygulanması ve bilgi akışının 

sağlanmasını da sağlamaktadırlar. Birlikler, bu fonksiyonları yerine getirirken bazı yükümlülüklerde 
üstlenirler. Bunlar; 

- Çalışma planı hazırlamak, 
- Denetime açık olmak, 
- İlgili oldukları üretim dalı ile ilgili istatistiki verileri toplamak, 
- Birliğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için işletme fonu oluşturmak, 
- İlgili ürünün politikalarını oluşturan komisyona gerekli bilgileri vermektir. 
Üretici birliklerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, üye üreticilerin de yerine getirmeleri 

gereken yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlar, 
- Bir tek üretici birliğine üye olmak, 
- Üretici birliğinin belirlediği kuralları uygulamak, 
- Ürünlerini üretici birliği kanalıyla pazarlamak, 
- Üye aidatlarını ödemektir. 

 
4. Türkiye’de Tarımsal Üretici Birlikleri  

 
Türkiye’de üreticilerin sosyo-ekonomik olarak örgütlendiği değişik örgütlenme modelleri 

mevcuttur. Bunlardan biri de tarımsal üretici birlikleridir. Üretici birlikleri; her türlü bitkisel ve 
hayvansal üretim yapan çiftçilerin ürün ve ürün gruplarında bir araya gelerek oluşturdukları 
organizasyondur. Ülkemizde sulama birlikleri, yetiştirici birlikleri, makine kullanım birlikleri, zirai 
mücadele birlikleri, süt birliği gibi değişik isimler altında kurulmuş olan birlikler bulunmaktadır. 
Avrupa’da  çiftçi örgütleri; kooperatifler, üretici birlikleri ve ziraat odalarından oluşan üç boyutlu bir 
yapıya sahiptir. Bu örgütlenme yapısında, kooperatifler, çiftçinin ekonomik kolunu, üretici birlikleri 
politika, yönlendirme ve lobi oluşturma kolunu, ziraat odaları ise hükümet ile çiftçi arasında köprü 
görevi yapan mesleki kolunu oluşturur. Bu üç boyutlu yapının bizde eksik olan ayağı ise üretici 
birlikleridir. Ülkemizde de üretici birliklerinin kurulmasıyla örgütsel sorunların giderilmesinde önemli 
bir adım atılmıştır. Kurulacak olan Üretici Birliklerinden beklenen ise; 

 Tarımsal üretimin gelişmesini sağlamak, bu amaçla teknik ve ekonomik yönden üreticilere 
rehberlik yapmak, 

 Ürün fiyatlarının oluşmasında etkili olmak,  
 Üreticilere girdi temin etmek,  
 Üyelerine eğitim ve yayım hizmeti götürmek,  
 Ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında üyeler arasında dayanışma 

sağlamak,  
 Üreticinin haklarını korumak üzere iç ve dış pazarlarda kalite standardı ve maliyet 

açısından rekabet gücü yüksek üretim hedefinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,  
 Gerekli araştırma ve ıslah çalışmaları yapmak, gerektiğinde ulusal ve uluslararası düzeyde 

ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.  
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 Üreticilerimizin mutlaka Üretici Birlikleri, Üretici - İhracatçı Birlik veya organizasyonlarını 
kurmaları, hatta bu kuruluşlar bünyesinde AR-GE birimleri tesis ederek, üretimden 
pazarlamaya kadar örgütlenmeleri şarttır.  

Pazar
Arzını 

Düzenlemek

Kaliteli
Üretim

ÜRETİCİ
BİRLİKLERİ

Eğitim 
ve Yayım

Sözleşmeli 
Üretim

Depolama 
ve Ambalajlama

AR-GE

 
Şekil 1: Üretici birlikleri organizasyon şeması 
 

Şekil 1’den de anlaşılacağı gibi Üretici Birlikleri bünyelerinde AR-GE birimlerini tesis etmeli ve 
geliştirmelidirler. Aksi halde ulusal ve uluslar arası gelişmeleri sağlamalrı mümkün olmayacağı gibi 
sürdürülebilirlikleri de olmayacaktır. Türkiye’de tarım sektöründe örgütlenme faaliyetlerini 
hızlandırma bakımından üretici birliklerinin oluşturulması amacıyla  6/7/2004 tarihli ve 25514 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 
çıkarılmıştır. Diğer taraftan  üretici birliklerinin hangi ürün veya ürün gruplarında kurulacağı, hangi 
usul ve esaslara göre çalışacağı hususu ise 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de 
yayınlanan yönetmelik ile belirlenmiştir.  

Yasaya göre, üretici birliklerinin amaçları çok kapsamlı olup,Yasanın amaç ve kapsam 
bölümünü oluşturan 1. maddesinde amaç şöyle açıklanmaktadır: “Üretimi talebe göre planlamak, 
ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara 
uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı 
tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel 
kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır.”  

Tarımsal Üretici Birliklerinin piyasadaki işlevleri ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 
a) Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak. 
b) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek. 
c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek 

sağlamak. 
d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak. 
e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak. 
f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak. 
g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak. 
h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge 

düzenlemek. 
ı) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak. 
i) Çevreyle uyumlu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak. 
j) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı 

olmak. 
k) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak. 
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l) Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak. 
m) Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa 

düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek. 
n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla 

ilgili faaliyetleri koordine etmek. 
Üretici birliklerinin görev ve fonksiyonları incelendiğinde, üretici birliklerinin üreticilerin 

yetiştirecekleri ürünlere karar vermelerinde, hangi girdileri nasıl ve ne zaman kullanacaklarına, 
çevreyi korumada nelerin yapılması gerektiğine, üretilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması, 
üreticilerin değişik konularda eğitilmesi ve piyasa ile entegrasyonlarının sağlanmasında etkin rol 
oynayacak bir fonksiyona sahip oldukları görülmektedir. Diğer taraftan, tarıma yönelik politikaların 
uygulanmasında  devletle, üretici arsında bir köprü görevi yapacak olması, üreticilerin uygulanan 
politikalardan haberdar olmalarını veya politikaların şekillenmesinde etkili olacak bir güce sahip 
olmalarını beraberinde getirecektir. 
 
5. Sonuç 

 
Türkiye’de tarım sektöründe işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük işletmelerden oluşması, 

parsel sayısının fazla ve dağınık olması, işletmelerin sahip oldukları arazi mülkiyetinde 
dengesizliğin olması, işletmelerde ileri teknolojilerin kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretimin 
yapılması işletme gelirlerini ve rekabet edebilme güçlerini azaltmaktadır. Dolayısıyla, bu durumda, 
kırsal kesimde yaşayan insanların sosyal ve ekonomik yaşantılarını olumsuz etkilemektedir. 

Türkiye’de tarım kesiminde yaşanan bu sorunların çözümü, kırsal kalkınmanın sürdürülebilir 
kılınması, kırsal nüfusun yerinde istihdamının sağlanmasının, tarıma yönelik sağlıklı politikaların 
oluşturulması ve gelir düzeyini artırmanın etkili araçlarından biri de üretici örgütlenmesidir. 

Üretici örgütlenmesinde değişik örgütlenme modelleri geliştirilmiştir. Ülkemizde üreticilerle ilgili 
örgütler; ekonomik amaçlı örgütler, hizmet amaçlı mesleki örgütler, kamu kurum ve kuruluşları ve 
gönüllü kuruluşlardan oluşmaktadır. 

 Avrupa’da  çiftçi örgütleri; kooperatifler, üretici birlikleri ve ziraat odalarından oluşan üç 
boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu örgütlenme yapısında, kooperatifler, çiftçinin ekonomik kolunu, 
üretici birlikleri politika, yönlendirme ve lobi oluşturma kolunu, ziraat odaları ise hükümet ile çiftçi 
arasında köprü görevi yapan mesleki kolunu oluşturur. Bu üç boyutlu yapının bizde yeterince 
oluşturulamayan ve eksik olan ayağı ise üretici birlikleridir. Ülkemizde de üretici birliklerinin 
kurulmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte örgütsel sorunların giderilmesinde 
önemli bir adım atılmıştır. Bu adımı güçlendirmek için Üretici Birliklerinin piyasa mekanizmasını 
düzenleyecek biçimde etkinleştirilmesi gerekmekte, üretici ve tüketiciler arasında bir köprü görevi 
üstlenmelidirler.  

Gerek üreticilere gerekse ülke ekonomisine ve piyasalara birçok yönden yarar sağlayacak 
olan üretici organizasyonlarında gönüllülük ilkesi esastır. Organizasyonu gerçekleştirebilmek için 
üreticilerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin AB müktesebatına uyum çerçevesinde üretici 
birliklerinin geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin düzenlenmesi önemli konular arasındadır. Bu 
kapsamda iki konu bütünlük arz etmektedir. Üreticiler için çok önemli olan tarımsal desteklemeler 
kapsamında üretici organizasyonlarının oluşturulması için teşvik sağlanabilmektedir. Kısaca,Tarım 
sektöründe sürdürülebilirlik için, Vadeli İşlem Piyasaları için Üretici birlikleri; piyasa gereklerine 
göre, Çevre standartları ön plana çıkacak şekilde üretim yapan organizasyonlar şeklinde olmalıdır. 
Yetiştirici ve üretici birlikleri ile mesleki kuruluşlarının etkin çalışarak, tarım teşkilatlarının da etkili 
şekilde eğitim, yayım ve denetim görevini yürüterek organizasyonda bütünlük sağlanmalıdır. 
Tarıma hizmet veren tüm kuruluşların (Üniversite, Araştırma kurumları, kredi kuruluşları, tarım 
teşkilatları, özel sektör, üretici birlikleri v.s. ) etkin koordinasyonunun sağlanarak alınacak kararlar 
doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi tarımda sürdürülebilirlik için kaçınılmazdır. 
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Özet 

 
Süne (Eurygaster spp.: Heteroptera-Scutelleridae), Türkiye’de buğday üretimini kalite ve kantite 

yönünden olumsuz yönde etkileyen ana zararlı konumundadır. Buğdayın ana zararlısı olan Süne 
yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde, mücadele yapılmadığı zaman; ekmeklik, makarnalık ve tohumluk 
yönünden özellikle buğdayda % 100’e varan oranlarda zarar oluşturabilmektedir. Konya, Aksaray ve Karaman 
illeri gerek ekmeklik gerekse makarnalık buğday üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda gelmektedir. 2006 yılı DGD 
kayıtlarına göre bu üç il Türkiye ekmeklik buğday alanının %10,70’ini, makarnalık üretim alanının ise 
%22,36’sını barındırmaktadır. Önemli bir üretim merkezi olan bu 3 il aynı zamanda Türkiye’nin tahıl ambarı ve 
un, makarna ve bisküvi sanayi içinde önemli bir merkez durumundadır. 

Bu çalışmada devlet mücadelesi şeklinde yürütülen ve yer aletlerine geçilmesi ile çiftçi katılımının önem 
kazandığı süne mücadelesinde üretici ve devlet arasındaki ilişkiler ve üreticilerin sosyo-ekonomik faktörleri, 
tutum ve davranışlarının mücadeledeki başarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada “Süne 
Mücadelesinde Başarıyı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi” isimli projesi çerçevesinde 2004 
yılında Konya, Karaman ve Aksaray illerinde yürütülen 302 anketten elde edilen veriler kullanılmıştır. Süne’de 
başarıyı etkileyen faktörlerin mücadele yapan buğday üreticisinin bilinçli veya bilinçsiz mücadele yapmasında 
etkili olma durumlarını belirlemede Binary Logistik Regresyon’dan ve Ki-Kare analizinden yararlanılmıştır. 
Yapılan analizlerde süne mücadelesinde bilinçli mücadele yapmada süne konusunda eğitim alma, üreticilerin 
süne mücadelesi için yeterli ekipmana sahip olma veya temin etme, süne mücadelesi için verilen desteklerin 
yeterli olması gibi faktörlerin etkili olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Sözcükler: Süne, Üretici davranışları, Binary Logistik Regresyon, Ki-Kare 

 

Farmer Behaviors in Sunn Pest Struggle: A case of Konya-Karaman-Aksaray 
Provinces  

 
Abstract 

Süne (Eurygaster spp.: Heteroptera-Scutelleridae), Türkiye’de buğday üretimini kalite ve kantite 
yönünden olumsuz yönde etkileyen ana zararlı konumundadır. Buğdayın ana zararlısı olan Süne 
yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde, mücadele yapılmadığı zaman; ekmeklik, makarnalık ve tohumluk 
yönünden özellikle buğdayda % 100’e varan oranlarda zarar oluşturabilmektedir. Konya, Aksaray ve Karaman 
illeri gerek ekmeklik gerekse makarnalık buğday üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda gelmektedir. 2006 yılı DGD 
kayıtlarına göre bu üç il Türkiye ekmeklik buğday alanının %10,70’ini, makarnalık üretim alanının ise 
%22,36’sını barındırmaktadır. Önemli bir üretim merkezi olan bu 3 il aynı zamanda Türkiye’nin tahıl ambarı ve 
un, makarna ve bisküvi sanayi içinde önemli bir merkez durumundadır. 

Bu çalışmada devlet mücadelesi şeklinde yürütülen ve yer aletlerine geçilmesi ile çiftçi katılımının önem 
kazandığı süne mücadelesinde üretici ve devlet arasındaki ilişkiler ve üreticilerin sosyo-ekonomik faktörleri, 
tutum ve davranışlarının mücadeledeki başarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada “Süne 
Mücadelesinde Başarıyı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi” isimli projesi çerçevesinde 2004 
yılında Konya, Karaman ve Aksaray illerinde yürütülen 302 anketten elde edilen veriler kullanılmıştır. Süne’de 
başarıyı etkileyen faktörlerin mücadele yapan buğday üreticisinin bilinçli veya bilinçsiz mücadele yapmasında 
etkili olma durumlarını belirlemede Binary Logistik Regresyon’dan ve Ki-Kare analizinden yararlanılmıştır. 
Yapılan analizlerde süne mücadelesinde bilinçli mücadele yapmada süne konusunda eğitim alma, üreticilerin 
süne mücadelesi için yeterli ekipmana sahip olma veya temin etme, süne mücadelesi için verilen desteklerin 
yeterli olması gibi faktörlerin etkili olduğu belirlenmiştir. 

 
Key Words: Sunn Pest, Farmer behaviors, Binary Logistic Regression, Chi-square 
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1. Giriş 
 

Süne (Eurygaster spp.: Heteroptera-Scutelleridae), Türkiye’de buğday üretimini kalite ve 
kantite yönünden olumsuz yönde etkileyen ana zararlı konumundadır. Süne yoğunluğunun yüksek 
olduğu yerlerde, mücadele yapılmadığı zaman; ekmeklik, makarnalık ve tohumluk yönünden 
özellikle buğdayda % 100’e varan oranlarda zarar oluşturabilmektedir. Türkiye’de ilk defa 1927-
1929 yıllarında Güney Anadolu ve 1939-1941 yıllarında da Güneydoğu Anadolu’da salgın 
yapmıştır. Zararlıya karşı ilk kez 1955 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde 246.600 da alanın 
devlet mücadelesi şekliyle ilaçlanmasıyla başlayan kimyasal mücadele, 1987’de Trakya ve 
1988’den itibaren de Orta Anadolu ve Ege bölgelerini de içine almış olup halen devam etmektedir. 
Türkiye’de başlangıcından itibaren ağırlıklı olarak uçakla yapılan kimyasal mücadele, 2000 yılından 
itibaren Ege ve daha sonra sırasıyla Trakya, Orta Anadolu ve 2005 yılından itibaren de Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde sona ermiş ve sadece yer aletleri ile mücadeleye başlanmıştır. Yer aletlerine 
geçiş ile devlet mücadelesi şeklinde yürütülen mücadelede çiftçilerin de daha aktif şekilde yer 
alması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Konya, Aksaray ve Karaman illeri gerek ekmeklik gerekse makarnalık buğday üretiminde 
Türkiye’de ilk sıralarda gelmektedir. 2006 yılı DGD kayıtlarına göre bu üç il Türkiye ekmeklik 
buğday alanının %10,70’ini, makarnalık üretim alanının ise %22,36’sını barındırmaktadır. Önemli 
bir üretim merkezi olan bu 3 il aynı zamanda Türkiye’nin tahıl ambarı ve un, makarna ve bisküvi 
sanayi içinde önemli bir merkez durumundadır. 

Bu çalışmada devlet mücadelesi şeklinde yürütülen ve yer aletlerine geçilmesi ile çiftçi 
katılımının önem kazandığı süne mücadelesinde üretici ve devlet arasındaki ilişkiler ve üreticilerin 
sosyo-ekonomik faktörleri, tutum ve davranışlarının mücadeledeki başarı üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Bu çalışmada “Süne Mücadelesinde Başarıyı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin 

Belirlenmesi” isimli projesi çerçevesinde 2004 yılında Konya, Karaman ve Aksaray illerinde 
yürütülen anket çalışmasında elde edilen veriler kullanılmıştır. Buna göre araştırmanın yapıldığı 
alanda yapılan anket sayısı ve köylerin dağılımı Tablo 1.’de sunulmuştur. Anket çalışmasının 
yürütüldüğü köyler, çalışmanın yürütüldüğü 3 ilde Tarım İl Müdürlükleri ile diyolog içerisinde süne 
mücadelesinin yapıldığı ve sünenin genel yıllar itibari ile tehdit altında bıraktığı bölgeler dikkate 
alınarak belirlenmiş ve anket çalışmasının kapsamı oluşturulmuştur. Buna göre toplam 3 ilde, 13 
adet ilçe ve bunlara bağlı 63 adet köy/kasabada anket çalışması yürütülmüş ve yapılan 346 
anketten 302 adeti değerlendirme kapsamına alınmıştır. 
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Çizelge 1. Araştırma alanında anket çalışmasını yürütüldüğü alanlar 

İl Adı İlçe Adı Köy/Kasaba Adı 
Toplam 

Değerlendirilen 
Anket Sayısı 

Merkez 
Akhisar, Boyalı, Çimeliyeniköy, 
Yeşiltömek, Sapmaz, Taşpınar, 
Ulukışla 

Eskil Akkaş, Eşmekaya, Güneşli, Tol 
Ortaköy Gökhöyük, Gökkaya, Seksenuşağı 

AKSARAY 

Sarıyahşi Bekdik, Boğazköy 

69 

KARAMAN Merkez 

Boyalıtepe, Burunoba, Eğilmez, 
Kılbasan, Sudurağı, 
Süleymanhacı, Ortaoba, Yeşildere, 
Yollarbaşı 

48 

Çumra 
İçeri Çumra, Okçu, Türkmencamili, 
Türkmenkarahüyük, Taşağıl, 
Alibeyhüyüğü 

Karapınar Merdivenli, Hotamış, Kayalı 

Kulu Altılar, Kömüşönü, Tavşançalı, 
Kozanlı 

Altınekin Merkez, Sarnıç, Mantar, Dedeler 

Cihanbeyli İnsu, Böğrüdelik, Kırkışla, 
Ağabeyli, Çöl, Yeniceoba 

Sarayönü Başhüyük, Çeşmelisebil, 
Kuyulusebil, Kadıoğlu,Karatepe 

Karatay Göçü, Sakyatan, Yarma, 
Karakaya, Hayıroğlu, Obruk 

KONYA 

Ereğli Beyköy, Alhan, Melicek, Sazgeçit, 
Bulgurluk 

185 

TOPLAM 302 
 

Süne’de başarıyı etkileyen faktörlerin mücadele yapan buğday üreticisinin bilinçli veya bilinçsiz 
mücadele yapmasında etkili olma durumlarını belirlemede Binary Logitic Regresyon’dan 
yararlanılmıştır.  

Lojistik regresyon analizi, bağımlı değişkenin kategorik bir yapıya sahip olduğu bağımsız 
değişkenlerin ise sürekli veya kategorik bir yapıda olabildiği durumlarda kullanılan bir tekniktir. 
Sonuç değişkeninin kategorik bir yapı sergilediği lojistik regresyon analizi üç şekilde 
uygulanmaktadır. Bunlar; bağımlı değişkenin iki şıklı olması durumunda ikili (binary) lojistik 
regresyon analizi, bağımlı değişkenin sınıflayıcı ölçme düzeyine sahip en az üç şıklı olduğu 
durumda sınıflayıcı (nominal) lojistik regresyon analizi ve bağımlı değişkenin sıralayıcı ölçme 
düzeyine sahip ve yine en az üç şıklı olması halinde sıralayıcı (ordinal) lojistik regresyon analizi 
olarak adlandırılır (Özdamar 2004). Bu çalışmada İkili Lojistik Regresyon (Binary Logistic 
Regression, BLR) Analizi kullanılmıştır. 
 
2.1. Lojistik Regresyon Modeli ve Özellikleri 

 
Bir klasik regresyon modelinde bağımsız değişken veri iken, bağımlı değişkenin koşullu 

beklenen değeri veya ortalaması, 

)1()|( 10 xxYE ββ +=  

şeklinde gösterilir. Bu modelde açıklayıcı değişkenler üzerinde bir kısıtlama olmamasına 
rağmen, Y sonuç değişkeninin sürekli olması şartı aranır. Böylece bağımlı değişken -�ile 
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+�arasındaki tüm değerleri alabilir. Fakat bağımlı değişkenin ikili sonucu olduğunda hata teriminin 
sıfır ortalama ve sabit varyansla normal dağılıma uyduğu varsayımı gerçekleşmemektedir (Steven 
2002). Bu durumda hipotez testleri yapılamayacak ve güven sınırları oluşturulamayacaktır. Böyle 
bir durumda, bu şekilde çok değişkenli normal dağılım varsayımına ihtiyaç duymayan lojistik 
regresyon analizi rahatlıkla kullanılabilmektedir.  

Eşitlik-1’de, eşitliğin sol tarafı 0 ile 1 arasında sınırlı olasılık değerleri alırken, bağımsız 
değişkenler sınırsız değerler alabilmektedir. Açıklayıcı değişkenler sonsuz değerler alabildiğinden 
sözü edilen eşitlik her zaman sağlanamayabilir. Bu tür bir durumla karşı karşıya gelmemek için 
sonuç değeri olarak nitelendirilen olasılık değerinin çeşitli dönüşümlerle (-�, +�) aralığında tanımlı 
hale getirilmesi gerekir. Bu dönüşümlerden en çok kullanılanı lojit dönüşümüdür. Bu dönüşümde ilk 
olarak denklem (1)’deki olasılık değerleri üzerinde yapılan 1/(1+ e -(b0 +b1x) ) dönüşümüyle bağımlı 
değişkenin sınırları (0, +�) yapıldıktan sonra, elde edilen bu oranın doğal logaritması alınarak 
sonuç değişkeninin sınırları (-�, +�) haline getirilir. Bu dönüşüm sonucu ulaşılan yeni fonksiyon; 

)2()( 10 xxg ββ +=  

olmak üzere, 

)3(
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şeklindedir. Buradaki g(x) ifadesi lojistik regresyon modelinin lojiti olarak adlandırılır ve g(x) ile 
π (x) arasında; 

)4(
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π
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⎣

⎡
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=  

biçiminde ifade edilen bir lojit dönüşümü yapılabilir (Hosmer and Lemeshow, 2000). İki şıklı 
kategorik bağımlı değişkene sahip olan lojistik regresyon modelinin varsayımları kısaca şu şekilde 
özetlenebilir : 

 0<E(Y│X)<1’dir. Yani lojistik regresyon modelinin koşullu ortalaması 0 ile 1 arasında 
olmalıdır. 

 P(Y│ x )�p(x)’dir. Bu varsayım x değeri veri iken Y=1 olma olasılığının p (x) olduğunu 
ima eder. 

 Lojistik regresyon modeline ait hata terimlerinin dağılımı binom dağılıma uymaktadır. 
 Bağımlı değişkene ait gözlem değerleri n Y , Y ,Y ,......Y 1, 2 3 istatistiksel olarak 

bağımsızdır. 
 Açıklayıcı değişkenler birbirlerinden bağımsızdır. 

Lojistik regresyon analizinin önemli kavramlarından biri de Odds oranıdır. Çeşitli kaynaklarda 
bahis oranı, üstünlük oranı, olasılık oranı veya teklik oranı olarak da adlandırılan odds oranı, bir 
olayın meydana gelme olasılığının meydana gelmeme olasılığına oranı olarak tanımlanabilir. 
Lojistik regresyon modelinin lojiti olarak atıfta bulunulan g(x) ifadesinin anti logaritması alındığında 
odds oranına ulaşıldığı görülür (Agresti, 1996) : 

[ ] [ ] )5(
)(1

)()(exp)(exp 10
10 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

==+===
x
xeexxgOROranıOdds x

π
πββ ββ  

Bu ifadede her bir parametrenin Odds değeri eb = exp(b) ’ya eşittir ve eb değeri bağımlı 
değişkenin açıklayıcı değişkenin etkisiyle kaç kat daha fazla veya yüzde kaç oranında daha fazla 
gözlenme olasılığına sahip olduğunu gösterir. Dolayısı ile b katsayısının anlamlılığının test 
edilmesi, OR = exp(b) ’nın sınanması ile aynı anlama gelir (Özdamar 2004). Odds oranları ve 
olasılıklar aynı sonucu farklı açılardan görmeyi sağlar. Diğer bir deyişle, olasılıkların odds 
oranlarına veya odds oranlarının olasılıklara dönüştürülmesi mümkündür (Kalaycı vd, 2005). 
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3. Bulgular ve Tartışma 
 

Çalışmanın yürütüldüğü Konya, Karaman ve Aksaray illerinde devlet mücadelesi olarak 
yürütülen Süne mücadelesinde başarıyı etkileyen sosyo-ekonomik faktörler analiz edilirken ikili 
çapraz tablolar oluşturulmuştur. Buna göre ilk olarak çiftçinin bilinçli bir uygulama yapıp yapmama 
durumuna* mücadeledeki başarıda etkili olabilecek diğer faktörlerin etkisi araştırılmıştır.  

Süne mücadelesinde başarıyı etkileyebilecek faktörler arasında seçilen faktörlerin buğday 
üreticilerinin doğru mücadele yapma durumlarına etkisi ki-kare analizleri ile araştırılmaya 
çalışılmıştır. Buna göre üreticinin doğru mücadele yapma davranışına bir önceki yıl (2003 yılında) 
süneden zarar görme durumu, üreticinin süne ergin ve nimfini tanıma durumu ve süne kontrol 
ekiplerinin mücadele konusunda verdikleri kararlara üreticinin güvenme durumlarının  %95 güven 
sınırında yapılan chi-square testi ile istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (Çizelge 2).  

Diğer taraftan 2004 yılında eğitim yapılan yerleşim yerlerindeki üreticiler ile eğitim yapılmayan 
yerleşim yerlerindeki üreticilerin mücadeleyi doğru yapma durumları incelendiğinde yapılan Chi-
square analizi ile %99 güven sınırında iki faktör arasındaki ilişki önemli bulunmuştur. Buna göre 
eğitim çalışmaları yapılan yerlerin mücadeleyi daha doğru yaptıkları söylenebilir  (Çizelge 2). 

Aynı zamanda 2004 yılında yapılan eğitim programlarının çiftçilerin doğru bir mücadele yapma 
durumlarına etkileri incelenmiş ve yapılan chi-square analizi ile %99 güven aralığında istatistiki 
olarak anlamlı bulunmuş ve bağımlılık katsayısı olan phi katsayısı 0,200 olarak hesaplanmıştır. 
Buna göre eğitim programlarına katılıp yararlanan çiftçiler, 2004 yılında eğitime katılıp 
yararlanamayan veya eğitime hiç katılmayan çiftçilerden daha doğru bir mücadele yapmaktadırlar 
(Çizelge 2). Buna göre eğitim çalışmaları mücadelenin doğru yapılmasında etkili faktörlerden 
olduğu söylenebilir. 

Çiftçilerin süne yumurtasını tanıma durumlarının doğru bir mücadele yapma durumlarına 
etkileri yapılan chi-square analizi ile %99 güven aralığında istatistiki olarak anlamlı bulunmuş ve 
bağımlılık katsayısı olan phi katsayısı 0,180 olarak hesaplanmıştır. Buna göre süne yumurtasını 
tanıyan çiftçiler, süne yumurtasını tanımayan çiftçilerden daha doğru bir mücadele yapmaktadırlar 
(Çizelge 2). 

Çiftçilerin süne zararını bilme durumlarının doğru bir mücadele yapma durumlarına etkileri 
yapılan chi-square analizi ile %99 güven aralığında istatistiki olarak anlamlı bulunmuş ve bağımlılık 
katsayısı olan phi katsayısı 0,149 olarak hesaplanmıştır. Buna göre çiftçiler süne zararını bilme 
durumları arttıkça doğru bir mücadele yapma durumları da artmaktadır (Çizelge 2). 

Çiftçilerin süneden dolayı satışta sorun yaşama durumlarının doğru bir mücadele yapma 
durumlarına etkileri yapılan chi-square analizi ile %90 güven aralığında istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuş ve bağımlılık katsayısı olan phi katsayısı 0,… olarak hesaplanmıştır. Buna göre süneden 
dolayı satışta sorun yaşayan çiftçiler daha doğru mücadele yapma eğilimindedirler (Çizelge 2). 

Çiftçilerin verilen süne desteklerini yeterli bulma durumlarının doğru bir mücadele yapma 
durumlarına etkileri yapılan chi-square analizi ile %99 güven aralığında istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuş ve bağımlılık katsayısı olan phi katsayısı 0,136 olarak hesaplanmıştır. Buna göre verilen 
süne desteğini yeterli bulan çiftçiler, desteği yeterli bulmayan çiftçilere göre daha doğru mücadele 
yapmaktadırlar (Çizelge 2). 

Çiftçilerin tarlalarını süne için kontrol etme durumlarının doğru bir mücadele yapma 
durumlarına etkileri yapılan chi-square analizi ile %99 güven aralığında istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuş ve bağımlılık katsayısı olan phi katsayısı 0,135 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 
tarlasını kontrol eden çiftçiler, kontrol etmeyen çiftçilere göre daha doğru mücadele yapmaktadırlar 
(Çizelge 2). 

Çiftçilerin süne hakkında dışarıdan bilgi alma durumlarının doğru bir mücadele yapma 
durumlarına etkileri yapılan chi-square analizi ile %99 güven aralığında istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuş ve bağımlılık katsayısı olan phi katsayısı 0,161 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 
dışarıdan süne hakkında bilgi alan çiftçiler almayan çiftçilere göre daha doğru mücadele 
yapmaktadırlar (Çizelge 2) 

                                                 
* Eğer çiftçi teknik ekiplerin mücadele alanlarını belirledikten sonra mücadele yapılması gereken alanlarda 
süne mücadelesi yapıyorsa veya yapılmaması gereken alanlarda yapmıyorsa doğru bir uygulama yaptığı, 
diğer tüm durumlarda ise (haberdar olmama, mücadele yapmama, kısmen mücadele yapma, yapılması 
gerekmeyen alanlarda mücadele yapma v.b.) doğru bir uygulama yapmadı olarak dikkate alınmıştır. 
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Çiftçilerin mücadele için yeterli alet-ekipman olma durumlarının doğru bir mücadele yapma 
durumlarına etkileri yapılan chi-square analizi ile %99 güven aralığında istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuş ve bağımlılık katsayısı olan phi katsayısı 0,165 olarak hesaplanmıştır. Burada yeterli alet 
ekipmanı olma durumunda hem çiftçilerin alet ekipman sahip olma durumları hem de alet ekipmanı 
olmasa bile Bakanlık tarafından karşılanma durumları dikkate alınarak doldurulmuştur. Eğer 
çiftçinin yeterli alet ekipmanı yok fakat Bakanlık temin ediyorsa ve bu temin etmede herhangi bir 
sıkıntı yaşanmıyorsa çiftçinin yeterli alet ekipmanı var olarak değerlendirilmiştir. Buna göre yeterli 
alet-ekipmanı olan çiftçiler olmayan çiftçilere göre daha doğru mücadele etmektedirler (Çizelge 2). 

Araştırma bölgesinde çiftçilerin mücadele durumları çevre bilinçleri ile karşılaştırıldığında ise 
bu iki faktör arasında yapılan Chi-square testi sonucu %99 güven sınırında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Buna göre özellikle mücadelede kullanılan ilaçların çevreye olumsuz etkisi olduğunu 
düşünen çiftçilerin doğru mücadele yapma durumu daha fazladır (Çizelge 2). 

Bunun yanında süne mücadele sırasında kullanılan uçak ve yer aletlerin çevreye etkisini 
karşılaştıran çiftçilerin fikirlerinin mücadele uygulamaları ile olan ilişkisi incelendiğinde yapılan Chi-
square testi sonucu %99 güven sınırında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre özellikle uçakla 
mücadelenin çevreye olumsuz etkisi olduğunu düşünen çiftçilerin doğru mücadele yapma durumu 
daha fazladır (Çizelge 2).  
 
Çizelge2. Çiftçilerin doğru mücadele yapma durumlarına etkili faktörlerin istatistiki analizleri 

  
Doğru 

Mücadele 
Yaptı 

Doğru 
Mücadele 
Yapmadı 

S.D. Chi-
square p Phi 

2004 Yılında Eğitim Verildi 157 44     
2004 Yılında Eğitim Verilmedi 63 38 1 8,412** 0,004 0,167
2004 Yılında Eğitim Aldı 122 27     
2004 Yılında Eğitim Almadı 98 55 1 12,128** 0,000 0,200
2003 Yılında Süneden Zarar Gördü 138 45     
2003 Yılında Süneden Zarar Görmedi 82 37 1 1,541 0,214  
Süne Erginini Tanıyor 203 73     
Süne Erginini Tanımıyor 17 9 1 0,801 0,371  
Süne Nimfini Tanıyor 120 36     
Süne Nimfini Tanımıyor 100 46 1 2,710 0,100  
Süne Yumurtasını Tanıyor 103 22     
Süne Yumurtasını Tanımıyor 117 60 1 9,839** 0,002 0,180
Süne Zararını Biliyor 19 4     
Süne Zararını Kısmen Biliyor 177 60     
Süne Zararını Hiç Bilmiyor 24 18 2 6,749* 0,034 0,149
Ekiplerin Kararlarını Güvenilir Bulmuyor 42 15     
Ekiplerin Kararlarını Kısmen Güvenilir Buluyor 28 6     
Ekiplerin Kararlarını Güvenilir Buluyor 141 41 2 0,922 0,631  
Satışta Süneden Dolayı Sorun Yaşıyorum 178 59     
Satışta Süneden Dolayı Sorun Yaşamıyorum 42 23 1 2,838* 0,092  
Verilen Destekler Yeterli 150 38     
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Çizelge 2(Devam) 

 
Doğru  

Mücadele
Yaptı 

Doğru  
Mücadele 
Yapmadı

S.D.
Chi- 

square 
p Phi 

Verilen Destekler Yetersiz 62 30 1 5,162* 0,023 0,136
Tarlasını Süne İçin Kontrol Ediyor 164 52     
Tarlasını Süne İçin Kontrol Etmiyor 51 30 1 5,468* 0,019 0,135
Süne Hakkında Dışarıdan Bilgi Alıyor 101 23     
Süne Hakkında Dışarıdan Bilgi Almıyor 119 59 1 7,874** 0,005 0,161
Yeterli Mücadele Alet Ekipmanı Var 124 31     
Yeterli Mücadele Alet Ekipmanı Yok 96 51 1 8,236** 0,004 0,165
0-50 Dekar Buğdayı Olan 62 28     
51-100 Dekar Buğdayı Olan 57 22     
101 ve Üzeri Dekar Buğdayı Olan 101 32 2 1,375 0,503  
Çevreye Olumsuz Etkisi Var 115 48     
Aşırı Kullanıldığında Olumsuz Etkisi Var 40 7     
Çevreye Olumsuz Etkisi Yok 39 10     
Bilmiyor 26 17 3 8,465* 0,037 0,167
Uçak Çevreye Daha Olumsuz 72 21     
Yer Aletleri Çevreye Daha Olumsuz 47 12     
İkisi de Çevreye Olumsuz 8 5     
İkisi de Çevreye Olumsuz Değil 25 3     
Bilmiyor 68 41 4 13,065* 0,011 0,208
**%99 güven sınırında istatistiki açıdan önemli 
*%95 güven sınırında istatistiki açıdan önemli 

 

3.1. Süne Mücadelesinde Çiftçilerin Bilinçli Mücadele Uygulamalarına Etki Eden Faktörlerin 
Analizi 

 
Süne mücadelesinde çiftçi davranışlarını incelediğimiz araştırmada etkili faktörlerin çiftçinin 

bilinçli mücadele yapma durumuna etkileri Binary Logistic Regression yöntemi ile tahmin edilmeye 
çalışılmıştır. Buna göre ele alınan faktörler Çizelge 3.’de verilmiştir. 

Çizelge incelendiğinde çiftçilerin bilinçli mücadele yapmasına etkileyebilecek 11 faktörün etkisi 
incelenmiş ve bunlardan 3 faktörün etkisi %99, %95 veya %90 güven sınırlarında istatistiki olarak 
önemli bulunmuştur (Çizelge 4.). 
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Çizelge 3. Çiftçilerin Süne mücadelesinde davranışlarını etkileyen faktörler 

Faktörler Açıklama 

YBILINC 
Bilinçli Mücadele Yapıyor = 1 (Mücadele Yapması Gerektiği İçin Mücadele Yapanlar 
veya Mücadele Yapması Gerekmediği İçin Mücadele Yapmayanlar) 
Bilinçli Mücadele Yapmıyor = 0 (Diğer Durumlar) 

SEGITIM 
Süne Konusunda Eğitim Aldıysa = 1 
Süne Konusunda Eğitim Almadıysa = 0  

SGYIL 
Geçen Yıl Süneden Zarar Gördüyse = 1 
Geçen Yıl Süneden Zarar Görmediyse = 0 

SZARAR 
Süne Zararını Biliyor = 1 
Süne Zararını Bilmiyor = 0 

SDESTEK 
Süne Mücadelesi İçin Verilen Destekleri Yeterli Buluyorsa = 1 
Süne Mücadelesi İçin Verilen Destekleri Yeterli Bulmuyorsa = 0 

STKONTROL 
Süne İçin Tarlasını Kontrol Ediyorsa = 1 
Süne İçin Tarlasını Kontrol Etmiyorsa = 0 

BUALAN Toplam Ekilen Buğday Alanı (da) 

SEKIPMAN 
Süne Mücadelesi İçin Yeterli Alet Ekipmanı Var veya Banklık Temin Ediyorsa = 1 
Süne Mücadelesi İçin Yeterli Ekipmanı Yoksa = 0 

SERGIN 
Süne Erginini Tanıyor = 1 
Süne Erginini Tanımıyor = 0 

SNIMF 
Süne Nimfini Tanıyor = 1 
Süne Nimfini Tanımıyor = 0 

SYUMU 
Süne Yumurtasını Tanıyor = 1 
Süne Yumurtasını Tanımıyor = 0 

SBILGI 
Süne Mücadelesi İçin Başka Yerlerden Teknik Bilgi Alıyorsa = 1 
Süne Mücadelesi İçin Başka Yerlerden Teknik Bilgi Almıyorsa = 0 

 
İstatistiki olarak önemli faktörler incelendiğinde eğitimlerin süne mücadelesinde çiftçilerin 

bilinçli süne mücadelesi yapmasına etkisi incelendiğinde ise eğitimlerin çiftçilerin bilinçli süne 
mücadelesi yapmasına etkileyen bir unsur olduğu ve bununda %99 güven sınırında istatistiki olarak 
anlamlı olduğu hesaplanmıştır. Buna göre eğitim verilen yerdeki çiftçilerin bilinçli mücadele yapma 
olasılığı eğitim verilmeyen yerdeki çiftçilerin bilinçli mücadele etme olasılığından 2,510 kat daha 
yüksektir (Çizelge 4.) 

Araştırma bölgesinde çiftçilerin süne mücadelesi için verilen destekleri yeterli bulma 
durumlarının bilinçli süne mücadelesi yapmasına etkisi incelendiğinde ise bu faktörün çiftçilerin 
bilinçli süne mücadelesi yapmasına etkileyen bir unsur olduğu ve bununda %99 güven sınırında 
istatistiki olarak anlamlı olduğu hesaplanmıştır. Buna göre süne mücadelesi için destekleri yeterli 
bulan çiftçilerin bilinçli mücadele yapma olasılığı destekleri yeterli bulmayan çiftçilerin bilinçli 
mücadele etme olasılığından 2,107 kat daha yüksektir (Çizelge 4.). 

Araştırma bölgesinde çiftçilerin süne mücadelesi için yeterli alet ekipmana sahip olma 
durumlarının bilinçli süne mücadelesi yapmasına etkisi incelendiğinde ise bu faktörün çiftçilerin 
bilinçli süne mücadelesi yapmasına etkileyen bir unsur olduğu ve bununda %90 güven sınırında 
istatistiki olarak anlamlı olduğu hesaplanmıştır. Buna göre yeterli alet ekipmana sahip olan 
çiftçilerin bilinçli mücadele yapma olasılığı yeterli alet ekipmana sahip olmayan çiftçilerin bilinçli 
mücadele etme olasılığından 1,673 kat daha yüksektir (Çizelge 4.). 

Araştırma bölgesinde çiftçilerin süne erginini, sünenin nimfini veya yumurtasını tanımanın 
bilinçli bir mücadele üzerindeki etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Bölgede üreticilerin 
%....’ının sünenin bu üç döneminden en az birini tanıma durumunu yüksek oluşu, bilinçli 
mücadelede etkili bir unsur olmamasına neden olabilir. Üreticilerin bu konuda yeterli bilgi sahibi 
olması onların mücadele stratejilerinde bir farklılık çıkarmamıştır (Çizelge 4.).  
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Araştırma bölgesinde çiftçilerin bir önceki yıl süneden dolayı zarar görme durumlarının bilinçli 
süne mücadelesi yapmalarına etkisi incelendiğinde ise bu faktörün çiftçilerin bilinçli süne 
mücadelesi yapmasına etkileyen bir unsur olmadığı sonucuna varılmıştır(Çizelge 4.). 

Araştırma bölgesinde çiftçilerin tarlalarını kontrol etme durumlarının bilinçli süne mücadelesi 
yapmasına etkisi incelendiğinde ise bu faktörün çiftçilerin bilinçli süne mücadelesi yapmasına 
etkileyen bir unsur olmadığı bulunmuştur. Tarlasını kontrol eden ve etmeyen üreticiler arasında 
bilinçli mücadele yapma olasılığı arasında farklılık bulunmamaktadır(Çizelge 4.). 

Araştırma bölgesinde üreticilerin buğday arazi genişliğinin, T.K.B. dışında başka yerlerden 
bilgi alma durumlarının, sünenin zararını bilme durumunu bilinçli süne mücadelesi yapmasına etkisi 
incelendiğinde ise bu faktörlerin çiftçilerin bilinçli süne mücadelesi yapmasına etkileyen bir unsur 
olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.). 

 

Çizelge 4. Çiftçilerin Süne mücadelesinde davranışlarını etkileyen faktörlerin binary logistic 
regresyon analizi sonuçları 

Faktörler Katsayılar Standart Hatalar P Olasılık 
Değerleri Odds Ratio 

Constant -6,177 1,130 0,000*** ---
SEGITIM 0,920 0,315 0,003*** 2,510
SGYIL 0,059 0,304 0,846 1,061
SZARAR 0,196 0,354 0,580 1,216
SDESTEK 0,745 0,289 0,010*** 2,107
STKONTROL 0,304 0,351 0,385 1,356
BUALAN -0,001 0,001 0,359 0,999
SEKIPMAN 0,514 0,289 0,075* 1,673
SERGIN -0,088 0,529 0,868 0,916
SNIMF -0,205 0,374 0,583 0,814
SYUMU 0,637 0,390 0,102 1,891
SBILGI 0,298 0,331 0,367 1,348
*%90 Güven Sınırında İstatistiki Olarak Önemli  
** %95 Güven Sınırında İstatistiki Olarak Önemli  
*** %99 Güven Sınırında İstatistiki Olarak Önemli 

 
Araştırma sonuçlarından da görüleceği üzere araştırma bölgesindeki üreticilerin bilinçli süne 

mücadelesi yapmasında özellikle eğitim, süne için verilen desteklerin yeterliliği ve süne 
mücadelesinde kullanılacak ekipmanların yeterli olması etkili ana faktörlerdir. Özellikle süne 
mücadelesinde Orta Anadolu Bölgesinde yer aletlerin geçiş ile birlikte, üreticilerin holderler ile 
tarlalarına girip mücadele zorunluluğu içerisinde olmaları üreticileri ellerinde mevcut olan holderlere 
alternatif ince tekerlekli, iş genişliği yüksek makinelerin kullanılmasına yönlendirmiştir. Bu nedenle 
araştırma bölgesinde süne mücadelesinde başarılı mücadelede etkili önemli faktörlerin başında 
yeterli ekipmanın temin edilmesi noktasında meydana gelmiştir. Araştırma bölgesi içerisinde un 
fabrikaları gibi özel sektör kuruluşları, Konya Ticaret Borsası gibi yarı özerk kuruluşlar, Ziraat 
Odaları gibi üretici temsilcisi kuruluşlar ve Tarım İl müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarının ortak 
çalışmaları ile bölgeye süne mücadelesine uygun ekipmanların temin edilmesi noktasında büyük 
katkıları olmuştur.    

Araştırma bölgesi içerisinde Tarım İl Müdürlüklerinin üreticilere süne konusunda yapmış 
oldukları bilgilendirme çalışmalarının bilinçli mücadele üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu 
yadsınamaz. Yapılan bu çalışma ile bu bölgede eğitim çalışmalarında özellikle süneyi tanıtım 
yönelik çalışmalar ile birlikte daha çok mücadeleye yönelik eğitim çalışmalarının ağırlıklı olması 
gerektiği sonucuna varılabilir. Çünkü Çizelge 4’ten de görüleceği üzere üreticinin süne v 
dönemlerini tanıma durumu bilinçli mücadeleye etkili bir gösterge olarak görülmemektedir. Buda 
üreticinin süneyi tanıma konusunda belirli bir noktaya geldiğini ağırlığın mücadele stratejilerine 
yönelik eğitimlere verilmesi gerektiğinin göstermektedir.  
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4. Sonuç 
 

Sonuç olarak buğday üretiminde ana zararlı durumunda olan süne ile mücadelede başarının 
sağlanmasında üretici davranışlarını analiz etmek strateji oluştura açısından büyük nem 
taşımaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü Konya, Karaman ve Aksaray illerinde üretici davranışlarının 
analizi ile bu mücadeledeki başarıda ekipman, eğitim ve süne mücadelesinde destekler konusunda 
üretici memnuniyeti ön sıralarda gelmektedir. Araştırma bölgesinde üreticilerin süneyi yanıma ve 
zararlarını bilme konusunda çok büyük problemleri olmayıp daha çok mücadele stratejisi ve tekniği 
konusunda yapılacak çalışmalar süne ile mücadelede daha etkin sonuçlar ortaya çıkaracaktır 
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Türkiye’de Buğday ve Arpa Alım Fiyatlarının Çiftçiyi Tatmin Etme Durumu 
 
 

Neslihan KÖSE 
 
 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kızılay, Ankara 
 
Özet 
 

Türkiye sahip olduğu doğal ve sosyo-ekonomik yapıya ilişkin özellikler açısından, tahıl üretimine oldukça 
uygun bir ülkedir. İnsan ve hayvan beslenmesi için hayati öneme sahip olan tahıllar içerisinde ise, ekim alanı 
ve üretim miktarı bakımından ilk sırada buğday ve ikinci sırada arpa yer almaktadır. Nitekim son 15 yıllık 
dönemdeki ekiliş ve üretim incelendiğinde; buğdayın 1991-2005 yılları arasında ekilişi 9,63-9,25 milyon ha. ve 
üretimi 20,40-21,50 milyon ton, arpanın ise 3,45-3,65 milyon ha. ve 7,80-9,50 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Söz konusu ürünler ülkemizde çok yaygın olarak üretilmekte olduğundan, kırsal alanda 
yaşayan halkın önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Buğday ve arpa Devlet destekleme alımları 
kapsamında yer alan ürünler arasında olup, alım fiyatları 2001 yılına kadar Bakanlar Kurulunca belirlenirken, 
2002 yılından itibaren bu görev Toprak Mahsulleri Ofisine verilmiştir. Bu çalışmada, son 15 yıl içerisinde 
buğday ve arpaya verilen alım fiyatları, çiftçiler açısından ele alınarak, yıllar itibariyle alım fiyatlarındaki 
değişimler ile birim maliyetlerindeki ve üretim aşamasında en önemli girdilerden tohum, mazot, gübre ve ilaç 
fiyatlarındaki değişimler karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Arpa, Girdi, Fiyat 
 

Farmer Satisfaction on The Purchase Price of Wheat and Barley in Turkey 
 

Abstract 
 

Turkey is a quite eligible for cereal production in point of its natural and socio-economic composition. 
Wheat is the first and the barley is the second with regard to planting range and production amount among 
cereals which have vital importance for human being and animal nutrition. Just as, when their planting and 
production has been observed for the last 15 year period; between 1991-2005 wheat planting was 9,63-9,25 
million ha., and its production was 20,40-21,50 million tons and the barley planting was 3,45-3,65 million ha., 
and its production was actualized as 7,80-9,50 million tons. These crops are the basis of the income for the 
people living in rural area because they are produced widespread. Wheat and barley are within government 
supporting purchase and their purchase price has been determined by Council of Ministers till 2001, this 
mission was given to Turkish Grain Board after 2002. The purchase price given to wheat and barley for the 
last 15 year period is handled by the point of farmers and the variations of purchase price as of years, and the 
changing of seed, fuel oil, fertilizer and pesticide prices, the most important inputs, shall be put forth 
comparatively in this work.  
 
Key Words: Wheat, Barley, Input, Price 
 
1. Giriş 
 

Dünyada ve ülkemizde insan beslenmesinde temel gıda maddesi olarak buğday, hayvan 
beslenmesinde ise arpa yoğun bir şekilde kullanılmakta olup, stratejik öneme sahip 
bulunmaktadırlar. Ülkemiz, söz konusu ürünlerin gerek üretimi ve gerekse tüketimi bakımından 
dünyada ön sıralarda yer almaktadır. Nitekim, 2004/2005 üretim yılı itibariyle Türkiye buğday 
üretimi 21,0 milyon ton ile dünya üretiminin % 3,35’ini, arpa üretimi ise, dünya üretiminin % 
4,67’sini oluşturmaktadır (Anonim 2006). Türkiye’de 18,5 milyon ha. olan ekili alanın % 69,73’ünü 
buğday ve arpa ekilişi oluşturmaktadır (TÜİK 2008). Ülkemizde buğday ve arpa üretimi insan ve 
hayvan beslenmesine sağladığı katkı yanında, ilgili oldukları yerli sanayiye ham madde temini 
bakımından, ekim nöbetinde yer alarak verimlilik yönünden ve milyonlarca çiftçi ailesine istihdam 
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yaratma açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu denli öneme sahip söz konusu ürünlerin 
verimliliği ve dolayısıyla üretim miktarı, özellikle kuru tarım alanlarında yağışa bağlı olarak yıllar 
itibariyle farklılık göstermekte, yağışın zamanında düşmediği ve yeterli olmadığı yıllarda verim 
düşüklüğü ve yıldan yıla girdi fiyatlarındaki artışın da etkisi ile ürün maliyetleri yükselmekte ve 
böylece üreticiler olumsuz olarak etkilenmektedirler. Bu durumu göz önünde bulunduran yetkililer 
destekleme politikaları kapsamında gerekli önlemleri almaya çaba göstermektedirler. Bu konudaki 
uygulama günümüzde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşu olan Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) tarafından yapılmaktadır. Örneğin ülkemizde buğday ve arpa alım fiyatları daha önceleri 
Bakanlar Kurulunca tespit edilirken (1980-2001), 2002 yılından itibaren bu tespit yetkisi TMO’ ne 
verilmiştir. Belirlenen fiyatlar, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak özellikle girdi fiyatlarındaki 
yükselişler sonucu ve ayrıca yağışın da yetersizliği ile bazı yıllarda üreticiyi tatmin edici düzeye 
ulaşmamış, bazı yıllarda ise dünya fiyatlarının üzerinde gerçekleşmiştir (TEAE 2007). 

Bu çalışmada, son 15 yıllık dönemde buğday ve arpa fiyatlarındaki gelişme ile; tohum, gübre, 
ilaç ve mazot gibi başlıca girdi fiyatlarının aynı dönemde yıllar itibariyle gösterdiği gelişmeler ve 
oluşan ürün maliyetleri dikkate alınarak yapılan karşılaştırmalara göre, çiftçi açısından buğday ve 
arpa fiyatlarının olumlu ve olumsuzluğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 Bu kapsamda, öncelikle konunun önemine değinildikten sonra, buğday ve arpanın üretim 
durumu, ithalat ve ihracat miktarları yıllar itibariyle verilerek  değerlendirilmiş, söz konusu ürünlere 
ait fiyatlar  ile  bu   ürünlerin   üretiminde   önemli  olan  
başlıca girdilerden; tohum, gübre, ilaç ve mazot fiyatlarının son 15 yıllık seyri ele alınarak, temel 
yıla göre elde edilen indeks rakamları karşılaştırılmıştır. Ayrıca buğday ve arpa maliyetine bu 15 
yıllık dönemde söz konusu girdi fiyatlarındaki gelişmelerin etkileri doğrusal regresyon analizi ile 
ortaya konulmaya çalışılmış, elde edilen bulgulara göre özet bir değerlendirme yapılmış ve bazı 
önerilere yer verilmiştir. 
 
2. Türkiye’de ve Dünyada Buğday ve Arpa Üretimi  
 

Buğday ve arpanın 2000/2001-2004/2005 yılları itibariyle gerçekleşen üretim durumu, bu 
ürünlerin üretiminde önem taşıyan başlıca ülkeler, dünya ortalaması ve ülkemiz için çizelge 1 ve 
çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 1’den de anlaşılacağı üzere, belirtilen ülkelerde ve dolayısıyla 
dünyada söz konusu dönemde yıllara göre buğday üretimi artış ve azalış göstermektedir. Bu iniş- 
çıkışlarda iklim koşullarının etkisi önemli bir faktördür. Bunun yanında ülkelerin izledikleri üretim 
politikaları ve ürün ile girdi fiyatları arasındaki denge de rol oynayabilmektedir. Bu durum ülkemiz 
için de söz konusudur.  
 
Çizelge 1. Buğday üretimi (1000 Ton) 

Yıllar 
Ülkeler 

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
AB(25) 124.197 113.553 124.829 106.878 136.778

Çin 99.640 93.873 90.290 86.490 91.950
ABD 60.641 53.001 43.705 63.814 58.738

Hindistan 76.369 69.680 71.810 65.100 72.150
Rusya 34.450 46.900 50.550 34.100 45.400

Kanada 26.519 20.568 16.198 23.552 25.860
Avustralya 22.108 24.299 10.132 26.132 22.600

Türkiye 21.000 19.000 19.500 19.000 21.000
Pakistan 21.079 19.023 18.227 19.183 19.500
Arjantin 16.230 15.500 12.300 14.500 16.000

Kazakistan 9.100 12.700 12.600 11.000 9.950
Diğer 70.667 93.034 100.202 87.046 111.159
Dünya 582.000 581.131 567.643 554.595 628.585

Kaynak: Anonim 2006 
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Çizelge 2’de ise arpa üreten başlıca ülkelerin arpa üretimleri verilmiştir. Belirtilen dönemde 
buğday üretiminde olduğu gibi yıllar itibariyle arpa üretimi de farklılıklar göstermekte, bazı yıllarda 
bir önceki yıla göre artış veya azalış olmaktadır. Bu durumda, iklim koşullarına ve ekonomik 
bakımdan girdi fiyatlarındaki artışa ve ülkelerin izlediği üretim ve fiyat politikalarına bağlanabilir. 
 
Çizelge 2. Arpa üretimi (1000 Ton) 

Yıllar 
Ülkeler 

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
AB (25) 59.816 48.000 56.388 54.400 61.600
Rusya 14.100 18.700 18.700 18.000 17.200

Kanada 13.172 7.500 7.489 12.300 13.200
Avustralya 6.743 3.700 3.865 10.400 7.700

Türkiye 8.000 7.400 8.300 6.900 7.400
ABD 6.919 4.900 4.940 6.100 6.100

Ukrayna 6.872 10.400 10.364 6.800 11.100
Diğer 18.261 34.300 23.746 28.000 29.800
Dünya 132.883 134.900 133.792 142.900 154.100

Kaynak: Anonim 2006 
 
Belirtilen dönemde buğdayın Türkiye’deki hektara verimi Rusya ve Kanada hariç dünya 

ortalamasının ve listede yer alan diğer ülke verimlerinin altında, arpa verimi ise Rusya hariç dünya 
ve listede yer alan diğer ülkeler veriminin altında gerçekleşmiştir (Anonim 2006).  
 
3. Türkiye’de Buğday ve Arpa İthalat ve İhracatı 
 

Ülkemizin 2001-2005 yılları arasında buğday ve arpa ithalat ve ihracat miktarları çizelge 3’de 
verilmiştir. Çizelge 3’den de görüldüğü gibi, ithal edilen buğday miktarı 2001 yılı hariç ihraç edilen 
buğday miktarlarından daha yüksek, ithal edilen arpa miktarı ise 2004 yılı dışında ihraç edilen 
miktarlardan daha düşüktür. Ülkemizin buğday ve arpa üretim miktarları yıllara göre değişmekle 
birlikte buğday için 20 milyon ton civarında, arpa için ise 8-9 milyon ton arasında olup, ülkemiz 
tüketimini karşılayacak düzeydedir. Buğday ile ilgili ithalat daha çok makarnalık buğday temini, 
kalite sorunu ve TMO’nun üreticiyi ve tüketiciyi düşünerek ortaya çıkan talebi karşılama amacı ile 
açıklanabilir. 
 
Çizelge 3. Türkiye’nin buğday ile arpa ithalat ve ihracatı (Ton) 

Buğday Arpa 
Yıllar 

İthalat İhracat İthalat İhracat 
2001 346.827 1.116.605 38.967 158.216
2002 1.116.575 55.044 16.759 595.824
2003 1.846.284 458 89.428 395.988
2004 1.065.389 864 240.340 15
2005 135.596 327.931 52.163 289.394

Kaynak: TMO 2008 
 
4. Fiyatlar 
4.1 Buğday ve Arpa Alım Fiyatları 
 

Ülkemizde buğday ve arpa fiyatları 2002 yılına kadar Devlet destekleme alımları kapsamında 
Bakanlar Kurulunca belirlenmiştir. 2002 yılından itibaren buğday ve arpa fiyatlarını belirlemek üzere 
TMO görevlendirilmiştir. Bu incelemede buğday ve arpa için 1991-2005 döneminde gerçekleşen 
alım fiyatları yıllar itibariyle çizelge 4’de verilmiştir.  
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Burada dikkati çeken en önemli durum, buğday ve arpa fiyatlarının incelenen dönemde düzenli 
bir şekilde artışıdır. Bu artışta yıldan yıla giderek büyüyen enflasyonun etkisi önemli bir faktördür.  
 

Çizelgeden de açıkça görüleceği üzere baz alınan 1991 yılındaki buğday ve arpa fiyatları 100 
olarak kabul edilmiş, yıllar itibariyle her iki ürün için gerçekleşen fiyatlar indeks olarak hesaplanmak 
suretiyle meydana gelen fiyat artışları belirlenmiştir. Bu şekilde elde edilen indeks değerleri 
incelendiğinde, başlangıç yılına (1991) göre, bir sonraki yılda buğday fiyatı 1,56 katına yükselmiş, 
bu artış beşinci yılda 9, onuncu yılda 132, onbeşinci yılda ise 455 katına ulaşmıştır. Bu artışlar arpa 
için ise, aynı yıllarda sırasıyla 1,7; 8,75; 136 ve 413 kat olarak gerçekleşmiştir.  
 
Çizelge 4. Buğday ve arpa alım fiyatları 

Buğday (Ekmeklik) Arpa 
Yıllar 

TL/Kg. İndeks TL/Kg. İndeks 
1991 770 100 600 100
1992 1.200 156 1.020 170
1993 1.900 247 1.650 275
1994 3.600 468 2.700 450
1995 7.000 909 5.250 875
1996 18.000 2.338 14.400 2.400
1997 33.000 4.286 24.750 4.125
1998 53.000 6.883 39.750 6.625
1999 80.000 10.390 60.000 10.000
2000 102.000 13.247 81.600 13.600
2001 164.000 21.299 131.200 21.867
2002 230.000 29.870 149.500 24.917
2003 325.000 42.208 215.000 35.833
2004 370.500 48.117 264.000 44.000
2005 350.000 45.455 248.000 41.333

Kaynak: SGB 2008         
Not: Fiyatlara prim dahil değildir. 
 
4.2. Girdi Fiyatları 
 

Çizelge 5’de buğday ve arpa üretiminde kullanılan başlıca girdilerden; tohum, gübre, ilaç ve 
mazot fiyatlarının aynı dönemdeki seyri verilmiş ve indeks hesapları yapılmıştır. Gübre fiyatı olarak 
buğday ve arpa üretiminde en fazla kullanılan gübrelerden; DAP, % 26’lık A. Nitrat ve Kompoze 20-
20-0 fiyatları alınmış, ilaç olarak ise hububatta ve özellikle süne mücadelesinde kullanılan 
Deltametrin (Decis 2,5 EC) ilaç fiyatı kullanılmıştır.  
Ürün fiyatlarının artışında etkili olan enflasyonist baskı, kuşkusuz girdi fiyatlarında da kendini 
göstermiştir. Böylece, çizelge 5’den de görüldüğü gibi söz konusu girdilerin hepsinin fiyatı (gübrede 
1995 yılı hariç) yıldan yıla giderek artış göstermiştir. Bu artışlara dayalı olarak her bir girdi için 
hesaplanan indeks seyri incelendiğinde; baz alınan 1991 yılına göre, ikinci yılda ekmeklik buğdayın 
tohum fiyatı 1,93; arpanın tohum fiyatı 1,92 kat olmuş, bu artışlar devam ederek beşinci yılda 
sırasıyla 15 ve 13,5; onuncu yılda yine sırasıyla 155 ve 138 ve onbeşinci yılda daha da artarak 498 
ve 404 kata ulaşmıştır.  

Gübre için söz konusu artış; ikinci yılda DAP’da 1,49; % 26’lık A. Nitrat’ta 1,32 ve 20-20-0’lık 
Kompoze de 1,36 kat olmuş, bu artış beşinci yılda sırasıyla 14,32; 7,85 ve 9,60 onuncu yılda 169; 
99 ve 146 ve onbeşinci yılda 688, 512, 680 olarak gerçekleşmiştir. Mazot fiyatındaki artış çok daha 
fazla olmuş ve mazot onbeşinci yılda yaklaşık 900 katına yükselmiştir. Süne ilacındaki artış ise 
ikinci yılda 1,67 beşinci yılda 18,1 onuncu yılda 164 ve onbeşinci yılda 571 kata ulaşmıştır.  

Böylece çizelge 4’deki ürün fiyatlarına ait indeksler ile çizelge 5’deki girdi fiyatlarına ilişkin 
indeksler bir araya getirilerek incelendiğinde (çizelge 6); buğday ve arpa alım fiyatlarının 1998 
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yılına kadar buğday tohumu, DAP ve ilaç çiftçi lehine diğer girdi fiyatlarının üstünde gerçekleştiği, 
1999 yılından itibaren 2005 yılına kadar ise arpa tohumu ve amonyum nitrat gübresi hariç diğer 
girdi fiyatlarının altında kaldığı, yani çiftçinin aleyhine bir durumla karşılaştığı görülür. Ancak 
incelemede ele alınan buğday ve arpa fiyatlarına verilen prim dahil değildir. Yetkililer, TMO’ca 
belirlenen alım fiyatları yanında destekleme politikaları çerçevesinde gübre, tohum, tarımsal ilaç, 
kredi için sübvansiyonlar uygulayarak ürün fiyatlarının girdi fiyatları altında gerçekleşme 
olumsuzluğunu gidermeye çalışmışlar ve 2000 yılından itibaren Doğrudan Gelir Desteğini de 
uygulamaya koymuşlardır (çizelge 7). TMO hububat alım fiyatlarını belirlemede tüketici ve üreticiyi 
koruma amacı ile talebi karşılama bakımından zaman zaman ithalata giderek de bu konuda hizmet 
vermektedir. 
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Çizelge 5. Girdi fiyatları (TL/Kg.) 

Sertifikalı Tohumluk Gübre İlaç 

Buğday Arpa DAP A. Nitrat (% 26) 
Kompoze  
(20-20-0) 

Deltametrin 
(Decis 2,5 EC) 

Mazot 
Yıllar 

TL/Kg. İndeks TL/Kg. İndeks TL/Kg. İndeks TL/Kg. İndeks TL/Kg. İndeks TL/Kg. İndeks TL/Kg. İndeks 
1991 1.157 100 1.040 100 770 100 605 100 625 100 87.221 100 2.168 100 
1992 2.233 193 2.000 192 1.150 149 800 132 850 136 145.640 167 3.673 169 
1993 3.467 300 3.100 298 2.432 316 1.756 290 2.169 347 242.263 278 5.020 232 
1994 7.067 611 5.800 558 12.800 1.662 6.230 1.030 8.800 1.408 944.756 1.083 10.115 467 
1995 17.250 1.491 14.000 1.346 11.025 1.432 4.750 785 6.000 960 1.578.600 1.810 18.817 868 
1996 29.667 2.564 24.000 2.308 15.500 2.013 8.800 1.455 11.500 1.840 2.865.000 3.285 41.360 1.908 
1997 62.303 5.385 44.000 4.231 31.000 4.026 17.500 2.893 25.000 4.000 5.500.000 6.306 79.067 3.647 
1998 91.500 7.908 68.000 6.538 57.000 7.403 28.000 4.628 37.000 5.920 10.395.000 11.918 119.450 5.510 
1999 126.000 10.890 98.500 9.471 94.000 12.208 38.000 6.281 66.000 10.560 11.805.000 13.535 257.281 11.867 
2000 179.667 15.529 144.000 13.846 130.000 16.883 60.000 9.917 91.100 14.576 14.288.000 16.381 427.457 19.717 
2001 276.667 23.912 250.000 24.038 334.000 43.377 163.000 26.942 201.017 32.163 16.842.000 19.310 755.000 34.825 
2002 408.333 35.292 320.000 30.769 372.516 48.379 179.859 29.729 244.845 39.175 26.745.920 30.665 1.098.357 50.662 
2003 528.333 45.664 350.000 33.654 405.161 52.618 225.793 37.321 284.963 45.594 36.726.500 42.107 1.398.000 64.483 
2004 492.583 42.574 430.500 41.394 508.360 66.021 260.320 43.028 378.498 60.560 45.322.000 51.962 1.548.000 71.402 
2005 576.667 49.842 420.000 40.385 530.000 68.831 310.000 51.240 425.000 68.000 49.800.000 57.096 1.950.000 89.945 

Kaynak: Anonim 2008, KKGM 2008 ve TÜGEM 2008. 
Not: Buğday tohumluk fiyatı, I, II ve III. grup ekmeklik buğday ortalamasıdır. 
 Gübre fiyatları 1 kg. ortalama fiyatıdır. 
 Mazot fiyatı da yıl ortalama fiyatıdır. 
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Çizelge 6.  Alım fiyatları ile girdi fiyatları indekslerinin karşılaştırılması 
Alım Fiyatları Girdi Fiyatları  

 
Yıllar Buğday Arpa  Buğday 

Tohumu 
Arpa 

Tohumu  
DAP 

A. 
Nitrat  
(% 26) 

Kompoze 
20-20-0 

Deltametrin 
(Decis  
2,5 EC) 

Mazot 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 156 170 193 192 149 132 136 167 169 
1993 247 275 300 298 316 290 347 278 232 
1994 468 450 611 558 1.662 1.030 1.408 1.083 467 
1995 909 875 1.491 1.346 1.432 785 960 1.810 868 
1996 2.338 2.400 2.564 2.308 2.013 1.455 1.840 3.285 1.908 
1997 4.286 4.125 5.385 4.231 4.026 2.893 4.000 6.306 3.647 
1998 6.883 6.625 7.908 6.538 7.403 4.628 5.920 11.918 5.510 
1999 10.390 10.000 10.890 9.471 12.208 6.281 10.560 13.535 11.867 
2000 13.247 13.600 15.529 13.846 16.883 9.917 14.576 16.381 19.717 
2001 21.299 21.867 23.912 24.038 43.377 26.942 32.163 19.310 34.825 
2002 29.870 24.917 35.292 30.769 48.379 29.729 39.175 30.665 50.662 
2003 42.208 35.833 45.664 33.654 52.618 37.321 45.594 42.107 64.483 
2004 48.117 44.000 42.574 41.394 66.021 43.028 60.560 51.962 71.402 
2005 45.455 41.333 49.842 40.385 68.831 51.240 68.000 57.096 89.945 

 
Çizelge 7. Desteklerle birlikte buğday fiyatı (TL/Kg.) 

Yıllar Maliyet DGD Prim Gübre Mazot Sertif. Tohum Toplam Fiyat 
2000 87.159 - - - - - 102.000
2001 132.300 49.261 - - - - 213.261
2002 216.861 64.286 - - - - 294.286
2003 264.558 76.555 - - 18.660 - 420.215
2004 286.029 70.796 - - - - 441.296
2005 297.000 43.290 30.000 6.926 10.390 12.987 453.593

Kaynak: SGB 2008, TMO 2008. 
 
Çizelge 8. Desteklerle birlikte arpa fiyatı (TL/Kg.) 

Yıllar Maliyet DGD Prim Gübre Mazot Sertif. Tohum Toplam Fiyat 
2000 70.366 - - - - - 81.600
2001 165.152 48.544 - - - - 179.744
2002 218.394 58.442 - - - - 207.942
2003 255.739 67.227 - - 16.387 - 298.613
2004 263.324 64.000 - - - - 328.000
2005 285.340 37.879 20.000 6.061 9.091 11.364 332.394

Kaynak: SGB 2008, TMO 2008. 
 
4.3. Buğday ve Arpa Maliyetleri İle Girdi  Fiyatları Arasındaki İstatistiki İlişkiler 

 
İncelemede 1991-2005 döneminde gerçekleşen buğday ve arpa için kilogram maliyetleri tespit 

edilerek çizelge 9’da verilmiştir. Her iki ürünün de kilogram maliyetleri yıldan yıla giderek artmış ve 
bu artış buğdayda 411, arpada ise 377 kata varmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, artışın bu denli 
yüksek olmasında son beş yıl hariç, yüksek enflasyonun etkisi büyüktür. Girdi fiyatlarındaki 
yükselme için de aynı durum ileri sürülebilir. Ancak, tohum, gübre (DAP, A. Nitrat % 26 ve 
Kompoze 20-20-0 ) ilaç ve mazot gibi buğday ve arpa üretiminde yoğun olarak kullanılan 
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girdilerdeki yükselmenin söz konusu ürün maliyetlerindeki etkisini ortaya koyma amacı güdülerek 
doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan bu analiz sonuçlarına göre, girdi fiyatlarındaki 
artış bu ürünlerin maliyetini yükseltmektedir. Bu durum R2 nin; buğday için      % 99,7 arpa için ise 
% 99,9 olarak hesaplanmasından kolayca anlaşılmaktadır. Regresyon analizlerinden çıkan diğer 
bir sonuç buğday üretiminde maliyeti ele alınan girdilerden sadece % 26’lık A. Nitrat gübresinin 
etkilediği (önem derecesi p=0,126) arpa üretiminde ise maliyeti 20-20-0’lık Kompoze gübre, mazot 
ve DAP gübresinin etkileme durumudur (önem derecesi sırasıyla p=0,004  p=0,007  ve p=0,115). 
Görüleceği üzere arpa maliyeti girdi fiyatlarının yükselmesi ile buğdaya göre daha fazla 
etkilenmektedir.   
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Çizelge 9. Buğday ve arpa maliyetleri ile girdi fiyatları (TL/Kg.) 

Yıllar Buğday 
Maliyeti Arpa Maliyeti 

Buğday 
Sertifikalı 
Tohumluk 

Arpa 
Sertifikalı 
Tohumluk 

DAP 
A. Nitrat  
(% 26) 

Kompoze 
(20-20-0) 

Deltametrin 
(Decis 2,5 EC) 

Mazot 

1991 722 756 1.157 1.040 770 605 625 87.221 2.168 
1992 1.139 1.336 2.233 2.000 1.150 800 850 145.640 3.673 
1993 1.873 2.094 3.467 3.100 2.432 1.756 2.169 242.263 5.020 
1994 3.555 3.225 7.067 5.800 12.800 6.230 8.800 944.756 10.115 
1995 6.942 5.805 17.250 14.000 11.025 4.750 6.000 1.578.600 18.817 
1996 12.407 9.333 29.667 24.000 15.500 8.800 11.500 2.865.000 41.360 
1997 23.613 15.399 62.303 44.000 31.000 17.500 25.000 5.500.000 79.067 
1998 44.534 30.680 91.500 68.000 57.000 28.000 37.000 10.395.000 119.450 
1999 57.055 45.283 126.000 98.500 94.000 38.000 66.000 11.805.000 257.281 
2000 87.159 70.366 179.667 144.000 130.000 60.000 91.100 14.288.000 427.457 
2001 132.300 165.152 276.667 250.000 334.000 163.000 201.017 16.842.000 755.000 
2002 216.861 218.394 408.333 320.000 372.516 179.859 244.845 26.745.920 1.098.357 
2003 264.558 255.739 528.333 350.000 405.161 225.793 284.963 36.726.500 1.398.000 
2004 286.029 263.324 492.583 430.500 508.360 260.320 378.498 45.322.000 1.548.000 
2005 297.000 285.340 576.667 420.000 530.000 310.000 425.000 49.800.000 1.950.000 

Kaynak: Anonim 2008, KKGM 2008, Ocaktan 1997, SGB 2008 ve TÜGEM 2008. 
Not: Buğday tohumluk fiyatı, I, II ve III. grup ekmeklik buğday ortalamasıdır. 
 Gübre fiyatları 1 kg. ortalama fiyatıdır. 
 Mazot fiyatı da yıl ortalama fiyatıdır. 
 
REGRESYON ANALİZ SONUÇLARI:   BUĞDAY MALİYETİ               ARPA MALİYETİ 
Predictor                          P             P 
Conctant          0,588      0,734      
Sertifikalı Tohumluk         0,775      0,967     
DAP             0,282      0,115 
A.Nitrat (% 26)          0,126                                                     0,939       
Kompoze (20-20-0)        0,592       0,004 
Deltametrin (Decis 2,5 EC)        0,375       0,558 
Mazot           0,358       0,007        
                                                  R-Sq=99,7 %                        R-Sq=99,9 
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5. Sonuç ve Öneriler 
 

Yıllar itibariyle küçük farklılıklar göstermekle birlikte, ülkemiz ekili alanlarının % 70’ine yakın 
kısmını buğday ve arpa ekilişi oluşturmaktadır. Doğal, sosyal ve ekonomik koşullarımız böyle 
yüksek oranda bir üretime oldukça uygun bulunmaktadır. Temel gıda maddesi olarak buğday 
beslenmemizde, arpa ise hayvan beslenmesinde yoğun olarak kullanılmakta olup, stratejik bir 
önem taşımaktadırlar. Ayrıca, söz konusu ürünler ekim nöbetinde yer alarak toprak verimliliğinin 
devamına yerli sanayimize hammadde teminine ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlanmasına 
katkıda bulunmaktadır.  

İnceleme sonuçlarına göre, her iki ürünün üretiminde yıllar itibariyle iniş ve çıkışlar olmuştur. 
Bu seyrin ana nedeni olarak buğday ve arpa yetiştiriciliğinde kuru tarımın hakim olması sonucu 
yıllara göre düşen yağışın yeterli ve yetersizliği söylenebilir. Söz konusu ürünlerden buğday ithalatı 
2001 yılı hariç ihraç edilen miktarlardan daha yüksek, arpa ithalatı ise 2004 yılı dışında daha 
düşüktür. Aslında her iki ürünün üretim miktarı ülke talebini karşılayacak düzeyde bulunmaktadır. 
Zira buğday üretimi 20 milyon ton civarında arpa üretimi ise 8-9 milyon ton arasındadır. Ancak 
makarnalık buğday temini, kaliteli tohum sorunu ve tüketici ile üreticiyi koruma amacına yönelik 
olarak yetkililerce uygulanan politikalar bu ithalat ve ihracatta önemli rol oynamaktadır.  

1991-2005 döneminde buğday ve arpa alım fiyatları yıldan yıla giderek artış göstermiş, aynı 
şekilde bu ürünlerin üretiminde yoğun olarak kullanılan girdilerden tohum, gübre, ilaç ve mazot 
fiyatları da giderek yükselmiştir. Bu durum büyük ölçüde özellikle son beş yıl hariç yaşanan yüksek 
enflasyon sonucunda ortaya çıkmıştır. Yıllar itibariyle durum incelendiğinde 1998 yılına kadar 
verilen alım fiyatlarının girdi fiyatlarının üstünde 1999 yılından 2005 yılına kadar ise girdi fiyatlarının 
altında gerçekleştiği görülmektedir. Ancak alım fiyatları yanında uygulamaya konulan girdi 
sübvansiyonları ve 2000 yılından sonra Doğrudan Gelir Desteğinin de uygulamaya konulması bu 
olumsuzluk durumunu gidermede büyük önem taşımaktadır. 

Buğday ve arpanın kilogram maliyetlerinin 1991-2005 dönemindeki seyri ile aynı dönemde 
tohum, gübre (DAP, A. Nitrat %  26 ve Kompoze 20-20-0) ilaç ve mazot fiyatlarının seyri ele 
alınarak söz konusu girdilerin fiyatlarındaki yükselmelerin bu ürünlerin maliyetlerine etkileri 
doğrusal regresyon analizi yapılarak ortaya konulmuş, elde edilen R2 değerlerinden girdi fiyatları ile 
maliyetler arasında tam bir ilişki olduğu tespit edilmiş, ayrıca buğday maliyetine % 26’lık A. Nitrat’ın 
zayıf bir etkisinin olduğu, fakat arpa maliyetinde Kompoze gübre, DAP ile mazot fiyatlarının büyük 
önemde etkili olduğu saptanmıştır. Ülkemiz tarımında, ekonomisinde ve sosyal yaşamında önemli 
bir yeri bulunan bu ürünlerin üretiminde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TMO ve ilgili diğer 
kuruluşlarca uygulamaya konulan ve bu güne kadar çiftçinin girdi fiyatlarının daha fazla yükselmesi 
ile ortaya çıkan tatminsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik politika ve çabaların devam ettirilmesi 
ülkemiz koşullarında büyük önem taşımaktadır. 
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Özet 
 

Türkiye Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde çok hızlı bir değişim yaşamaktadır. Globalleşme ve/veya 
Avrupa Birliği’ne üyelik süreci GZFT (Güçlü yanlar, Zayıf yanlar, Fırsatlar ve Tehditleri) leri beraberinde 
getirmektedir. Bu sebeple, sektörler bazında ve şirketler için genel, görev ve iş çevresi hızla değişmekte, 
gelecekte ortaya çıkacak teknik, ekonomik ve sosyal yapının tahmini ve gerekli düzenlemelerin araştırılması 
önem arz etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, AB tam üyelik sürecinde Buğday Sektörüne yön veren ulusal ve uluslar arası 
faktörleri belirlemek ve buğday sektörünün yakın gelecekte kavuşacağı teknik, ekonomik ve sosyal yapı için 
stratejik plan oluşturulmaktır. Çalışmanın materyalini ikincil veriler oluşturmakta, metot olarak SWOT analizi, 
Cluster analizi ve Stratejik Planlama teknikleri kullanılmaktadır. Çiftlik ve çiftçi koşullarının mevcut analizi için 
Bahri DAĞDAŞ Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ekonomi-İstatistik ve Yayım bölümü tarafından 
Kasım 2007’de uyguladığı 206 anketin verileri değerlendirilmiştir.     

Çalışmada Stratejik Planlama temel alınarak geleceğin bugün olanlarla şekilleneceği varsayımından yola 
çıkılmaktadır. Buğday sektörü için durum analizi, sorun analizi, paydaş analizi ve strateji analizi yapılarak 
sektörün kalkınması için Stratejik Plan sunulmaktadır. Sektörün işbirliği ağları kümeleme modeli, Ar-Ge ve 
innovasyon konuları açıklanmaktadır.    
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Kalkınma, SWOT analizi, Stratejik planlama 
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Sürdürülebilir Biyoyakıt Üretimi 
 
 

Hüseyin ÖĞÜT 
 
 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü, Konya 
 

Özet 
 

Türkiye kullandığı toplam enerjinin % 30’unu, fosil yakıtların ise ancak % 10’unu kendisi 
karşılayabilmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın bu derece yüksek olması alternatif arayışları gündeme 
taşımaktadır.  

Geldiğimiz noktada ülkemiz artık enerji ile ilgili hiç bir seçeneği reddedemez durumdadır. Soruna çözüm; 
enerjinin Yerli, Sürekli, Kesintisiz, Güvenilir, Zamanında, Temiz ve Ucuz evrensel ilkeleri doğrultusunda 
aranmalıdır.  

Enerjide dışa bağımlı olan ABD ve AB ülkeleri yerli kaynaklara dayalı enerji üretiminde öncelik 
vermektedirler. Bu kapsamda Biyoyakıtlar ciddi bir seçenek olarak dünyanın gündemindedir. 

Hububatda; biyoyakıtlar içerisinde biyoetanol ve biyogaz üretiminde hammadde olarak önemli roller 
almaktadır. Bu gün itibarıyla dünya biyoetanol üretiminde mısır ve buğday yine biyogaz üretiminde mısır 
önemli paya sahiptir. 

Özellikle mısıra dayalı biyoetanol tesislerinin sayılarının süratle artması, mısır fiyatlarında ciddi artışlara 
neden olmuş ve Gıda güvenliği tartışılmaya başlanmıştır. 

Biyoetanol tesislerin sahipleri genelde uluslar arası sermayeye yön veren merkezlerdir.  
50 milyar litreye ulaşan dünya biyoetanol üretiminde başlıca hammaddeler Şeker kamışı, mısır ve 

buğdaydır. Bu üretimde en büyük pay Mısır (A.B.D.) ve Şeker Kamışına (Brezilya) aittir. 
Nişastalı ürünlerden Biyoetanol üretimi sadece Yakıt Etanolü üretimi amacıyla da yapılmamaktadır. 

Türkiye’nin 2007 yılının ilk dokuz ayındaki ithalat miktarının yaklaşık 500 000 ton olduğu DDGS bu prosesin 
doğal bir sonucudur. Ayrıca biyoetanol üretiminin istihdam sağlama boyutu da önemlidir. 

Tarımsal planlama iyi yapılamadığı takdirde selüloz yerine nişastalı ürünlere dayalı biyoetanol üretimi 
“Gıda Güvenliği”ni riske edebilir. Buradan hareketle selülozdan biyoetanol üretiminin yapıldığı ikinci kuşak 
Biyoetanol üretimi başlamıştır. Ancak buradaki en büyük engelde maliyet yüksekliğidir.  

Ülkemiz Enerji, Gıda Güvenliği ve Çevre arasında gerekli dengeyi kurabilmek için “Sürdürülebilir 
Biyoyakıt Üretimi”nin alt yapısını acilen oluşturması gerekmektedir. 
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Biyokütle Enerji Bitkisi Olarak Dallı Darı (Switchgrass, Panicum Virgatum) 
Tarımı 
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Özet 
 

Kuzey Amerika’nın yerli bitkisi olan dallı darı (Panicum Virgatum), çok yıllık bir C4 bitkisi olup, 
Meksika’dan Kanada’ya kadar olan bölge içinde yaygın olarak görülür. Erozyondan korunma, kaba yem, süs 
bitkisi ve son yıllarda da etanol ve kağıt hamuru üretimi ile elektrik ve ısınma amaçlı bir bioenerji bitkisi olarak 
kullanılmaktadır. Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin artmasıyla birlikte dallı darıya, özellikle 
lignoselülozik biyokütle üretiminde sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak büyük ümitler 
bağlanmaktadır. Dallı darı, Amerika’da elektrik ve etanol üretiminde model bir bitki olarak 1990’lardan itibaren 
geliştirilmiş bir bitkidir. Dallı darıyı cazip kılan en önemli özelliklerinden birisi ilk ekim masraflarının düşük 
olması yanında yüksek verimli ve düşük üretim maliyetine sahip olmasıdır. Bu çalışmada dallı darının üretimi 
için gerekli olan yer ve çeşit seçimi, ekimi, besin madde ihtiyaçları, bitki koruma, hasat ve ekonomisi gibi 
hususlar ele alınmıştır. Bu çalışmada sunulan bilgiler, mevcut literatür bilgiler ve Avrupa şartlarında yapılmış 
çalışmalardan hazırlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dallı darı, Arazi kullanımı, Çeşit, Ekim, Gübreleme, Verim. 
 

Planting and Managing Switchgrass (Panicum Virgatum) As A Biomass 
Energy Crop 

 
Abstract  
 

Switchgrass (Panicum Virgatum) is a perennial C4 grass native to North America, where it occurs 
naturally from Mexico to Canada. It is used for soil conservation, forage production, as an ornamental grass 
and more recently as a biomass crop for ethanol, fibre, electricity and heat production. As biomass increases 
in importance as a renewable resources in the world where is expected that switchgrass can play an important 
role in supplying sustainably produced lignocellulosic biomass. Since the early 1990s the crop has been 
developed as a model herbaceous energy crop for ethanol and electricity production in the USA. One of the 
main attractive features being low establishment costs and high productivity under low input conditions. In this 
study, all aspects necessary to produce switchgrass from variety choice, site selection, establishment, 
nutritional requirements, pest management, harvest options and economics are discussed. Review is based 
on available literature related to switchgrass and experiments conducted in Europa condition.  

 
Key Words: Switchgrass, Land use, Cultivars, Crop cultivation, Fertilization, Yields. 
 
1. Giriş  

 
Dallı darı Rocky dağlarının doğusunda, 55. enlemden aşağıya doğru Meksika ve Orta Amerika 

içlerine doğru doğal olarak yetişmektedir (Moser ve Vogel, 1995). Kuzey Amerika’nın uzun boylu, 
otsu bitki türlerinin en önemlilerinden birisidir. Hayvanlar için kaba yem, erozyon kontrolü ve yaban 
hayatı için yetiştirilmektedir (Moser ve Vogel, 1995; Nielsen, 1944). Bu bitkinin diğer kıtalarda da 
kaba yem üretimi amacı ile yetiştirildiği bildirilmiştir (Osman, 1979; Stritzler et al., 1996). ABD ve 
Kanada da 1980’lerin sonundan itibaren yenilenebilir enerji üretimi için, dallı darı üzerinde 
çalışılmaktadır. Bu bitkinin ana kullanım alanları arasında elektrik üretimi amaçlı termik santralarda 
kömürle birlikte yakma, gazifikasyon ve taşıtların yakıt ihtiyacı için etanol üretiminde 
kullanılmaktadır (Samson ve Omielan, 1992; Sanderson et al., 1996; Turnhollow, 1991). Son 
yıllarda dallı darı kağıt hamuru elde etmekte (Girouard ve Samson, 1998; Radiotis et al., 1996) ve 
kompozit maddeler üretiminde potansiyel bir selüloz bitkisi olma özelliği de eklenmiştir. Dallı darı 
geniş coğrafi alan, marjinal tarım alanlarına uygunluğu, besin maddesi ve su ihtiyaçlarının daha az 
olması yanında çevreye katkılarından dolayı ABD Enerji Departmanı tarafından enerji amaçlı 
lignoselülozik biyokütle üretiminde model bitki seçilmiştir (McLaughlin et al., 1996; Sanderson et al., 
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1996). Dallı darının çevreye olumlu etkileri arasında, pestisitlere fazla ihtiyaç duymaması, erozyon 
kontrolü, yaban hayatı için ortam sağlaması ve toprağı iyileştirici özellikleri sayılmaktadır 
(McLaughlin et al., 1997; Sanderson et al., 1996). Dallı darı tek yıllık bitkiler ile kıyaslandığında 
pestisit kullanımını %90, erozyonu ise %95 oranında düşürdüğü tespit edilmiştir (Hohenstein ve 
Wright, 1994). 
 
2. Bitkinin Tanımı 

  
Dallı darı C4 yapısında, çok yıllık, salkımlı otların bir benzeri olup, tohum ile üretilen ve ilk 

gelişimi yavaş olan bir bitkidir. Bitki sap gövde, üzerinde gelişir ve 0.5 ile 2.7 m’ye kadar uzayabilir, 
genellikle kırmızımsı renk tonundadır. Çiçek salkımı 15-50 cm uzunlukta olup, kökler ise 3 m derine 
inebilir (Beaty et al., 1978; Christian ve Elbersen, 1998; Moser ve Vogel, 1995). Bitkinin en farklı 
özelliği yaprakların gövdeye birleştiği yerlerde beyaz renkli tüycükleri olmasıdır. 

Dallı darının “ova” ve “yayla” olmak üzere iki tipi vardır. Ova tipi rakımı düşük, nemli, kış 
mevsiminde sele maruz kalan alanlarda yetişebilen, uzun, kalın ve kaba bir gövde ile birlikte demet 
görünümündedir. Yayla tipi ise daha çok kurak ekolojilere adapte olmuştur. Ova tipine göre daha 
ince gövde yapısı yanında, kardeşlenme özelliğine daha fazla olup, bazıları ise otsu çayır 
görünümündedir. Dallı darının en iyi kıyaslanabileceği C4 bitkisi, Çin kamışı - Miscanthus 
(Miscanthus gigantheus)’dur. Bu iki bitkiden dallı darı Miscanthus’a göre daha küçük boylu, daha 
ince ve daha yapraksıdır. Dallı darı, tohumla üretildiği için ilk tesis maliyeti düşüktür. Halbuki, 
Miscanthus rizom ile çoğaltılır ve maliyeti dallı darıya göre daha yüksektir. Dallı darı kurağa daha 
çok dayanıklı ve verimsiz toprakları daha iyi değerlendirir. 

 
3. Bitki Morfolojisi  

 
Çim bitkileri genellikle iki ayrı tip özelliğine sahip olup, bunlar “panicoid” ve “festucoid” tiplerdir. 

(Hyder et al., 1971; Tischler ve Voigt, 1987). Serin iklim çayır otlarından kamışsı yumak (Festuca 
arundinacea L.) ve İngiliz çimi (Lolium perenne L.), yumak morfolojisi gösterirler. Sıcak iklim çayır 
bitkileri ile C4 özelliği gösteren dallı darı ise “panicoid” morfolojisi gösterirler. Festucoid tipine sahip 
olanlarda koloptil, gövde boğumundan çıkarken, sekonder kökler ve yapraklar tohum seviyesinden 
orijin alarak gelişirler. Panicoid yapısındakiler mezotil (subkoloptil internod diye de bilinir) küçük 
koloptili toprak yüzeyine yakın uzar, böylece kök tacı hemen toprağın altında veya biraz üzerinde 
oluşur. Bu özellik kök tacının toprak yüzeyinde kolayca fark edilmesini sağlar. Eğer birkaç gün 
süreyle yeterli nem bulması halinde bu kısımdaki boğumdan sekonder kökler meydana gelmeye 
başlar (Newman ve Moser, 1988). Eğer toprakta yeterli nem bulunmaz ise bu kısımdan sekonder 
kökler de oluşamaz. Yani çimlenmenin gerçekleşebilmesi, mezokotile primer kökler vasıtasıyla su 
ve besin maddesi taşınması kapasitesine bağlıdır. Bitki için kışa dayanıklılık özelliği gerçek test 
özelliği taşır. Kök bölgesine yakın büyüme konisi oluşturabilen ve gelecekte üstün özellikler 
sağlaması beklenen yeni germplasmların seleksiyonla elde edildiği bildirilmiştir (Elbersen et al., 
1998; Tischler ve Voigt, 1995; Tischler et al., 1996). 

Tohumlar, ilkbaharda toprak sıcaklığı 10 0C’nin üzerine çıktıktan sonra filizlenmeye başlar. 
Yaz ortasında çiçeklenmeye başlayan bitki, bu döneme kadar çok hızlı büyür ve biyokütle 
oluşumunun %75’ini tamamlar. Çiçeklenmeyi müteakip gövde olgunlaşarak ligninleşmeye başlar. 
Dallı darı yaz mevsimi sonuna doğru büyüme döngüsünü tamamlar. Olgunlaşma döneminde 
bitkinin yaprak ve gövdesinden kök ve rizomlara mineral depolanır ve bu rezerv depolar gelecek 
sezonda bitkinin büyümesi için kullanılır. Yakacak olarak kullanılacak olan biokütlenin kalitesi de 
bitki bünyesindeki bu tabii süreçle gerçekleşir. 

 
4. Ön Bitki  

 
İlkbahar ve yaz aylarında çimlenen ve özellikle kendiliğinden ortaya çıkan çok yıllık yabancı 

otlar, dallı darı fidelerinin ilk yılı için önemli bir tehlikedir. Yabancı ot probleminin yoğun yaşandığı 
ekim alanlarından mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Ekim öncesi eğer bu mümkün değilse 
mutlaka yabancı otlara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Yabancı otlardan kaynaklanacak riskleri 
azaltmak için, ekimden önce geleceğe dönük planlamalar yapılmış olmalıdır. Bunun için öncelikle 
yabancı otları yok etme stratejisi belirlenmelidir. Aksi halde, çok yıllık yabancı otlar kontrol edilmez 
ise dallı darının ekiminden önce tekrar ortaya çıkabilirler. Ayrıca, ekim öncesi, ön bitkiden 
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kaynaklanabilecek bitki artıkları veya anızların tohumun toprakla buluşmasını engelleyebileceği gibi 
bazı olumsuz durumları da dikkate almak gereklidir.  

 
5. Toprak ve Gübre İsteği  

 
Dallı darı toprak bakımından seçici olmamakla beraber, derin olmayan, su tutma kapasitesi iyi, 

yeterli drenaja sahip, taşlık ve kısmen su biriken topraklarda daha iyi yetişmektedir. Bitki, derin kök 
yapısıyla topraktaki besin maddelerinden çok iyi yararlanır. Dallı darı topraktaki fosfordan 
yararlanmak için mikorizayı kullanabilme özelliğine de sahiptir. 

Ekim döneminde dallı darı için ideal şartlardan birisi toprağın pH’sının nötr olmasıdır (Jung et 
al., 1988). Bitkinin düşük verimli ve asitli topraklara toleransı iyi olup, toprak pH’sını 4.9 dan 7.6’ya 
kadar tolere edebilmektedir.  

Bitki gelişimi için ilk yıl toprağa azot uygulamasına gerek yoktur. Çünkü ilk yıl yapılan azot 
uygulamasının yabancı otların gelişimini teşvik ederek, yeni çimlenen dallı darı fidelerine karşı 
rekabet ortamı hazırlayarak boğucu bir etki yapabilmektedir. Toprak verimliliği eğer düşük ise fosfor 
ve potasyum uygulaması yapılmalıdır. Sonraki yıllarda gübre uygulaması, biyokütle üretimi ile 
topraktan alınan mineralleri karşılayacak seviyede olmalıdır. Dallı darı tarladan normal olarak 
bitkinin gövdesi kuruyup, mineral muhtevası düştüğünde hasat edilir. Birkaç yılda bir yapılan gübre 
uygulaması bitkinin besin madde ihtiyaçlarını karşılayabilir. Dallı darının azot ihtiyacının Kuzeybatı 
Avrupa şartlarında düşük olduğu ve ihtiyaç duyulan azotun kökler vasıtasıyla mobilize edilebildiği 
gibi atmosfer azotundan da karşılandığı bildirilmiştir (Christian ve Elbersen, 1998). Ekim 
alanlarında eğer sulama yapılıyor veya toprak verimliliği düşük ise azotlu gübre uygulaması 
yapılmalıdır. Avrupa da yapılan ilk çalışmalar dekara 0-5 kg/da/yıl saf azotun yeterli olabileceğini 
göstermiş olmakla birlikte üretim kapasitesi yüksek tarım bölgelerinde bu miktar 5-10 kg/da/yıl’a 
çıkarılabilir. (Elbersen, et al., 2004). Fazla azot kullanımı, toprakta azot birikimi ve biyokütlenin nem 
oranını artırırken bitkinin verimini ise düşürmektedir.  

 
6. Çeşit Seçimi  

 
Kuzey Amerika’da birçok dallı darı çeşidi mevcut olmasına rağmen, Avrupa ülkelerinde bazı 

çeşitler üzerinde adaptasyon çalışmaları yapılmıştır. Çeşitler için bölgenin enlemi, belirleyici 
olmaktadır. Orijinini ABD’nin güney bölgelerinden alan dallı darı çeşitleri, güney Avrupa’da da 
performansı iyi iken kuzey Avrupa’da da verimli fakat kuzey orijinliler kadar kışa dayanıklı değildir. 
Avrupa dallı darı çalışmalarından edinilen sonuçlara göre bu çeşitler Kuzey Avrupa şartlarında, 
ABD de olduğundan daha iyi yetişebilmektedir.  Bunun muhtemel sebebinin denizlerin iklimi 
yumuşatma özelliğinden olduğu  bildirilmiştir (Elbersen, et al., 2004). 

Avrupa şartlarında test edilip, uyum sağlamış bazı dallı darı çeşitlerden şunlardır: Cave-in-
Rock, Kuzey Avrupa’ya (İngiltere, Hollanda, Almanya); Kanlow, Avrupanın orta kısımlarına 
(Almanya, İngiltere’nin güneyi ve İtalya’nın kuzeyi) adapte olmuştur. Bu çeşit kuzeyde, özellikle ilk 
yıl kışa dayanıklıdır. Alamo, Avrupa’nın güney bölgelerine (Yunanistan, İtalya) uygun olup, kuzey 
bölgelerinde özellikle ilk yılda, kış soğuklarına dayanamamakta ve kalitesi düşmektedir (Elbersen, 
et al., 2004). 

 
7. Ekim ve Ekim Zamanı  

 
Dallı darının fide dönemi gelişimi nispeten yavaştır. Ekimden başarılı sonuç almak için basit 

olan ekim tekniğine riayet edilmesi gereklidir. Zamanında yapılan iyi bir tohum yatağı, daima kötü 
hazırlanmış bir tohum yatağından daha iyi sonuç verir. Ekim sonrası çok yıllık bitkilerle mücadele 
zor olduğu için ekimden önce bu bitkilerin elemine edilmiş olması gereklidir. Tohum yatağı için 
toprak önce pullukla sürülerek, alt-üst edilmelidir. Birinci sürümden sonra iyi bir tohum yatağı 
hazırlamak için eğer gerekli ise toprağı ufalayıcı alet ve makineler kullanılmalıdır. Tohum ekimi, 
toprak işlemesiz veya düzgün hazırlanmış bir yatağına doğrudan uygun bir mibzer ile 1 cm 
derinlikte yapılabilir (Christian ve Elbersen, 1998; Moser ve Vogel, 1995). Çok derine düşen 
tohumlar çıkış zorluğu çekebilir. Sıkıştırılmamış, gevşek bir tohum yatağında da tohumlar 
çimlenmeyebilir. Tohumun toprakla iyice temasını sağlamak için ekimden önce ve sonra merdane 
çekilmesi tavsiye edilmektedir. Eğer toprak ağır ve yaş ise merdane çekmekten kaçınılmalıdır. Aksi 
halde toprak sıkışır ve kaymakla beraber kompakt bir yapı oluşur. 
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Dallı darının verimliliğini etkileyen faktörlerden biriside sıra arası mesafedir. Sık ekim, bitkilerin 
yabancı otlarla rekabet gücü ve biyokütle veriminin düşmesine düşmesiyle birlikte, tekli ve zayıf 
bitki gelişimini teşvik etmektedir. Dallı darının Sıra arası mesafe ile ilgili olarak, Ocumpaugh et al., 
(1997) 13, 30 ve 50 cm aralıkları üzerinde çalışmışlar ve kurak şartlarda daha geniş sıra 
aralıklarının verimi artırdığını bildirmişlerdir. Literatürde yaygın tavsiye edilen sıra aralığı 15-20 
cm’dir. 

Başarılı bir dallı darı tarımı için ekim zamanı önemli bir faktördür. Ekim zamanı konusunda, 
erken (Moser ve Vogel, 1995; Smart ve Moser, 1997; Vassey et al., 1985) ve geç ekimler olmak 
üzere (Parrish ve ark 1997; Wolf ve Fiske, 1995) farklı çalışmalar yapılmıştır. Erken ilkbahar 
ekiminin soğuk ve nem etkisiyle dormansinin kırılması için faydalı olduğu bildirilmiştir. (Moser ve 
Vogel, 1995). Erken ilkbahar ekimi ve sonrasında olan yağışlar, toprak neminin artmasına ve 
sekonder köklerin oluşmasını teşvik etmektedir (Smart ve Moser, 1997). Ayrıca bitki, sonbahara 
kadar yeterli zaman kazanarak, kışa dayanıklılığını artırmaktadır. Erken ekimin olumsuz yanı, 
toprağın yeterli sıcaklığa erişmemesinden dolayı çimlenme ve fidelerin gelişimi yavaş olmaktadır. 
Madakadze (1997), dallı darı çeşitlerine göre değişmekle beraber çimlenme sıcaklığının 5.5 oC den 
10.9 oC kadar değiştiğini bildirmiştir. Hsu et al., (1985) Blackwell ve Cave-in-Rock dallı darı çeşitleri 
için minimum çimlenme sıcaklığını 10.3 oC olarak hesaplamışlardır. Alamo çeşidi için minimum 
sıcaklığı, 12 oC olarak kabul etmişlerdir. Yabancı otlara kıyasla daha yüksek çimlenme sıcaklığı 
isteyen dallı darının bu otlarla baş edebilesi gerekir. Genel olarak yüksek sıcaklık ihtiyacı duyan 
yabancı otlara karşı rekabet edemeyeceği için dallı darının çok da erken ekilmesi arzu edilmez 
(Elbersen, et al., 2004). Yabancı ot rekabetinin önüne geçmek için, geç ekimler tercih edildiği 
takdirde bu kez de kuraklık etkisi ve kışa yeterince güçlü girememe ve kış ölümleri riski ile karşı 
karşıya kalınmaktadır. ABD’nin güney Teksas bölgesinde dallı bazen yaz sonu veya sonbaharda 
da ekilmektedir. Sonbaharda sağlanan yeterli çimlenme sayesinde kış zararının da görülmediği 
bildirilmiştir (Ocumpaugh et al., 1997). ABD’nin kuzeyinde Great Plains’de ise geç sonbaharda 
“dormant ekim” yapıldığı, kış boyunca tohumların vernalize olduğu ve ilkbaharda havaların ısınması 
ile birlikte tohumların çimlendiği fakat yine de genelde ilkbahar ekimlerinin tercih edildiği bildirilmiştir 
(Moser ve Vogel, 1995). 

Genel olarak toprak sıcaklığının 10 0C’yi geçtiği dönemde dallı darının ekimi yapılabilir. En iyi 
sonucu, tohum yatağının hafif nemli ve tavında olduğu şartlar vermektedir. Toprağın aşırı yaş 
olduğu durumlar uygun değildir. Bu durumda iyi bir ekim ve yeterli çimlenme olmayacağı için 
kuruya ekimden kaçınılmalıdır. Kuzey Avrupa’da ekim genellikle Nisan ayının sonları ve mayıs 
ayının ilk yarısında yapılmaktadır. Dallı darının ekim zamanı ile ilgili alınabilecek en iyi ölçü mısır 
ekim zamanıdır. 

 
8. Tohum  

 
Dallı darı tohumları nispeten küçük ve özellikle hasattan hemen sonra yüksek bir dormansiye 

sahiptir. Tohum ağırlığı, çeşit ve çevre şartlarına bağlı olarak 70 ile 200 mg arasında değişir 
(Christian ve Elbersen, 1998; Moser ve Vogel, 1995). Tohum yüzeyi düzgün ve kaygan olup, ekim 
sırasında makineden kolayca kayar, ekim problemi yaşanmaz. Çimlenme gücünün etkilenmesine 
rağmen, oda sıcaklığında 4 yıl depolanarak yüksek dormansi seviyesi düşürülebilmektedir (Moser 
ve Vogel, 1995). Soğuk ve nemli şartlarda tohumlar erken dönemde tarlaya ekilerek dormansi 
vernalizasyon etkisi ile de kırılabilir (Moser ve Vogel, 1995; Smart ve Moser, 1997). Dallı darı 
tohumlarının çimlenme gücünü artırmaya yönelik, “wet chill” tohum vernelizasyonu ve asit 
uygulaması gibi yöntemler test edilmiştir (Beckman et al., 1993; Tischler et al.,  1994; Parrish et al., 
1997). Dormansisi düşük yeni tohum çeşitleri geliştirilmiştir (Ocumpaugh et al., 1997). Tohum 
üretimi çeşitlere bağlı olarak dekara 22 ile 56 kg arasında olup, bu miktar 100 kg’a kadar çıkabilir 
(Moser ve Vogel, 1995). Tohum fiyatları çeşit, yıl, kötü hasat dönemi ve talep akışkanlığına göre 
değişebilir. 

Ekim için kullanılacak tohum miktarı, tohumun çimlenme gücü ile ilgili olup, üretim yılına 
bakılmalıdır. Yeni hasat edilmiş tohumlar hayli yüksek bir dormansiye sahiptirler ve bu nedenle 
ekim için depoda bir yıl bekletilmiş tohumlar kullanılır. Tohumları satın almadan önce yabancı 
madde oranları ve çimlenme güçlerine bakılmalıdır. Elde edilen bu bilgilere göre ekim için gerekli 
tohum miktarı hesaplanmalıdır. Depolama ile tohumun dormansi seviyesindeki değişim devam 
ediyor olabilir bu nedenle çimlenme gücünün tespiti için basit bir çimlendirme testi tavsiye edilir. 
Tohum ağırlığı hafif olan çeşitlerde, tohumu daha ağır olanlara göre daha az tohum kullanmak 
gerekir. Çeşide bağlı olarak 1 g içinde 500 ile 1000 adet tohum bulunmaktadır. Uygun toprak ve 
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çevre şartlarında m2 ye 10-20 bitki bulunması arzu edilir. Dekara atılacak minimum tohum miktarı 
ile ilgili çok az bilgi olmakla birlikte toprak verimliliği yüksek bölgelerde m2 ye 200,  düşük yerlerde 
ise 400 adet tohum yeterli görülmektedir. Bunun anlamı dekara 1-2 kg tohum yeterlidir (Christian ve 
Elbersen, 1998; Peters et al., 1989; Vassey et al.,1985; Vogel, 1987). Eğer ekim için hububat ekim 
makineleri kullanılacak ise sıraya ekim yapabilmeli ve düzenekleri küçük tohumları ekebilir özellikte 
olmalıdır.  
 
9. Bakım ve Yabancı Ot Kontrolü  

 
Dallı darının tesisi için yapılacak bakım çalışmaları birkaç yılı alabilir, eğer iyi şartlarda tesis 

edilmişse 20 yıldan fazla verim almak mümkündür (Myers ve Dickerson, 1984). Ekimi takip eden 
birkaç yıl içinde dallı darı maksimum verime erişebilir (Christian ve Elbersen, 1998). Ancak soğuk 
iklim ve killi toprak yapısının maksimum verimi geciktirme ihtimali vardır. Bitkinin ilk fide dönemi en 
kritik dönemdir. Dünyada dallı darı tohum ile üretilirken, bazı varyelerin (Miami, Stuart ve Wabasso) 
vejetatif olarak üretildiği bildirilmiştir (Schmer et al., 2006). Dallı darının ekiminde dikkat edilmesi 
gereken kritik faktörler ekim derinliği, tohum dormansisi, suyun mevcudiyeti, sıcaklık, yabancı ot 
rekabeti ve ekim zamanıdır.  

Dallı darının birinci yıl gelişimi yavaş olup, bu nedenle yabancı otlarla rekabet gücü zayıftır. 
Akılda tutulması gereken şey, iyi bir yabancı ot kontrolü sonunda birinci yılın kışını atlatabilen dallı 
darı fideleri takip eden ilkbaharda kendini yenileyerek büyüyebilirler. Eğer bu aşama başarı ile 
geçirilebilirse, ileriki yıllarda yabancı ot mücadelesi yapmaya gerek kalmayacaktır çünkü, diğer 
bitkiler sıcağı seven dallı darı bitkileri ile rekabet edemezler (Elbersen, et al., 2004). 

İlk yıl başarılı bir ekim yapmak ve kış mevsiminden sonra bitkinin iyi bir gelişim sağlaması için 
herbisid kullanılabilir. Herbisid tavsiyesi kuzey ve güney iklim bölgeleri ile rakımı düşük veya 
yüksek yerler için de farklılık arz edebilir (Schmer et al., 2006). Ancak mevcut bilgilere göre dallı 
darıya özgü henüz tescilli bir herbisid yoktur. (Wolf and Fiske, 1995)’ye göre tohum yatağının 
hazırlığından birkaç hafta önce Glyphosate, Paraquat ve bazı hormonal etki gösteren herbisitler 
(2,4-D, dicamba veya MCPA) ABD’de kullanılmaktadır. Atrazin ve simazine (Martin et al., 1982) 
adlı herbisidler de erken veya sonraki dönemlerde sıkça kullanılmaktadır (Christian ve Elbersen, 
1998; Moser ve Vogel, 1995).  Atrazine ve simazine adlı ilaçlar için Avrupa’da henüz izin almış 
değildir. Fakat dallı darı içerisinde görülebilecek geniş yapraklı yabancı otlar için ioxynil, 
bromoxynil, mecoprop, bentazone ve CMPP gibi herbisidler kullanılmaktadır. İkinci yıldan sonra 
isoproturon, atrazine, simazine, 2,4-D, glyphosate ve paraquat gibi ilaçların erken ilkbaharda 
yabancı ot kontrolü için kullanılabileceğine dair  bildirişler vardır (Christian and Elbersen, 1998; 
Wolf and Friske, 1995; Ocumpaugh et al., 1997).  

Bazı herbisidlerin bitki üzerinde yakma ve büyümeyi yavaşlatma etkisi mevcut olup, dallı darı 
tarımında da gerekmedikçe yüksek doz herbisit kullanılmamalı, düşük doz tercih edilmelidir. Eğer 
ihtiyaç duyulursa, dallı darının boyunu aşan yabancı otlar, yolunarak mücadele yapılabilir. İlk yıl 
dallı darının dal ve yapraklarının biçilmemesi gerektiği; aksi halde bitkinin kışın zora girdiği 
bildirilmiştir (Elbersen, et al., 2004). 
 
10. Hastalık ve Zararlılar  

 
Avrupa’da henüz dallı darı bitkisine özgü bir hastalık görülmemekle birlikte bitkilerin sürekli 

kontrol edilmesi gereklidir (Elbersen, et al., 2004). Kurak bölgeler için geliştirilmiş çeşitlerin yağışlı 
bölgelerde yetiştirilmesi durumunda pas görülebileceği bildirilmiştir (Moser ve Vogel, 1995). Dallı 
darının monogeminivirus, panicum mosaic satellivirus ve Panicum mosaic sobemovirus gibi 
virüslere hassas olduğu bildirilmiştir (Brunt et al., 1996). Dallı darının önemli bir zararlısı da yoktur. 
Eğer tavşan gibi bir zararlı söz konusu ise tarla çitle çevrilebilir.  
 
11. Hasat  

 
Dallı darı tarladan normal olarak bitkinin gövdesi kuruduğunda hasat edilir. Hasat geleneksel 

çayır biçme ve balya makineleri ile yapılabilmektedir (Christian ve Elbersen, 1998). Avrupa 
ülkelerinde hasat, bitkinin yeşil aksamının tamamen kuruduğu kış mevsiminde yapılmaktadır. 
Miscanthus bitkisine göre daha ince dal ve sap yapısı olan dallı darı, daha kolay kurumaktadır. 
Dallı darı eğer biyokütle (enerji, selüloz) amacı ile yetiştiriliyor ise hasat, kış veya erken ilkbahara 
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ertelenebilir. Bitki sonbaharda olgunlaşmadan hasat edilirse, bitkinin kışa dayanma gücünün 
azalması sonucu ilkbaharda yeniden büyüme gücü ve verimi düşmektedir. Ürün eğer uzun süre 
depolanacak ise nemi %15-20’nin altında olmalıdır (Christian ve Elbersen, 1998). Bitkinin kuruma 
oranı ve yeniden büyümeye başladığı tarih (kış veya ilkbaharda) hasat zamanını belirler. Bitki 
sonbaharda tarlada bırakılmamış ise biyolojik olgunlaşma, gövdede incelme ve nem oranının 
düşmesi gibi değişimler büyümenin yeniden başlamasından önce tamamlanır.   
 
12. Üretim Maliyeti 

 
Türkiye’de dallı darı üretim maliyetlerini ortaya koyan henüz bir çalışma olmamakla birlikte 

Avrupa’da yapılan ilk çalışmalarda üretim maliyeti (arazi kirası hariç) Yunanistan da 24 Avro/ton 
(kuru), Hollanda’da 62 Avro/ton (kuru) olarak hesaplanmıştır. Miscanthus bitkisi ile kıyaslandığında 
dallı darının ilk ekim masrafları ve riski daha düşüktür (Elbersen, et al., 2004).  

 
13. Verim  

 
Dallı darı (Panicum Virgatum L.) çok yıllık, otsu ve bir sıcak iklim bitkisi olup, tohum ile üretilir. 

İleriki yıllarda bitkinin derin kök ve rizomları 2 m den daha fazla gelişir. Bitki boyu çeşit ve iklim 
şartlarına bağlı olarak 50 ile 250 cm kadar uzayabilir. C4 bitkilerine has fotosentez yapma 
özelliğine sahip olan dallı darı suyu ve azotu çok ekonomik kullanır ve bu özellik onu verim 
potansiyeli yüksek bir bitki yapar. Dekara kuru madde (KM) olarak verimi, toprak verimliliği düşük 
kuzey Avrupa ülkelerinde 600 kg, toprak verimliliği yüksek güney Avrupa ülkelerinde ise 2500 kg. 
kadardır. Bitki ekildikten sonra eğer iyi bakım şartları sağlanırsa yüksek verim kabiliyetini 15 yıldan 
daha fazla sürdürebilir. Optimum verim, toprak verimliliğine bağlı olarak (hafif topraklarda) 2-3 yıl, 
ağır topraklarda 4-5 yıl içinde sağlanabilir. Dallı darının birinci yıl verimi düşük ve hatta kuzey 
enlem bölgelerinde hasat ekonomik olmayabilir. İkinci yıl verimi 800-1000 kg/da olurken ileriki 
yıllarda verim yükselir. Erken donlar ve kuraklık şartları da bitkinin maksimum verim potansiyelini 
düşürür. Dallı darının verimi, toprak verimliliği düşük, asitliliği yüksek topraklarda, ılıman iklime 
uygun otsu bitkiler, enerji amaçlı yetiştirilen ağaçsı bitkiler ve söğüt ile karşılaştırıldığında dallı 
darının verimi oransal olarak daha yüksektir. 
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Tahıllardan Biyoetanol ve Biyobütanol Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi  
 
 

Kadir AYDIN 
 
 

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Adana 
 
Özet 

 
Tahıllar yüksek nişasta içeriği nedeniyle çok iyi bir biyoetanol kaynağıdır. Biyoetanol ise günümüzde 

geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sanayide solvent olarak kullanıldığı gibi, hastanelerde ya da içki-gıda 
sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Asıl ana kullanım alanı ise benzine Oktan arttırıcı olarak 
katılması veya benzin ile harmanlanarak yakıt olarak kullanılmasıdır. 2007 yılı sonu itibariyle Dünya biyoetanol 
üretimi 60 milyar litre olarak gerçekleşmiş olup, bu miktarın 50 milyar litresi biyoyakıt sektörünce tüketilmiştir. 
Geri kalan üretimin yaklaşık 6.5 milyar litresi içki-gıda sektöründe kullanılırken kalan 3.5 milyar litresi ise 
endüstriyel amaçlı olarak kullanılmıştır. 2007 yılında ülkemizde ise Tarkim A.Ş. tarafından mısır ve buğday 
hammadde olarak kullanılarak sadece 60 milyon litre yakıt biyoetanolü üretilmiştir. AB’ye uyum sürecinde olan 
ülkemizde biyoyakıtlar konusunda AB’nin çok gerisindedir. Son 2 yıl yaşanan kuraklık nedeniyle düşen tahıl 
üretimimizin kullanılmayan arazilerinde ekime açılarak tekrar artırılması ve ihtiyaç fazlası üretimin de biyoyakıt 
olarak kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada tahıllardan biyoetanol ve geleceğin yakıtı olan biyobütanol 
üretim yöntemleri ve üretim yöntemlerinin birbirleriyle kıyaslamaları detaylı olarak açıklanmıştır.        
 
Anahtar Kelimeler : Biyoetanol, Biyobütanol, Tahıllar, Buğday, Mısır.  
 

Investigation of Bioethanol and Biobutanol Production Methods Using 
Grains 

 
Abstract 

 
Grains are very important source of bioethanol because of containing high ratio of starch. 

Bioethanol is used in wide range of area like solvent in industry, in hospitals and alcoholic drink-
food sector. Mainly, fuel grade bioethanol is used as Octane improver for gasoline or blended with 
gasoline. World bioethanol production is 60 billions liters in year 2007 and 50 billions liters are used 
for biofuel markets. 6.5 billions liters of bioethanol is used in alcoholic drink-food sector and 3.5 
billions liters of bioethanol is used for industrial purposes. Only 60 millions liters of fuel grade 
bioethanol is produced from wheat and corn by Tarkim A.Ş. in Turkey. Turkey is far a way beyond 
of European Union for the biofuels directive. Grains production is declined in last two years in 
Turkey because of aridness, for improving the production of grains, unused arable fields must be 
used and surplus grains can be used for production of biofuel. In this study, details of bioethanol 
and future fuel biobutanol production methods from grains and comparisons of these methods are 
explained in details.       
 
Key Words : Bioethanol, Biobutanol, Grains, Wheat, Corn. 
 
1- Giriş 

 
Biyoetanol; berrak, renksiz, yanıcı, oksijenat, kimyasal formülü C2H5OH olan bir 

hidrokarbondur. Biyoetanol üretilebilen birçok hammadde olduğu için değişik üretim metotları da 
vardır. Fermente alkol; tahıl, melas, meyve, şarap, selüloz ve daha birçok kaynaktan elde edilebilir. 
Sentetik alkol ise ham petrol, gaz ve kömürden üretilebilir. Buna rağmen fermente ve sentetik 
yollarla üretilen alkolün kimyasal yapısı aynıdır. Global ölçüde üretimde sentetik üretim oldukça 
küçüktür. Sentetik etanol için sadece tüm üretimin %7’sini oluşturduğu açıklanmıştır. Kabaca dünya 
biyoetanol üretiminin %60’ı mısır, buğday, şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilmektedir. 
Biyoetanol benzinle karıştırılabildiği gibi doğrudan yakıt olarak da kullanılabilmektedir. Bir çok 
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ülkede yasal uygulamalar ve zorunluluklar nedeniyle %5.7, %7.7 ve %10 oranlarında benzine, 
Oktan sayısını artırmak, hava kirliliğini azaltmak ve emisyon kalitesini artırmak amacı ile 
karıştırılmaktadır. Bu konu ile ilgili ilk yasal düzenleme 1990 yılında Amerikan Temiz Hava Örgütü 
(Clean Air Act) tarafından ele alınıp uygulanmıştır. Bu uygulamadan sonra %85 biyobiyoetanol ve 
%15 benzin ile çalışabilecek motorlara sahip araçlar Flexible Fuel Vehicle (FFV) üretilmeye 
başlanmıştır. Ayrıca benzin içerisine Oktan sayısını artırmak için katılan kurşun tetra etil 
yasaklandıktan sonra birçok ülkede kullanılmaya başlanan etil tersiyer bütil eter (ETBE) üretiminde 
de biyoetanol kullanılmaktadır. Buna ek olarak kurşun tetra etil yerine kullanılan metil tersiyer bütil 
eter (MTBE) yeraltı sularını kirlettiği için birçok ülke tarafından yasaklanmaya başlamıştır. Benzine 
%10 biyoetanol katkısı CO emisyonlarını %25-30, CO2 emisyonlarını %6-10, uçucu organik bileşik 
emisyonlarını %7-30, SOx emisyonlarını %30 kadar azaltmaktadır. Ayrıca benzinin içindeki benzen 
ve yanmamış hidrokarbon miktarını oldukça azaltmaktadır. 

2007 yılında dünya biyoetanol üretimi yaklaşık olarak 60 milyar litreye yükselmiştir. Bu 
üretimin yaklaşık 50 milyar litresi yakıt içindir. Üretilen yakıt biyoetanolünün 25 milyar litresi ABD, 
19 milyar litresi Brezilya, 2.15 milyar litresi Avrupa Birliği, 1.85 milyar litresi Çin, 800 milyon litresi 
Kanada, 300 milyon litresi Tayland, 290 milyon litresi Kolombiya, 200 milyon litresi Hindistan, 150 
milyon litresi Orta Amerika Ülkeleri, 100 milyon litresi Avustralya, 60 milyon litresi Türkiye, 35 
milyon litresi Pakistan, 30 milyon litresi Peru, 20 milyon litresi Arjantin ve 15 milyon litresi ise 
Paraguay tarafından üretilmiştir. 

Üretimdeki büyüme daha da ivmelenerek artması beklenmektedir. Kyoto Protokolu uyarınca 
ülkelerin sera gazları emisyonlarını uygun seviyelere getirmek için değişik yollar araması 
beklenmektedir. Batı yarıküre dünyadaki biyoetanol üretiminin %70’ini gerçekleştirmektedir. 
Brezilya biyoetanolün en büyük ihracatçısıdır. 

İklim değişiklikleri, kırsal kesim ekonomisi, petrol üreten ülkelerde oluşa istikrarsızlar, dünyanın 
dikkatini alternatif yakıtlar üzerine çekmiştir. Biyoyakıt üretmek için yetiştirilen ürünler, yetiştirilirken 
atmosferden karbondioksit alırlar bu da yakıtlar yandığı zaman tahliye edilen sera gazlarını 
dengeler. Petrol ile biyoyakıtlar yer değiştirdiğinde hava kirliliği, emisyonlar ve karbonmonoksit 
dahil azalabilecektir. Biyoyakıt üretimi ile hem yeni iş ve istihdam imkânları artacak hem de tarımsal 
gelirler yükselebilecektir. Ayrıca dışarıya olan petrol bağımlılığı azalacaktır. Biyoyakıt üretimindeki 
en büyük engel kullanılacak arazinin uygunluğudur. Enerji ürünlerinin üretimi için kullanılacak 
arazinin genişletilmesi ile tarım ve orman arazileri arasındaki rekabeti daha kötü hale getirecektir. 
Sera gazları nedeniyle yükselen sıcaklıklar ve dünya çapındaki su rezervlerindeki düşüş sonucu 
global yiyecek arz ve talebindeki denge tehlikeli bir hal almıştır. Dünya tahıl rezervlerinin neredeyse 
en düşük seviyelerde olması, yiyecek ürünlerinin (mısır, buğday vb.) yakıt üretimi içine dahil 
edilmesi yiyecek arzını daha da sıkıştıracak ve fiyatlar yükselecektir.  

Genel olarak yakıt etanolu, Türkiye şartlarında benzinlere katkı maddesi olarak kullanılması ile 
ön plana çıkmaktadır. Yakıt etanolu benzine %5 oranında katılması durumunda iyi bir Oktan 
arttırıcıdır. Avrupa’da Oktan Sayısını arttırmak ve zararlı egzoz emisyonlarını düşürmek amacı ile 
halen %2 oranında etanolun benzine katılması zorunludur ve her yıl %0.75 oranında arttırılarak 
2010 yılının sonuna kadar bu oran %5.75’e yükselecektir. Türkiye’de yakıt etanolunun Oktan 
arttırıcı bir katkı maddesi olarak %5 oranına kadar benzinlere katılması Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından da uygun görülmüştür.  

Türkiye’de yakıt etanolu için henüz oluşmuş bir Pazar yapısı yoktur. Bunun temel sebebi yakıt 
etanolunun Türkiye için çok yeni bir alternatif enerji kaynağı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 
ülkemizi yönetenler yıllardır kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alamadıkları, gelir vergisi tahsil 
edemedikleri için bütçe açıklarını kapatmakta akaryakıttan alınan dolaylı vergileri can simidi olarak 
görmüşlerdir. Bu nedenle de Avrupa Birliğine girmek için çaba gösteren ülkemizde Avrupa Birliğinin 
tersine biyoyakıt üretimi teşvik edilmemekte tam tersine akaryakıttan alınan dolaylı vergiler azalır 
korkusuyla biyoyakıt üretimi ve kullanımı kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizdeki mevcut durum 
incelendiğinde, kuru öğütme yöntemiyle yılda 60 milyon litre yakıt biyoetanolü üreten Bursa’daki 
Tarkim A.Ş.’den başka Adana’da kurulan ve deneme üretimi başarı ile gerçekleştirilen yıllık 40 
milyon litre yakıt biyoetanolü üretim kapasiteli Tezkim A.Ş.’de üretime bu yıl tahıl mısır hasadından 
sonra başlanması beklenmektedir. Pnkobirliğe ait olan Çumra Şeker Fabrikasında da pancardan 
yılda 80 milyon litre yakıt biyoetanolü üretecek tesisin montaj çalışmaları tamamlanmış olup, pazar 
oluştuğu takdirde üretime başlayacak durumdadır. Ülkemizdeki mevcut bulunan ve kuru öğütme 
yöntemiyle çalışan tesislerde 1 ton buğdaydan yaklaşık 380 litre, 1 ton mısırdan da yaklaşık 400 lt 
biyoetanol üretilebilmektedir. 
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Biyoetanolün taşıtlarda yakıt veya katkı maddesi olarak kullanımında 3 tür istenmeyen 
durumla karşılaşılmaktadır. Bunlar; su emme özelliğinin yüksek olması, ısıl değerinin düşük olması 
ve benzine karıştırıldığında benzinin buhar basıncının önemli miktarda yükseltmesidir.  Arayışına 
girilmiş ve alternatifin biyobütanol olduğu görülmüştür. Biyobütanolün gelecek on yılda biyoetanolün 
yerini alacağı tahmin edilmektedir. Biyobütanol üretiminin henüz gelişmemesinin sebebi günümüz 
teknolojisiyle 2,4-2,5 kg tahıldan 1 lt biyoetanol üretimi mümkün iken aynı miktarda biyobütanol 
üretimi için nerede ise yaklaşık 2 katı tahıl gereksinimin olmasıdır. Tahıllardan aynı verimle 
biyoetanol yerine biyobütanol üretiminin yapılması durumunda %42 oranında daha fazla enerji 
alınabilmektedir. Biyobütanolün ısıl değeri biyoetanolün %24 daha fazlasıdır. Buna ek olarak 
biyobutanol üretimi sırasında açığa çıkan hidrojen de %18 ekstra enerji sağlamaktadır. Hidrojen 
enerjisi yakıt hücrelerinde elektrik enerjisine dönüştürülerek üretim maliyetleri azaltılabilecektir. 
Biyobütanolün benzine karıştırılması durumunda benzinin buhar basıncını biyoetanolün etkisinin 
sadece sekizde biri oranında yükseltmektedir. Biyoetanolün tersine biyobütanol yakıt sisteminde 
herhangi bir değişiklik yapılmadan saf olarak benzinli motorlarda kullanılabilmektedir. Tahıllardan 
verimli ve ekonomik olarak biyobütanol üretim yöntemlerini geliştirmek için Dünya’da yoğun Ar-Ge 
faaliyetleri sürdürülmektedir. ABD’de laboratuar ölçekli geliştirilen ve henüz prototip aşamasında 
bulunan, aynı miktar tahıldan üretim verimi yaklaşık biyoetanole eşit olan “The Dual Immobilized 
Reactors with Continuous Recovery (DIRCR™)” biyobütanol üretim yönteminin üretim ölçeğine 
uygulanmasından sonra yakıt biyoetanolü tesislerinin önemli bir kısmının yeniden düzenlenerek 
biyobutanol üretimine döndürüleceği tahmin edilmektedir.  

Bu çalışmada tahıllardan biyoetanol ve biyobütanol üretim teknolojisindeki son gelişmeler ve 
üretim yöntemleri açıklanmıştır. Yine üzerinde yoğun bir şekilde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülen tahıl 
saplarından ve samandan biyoetanol üretim yöntemleri konusuna kısaca değinilmiş olup, üretim 
yöntemleri henüz fizibil olmadığı ve bu konuda çok daha fazla Ar-Ge yapılması gerektiğinden 
detaylarına girilmemiştir. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Günümüzde yakıt biyoetanolu üretiminde yaygın olarak kullanılan üretim yöntemleri temelde 

aynıdır. Sadece kullanılan hammaddeye göre işlemler farklılık göstermektedir. Temel olarak üretim 
süreci, hammadde hazırlama, şekerleştirme, mayalama, destilasyon ve dehidrasyon 
(susuzlaştırma) olarak özetlenebilir. Şeker oluşturulduktan sonra etanol üretimi tüm yöntemlerde 
aynı şekildedir. Ancak üretim metodu ve hammaddeye göre farklı enzimler ve farklı yan ürünler 
elde edilebilir. Hammadde olarak nişasta ve şeker bitkileri kullanılmaktadır. Tahılların içerisindeki 
nişasta miktarı arttıkça, nem miktarı düştükçe biyoetanol üretim verimliliği de artmaktadır.  

 
2.1. Tahıllardan Biyoetanol Üretimi 

 
Tahıllardan yapılan, başka bir deyişle nişasta kökenli üretimde ise iki farklı yöntem 

bulunmaktadır. Bunlar kuru ve yaş öğütme yöntemleridir. Kuru öğütme yönteminde tüm tahıl 
çeşitleri kullanılabilirken yaş öğütme yönteminde hammadde olarak mısır kullanılmaktadır. Bu iki 
yöntem arasındaki ana fark tahıl tanelerinin işleme hazırlandığı kısımdır ve kısaca şöyle özetlenilir:  
 
2.1.1. Kuru Öğütme Yöntemi 

 
Kuru öğütmede (şekil 1) ilk önce kuru tahıl taneleri önce öğütülerek un haline getirilir, sonra su 

ile karıştırılıp “mash” adı verilen lapa haline getirilir. Bu lapa halindeki karışıma enzimler eklenerek 
basit bir şeker olan “dextrose” elde edilir. Daha sonra maya oluşturabilmek ve pH kontrolü 
sağlayabilmek amacıyla oluşan bu şekerin içerisine amonyak ilave edilir. Daha sonra mayalanma 
sırasında oluşabilecek bakterileri azaltmak için yüksek sıcaklıktaki fırında pişirilir. Daha sonra maya 
eklenerek şekerden etanol ve CO2 oluşumunun başlayacağı fermantasyon odasına taşınmak üzere 
soğutulur. Fermantasyon işlemi yaklaşık 40–50 saat sürer ve bu süre boyunca lapa soğuk tutularak 
karıştırılır. Fermantasyon sonrası oluşan bira damıtma kulelerine taşınır ve burada etanol ayrışır. 
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Şekil 1. Kuru öğütme ile biyoetanol üretimi  
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 Şekil 2. Adana’da kurulan Tezkim biyoetanol tesisinin şematik gösterimi ve kütle balansı. 
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Etanol bu damıtma işlemi sonrası yoğunlaştırıldığında 190 derece saflığa ulaşır, daha sonra 
moleküler elek sisteminden geçirilerek, içerisinde kalan su da alınır. Yaklaşık 200 derece saflıkta 
etanol elde edilmiş olur. Elde edilen alkolün içerisine %5 oranında “denaturant” örneğin doğal 
benzin ilave edilerek içilemez hale getirilir. Artık benzin istasyonlarına veya dağıtımcılara 
gönderilmeye hazırdır. Stillage adı verilen destilasyon artığı bir santrifüje gönderilir, burada katılar 
çözeltiden ayrılır. Çözeltiye yaklaşık %30 katı ile karıştırılarak CDS veya şurup adı verilen 
konsantre elde edilir. Bu şurup kurutularak nem içeriği %10 civarına düşürülürse DDGS adı verilen 
proteince çok zengin çok besleyici bir yem elde edilir. Fermantasyon sırasında oluşan ve tahliye 
edilen CO2 gazlı içeceklerin içine ilave veya kuru buz elde etmek için kullanılabilir (Aydın 2006a). 

Dünyada yakıt biyoetanolü üretiminde en çok kullanılan tahıllardan kuru öğütme ile biyoetanol 
üretim yöntemidir. Şekil 2’de Adana’da kurulan Tezkim biyoetanol tesisinin şematik gösterimi ve 
kütle balansı verilmiş olup, proses detayları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 

A. Hammadde Transferi ve Öğütme:  Daha önceden silolarda depolanmış olan buğday yada 
mısır taneleri konveyörler aracılığıyla besleme tankına aktarılır. Hammadde besleme tankından 
sonra sürekli olarak ağırlık ölçümü yapan ve prosesteki akış oranını kontrol eden bir kemer 
sistemine aktarılır. Daha sonra bu kemer sisteminde yapılan ölçümler ve sistemin ihtiyacına uygun 
miktarda hammadde öğütme alanına aktarılır. Burada çekiç tipi öğütücüler aracılığıyla hammadde 
uygun tane boyutlarına getirilir ve kova tipi taşıyıcılarla ana proses alanındaki mayşe hazırlama 
tankına aktarılır.  

B. Mayşe Hazırlama: Mayşe hazırlama tankında öğütülmüş tahıl taneleri geri kazanılmış olan 
proses suyu ile karıştırılır. Daha sonra sıvılaştırma enziminin ilavesi için gerekli asitlik derecesini 
ayarlayabilmek amacıyla sulandırılmış amonyak ilave edilir. Amonyak ilavesinden sonra, nişastayı 
düşük viskoziteli bir şekere çevirmek için alfa-amilaz enzimi ilave edilir. Bu sıvılaştırma işlemi, 
hammadde içerisindeki nişastayı mayalanabilir şekere çeviren ilk biyokimyasal çevrimdir.  

C. Nişasta Çevrimi: Hazırlanan mayşe sürekli olarak mayşe hazırlama tankından, enzimatik 
sıvılaştırmanın gerçekleştiği ve nişastanın basit bir şekere dönüştüğü sıvılaştırma tankına 
pompalanır. Sıvılaştırma tankında mayşe enzimin her bölgede eşit uygulanması için bekletilir ve 
kontrollü bir şekilde karıştırılır. Meydana gelen mayşe sürekli olarak sıvılaştırma tankından, ince 
posanın ve asitlerin karıştırılabildiği ve ölçülebildiği bir karışım tankına pompalanır. Burada 
mayşeye, kimyasal özellikleri ve verimliliği arttırmak üzere yeterli miktarda asit ilavesi yapılır. 
Bölgedeki suyun durumuna, enzim seçimine ve hammadde özelliklerine bağlı olarak, bazen mayşe 
özelliklerini kontrol etmek için asit ilavesine gerek olmayabilir. Pişirmeye hazır olan mayşe ısı geri 
kazanım eşanjörü ve buharlı tip pişiriciye doğru pompalanır. Pişirme işlemi boyunca, nişasta daha 
iyi sıvılaştırılır ve mayşedeki bakteri oluşumunu engellemek için yüksek sıcaklıkta sterilize edilir.  

D. Mayalama: Sıvılaştırılan ve pişirilen mayşe mayalanmadan önce 32�C’ye soğutulur. 
Soğutma işlemi sırasında ısı geri kazanılmaktadır. Mayalanmaya hazır olan mayşe önce küvet tipi 
mayalama tankına aktarılır ve burada maya ve maya üretme ünitesinden gelen besleyicilerle 
karıştırılır ve mayalanmaya bırakılır. İlk mayalanma gerçekleştikten sonra mayalama tankı boşaltılır 
ve otomatik olarak temizlenir. Oluşan bira yada mayalanmış mayşe sürekli tip mayalama tanklarına 
aktarılır ve burada mayalama işlemi tamamlanır. Mayalama işlemi sırasında yaklaşık olarak kütlece 
%9-%11 oranında etanol meydana gelir. Burada oluşan etanol ısı geri kazanım eşanjörlerinden 
geçirilerek otomatik olarak alkol depolama ünitesine gönderilir.  

E. Destilasyon: İlk destilasyon kolonunda (bira kolonu) etanol destilasyon tepsileri yardımıyla 
biradan alınır. Mayalama ünitesinden gelen mayalanmış mayşe ya da bira, ilk olarak ısıtılır ve CO2 
nin ayrıştırılabilmesi için gaz alma ünitesinden geçirilir. Açığa çıkan CO2 nin içerisinde bir miktar 
etanol ve su da bulunmaktadır, bu nedenle açığa çıkan CO2 bir hava menfezinden (scrubber) 
geçirilir ve buradaki etanol geri kazanılır ve CO2 serbest bırakılır. Bira kolonunda destile edilen 
etanol ve su karışımı, bira kolonunun ucundaki lüleden tasfiye kolonuna aktarılır ve kolonun dibinde 
kalan posa atık suyu geri kazanmak ve yem oluşturmak üzere alınır. Özel olarak tasarlanmış olan 
tasfiye kolonunda etanol saflaştırılır ve yoğuşturulur. Yoğuşturma esnasında açığa çıkan ısı 
buharlaştırma ünitesinde kullanılmak üzere geri kazanılır.  

F. Dehidrasyon: Dehidrasyon ünitesinde etanolu yakıt saflığına getirmek ve içerdiği su 
miktarını 500 ppm değerinin altına indirmek için moleküler elekler yardımıyla alkolün içerisindeki su 
alınır ya da başka bir deyişle saflaştırılır. İlk önce yoğuşturulmamış buhar, moleküler elek 
dehidrasyon kabına girmeden önce ısıtılır. Isıtılmış buhar moleküler elek desikantları ile dolu bir 
yataktan geçirilir. Yatakta bulunan desikantlar buhar içerisindeki suyu çeker ve böylece mevcut 
buhar önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak kurutulmuş olur. Moleküler elek sisteminde 
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dairesel iki yatak bulunmaktadır bunlardan bir tanesi buhar içerisinden suyu alırken diğeri 
desikantları tekrar kurutur ve kullanıma hazır hale getirir. Desikantlardaki su elek yataklarından 
vakum yardımıyla alınır. Susuz etanol buharı aralıklı olarak yataktan alınır ve yoğuşturulur.  

G. Posa Ayırma: Posa ayırma ünitesinde bir santrifuj yardımıyla posadaki sıvı ve katı 
ayrıştırılır. Bira kolonunun altından alınan posa önce içerisindeki uçucu organik bileşiklerden 
arındırılmak üzere buharlaştırılır ve posa tahliye tankına aktarılır. Santrifuj yardımıyla ince posa 
mayşe hazırlama ünitesine, daha yoğun olan ve ıslak kek diye adlandırılan posa ise yem yapılmak 
üzere kurutucuya gönderilir.  

J. Buharlaştırma: Bira kolonundan gelen bütün posa, ayırma işlemini gerçekleştirmek üzere 
otomatik kontrollü yüksek verimli bir buharlaştırma ünitesine gelir. Buharlaştırma sisteminin amacı; 
ince posa içerisinde kalan katı kalıntıları yoğuşturmak ve böylelikle de posanın içerindeki besin 
değerini arttırarak posanın yem yapılabilmesini sağlamaktır. Buharlaştırma sistemi vakum altında 
çalışır ve bu sayede daha düşük sıcaklıklarda buharlaştırma yapılabildiği gibi ısı transfer 
yüzeylerine de ürünün yapışması minimize edilmiş olur. Destilasyon, dehidrasyon ve buharlaştırma 
sistemi otomatik kontrol sistemleri ile ayarlanır ve kontrol edilir. Otomatik temizleme sistemi bu 
alanlarda çalışır ve işlemler sonrasında temizleme otomatik olarak yapılır.  

K. Destilasyon Posası Kurutma: Kurutma ünitesinde posa kurutulur ve yem haline getirilir. 
Burada santrifüjden gelen ıslak kek ve buharlaştırma ünitesinden gelen yoğuşturulmuş besleyici 
kalıntılar karıştırılarak kurutulur. Yem ya da DDGS deki nem miktarı kurutma işlemi sonrasında 
%10 dolaylarındadır.   

  
2.1.2- Yaş Öğütme Yöntemi 

 
Şekil 3. Yaş öğütme ile biyoetanol üretimi  
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Yaş öğütmede (şekil 3) mısır tanelerine gereken miktarda su ve seyreltik sülfürik asit eklenir 
ve 24–48 saat ıslatılmış olarak bekletilir. Bu ıslatma işlemi taneler içerisindeki farklı yapıların 
ayrıştırılması için gereklidir. Suda ıslatma işleminden sonra bu karışım öğütücülere gönderilir ve 
burada tohum ve mısır özü ayrıştırılır. Burada oluşan tohumdan yağ elde edilebilir. Mısır özü 
içerisinde kalan lif, glüten ve nişasta bir santrifüj ve hidrolik ayrıştırıcıdan geçirilir. Sonra 
gönderildiği buharlaştırıcı içinde konsantre hale getirilir. Buharlaştırma işlemi sonucunda arta kalan 
ağır mısır özü ve liflerde yem yapılabildiği gibi Ice Ban adı verilen çevre dostu kış aylarında 
yollardaki buzlanmayı önleyici madde yapımında kullanılabilir. Buharlaştırma işlemi sırasında kalan 
nişastadan fermente edilerek etanol üretilebilir, kurutularak mısır nişastası elde edilebilir veya 
enzimlerle mısır şurubuna dönüştürülebilir. 

Mayalanma işlemi de kuru öğütme yöntemi ile aynıdır (Aydın 2006b). 
 
2.2- Selüloz Tabanlı Biyoetanol Üretimi 

 
Selüloz ve hemiselüloz  asit ile çeşitli basınç ve sıcaklıklarda muamele edilerek veya enzimler 

vasıtası ile hidrolize edilerek şeker elde edilebilir. Selülozun asit ile muamelesi hemiselüloz için 
fazlasıyla sert olmaktadır. Bu yüzden önce hemiselülozu Ksiloz’a dönüştürüp, sonra selüloz glikoza 
dönüştürülmelidir. Asidin nötrleştirilmesi veya geri kazanılması bu tip işlemlerde belirgin maliyetler 
getirir. Asit hidrolize alternatif olarak selüloz ve hemiselüloz mikroorganizmalardan üretilen enzimler 
ile hidrolize edilebilir.  

Şekil 4’de selülozik biyokütleden etanol üretme aşamaları gösterilmektedir. Üretim 
aşamasında selüloz ve hemiselülozu parçalamak için çeşitli önişlemler uygulanması 
gerekmektedir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Selüloz tabanlı biyoetanol üretiminin şematik gösterimi  
 
Selüloz bitki hücresinin temel duvar bileşenini oluşturur ve genel olarak dünyada en fazla 

bulunan organik bileşiktir.  Selülozu, etanol üretmek için kullanılabilir şeker haline dönüştürmek 
zordur. Ön işlem lignoselülozik yapıyı sonraki enzimatik işlem için uygun hale getirmek ve bilhassa 
hemiselülozu monomerlerine çözmek için gereklidir. Kuru malzemenin ezilmesinden sonra çeşitli 
işlemler yapmak mümkündür. Yüksek basınçlı sıcak su, seyreltik asit, soğuk konsantre asit, asit-

Biyokütle 

Biyokütle 
Önişlemi 

Enzim Üretimi 

Selüloz Hidroz Glikoz 
Fermantasyonu 

Pentoz Fermantasyonu Lignin Ayrılması 

Ayırma 

Etanol 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

526 

katalizör buhar hidrolizi, buhar patlaması, amonyak–fiber patlaması, alkali hidroliz kullanımı bu ön 
işlemlere örnektir (Badger 2002). 

Önişlemler sonucu selüloz ve hemiselüloz glikoz ve pentoza dönüştürüldükten sonra uygun 
enzimlerle glikoz ve pentoz fermente edilerek biyoetanole dönüştürülmektedir. Gerek önişlem ve 
gerekse de proses maliyetleri henüz çok yüksek olduğu için selüloz tabanlı biyoetanol üretimi halen 
deneysel ve prototip aşamasındadır. Fizibil bir üretim tekniği geliştirildiği takdirde teorik olarak 1 ton 
kuru ağırlığa sahip selülozca zengin bitki atıklarından 76 lt ile 151 lt aralığında biyoetanol 
üretilebileceği hesaplanmaktadır.     
 
2.3. Biyobütanol Üretim Yöntemi  

 
Amerikan Enerji Bakanlığı tarafından 2004 yılında yaptırılan bir çalışmada tahıllar içerisindeki 

nişasta önce bütrik aside dönüştürülüp daha sonra ikinci kademe bir işlemle bütrik asit 
biyobütanole dönüştürüldüğü takdirde yine aynı kuru öğütme ile biyoetanol üretimindeki gibi 2.4-2.5 
kg tahıldan 1 litre biyobütanol üretilebileceği laboratuar ölçekli de olsa kanıtlanmıştır. Amerikan 
Enerji Bakanlığı tarafından bu konudaki Ar-Ge faaliyetlerine devam edilmekte ve patenti de alınan 
“The Dual Immobilized Reactors with Continuous Recovery (DIRCR™)” biyobütanol üretim 
yöntemiyle pilot tesis kurulma aşamasına gelinmiştir. Bu yöntem ile on yıl içerisinde üretim için 
gerekli olan enzimler geliştirildiği, tesis ve üretim maliyetleri biyoetanol tesisleriyle rekabet eder 
duruma gelindiğinde biyoetanol tesisleri biyobutanole dönüştürülecektir. Giriş bölümünde de 
belirtildiği gibi biyoetanolde görülen olumsuzlukların hiçbirisi biyobütanolde görülmemektedir. 
Biyobütanolün ısıl değeri biyoetanolün ısıl değerinden %25 daha fazladır. Ayrıca geliştirilen yöntem 
ile gerek nişastadan bütrik asit üretimi sırasında gerekse bütrik asitten biyobütanol üretimi 
sırasında reaktörlerden çıkan karbondioksit ve hidrojen karışımı gazın içeriğinden hidrojen gazı 
ayrıştırıldığında elde edilen hidrojenin enerji eşdeğeri üretilen biyobütanolün yaklaşık %18’ine eşit 
olmaktadır. Bu durumda aynı miktar tahıldan biyoetanol yerine biyobütanol üretildiğinde %42 daha 
fazla enerji elde edilecektir. Bütün bu avantajları nedeniyle biyobütanol geleceğin biyoyakıtı 
olacaktır. Geliştirilen bu biyobütanol üretim yöntemi şematik olarak orijinal haliyle şekil 5’de 
verilmiştir (Ramey ve Yang 2004).     

Geliştirilen proseste önce tahıllar temizlenip öğütüldükten sonra su asit karışımıyla hamur 
haline getirilerek pH’ı 5.4 olacak şekilde ayarlanır ve ön reaktöre alınır. Bu asidik karışım 35 oC 
sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra bütrik asit lifli yatak reaktörüne alınır ve lifli yatakta bulunan 
Clostridia tyrobutyricum bakterisi tarafından nişasta parçalanarak bütrik aside dönüştürülür. Bu 
işlem sırasında açığa çıkan karbondioksit ve hidrojen gaz karışımı reaktörden alınarak gaz toplama 
ve ayrıştırma ünitesine gönderilir. Elde edilen bütrik asit yoğunlaştırıcı üniteye alınır ve ısıtılarak 
içerisindeki su ayrıştırılır. Ayrışan su ve içerisinde kalan eser miktardaki bütrik asit geri dönüşümle 
ön reaktöre tekrar gönderilir. Saflığı arttırılan bütrik asit ise günlük depolama tankına alınır. 
Biyobütanol üretimi için kullanılacak bütrik asit ikinci ön reaktöre alınır burada soğutularak sıcaklığı 
35 oC ve pH’ı da 4.3’e ayarlanarak bütanol lifli yatak reaktörüne gönderilir. Reaktörde lifli yatakta 
bulunan Clostridium acetobutylicum bakterisi tarafından bütrik asit parçalanarak biyobütanole 
dönüştürülür. Bu rektörde de açığa çıkan karbondioksit ve hidrojen gaz karışımı toplanarak gaz 
ayrıştırma ünitesine gönderilir. Elde edilen biyobütanolün saflığı aynı biyoetanol tesislerinde olduğu 
gibi destilasyon ve dehidrasyon (susuzlaştırma) ünitelerine gönderilerek arttırılır. Gaz ayrıştırıcıda 
hidrojen karbondioksitin içerisinden ayrılarak yakıt hücresine gönderilmekte, burada üretilen elektrik 
ise tesisin enerji giderine destek olmaktadır. Ayrıştırılan karbondioksit sıvılaştırılarak yada kuru 
buza dönüştürülerek kullanılabileceği gibi Pazar bulunamadığı takdirde de atmosfere salınacaktır. 
Bu prosesin temel sorunu kullanılan 2 çeşit bakteriyi reaktörde sürekli canlı tutmak ve çoğaltmaktır. 
Bu bakteriler yerine ikame edilecek enzimler geliştirildiği takdirde bu prosesin ticarileşmesinin 
önündeki en büyük engel kalkmış olacaktır.        
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Şekil 5. ABD’de geliştirilip prototip aşamasına getirilen biyobütanol üretim prosesi (Ramey ve Yang 2004) 
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3. Sonuç 
 
Gerek ülkemizde gerekse dünyada biyokütle enerji sistemleri halen rakipleri olan fosil yakıtlar 

ile rekabet edecek durumda değildir. Ancak ülkemiz açısından bakıldığında; enerji ihtiyacının 
%73’ü dışa bağımlı olan, 2007 yılında sadece ham petrol ithalatına 12 milyar ABD$ harcayan, bu 
faturanın 130 ABD$’ını aşan varil ham petrol fiyatıyla 2008 yılında 23 milyar ABD$ mertebesine 
yükselecek olan ülkemizin acil önlemleri almaya ihtiyacı vardır. Ekilebilir tarım alanlarının 
değerlendirilerek bu alanlara ekilecek tahıllardan ülkemizin gıda ihtiyacını karşıladıktan sonra arta 
kalan miktarı petrolden kaynaklanan dışa bağımlılığımızı azaltmak için biyoetanol ve biyobütanole 
dönüştürülmelidir. Biyobütanol üretim teknolojisi ve ekonomik selüloz kaynaklı biyoetanol üretimi 
konusunda yapılan bilimsel çalışmalar desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Ekonomik selüloz tabanlı 
biyoetanol üretim yöntemi geliştirildiği takdirde biyoetanolun besin zincirinde yer almayan 
hammaddelerden de elde edilmesine imkân sağlayacak, bitki atıkları değerlendirildiği için de 
çiftçimize ek gelir sağlaması açısından oldukça iyi bir fırsat olacaktır. Ayni zamanda hızla 
çölleşmekte olan topraklarımızın daha ekonomik kullanımı ve anız yakılması suretiyle toprağın 
yüzeyinin yakılmasından da çiftçimiz vazgeçecektir. Yetiştirilecek enerji bitkileri erozyona karşı 
topraklarımızı büyük ölçüde koruyacaktır. Diğer taraftan biyoetanol üretimi arttıkça fosil yakıt 
kullanımı nispeten azalacak bunun sonucunda da giderek azalmakta olan ve en büyük 
zenginliklerimizden birisi olan yeraltı sularının daha az kirlenmesine vesile olacaktır.  
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Biyoyakıtların Biyoekonomi'deki Önemi ve Türkiye Perspektifi 
 
 

Arzu ÜNAL 
 
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara 

 

1. Giriş 

 
Avrupa Birliği’nin Lizbon Zirvesinde (2000) saptanan ekonomik kalkınma stratejisi 

çerçevesinde ele aldığı bilgi temelli teknolojilere dayalı ekonomik kalkınma modeli arayışları içinde 
“Bilgi Temelli Biyoekonomi”, komisyonun gündeminde önemli yer işgal etmektedir. Nitekim, söz 
konusu ekonomik modelin dünya gündeminin sürdürülebilir-kalkınma konseptine uyumlu 
olacağından yola çıkılarak, enerji tarımı ve biyoyakıtların önemi günden güne artmaktadır.  

Geleneksel olarak bilinen ve yaygın kullanımdaki enerji kaynaklarının yok olma riskinin arttığı 
bir sürecin başlangıcındayız. Bu risk birçok faktörü içermektedir. Klasik enerji kaynaklarının birçoğu 
hesaplanan yaklaşık bir süre sonunda tükenecektir. Bu tür kaynaklar çevre için büyük ve geri 
dönüşümü olmayan tehlikeler oluşturmaktadır. Klasik enerji kaynakları artan ihtiyacı ve gelişen 
teknolojiyi beslemekte yetersiz kalmaktadır. Gelişmiş ülkeler enerji çeşitliliğini artırmakta, yaymakta 
ve belli enerji kaynağı türlerine büyük oranlarda bağımlı olmamaya çalışarak alternatif arayışlarını 
sürdürmektedirler. Yeni veya yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği artmaktadır. Bir kısmı 
ekonomik alternatiflik açısından değer kazanmakta, ancak, tamamının ortak yönü çevreye olumsuz 
etkilerinin olmamasıdır. Biyoyakıtlar en yeni ve hızla yaygınlaşan alternatiflerin en başında 
gelenidir. 1992 yılında piyasaya sunulan biyoyakıtlar önemli bir sektör oluşturma aşamasında olup; 
çok hızlı bir gelişme kaydetmektedir. 

Diğer yandan; Avrupa Komisyonu Biyoteknoloji, Tarım ve Gıda Araştırmaları Departmanı 
tarafından bugüne değin düzenlenen ve bundan sonra da düzenlenecek olan Network on the  
Knowledge Based Bio-Economy (Bilgi Temelli Biyoekonomi Ağı (KBBE-NET) toplantılarının ana 
gündem maddesini üye ve aday ülkelerdeki  “Biyolojik unsurların (bitkiler vb.) enerji, teknoloji, mal 
ve hizmet üretiminde kullanılması ve pazarlanması” olarak tanımlanması oluşturmaktadır. Türkiye 
temsilcisi olarak; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
söz konusu Avrupa Komisyonu Ağı’nın, 16 Mart 2006 tarihi itibariyle üyesi olmuştur. Biyoekonomik 
süreçlerle ilgili politika, strateji ve teknolojik etkinliklerin oluşturulması gerektiği kaçınılmaz 
görülmektedir. Bu bağlamda Biyoloji-temelli teknolojik süreçler ön plana çıkmaktadır. 
Biyoteknoloji’nin itici gücü oluşturacağı kabul edilen Biyoekonomik Kalkınma sürecinde yenilikçilik,  
rekabet-edilebilirlik, yüksek-katma değer üretimi, geniş-istihdam olanakları sağlamak ve 
sürdürülebilirlik, uyulması gereken global kalkınma ilkeleri olarak seçilmiştir. Özellikle 
sürdürülebilirlik ilkesi açısından Biyoloji-temelli Biyoekonomik kalkınma süreci oldukça umut vaad 
eder görünmektedir. Biyoekonominin dayandığı teknolojik süreçlerin (Endüstriyel Biyoteknoloji) 
enerji, doğal kaynak (su gibi) ve hammadde kullanımı ve tüketimleri bakımından geleneksel 
endüstriyel üretimlerden daha tasarruflu konumda olması, sürdürülebilirlikte Biyoekonominin ön 
plana çıkmasına neden olmaktadır. Biyoteknolojik süreçler, geleneksel üretim süreçlerinden daha 
avantajlı duruma geçmektedir. Biyoteknolojik süreçlerle Bio-ürün ve Bio-enerji (Bio-alkol, Bio-yakıt, 
Bio-dizel) üretiminde hammadde kaynağı olarak yenilenebilir daha çok bitkisel kökenli biyokitlenin 
(tarımsal bitki, tohum vb.)  kullanılması, üretilen biyo-ürünlerin geri kazanım ve doğal-yıkımının 
olanaklı olması, sürdürülebilirlik açısından Biyoekonomik üretim süreçlerini değerli kılmaktadır. 
 
2. Genel Bilgi: 

 
Biyoyakıtlar; fosil kökenli yakıt rezervlerinin (petrol, kömür, doğalgaz vb.) dünyanın belirli 

bölgelerinde bulunması, tükenme riski  ve yaygın kullanımın çevreye olan olumsuz etkilerinin 
gündeme getirdiği, daha çok tarımsal ürünlerden, değişik kimyasal yöntemler yardımıyla üretilen 
benzin ve motorinle karışım halinde kullanılan, temiz enerjilerden biridir. 

Günümüzde Biyoyakıtları gündeme getiren gerekçeler:  
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-Fosil kökenli yakıtların egsoz emisyonlarının neden olduğu çevresel tahribatın    azaltılması,  
-Egsoz emisyonlarının sağlık açısından oluşturduğu risklerin en aza indirilmesi, 
-Enerji güvenliğinin sağlanması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, 
-Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, olarak belirtilebilir.  
Bitkisel ürünlerin, motor yakıtı olarak kullanımı düşüncesi aslında yeni bir fikir değildir. Nitekim 

Dizel motorun mucidi Alman Rudolph Diesel, geliştirdiği motoru ilk önce fıstık yağı ile çalıştırmıştır. 
Ancak o zaman karşılaşılan sorunlar ve özellikle petrolün yaygınlığı ve ucuzluğu biyoyakıtları 
gündemden düşürmüştür. Ancak  petrol fiyatlarının istikrarsızlığı, petrolün stratejik yönünün çok 
öne çıkması, petrol  ürünlerinin özellikle benzin ve motorinin aşırı kullanımının çevre açısından çok 
büyük risk oluşturmaya başlaması, alternatif ve yenilenebilir karakteri olan enerji arayışlarını 
başlatmış ve Biyoyakıtlar tekrar  gündeme gelmiştir. 

Biyoyakıtlar :    
-Biyoetanol 
-Biyodizel 
-Biyogaz 
-Biyometanol  
-Biyodimetil Eter 
-Biyoyağ 
olarak gruplandırılmaktadır. 
Biyoyakıtların günümüzde en yaygın olanları ise Biyoetanol ve Biyodizel’dir. 
Biyoetanol kökeni nişasta olan ve tarım ürünlerinden elde edilen oktan sayısı yüksek bir 

biyoyakıttır. Biyoetanol benzinle doğrudan karışabilir. Biyoetanol üretilebilecek  başlıca kaynaklar: 
-Buğday 
-Şeker Pancarı 
-Şeker Kamışı 
-Mısır 
-Sorgum 
-Darı 
-Patates  
-Tarımsal Atıklar  
 
Biyodizel, bitkisel yağı motorda doğrudan yakıt olarak kullanmak yerine, bitkisel yağın motor 

yakıt olmasını engelleyen maddelerin bünyeden uzaklaştırılması yoluyla elde edilen ve motorinle 
doğrudan karışabilen bir yakıttır. Çünkü bitkisel yağların bünyesinde bulunan Gliserin yağı kalın ve 
yapışkan yapmaktadır. Bu durum yakıtın akıcılığını azaltmakta ve özellikle soğuk havadan çabucak 
etkilenerek katılaşmasına yol açmaktadır. Karmaşık olmayan kimyasal yöntemler yardımıyla yağın 
bünyesinden Gliserini uzaklaştırarak Biyodizel elde edilmektedir.Bu işlem yakıtın özelliğini ve 
kalitesini motorine yaklaştırmakta, böylece herhangi bir parça ilavesi yada değişikliği yapmadan ve 
performans değişimine yol açmadan dizel motorlarda rahatlıkla ve sorunsuz bir şekilde 
kullanılabilmektedir. 

Ülkelerin biyodizel ya da biyoetanol üretiminde kullandıkları tarımsal hammaddeler tamamen 
kendi şartlarına bağlı olarak belirlenmektedirler. Örnek olarak; A.B.D. Biyodizel üretiminde soyayı, 
Avrupa ülkeleri ise kolza (kanola)’yı kullanmaktadır. Yine, Biyoetanol üretiminde A.B.D mısırı, 
Avrupa ise buğdayı kullanmaktadır.  

Biyoyakıt üretiminin artışını geliştirecek ve engelleyecek hususlar şunlardır: 
 
Üretimi Teşvik Eden Faktörler: 
• Çevresel duyarlılığın giderek artması, 
• Fosil kaynaklı dizel yakıtın fiyatlarının yüksek olması, 
• Fosil kaynaklı yakıtların rezervlerinin giderek azalması, 
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• Sera gazı emisyonunun azaltılması ile ilgili uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan 
yükümlülükler, 

• AB’nin biodizel katkısını zorunlu hale getirmesi,  
• Gelişmiş ülkelerde biodizel için sağlanan vergi ayrıcalıkları, 
• Yan ürün olarak elde edilen gliserinin pazarının olması, 
• Biodizel üretim teknolojisinin kolay olması, 
• Her türlü bitkisel yağın kullanılabilmesi nedeni ile hammaddenin kolay temin edilebilmesi, 
Üretim Artışını Engelleyecek Risk Faktörleri: 
• Hammadde üretimi için üretim alanlarının kısıtlı olması, 
• Hammadde fiyatlarındaki talep artışına bağlı artışlar, 
• Üretim kapasitesinin sınırlı olması, 
• Bitkisel üretime bağımlılık, 
• Maliyetinin yüksek olması, 

 
3. Biyoyakıtların Tarımsal Boyutu  
 

Dünyada Tarım artık sadece gıda üretimi amacıyla yapılmamakta enerji bitkileri tarımı da 
giderek yaygınlaşmaktadır. Biyoyakıt hammaddesi olabilecek bitkiler özellikle gıda amaçlı bitkilerin 
yetiştirilemeyeceği tarımsal alanlar da yetiştirilebilmekte böylece bu alanlar tarımsal üretime 
katılabilmektedir. Modern tarımsal planlamalarda, tarımsal üretim alanlarının %30‘unun yem 
bitkilerine % 20’sinin ise enerji bitkilerine ayrılması hedeflenmektedir.  
 
4. Tarımsal Açıdan Biyoyakıtların Önemi 
 

-Tarımsal üretimde biyoçeşitliliği sağlayarak, tarımsal ekolojiye olumlu katkıda bulunma, 
-Biyoyakıt üretimi yoluyla organik tarımın gelişimini destekleme, 
-Tarımsal ürün çeşitliliğini sağlayarak sürdürülebilir tarımsal bir yapı oluşturma, 
-Yağ bitkileri tarımını yaygınlaştırarak aynı zamanda yemeklik yağ açığının kapatılmasına 

imkan sağlama, 
-Çiftçilerin tarımsal giderlerini azaltmak ve alternatif ürün olarak yağ bitkileri yetiştirerek 

gelirlerini artırma, 
-Tarımda ekim nöbetini yaygınlaştırarak toprak verimliliğini artırma ve polikültür tarıma imkan 

sağlama, 
-Biyoyakıt üretiminden geriye kalan organik karakterli atıkların hayvan yemi olarak 

değerlendirilmesini sağlama, 
 
5. Dünyada ve Avrupa Birliği’nde Biyoyakıt Uygulamaları 
 

Biyoyakıt alanında ilk uygulama, biyoetanolle başlamıştır.A.B.D. de 2004 yılı Biyoetanol 
üretimi 10.3 milyon ton’dur. A.B.D. de  genelde mısırdan üretilen biyoetanolün benzine karışımı 
%10 oranında  yapılmaktadır. Biyoetanol üretiminde geriye kalan DDGS (Dried Distillers Grain with 
Solubles) % 30 protein, %6-10 yağ içerdiği için iyi bir hayvan yemidir. Biyoetanol kullanımının 
giderek yaygınlaştığı A.B.D. de E85 uygulaması hedeflenmekte ve büyük metropollerdeki hava 
kirliliğini azaltmak için biyoetanol  kullanımı yasal düzenlemeyle mecbur hale getirilmiştir. 

Çin, 2004 yılından itibaren % 10 karışımlı, Hindistan %5 karışımlı benzin kullanımını mecbur 
hale getirmiştir.  

İspanya’nın lider olduğu Avrupa Birliğinde, Polonya, Fransa, İsveç, ve Almanya Biyoetanol 
uygulamalarında aktif diğer ülkelerdir. Bu ülkelerde hammadde olarak genelde buğday 
kullanılmaktadır. 
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Biyoyakıtlar içersinde en yaygın olan ise Biyodizeldir. Avrupa Birliğinde 2003/30/CE sayılı ve 8 
Mayıs 2003 tarihli direktifi ile Çizelge 1’de gösterilen karışım oranları mecbur hale getirilmiştir. 
 
Çizelge 1: Avrupa Birliğinde yıllar itibarıyla hedeflenen biyoyakıt karışım oranları 
YIL ORAN (%) 
2005 2.00 
2006 2.75 
2007 3.50 
2008 4.25 
2009 5.00 
2010 5.75 

       
Yine Avrupa Birliği ülkeleri 2003/96/EC direktifi ile biyoyakıtlara ve biyoyakıtların akaryakıtlara 

karıştırılmasından sonra “ÖTV” muafiyeti getirmektedir. 
Avrupa Birliği ülkeleri gaz emisyonlarını kısıtlayan  2003/87/EC sayılı direktifine ek olarak 

biyoyakıt üretim tesislerini CO2 açısından nötr olan tesisler kapsamına almış ve bu tesisler CO2 
vergisinden muaf tutulmuştur. 
 
6. Türkiye’de Biyoyakıt Potansiyeli ve Mevcut Durum 
 

Türkiyenin yıllık benzin tüketimi 4.5 milyon m3 dür. %2 lik karışım oranında 90 000m3 lük bir 
biyoetanol ihtiyacı sözkonusudur. Yıllık motorin tüketiminin yaklaşık 10 milyon ton olduğu 
ülkemizde % 2 lik karıştırma oranı için biyodizel ihtiyacı  ise 240 000 m3’dür. 

Ülkemizde Biyoetanol ağırlık olarak şeker fabrikalarında melastan üretilmektedir. Alkol üretimi 
yapan kamuya ait şeker fabrikalarının kapasiteleri şöyledir: 
 Eskişehir Alkol Fabrikası : 40 000 litre/gün 
 Turhal Şeker Fabrikası:  40 000 litre/gün 
 Erzurum Şeker Fabrikası: 30 000 litre/gün 
 Malatya Şeker Fabrikası: 30 000 litre/gün 

 
Şu anda arıtım tesisi bulunduğu için Eskişehir Alkol fabrikası çalışmaktadır. Alkol fabrikaları 

%95-96 saflıkta alkol üretebilmektedir (Kaynak: Türk Şeker). 
Ülkemizde son yıllarda özel sektörde biyoetanol alanında yatırım yapmaya başlamıştır. TARKİM 
firması  düşük kaliteli buğdaydan Biyoetanol üretimine Bursa’daki fabrikasında başlamıştır.  

Yağ sektöründe; hammadde temininde güçlükler bulunmasından ve bitkisel yağ işletme 
sayısının fazla olmasından kaynaklanan atıl kapasite mevcuttur. 
 
Çizelge 2: Türkiye yağlı tohum üretim potansiyeli 

BÖLGELER 
Tarıma elverişli olduğu halde 

kullanılmayan arazi 
(BİN HA) 

Hedef üretim 
(TON) 

ORTA KUZEY 245                   490.000 (Kanola) 
EGE 186                    370.000 (Kanola) 
MARMARA 132                    260.000 (Kanola) 
AKDENİZ 115                    115.000 (Aspir) 
KUZEY DOĞU 266                    520.000 (Kanola) 
GÜNEY DOĞU 224                    320.000 (Ayçiçeği) 
KARADENİZ 303                    600.000 (Kanola) 
ORTA DOĞU 272                    272.000 (Aspir) 
ORTA GÜNEY 150                    150.000 (Aspir) 
TOPLAM 1 897                    3.000.000 

Kaynak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 533

 
Şekil 1: Türkiye yağlı tohumlar ekiliş oranı  (Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 
 
7. Biyoyakıt Eylem Planı 
 

1. Koordinasyonu sağlamak üzere ilgili kesimlerin katılımıyla Ulusal Biyoyakıt çalışma 
grubunun oluşturulması,  

2. Hammadde üretim merkezli, Ulusal ölçekte ana ve yan projelerin hazırlanması, 
3. Kullanım şeklinin belirlenmesi (Saf, karışım yada katkı), 
4. Üretim ve tüketime ilişkin Projeksiyonların hazırlanması,  
5. Bitkisel ürünlerin tür ve çeşit bazında belirlenmesi, 
6. Belirlenen bitkilerden yeni olanlara ait adaptasyon çalışmalarının yapılması ve verim 

bileşenlerinin belirlenmesi,  
7. Biyoyakıt alanında  toplumsal bilinci geliştirme etkinliklerinin yapılması, 
8. Yasa, Yönetmelik, Tüzük ve Standartların ülkesel şartlara bağlı olarak ve biyoyakıtların 

gelişimini destekler nitelikte hazırlanması, 
9. İlgili bitkilerin tarımının yaygınlaştırılmasında uygun model ve enstrümanların 

belirlenmesi (Üretici Birlikleri, Kooperatifler, Sözleşmeli Tarım, Destekleme kapsamı, 
Prim), (“Tohumunu Getir, Yakıtını Götür”) benzeri yaklaşımların sağlanması, 

10. Kullanım uygulamalarının başlatılacağı pilot alanların (Büyükşehir Belediyeleri, Araç 
Filoları, Askeri Araçlar, Okul Servisleri v.b.) ve sistemin (Kapalı sistem) belirlenmesi, 

11. Üretim tesislerine yönelik akreditasyon sisteminin oluşturulması, 
12. Tüketimi özendirecek politikaların belirlenmesi (Vergi indirimi, sübvansiyon, karbon 

vergisi v.b.) 
13. Motor üreticilerinin biyoyakıtları garanti kapsamına alma çalışmalarının yürütülmesi, 
14. Biyoyakıt ticaretinin kayıt altına alınması, 
15. Biyoyakıt ihtiyacının tamamen yerli üretimle karşılanması. 

 

 
 

EKİLEN TARLA ALANI İÇERİSİNDE YAĞLI 
TOHUMLARIN ORANI (%)

93

7

Diğer ürün ekilişleri

Yağlı tohumlar ekili alanı
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8. Sonuç 

 
İthalatımızın en büyük kalemlerini oluşturan ham petrol ve ham yağda döviz tasarrufunun yolu 

yerli üretim oranını artırmaktır.   
Ülkemizde 2003 yılı itibarıyla 868 Bin Ton Yağ İthalatı İçin; 442 Milyon Dolar, 1.400 Bin Ton 

Yağlı Tohumlar İçin; 410 Milyon Dolar Olmak Üzere Toplam 852 Milyon Dolar döviz ödenmiştir. 
Türkiye’nin yıllık benzin tüketimi 4.5 milyon m3 dür. %2 lik karışım oranında 90 000 m3 lük bir 
biyoetanol ihtiyacı söz konusudur. Yıllık motorin tüketiminin yaklaşık 10 milyon ton olduğu 
ülkemizde % 2 lik karıştırma oranı için biyodizel ihtiyacı  ise 240 000 m3’dür.Bu miktarlar ham 
petrol olarak ithalinde (petrol varil fiyatının 50 A.B.D. dolar)  bunun bedeli yaklaşık 10,312 milyon 
Dolar’dır.  

Sonuç olarak, yağ bitkileri tarımının yaygınlaştırılması ile ekonomiye olan ve yukarıda 
bahsedilen diğer katkıları yanında ham yağ ve ham petrol bazında yaklaşık toplam 11 milyon 
dolarlık bir döviz tasarrufu söz konudur.    
 
9. Görüş ve Öneriler 
 
a) Geleneksel ekonomik süreçlerin dünya genelinde gerek hammadde temini, kaynak, enerji 

kullanımı ve gerekse çevre tahribatına neden olma bakımından gelip tıkanma gösterdiği 
günümüzde yeni ekonomik süreçlere yönelik arayışlar tüm dünya ulusları için kaçınılmaz 
olmuştur.  

b) Gerek ABD gerekse AB gelişmiş batı toplulukları olarak Biyoekonomilerini kurmaya yönelik 
politika, strateji ve yenilikçi teknolojiler üretme yönünde çalışmalara ve harcamalara son 
zamanlarda büyük hız vermişlerdir.  Biyoekonominin temel itici gücü kabul edilen 
Biyoteknoloji alanındaki yatırımlar ve araştırmalar konusunda A.B. aleyhine olan açığı 
kapatmak A.B.‘nin temel stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. A.B. bu açığı A.B. 
genelinde uygulamaya soktuğu çerçeve teknoloji geliştirme projeleri ve kapsamında kapatmayı 
hedeflemiştir.  

c) Geleceğin Biyoekonomisinin daha çok bitkisel kökenli hammadde kaynaklarına biyo-
temelli ürün ve enerjinin üretilip pazarlandığı bir ekonomik ilişkiler ağına dayanacağı 
şimdiden öngörülmektedir. Hammadde açısından lifli, nişastalı ve yağlı tarım ürünlerine 
dayalı üretimlerin gerçekleştirileceği böyle bir ekonomik sürecin sürekliliği için yeterli ve uygun 
tarım arazileri bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yönden yeterli konumda olabilecek 
Türkiye’ gibi ülkeler için küreselleşen dünyada kurulacak Biyoekonomik süreçler yeni fırsatlar 
yaratacaktır. Bu durum Türk Tarım sektörünün üzerinde dikkatle üzerinde durması ve 
izlemesi gereken bir özellik arz etmektedir. 

d) Biyokenomik süreçte dünya genelindeki gelişmeleri, yüksek tarım potansiyeline sahip bir 
ülke olan Türkiye’nin yakından izlemesi ve hatta katılım sağlaması gerekmektedir. Bu 
nedenle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde ilgili paydaşların (Üniversiteler, 
TÜBİTAK, ilgili Bakanlıklar ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri) eşliğinde Biyoekonomi 
alanında gerekli ulusal yatırım, araştırma strateji ve politikalar oluşturulmalıdır.  

e)  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki faaliyetleri araştırma ağırlıklı olan kuruluşların 
(TAGEM gibi)  öncülüğünde pilot ölçekte çalışan ve tarımsal ürünlerden ve bitkilerden enerji, 
ürün üreten pilot ölçekte “Bio-Rafineri” tipi kuruluş araştırmaları gerçekleştirilmeli ve bu 
kapsamda konuyla ilgili projeler geliştirilmelidir. 

f) Yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca; Bio-Rafineri tipi kuruluşların Türkiye’nin Kırsal 
Kalkınması’na getireceği katkılar araştırılıp, değerlendirilmelidir 
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Özet 
 

Konya ili İçeri Çumra Kasabasında bulunan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
arazisinde 2005 ve 2006 yıllarında çinko uygulanmayan ve uygulanan bloklarda yetiştirilen ‘Meram’ çeşidi 
makarnalık buğdayın (Triticum durum cv. Meram) verim ve verim unsurlarına amonyum nitrat (AN; % 33 N) ve 
entec (E; % 26 N, % 13 S) gübrelerinin etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yaprağın makro 
element kapsamlarına ve verim ile verim unsurlarına yıl, gübre, doz ve ikili interaksiyonları istatistiksel olarak 
önemli (p<0.01 ve p<0.05) çıkmıştır. Her iki yılda da hem çinkosuz, hem çinkolu bloktaki yaprak makro 
element değerleri genellikle entec uygulamalarında daha yüksek bulunmuştur. Yine en yüksek makro element 
kapsamları en yüksek uygulama dozu olan 18 kg N/da dozu ile elde edilmiştir. Ayrıca çinkolu blokta yetişen 
buğday yapraklarında makro elementler çinko uygulanmayan bloktakilerden daha yüksektir. Çinko uygulaması 
yaprağın Zn içeriğini artırırken Fe içeriğini azaltmıştır. Her iki yılda da çinko uygulaması m2’deki başak sayısını 
artırmıştır. Çinko muamelesi ile tane verimi, başaktaki tane sayısı ve bin tane ağırlığı ilk yılda azalırken ikinci 
yılda artmıştır. Genellikle m2’deki başak sayısı ile hasat indeksi üzerine entec gübresinin etkisi daha yüksek 
iken, diğer komponentler üzerine amonyum nitrat gübresinin etkisi daha yüksek olmuştur. En yüksek tane 
verimi ilk yılda (498.0 kg/da) çinkosuz blokta AN gübresinin 18 kg N/da ve ikinci yılda (290.9 kg/da) ise çinkolu 
blokta yine AN gübresinin 18 kg N/da dozu ile elde edilmiştir. Verim ve verim unsurlarının kendi aralarında ve 
yaprağın besin statüsü ile verim ve verim komponentleri arasındaki korelasyon analizlerine göre istatistiksel 
anlamda önemli (p<0.01 ve p<0.05) pozitif ve negatif ilişkiler saptanmıştır. Yapraktaki hemen hemen tüm 
makro ve mikro besin elementi ile bin tane ağırlığı arasında belirlenen negatif korelasyonlar deneme 
yıllarındaki ekstrem olumsuz iklim koşullarından kaynaklanmış olabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Amonyum nitrat, Entec, Çinko, Buğday, Verim, Kalite. 

 
Effects of Ammonium Nitrate and Entec Fertilizers on The Yield and Yield Components of Durum 

Wheat Grown on The Soils Without Zinc and Added Zinc 
 
Abstract 
 

Effects of ammonia nitrate (AN; 33 % N) and entec (E; 26 % N, 13 % S) on the yield and yield 
components of wheat (Triticum durum cv. Meram) grown in without zinc and zinc application plots in İçeri 
Çumra town of Konya province in 2005 and 2006 years were investigated. According to the results; year, 
fertilizer, dose and couple interactions significantly (p<0.01 and p<0.05) affected macro and micro elements 
contents of the leaf and yield and yield components, statistically. Macro element contents of the leaf were 
generally more in entec applications in both without zinc and zinc added block in every two years. Again the 
highest macro element contents were got by 18 kg N da-1 dose of which was the highest application dose. In 
addition, macro elements of wheat grown on block with Zn were more than blocks without Zn. While Zn 
application increase Zn content of the leaf, decreased Fe content. Zinc application increased ear number in 
square meter in every two year. While grain yield, grain number in ear and thousand grain weight decrease by 
Zn application in the first year, increased in the second year. While effect of E fertilizer on the ear number in 
square meter and harvest index was generally higher, effect of AN fertilizer on the other components was 
higher. The highest grain yield was obtained by 18 kg N da-1 dose of AN fertilizer in block without Zn in the first 
year (498.0 kg da-1) and it was got by again 18 kg N da-1 dose of AN fertilizer in block with Zn in the second 
year (290.9 kg da-1). According to correlation analysis among yield-yield components and between nutrition 
status of leaf and yield-yield components, significant (p<0.01 and p<0.05) positive and negative correlations 
were found, statistically. Negative correlations determined between almost all the macro and micro elements 
in leaf and thousand grain weight could be resulted from extreme negative climate conditions in the 
experiment years.  
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1. Giriş 
 

Günümüzde bitkisel üretimi artırmak için birim alana daha fazla gübre uygulanması 
benimsenmektedir. Dünyada ve ülkemizde bu konuda son yıllarda önemli gelişmeler olmuştur. İç 
Anadolu Bölgesinde Konya-Çumra yöresi toprağın en etkili bir şekilde kullanıldığı yörelerden biridir. 
Türkiye’de tüketilen gübre etken maddelerinin (N + P2O5 + K2O) % 8.55’i Konya’da kullanılmaktadır 
(Anonymous 1999). Kullanılan gübreler arasında azotlu gübreler ilk sırayı (% 64.1) almaktadır. 
Çünkü söz konusu toprakların organik madde içerikleri düşüktür ve bitkilerin azot istekleri daha 
fazladır. Ülkemizde kullanılan azotlu gübrelerin % 50’si tahılların gübrelenmesinde tüketilmektedir 
(Kacar ve Katkat 2007).  

Buğday Konya ilinde hem tarla bitkileri, hem de tahıllar içerisinde en fazla ekimi yapılan bir 
bitkidir. Nitekim tarla bitkileri ekim alanı içerisinde buğdayın payı yaklaşık % 52.35, tahıllar 
içerisindeki payı ise % 67.46’dır (Anonymous 2007). Diğer bitkilerde olduğu gibi buğdayda da 
azotun verim ve kalite artışında önemli bir yeri vardır. Ancak Konya ve Çumra yörelerinde azotlu 
gübre olarak genellikle üre ve amonyum nitrat kullanılmakta, başka bir azot kaynağı 
kullanılmamaktadır. Kil ve kireç fazlalığı, pH yüksekliği, organik madde düşüklüğü gibi ekstrem 
özellikler taşıyan yöre topraklarında daha ekonomik olabilecek azot kaynaklarının araştırılmasına 
ihtiyaç vardır. Bu yüzden söz konusu araştırmada amonyum nitrat ile entec gübresi mukayese 
edilmiştir.  

Entec gübresi 26-0-0+13S besin elementli bir gübre olup DMPP (3,4-dimethylepyrazole 
phosphate) ile kaplı olduğu için içerdiği azot yavaş yavaş salınarak bitki kullanımına daha etkin bir 
şekilde sunulmaktadır. DMPP yeni nesil bir nitrifikasyon engelleyici olup 1999 yılında keşfedilmiştir. 
DMPP bu görevini, azotun amonyum formunun nitratlara dönüşümünü sağlayan ilk basamak azot 
bakterilerinden Nitrosomonas’ların işlevini belli bir süre durdurarak yapmaktadır. Nitrifikasyonu 
toprak şartlarına göre 4-10 hafta kadar engelleyebilmektedir. DMPP ideal bir nitrifikasyon 
inhibitöründe olması gereken ve yukarıda belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle AB ülkelerinde 
iyi tarım uygulamaları çerçevesinde açık tarla ve sebze tarımında da geniş bir uygulama olanağı 
bulmuştur. DMPP atmosfere azot gazı çıkışını % 26 ve topraktan nitrat yıkanmasını % 40 oranında 
azaltmış, yaprağı ve kökü yenen sebzelerde (ıspanak, marul, havuç) nitrat birikimini % 16-51 
arasında düşürmüştür (Anonymous 2007a, Zerulla ve ark. 2000). 

Nitrifikasyon inhibitörleri içerisinde en başarılılarından Pyridin Amerika’da ve DMPP ise AB 
ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Diğer inhibitörlerin çoğu umutlu gözükmekle birlikte bazıları 
ağır metal içerikleri, bazıları yüksek doz gereksinimi nedeniyle ekonomik olmayışları, bazıları 
granüllere uygulanma olanağı vermemesi ve bazıları da nitrifikasyonu durdurucu sürelerinin kısa 
olmaları nedeniyle yaygın bir kullanım alanı bulamamıştır (Anonymous 1985). 

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, klasik gübrelerle 
karşılaştırıldığında DMPP katkılı gübreler meyve, sebze ve endüstri bitkilerinde daha az uygulama 
ile daha yüksek verim (% 2.7-41.3) sağlamış ve topraktan NH3-N kaybını % 40-47 arasında 
azaltabilmiştir (Anonymous 2007b ). 

Toprağa verilen azotlu gübrelerden NH3-N kaybını kontrol eden faktörlerin başında toprağın 
nem kapasitesi, üreaz enzim aktivitesi ve toprak pH’sı gelmektedir. Ayrıca toprak tekstürü, 
sıcaklığı, bitki örtüsü çeşidi ve sıklığı, KDK, rüzgar hız ve süresi gibi toprak ve çevre faktörleri de 
etkili olmaktadır (Vlek ve Byrnes 1986). 

Konya’da makarna sanayi geliştiğinden sulu alanlarda makarnalık buğday üretimi de gittikçe 
artmaktadır. Makarnalık buğdayda verim kadar kalite de önem taşımaktadır. Yetiştirme teknikleri 
doğrudan verim ve kaliteyi etkilemektedir. Yöre topraklarında organik madde azlığı N noksanlığına, 
öte yandan yüksek pH ve kireç ise Zn eksikliğine yol açarak bitkilerde verim ve kaliteyi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Makarnalık buğdayın N ve Zn ihtiyacı ekmeklik buğdayınkinden biraz daha 
fazla olup N noksanlığında tane camsı özelliğini kaybetmektedir (Durutan ve Karaca 1987).  

Bitkilerde görülen çinko noksanlığının giderilmesi için en hızlı çözüm çinko gübrelemesidir. 
Orta Anadolu Bölgesinde topraktan yapılan Zn gübrelemesinin buğday verimini önemli bir şekilde 
artırdığı görülmüştür. Toprakta mevcut DTPA ile ekstrakte edilebilir Zn miktarı 0.38 ppm’den 
düşükse çinkolu gübrelemenin çok etkili olduğu, 0.64 ppm ise gübrelemenin etki derecesinin düşük 
olduğu belirlenmiştir. Orta Anadolu gibi yüksek kireçli topraklarda DTPA çinkosu 0.4 ppm’den 
düşükse gübrelemenin verimi anlamlı düzeylerde artırdığı saptanmıştır. Çinko noksanlığına karşı 
alınabilecek en gerçekçi yaklaşım Zn noksanlığına karşı daha dayanıklı yeni çeşitlerin ıslah 
edilmesidir. Çinko noksanlığına karşı dayanıklılıkta temel mekanizma bir çeşidin köklerden fazla 
miktarda çinkoyu almasıyla, aldığı çinkoyu yeşil aksama taşımasıyla ve hücresel düzeyde etkin 
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kullanmasıyla ilişkilidir (Torun ve Çakmak 2004). DTPA ile ekstrakte edilebilir kritik Zn düzeyinin 
buğday için 0.6 ppm (Singh ve ark. 1987), mısır için 0.4 ppm (Martens ve Westerman 1991) olduğu 
bildirilmiştir. Eskişehir yöresinde yapılan Zn gübrelemesinin buğday verimini birinci ve ikinci yılda 
sırasıyla % 31 ve % 32 oranlarında artırdığı belirlenmiştir (Kalaycı ve ark. 1999).  

Orta Anadolu toprakları yüksek kil, kireç ve pH’lı, düşük nem ve organik maddeli olduklarından 
toprakların % 92’sinde, bitkilerin ise % 80’inde çinko noksanlığı ile karşılaşılmaktadır (Bayraklı ve 
Gezgin 1991, Çakmak ve ark. 1996). Olumsuz toprak şartları karşısında toprakta mevcut çinkonun 
% 97’sinden fazlası adsorbe olarak yarayışsız hale geçmektedir (Erenoğlu 1995).  

Bu araştırmanın amacı Konya ili İçeri Çumra Kasabasında 2005 ve 2006 yılları tarım 
sezonlarında çinko uygulanmayan ve uygulanan bloklarda yetiştirilen ‘Meram’ çeşidi makarnalık 
buğdayın verim ve verim unsurlarına amonyum nitrat ve entec gübrelerinin etkilerini belirlemektir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
  

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra kasabasında 2005 ve 2006 yıllarında çinko 
uygulamasız ve çinko uygulamalı bloklar şeklinde kurulan denemelerde yörede yaygın olarak 
yetiştirilen ‘Meram’ makarnalık buğday (Triticum durum cv. Meram) çeşidi ekilmiştir. Denemelerin 
materyallerini Konya’nın 30 km güneyinde bulunan İçeri Çumra kasabası toprakları ve bu 
topraklara 3 farklı gübre (amonyum nitrat % 33 N, entec % 26 N ve çinko sülfat % 23 Zn) 
uygulanarak yetiştirilen makarnalık Meram buğday çeşidinin yaprak ve tane örnekleri 
oluşturmaktadır.  

Denemede kullanılan entec gübresi Almanya’dan temin edilmiş olup % 26 N ve % 13 S 
içermektedir. Diğer gübrelerden amonyum nitrat ile çinko sülfat Konya’daki gübre satıcılarından 
elde edilmiştir. Söz konusu azotlu gübreler 0, 6, 12 ve 18 kg N/da dozlarında 1/3’ü ekim sırasında, 
kalan 2/3’ü ise ilkbaharda sapa kalkma döneminde üst gübre olarak uygulanmıştır. Çinko, 5 kg 
ZnSO4/da dozunda ekim öncesi toprak yüzeyine çözelti halinde püskürtülüp rotatil ile kök 
bölgesine karıştırılmıştır.  

Deneme alanları Orta Anadolu’nun güney batı kısmında yer almakta ve deniz seviyesinden 
yaklaşık 1000 m yükseklikteki allüviyal topraklı taban araziler üzerinde bulunmaktadır. 

Denemenin yürütüldüğü tarla toprağına ait örnekler ekim esnasında (5 Kasım 2004 ve 1 
Kasım 2005) alınmış ve naylon torbalarla vakit geçirmeden S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 
Laboratuarına taşınmıştır. Söz konusu örneklerin gerekli ön hazırlıklardan sonra bazı fiziksel ve 
kimyasal analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar Çizelge 1’de sunulmuştur. İlgili Topraklar hafif 
alkalin pH, tuzsuz, çok az organik maddeli, orta kireçli ve killi-tın tekstürdedirler. Azot yönünden 
noksan, fosfor bakımından orta ve potasyum bakımından ise zengindirler. Genellikle bakır ve bor 
elementleri bakımından yeterli iken yarayışlı demir, çinko (2. yıl hariç) ve mangan ve açısından 
fakirdirler.  

Denemelerin yürütüldüğü Konya yöresi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçen 
‘sıcak-yarı kurak’ derecesi ile karakterize edilen bir iklim tipine sahiptir. Uzun yıllar ortalamasına 
göre yıllık yağış toplamı 326 mm olup buğdayın gelişme mevsimi olan Kasım-Temmuz ayları 
arasındaki toplam yağış ilk yılda 131.4 mm, ikinci yılda ise 207.2 mm’dir (Çizelge 2). İlgili Çizelgeda 
aylık ortalamalar olarak hava sıcaklıkları (oC) ve hava nispi nem değerleri de (%) verilmiştir.  

Denemeler her iki yılda da çinkosuz blokta 2 Gübre x 3 Doz x 4 Tekerrür = 24 + 4 kontrol = 28 
parsel, çinkolu blokta da 2 Gübre x 3 Doz x 4 Tekerrür = 24 + 4 kontrol = 28 parsel olmak üzere 
toplam 56 parselden oluşmaktadır.  

İlk yıl denemesinde 5 Kasım 2004 tarihinde ekim ve taban gübrelemesi, 1 Nisan 2005 
tarihinde ise sapa kalkma döneminde üst gübreleme yapılmıştır. Temel gübre olarak ekimde 9 kg 
P2O5/da dozu TSP (% 43 P2O5) şeklinde tüm parsellere mibzer ile verilmiştir. Yağmurlama 
sulama şeklinde Kasım ve Nisan aylarında birer kez sulama yapılmıştır. Ekimde m2’ye 500 adet 
tohum kullanılmıştır. Söz konusu Meram makarnalık buğday çeşidinin bin tane ağırlığı 49.8 g’dır. 
Yaprak örneklemesi, bitki boyu ve m2’de başak sayısı ölçümleri tane dolum döneminde, 17 Haziran 
2005 tarihinde; hasat ise 14 Temmuz 2005 tarihinde yapılmıştır. Ekim ile hasat arasında 249 gün 
geçmiştir. Deneme kuruluşundaki parsel boyutları 1.6 x 8 m = 12.8 m2 iken hasatta parsel boyutları 
1.2 m x 5.8 m = 6.96 m2 şeklinde tutulmuştur. Ekimde sıralar arası mesafe 0.2 m’dir. 1.6 m 
genişliğindeki bir parselde 8 sıra bulunmaktadır. Hasatta kenarlardaki birer sıra kenar tesiri olarak 
atıldığından ortadaki 6 sıra alınmıştır. Parsel mibzeriyle hasat edilen tane örneklerinde verim, bin 
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tane ağırlığı, hasat indeksi gibi değerler ile hasat öncesinde parselleri temsilen seçilen bitkilerde 
bitki boyu, m2’de başak sayısı ve başakta tane sayısı gibi verim unsurları belirlenmiştir. 
 
Çizelge 1. Denemelere ait toprak analiz sonuçları 

Toprak özellikleri İlk yıl (2005) İkinci yıl (2006) Analiz metotları (Kacar 1997)

pH (1:2.5 toprak:su) 8.0 7.8 pH metre
EC (1:5 t:s; µS/cm) 162.5 254.1 EC metre
Org. madde  (%) 0.9 0.4 Walkley-Black metodu
Kireç   (%) 10.6 18.6 Scheibler Kalsimetresi
Kil       (%) 34.8 38.5 Bouyoucos hidrometre (1951)
Silt      (%) 25.4 27.0 Bouyoucos hidrometre (1951)
Kum   (%) 39.8 34.5 Bouyoucos hidrometre (1951)
Tekstür sınıfı Killi tın Killi tın -
NO3-N  (ppm) 59.4 147.2 2 N KCl ile ekstraksiyon
P      (ppm) 9.3 15.3 NaHCO3 metodu
K     (ppm) 1054.5 1098.1 NH4OAc ile ekstraksiyon
Ca   (ppm) 3329 3403.8 NH4OAc ile ekstraksiyon
Mg  (ppm) 226 193.3 NH4OAc ile ekstraksiyon
S     (ppm) 7.6 6.8 KH2PO4 ile ekstraksiyon
Fe   (ppm) 3.5 1.5 Soltanpour ve Workman (1981)
Zn  (ppm) 0.3 3.2 Soltanpour ve Workman (1981)
Mn (ppm) 6.8 0.1 Soltanpour ve Workman (1981)
Cu  (ppm) 0.8 0.8 Soltanpour ve Workman (1981)
B    (ppm) 2.4 4.0 Kacar (1997)
 
Çizelge 2. Deneme alanına ait meteorolojik değerler 

Yıllar Parametreler  Kas. Aralık Ocak Şubat Mart Nisan May. Haz. Tem. Ort. 

Hava sıcaklığı (oC) 5.8 1.4 2.2 3.2 7.6 10.4 15.1 19.6 23.7 9.9 

Hava nispi nemi (%) 74.6 84.0 79.8 53.8 57.4 56.8 51.7 44.4 39.1 60.2 2005 

Yağış (mm) 31.2 7.4 - 10.0 9.2 29.6 24.0 6.0 14.0 Σ 131.4 

Hava sıcaklığı (oC) 4.1 0.2 -2.1 0.7 6.6 11.3 15.1 20.8 22.0 8.7 

Hava nispi nemi (%) 82.5 84.7 88.8 84.8 65.7 60.3 58.1 39.1 39.4 67.0 2006 

Yağış (mm) 51.8 6.8 6.0 26.6 38.8 48.8 14.2 9.8 4.4 Σ 207.2
 

İkinci yıl denemesinde 1 Kasım 2005 tarihinde ekim ve taban gübrelemesi, 6 Nisan 2006 
tarihinde ise sapa kalkma döneminde üst gübreleme yapılmıştır. Temel gübre olarak 9 kg P2O5/da 
dozu TSP (% 43 P2O5) şeklinde tüm parsellere mibzer ile verilmiştir. Yağmurlama sulama şeklinde 
Kasım ve Nisan aylarında birer kez sulama yapılmıştır. Ekimde m2’ye 450 adet tohum 
kullanılmıştır. Söz konusu Meram makarnalık buğday çeşidinin bin tane ağırlığı 49.8 g’dır. Yaprak 
örneklemesi 1 Haziran 2006, bitki boyu, m2’de başak sayısı ölçümleri ve hasat ise 13 Temmuz 
2006 tarihinde yapılmıştır. Ekim ile hasat arasında 255 gün geçmiştir. Deneme kuruluşundaki 
parsel boyutları 1.4 x 4.9 m = 6.86 m2 iken hasatta parsel boyutları 1.2 m x 4.9 m = 5.88 m2 
şeklinde tutulmuştur. Ekimde sıralar arası mesafe 0.2 m’dir. 1.4 m genişliğindeki bir parselde 7 sıra 
bulunmaktadır. Hasatta kenarlardaki birer sıra kenar tesiri olarak atıldığından ortadaki 5 sıra 
alınmıştır. Parsel mibzeriyle hasat edilen tane örneklerinde verim, bin tane ağırlığı, hasat indeksi 
gibi değerler ile hasat öncesinde parselleri temsilen seçilen bitkilerde bitki boyu, m2’de başak 
sayısı ve başakta tane sayısı gibi verim unsurları belirlenmiştir. 

Yaprak örneklemelerinde gelişimini tamamlamış bayrak yapraklar örneklenerek S.Ü. Ziraat 
Fakültesi Toprak Bölümü Laboratuarına kâğıt torbalar ile vakit geçirmeden taşınmıştır. Gerekli 
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temizlik işlemlerinden sonra 48 saat süre ile 70 oC iç sıcaklığa sahip kurutma dolaplarında 
kurutulmuştur. Kurutulmuş yaprak örneklerinde çeşitli makro ve mikro besin element tayinleri 
yapılmıştır.  

Yaprağın H2SO4 + H2O2 eşliğinde yaş akılmasıyla elde edilen ekstraktlarda azot Kjeldahl, 
fosfor Barton yöntemiyle, potasyum Jenway PFP7 alev fotometresiyle (Bayraklı 1987), Ca, Mg, S, 
Fe, Zn, Mn, Cu ve B ICP-AES yöntemiyle (Soltanpour ve Workman 1981) tayin edilmiştir.  

Denemelerde aşağıdaki gözlem ve ölçümler yapılmıştır: 
Başakta tane sayısı: Her parselde tespit edilen 10 bitkinin ana sapında başaklar elle ayrı ayrı 

hasat edilip taneler sayılarak ortalamaları alınmış ve adet olarak belirtilmiştir (Yürür ve ark. 1981). 
Bin tane ağırlığı: Her parselden alınan tanelerde dört defa 100 tane sayılıp 0.001 g 

hassasiyetli terazide tartılarak ortalamaları alınmış ve 10 ile çarpılarak g cinsinden ifade edilmiştir 
(Genç 1974). 

Bitki boyu: Bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde her parselden tesadüfî olarak seçilen 5 
bitkinin ana saplarında, toprak yüzeyinden başağın üst başakçık ucuna kadar (kılçıklar hariç) olan 
yükseklik cm cinsinden ölçülmüştür (Yürür ve ark. 1981). 

Tane verimi (kg/da): Hasat olgunluğuna gelmiş belli alandaki bitkiler deneme biçerdöveri ile 
hasat ve harman edilerek taneler hassas terazide tartılmış ve kg/da olarak hesaplanmıştır. 

Hasat indeksi: Her parselden elde edilen tane verimlerinin aynı alandan elde edilen sap+tane 
verimine oranı % olarak hesaplanmıştır (Çölkesen ve ark. 1993). 

m2’de başak sayısı (adet): Sarı erme devresinde her parselin ortasındaki 2 sırada 1 metrede 
bulunan başak sayısının metrekaredeki başak sayısına çevrilmesi ile bulunmuştur (Tosun ve 
Yurtman 1973). 

Araştırmada elde edilen sayısal değerlerin istatistiksel analizlerinde ise Minitab paket 
programından yararlanılmıştır. 
 
3. Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 
Orta Anadolu’da Konya’nın Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra kasabasında 2005 ve 2006 

yıllarında çinko uygulanmayan blokta yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki makro besin element 
kapsamlarına farklı azotlu gübrelerin etkileri ile ilgili varyans analiz sonuçlarına göre, yılların P 
(p<0.05), K, Ca, Mg ve S (p<0.01); gübrelerin P (p<0.01) ve K (p<0.05); dozların N, K, Ca ve S 
(p<0.01); YxG interaksiyonunun S (p<0.01); YxD interaksiyonunun P ve K (p<0.01) ve GxD 
interaksiyonunun ise N ile S (p<0.01) kapsamlarına etkileri istatistiksel bakımdan önemli 
bulunmuştur (Çizelge 3). 

 
Çizelge 3. Çinko uygulanmayan blokta yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki makro besin element 
kapsamlarıyla ilgili varyans analiz sonuçları 

Kareler Ortalaması Varyans 
Kaynağı 

SD 
N P K Ca Mg S 

Yıl (Y) 1 0.161 0.0017851* 0.049173** 0.0365766** 0.0023766** 0.0107641** 
Gübre (G) 1 0.00975 0.0020476** 0.018769* 0.0003901 0.0008703 0.0015406 
Doz (D) 3 3.31326** 0.0004849 0.023060** 0.0045986** 0.0001570 0.0164040** 
Y x G 1 0.00289 0.0001051 0.001243 0.0000010 0.0000001 0.0081451** 
Y x D 3 0.01902 0.0016137** 0.049113** 0.0007749 0.0003856 0.0002268 
G x D 3 0.32582** 0.0004024 0.004069 0.0001134 0.0001486 0.0018825** 
Y x G x D 3 0.00301 0.0002984 0.000256 0.0002274 0.0000274 0.0010251 
Hata  48 0.04102 0.0002664 0.002853 0.0003731 0.0002643 0.0004445 
*P<0.05,  **P<0.01 
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Çizelge 4. Çinko uygulanan blokta yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki makro besin element 
kapsamlarıyla ilgili varyans analiz sonuçları 

Kareler Ortalaması Varyans 
kaynağı 

SD 
N P K Ca Mg S 

Yıl (Y) 1 0.05941 0.0028356* 0.001502 0.0017745 0.0000439 0.0004358 
Gübre (G) 1 0.32633** 0.0006002 0.004590 0.0018383 0.0011139 0.0043066** 
Doz (D) 3 3.42111** 0.0029292** 0.026019** 0.0182491** 0.0003965 0.0166035** 
Y x G 1 0.02288 0.0000226 0.000203 0.0000056 0.0000114 0.0026138* 
Y x D 3 0.00954 0.0057382** 0.045268** 0.0004398 0.0010719 0.0010530 
G x D 3 0.23879** 0.0001887 0.001095 0.0002420 0.0001856 0.0036813** 
Y x G x D 3 0.00451 0.0000296 0.000148 0.0001075 0.0000358 0.0004136 
Hata  48 0.04007 0.0007009 0.003814 0.0006584 0.0004646 0.0005023 
*P<0.05,  **P<0.01 
 

Çinko uygulanan blokta yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki makro besin element 
kapsamlarına farklı azotlu gübrelerin etkileri ile ilgili varyans analiz sonuçlarına göre, yılların P 
(p<0.05); gübrelerin N (p<0.01) ve S (p<0.01); dozların N, P, K, Ca ve S (p<0.01); YxG 
interaksiyonunun S (p<0.05); YxD interaksiyonunun P ve K (p<0.01) ve GxD interaksiyonunun ise 
N ile S (p<0.01) kapsamlarına etkileri istatistiki olarak önemli çıkmıştır (Çizelge 4). 

Çinko uygulanmayan blokta yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki mikro besin element 
kapsamlarına farklı azotlu gübrelerin etkileri ile ilgili varyans analiz sonuçlarına göre yılların ve 
gübrelerin Fe, Zn, Mn ve Cu (p<0.01) ve YxD interaksiyonunun ise Zn (p<0.05), Mn ve Cu (p<0.01) 
içeriklerine etkileri istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur (Çizelge 5). 
 
Çizelge 5. Çinko uygulanmayan blokta yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki mikro besin element 
kapsamlarıyla ilgili varyans analiz sonuçları 

Kareler Ortalaması Varyans 
kaynağı 

SD 
Fe Zn Mn Cu B 

Yıl (Y) 1 193.77** 5.8928** 6182.28** 6.5216** 259.3 
Gübre (G) 1 31.77 0.1089 1.80 0.1269 2.9 
Doz (D) 3 864.95** 4.9754** 218.91** 6.9205** 223.2 
Y x G 1 9.55 0.0090 21.02 0.1097 154.3 
Y x D 3 6.57 1.2537* 525.39** 0.9620** 61.8 
G x D 3 75.42 0.1570 8.35 0.1139 216.8 
Y x G x D 3 44.98 0.0040 12.82 0.1518 125.6 
Hata  48 23.24 0.3165 49.81 0.1363 261.9 
*P<0.05,  **P<0.01 
 

Çinko uygulanan blokta yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki mikro besin element 
kapsamlarına farklı azotlu gübrelerin etkileri ile ilgili varyans analiz sonuçlarına göre, yılların Mn 
(p<0.01); gübrelerin Cu (p<0.01) ve S (p<0.01); dozların Fe (p<0.05), Zn, Mn ve Cu (p<0.01) ve 
YxG interaksiyonunun ise Mn (p<0.05) muhtevalarına etkileri istatistikî olarak önemli çıkmıştır 
(Çizelge 6). 

Farklı azotlu gübrelerin çinkolu ve çinkosuz bloklarda yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki 
makro besin element kapsamlarına etkileri ile ilgili veriler Çizelge 7’de sunulmuştur. Her iki yılda da 
hem çinkolu, hem çinkosuz bloktaki yaprak makro element değerleri genellikle entec 
uygulamalarında daha yüksek bulunmuştur. Yine her iki yılda da yaprağın en yüksek Ca 
kapsamları çinkosuz blokta entec gübresinin 6 kg N/da, çinkolu blokta ise amonyum nitrat 
gübresinin 6 kg N/da dozu ile elde edilmiştir. İki yılda da (ilk yılda S hariç) en yüksek N, P, K, Mg ve 
S içerikleri entec gübresinin en yüksek uygulama dozu olan 18 kg N/da dozu ile meydana gelmiştir. 
Ayrıca çinkolu blokta yetişen buğday yapraklarında makro elementler çinko uygulanmayan 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

542 

bloktakilerden daha yüksektir. Yapraktaki besin elementlerinin yeterli ve dengeli olması durumunda 
tane verimi ve verim unsurlarının daha iyi olacağı bildirilmiştir (Kacar ve Katkat 2007). Genellikle 
birçok makro besin elementinin entec gübresi ile yüksek elde edilmesi bu gübrenin azotun yanında 
% 13 oranında da S içermesinden kaynaklanabilir. Çizelge 1’den de görüldüğü gibi, deneme 
toprakları ağır bünyeli, yüksek kireçli ve pH’lı olduklarından S pH düşürücü etkide bulunmuş olabilir. 
Bunun yanında entec yavaş çözünür azotlu gübre olduğundan azot yarayışlılığı maksimum 
seviyede gerçekleşerek bitki daha iyi gelişmiş ve bu yüzden topraktan daha çok makro element 
sömürmüş olabilir. Diğer taraftan topraktaki eksik çinko takviye edildiğinde bitkinin beslenme 
dengesi kurulmuş olmakta ve oksin gibi hormonlarla çeşitli enzimlerin daha faal olması sonucunda 
bitki daha iyi gelişerek daha çok besin elementi kaldırmaktadır. Her iki yılda da hem çinkolu, hem 
çinkosuz blokta farklı azot kaynakları ile yetiştirilen buğday yapraklarında azot kapsamları, artan 
azot dozu ile artmıştır. 
 
Çizelge 6. Çinko uygulanan blokta yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki mikro besin element 
kapsamlarıyla ilgili varyans analiz sonuçları 

Kareler Ortalaması Varyans 
Kaynağı 

SD 
Fe Zn Mn Cu B 

Yıl (Y) 1 66.08 0.8907 423.90** 0.5550 573.3 
Gübre (G) 1 34.82 1.3427 23.24 2.3486** 99.5 
Doz (D) 3 104.18* 5.1055** 2619.12** 1.3375** 97.3 
Y x G 1 26.79 0.2340 135.64* 0.1871 16.6 
Y x D 3 17.70 0.1301 18.84 0.2494 315.6 
G x D 3 15.54 0.8139 79.95 0.4493 460.1 
Y x G x D 3 12.10 0.1097 25.66 0.1551 42.4 
Hata  48 33.39 0.9986 31.88 0.2878 338.6 
*P<0.05,  **P<0.01 
 

Çinko uygulanmayan ve uygulanan bloklarda yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki mikro besin 
element kapsamlarına farklı azotlu gübrelerin etkileri ile ilgili veriler Çizelge 8’de verilmiştir. Makro 
elementlerde olduğu gibi, her iki yılda da hem çinkolu, hem çinkosuz bloktaki yaprak mikro element 
değerleri genellikle entec uygulamalarında daha yüksek bulunmuştur. İki yılda da en yüksek Fe, 
Zn, Mn ve Cu içerikleri genellikle yüksek uygulama dozu olan 18 kg N/da dozu ile meydana 
gelmiştir. Ayrıca çinkolu blokta yetişen buğday yapraklarında mikro elementler çinko uygulanmayan 
bloktakilerden daha yüksektir. Genellikle birçok mikro besin elementinin entec gübresi ile yüksek 
elde edilmesi bu gübrenin azotun yanında % 13 oranında da S içermesinden kaynaklanabilir. Diğer 
taraftan topraktaki eksik çinko takviye edildiğinde bitkinin beslenme dengesi kurulmuş olmakta ve 
oksin gibi hormonlarla çeşitli enzimlerin daha aktif olması sonucunda bitki daha iyi gelişerek daha 
çok besin elementi kaldırmaktadır. Her iki yılda da çinkolu blokta yetiştirilen buğday yapraklarında 
Fe içerikleri çinkosuz bloktakilerden daha az iken, Zn içerikleri daha yüksek çıkmıştır. Çinko 
uygulaması yaprağın Zn içeriğini artırırken Fe içeriğini azaltmıştır. Bu durum Zn ile Fe arasındaki 
antagonistik ilişkiden kaynaklanabilir (Aktaş ve Ateş 1998). 

Orta Anadolu’da Konya’nın Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra kasabasında kurulan iki yıllık 
denemede çinko uygulanmayan blokta yetiştirilen buğdayın verim ve verim komponentleri üzerine 
farklı azotlu gübrelerin etkileri ile ilgili varyans analiz sonuçlarına göre, istatistiksel olarak yılların 
etkileri hasat indeksi üzerine 0.05, diğer parametreler üzerine ise 0.01 seviyesinde önemli 
olmuştur. Gübre çeşitlerinin hiç etkili bulunmadığı denemede dozların tane verimi, başaktaki tane 
sayısı ve bin tane ağırlığına etkisi 0.01 düzeyinde önemli iken hasat indeksine 0.05 seviyesinde 
önemli çıkmıştır. Ayrıca YxD interaksiyonu ise tane verimi üzerinde 0.01 seviyesinde önemli 
bulunmuştur (Çizelge 9). 
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Çizelge 7. Çinko uygulanmayan ve uygulanan bloklarda yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki makro 
besin element kapsamlarına farklı azotlu gübrelerin etkileri* 

Muamele N P K Ca Mg     S 
Yıllar 

 -Zn +Zn -Zn +Zn -Zn +Zn -Zn +Zn -Zn +Zn -Zn +Zn

Kontrol  

AN (6 kg N/da) 

AN (12 kg N/da)

AN (18 kg N/da)

E (6 kg N/da) 

E (12 kg N/da) 

E (18 kg N/da) 

2.38 

3.11 

3.16 

3.21 

2.77 

3.37 

3.50 

2.34 

2.89 

3.24 

3.32 

2.43 

2.92 

3.37 

0.232

0.234

0.236

0.245

0.248

0.251

0.252

0.210 

0.222 

0.222 

0.222 

0.225 

0.228 

0.233 

1.208

1.221

1.237

1.219

1.234

1.253

1.292

1.314

1.344

1.335

1.327

1.344

1.363

1.352

0.355

0.375

0.379

0.380

0.381

0.365

0.366

0.348

0.439

0.411

0.423

0.414

0.404

0.414

0.213 

0.218 

0.219 

0.220 

0.226 

0.229 

0.232 

0.224 

0.230 

0.231 

0.222 

0.236 

0.237 

0.239 

0.229

0.301

0.304

0.313

0.237

0.264

0.288

0.234

0.313

0.329

0.330

0.242

0.299

0.314

En düşük 2.38 2.34 0.232 0.210 1.208 1.314 0.355 0.348 0.213 0.222 0.229 0.234

2005 

En yüksek 3.50 3.37 0.252 0.233 1.292 1.363 0.381 0.439 0.232 0.239 0.313 0.330
Kontrol  

AN (6 kg N/da) 

AN (12 kg N/da)

AN (18 kg N/da)

E (6 kg N/da) 

E (12 kg N/da) 

E (18 kg N/da) 

2.48 

3.16 

3.22 

3.45 

2.76 

3.47 

3.64 

2.35 

2.92 

3.29 

3.32 

2.51 

3.12 

3.48 

0.246

0.227

0.203

0.215

0.225

0.229

0.251

0.229 

0.225 

0.212 

0.208 

0.227 

0.218 

0.284 

1.297

1.244

1.188

1.216

1.289

1.234

1.424

1.275

1.354

1.216

1.256

1.370

1.263

1.442

0.383

0.444

0.421

0.430

0.433

0.426

0.419

0.366

0.450

0.428

0.422

0.438

0.410

0.406

0.239 

0.229 

0.222 

0.230 

0.230 

0.233 

0.247 

0.227 

0.226 

0.222 

0.212 

0.243 

0.228 

0.249 

0.248

0.307

0.305

0.300

0.288

0.334

0.341

0.250

0.301

0.297

0.286

0.252

0.299

0.319

En düşük 2.48 2.35 0.203 0.208 1.188 1.216 0.383 0.366 0.222 0.212 0.248 0.250

2006 

En yüksek 3.64 3.48 0.251 0.284 1.424 1.442 0.433 0.450 0.247 0.249 0.341 0.319

*: Değerler 4 tekerrürün ortalamasıdır. 
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Çizelge 8. Çinko uygulanmayan ve uygulanan bloklarda yetiştirilen buğdayın yapraklarındaki mikro 
besin element kapsamlarına farklı azotlu gübrelerin etkileri* 

Muamele Fe Zn Mn Cu B Yıllar 

 -Zn +Zn -Zn +Zn -Zn +Zn -Zn +Zn -Zn +Zn 

Kontrol  

AN (6 kg N/da) 

AN (12 kg N/da) 

AN (18 kg N/da) 

E (6 kg N/da) 

E (12 kg N/da) 

E (18 kg N/da) 

65.47 

75.37 

79.35 

80.77 

70.65 

73.90 

82.22 

75.50 

76.95 

75.75 

79.80 

76.05 

76.17 

79.55 

12.12

12.22

12.67

12.80

12.60

12.70

12.82

15.17 

15.35 

15.92 

16.10 

15.37 

15.97 

16.70 

71.43

77.22

81.53

85.43

80.03

82.53

87.55

75.35 

88.78 

99.85 

102.20 

93.40 

97.28 

106.98 

4.47 

4.95 

5.20 

5.45 

5.00 

5.17 

5.45 

5.15 

5.67 

5.70 

5.87 

5.27 

5.30 

5.57 

128.40 

132.95 

134.05 

138.30 

139.43 

140.02 

139.98 

123.20 

126.80 

132.90 

140.98 

141.25 

137.52 

135.95 

En düşük 65.47 75.50 12.12 15.17 71.43 75.35 4.47 5.15 128.4 123.20 

2005 

En yüksek 82.22 79.80 12.82 16.70 87.55 106.98 5.45 5.87 140.02 141.25 
Kontrol  

AN (6 kg N/da) 

AN (12 kg N/da) 

AN (18 kg N/da) 

E (6 kg N/da) 

E (12 kg N/da) 

E (18 kg N/da) 

67.76 

80.98 

78.06 

85.00 

70.35 

82.93 

88.22 

79.04 

79.80 

78.97 

83.49 

72.55 

74.68 

83.95 

12.32

12.51

13.25

14.26

12.90

13.15

14.21

15.42 

15.68 

15.79 

16.12 

15.73 

16.06 

17.43 

74.25

103.57

111.12

109.87

99.12

109.57

112.63

79.00 

100.81 

111.89 

106.71 

95.04 

99.59 

108.31 

4.44 

5.73 

5.83 

6.30 

5.47 

6.28 

6.79 

5.42 

5.92 

5.94 

6.29 

4.72 

5.42 

6.04 

135.24 

141.22 

135.83 

149.94 

147.01 

140.64 

128.60 

140.88 

130.00 

140.90 

140.11 

150.60 

137.01 

129.30 

En düşük 67.76 72.55 12.32 15.42 74.25 79.00 4.44 4.72 128.60 129.30 

2006 

En yüksek 88.22 83.95 14.26 17.43 112.63 111.89 6.79 6.29 149.94 150.60 

*: Değerler 4 tekerrürün ortalamasıdır. 
 
Çizelge 9. Çinko uygulanmayan blokta yetiştirilen buğdayın bazı parametreleriyle ilgili varyans 
analiz sonuçları 

Kareler Ortalaması 
Varyans 
Kaynağı 

SD 
Bitki Boyu Başak/m2 Tane verimi Tane/Başak Bin Tane Ağ. Hasat 

İndeksi 
Yıl (Y) 1 3113.64** 1670233** 662922** 3034.63** 1126.53** 111.28* 
Gübre (G) 1 2.98 501 739 2.36 0.56 7.22 
Doz (D) 3 20.59 15609 27370** 92.71** 141.32** 83.93* 
Y x G 1 0.00 221 332 30.39 0.18 13.01 
Y x D 3 46.96 12238 10689** 22.40 10.64 13.55 
G x D 3 13.39 6682 2688 7.20 2.80 7.57 
Y x G x D 3 4.15 8577 262 4.82 2.87 8.20 
Hata  24 24.12 15603 2333 9.57 6.38 20.42 
*P<0.05,  **P<0.01 

 
Çinko uygulanan blokta yetiştirilen buğdayın verim ve verim komponentleri üzerine farklı azotlu 

gübrelerin etkileri ile ilgili varyans analiz sonuçlarına göre, istatistiki bakımdan yılların etkileri tüm 
parametreler üzerine 0.01 seviyesinde önemli olmuştur. Gübre çeşitlerinin etkisi m2’deki başak 
sayısına 0.05, dozların etkisi bitki boyu, tane verimi, başaktaki tane sayısı ve bin tane ağırlığına 
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etkisi 0.01, m2’deki başak sayısına etkisi 0.05 ve yıl x doz interaksiyonu ise bin tane ağırlığı üzerine 
0.05 düzeyinde önemli çıkmıştır (Çizelge 10). 
 
Çizelge 10. Çinko uygulanan blokta yetiştirilen buğdayın bazı parametreleriyle ilgili varyans analiz 
sonuçları 

Kareler Ortalaması 
Varyans 
Kaynağı 

SD 
Bitki Boyu Başak/m2 Tane verimi Tane/Başak Bin Tane Ağ. Hasat 

İndeksi 
Yıl (Y) 1 1382.91** 21097.56** 1372.70** 1372.70** 485.596** 1274.13** 
Gübre (G) 1 4.05 84100* 7.16 7.16 0.028 8.27 
Doz (D) 3 129.14** 72591* 85.18** 85.18** 178.520** 70.57 
Y x G 1 4.36 12100 2.89 2.89 3.492 50.52 
Y x D 3 37.30 12257 31.81 31.81 14.680* 30.23 
G x D 3 7.42 16214 21.11 21.11 1.824 4.16 
Y x G x D 3 6.26 13597 12.78 12.78 2.659 33.83 
Hata  24 14.28 19682 11.44 11.44 4.427 25.95 
*P<0.05,  **P<0.01 
 

Denemede çinko uygulanmayan ve uygulanan bloklarda yetiştirilen buğdayın verim ve verim 
komponentlerine farklı azotlu gübrelerin etkileri ile ilgili veriler Çizelge 11’de sunulmuştur. İlgili 
Çizelgenun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, ilk yılda çinko uygulaması m2’deki başak sayısını 
artırırken diğer parametre değerlerini azaltmıştır. İkinci yılda ise çinko muamelesi tüm verim ve 
verim komponentlerinde uygulanmayanlara göre bir artış sağlamıştır. Her iki yılda da çinko 
uygulaması ile m2’deki başak sayısında meydana gelen artış bitki başına başak oluşturan fertil 
kardeş sayısının artışından kaynaklanmaktadır (Kenbaev 1997). Benzer şekildeki birçok çalışmada 
da (Sayed ve ark. 1988, Mishra ve ark. 1989, Ceylan ve ark. 1998) çinko uygulaması ile m2’deki 
başak sayısında artışlar tespit edilmiştir. Yılmaz ve ark. (1995) arpada ve Sade ve ark. (1996) 
buğdayda çinko uygulaması ile m2’deki başak sayısında % 40 oranında artışlar meydana geldiğini 
bildirmişlerdir. Çinko muamelesi ile tane verimi ilk yılda azalırken ikinci yılda artmıştır. Çinko 
uygulaması ile tane veriminin arttığı çeşitli araştırmacılar (Özbek ve Özgümüş 1998, Bağcı ve Sade 
2004) tarafından da bildirilmiştir. Çinkonun verim üzerindeki rolü enzim faaliyetlerindeki önemli 
etkisi ile açıklanabilir. Çinko muamelesi ile başaktaki tane sayısı ilk yılda azalırken ikinci yılda 
artmıştır. Çinko uygulaması ile başaktaki tane sayısının etkilenmediğini (Sayed ve ark. 1988) ve 
arttığını (Mishra ve ark. 1989, Yılmaz ve ark. 1995, Özbek ve Özgümüş 1998, Bağcı ve Sade 2004) 
belirten araştırma sonuçları bulunmaktadır. Aynı şekilde çinko muamelesi ile bin tane ağırlığı ilk 
yılda azalırken ikinci yılda artmıştır. Çinko uygulaması ile bin tane ağırlığının arttığını ortaya koyan 
araştırmacılar da (Özbek ve Özgümüş 1998, Bağcı ve Sade 2004) vardır. 
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Çizelge 11. Çinko uygulanmayan ve uygulanan bloklarda yetiştirilen buğdayda bazı parametrelere 
farklı azotlu gübrelerin etkileri* 

-Zn +Zn -Zn +Zn -Zn +Zn 

Yıllar Muamele Bitki 
boyu 
(cm) 

Değiş.  
(%) 

Bitki 
boyu
(cm)

Değiş. 
(%) 

m2’de 
başak

Değiş. 
(%) 

m2’de 
başak

Değiş. 
(%) 

Tane 

verimi 

(kg/da) 

Değiş.  
(%) 

Tane 

verimi

(kg/da)

Değiş. 
(%) 

Kontrol  

AN (6 kg N/da) 

AN (12 kg N/da) 

AN (18 kg N/da) 

E (6 kg N/da) 

E (12 kg N/da) 

E (18 kg N/da) 

70.85 

75.70 

76.35 

77.70 

77.70 

77.15 

73.20 

- 

6.84 

7.76 

9.67 

9.67 

8.89 

3.32 

65.35

73.95

74.40

73.40

75.70

72.45

73.67

- 

13.16 

13.85 

12.29 

15.84 

10.86 

12.73 

740 

602 

760 

770 

715 

675 

750 

- 

-18.65 

2.70 

4.05 

-3.38 

-14.19 

1.35 

690 

630 

755 

880 

890 

825 

950 

- 

-8.69 

9.42 

27.53 

28.98 

19.56 

37.68 

330.5 

440.8 

468.0 

498.0 

443.0 

481.4 

437.1 

- 

33.37 

41.60 

50.68 

34.04 

45.66 

32.25 

272.6 

403.9 

421.7 

398.5 

406.7 

425.3 

381.6 

- 

48.16

54.69

46.18

49.19

56.01

39.98

En düşük 70.85 - 65.35 - 602 - 690 - 330.5 - 272.6 - 

En yüksek 77.70 - 74.40 - 770 - 950 - 498.0 - 425.3 - 

2005 

Ort. 75.52 - 72.71 - 716 - 803 - 442.7 - 387.2 - 

Kontrol  

AN (6 kg N/da) 

AN (12 kg N/da) 

AN (18 kg N/da) 

E (6 kg N/da) 

E (12 kg N/da) 

E (18 kg N/da) 

61.67 

60.20 

60.40 

62.55 

60.25 

60.30 

60.85 

- 

-2.38 

-2.06 

1.43 

-2.30 

-2.22 

-1.33 

60.55

63.35

63.70

64.40

63.90

63.20

60.25

- 

4.62 

5.20 

6.36 

5.53 

4.38 

-0.49 

342 

382 

395 

445 

400 

440 

420 

- 

11.69 

15.50 

30.12 

16.96 

28.65 

22.81 

377 

387 

387 

460 

426 

502 

486 

- 

2.65 

2.65 

2.20 

13.00 

33.15 

28.91 

203.6 

217.4 

238.8 

245.1 

229.1 

247.4 

215.9 

- 

6.78 

17.29 

20.38 

12.52 

21.51 

6.04 

201.9 

257.8 

286.6 

290.9 

253.3 

279.0 

249.1 

- 

27.69

41.95

44.08

25.45

38.19

23.38

En düşük 60.20 - 60.25 - 342 - 377 - 203.6 - 201.9 - 

En yüksek 62.55 - 64.40 - 440 - 502 - 247.4 - 290.9 - 

2006 

Ort. 60.89 - 62.76 - 403 - 432 - 228.0 - 259.8 - 

*: Değerler 4 tekerrürün ortalamasıdır. 
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Çizelge 11. (Devam) 
-Zn +Zn -Zn +Zn -Zn +Zn 

Yıllar Muamele 
Tane/ 
Başak 

Değiş.  
(%) 

Tane/
Başak

Değiş. 
(%) 

Bin 
tane 

ağ. (g)

Değiş. 
(%) 

Bin 
tane 
ağ. 
(g) 

Değiş. 
(%) 

Hasat 

İndeksi 
Değiş.  

(%) 
Hasat 

İndeksi
Değiş. 

(%) 

Kontrol  

AN (6 kg N/da) 

AN (12 kg N/da) 

AN (18 kg N/da) 

E (6 kg N/da) 

E (12 kg N/da) 

E (18 kg N/da) 

32.8 

37.4 

39.0 

42.5 

36.0 

40.0 

39.0 

- 

14.02 

18.90 

29.57 

9.76 

21.95 

18.90 

30.0 

35.8 

35.0 

38.4 

33.3 

35.3 

39.5

- 

19.33 

16.67 

28.00 

11.00 

17.67 

31.67 

42.90

43.92

40.01

37.92

43.60

38.98

38.11

- 

2.38 

-6.75 

-11.61 

1.63 

-9.14 

-11.16 

42.78

40.48

37.27

35.48

42.94

36.83

35.50

- 

-5.38 

-12.88

-17.06

0.37 

-13.90

-17.02

40.3 

41.4 

40.7 

40.2 

39.7 

40.1 

41.6 

- 

2.73 

0.99 

-0.25 

-1.49 

-0.49 

3.22 

33.1 

34.5 

37.9 

33.7 

32.9 

34.4 

34.6 

- 

4.23 

14.50

1.81 

-0.60

3.93 

4.53 

En düşük 32.8 - 30.0 - 37.92 - 35.48 - 39.7 - 32.9 - 

En yüksek 42.5 - 39.5 - 43.92 - 42.94 - 41.6 - 37.9 - 

2005 

Ort. 38.1 - 35.3 - 40.77 - 38.75 - 40.6 - 34.4 - 

Kontrol  

AN (6 kg N/da) 

AN (12 kg N/da) 

AN (18 kg N/da) 

E (6 kg N/da) 

E (12 kg N/da) 

E (18 kg N/da) 

21.6 

22.6 

23.2 

23.7 

25.7 

26.1 

24.8 

- 

4.63 

7.41 

9.72 

18.98 

20.83 

14.81 

24.3 

28.1 

22.8 

28.6 

23.9 

26.7 

24.6

- 

15.64 

-6.17 

17.69 

-1.64 

9.88 

1.23 

31.90

32.48

32.98

31.74

34.61

32.00

30.26

- 

1.81 

3.38 

-0.50 

8.49 

0.31 

-5.14 

34.41

35.20

32.29

32.94

34.65

32.52

31.57

- 

2.29 

-6.16 

-4.27 

0.70 

-5.49 

-8.25 

44.7 

45.3 

38.2 

42.4 

45.3 

43.4 

43.4 

- 

1.34 

-14.54 

-5.14 

1.34 

-2.91 

-2.91 

47.2 

44.1 

39.2 

43.2 

49.0 

45.9 

 41.7 

- 

-6.57

-16.95

-8.47

3.81 

-2.75

-11.65

En düşük 21.6 - 22.8 - 30.26 - 31.57 - 38.2 - 39.2 - 

En yüksek 26.1 - 28.6 - 34.61 - 35.20 - 45.3 - 49.0 - 

2006 

Ort. 23.9 - 25.6 - 32.28 - 33.37 - 43.2 - 44.3 - 

*: Değerler 4 tekerrürün ortalamasıdır. 
 

Genellikle m2’deki başak sayısı ile hasat indeksi üzerine entec gübresinin etkisi daha yüksek 
iken, diğer komponentler üzerine amonyum nitrat gübresinin etkisi daha yüksek olmuştur. En 
yüksek verim ilk yılda çinko uygulanmayan blokta amonyum nitrat gübresinin 18 kg N/da, ikinci 
yılda ise çinko uygulanan blokta yine amonyum nitrat gübresinin 18 kg N/da dozu ile elde edilmiştir. 

Her iki yılda da çinkosuz bloktaki bitki boyu çinkolu bloktakinden daha yüksek olmuştur. 
Çinkosuz blokta ilk yılda AN’ın 18 kg N/da ve E’in 6 kg N/da dozu ile bitki boyu kontrole göre % 
9.67 oranında artırılırken ikinci yılda sadece AN’ın 18 kg N/da dozu ile % 1.43 oranında artırılmıştır.  

Her iki yılda da çinkolu bloktaki m2’deki başak sayısı çinkosuz bloktakinden daha yüksek 
bulunmuştur. Çinkolu blokta ilk yılda E’in 18 kg N/da dozu ile m2’deki başak sayısı % 37.68 
oranında artırılırken ikinci yılda yine E’in 12 kg N/da dozu ile % 33.15 oranında artırılmıştır. 

Tane verimi ilk yılda çinkosuz blokta daha yüksek iken ikinci yıl çinkolu blokta daha yüksek 
olmuştur. İlk yılda çinkosuz blokta en yüksek tane verimi (498 kg/da) AN’ın 18 kg N/da dozu ile % 
50.68, ikinci yıl ise çinkolu blokta (290.9 kg/da) yine AN’ın 18 kg N/da dozu ile % 44.08 oranında 
artmıştır.  

Başaktaki tane sayısı ilk yılda çinkosuz blokta daha yüksek iken ikinci yıl çinkolu blokta daha 
yüksek çıkmıştır. İlk yılda çinkosuz blokta en yüksek başaktaki tane sayısı (42.5) AN’ın 18 kg N/da 
dozu ile % 29.57, ikinci yıl ise çinkolu blokta (28.6 kg/da) yine AN’ın 18 kg N/da dozu ile % 17.69 
oranında artmıştır. 

Bin tane ağırlığı da ilk yılda çinkosuz blokta daha yüksek iken ikinci yıl çinkolu blokta daha 
yüksek bulunmuştur. İlk yılda çinkosuz blokta en yüksek bin tane ağırlığı (43.92) AN’ın 6 kg N/da 
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dozu ile % 2.38, ikinci yıl ise çinkolu blokta (35.20 kg/da) yine AN’ın 6 kg N/da dozu ile % 2.29 
oranında artmıştır. 

Hasat indeksi ilk yılda çinkosuz blokta daha yüksek iken ikinci yıl çinkolu blokta daha yüksek 
çıkmıştır. İlk yılda çinkosuz blokta en yüksek hasat indeksi (41.6) E’in 18 kg N/da dozu ile % 3.22, 
ikinci yıl ise çinkolu blokta (49.0) yine E’in 6 kg N/da dozu ile % 3.81 oranında artmıştır. 

Çinko uygulanmayan blokta AN ve E gübrelerinin 0, 6, 12 ve 18 kg N/da’ı uygulanarak 
yetiştirilen makarnalık buğdayın verim ve verim komponentleri arasında yapılan korelasyon 
analizleri Çizelge 12’de verilmiştir. İlgili Çizelgenun incelenmesinden de anlaşıldığı gibi, bitki boyu 
ile m2’deki başak sayısı, tane verimi, başaktaki tane sayısı ve bin tane ağırlığı arasında 0.01 
düzeyinde önemli pozitif, hasat indeksi ile arasında yine 0.01 düzeyinde önemli negatif, m2’deki 
başak sayısı ile tane verimi, başaktaki tane sayısı, bin tane ağırlığı arasında 0.01 düzeyinde önemli 
pozitif, tane verimi ile başaktaki tane sayısı ve bin tane ağırlığı arasında 0.01 düzeyinde önemli 
pozitif ve hasat indeksi ile arasında 0.05 düzeyinde önemli negatif ve başaktaki tane sayısı ile bin 
tane ağırlığı arasında ise 0.01 seviyesinde önemli pozitif ilişkiler belirlenmiştir. 
 
Çizelge 12. Çinko uygulanmayan blokta verim ve verim komponentleri arasındaki korelasyon 
değerleri 

 Bitki Boyu Başak/m2 Tane Ver. Tane/Başak Bin Tane Ağ. 
Başak/m2 0.692**     
Tane Verimi 0.899** 0.756**    
Tane/Başak 0.792** 0.706** 0.879**   
Bin Tane Ağ.  0.578** 0.550** 0.525** 0.567**  
Hasat İnd. -0.406** -0.356 -0.415* -0.346 0.048 
**: > 0.476; *: > 0.372 
 

Diğer taraftan çinko uygulanan blokta yetiştirilen buğdayın verim ve verim komponentleri 
arasında yapılan korelasyon analizleri Çizelge 13’de verilmiştir. İlgili Çizelgenun incelenmesinden 
de anlaşıldığı gibi, bitki boyu ile m2’deki başak sayısı, tane verimi ve başaktaki tane sayısı arasında 
0.01 düzeyinde önemli pozitif, hasat indeksi ile arasında yine 0.01 düzeyinde önemli negatif, 
m2’deki başak sayısı ile tane verimi, başaktaki tane sayısı ve hasat indeksi arasında 0.01 
düzeyinde önemli pozitif, tane verimi ile başaktaki tane sayısı arasında 0.01 düzeyinde önemli 
pozitif ve hasat indeksi arasında 0.01 düzeyinde önemli negatif ve başaktaki tane sayısı ile hasat 
indeksi arasında ise 0.01 seviyesinde önemli negatif ilişkiler saptanmıştır.  
 
Çizelge 13. Çinko uygulanan blokta verim ve verim komponentleri arasındaki korelasyon değerleri 

 Bitki Boyu Başak/m2 Tane Ver. Tane/Başak Bin Tane 
Başak/m2  0.736**     
Tane Verimi 0.873** 0.656**    
Tane/Başak 0.686** 0.647** 0.692**   
Bin Tane Ağ. 0.262 0.347 0.183 0.308  
Hasat İnd. -0.478** -0.475** -0.539** -0.490** -0.127 
**: > 0.476; *: > 0.372 
 

Çinko uygulanmayan blokta yetiştirilen buğdayın yaprak besin statüsü ile verim ve verim 
komponentleri arasında yapılan korelasyon analiz sonuçları Çizelge 14’de sunulmuştur. Yaprağın 
N kapsamı ile bin tane ağırlığı (-0.572**), Ca ile bitki boyu (-0.450*), m2’deki başak sayısı (-
0.512**), tane verimi (-0.460**), başaktaki tane sayısı (-0.552**), bin tane ağırlığı (-0.608**), Mg ile 
başaktaki tane sayısı (-0.389*), bin tane ağırlığı (-0.623**), S ile bin tane ağırlığı (-0.529**), Fe ile 
bin tane ağırlığı (-0.496**), Zn ile bitki boyu (-0.374*), bin tane ağırlığı (-0.713**) ve Mn ile bin tane 
ağırlığı (-0.726**) arasında önemli negatif ilişkiler tespit edilmiştir. Yaprağın makro ve mikro besin 
element kapsamları daha çok bin tane ağırlığını negatif yönde etkilemiştir. Bu durum her iki 
deneme yılında da seyreden yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle tane dolum döneminde bitkinin 
kavrularak tanenin yeterince doldurulamamasından kaynaklanabilir. 
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Çizelge 14. Çinko uygulanmayan blokta buğday yaprağının besin element kapsamları ile verim ve 
verim komponentleri arasındaki korelasyon değerleri 

Yaprakta Bitki Boyu Başak/m2 Tane Ver. Tane/Başak Bin Tane Ağ. Hasat İnd. 
N 0.013 -0.045 0.149 0.141 -0.572** -0.360 
P 0.262 0.202 0.206 0.179 0.211 0.255 
K -0.232 -0.333 -0.307 -0.315 -0.119 0.332 
Ca -0.450* -0.512** -0.460** -0.552** -0.608* -0.037 
Mg -0.126 -0.269 -0.254 -0.389* -0.623** -0.212 
S -0.296 -0.231 -0.118 -0.037 -0.529** -0.151 
Fe -0.025 -0.051 0.024 -0.046 -0.496** -0.202 
Zn -0.374* -0.248 -0.280 -0.259 -0.713** 0.018 
Cu -0.474** -0.434* -0.384* -0.420* -0.713** -0.087 
Mn -0.264 -0.239 -0.194 -0.196 -0.726** -0.308 
B -0.131 -0.168 -0.017 0.042 -0.098 -0.050 
**: > 0.476; *: > 0.372 
 

Çinko uygulanan blokta yetiştirilen buğdayın yaprak besin statüsü ile verim ve verim 
komponentleri arasında yapılan korelasyon analizleri Çizelge 15’de verilmiştir. Yaprağın N kapsamı 
ile bin tane ağırlığı (-0.665**), Ca ile bin tane ağırlığı (-0.474**), S ile tane verimi (0.412*), başaktaki 
tane sayısı (0.374*), bin tane ağırlığı (-0.517**), Zn ile bin tane ağırlığı (-0.367*), Cu ile bin tane 
ağırlığı (-0.697**) ve Mn ile bin tane ağırlığı (-0.393*) arasında önemli negatif ve pozitif ilişkiler 
bulunmuştur. Çinkosuz blokta olduğu gibi çinkolu blokta da yapraktaki hemen hemen tüm makro ve 
mikro besin elementleri ile bin tane ağırlığı arasında 0.01 ve 0.05 düzeylerinde önemli negatif 
ilişkiler belirlenmiştir. Ancak daha az elementle negatif ilişki belirlenmesi ve korelasyon 
katsayılarının daha düşük olması çinko uygulamasının bir sonucu olabilir. Bu da besin 
elementlerinin bin tane ağırlığını artırmasında çinkonun desteğini ortaya koymaktadır. Ayrıca 
çinkolu blokta yaprağın S kapsamı ile tane verimi ve başaktaki tane sayısı arasında pozitif bir 
ilişkinin saptanması E gübresindeki kükürt desteğinden ileri gelebilir.  
 
Çizelge 15. Çinko uygulanan blokta buğday yaprağının besin element kapsamları ile verim ve 
verim komponentleri arasındaki korelasyon değerleri 

Yaprakta Bitki Boyu Başak/m2 Tane Ver. Tane/Başak Bin Tane Ağ. Hasat İnd. 
N 0.190 0.118 0.359 0.217 -0.665** -0.253 
P -0.157 -0.208 -0.268 -0.286 -0.014 0.176 
K 0.064 -0.024 -0.036 -0.038 0.282 0.107 
Ca 0.234 -0.007 0.317 0.037 -0.474** -0.197 
Mg 0.029 -0.036 -0.082 -0.291 0.015 -0.012 
S 0.216 0.121 0.412* 0.374* -0.517** -0.285 
Fe -0.112 -0.163 -0.038 0.019 -0.255 -0.003 
Zn 0.039 -0.025 0.106 0.053 -0.367* 0.000 
Cu 0.128 0.026 0.285 0.057 -0.697** -0.201 
Mn 0.109 -0.125 0.144 -0.063 -0.393* -0.143 
B -0.180 -0.111 -0.062 -0.064 -0.107 0.070 
**: > 0.476; *: > 0.372 

 
Sonuç olarak; iki yıllık tarla denemeleri ile Meram çeşidi makarnalık buğdayın verim ve verim 

komponentleri üzerine iki azotlu gübre çeşidinden birinin net bir pozitif etkisi görülmemiştir. Değişik 
verim unsurları üzerinde farklı gübrelerin etkileri farklı bulunmuştur. Örneğin genellikle m2’deki 
başak sayısı ile hasat indeksi üzerine E gübresinin etkisi daha yüksek iken, diğer komponentler 
üzerine AN gübresinin etkisi daha yüksek olmuştur. Yine çinkonun verim ve verim unsurları ile 
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yaprağın besin statüsü üzerinde vurgulayıcı etkisinin görülememesi, yıldan yıla değişken olması 
deneme yıllarında yörede yaşanan aşırı sıcaklar ve düşük yağıştan kaynaklanabilir. Zira Çizelge 
2’den de görüldüğü gibi, yöredeki uzun yıllık yağış ortalamasının 326 mm olmasına rağmen, 
buğdayın ekimiyle hasadı arasındaki aylar olan Kasım ile Temmuz arasındaki sürede yağış toplamı 
ilk deneme yılında (2005) 131.4 mm, ikinci deneme yılında ise (2006) 207.2 mm olmuştur. Kuraklık 
nedeniyle Zn beslenmesi yeterince gerçekleşmemiştir. Nitekim Jones ve ark. (1991)’nın buğday 
yapraklarında bildirdiği normal Zn düzeyleri 25-70 ppm iken denemelerde 12.12-17.60 ppm 
arasında bulunmuştur. Ayrıca ekstrem iklim koşullarının negatif etkisi yaprağın besin içerikleri ile 
verim ve verim unsurları arasındaki negatif korelasyonlardan da anlaşılmaktadır. Daha detaylı ve 
uzun yıllı tarla denemelerine devam edilmelidir.  
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Özet 
 

Arıtma çamurları, ihtiva ettikleri bitki besin maddeleri itibariyle iyi bir gübre kaynağı gibi görülebilirler. 
Ancak aynı zamanda sanayi kaynaklı arıtma çamurlarının önemli bir potansiyel toksik element kaynağı 
oldukları da gözden uzak tutulmamalıdır Bu çalışma gübreleme veya bertaraf etme amacıyla toprağa 
uygulanan arıtma çamurlarının buğday gelişimine ve buğdayın ağır metal kapsamı üzerine etkilerini belirlemek 
amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırma, Patates+Buğday, Buğday+Patates ekim nöbetlerinde ve 4x3 tesadüf blokları deneme 
metoduna göre iki ayrı alanda yürütülmüştür. Arıtma çamuru, muhtemelen tuz kapsamının yüksek olmasına 
bağlı olarak, uygulama yılında denemeye alınan buğdayda önemli derecede verim azalmasına sebep 
olmuştur. Bakiye yıllarında ise optimum NP seviyesinde verim artışı sağlamıştır. Bu artışlar IV. bakiye yılına 
adar sürmüştür. Uygulanan arıtma çamurunun miktarına bağlı olarak, toprakta organik madde, elektriksel 
iletkenlik, yarayışlı fosfor ve potasyum ile ekstrakte edilebilir Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb ve Ni miktarları artmıştır. 
Uygulama yılını takip eden I. ve II. bakiye yıllarında toprakların ağır metal kapsamında bariz bir azalma 
görülmemiştir. Arıtma çamuru uygulaması denemeye alınan buğday bitkisinde bazı ağır metallerin artmasına 
sebep olmakla beraber, bu değerler normal sınırları aşmamış ve insan sağlığını tehdit eder seviyelere 
ulaşmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Arıtma çamuru, Bakiye etki, Ağır metaller, Buğday. 
 

Effects of Waste Activated Sludge Treatment on Yield and Potential Toxic 
Element Contents of Wheat 

 
Abstract 
 

The waste treatment soil can be seen advantageous as a nice source of manure for the plant; but at the 
same time industrial source of waste manure is the important source of potential toxic element. This study was 
made for research the effects on wheat production and heavy metal on it. 

The study was made on two different ways as following potato + wheat and wheat + potato plant time on 
accidental test block method. The product of wheat became under the Expect level cause of the high salt in 
waste treatment soil in the first test year. The product NP level of wheat got high in the rest years. These high 
cereal products went on four years. It was seen that the level of phosphor and potassium Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, 
Pb and Ni which had been used were increased. During the I. and II. Followed years the metals were not 
down. Although the wheat was growed in the waste treatment soil research has heavy metals their levels are 
normal and they are not harmful for human healthy. 

 
Key Words: Waste treatment, Harmful, Heavy metals, Wheat 
 
1. Giriş 
 

Arıtma çamurlarının, organik madde ve bitki besin elementleri bakımından zengin olmaları 
nedeniyle tarım alanlarında gübreleme amacıyla kullanılması yararlı bir değerlendirme yöntemidir. 
Aynı zamanda çevre açısından da pratik bir bertaraf etme yöntemidir. Böyle bir uygulama yaparken 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin de olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 
Bilindiği gibi, özellikle endüstriyel kaynaklı arıtma çamurları, içerdikleri ağır metaller nedeniyle 
toprak kirleticilerinin başında gelmektedir. Bu metaller, toprakta tehlike sınırlarına yakın seviyelerde 
biriktiğinde besin zincirine girerek insan sağlığını tehdit eder duruma gelebilmektedir. Bu araştırma, 
tarımda kullanılan arıtma çamurlarının bitki verimi üzerine etkilerinin yanında topraktaki bakiye 
etkisini belirlemek ve içinde bulunan potansiyel toksik elementlerin toprakta ve bitkideki birikme 
durumlarını gösterebilmek amacıyla yürütülmüştür. 
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2. Materyal ve Yöntem 
 

Araştırma, Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü arazisinde Patates+Buğday, 
Buğday+patates ekim nöbetlerinde 4x3 tesadüf blokları deneme metoduna göre aynı parsel içinde 
iki ayrı alanda çakılı olarak yürütülmüştür. Araştırmada, kontrol (A), bitkilerin optimum NP 
ihtiyacı(B), 3.0 ton/da arıtma çamuru uygulaması (C) ve 6.0 ton/da arıtma çamuru uygulaması (D) 
deneme konusu olarak alınmıştır. Arıtma çamuru münavebenin ilk bitkisine uygulanmıştır. 
Denemeler V. bakiye yılına kadar sürdürülmüştür. Optimum NP konusuna uygulanan azotlu 
gübrenin yarısı ile fosforlu gübrenin tamamı ekimle birlikte; azotlu gübrenin kalan yarısı ise sapa 
kalkmadan önce uygulanmıştır. Uygulanacak azotlu ve fosforlu gübrelerin miktarları toprak 
analizleri sonucunda belirlenmiştir. Toprak örnekleri (Tüzüner 1990); bitki örnekleri (Kacar 1972)’de 
belirtilen şekilde analiz edilmiştir. 

Deneme konularına göre belirlenen miktarlardaki arıtma çamuru parsel yüzeyine serilerek bel 
ile toprağa karıştırılmış ve dikimden önce rotavatör çekilerek atıkların toprakla daha iyi karışması 
sağlanmıştır.  

Denemelerde kullanılan arıtma çamurunun pH değeri 7, tuz değeri 4.12 dS/m’dir. Potansiyel 
toksik element kapsamı Fe 8662 ppm, Zn 1872 ppm, Cu 467 ppm, Mn 540 ppm, Ni 88.8 ppm, Pb 
132 ppm, Cd, 8.8 ppm ve Cr 180 ppm olarak belirlenmiştir. Azot, fosfor ve potasyum kapsamı ise 
sırasıyla % 2.98, % 0.79 ve % 2.60 olarak belirlenen arıtma çamurunun % karbon değeri 25.23, 
C/N oranı ise 8.46’dır. Belirlenen bu değerlere göre; kullanılan arıtma çamurunun ağır metal 
kapsamı ‘Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre normal sınırlar içerisinde kalmaktadır. 

Denemelerde kullanılan arıtma çamuru analizleri (Kacar 1972)de belirtildiği şekilde; deneme 
alanına arıtma çamuru uygulamalarından önce ve her yıl ekim öncesi 0-20 cm derinlikten alınan 
toprak örneklerindeki analizler. (Tüzüner, 1990) belirtildiği şekilde yapılmıştır. Buğdayda 
çiçeklenme devresinde başaklar tam çıktığı zaman bitkinin tepesindeki ilk dört yaprak ayası, 
alınarak, (Kacar 1972) de belirtildiği şekliyle analiz edilmiştir. Denemelerden elde edilen verimler 
varyans analizine tabi tutularak deneme konuları arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma 
testi ile kontrol edilmiştir. Toprak ve bitki analizleri sonucunda elde edilen değerlerin ortalamaları 
alınmıştır (Yurtsever,1984). 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
3.1. Arıtma Çamuru Uygulamalarının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri 
 

Buğday ve patates bitkileri ile iki ayrı ekim nöbeti uygulanarak iki ayrı alanda yürütülen 
deneme yerlerinin bazı toprak özelliklerini belirlemek amacıyla, uygulama yılı, I. bakiye ve II. bakiye 
yıllarında, ekimden önce iki deneme alanından her parselden alınan kompoze toprak örnekleri 
analiz edilerek Çizelge 1’de verilmiştir. 

Arıtma çamuru uygulamasından hemen sonra alınan toprak örneklerinin analiz sonuçlarının 
incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, her iki deneme alanında da artan miktarlarda arıtma 
çamuru uygulamasına bağlı olarak toprak pH’ı düşüş göstermiştir. I. ve II. bakiye yıllarında arıtma 
çamuru uygulanan ve uygulanmayan parsellerin pH değerleri arasında uygulama yılındaki kadar 
bariz bir farklılık görülmemiştir. 

Arıtma çamuru uygulamasından sonra toprakta tuz değerleri, uygulanan arıtma çamuru 
miktarına bağlı olarak bariz bir şekilde yükselme göstermiştir. I. ve II bakiye yıllarında arıtma 
çamuru uygulanan parsellerin de tuz değerlerinde diğer parsellere göre bir yükselme görülmektedir. 
Fakat uygulama yılına göre bu farklılık oldukça azalmıştır.  

Uygulama yılında toprak organik maddesi, arıtma çamuru uygulanan parsellerde 
uygulanmayan parsellere göre daha yüksek bulunmuştur. İleriki yıllarda arıtma çamuru uygulanan 
parsellerin organik madde kapsamı yüksek olmakla beraber, uygulama yılına göre farklılık 
azalmıştır. 

Arıtma çamuru uygulamasından sonra toprakların fosfor kapsamı, uygulanan arıtma çamuru 
miktarı ile doğru orantılı olarak artmıştır. Hiçbir gübre uygulaması yapılmayan kontrol parsellerinin 
fosfor kapsamları I.bakiye ve II. bakiye yıllarında zamana bağlı olarak azalma gösterirken, gerek 
arıtma çamuru ve gerekse fosforlu gübre uygulaması yapılan parsellerin fosfor kapsamlarında 
böyle düzenli bir azalış görülmemiştir. Ancak gerek uygulama yılında olsun ve gerekse bakiye 
yıllarında olsun arıtma çamuru uygulanan parsellerin fosfor kapsamı kontrol ve B konusuna göre 
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daha yüksek bulunmuştur. Arıtma çamuru uygulanan parsellerin fosfor kapsamları II. bakiye yılında 
dahi pek çok bitkinin fosfor ihtiyacını karşılayacak seviyededir. 

Deneme alanları potasyum bakımından oldukça zengin durumdadır. I. bakiye ve II. bakiye 
yıllarında arıtma çamuru uygulanan ve uygulanmayan parsellerin potasyum kapsamları arasında 
bariz bir farklılık görülmemiştir.  

 
 

Çizelge 1. Arıtma çamuru uygulanan buğday patates ekim nöbetinde yıllara göre bazı toprak 
özellikleri. 

Buğday+patates ekim nöbeti 
Toprak analizleri Konu 

Uygulama yılı I. bakiye II. bakiye 
A 7.67 7.93 8.00 
B 7.63 7.90 7.97 
C 7.47 7.93 7.93 pH 

D 7.37 7.77 8.00 
A 0.58 0.53 0.61 
B 0.89 0.57 0.71 
C 1.87 0.70 0.75 EC dS/m 

D 2.61 0.91 0.73 
A 1.51 1.68 1.45 
B 1.41 1.97 1.55 
C 2.18 2.15 1.70 Organik madde 

D 2.08 2.15 1.57 
A 13.27 11.08 8.31 
B 15.31 11.95 9.34 
C 26.36 21.40 11.91 P2O5 

D 27.02 22.07 14.72 
A 124.84 134.67 132.45 
B 116.10 140.13 134.67 
C 155.42 140.10 142.31 K2O 

D 159.79 152.14 136.85 
Patates+buğday ekim nöbeti 

Toprak analizleri Konu 
Uygulama yılı I. bakiye II. bakiye 

A 7.83 7.87 7.70 
B 7.80 7.87 7.80 
C 7.60 7.83 7.80 pH 

D 7.70 7.87 7.70 
A 0.78 0.64 0.73 
B 0.95 0.62 0.75 
C 1.81 0.76 0.73 EC dS/m 

D 2.55 0.82 0.81 
A 1.89 1.02 1.82 
B 1.87 1.28 2.66 
C 2.31 1.39 2.21 Organik madde 

D 2.51 1.40 2.45 
A 15.13 14.20 7.93 
B 15.11 16.20 15.96 
C 19.46 22.91 14.22 P2O5 

D 34.08 32.12 18.74 
A 147.77 142.31 163.17 
B 148.86 146.78 172.90 
C 185.79 144.50 165.03 K2O 

D 189.27 156.61 172.87 
 

Arıtma çamuru uygulamaları toprakta pH’nın düşmesine ve tuzlanmaya sebep olurken; 
toprakta organik madde, fosfor ve potasyumun yükselmesine sebep olmuştur. Aynı konuda 
araştırma yapan. (Mohhammad and Battikhi 1997) de araştırma sonuçlarımıza benzer sonuçlar 
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elde etmişlerdir. (Bilgin ve ark. 2004) ise bizim elde etmiş olduğumuz sonuçlardan farklı sonuçlar 
elde ederek, arıtma çamuru uygulamalarının toprakta pH, tuz ve organik madde kapsamında 
değişmeye neden olmadığını bildirmişlerdir. Aynı konuda yapılan bu çalışmalardan benzer 
sonuçların yanında farklı sonuçların elde edilmesinin sebebi kullanılan arıtma çamurunun ve 
uygulandıkları toprakların farklı özellikte olmasından ileri geldiği söylenebilir. 
 
3.2. Arıtma Çamuru ve Azot-Fosfor Uygulamasının Buğday Dane Verimi Üzerine Etkileri 
 

Arıtma çamuru ve optimum NP uygulayarak buğday+patates ve patates+buğday ekim nöbeti 
şeklinde yürütülen denemelerden üç tekerrürün ortalaması alınarak elde edilen buğday dane 
verimleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşturulan gruplar Çizelge 2’de verilmiştir.  
 
Çizelge 2. Arıtma çamuru denemeleri buğday dane verimleri (kg/da) ve Duncan grupları 
Deneme Konusu A B C D 
Uygulama yılı 145.6d 301.1a 246.5b 182.1c 

I. Bakiye yılı 134.9c 312.8b 350.1a 355.9a 

II. Bakiye yılı 141.8b 268.7a 236.5a 226.7a 

III. Bakiye yılı 126.3b 237.8a 226.2a 239.4a 

IV. Bakiye yılı 215.7b 345.3a 348.6a 342.6a 

V bakiye Yılı 581.4c 1093.5a 743.0b 824.0b 

 
Çizelge 2’nin incelenmesi ile görülmektedir ki arıtma çamuru, uygulama yılında optimum 

gübreleme konusuna göre verimde düşmelere sebep olmuştur. Buna sebep olarak arıtma 
çamurunun toprakta artırmış olduğu tuzlanma gösterilebilir. Buğday dane verimindeki bu azalmalar 
istatistik anlamda önemli bulunmuş ve Duncan testi sonuçlarına göre, verim bakımından yapılan 
gruplandırmada, yeterli seviyede azot ve fosfor gübrelemesi yapılan parsel verimleri I.(a) grupta yer 
alırken, 3.0 ton/da arıtma çamuru uygulanan parsellerin verimleri II(b). ve 6.0 ton/da arıtma çamuru 
uygulanan parsellerin verimleri ise III (c) grupta yer almıştır gübresiz kontrol konusu ise IV(d). 
grupta yer almıştır. 

Arıtma çamuru uygulaması I. bakiye yılında uygulama yılının aksine verim artışına sebep 
olmuştur. Buğday dane verimindeki bu farklılıklar istatistik anlamda önemli bulunmuş ve Duncan 
testi sonuçlarına göre dane verimi bakımından yapılan gruplandırmada, 3.0 ton/da ve 6.0 ton/da 
arıtma çamuru uygulanan parsellerin verimleri I. (a) grupta yer almıştır Yeterli gübreleme yapılan 
parsel verimleri II(b) grubunda, gübre uygulaması yapılmayan kontrol parsellerinin verimleri ise 
III.(c) grubuna girmiştir.  

III. bakiye yılında, dane verimleri üzerinden yapılan istatistik analizler sonucunda, gerek yeterli 
miktarda azot ve fosfor uygulanan ve gerekse 3.0 ton/da ve 6.0 ton/da arıtma çamuru uygulanan 
parsellerin dane verimlerini gübresiz kontrol konusuna göre önemli derecede yüksek olduğu 
görülmüştür. Duncan çoklu karşılaştırma testine göre dane verimleri bakımından yapılan 
gruplandırmada, bu üç konu I. (a) grupta yer almış, gübresiz kontrol konusu ise II (b) grupta yer 
almıştır. 

Çizelge 2’de de görüldüğü gibi, IV. bakiye yılında gerek yeterli seviyede azot ve fosfor 
uygulaması ve gerekse 3.0 ve 6.0 ton/da arıtma çamuru uygulamaları, gübresiz kontrol konusuna 
göre istatistik anlamda önemli ölçüde verim artışı sağlamıştır. Duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre dane verimleri bakımından yapılan gruplandırmada, bu üç konu I. (a) grupta yer almıştır 
Gübresiz kontrol konusu ise II (b) gruba girmiştir. 

V. bakiye yılında en yüksek verim toprak analiz sonuçlarına göre,buğday için yeterli seviyede 
azot ve fosfor uygulanan parsellerden elde edilmiştir.Bunu . 6.0 ton/da ve 3.0 ton/da arıtma çamuru 
uygulanan parseller izlemiştir En düşük verim ise gübresiz kontrol parsellerinden elde edilmiştir. 
Sap+dane verimleri üzerinden yapılan varyans analizi sonunda, deneme konularından elde edilen 
verimler arasında istatistik açıdan önemli farklılıklar görülmüştür. Duncan çoklu karşılaştırma 
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testine göre verim bakımından yapılan gruplandırmada, Buğday için yeterli seviyede azot ve fosfor 
uygulanan parsellerin verimleri I.(a) grubu, 3.0 ton/da ve 6.0 ton/da arıtma çamuru uygulanan 
parsellerin verimi ise II.(b) grubu oluşturmuştur. Gübresiz kontrol parsellerinin verimleri ise III.(c) 
grupta yer almıştır. Bu sonuçlardan da anlaşılmaktadır ki, toprağa uygulamış olduğumuz arıtma 
çamuru, V. bakiye yılında buğdayın gübre ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmıştır. 
 
3.3. Arıtma Çamuru Uygulamasının Toprak ve Bitkinin Metal Kapsamı Üzerine Etkileri 
 

Bu çalışma, arıtma çamuru uygulamalarının bitki veriminin yanında, uygulandığı toprakların ve 
bu topraklar üzerinde yetiştirilen bitkilerin ağır metal kapsamı üzerine etkilerini de belirlemek 
amacıyla yürütülmüştür. Üç yıl boyunca ekim yapılmadan önce her parselden alınan kompoze 
toprak örnekleri ve çiçeklenme devresinde başaklar tam çıktığı zaman bitkinin tepesindeki ilk dört 
yaprak ayası, alınarak,  analiz edilmiş ve elde edilen değerler çizelgeler halinde verilmiştir. 
Denemeler buğday, patates bitkileri ile iki ayrı ekim nöbeti uygulanarak iki ayrı alanda 
yürütülmüştür. Çalışmada I.ve II. bakiye yılı denemeleri aynı alanda; uygulama yılı denemesi ise bu 
alanın hemen yanında ayrı bir alanda yürütülmüştür. Farklı ekim nöbetlerinin uygulandığı alanların 
toprak özelikleri farklı olduğu için, bitki analiz sonuçları da üzerinde yetiştirildiği toprak özellikleri ile 
birlikte verilmiştir.  
 
3.3.1. Arıtma Çamuru Uygulamasının Toprak ve Bitkinin Bakır Kapsamı Üzerine Etkileri 

 
İki ayrı deneme alanının toprakları ile buğday yaprak ve danelerinin bakır kapsamları Çizelge 

3’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, deneme alanları yeterli veya 
daha yüksek seviyede bitkiye yarayışlı bakır ihtiva etmektedirler (Follet ve Lindsey, 1970). Bakır 
kapsamı 467 ppm olan arıtma çamurundan uygulanan miktarın artmasına bağlı olarak, ticari gübre 
uygulanan parsellere (B) göre toprağın bakır kapsamında yükselmeler olduğu belirlenmiştir. I. ve II. 
Bakiye yıllarında da arıtma çamuru uygulanan parsellerin bakır kapsamı yüksek seviyesini 
korumuştur.  

Uygulama yılında arıtma çamurunun miktarına bağlı olarak buğday yapraklarının bakır 
kapsamında artışlar görülmüştür. Arıtma çamuru uygulanan parsellerin yaprak bakır kapsamı, I 
bakiye yılında da B parseline göre daha yüksek bulunmuş olmakla beraber, farklılık uygulama 
yılına göre biraz daha azalmıştır. II. bakiye yılında ise deneme konularına göre yaprak bakır 
kapsamında bariz bir farklılık görülmemiştir. 
 
Çizelge 3. Deneme konularının yıllara göre toprak, yaprak ve yumru bakır kapsamı üzerine etkileri 
(ppm) 

Buğday Denemesi(uygulama yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 0.46 6.34 4.27 
C 1.66 8.53 5.55 
D 2.91 10.26 6.47 

Buğday Denemesi (I. bakiye yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 0.75 5.42 4.56 
C 2.74 8.43 5.10 
D 5.34 8.86 5.83 

Buğday Denemesi (II. bakiye yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 0.79 5.93 5.67 
C 1.75 5.99 5.90 
D 3.60 6.00 6.43 
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Arıtma çamuru uygulaması buğday yapraklarında bakır kapsamını artırmış olmakla beraber 
gerek (Şener ve ark. 1994) tarafından toksik seviye olarak bildirilen 18 ppm ve gerekse (Gedikoğlu 
ve ark. 1988) tarafından belirlenen 16.7 ppm seviyesine ulaşmamıştır Arıtma çamuru uygulamaları, 
uygulama yılına göre her üç deneme yılında da buğday danesinin bakır kapsamını optimum NP 
uygulamasına göre artırmıştır.  Bu çalışmada belirlemiş olduğumuz buğday dane bakır 
kapsamlarının, (Kacar 1972) tarafından buğday için yeterli kapsam olarak verilen 3.0 ppm ile 4.5 
ppm değerleri ile uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. 

 
3.3.2. Arıtma Çamuru Uygulamasının Toprak ve Bitkinin Çinko Kapsamı Üzerine Etkileri 

 
Deneme alanlarının çinko kapsamlarının yanında buğday yaprak ve dane çinko kapsamının 

da incelendiği bu çalışmada elde edilen sonuçlar Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelge 4’ün incelenmesi 
ile görülmektedir ki, çinko kapsamı 1872 ppm olan arıtma çamurunun artan miktarlarda 
uygulanmasına bağlı olarak toprak çinko kapsamında artışlar göstermiştir.  

Gerek I. bakiye ve gerekse II. bakiye yıllarında arıtma çamuru uygulanan parsellerin çinko 
kapsamları, arıtma çamuru verilmeyen B parsellerine göre yüksek seviyesini korumuştur. 

Uygulama yılında arıtma çamurunun miktarına bağlı olarak buğday yapraklarının çinko 
kapsamında artışlar görülmüştür. I. ve II. bakiye yıllarında ise arıtma çamuru uygulanan parsellerin 
buğday yapraklarının çinko kapsamları, optimum NP uygulanan parsellerin yaprak çinko kapsamı 
arasında önemli bir farklılık görülmemiştir. Araştırma sonucunda, buğday yapraklarının çinko 
kapsamları 12.37 ppm ile 48.34 ppm arasında değiştiği görülmüştür. Bu çalışmada yaprak çinko 
kapsamı sadece II. bakiye yılında, (Jones et al.1991) tarafından 21 ppm ile 70 ppm arasında 
değiştiği belirtilen yeterlilik sınır değerlerinin biraz altında kalırken; (Gedikoğlu ve ark.1994) 
tarafından bitki üst aksamı için toksiklik seviyesi olarak verilen 200 ppm değerinin çok altında 
olduğu görülmüştür. Arıtma çamuru uygulaması buğday danesinin çinko kapsamını her üç yılda da 
optimum NP uygulamasına göre artırmıştır.  
 
Çizelge 4. Deneme konularının yıllara göre toprak, yaprak ve yumru çinko kapsamı üzerine etkileri 
(ppm) 

Buğday Denemesi(uygulama yılı) Deneme konusu 
Toprak Yaprak Dane 

B 0.45 22.84 36.10 
C 4.83 27.55 48.54 
D 8.00 48.34 64.01 

Buğday Denemesi(I. bakiye yılı) Deneme konusu 
Toprak Yaprak Dane 

B 0.53 19.34 23.00 
C 6.48 20.53 30.09 
D 12.31 21.97 40.30 

Buğday Denemesi(II. bakiye yılı) Deneme konusu 
Toprak Yaprak Dane 

B 0.42 12.56 27.08 
C 4.09 12.37 33.22 
D 7.12 12.48 40.27 

 
3.3.3. Arıtma Çamuru Uygulamasının Toprak ve Bitkinin Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri 
 

Deneme alanları ve buğday kısımlarının mangan kapsamları Çizelge 5’de verilmiştir. Çizelge 
5’in incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, deneme alanlarının mangan kapsamı 5.0 ppm olarak 
verilen yeterli seviyenin üzerindedir (Follet ve Lindsey, 1970). Mangan kapsamı 467 ppm olan 
arıtma çamurunun uygulanan miktarına bağlı olarak, ticari gübre uygulanan parsellere göre 
toprağın mangan kapsamında artışlar belirlenmiştir. Arıtma çamuru uygulanan parsellerin mangan 
kapsamı, bakiye yıllarında da yüksek seviyelerini korumuşlardır  

Uygulama, I. bakiye ve II. bakiye yıllarında arıtma çamuru uygulanan parsellerde buğday  
yapraklarının mangan kapsamında artışlar görülmüştür. . Buğday yapraklarının mangan kapsamları 
ile ilgili olarak belirlenen değerlerin, (Şener ve ark. 1994) tarafından yeterlilik düzeyi olarak verilen 
25 ppm – 91 ppm değerlerine yakın bulunurken; aynı kaynakta 500 ppm – 2000 ppm olarak verilen 
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toksiklik seviyelerinin çok altında kaldığı görülmüştür. Arıtma çamurunun uygulandığı yılda dane 
mangan kapsamında yükselme görülmekle beraber. I. bakiye ve II. bakiye yıllarında benzer bir 
yükselme görülmemiştir.  
 
Çizelge 5. Deneme konularının yıllara göre toprak, yaprak ve dane mangan kapsamı üzerine 
etkileri (ppm) 

Buğday Denemesi(uygulama yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 8.77 94.44 17.90 
C 13.81 104.70 20.45 
D 15.08 143.90 22.99 

Buğday Denemesi(I. bakiye yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 11.66 97.60 27.95 
C 22.21 107.00 35.51 
D 24.75 118.20 30.41 

Buğday Denemesi(II. bakiye yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 9.48 62.43 27.03 
C 15.93 75.21 23.52 
D 18.45 86.01 22.56 
 
3.3.4. Arıtma Çamuru Uygulamasının Toprak ve Bitkinin Nikel Kapsamı Üzerine Etkileri 
 

Deneme alanlarının ve buğdayın analize tabii tutulan kısımlarının nikel kapsamları Çizelge 
6’da verilmiştir. Çizelge 6’nın incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, nikel kapsamı 88.8 ppm olan 
arıtma çamuru uygulaması, deneme alanlarının nikel kapsamında artışlara sebep olmuştur. Gerek 
uygulama yılında ve gerekse I. bakiye ve II. bakiye yıllarında B konusunun uygulandığı parsellerin 
nikel kapsamları arıtma çamuru uygulanan parsellerin nikel kapsamlarından daha düşük 
bulunmuştur. (Gedikoğlu ve ark.1998) 160 ppm nikel uygulamasının buğday için toksik olmadığını 
belirtmişlerdir. Bu bilgi ışığı altında, nikel kapsamı 88.8 ppm olan arıtma çamurunun araştırmada 
kullanılan miktarlarda uygulanması ile toprakta toksik seviyelere ulaşamayacağını söylemek 
mümkündür. 

 
Çizelge 6. Deneme konularının yıllara göre toprak, yaprak ve dane nikel kapsamı üzerine 
etkileri(ppm) 

Buğday Denemesi(uygulama yılı) Deneme konusu Toprak Yaprak Dane 
B 1.17 3.62 1.52 
C 1.59 3.21 1.65 
D 1.72 4.12 1.79 

Buğday Denemesi(I. bakiye yılı) Deneme konusu Toprak Yaprak Dane 
B 1.44 2.22 1.29 
C 1.96 2.73 1.87 
D 2.11 3.38 1.99 

Buğday Denemesi(II. bakiye yılı) Deneme konusu Toprak Yaprak Dane 
B 1.06 2.30 2.07 
C 1.07 1.64 2.09 
D 1.25 1.96 2.05 

 
Denemenin gerek uygulama yılında ve gerekse I. ve II. bakiye yıllarında buğday yapraklarının 

nikel kapsamlarında güvenilir bir artışa neden olmamıştır Arıtma çamuru uygulaması, buğday 
yapraklarında olduğu gibi, danesinde de düzenli ve güvenilir artışlara neden olmamıştır. Bununla 
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birlikte, buğday yapraklarının nikel kapsamı, (Şener ve ark. 1994) tarafında 16 ppm ile 46 ppm 
arasında değiştiği bildirilen toksiklik sınır değerlerinin çok altında kalmıştır. 
 
3.3.5. Arıtma Çamuru Uygulamasının Toprak ve Bitkinin Kadmiyum Kapsamı Üzerine Etkileri 
 

Kadmiyum kapsamı 8.8 ppm olan arıtma çamuru uygulaması sonucunda deneme yeri 
toprakları ile buğdayın yaprak ve danelerinin  kadmiyum kapsamları Çizelge 7’de verilmiştir. 

Çizelge 7’nin incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, deneme alanlarının kadmiyum 
kapsamları oldukça düşük seviyededir. Uygulanan arıtma çamurunun kadmiyum kapsamının da 
8.8 ppm gibi düşük seviyelerde olması bakımından arıtma çamuru uygulamaları toprak kadmiyum 
miktarında artışlar sağlamakla beraber bu artışlar oldukça düşük seviyede kalmıştır. Gerek 
uygulama yılında ve gerekse I.ve II. bakiye yıllarında arıtma çamuru uygulanan parsellerin 
kadmiyum kapsamları, B konusunun uygulandığı parsellerin kadmiyum kapsamlarından daha 
yüksek bulunmuştur. II. bakiye yılında ise arıtma çamuru uygulanan ve uygulanmayan konular 
arasında önceki yıllarda olduğu gibi bir farklılık görülmemiştir. Arıtma çamuru uygulaması ile toprak 
kadmiyum kapsamı (Gedikoğlu ve ark. 1998) tarafından toksiklik seviyesi olarak verilen 2.9 ppm 
değerine ulaşmamıştır.  

Arıtma çamuru uygulaması, buğday yapraklarının kadmiyum kapsamları üzerinde önemli 
ölçüde farklılıklara sebep olmamıştır. Deneme konuları arasında ortaya çıkan kısmi farklılaşmalar 
yıllar arasında benzerlik göstermemiştir. Bu bakımdan kadmiyum kapsamındaki değişmelerin 
deneme konularından kaynaklandığını söylemek mümkün olmamıştır. Bu çalışmada buğday 
yapraklarının kadmiyum kapsamlarının, (Gedikoğlu ve ark. 1998) tarafından toksiklik seviyesi 
olarak verilen 3.4 ppm değerine ulaşmadığı ve Vazquez-Alaecon ve ark. (2001) tarafından 
belirlenen değerlerin altında kaldığı görülmüştür. Arıtma çamuru uygulaması buğday yapraklarında 
olduğu gibi, danede de kadmiyum kapsamında artışa sebep olmamıştır. Bu çalışmada belirlenen 
buğday danelerinin kadmiyum kapsamı, (Vazquez-Alaecon et al 2001 ile Stevens et al. 2001) 
tarafından belirlenen değerlerin arasında yer almıştır. Uygulama ve II. bakiye yıllarında I. bakiye 
yılına göre biraz yüksek bulunan dane kadmiyum kapsamlarının, (Adams et al. 2004 ile 
Wojceiechowska-Mazurek et al.. 1994) tarafından belirlenen sınırlar üzerinde olduğu görülmekle 
beraber I bakiye yılında ilgili kaynaklarda belirtilen değerler arasında olmuştur.  
 
Çizelge7. Deneme konularının yıllara göre toprak, yaprak ve dane kadmiyum kapsamı üzerine 
etkileri (ppm) 

Buğday Denemesi(uygulama yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 0.05 0.60 0.15 
C 0.06 0.68 0.15 
D 0.07 0.60 0.16 

Buğday Denemesi(I. bakiye yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 0.05 0.32 0.06 
C 0.08 0.33 0.07 
D 0.08 0.39 0.08 

Buğday Denemesi(II. bakiye yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 0.06 0.45 0.14 
C 0.05 0.44 0.13 
D 0.06 0.48 0.15 
 
3.3.6. Arıtma Çamuru Uygulamasının Toprak ve Bitkinin Kurşun Kapsamı Üzerine Etkileri  
 

Kurşun kapsamı 132 ppm olan arıtma çamuru uygulanarak yürütülen denemelerden elde 
edilen toprak ve bitki analiz sonuçları Çizelge 8’de verilmiştir. 
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Çizelge 8. Deneme konularının yıllara göre toprak, yaprak ve dane kurşun kapsamı üzerine 
etkileri(ppm) 

Buğday Denemesi(uygulama yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 0.58 2.63 1.14 
C 0.82 2.30 1.22 
D 0.98 2.63 1.14 

Buğday Denemesi(I. bakiye yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 1.00 3.25 1.08 
C 1.40 3.42 1.20 
D 1.59 3.25 1.28 

Buğday Denemesi(II. bakiye yılı) 
Deneme konusu 

Toprak Yaprak Dane 
B 0.89 0.75 1.22 
C 0.94 0.96 1.19 
D 1.06 1.04 1.30 

 
Çizelge 8 ’de görülebileceği gibi, arıtma çamuru uygulamaları, toprakta kurşun kapsamını 

artırmıştır. Uygulama yılında arıtma çamuru uygulanmayan parsellerin kurşun kapsamları, arıtma 
çamuru uygulanan parsellerin kurşun kapsamlarından daha düşük bulunmuştur. I. bakiye ve II. 
bakiye yıllarında da benzer sonuçlar elde edilmiş ve zaman içerisinde toprak kurşun kapsamında 
bariz azalmalar görülmemiştir. (Gedikoğlu ve ark. 1998) 400 ppm kurşun uygulamasının buğdayda 
toksik etkiye sebep olmadığını bildirmektedir.  Kurşun kapsamı 132 ppm olan arıtma çamurunun 
deneme konularında belirtilen miktarlarda uygulanması durumunda toprak kurşun kapsamını toksik 
seviyelere yükseltmesi beklenmemelidir.  

Bu çalışmada, buğday yapraklarının kurşun kapsamları arasında deneme konularına göre 
güvenilir farklılıklar görülmemiş, deneme konuları arasında ortaya çıkan bu farklılaşmalar yıllar 
arasında benzerlik göstermemiştir. Bu bakımdan buğday yapraklarının kurşun kapsamındaki 
değişmelerin deneme konularından kaynaklandığını söylemek mümkün olmamıştır. Arıtma çamuru 
uygulaması buğday yapraklarında olduğu gibi, dane de kurşun kapsamında artışa sebep 
olmamıştır. 
 
4. Sonuç 
 

Arıtma çamuru, uygulandığı yıl bitki veriminde düşmeye sebep olmasının yanında toprakta 
potansiyel toksik element miktarlarının yükselmesine de sebep olmuştur. Ancak söz konusu 
elementlerin bitkiye aynı oranlarda geçmediği göz önüne alındığı takdirde verimdeki düşmelerin 
çimlenme dönemindeki genç bitkilerin denemelerde kullanılan arıtma çamurundaki yüksek tuz 
oranından zarar görmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu bakımdan arıtma çamurunun bitki 
besin maddeleri bakımından zengin olmasına rağmen yine bileşimine ve uygulanan miktara bağlı 
olarak toprakta tuzlanmaya ve toksik element birikimine sebep olacağı gözden uzak tutulmamalıdır. 
Arıtma çamuru uygulaması,. uygulama yılında verim kaybına sebep olmakla beraber; II., III., ve IV. 
bakiye yıllarında  buğdayda verim artışı sağlamıştır. Ancak 3.0 ton/da ve 6.0 ton/da arıtma çamuru 
uygulamalarının verim üzerinde etkileri farklı olmamıştır. Bu bakımdan optimum verim için 3 ton /da 
arıtma çamuru uygulaması yeterli olmuştur diyebiliriz. Ancak arıtma çamurunun bitki besin maddesi 
bakımından fakir alanlarda yalnızca gübre ihtiyacı yüksek olan bitkilerde verim artışı 
sağlayabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. 
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Arpa’da (Hordeum  vulgare L. conv. distichon ) Bazı Agronomik Karakterlerin 
Kalıtımı 
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Özet 

 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hububat tarımında verim üzerine en etkili öğelerden ‘başakta tane 

sayısı’ ve ‘başakta tane ağırlığı’ karakterlerinin kalıtımını araştırmak amacıyla, Todor ve Yerli siyah arpa 
anaçları ile onlardan türetilen 8’er adet F3 ve F4 ailesi 2006-2007 üretim yılında Akçakale’de denenmiştir. 
Anılan karakterlerin kalıtımı, ‘varyans komponentleri’ ve ebeveynler ile dölleri arasındaki ‘kovaryans’ tan 
yararlanarak regresyon yoluyla araştırılmıştır. Varyans komponentleri yoluyla anılan karakterlere ait dar 
anlamda kalıtım derecesi (h2n), her iki jenerasyonda da eklemeli varyansın tespit edilememesi nedeniyle 
hesaplanamamıştır. Geniş anlamda kalıtım derecesi (h2b), başakta tane sayısı için F3 jenerasyonunda tespit 
edilemezken F4 jenerasyonunda % 3.89 olarak, başakta tane ağırlığı için F3 jenerasyonunda % 35.71 ve F4 
jenerasyonunda % 5.66 olarak tespit edilmiştir. Ana-baba ve dölleri arası kovaryans ilişkilerinden ‘başakta 
tane sayısı’ için tahmin edilen ailelerin ortalama dar anlamda kalıtım dereceleri F3 için % 43.62- 60.86 
arasında değiştiği anlaşılmıştır. F4’de ise % 67.07-68.99 arasında değişmiştir ‘Başakta tane ağırlığı’ için h2n 
değeri F3’te % 64.97- 118.41 arasında değişmiştir. F4’de ise bu değer % 29.79-66.40 arasında değişmiştir 
Sonuç olarak her iki karakter için her iki jenerasyonda da seleksiyon yapılabileceği anlaşılmıştır.. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, Başakta tane sayısı, Başakta tane ağırlığı,  Varyans komponentleri, Kovaryans 
 

Inheritance of Some Agronomical Characteristics of Barley (Hordeum  
vulgare L. conv. distichon) 

 
Abstract 
 

This study aimed to investigate the inheritance of number of grain spike-1 (NOGS-1) and grain weight 
spike-1  (GWS-1)in barley. 8 F3 and F4 families derived from Todor and Yerli Arpa were tested in Akçakale in 
2006/07 crop growing season.   Components of variation and parent- offspring regression methods were 
used to estimate for narrow and broad heritability of mentioned agronomical characteristics.  Narrow 
heritability estimates (h2

n) for both characteristics in components of variation method could not be detected in 
both generations due to the absence of additive variation. In same method, broad heritability estimates (h2b) 
for number of grain spike-1 could not be detected in F3 generation. But this was 3.89% in F4.  Broad heritability 
estimates for grain weight spike-1 were 35.71%and 5.66% in F3 and F4 generations respectively. In parent 
offspring method, narrow sense heritability estimates for NOGS-1 in F3 generation varied between 43.62-
60.86% whereas this ranged from 67.07 to 68.99% in F4 generation Narrow sense heritability estimates for 
GWS-1 varied between 64.97% and 118.41% in F3 generation. Whereas this turned out be ranging 
from 29.79% to 66.40% in F4. It was concluded that selection can be practiced for both 
characteristics in both generations.  

 

Key Words: Barley, Grain number per spike, Grain weights per spike, Components of variance, Covariance 
 
1.Giriş 

 
Ülkemizde ekim alanı ve üretim bakımından buğdaydan sonra ikinci sırada yer alan arpa, 

dünyada son yıllarda fonksiyonel gıda sınıfında da önemli bir bitki türü haline gelmiştir. 2006 yılında 
Türkiye’de 8.600.000 ton, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 1.601.335 ton ve Şanlıufa’da 625.375 
ton arpa üretimi gerçekleştirilmiştir (Anonim 2007). Arpa tuza dayanıklılık, erken hasat edilebilirlik 
gibi özellikleri bakımından ekim nöbeti sistemlerinde kendine kolaylıkla yer bulabilen bir üründür 
(Öktem ve ark. 2005). Ülkemizde arpa üzerinde yapılan bazı çalışmalarda başakta tane sayısının 
13.95 adet ile 48.55 adet arasında, başakta tane ağırlığının ise 0.45 g ile 2.25 g arasında değiştiği 
bildirilmektedir (Turgut ve ark. 1997, Akıncı ve ark. 1999, Öztürk ve ark. 1999, Öktem ve Çölkesen 
2001, Alp 2003, Karahan 2005, Öktem ve ark. 2005). Öktem ve ark. (2005), Harran ovası yağışa 
dayalı koşullarında 25 adet iki sıralı arpa çeşidi ile 2000-2001 yıllarında yürüttükleri çalışmada 
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Todor çeşidine ait başakta tane ağırlığı değerlerinin yıllara göre 0.60 g ile 0.96 g arasında, başakta 
tane sayısı değerlerinin ise 19.70 adet ile 22.73 adet arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bilgen 
(1996), 1984-1985 yılarında Ege Bölgesinin değişik yörelerinden seçilen ve toplandıkları yerlere 
göre; A, B, C, X, Y, Z olarak gruplandırılan altı yabani arpa (H. spontaneum) materyali ile altı ticari 
arpa çeşidi (Kaya, Quantum, Zafer-160, Tokak 157-37, Yerçil-37 ve Cumhuriyet-50) arasındaki 
çoklu dizi (line x tester) analiz yöntemine göre elde edilen melezler arsından seçilen materyali 
kullanılarak, yedi ‘kültür x yabani arpa’ melezinde ebeveyn (P1, P2) ve açılan jenerasyonların (F2, 
F3) ortalama değerlerini kullanarak bitki boyu, başak boyu, başakta tane sayısı, başak verimi ve bin 
tane ağırlığı özelliklerine ilişkin gen etkilerini tahmin ettiğini, başak boyu için melezlerde yeterli bir 
genetik varyasyonun yaratılamadığı, tüm melezlerde bin tane ağırlığının kalıtımında epistasinin söz 
konusu olabileceğini belirlediğini ve buna karşın bitki boyu için 3, başakta tane sayısı için 4 ve 
başak verimi için 5 melezde eklemeli – dominantlık modelinin (m, d, h) geçerliliğini saptadığını 
bildirmiştir. Soylu (2001), Orta Anadolu şartları için uygun arpa ebeveyn ve melezleri belirlemek 
amacı ile 1988-1999 ve 1999-2000 vejetasyon dönemlerinde Konya ekolojik koşullarında yürüttüğü 
bir çalışmada çoklu dizi varyans analizi sonuçlarına göre, incelenen özellikler bakımından melezler 
arasında yeterli seviyede bir varyasyon bulunduğunu, incelenen özellikler içinde bitki boyunun 
kalıtımında eklemeli, diğer özelliklerin kalıtımında ise eklemeli olmayan gen etkilerinin rol 
oynadığını belirlediğini, geniş anlamda kalıtım derecesinin % 72 (başakta tane ağırlığı) ile % 99 
(başakta tane sayısı) arasında, dar anlamda kalıtım derecesinin ise % 4 (başakta tane ağırlığı) ile 
% 35 (bitki boyu) arasında değiştiğini bildirmiştir.  

Buğday’da konu ile ilgili yapılan çalışmalardan birinde; Genç ve ark. (1992), Şanlıurfa ve 
Ceylanpınar ilave sulanan koşullarında makarnalık buğdayda yürüttükleri iki adet çeşit verim 
denemesinde verim öğeleriyle verim arası ilişkileri incelemişler, yüksek verimli sulanan çevrede 
başakta tane sayısı ile verim arasında olumlu ilişkiler tespit etmişlerdir. Özberk ve Özberk (1993), 
Diyarbakır’da yaptıkları bir çalışmada yağışa dayalı koşullarda m2’ de başak sayısı, başakta tane 
sayısı ve 1000 tane ağırlığı ile tane verimi arasındaki çoklu ilişkilerin doğrusallıktan ziyade 
parabolik olduğunu tespit etmişlerdir. Korkut ve ark. (1993), makarnalık buğdayda yaptıkları bir 
çalışmada bitki başına tane verimi, 1000 tane ağırlığı, başakta başakçık sayısı, başakta tane 
sayısı, başak uzunluğu ile birim alan tane verimi arasında istatistiki önemde olumlu ilişkiler tespit 
etmişlerdir. Akkaya ve ark. (1996), Kahramanmaraş koşullarında makarnalık buğdayda yaptıkları 
bir çalışmada; başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı ile tane verimi arasında istatistiki 
önemde olumlu ilişkiler tespit etmişlerdir. Özberk ve ark. (2002), Şanlıurfa koşullarında ekmeklik 
buğdayda yaptıkları bir çalışmada yağışa dayalı koşullarda ‘başakta tane sayısı’ ve ‘başakta tane 
ağırlığı’ ile ‘tane verimi’ arasında istatistiksi önemde olumlu ilişkilerin bulunduğunu bildirmişlerdir. 
Özberk ve Özberk (2004), tane verimi ve bazı verim öğeleri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla 
25 makarnalık buğday çeşidini bölge verim denemeleri olarak Şanlıurfa da yağışa dayalı, Akçakale 
de ilave sulanan koşullarda 2000-2001 ürün yılında denemişlerdir. Kuru ve sulu koşullarda başakta 
tane sayısı ve başakta tane ağırlığı ile tane verimi arasında istatistiki önemde olumlu ilişkiler tespit 
ettiklerini, her iki koşulda da başakta tane ağırlığının tane verimi üzerine doğrudan etkilerinin 
olumlu ve önemli bulunduğunu, başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı karakterlerinin 
seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceğinin anlaşıldığını bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde buğday tarımında verim üzerine en etkili 
öğelerden olan ‘başakta tane sayısı’ ve ‘başakta tane ağırlığı’ karakterlerinin arpadaki kalıtımının 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Önceki yıllarda melezlemesi yapılan iki sıralı arpa anaçları (Todor, Yerli siyah) ve onlardan 

türetilen 8’er adet F3 ve F4 ailesi 2006-2007 sezonunda Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde tesadüf 
blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak denenmiştir. Parseller 3 m x 2 sıra (1,2m2) ve 20 
cm sıra arası mesafede sırt üzerinde oluşturulmuştur. Her tekerrürde 4 örnekleme yapılmıştır. 
Ekimle birlikte 6 kg da-1 saf azot ve 6 kg da-1 saf fosfor hesabıyla 20.20.0 kompoze gübre taban 
gübresi olarak uygulanmıştır. Mart ayı içerisinde 6 kg da-1 saf azot hesabıyla Amonyum nitrat üst 
gübre olarak uygulanmıştır. Dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı kimyasal mücadele 
ve süt olum döneminde 1 defa karık usulü sulama yapılmıştır.  

Karakterlerin kalıtımı ‘varyans komponentleri’ (Comstock and Moll 1963) ve ana-babalar ile 
döller arasındaki ‘kovaryans’ ilişkisinden yararlanarak hesaplanan regresyon ‘b’ değeri aracılığıyla 
araştırılmıştır. 
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Varyans komponentleri aracılığıyla kalıtım derecesi tahminlerinde Çizelge 1’deki gibi TARİST 
istatistik programı aracılığıyla elde edilen varyans analiz Çizelgesindaki ‘Kareler Ortalaması’ 
değerleri bu çizelgedeki ‘Beklenen Kareler Ortalaması’ değerlerine karşılık gelir.  

 
Çizelge 1. Kalıtım derecesi tahminlerinde varyans analiz çizelgesi değerlerine karşılık gelen 
varyans komponentleri 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F3 ve F4 Dölleri 
Beklenen Kareler 

Ortalaması 
Blok r-1 KO1 ∂2

w + s ∂2
e + st ∂2

r 
Aile t-1 KO2 ∂2

w + s ∂2
e + sr ∂2

b 
Blok*Aile (r-1)(t-1) KO3 ∂2

w + s ∂2
e 

Hata rt(s-1) KO4 ∂2
w 

Genel (rts)-1   
r: tekerrür, t: aile , s: örnekleme  

 
F3  jenerasyonunda dar ve geniş anlamda kalıtım derecelerinin tahmini için varyans analiz 

Çizelgesindaki kareler ortalaması değerleri kullanılarak beklenen kareler ortalaması sütunundaki 
formüllerden hem anaçlar hem de döller için ∂2

b ve ∂2
w  değerleri hesaplanır. Daha sonra ∂2w (döl) - 

∂2w (anaç) =1/2V(D) + 1/2 V(H),  ∂2b (döl) - ∂2w (anaç) =1/2V(D) + 1/4 V(H) formülleri yardımıyla 
dominant varyans “V(H)”, eklemeli varyans “V(D)”, çevresel varyans [V(Ç)= ∂2w(anaç) + ∂2b(anaç) 
+ ∂2r +∂2e ], fenotipik varyans [V(F)=V(G)+V(Ç)] ile genotipik  varyans [V(G)=V(D)+V(H)] tespit 
edilir. Elde edilen bu değerler kullanılarak kalıtım dereceleri h2n=V(D)/V(F), h2b=V(G)/V(F) tahmin 
edilir (Yıldırım ve ark.,1979). 

F4 jenerasyonunda  Çizelge 1’de verilen KO ve BKO değerlerinden yaralanıp denemelerin 1 
yıl ve 1 lokasyonda yürütülmesi (model 1) dikkate alınarak sadece h2b tahminleri yapılabilir 
(Yıldırım ve ark.,1979)  Bunun için; BKO’lar yardımıyla ∂2b ve ∂2e hesaplanır. ∂2f = ∂2b + ∂2e 
formülünden yararlanarak fenotipik varyans bulunur.  Böylece h2b =∂2b/∂2f  formülü yardımıyla 
geniş anlamda kalıtım derecesi tahmin edilir (Yıldırım ve ark.,1979).Ebeveyn, ebeyen ortalaması ve 
dölleri arası regresyon ilişkilerinden yararlanarak aşağıdaki eşitlikler yardımıyla dar anlamada 
kalıtım derecelri tahmin edilmiştir; h2n=2 Cov(y*x1) x 100 ,  h2n=2 Cov(y*x2) x 100, h2n=2 
Cov(y*x¯) x 100 ( Yıldırım ve ark., 1979). Ayrıca tehmin edilen dar anlamda kalıtım derecelerinin 
standart sapmaları da aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenmiştir; Std. Sapma (h2n)= √ V(b)= √ 1/n-
2[V(y)/V(x)- b2]. 

Verilerin analizinde TARİST (Açıkgöz ve ark., 1994) ve EXCEL bilgisayar programlarından 
yararlanılmıştır. 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
3.1. Varyans Komponentleri 
3.1.1. Başakta Tane Sayısı 

 
Yapılan sayımlar sonucunda başakta tane sayısı değerleri ana-babalarda 16.42 – 22.33 adet 

arasında, F3 ailelerinde 18.33 – 23.67 adet arasında değişmiştir. F3 jenerasyonunda ‘başakta tane 
sayısı’ için anaçlar ve döller ayrı varyans analizine alınmış olup sonuçlar Çizelge 2 ve 3’te 
verilmiştir. 

 
Çizelge 2. Başakta tane sayısı için ana-babalara (F3 Jenerasyonu İçin) ait varyans analiz çizelgesi 
Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması Hesap. F 
Blok 2 42.250 21.125 1.754ns 
Aile 1 210.042 210.042 17.443*** 
Blok*Aile 2 30.583 15.292 1.270ns 
Hata 18 216.750 12.042  
Genel 23 499.625 21.723  
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Çizelge 3. Başakta tane sayısı için döllere (F3 Jenerasyonu İçin) ait varyans analiz çizelgesi 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması Hesap. F 
Blok 2 21.583 10.792 0.950ns 
Aile 7 237.573 33.939 2.988** 
Blok*Aile 14 100.083 7.149 0.629ns 
Hata 72 817.750 11.358  
Genel 95 1.176.990 12.389  

 
Hesaplamalar sonucunda başakta tane sayısı için anaçlara ait ∂2w= 12.042, ∂2b= 16.229 ve 

döllere ait ∂2w= 11.358, ∂2b=2.232 olarak tespit edilmiştir. Hesaplamalardan elde ettiğimiz varyans 
komponentlerini kullanarak aşağıdaki şekilde kalıtım dereceleri tahmin edilmeye çalışılmıştır;  

Aile içi varyans = (∂2w(döl)- ∂2w(ebeveyn)) = (11.358-12.042) = 0 = 1/2V(D) + 1/2V(H) 
Aileler arası varyans = (∂2b(döl)- ∂2b(ebeveyn)) = (2.232-16.229) =  0 = V(D) + 1/4V(H) 
F3 generasyonunda aile içi varyans ve aileler arası varyans sıfır olduğu V(D) ve V(H) tahmin 

edilememiş ve böylece başakta tane sayısına ait ne dar anlamda ne de geniş anlamda kalıtım 
dereceleri tahmin edilebilmiştir. Farklı araştırıcılar (Genç ve ark. 1992, Özberk ve Özberk 1993, 
Korkut ve ark. 1993, Akkaya ve ark. 1996, Özberk ve ark, 2002,  Özberk ve Özberk 2004 )  
‘başakta tane sayısı’ ile ‘tane verimi’ arasında önemli ilişkiler olduğunu bildirmiştir. 

F4 jenerasyonunda yapılan sayımlar sonucunda başakta tane sayısı değerleri ana-babalarda 
15.75 – 19.17 adet arasında, F4 ailelerinde 18.17 – 21.25 adet arasında değişmiştir. F4 
jenerasyonunda başakta tane sayısı için anaçlar ve döller ayrı varyans analizine alınmış olup 
sonuçlar Çizelge 4 ve 5’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4. Başakta tane sayısı için ana-babalara (F4 Jenerasyonu İçin) ait varyans analiz çizelgesi 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması Hesap. F 
Blok 2 102.083 51.042 4.052* 
Aile 1 70.042 70.042 5.560* 
Blok*Aile 2 11.083 5.542 0.440ns 
Hata 18 226.750 12.597  
Genel 23 409.958 17.824  
∂2

w =12.597,  ∂2
w+ 4 ∂2

e = 5.542  
 
Çizelge 5. Başakta tane sayısı için döllere (F4 Jenerasyonu İçin) ait varyans analiz çizelgesi 
Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması Hesap. F 
Blok 2 11.083 5.542 0.336ns 
Aile 7 144.000 20.571 1.246ns 
Blok*Aile 14 193.750 13.839 0.838ns 
Hata 72 1.188.500 16.507  
Genel 95 1.537.333 16.182  

∂2
w = 16.507,  ∂2

w+ 4 ∂2
e = 13.839 

V(G)=∂2
w+s∂2

e + sr ∂2
b=(20.571-13.89)/12=0.561 

V(F)  = V(G) + ∂2
e(anaç) =0.561 + 13.839 = 14.4 

h2b = V(G)/V(F) =0.561/14.4 =  % 3.89 

 
3.1.2. Başakta Tane Ağırlığı 

 
Yapılan ölçümler sonucunda başakta tane ağırlığı değerleri ana-babalarda 0.66 – 1.0 g 

arasında, F3 ailelerinde 0.84 – 1.04 g arasında değişmiştir. F3 jenerasyonunda başakta tane ağırlığı 
için anaçlar ve döller ayrı varyans analizine alınmış olup sonuçlar Çizelge 6 ve 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 6. Başakta tane ağırlığı için ebeveynlere (F3 Jenerasyonu İçin) ait varyans analiz çizelgesi 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması Hesap. F 
Blok 2 0.024 0.012 0.343ns 
Aile 1 0.707 0.707 20.118*** 
Blok*Aile 2 0.023 0.012 0.330ns 
Hata 18 0.632 0.035  
Genel 23 1.386 0.060  

 
∂2

w= 0.035, ∂2
b=0.0579 

Çizelge 7. Başakta tane ağırlığı için döllere (F3 Jenerasyonu İçin) ait varyans analiz çizelgesi 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması Hesap. F 
Blok 2 0.068 0.034 0.924ns     
Aile 7 0.552 0.079 2.144*      
Blok*Aile 14 0.523 0.037 1.017ns     
Hata 72 2.646 0.037  
Genel 95 3.789 0.040  
 

∂2
w= 0.037, ∂2

b=0.0035 

Aile içi varyans = (∂2
w(döl)- ∂2

w(ebeveyn)) = 

 (0.037-0.035) = 0.002 =1/2V(D) + 1/2V(H) 
Aileler arası varyans = (∂2

b(döl)- ∂2
b(ebeveyn)) = (0.0035-0.0579) = 0 = V(D) + 1/4V(H) 

2 x0.002 =V(D) + V(H)  
-          0 = V(D) + 1/4V(H) 
0.004-0 = -V(D)-1/4V(H)+V(D)+V(H) => 0.004 = 3/4V(H) => V(H) = 0.005. Ancak bu değer 

0.004’ ten yüksek olamayacağı için  V(H)=0.004 olarak alınır. 
V(G) = 0+0.004= 0.004 
Çevresel varyans “V(Ç)”= 0.0037+0.0035+0+0= 0.0072 
V(F) = V(G)+V(Ç) = 0.004+0.0072 = 0.0112 
h2n=V(D)/V(F)= 0/0.0112 = 0 
h2b = V(G)/V(F) = 0.004/0.0112 = % 35.71 
F3 jenerasyonunda eklemeli varyans “V(D)” tespit edilemediği için başakta tane ağırlığına ait 

dar anlamda kalıtım derecesi tahmin edilememiştir. Fakat geniş anlamda kalıtım derecesi % 35.71 
olarak tahmin edilmiştir. 

F4 jenerasyonunda yapılan ölçümler sonucunda başakta tane ağırlığı değerleri ana-babalarda 
0.69 – 0.77 g arasında, F4 ailelerinde 0.71 – 0.97 g arasında değişmiştir. F4 jenerasyonunda 
başakta tane ağırlığı için anaçlar ve döller ayrı varyans analizine alınmış olup sonuçlar Çizelge 8 ve 
9’da verilmiştir. 

Çizelge 8. Başakta tane ağırlığı için ana-babalara (F4 Jenerasyonu İçin) ait varyans analiz çizelgesi 
Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması Hesap. F 
Blok 2 0.205 0.103 1.824ns 
Aile 1 0.037 0.037 0.651ns 
Blok*Aile 2 0.049 0.024 0.433ns 
Hata 18 1.012 0.056  
Genel 23 1.302 0.057  
∂2

w = 0.056, ∂2
w+ 4 ∂2

e = 0.024 
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Çizelge 9. Başakta tane ağırlığı için ebeveynlere (F4 jenerasyonu İçin) ait varyans analiz çizelgesi 
Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması Hesap. F 
Blok 2 0.004 0.002 0.056ns 
Aile 7 0.664 0.095 2.686* 
Blok*Aile 14 0.775 0.055 1.567ns 
Hata 72 2.543 0.035  
Genel 95 3.987 0.042  

∂2
w = 0.035 

∂2w+ 4 ∂2e = 0.055 
V(G)= ∂2w + s ∂2e + sr ∂2b = (0.095-0.055)/12 = 0.0033 
V(F)  = V(G) + ∂2e(anaç) = 0.0033 + 0.055 = 0.0583 
h2b =  0.00331/0.0583 = 0.0566 = % 5.66 
Yapılan hesaplamalar aracılığıyla F4 jenerasyonunda başakta tane ağırlığı için geniş anlamda 

kalıtım derecesi % 5.66 olarak tahmin edilmiştir. Farklı araştırıcılar (Özberk ve Özberk 1993, 
Akkaya ve ark. 1996, Özberk ve ark, 2002,  Özberk ve Özberk 2004 )  ‘başakta tane ağırlığı’ ile 
‘tane verimi’ arasında önemli ilişkiler olduğunu bildirmiştir. 
 
3.2. Kovaryans Analizleri 
3.2.1. Başakta Tane Sayısı 

 
Başakta tane sayısı için ana-babalar, ana-baba ortalaması ve dölleri arasında yapılan 

kovaryans analizleri sonucunda elde edilen değerler Çizelge 10’da verilmiştir. 
‘Başakta tane sayısı’ için h2n değeri F3’te bazı aileler için covaryansın negatif olması nedeniyle 

dar anlamda kalıtım derecesi tahmin edilememiştir. Tahmin edilen ailelerin ortalama kalıtım 
dereceleri ve bunun standart hatası dikkate alındığında bu değerlerin % 43.62- 60.86 arasında 
değiştiği anlaşılmıştır. F4’de ise dar anlamda kalıtım derecesi % 67.07-68.99 arasında değişmiştir. 
(Çizelge 10). 

Çizelge 10. Başakta tane sayısı için F3 ve F4 ailelerinde 1. ebeveyn, ebeveyn ortalaması.ve 
2.ebeveyn ve üzerinden kovaryans metoduyla elde edilen dar anlamda kalıtım dereceleri 

Aile F3 için h2n (%) b=2[Cov(y*x1)] F3 için h2n (%) b=2[Cov(y*x¯)] F3 için h2n (%) b=2[Cov(y*x2)] 

1 2.45 0.0 0.0 
2 0.0 1.04 17.19 
3 48.70 75.94 0.0 
4 0.0 0.0 0.0 
5 0.0 56.70 68.58 
6 0.0 0.0 80.71 
7 73.32 93.63 0.0 
8 50.09 76.98 0.0 

Ort. 43.62±26.24 60.86±51.16 55.49±27.85 

Aile F4 için h2n (%) b=2[Cov(y*x1)] F4 için h2n (%) b=2[Cov(y*x¯)] F4 için h2n (%) b=2[Cov(y*x2)] 

1 98.76 64.70 19.92 
2 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 0.0 
4 67.64 131.86 130.42 
5 59.25 88.15 77.76 
6 103.63 107.24 73.40 
7 0.0 13.09 33.83 
8 15.69 0.95 0.0 

Ort. 68.99±37.0 67.67±36.11 67.07±27.38 
y: döl, x1:birinci anaç, x2: ikinci anaç, x¯: ebeveyn ortalaması 
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3.2.2. Başakta Tane Ağırlığı 
 
Başakta tane ağırlığı için ebeveynler ve dölleri arasında yapılan kovaryans analizleri 

sonucunda elde edilen değerler Çizelge 11’de verilmiştir. 

Ana-babalar ve dölleri arası kovaryans ilişkilerinden ‘başakta tane ağırlığı’ için h2n değeri F3’te 
% 64.97- 118.41 arasında değişmiştir. F4’de ise bu değer % 29.79-66.40 arasında 
değişmiştir.(Çizelge 11). 
 
Çizelge 11. Başakta tane ağırlığı için F3 ve F4 ailelerinde 1. ebeveyn, ebeveyn ortalaması.ve 
2.ebeveyn ve üzerinden kovaryans metoduyla elde edilen dar anlamda kalıtım dereceleri 

Aile F3 için h2n (%) b=2[Cov(y*x1)] F3 için h2n (%) b=2[Cov(y*x¯)] F3 için h2n (%) b=2[Cov(y*x2)] 
1 57.49 0.0 0.0 
2 120.66 179.18 0.0 
3 141.60 156.96 0.0 
4 0.0 0.0 0.0 
5 14.74 0.0 0.0 
6 0.0 0.0 0.0 
7 0.0 19.09 64.97 
8 62.19 0.0 0.0 

Ort. 79.34±36.80 118.41±82.42 64.97±34.28 
Aile F4 için h2n  (%) b=2[Cov(y*x1)] F4 için h2n (%) b=2[Cov(y*x¯)] F4 için h2n (%) b=2[Cov(y*x2)] 
1 120.99 78.75 40.91 
2 67.56 97.04 60.13 
3 0.0 0.0 0.0 
4 56.61 0.0 0.0 
5 112.91 58.10 27.36 
6 34.89 12.83 4.86 
7 49.22 30.69 15.70 
8 23.97 0.0 0.0 

Ort.  66.60±44.66 55.48±27.51 29.79±16.43 
y: döl, x1:birinci anaç, x2: ikinci anaç, x¯: ebeveyn ortalaması 

 
4. Sonuç ve Öneriler 

 
Varyans komponentleri aracılığı ile ne F3 ne de F4 jenerasyonunda ‘başakta tane sayısı’ için 

h2n değerlerinin tahmin edilemeyişi bu metodun yetersiz kaldığını, ‘başakta tane ağırlığı’ için 
tahmin edilen h2b değerleri anılan karakter için seleksiyonun daha ileri jenerasyonlarda yapılması 
gerektiğini göstermektedir. 

Ana-babalar ve dölleri arası kovaryans ilişkilerinden ‘başakta tane sayısı’ için h2n değerlerinin 
genel anlamda F4’te F3’e göre daha yüksek olması beklenen bir durumdur ve ‘bu karakter için her 
iki jenerasyonunda da seleksiyon yapılabileceği anlaşılmıştır. ‘Başakta tane ağırlığı’ için ise F4 de 
bulunan kalıtım dereceleri F3’ te bulunanlara göre daha yüksektir. Bu beklentilerin tersine bir 
durumdur ve deneme hatalarının varlığına işaret etmektedir. Buna karşın bu karakter için de anılan 
jenerasyonlarda seleksiyon yapılabileceği anlaşılmıştır.  

Dar anlamda kalıtım derecelerinin güvenilirliği deneme yapılmadan önce belirlenen ön 
koşullara harfiyen uyulmasına bağlıdır.Deneme deseni, parsel büyüklüğü, örnekleme sayısı, 
parselde bitki sıklığı, tekerrür sayısı ve genotip x çevre interaksiyonları kalıtım tahminlerinin 
hesabını etkilemektedir. ..(Yıldırım et al., 1979). Varyans komponentleri metoduyla bulunan kalıtım 
derecelerinde olduğu gibi bir yıl ve bir lokasyonda kurulan denemelerin verdiği sonuçların 
güvenilirliği azdır. Çünkü kalıtım derecesi hesabında paydada yer alan fenotipik varyans iyi tahmin 
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edilememiştir. Ayrıca tahmin edilen kalıtım derecelerinin standart hataları düşük olmalıdır. ( 
Falconer, 1960). Falconer (1960) ebeveyn ve dölleri arası regresyon ilişkilerinden bulunan kalıtım 
derecelerinin standart hatalarının daha düşük olduğunu göstermesine karşın burada bulunan 
değerler oldukça yüksektir.. Buna karşın Gilbert (1973) ‘in belirttiği gibi bu metot varyans 
komponentleri metoduna kıyasla daha güvenilirdir. Bazı kalıtım derecesi tahminleri bu metotta 
1’den büyük bulunmuştur. Bu husus analiz öncesi gerekli transformasyonlar yapılarak giderilebilir. 

Sonuç olarak her iki karakter için her iki jenerasyonda da seleksiyon yapılmasının mümkün 
olduğu, seleksiyona F3 jenerasyonunda başlanmasının ıslah açısından istenen genotipleri bir an 
önce seçme bakımından önem arz etmektedir. 
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Bazı Buğday (Triticum sp.), Arpa (Hordeum vulgare L.) ve Tritikale 
(xTriticosecale) Çeşitlerinin Kök Lezyon Nematodu (Pratylenchus thornei, 

Sher & Allen 1953)’na Karşı Dayanıklılıkları Üzerine Araştırmalar 
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Özet 

 
Bu çalışma Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde kontrollü sera koşullarında yürütülmüş olup 

çalışmada  bazı buğday, arpa ve tritikale çeşitlerinin Kök Lezyon Nematodu (Pratylenchus  thornei,  Sher & 
Allen 1953)’na karşı dayanıklılıklarının test  edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma tesadüf  blokları deneme 
desenine göre 7 tekerrürlü olarak kurulmuş ve inokulasyon yoğunluğu 400 P. thornei/bitki olarak 
uygulanmıştır. İnokulasyondan 9 hafta sonra, yaklaşık olarak başaklanma döneminde bitkiler hasat edilerek 
köklerden elde edilen nematodların sayımı yapılmıştır.  

Nematod sayısı bakımından çeşitler arasında istatistiki  olarak 0,05 düzeyinde farklılık gözlenmiştir. 
Denemede kullanılan arpa çeşitlerinin dayanıklı, makarnalık buğday çeşitlerinin hassas, ekmeklik buğday ve 
tritikale çeşitlerinin ise orta dayanıklı ve orta hassas oldukları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda mevcut çeşitler 
P. neglectus’a karşı da test edilmiş olup çeşitler arasında istatistiki olarak 0,05 düzeyinde  farklılık 
gözlemlenmiştir. Dayanıklı çeşitlerin ıslah programında kullanılması uygun görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Pratylenchus spp.,  Dayanıklılık, Buğday, Arpa, Tritikale 
 
The Study on the Resistance of Some Wheat (Triticum sp.), Barley (Hordeum 

vulgare L.) and Triticale (xTriticosecale)  Varieties to the Root Lesion 
Nematode (Pratylenchus  thornei,  Sher & Allen 1953) 

 
Abstract 

 
This study was conducted in controlled greenhouse environment at Anatolian Agricultural Research 

Institute. The objective of the study was to test resistance of some wheat, barley and triticale genotypes 
against Root Lesion Nematode (Pratylenchus  thornei,  Sher and Allen, 1953). The experiment was set up in 
Randomized Complete Block Design with 7 replications and the applied inoculation density was 400 P.thornei 
/ plant. 9 weeks after the inoculation, approximately around heading time, plants were harvested and the 
nematodes extracted from roots were counted.  

A difference significant at 0.05 level was found among nematode countings of the genotypes. The barley 
genotypes involved in the experiment were observed to be resistant, durum wheat genotypes were 
susceptible and bread wheat and triticale genotypes were moderately resistant or moderately susceptible. At 
the same time, these genotypes were tested againist P. neglectus and a difference significant at 0.05 level 
was found among nematode countings of the genotypes. Resistant genotypes were selected to be used in 
breeding programs. 
 
Key Words: Pratylenchus spp., Resistance , Wheat, Barley, Triticale 
 
1. Giriş 
 

Ülkemizde, 14 milyon hektarlık tahıl ekiliş alanı içerisinde, buğday ekiliş alanı 9,4 milyon 
hektar ile ilk sırada yer almaktadır. Toplam yıllık üretimimiz 21 milyon ton düzeyinde olup verim ise 
2234 kg/ha ile dünya ortalamasının altında gerçekleşmektedir (Anonim 2004). Artan buğday 
ihtiyacını karşılamak amacıyla dünyada, ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşları buğday verim 
ve kalitesini arttırmak amacıyla yoğun çaba göstermektedirler. Bu çabalar sonucu yatmaya, 
hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık, kışa, kurağa ve sıcağa tolerans ve yetiştirme tekniği 
açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir (Yıldırım  2005). Arpa daha çok hayvan yemi, bira ve 
diğer içkilerin yapımında ana tahıl olarak önem taşır. Geri kalmış  ülkelerin bazı bölgelerinde insan 
gıdası olarak tüketilmektedir. Ülkemizde arpa ekim alanı 3,5 milyon hektar, üretim 9 milyon ton, 
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verim 257 kg/da ’dır (Yürür 1998). Tritikale daha çok hayvan yemi olarak kullanılmakla birlikte % 25 
oranında buğdayla paçal edilerek ekmeklik yapımında kullanılmaktadır. 

Ülkemiz koşulları için son yıllarda tescil edilen Tatlıcak 97, Mikham 2002, Karma 2000, Presto 
2000 hayvan yemi olarak kullanılmaktadır (Anonim 2004). 

Kök lezyon nematodu Pratylenchus thornei polifag bir tür olup, 19 botanik familyaya mensup 
farklı bitkilerde zarar yapmaktadır. Bunların içinde temel besin maddelerinden olan tahıllar, 
baklagiller ve patates gibi bitkilerde bulunmaktadır  (Evans and Webb 1989). Pratylenchus spp. 
konukçu bitkilerin çoğunda köklerde lokal nekrotik alanlar oluşturduğu için lezyon nematodları 
olarak adlandırılmıştır. Hayat devresinin bütün gelişme dönemlerinde, kök içinde ve kökler ile 
toprak arasında serbestçe hareket eder. Bu nematod kök korteks hücrelerinin ölümüne ve lokal 
lezyonlara sebep olur (Dropkin 1980). P. thornei hassas buğday çeşitlerinde yüksek oranda verim 
kayıplarına sebep olmaktadır. Avustralya’da %38-85 oranında ve Meksika’da %32 oranında verim 
kaybına  sebep olmuştur (Van Gundy et al. 1974). Orta Anadolu Bölgesinde kışlık buğday ekim 
alanlarında Haziran 2000’de sörvey yapılmış ve yaklaşık her 50 km’de bir örnekleme yapılarak 
toplam 30 adet toprak ve bitki örneği toplanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda toprak 
örneklerinin yaklaşık % 40’nda P.thornei ve/veya P.neglectus bulunmuştur (Nicol et al. 2002). 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Çalışmada materyal olarak, Orta Anadolu Bölgesi buğday ekim alanlarından izole edilen ve 

sonra Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü patoloji bölümünde havuç disk metodu 
(Moody et al.1973) tekniği ile çoğaltılan Pratylenchus thornei ve P. neglectus; Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü (Eskişehir)  tarafından geliştirilen 9 ekmeklik, 3 makarnalık buğday, 4 arpa, 2 
tritikale çeşidi; Tarla Bitlileri Merkez Araştırma Enstitüsü (Ankara) tarafından geliştirilen 1 ekmeklik, 
1 makarnalık buğday çeşidi ve 1 arpa çeşidi;  Bahri Dağdaş Uluslar Arası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü (Konya) tarafından geliştirilen 1 ekmelik buğday, 1 tritikale; Uluslararsı Mısır ve Buğday 
Araştırma Merkezi’nden (CIMMYT, Meksika) temin edilen Avustralya orijinli 6 ekmeklik buğday 
çeşidi kullanılmıştır  (Çizelge 1).  

 
2.1. Arazi Çalışmaları 

 
Mart ayında Orta Anadolu  Bölgesi  buğday ekim alanlarından sistematik örnekleme metodu 

ile toprak örneği alınmış  ve örnek alınan bölge koordinatları GPS (Global Pozitioning System) ile 
tespit edilmiştir. Toprak örnekleri yaklaşık 20 cm derinlikten alınmıştır. Bu amaçla farklı en az 20 
noktadan toplam 3 kg toprak örneği alınarak laboratuara getirilmiş ve 10 °C’ de muhafaza 
edilmiştir. 
 
2.2. Laboratuvar Çalışmaları 
2.2.1. Toprak Örneklerinden Kök Lezyon Nematodunun Elde Edilmesi 
 

Alınan toprak örneklerinden Elek Metodu (Whitehead) kullanılarak nematodlar ekstrakte 
edilmiştir ve bu amaçla 50 cm uzunluğunda, 35 cm genişliğinde, 5 cm derinliğinde kaplar 
kullanılmıştır. Daha sonra 20 mikronluk filtre kullanılarak nematodlar düşük hacimdeki su içerisinde 
toplanmıştır.  Müteakibinde P. thornei ve P. neglectus türüne dahil olanlar izole edilmiştir.  

 
2.2.2. Bitki Köklerinden Kök Lezyon Nematodunun Elde Edilmesi 

 
Hasat edilen bitki kökleri iyice yıkandıktan sonra köklerden Elek Huni Metodu ve sisleme 

tekniği ile nematodlar elde edilmiştir. Bu amaçla kökler, huni üzerinde bulunan ve filtre kağıdı 
içeren kaplar içine küçük parçalar halinde kesilmiş ve mister denilen makinanın içine 
yerleştirilmiştir. Misterin çalışması her 5 dakikada 15 saniye süreyle sisleme şeklinde su 
püskürtecek şekilde dizayn edilmiştir. Kökler mistere konulduktan 3 gün sonra çıkarılmış ve huninin 
alt kısmındaki, köklerden ayrılan ve dibe çöken nematodları ihtiva eden  su (yaklaşık 20 ml) film 
kutularında toplanmıştır. 
 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 573

2.2.3. Kök Lezyon Nematodlarının Çoğaltılması ve Kitle Üretimi 
 
Köklerden veya topraktan elde edilen nematodlar havuç disk metodu tekniği ile çoğaltılmıştır 

(Moody et al. 1973). Bu amaçla 3 cm genişliğinde bir petri içerisinde toplanan kök lezyon 
nematodlarının % 0,1’lik streptomaycine ile yüzey sterilizasyonu yapılmış ve 3 defa saf sudan 
geçirilmiştir. Daha sonra sağlam ve taze havuçlar % 95’lik etil alkolde 5 dakika bekletildikten sonra 
kabukları soyulmuş ve 1 cm genişliğinde dilimlenmiştir. Her bir havuç dilimi 3 cm genişliğinde steril 
petri içerisine konulmuş olup her bir dilim üzerine 1 adet P. thornei bırakılmıştır. Kontaminasyonu 
engellemek amacıyla petriler parafilm ile kapatılmıştır. Bu çalışmaların hepsi steril kabin içerisinde 
yürütülmüştür. Daha sonra nematod içeren petriler 18 ºC deki inkübatör içerisine yerleştirilmiştir. 
Yaklaşık 3 aylık zaman zarfında nematodların yeterli miktarda çoğaldıkları görülmüştür. Çoğalma 
sonucunda petri içerisindeki havuç dilimleri bistüri ile çok ince parçalara ayrılmış olup saf ve steril 
su ilave edildikten sonra yaklaşık 3 saat bekletilmiştir. Suya geçen nematodlar 20 mikronluk 
filtreden geçirilerek düşük hacimdeki su içerisinde toplanmıştır. 
 
Çizelge 1. Denemede kullanılan çeşitler ve çeşitlerin geliştirildiği kuruluşlar 

Anadolu Tarımsal Araştırma  Enstitüsü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

1 Gerek (Ekmeklik buğday) 19 Bayraktar (Ekmeklik buğday) 
2 Altay (Ekmeklik buğday) 20 Kızıltan (Makarnalık buğday) 
3 Bezostaya (Ekmeklik buğday) 21 Tarm (Arpa) 
4 Harmankaya (Ekmeklik buğday)     
5 Süzen (Ekmeklik buğday)     
6 Sultan (Ekmeklik buğday) Bahridağdaş UluslararasıTarımsal  Araşırma Ensitüsü  
7 Sönmez (Ekmeklik buğday) 22 Karahan (Ekmeklik buğday) 
8 Kıraç (Ekmeklik buğday) 23 Tatlıcak (Tritikale) 
9 Soyer (Ekmeklik buğday)     

10 Kunduru (Makarnalık buğday)     
11 Yelken (Makarnalık buğday)     
12 ES03 KM11 (Makarnalık buğday) CIMMYT 
13 Erginel (Arpa) 24 Gatcher (Ekmeklik buğday) 
14 Kalaycı (Arpa) 25 GS50A (Ekmeklik buğday) 
15 İnce (Arpa) 26 TRIDENT (Ekmeklik buğday) 
16 Çıldır (Arpa) 27 MACHETE (Ekmeklik buğday) 
17 Karma (Tritikale) 28 CROC (Ekmeklik buğday) 
18 ES04 TR2 (Tritikale) 29 AUS4930 (Ekmeklik buğday) 
 
2.2.4. Tohum Sterilizasyonu ve Çimlenme 
 

Denemede kullanılan çeşitlere ait tohumlar üniform büyüklükte seçilmiş % 96’lık alkolde 5 
dakika bekletildikten sonra % 4.5’luk sodyum hipoklorit içerisinde yüzey sterilizasyonu için 10 
dakika bekletilmiştir. Tohumlar steril saf su ile üç defa durulandıktan sonra 9 cm çapındaki plastik 
petriler içerisinde bulunan filtre kağıtlarının üzerine yaklaşık her petriye 20 adet tohum olacak 
şekilde konulmuştur. Filtre kağıtları steril saf su ile ıslatıldıktan sonra sıcaklığı 20 ºC ve karanlık 
olan inkubatörde 48 saat süreyle bekletilmiştir. Denemede kullanılan materyalin çoğunluğu mutlak 
kışlık olduğu için inkubatörden çıkarılan tohumlar 2 ºC’de 3 hafta süreyle buzdolabında 
bırakılmıştır. Böylece bitkilerin vernelizasyon ihtiyacı karşılanmıştır.  
 
2.3. Sera Çalışmaları 
 

Deneme kontrollü sera koşullarında, tesadüf blokları deneme deseninde 7 tekerrürlü olarak 
kurulmuş ve bu amaçla 2 cm genişliğinde ve 12 cm uzunluğunda plastik tüpler kullanılmıştır. 
Denemede kullanılan toprak karışımı 70:29:1 (Kum:toprak:organik madde) olarak belirlenmiştir. 
P.thornei ve P. neglectus inokulasyonu, Feekes skalasına göre buğday bitkilerinin  2. gelişme 
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devresinde (kardeşlenme başlamadan önce, sadece ana sürgünün olduğu dönem) yapılmıştır. 
İnokulasyon yoğunluğu 400 P.thornei/bitki’dir. İnokulasyon mikropipet ile yapılmıştır. 
 
2.3.1. Toprak Hazırlığı ve Sterilizasyonu 
 

Gerek toprak, gerekse kum ve organik madde 1 mm’lik eleklerle elendikten sonra elektrikle 
çalışan fırın içerisinde 110 ºC de 3 saat süreyle bekletilerek steril edilmiştir. Fırından çıkarılan 
topraklardan  70:29:1 (sırasıyla; kum:toprak:organik madde) olacak şekilde karışım hazırlanmıştır 
ve ekim yapılacak tüpler ekim derinliği seviyesine kadar karışım ile doldurulmuştur. Her tüpe bir 
çimlenmiş ve vernelize olmuş tohum yerleştirildikten sonra tohumların üzeri yine aynı karışımla 
kapatılmıştır. Daha sonra tüpler tesadüf blokları deneme düzenine göre yerleştirilmiştir. 

İnokulasyondan üç hafta sonra ilk 3 tekerrürden oluşan başlangıç populasyonu hasat edilip 
köklerden nemetodlar ekstrakte edilmiş ve daha sonra her bitkiye ilişkin üç tekerrürün 
ortalamasından elde edilen nematod sayısı başlangıç populasyonunu temsil etmiştir. 
İnokulasyondan  9 hafta sonra diğer 7 tekerrür hasat edilmiş ve elde edilen nematod sayısı sonuç 
populasyonunu  temsil etmiştir. Köklerden nematodların elde edilmesinde Baermann’ın geliştirdiği 
Elek-Huni Metodu kullanılmıştır.  
 
2.3.2. Toprak ve kökten elde edilen nematodların sayımı 
 

Gerek toprak ve gerekse köklerden ektrakte edilen nematodlar her bir örnek için 3 tekerrürlü 
olarak sayım kaplarında sayılmış ve üç tekerrürün ortalaması alınmıştır. Her bir örneğe ilişkin 
yaklaşık 20 ml’lik su içinde bulunan nematodlar erlenmayer içerisine konularak homojen bir karışım 
oluşması sağlanmıştır. Erlenmayer içerisinden 1 ml’lik su alınarak sayım kabına konulmuş olup 1 
ml hacmindeki suyun ihtiva ettiği nematod miktarı stereomikroskop altında sayılmıştır. Elde edilen 
nematod sayısı başlangıçtaki toplam hacim ile çarpılarak bitki başına nematod sayısı 
hesaplanmıştır. 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Denemede kontrol çeşidi olarak Avustralya orijinli ve CIMMYT kaynaklı 6 adet ekmeklik 
buğday kullanılmıştır. Bunların içerisinde AUS4930, Croc ve GS50A P. thornei’ye karşı dayanıklı ve 
Machete, Trident ve Gatcher çeşitlerinin hassas oldukları bilinmektedir. İnolulasyondan 3 hafta 
sonra başlangıç populasyonunu temsil eden 3 tekerrür hasat edilmiştir. Nematod sayısını gösteren 
barların daha iyi anlaşılması için aynı gruba giren bitkiler aynı renk ile gösterilmiştir (Şekil. 1). 
Başlangıç populasyonunda çeşitler arasındaki ilişki istatistikî olarak % 5 düzeyinde önemli 
bulunmuştur  (Çizelge 2). Başlangıç populasyonunda 12 çeşidin köklerinden nematod elde 
edilemezken diğer çeşitlerde farklı oranlarda yoğunluk elde edilmiştir. En fazla nematod sayısı 
Süzen ekmeklik buğday çeşidinden alınmıştır. Bunu sırasıyla Yelken, Kunduru ve Kızıltan 
makarnalık çeşitleri takip etmiştir. 

 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 575

0

3

5

8

10

13

15

18

20

23

25

O
rta

la
m

a(
Ba

şl
an

gı
ç 

po
pu

la
sy

on
u 

ne
m

#s
ay
ıs
ı(K

ök
))

AU
S4

93
0L

C
ro

c
E

S
03

 K
M

11
L

ES
04

 T
R

2L
G

S
50

A
G

at
ch

er
H

ar
m

an
ka

ya
K

ar
ah

an
S

ön
m

ez
Su

lta
n

Ta
rm

Ta
tlı

ca
k

Ka
la

yc
ı

B
ay

ra
kt

ar
Ç
ıld
ır

Ka
rm

a
G

er
ek

Kı
ra

ç
Tr

id
en

t
M

ac
he

te
B

ez
os

ta
ya

İn
ce

E
rg

in
el

Al
ta

y
S

oy
er

Kı
zı

lta
n

K
un

du
ru

Ye
lk

en
S

üz
en

 
Şekil. 1 Denemede kullanılan çeşitlerin köklerinden elde edilen başlangıç populasyonuna ait 
nematod sayısı (P.thornei) 
 
Çizelge 2 Başlangıç populasyonuna ait varyans analiz çizelgesi (P. thornei) 

Kaynaklar SD K.Top. K.Ort. F Değeri Prob > F 
Tekerrür 2 164,2802 82,14011 2,2734 0,1124 
Çeşitler 28 1805,9168 64,49703 1,7851 0,0327 
Hata 56 2023,2998 36,1304  Prob > F 
G. Top. 86 3993,4968  0,0267  
 

Sonuç populasyonunu oluşturan 7 tekerrür inokulasyondan 9 hafta sonra hasat edilmiş ve 
köklerden ekstrakte edilen nematodların sayımı yapılmıştır.  Her çeşide ilişkin nematod sayısının 
istatistiki analizi yapıldığında çeşitlerin kök lezyon nematodu P. thornei’ye karşı reaksiyonlarının 
farklı olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 2). Nematod sayısı bakımından çeşitler arasında istatiksel 
olarak 0,05 düzeyinde farklılık bulunmuştur (Çizelge 3). Buna göre makarnalık buğdaylardan 
ES03KM11, Kızıltan, Yelken çeşidinin hassas olduğu, arpa çeşitlerinin dayanıklı olduğu, ekmeklik 
buğday ve tritikale çeşitlerinin dayanıklı ile orta hassas arasında değiştiği görülmüştür.  

Aynı zamanda test edilen deneme materyali P. neglectus’a karşıda test edilmiştir. 
P.neglectus’a karşı test edilen materyal içerisinde Bezostaya, Süzen, AUS4930 buğday çeşitleri ile 
tatlıcak tritikale çeşidin de çimlenme problemi ortaya çıkmıştır. Tohumlar eş zamanlı ekildiği için bu 
çeşitlerden Bezostaya çeşidinin yerine GS50A, Süzen çeşidinin yerine Trident, Tatlıcak çeşidinin 
yerine Croc ve AUS4930 çeşidinin yerine GS50A çeşidi ekilmiştir. Böylece denemede, GS50A  
çeşidi üç defa, Croc çeşidi iki defa, Trident çeşidi iki defa yer almıştır. Fakat bu çalışmada 
P.thornei’ye karşı kontrol olarak kullanılan Avustralya orijinli buğdayların P.neglectus’a karşı 
reaksiyonu bilinmemektedir. Dolayısıyla kontrol olarak kullanılmamıştır. Çeşitler kendi içerisinde 
değerlendirilmiştir. Çeşitlerin P. neglectus’a karşı reaksiyonu farklılık arz etmektedir. Makarnalık 
buğdaylar P. neglectus’a karşı orta dayanıklı gözükürken, tritikale çeşitleri dayanıklı, arpa 
çeşitlerinden Çıldır, Erginel, Kalaycı orta dayanıklı, Tarm ve ince çeşitleri hassas olarak 
belirlenmiştir. Ekmeklik buğday çeşitleri ise geniş bir varyasyon göstermektedir. Trident ekmeklik 
buğday çeşidi ise nematod sayısının en fazla çıktığı çeşit olmuştur (Şekil 3).  
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Şekil 2. Denemede kullanılan çeşitlerin toprak ve kök’lerinden elde edilen sonuç populasyonuna ait 
nematod sayısı (P. thornei)      
 
 
Çizelge 3. Sonuç popülasyonuna ait varyans analiz çizelgesi (P. thornei) 

Kaynaklar SD K.Top. K. Ort. F Değeri Prob > F 
Tekerrür 5 44033,4 8806,679 1,5685 0,1729 
Çeşit 28 240223,45 8579,409 1,528 0,050 
Hata 139 780434,3 5614,64  Prob > F 
Genel Top. 172 1065025,2  0,046  
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Şekil 3. Denemede kullanılan çeşitlerin toprak ve kök’lerinden elde edilen sonuç populasyonuna ait 
nematod sayısı (P.  neglectus) 
 

  Ekmeklik Buğday 

  Makarnalık Buğday 

  Arpa 

  Tritikale 

  Ekmeklik Buğday 

  Makarnalık Buğday 

  Arpa 

  Tritikale 
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Çizelge 4. Sonuç populasyonuna ait varyans analiz çizelgesi (P. neglectus ) 

Kaynaklar SD Kareler Toplamı Kareler Ort. F Ratio Prob > F 

Tekerrür 6 815.451 135.908,5 0,6632 0,6795

Çeşit 28 9.333.205 333.328,8 1,6265 0,0325

Hata 168 34.429.020 204.935  Prob > F

Genel Top. 202 44.577.676  0,0634 

 
4. Sonuç 
 

Yapılan çalışmada türler arasında belirgin bir fark olduğu gibi çeşitler arasında da bir farklılık 
söz konusudur. Şekil 2 incelendiğinde ekmeklik buğday ve tritikale çeşitlerinde bu farklılık açıkça 
göze çarpmaktadır. ES03KM11 makarnalık buğday çeşit adayında nematod sayısı en yüksek 
bulunmuştur. Bunu Kızıltan ve Yelken makarnalık çeşitleri takip etmiştir. Süzen ekmeklik buğday 
çeşidi incelendiğinde başlangıç populasyonunda en fazla çoğalma olmasına rağmen sonuç 
populasyonunda çoğalmanın fazla olmadığı dikkat çekmektedir. Süzen köklerine giriş yapan 
nematodların bir mekanizma tarafından önlendiği düşünülmektedir. Yine sonuç populasyonu 
dikkate alındığında Altay ve Soyer ekmeklik buğday çeşitleri dayanıklı olma yönünde eğilim 
göstermektedir. Altay nematod sayısının en düşük çıktığı çeşittir. Ekmeklik buğday çeşitleri ve 
tritikale çeşitleri kendi içerisinde büyük bir varyasyon göstermektedir. 

Denemede kullanılan arpa çeşitlerine bakıldığında varyasyon dayanıklı olma yönünde eğilim 
göstermektedir. Nematod sayısı bakımından arpa çeşitleri yüksekten düşüğe doğru Çıldır, İnce, 
Kalaycı, Erginel ve Tarm olarak sıralanmaktadır. Fakat Şekil 2’de görüldüğü gibi çeşitlerin kendi 
içerisinde büyük bir varyasyon yoktur.  

Bu çalışma kapsamında değerlendirilen aynı çeşitlerin P.neglectus’a karşı reaksiyonuna 
bakıldığında, Trident ekmeklik buğday çeşidinin hassas olduğu görülmektedir. Trident çeşidi 
P.thornei’ye karşıda da hassas olma yönünde eğilim göstermektedir. Tritikale çeşitlerinde Karma 
ve ES04 TR2L çeşitleri dayanıklı olma yönünde eğilim gösterirken, arpa çeşitleri ve buğday çeşitleri 
arasında yüksek derecede varyasyon görülmüştür. 
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Özet 

 
Gıda bütünleyiciler adıyla bilinen fonksiyonel gıdalar ve gıda destekleri geniş bir ürün yelpazesi ile bugün 

dünyada yaklaşık 50 milyar dolarlık bir pazarın doğmasına yol açmıştır. Bu pazarda vitamin ve mineraller en 
büyük grubu oluşturmaktadır. “Gıda Bütünleyici “terimi 1994 yılında A.B.D.’de yürürlülüğe giren “Gıda 
Bütünleyici Sağlık ve Eğitim Yasası (DSHEA)’na göre “Ağızdan alınmak üzere gıdalara katılan vitamin, 
mineral, bitkisel drog, amino asit, enzimler, organ dokuları, salgı bezleri ve metabolitleri” tarif etmektedir. Son 
yıllarda, gıda biliminde gözlenen baş döndürücü gelişmeler ve ortaya konulan yeni konsept gıda ürünlerine 
vucudumuz için faydalı bazı doğal maddelerin veya ekstrelerin katılmasıyla bu eksikliklerin giderilerek ve 
eksiklikten kaynaklanan rahatsızlıkların önlenmesi fikrini doğurmuştur. Alınan gıdaların besin kalitesinin 
yüksek olması, yaşam kalitesininse yüksek olmasının önemli bir ön şartıdır. Son zamanlarda kozmetik 
ürünlerinde de dikkat çekmeye başlayan tahıl ekstrelerinden buğday embriyo yağı deri ve çilt bakım 
ürünlerinde hem koruyucu hem de tedavi özelliklerinden faydalanılmaktadır. Laksatif ve vucuttaki lipidlerin 
birikimini azaltan öneminden dolayı embriyo yağı aynı zamanda E vitamini içeriği ve yüksek orandaki 
doymamış yağ asitlerine sahip olmasından dolayı kıymetli bir diyet katkı maddesidir.  Gıda ve kozmetik 
ürünlerinin geliştirilmesinde kalite parametreleri ile ürün geliştirmede kullanılan hammadde özellikleri arasında 
pozitif bir ilişki oluşmaktadır. Fonksiyonel gıda ve kozmetik ürünlerinde hammadde olarak kullanılan bazı 
tahılların içermiş olduğu bazı bileşikler son derede önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, gıda ve kozmetik ürünlerinde  fonksiyonel özelliklerini ortaya çıkaran bazı tahıllardaki 
vitaminler, mineraller, pigmentler,yağ ve amino asitleri gibi maddelerin özellikleri ve önemi irdelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Vitaminler,Mineraller , Yağ Asitleri, Amino Asitler, Tahıllar, Fonksiyonel Gıda, Kozmetik 
 
1. Giriş: 

 
Ülkemizde tahıllar tarla tarımının genelini oluşturan, insan ve hayvan beslenmesinde temel 

besin maddesi olmakla birlikte farklı endüstri kolları içinde önemli hammadde özelliği taşıması 
nedeniyle son yıllarda işlenen alanlarımızın neredeyse 2/3’ünü oluşturmaktadır (1). Günümüzde 
tahılların çeşitliliği, üretim ve kalitesindeki hızlı artışla tarıma girmesi ile birlikte, yeni tahıl ürünlerinin 
alternatif kullanım alanları da artmaktadır. Tahıl türlerindeki ıslah ve agronomik ilerlemeler, tahıl ve 
tahıl ürünlerine dayalı endüstri içinde büyük gelişmelere yol açmıştır.   Gıda, kozmetik ve benzer 
sanayilerin ham maddesini oluşturması bakımından tahıl tanesinin fiziksel ve kimsasal özelikleri 
son derece önemlidir. Bununla birlikte son zamanlarda tahılların tane dışındaki vejetatif kısımları da 
yeni kullanım alanları bulmaya başlamıştır. Genel olarak bir tahıl tanesi tohum kabuğu, endosperm 
ve embriyo olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. Her bir kısım hacim ve  yapı olarak birbirinden 
önemli farklılıklar gösterir. Tahıl danesinin en büyük alanına sahip olan endospermin yaklaşık % 
80’ni nişasta iken geri kalan kısmın büyük bir bölümü proteindir. Bununla birlikte tanenin geri kalan 
embriyo kısmı sabit yağ içeriği, tohum kabuğu kısmı ise mineral ve ve diğer aktif maddeler 
bakımından zengindir (2).  
 
2. Tahıl Ekstrelerinin Fonksiyonel Gıda Hammaddesi Bakımından Özellikleri: 

 
Takıl ürünleri karbonhidrat, proein, B vitaminleri ( thiamin, riboflavin ve niasin )ve mineraller 

bakımından beslenmenin temelini oluştururlar. Tahıl ürünleri bunlara ilaveten beslenmenin sağlıklı 
ve dengeli olabilmesi için daha az miktarlarda fakat aktivitesi yüksek  antioksidantlar, flavonoidler, 
karotenoidler ve lignandlar gibi  fitokimyasal özelikte maddeler içermektedir.  

Bazı tahıl türleri antimikrobial özelliklere sahip sekonder metabolitler üretir. Bu bileşikler 
bitkilerde patojen saldırısına karşı koruyucu olarak aktif bir rol alırlar. “Phytoalexing” olarak 
adlandırılan bu bileşikler bitkilerin savunma mekanizmalarını oluştururlar. Yulafta bulunan 
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avenasinler triterponoid saponin yapısında bitki köklerinde lokalize olmuş en önemli sekonder 
metabolitlerdir (3). 

Buğday, pirinç, triticale başta olmak üzere pek çok tahıl ürünü vitaminler ve folik asit 
bakımından zengindir. Bu bileşikler tahıl ürünlerinin insan beslenmesine katkısından ziyade 
fonksiyonel olarak sağlık düzenleyici maddeler olarak bilinir. Bu yüzden tahıl ürünlerinin vitamin 
içerklerinin belirlenerek gıda tabletleri olarak kullanımlarının potansiyeli ortaya konulmaktadır. 
Özellikle besinlerdeki vitamin eksikliği pek çok hastalık için risk faktörlerinin güçlenmesine ortam 
oluşturmaktadır. Bundan dolayı Amerika Gıda ve İlaç Teşkilatı tahıl ürünlerinin vitamin ve folik asit 
içerikleri ile ilgili düzenlemeler yaparak,  bu bileşiklerin tahıl ürünlerinde bulunması gereken 
miktarlarla ilgili standartlar yayınlamıştır (4). 

Vitamin E bileşenleri gıda ve bio yapılarda lipid oksidasyonunun önemli bir engelleyicisidir. Bu 
yüzden vitamin E bileşenleri fonksiyonel gıdalarda ayrıca önem arz etmektedir. Vitamin E içinde 
önemli aktif bileşenlerden olan “Tocopherols” sadece tahıllar gibi bazı bitkilerce sentezlenebilir. Bu 
grup bitkilerin embriyo yağları tocopherols ve doymamış yağ asitlerinin iyi bir kaynağıdır. 
Doymamış yağ asitleri de Vitamin E gibi fonksiyonel gıdalar için çok önemli bir kaynaktır. 
Doymamış yağ asitlerince zengin olan bitkisel kaynakların başında ayçiçeği, mısır, zeytin, fındık ve 
buğday yağı gelmektedir. Bu yağlar fonksiyonel gıdalara genel olarak gıdaların enerji değerini 
artırmak için ilave edilirler (5). 

İnsan organizması tarafından  minarel elementlerin bazıları yeterince sentez edilemediği 
için canlı yapısında bazı gelişme bozuklukları görülür. Manganez, çinko, demir ve selenyum gibi 
bazı mineral maddeler yaşayan organizmalar için geniş bir biokimyasal fonksiyona sahiptir. 
Özellikle hamilelik  ve sonrası bebeklik dönemlerinde canlı organizma için hayati önem taşıyan 
mineral elementler bakımından tahıl ürünleri ekstreleri yeterince zengindir(6). 

Sıcak iklim tahıllarından mısır karyops tanelerinin endospermasından “amylum maydis” mısır 
nişastası elde edilir. Bu nişastadan gıda olarak ve eczacılıkta tablet yapımında yararlanılır. Ayrıca 
tanelerden elde edilen “zein”  tabletlerin kaplanmasında kullanılır. “Dekstrin “ ise yapıştırıcı olarak 
kullanılır. Mısır tohumlarının embriyolarından presle “oleum maydis” (mısır özü yağı) elde edilir. 
Mısır özü yağı B.P ( British Pharmacopei – 1980)’ye kayıtlıdır. Bu sabit yağın bileşiminde bol 
miktarda doymamış yağ asitlerinden oleik ve palmitik asit’in trigliseritleri bulunur, bu yüksek 
doymamışlık sebebiyle de kolesterol düzeyinin ayarlanmasında diyet olarak önerilir (7). 

Mısır püskülünden hazırlanan ektreler  diüretik, taş düşürmek için, prostat, sistit ve nefrit 
hastalklarına karşı hem tedavide hem de koruyucu olarak kullanılırlar. Bununla beraber farklı 
özellikte hazırlanan püskül ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri fonksiyonel pereparatların 
hazırlanmasında kullanım potansiyeline sahiptir (8). 
 
3. Tahıl Ekstrelerinin Kozmetik Preparatları Hammaddesi Bakımından Özellikleri: 

 
Kozmetik endüstrisinde genel olarak bitki ektrelerinin kozmetik ürünlerine işlenmesi ile ilgili bir 

eğilim söz konusudur. Yeni formülasyon geliştirmede bitki ekstrelerinin önemi ayrıca sektörlerin 
öncelikli stratejileri haline gelmiştir. Bitki ekstre üretim teknolojisindeki gelişmelerle beraber bitkilerin 
fitoterapik özelliklerinden faydalanılarak tıbbi nitelik kazandırılmış kozmetik ürünlerine artan yönde 
talep ortaya çıkmıştır. 

Bazı tahıl tanelerinde bulunan embriyo yağının asitleri ve onun türevleri (esterler, 
monogliseroller vb.) bileşenlerin antimikrobial aktivitelerinden dolayı dermatojik olarak koruyucu 
özelliklere sahiptir. Tahıl yağ ekstreleri vitamin E ve B içermesi yeni krem formülüzasyonlarında 
kullanılmaktadır. Tahıllardan T. vulgaris ve T.  aestivum tanelerinin embriyosu önemli miktarda 
Vitamin E, F, provitamin A, lesitin, estrogenik  ve fitosterol içerir. Fitosteroller deri geçirgenliğinde 
etkili olan bioaktif bileşikler olarak tanımlanmıştır (9). Yine çeltik kepek yağı içermiş oldukları yağ ve 
mum esterlerinden dolayı kozmetik formülasyonlarında kullanılmaktadır (10). 
 
4. Gelecekte Tahıl Ekstreleri ve Önemi: 

 
• Gelişen teknoloji ile tahıl ekstrelerinin yeni fonksiyonel gıda ve kozmetik ile ilgili ürün 

geliştirmede büyük bir potansiyele sahiptir. 
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• Tahıl ekstrelerinin dahilen ve haricen kullanılan preparatlarda bilinen güvenilirlikleri kullanım 
güvenilirliklerini artırmaktadır. 

• Yeni endüstriyel sektörlerin kurulması ve gelişmesi için ülkemizin önemli tahıl üreticisi bir ülke 
olması önemli avantajlar sağlamaktadır. 
 
Sonuç olarak; Tahıl ekstrelerinin değerlendirilen kısımları ağırlıklı olarak tahıl yan ürünleri ya 

da atıklarıdır. Bu yan ürünlerin katma değerinin artırılması hem ülke insan sağlığına hem de ülke 
ekonomisine önemli katkıları olacaktır.  
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Özet 
 

Verim, kalite ve hastalıklara dayanıklılık gibi sebeplerden dolayı ülkemizde birçok ekmeklik buğday çeşidi 
tescil edilmiştir. Klasik yöntemlerle yeni ıslah edilmiş bir çeşitte düşükte olsa açılma gözlenmektedir. Eski 
çeşitlerde de durulma yüksek oranlarda olmasına rağmen aynı açılmalar gözlenebilmektedir. Açılma gösteren 
tipler bazen orijinal tipten daha üstün karakterler taşıyabilirler. Bu açıdan Müfitbey ve Kıraç66 çeşitlerinin 
üretme tarlalarından tip dışı olanlar (Müfitbey-sel ve Kıraç66-sel) seçilerek bir çalışma yapılmıştır. Çalışma, 
2006-2007 döneminde Eskişehir ve Kütahya (Altıntaş) lokasyonlarında kuru şartlarda, tesadüf blokları deneme 
desenine göre dört tekerrürlü olarak yapılmıştır. Standart olarak Kıraç66, Gerek79 ve Müfitbey çeşitleri 
kullanılmıştır. Her iki lokasyona ait dane verimleri ve Altıntaş lokasyonuna ait bazı dane kalite karakterleri 
incelenmiştir. Deneme sonuçlarına göre, Eskişehir lokasyonundaki dane verimi ile Altıntaş lokasyonundan 
alınan bin dane ağırlığı, hektolitre ve dane sertliği istatistiki açıdan %1 düzeyinde önemli bulunurken, Altıntaş 
lokasyonunun dane verimi ve dane protein oranı önemsiz bulunmuştur. Eskişehir’de Müfitbey-sel en yüksek 
dane verimine sahip olurken Müfitbey çeşidi ile aynı grupta yer almıştır (sırası ile 384,2 ve 349,2 kg/da). 
Altıntaş’ta en yüksek dane verimine Müfitbey çeşidi sahip olmuş, ancak Müfitbey-sel’den 7.8 kg/da fazla verim 
vermiştir. Kıraç66-sel her iki lokasyonda da Kıraç66’dan daha fazla verim vermiş ve aynı grupta yer 
almışlardır. Gerek79 çeşidi her iki lokasyonda da ilk grupta yer almıştır. Dane karakteristikleri açısından, tip 
dışı olan materyaller kabul edilebilir sınırlarda bulunmuştur. Kıraç66 ve Kıraç66-sel’in her ikisi de dane verimi 
açısından en düşük verime sahip olmalarına rağmen dane kalitesi açısından ilk sıralarda yer almışlardır.  
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Kalite, Verim, Tip Dışı 
 
Determination of Grain Yield and Some Grain Quality Characteristics in Off-

type Material Selected from Certified Bread Wheat Varieties 
 

Abstract 
 

Numerous varieties have been released in our country for reasons like grain yield, quality and disease 
resistance. A newly released variety developed by conventional methods show some segregation although at 
small rates. Old varieties also show some segregation despite high rates of homozygosis.  Sometimes 
segregating types might have characters superior to their originals. For this reason, a study was carried out on 
off-type selections from the varieties Mufitbey and Kırac66 (Mufitbey-sel and Kırac66-sel) selected from seed 
multiplication plots. Trials were conducted at Eskisehir and Kutahya (Altintas) locations in 2006-2007 growing 
season, using Randomized Complete Block Design with 4 replications. Kırac66, Gerek79 and Mufitbey 
varieties were used as standards. Grain yields obtained at both locations and some quality parameters of the 
grains harvested at Altintas location were studied.  

According to the results, the difference in grain yields obtained at Eskisehir location and the differences 
in grain weight, test weight and kernel hardness values were found to be statistically significant at 1 % level. 
Grain yield and grain protein differences at Altintas location were not significant.  At Eskisehir location, 
Mufitbey-sel gave the highest yield but it was in the same group with Mufitbey  (384.2 and 349.2 kg/da, 
respectively). At Altintas, Mufit bey gave the highest yield but gave only 7.8 kg/da more grain yield than 
Mufitbey-sel.  Kirac66-sel gave higher yield than Kirac66 at both locations but they were in the same group. 
Gerek79 was in the first group at both locations. Off-type materials were found to be between acceptable 
ranges in grain properties. Kirac66 and Kirac66 gave the lowest yields but were superior in grain quality. 
 
Key Words: Wheat, Quality, Yield, Off-type 
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1. Giriş 
 
Kültürü yapılan bitkiler içerisinde en geniş adaptasyon alanına sahip kültür bitkisi buğdaydır. 

Buğday, dünya üzerinde 30-40° kuzey ve 27-40° güney enlemleri arasında başarıyla 
yetişebilmektedir (Keser 1996). Dünyada buğday ekim alanı 208 milyon hektar olup, üretim 557 
milyon ton ve ortalama verim 2678 kg/ha’dır. Dünyada, tarımı yapılan ürünler içerisinde tahıllar 
%41’lik bir ekim alanına sahiptir. Tahılların ekim alanlarının %48’ini buğday oluşturmaktadır (Anon. 
2004). Buğday grubunun ekim alanının %93’ü ise ekmeklik buğdaydır (Anon. 2005a).  

Ülkemizde, toplam tahıl ekiliş alanı 14 milyon hektardır. Toplam tahıl ekiliş alanı içerisinde 
buğday ekiliş alanı 9.4 milyon hektar ile ilk sırada yer almaktadır. Toplam yıllık üretimimiz 19 milyon 
ton düzeyinde olup, verim ise 2021 kg/ha ile dünya ortalamasının altında gerçekleşmektedir. 
Ülkemizde buğday ekim alanlarının %88’ini ekmeklik buğdaylar oluşturmaktadır (Anon. 2004). 
Ülkemizde buğday verim ortalamasının dünya ortalamasından düşük olmasını, çiftçilerimizin iyi 
tohumluk kullanmamasına, yetiştirme tekniği uygulama eksikliklere ve buğdayın genellikle kuru 
tarım alanlarında yetiştirilmesine bağlamak doğru olacaktır. Çünkü sulanan alanlarda buğdaya göre 
daha çok gelir getiren kültür bitkileri tercih edilmektedir. Dünyada kişi başına buğday tüketimi 
gelişmişlik düzeyine bağlı olarak 41-301 kg/yıl arasında değişirken, ülkemizde bölgelere göre 180-
210 kg/yıl arasında bir değişim göstermektedir (Vangöl 1999). Buğday ürünlerine karşı aşırı talep 
nedeni ile önemi her geçen gün artmaktadır. 2020 yılında dünya buğday gereksinimin mevcut 
nüfus artış oranı ile bugüne göre %40 daha fazla olacağı tahmin edilmektedir (Rosegrant ve ark. 
1997).  

Buğday ekim alanlarını arttırma olanağı bulunmadığına göre, birim alanda verimi arttırmak 
daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle, çoğunlukla kuru tarım alanlarında üretimi yapılan 
buğdayın kurağa mukavemetini yükselterek, mevcut alanda üretimi arttırma yollarının araştırılması 
ıslahçıların temel hedefleri arasındadır (Kalaycı ve ark. 1998). 

Mevcut çeşitlerin her biri farklı karaktere sahip bulunmaktadır. Farklılık gösterin bu karakterler 
dane verimi, hastalıklara dayanıklılık, zararlılara mukavemet ve kalite gibi karakterledir (Gallandt 
2001 ve Anon. 2005b). Kurağa hassas olan veya bazı hastalık epidemilerine ve zararlılara duyarlı 
olan çeşitler, bu şartlar oluştuğunda yüksek verim kayıplarına uğramaktadırlar (Sage 1971, 
Gustafsson 1953 ve Mundt 2002). Çok değişken çevre şartları için, çeşitlerin eksikliklerini gidererek 
zararı asgariye indirmek oldukça zordur. Böyle durumlar için mevcut çeşitlerin eksikliklerini 
tamamlamak çözüm olabilir. Burada izlenecek yöntem, eksik yönleri görülen çeşitleri geriye 
melezleme bu eksikliklerinin giderilmesi veya zaman zarfında çeşit içerisinden açılma yolu ile 
ortaya çıkan tip dışlarının değerlendirilmesi ile olabilir. Bu açıdan bu çalışmada, iki çeşidin üretme 
parsellerinde gözlenen iyi özellikli tip dışlarının değerlendirilmesi düşünülmüştür. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Bu çalışma, Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazisi ve Kütahya’nın 
Altıntaş ilçesi olmak üzere iki lokasyonda yürütülmüştür. Gübre olarak, ekimle birlikte 15 kg/da DAP 
(18-46) gübresi ve üst gübre olarak 20 kg/da AN (%26) verilmiştir. 2006-07 yılları yetişme dönemi 
içinde Eskişehir’e toplam 324.7 mm ve Altıntaş’a toplam 439.7 mm yağış düşmüştür.  Bu yağış 
miktarları Eskişehir’de uzun yıllar ortalamasına göre (340.8 mm) 16.1 mm daha düşük olmuştur 
(Anon. 2007a ve Anon. 2007b). Her iki lokasyonda da mevsim normallerinin dışında ekstrem bir 
hava sıcaklığı gözlenmemiştir. Eskişehir lokasyonuna ait arazide bir ön bitki olarak fiğ bulunurken, 
Altıntaş lokasyonundaki arazi nadas durumdadır. Denemede, Gerek79, Kıraç66 ve Müfitbey 
çeşitleri ile Kıraç66 ve Müfitbey çeşitlerinden seçilen tip dışları (Kıraç66-sel ve Müfitbey-sel) 
kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deseninde 4 tekerrürlü, parsel boyutları hasatta 6 sıra 5 
m’dir. Ekim, deneme mibzeri ile 450 toh/m2 normunda yapılmıştır. Her blok arasına 2 m yol 
bırakılmıştır. Yabancı otla mücadele için ot ilacı atılmıştır. Yapılan ölçümler dane verimi ve kalite 
karakterleri üzerinde olmuştur. Kjeldahl metoduna (AACC 46-10) göre dane protein miktarları ve 
dane sertliği tespit edilmiştir. Ekmeklik buğday kırmaları ile kalibrasyonu yapılmış NIR (Near Infra 
Red) spektroskopi cihazında yüzde (%) olarak tanede protein oranı okumaları tamamlanmıştır 
(Anon. 1990). Dane teknolojilerinde çalışan araştırmacı Pena (1990)’nın uyguladığı Mikro-SDS 
metoduna göre yapılmıştır. 1 gram unun sedimantasyonu, CMB boya+SDS+Laktik Asit 
uygulamasından ve çalkalama işleminden sonra 14 dakika bekletilerek çöken kısmın mililitre (ml) 
olarak okunması şeklinde yapılmıştır. Değerlendirmede tesadüf bloklarında varyans analizi ve 
ISMOT-A06’ya göre yapılmıştır (Yıldırım 2007). 
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3. Bulgular ve Tartışma 
 

Yapılan istatistik analizlere göre, Eskişehir lokasyonundaki dane verimi ile Altıntaş 
lokasyonundan alınan bin dane ağırlığı, hektolitre ve dane sertliği istatistiki açıdan %1 düzeyinde 
önemli bulunmuştur. Altıntaş lokasyonunun dane verimi ve dane protein oranı önemsiz çıkmıştır 
(Çizelge 1). Eskişehir’de Müfitbey-sel en yüksek (384,2 kg/da) dane verimine sahip olurken 
Müfitbey çeşidi (349,2 kg/da) ile aynı grupta yer almıştır. Altıntaş’ta en yüksek dane verimine 
Müfitbey çeşidi sahip olmuştur. Fakat Müfitbey-sel’den ancak 7.8 kg/da kadar fazla dane verimi 
verebilmiştir. Kıraç66-sel her iki lokasyonda da Kıraç66’dan daha fazla verim vermiş ve aynı grupta 
yer almışlardır. Gerek79 çeşidi her iki lokasyonda da ilk grupta yer almıştır. Dane özelliklerinde 
yalnızca Altıntaş lokasyonu değerlendirmeye alınmıştır. Dane karakteristikleri açısından, tip dışı 
olan materyaller kabul edilebilir sınırlarda bulunmuştur. Kıraç66 ve Kıraç66-sel’in her ikisi de dane 
verimi açısından en düşük verime sahip olmalarına rağmen dane kalitesi açısından ilk sıralarda yer 
almışlardır (Çizelge 2).  

 
Çizelge 1. 3 Ekmeklik buğday çeşidi ve iki tip dışı materyalin dane verimi ve bazı dane karakterleri 
açısından varyans analizi sonuçları ve önemlilik durumları 

Karakterler K.O. F   
Eskişehir Dane Verimi 49047,0 18,8 ** 
Altıntaş Dane Verimi 13133,1 1,8   
Altıntaş Bin Dane Ağırlığı 202,5 13,0 ** 
Altıntaş Hektolitre 7,3 6,1 ** 
Altıntaş Mik.SDS 17,6 3,6 * 
Altıntaş Protein 1,5 1,5   
Altıntaş Dane Sertliği 285,2 8,1 ** 
 
Çizelge 2. 3 Ekmeklik buğday çeşidi ve iki tip dışı materyalin dane verimi ve bazı dane karakterleri 
açısından oluşan gruplandırma  
 Eskişehir Altıntaş 
ÇEŞİTLER Verim Verim(*) Bin D. Ağ. Hektol. Mik.SDS Protein Sertlik 
Müfitbey-sel 384,2 A 375,3 AB 36,3 BC 83,0 AB 9,3 AB 13,0 A 81,5 BC 
Gerek79 352,2 A 369,5 AB 33,5 CD 82,3 BC 8,0 B 13,1 A 88,0 A 
Mufitbey 349,2 A 383,1 A 37,0 B 82,0 C 9,9 A 12,9 A 78,8 C 
Kırac66-sel 285,5 B 339,8 AB 41,8 A 83,3 A 9,3 AB 13,0 A 85,5 AB 
Kırac66 248,3 B 314,3 B 32,8 D 83,5 A 10,9 A 13,7 A 88,5 A 
DK : 7,9 11,8 5,4 0,7 11,6 3,9 3,5 
AÖF : 39,3 65,0 3,0 0,8 1,7 0,8 4,6 

* : Tekerrür %1 düzeyinde önemli 
 

ISMOT-A06’da, çeşitler ve tip dışlarına ait verim puanları Eskişehir’de 593.1 ile 383.3 arasında 
değişmiştir (sırası ile Müfitbey-sel ve Kıraç66). Altıntaş lokasyonunda ise 537.4 ile 441 arasında 
değişmiştir (sırası ile Müfitbey ve Kıraç66). Müfitbey-sel materyali Eskişehir’de diğerlerine göre 
daha iyi bir verim performansı göstermiştir (Şekil 1). Müfitbey-sel Altıntaş’ta ise Müfitbey ile 
yaklaşık aynı düzeyde (sırası ile 375.3 ve 383.1 kg/da) dane verimi vermiştir (Çizelge 2).  
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Şekil 1. 3 Ekmeklik buğday çeşidi ve iki tip dışı materyalin dane verimi karakter puanları  

 
Müfitbey-sel materyali lokasyonlar arasında Müfitbey çeşidine göre daha düşük bir dane verimi 

dalgalanması vermiştir. Kıraç66-sel materyali her iki lokasyonda Kıraç-66’dan daha iyi bir dane 
verimi performansı göstermiştir. Tüm materyaller içerisinde yalnız Kıraç66-sel ve Kıraç-66 çeşidi 
dane verimi karakter puanları açısından ortalama karakter puanının altında kalmışlardır (Şekil 1). 

3 Ekmeklik Buğday çeşidi ve iki tip dışı materyalin toplam dane kalitesi karakter puanlarına ait 
grafik Şekil 2’de verilmiştir. En yüksek toplam dane kalitesi karakter puanına (1056) Kıraç66 sahip 
olurken, Gerek79 en düşük toplam dane kalitesi karakter puanına (947) sahip olmuştur. Ortalama 
karakter puanına göre, Müfitbey-sel düşük, Kıraç66-sel yüksek değer vermiştir. Müfitbey çeşidi ise 
ortalama karakter puanı düzeyinde kalmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 2. 3 Ekmeklik buğday çeşidi ve iki tip dışı materyalin toplam dane kalitesi karakter puanları  

 
4. Sonuç 
 

Artan buğday talebini karşılamak için birim alandan dane verimini arttırmak zorunludur. Verimi 
arttırmak için yetiştirme tekniği ve hastalık ve zararlılar ile mücadele konusunda büyük ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Yüksek verim potansiyeline sahip olarak ıslah edilen bir çeşit aynı tohumdan sürekli 
ekilmesi durumunda zaman içerisinde açılmalardan dolayı bozulma gösterebilir. Bu yüzden, açılma 
gösteren iyi özelliklere sahip tiplerin atılmayıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Islah uzun ve 
yorucu bir süreçtir. Bu nedenle safiyet gösteren tip dışlarının mevcut çeşit içerisinden toplanması 
kolay bir çözüm olur. Bu sebeplerden dolayı böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Çalışma 
sonuçlarına göre, tip dışı olan materyalin değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  
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Özet  
 

Bu çalışma, bazı tritikale hatlarının Isparta ekolojik koşullarına adaptasyonunu belirleyebilmek amacıyla 
2004-2007 yılları arasında üç yıl süre ile Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümünden temin edilen 13 tritikale hattı kullanılmış olup, deneme, tesadüf blokları deneme desenine 
göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada bitki boyu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin 
tane ağırlığı, hasat indeksi ve birim alan tane verimi özelliklerine ilişkin verilerle yapılan varyans analizi 
sonuçlarına göre, tüm özellikler yönünden hatlar arasındaki farklılıklar 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. 3 
yıllık ortalamalara göre; bitki boyu 94.9- 119.9 cm, başakta tane sayısı 29.5-44.5 adet, başakta tane ağırlığı 
1.15-1.96 g, bin tane ağırlığı 38.6-44.5 g, hasat indeksi % 38.8-44.5 ve birim alan tane verimi 207-512 kg/da 
arasında değişmiştir. Elde edilen verilere göre, Isparta ekolojik koşullarında ZF 4 (512 kg/da) ve ZF 1 (479 
kg/da) hatlarının en uygun genotipler olduğunu söyleyebiliriz.  
 
Anahtar Kelimeler: Tritikale, Hat, Adaptasyon, Verim  
 

Determination of Some Triticale Lines Adaptation in Isparta Ecological 
Conditions 

 
Abstract 
 

The research was conducted to determine adaptation of same triticale genotypes to Isparta ecological 
conditions between 2004-2007 years on Research Farm of Süleyman Demirel University Faculty of 
Agriculture. In this experiment, 13 different triticale genotypes obtained from Ankara University, Faculty of 
Agriculture were used as a research material. The research was established in randomized complete blocks 
design with three replications. Variance analyses results showed that plant height, grain number per spike, 
grain weight per spike, thousand kernel weight, harvest index and grain yield of genotypes were significant (p< 
0.001). Means values of genotypes combined over three years showed that, plant height among the 
genotypes had range of 94.9-119.9 cm, grain number per spike had range of 29.5- 44.5, grain weight per 
spike had range of 1.15-1.96 g, thousand kernel weight had range of 38.6-44.5 g, harvest index had range of 
38.8-44.5%   and grain yield had range of  207-512 kg/da. According to research results, it can be concluded 
that most suitable genotypes are ZF 4 (512 kg/da) and ZF 1 (479 kg/da) in Isparta ecological conditions.  
 
Key Words: Triticale, Genotype, Adaptation, Yield   

 
1. Giriş 
 

Tahıllar dünyada insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bitki gruplarından birisidir. 
İnsanların ihtiyaç duydukları günlük kalorinin yaklaşık yarısı tahıllardan karşılanmaktadır. Ülkemiz 
kendine yetecek buğday ve arpayı üretebilmektedir. Fakat nüfusumuzun hızla artması, ekili 
alanların son sınırına ulaşmış olması ve küresel ısınma nedeniyle olası iklim değişikliklerine bağlı 
olarak oluşabilecek verim düşüklükleri gelecek yıllarda ülke nüfusunun beslenmesinde önemli 
sorunlar ortaya çıkarabilir. Be nedenle tahıl üretiminin yoğun olarak yapıldığı alanların yanı sıra 
tarıma çok elverişli olmayan marjinal alanlarda da üretim yapma mecburiyeti bilim adamlarını 
yüksek adaptasyon yeteneğine sahip yeni bitki türlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara 
yöneltmiştir. Bu konuda yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 1875 yılında buğday ve çavdar 
bitkilerinin melezlenmesi sonucu adaptasyon yeteneği oldukça yüksek ilk melez kültür bitkisi olan 
tritikale bitkisi elde edilmiştir (Varughese ve ark. 1987). Tritikalenin çevresel stres faktörlerine 
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dayanıklı olması ve besin elementi yönünden fakir topraklarda kolayca yetişebilmesi nedeniyle yeni 
hat ve çeşit geliştirme çalışmaları sürekli devam etmektedir.   

Tritikale, buğdayın yüksek verim ve kalitesi ile çavdarın adaptasyon yeteneklerini bünyesinde 
birleştiren melez bir bitkidir. Kurak koşullarda ve verimsiz alanlarda performansının diğer tahıl 
cinslerinden daha yüksek olması, yıllık yağış miktarının az ve düzensiz olduğu ve sulama 
imkânının olmadığı yerlerde tritikalenin önemini daha da arttırmaktadır.      

İlk yıllarda ıslah edilen tritikale çeşitlerinde tanelerin kırışık olması, glutenin zayıf ve kalitesiz 
olması ve yüksek alfa-amilaz aktivitesi nedeniyle öğütülme ve ekmek yapımına uygunluğu 
buğdaydan daha düşük olmuş, bu durum ise tritikalenin fırıncılık endüstrisinde kullanımını olumsuz 
yönde etkilemiştir. Yeni elde edilen tritikale hatlarının çoğu zayıf gluten nedeniyle tek başlarına 
mayalı ekmek yapımına uygun olmamakla beraber, iyi kalitede bir buğday unu ile karıştırıldığında 
ekmek yapımında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda geliştirilen tritikale hatlarından 
sert yapılı olanlar spagetti, yumuşak yapılı olanlar pasta, kek ve erişte yapımında, bazı hatlar ise 
kepekli ekmeğe benzer ekmek yapımında kullanılabilmektedir (Bağcı ve Ekiz 1993). Bu 
özelliklerinden dolayı henüz yakın geçmişte ortaya çıkartılan tritikale olası bir kıtlık durumunda 
buğdaya alternatif olarak kullanılabilecek önemli bir bitkidir (Küçükakça 1995).   

Tritikale Dünyada ekim alanı ve üretim miktarı ile birçok ülkede henüz resmi istatistiklere 
girmemesine karşın, birçok ülkede tritikale tarımı başlamış ve ümit verici sonuçlar alınmıştır. Dünya 
tritikale ekim alanı 3.6 milyon ha, üretimi 11.3 mil. ton ve dekara verim ise 314.9 kg’dır (Küçükakça 
1995, Anonymous, 2006). Ülkemizde ise 2006 yılı verilerine göre 24.2 bin ha ekim alanından, 77.6 
bin ton üretim ve 322 kg/da verim alınmaktadır (Anonim, 2006). Tritikale ekim alanları özellikle 
Polonya ve Rusya gibi problemli topraklara ve elverişsiz iklim şartlarına sahip olan ülkelere 
yayılmış durumdadır (Bağcı 2005). 

Tritikale üzerine yapılan çalışmalarla verim, kalite özellikleri ve çeşit adaptasyonu konularında 
önemli ilerlemeler gerçekleştirilmiştir. Tritikalenin diğer tahıl cinslerine göre topraktan daha iyi 
yararlanabildiği ve değişen çevre koşullarında daha stabil olduğu belirtilmektedir (Anonymous 
1976). Bornova’da yapılan tritikale çeşit denemesinde üstün verimli tritikale hatlarının tane verimleri 
384–479 kg/da, bitki boyları 108–114 cm ve bin tane ağırlıkları 47–48 g arasında değişim 
göstermiştir (Demir ve ark. 1981). Romanya da geliştirilen bir tritikale çeşidinin dekara tane 
veriminin 658 kg olduğu ve bu verimin standart tritikale çeşitlerinden % 11, buğdaydan ise % 15 
oranında daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Botezan ve ark. 1988). Çukurova bölgesinde CIMMTY 
ve ICARDA’dan temin edilen 6 tritikale çeşidi ile yapılan bir çalışmada; bitki boyu 108–127 cm, 
başak uzunluğu 8–13 cm, başakta tane sayısı 44–52 adet ve bin tane ağırlığı 34–42 g arasında 
değişim gösterdiği bildirilmiştir (Yağbasanlar ve ark. 1989).  

Ankara, Haymana koşullarında 2 yıl süreyle yürütülen çalışmada; Triticale hatlarında bitki 
boyunun 144.1-109.6 cm, başak uzunluğunun 107.9- 85.2 mm, fertil kardeş sayısının 5.2- 4.3 adet, 
başakçık sayısının 27.05- 19.42 adet, başakta tane sayısının 53.9-39.3 adet başakta tane 
ağırlığının 1.54 – 2.26 g, tane veriminin 592.9 – 475.0 kg/da ve hasat indeksinin % 11.76- 14.37 
arasında değiştiği bildirilmektedir (Atak, 2004). 

Günümüzde özellikle hayvan yemi olarak kullanılan tritikalenin insan beslenmesinde 
kullanımına uygun yeni hat ve çeşitler geliştirilmesine yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. 
CIMMTY ve ICARDA gibi uluslar arası kuruluşlardan ülkemize getirilen tritikale çeşit ve hatları 
üzerinde çok sayıda çalışma yapılmış ve bölgelere adapte olabilen hatlar belirlenmiş durumdadır 
(Demir ve ark. 1981; Genç ve ark. 1987; Genç ve ark. 1988; Akgün ve ark. 1997; Tosun ve ark. 
2000).  

Bu çalışmada, kışlık olarak ekilebilen ve özellikle çavdar ekimi yapılan alanların daha 
ekonomik olarak değerlendirilmesinde alternatif ürün olarak Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden temin edilen bazı tritikale hatlarının Isparta için uygun olanlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  

 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Bu araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği tarlalarında 2004-
2007 yılları arasında üç yıl süre ile yürütülmüş, denemede materyal olarak Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinden temin edilen 13 tritikale hattı kullanılmıştır. Denemeler her üç yılda da ekim 
ayının son haftası bir önceki yıl nohut üretimi yapılmış alanda, tesadüf blokları deneme desenine 
göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada; parsel boyu 8 m, genişliği 1.2 m (20 cm sıra 
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arası x 6 sıra) olacak şekilde 9.6 m2 büyüklüğündeki parsellerde metrekareye yaklaşık 400 tohum 
gelecek şekilde ekim yapılmıştır. 

Denemede tüm parsellere dekara 6 kg P2O5 ve 8 kg N gelecek şekilde gübreleme yapılmış, 
fosforun tamamı ekimle birlikte DAP (Diamonyumfosfat) formunda, azotun ise yarısı ekimle birlikte 
(DAP + Amonyum Sülfat), diğer yarısı ise kardeşlenme döneminde Amonyum Nitrat formunda 
uygulanmıştır. Yabancı ot mücadelesi kardeşlenme döneminde yapılmış ve 200 cc/da etkili madde 
hesabı ile 2.4 D esaslı herbisit kullanılmıştır. Bitkiler hasat dönemine geldiklerinde her parselin baş 
ve sonlarından 50’şer cm ve kenarlarından 1’er sıra kenar tesiri olarak atıldıktan sonra geri kalan 
alan orakla hasat edilmiştir. Hasattan sonra birkaç gün kurutulan bitkiler tartılarak biyolojik verimleri 
belirlenmiş, daha sonra harman makinesi ile harmanlanmıştır.  

Denemede her parselden rastgele alınan 10’ar bitkide bitki boyu, bitki ağırlığı, başakta tane 
sayısı ve başakta tane ağırlığı karakterleri belirlenmiş (Löffler ve ark. 1987; Genç ve ark. 1988), 
tane verimi; parsel verimlerinin dekar verimlerine dönüştürülmesiyle, bin tane ağılığı; her parselden 
alınan tohumlardan 4 x 100’er adet sayıldıktan sonra ortalaması alınıp 10 ile çarpılmasıyla, hasat 
indeksi ise; başakta tane ağırlığı / bitki ağırlığı formülü ile belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen 
verilerle, tesadüf blokları deneme desenine göre SAS istatistik paket programı kullanılarak varyans 
analizi yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklılıklar AÖF testi kullanılarak değerlendirilmiştir.  

 
2.1. Araştırma Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri   
 

Tarla denemelerinin kurulduğu ve uzun yıllara ilişkin iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir. 
Denemenin yürütüldüğü 2005, 2006 ve 2007 yıllarında Ekim-temmuz aylarına ilişkin toplam yağış 
miktarı sırasıyla 442 mm, 386 mm ve 468 mm, uzun yıllar ortalaması ise 213.1 mm olarak 
gerçekleşmiştir. 

Ekim-temmuz ayları içerisinde ortalama sıcaklık 2005 yılında 11.1 oC, 2006 yılında 10.4 oC ve 
2007 yılında 10.7 oC olup, uzun yıllar ortalamasından (oC) yüksek olmuştur (Çizelge 1). Denemenin 
kurulduğu yerin toprak özelliklerine ilişkin veriler Çizelge 2’de verilmiştir. Denemenin kurulduğu 
alanın toprakları; tekstür bakımından tınlı, alkali (pH değeri 8.1), katyon değişim kapasitesi % 36 ve 
toplam tuz içeriği % 0.025 olan, kireççe zengin (255 gr/kg), elverişli fosfor (199 mg/kg P2O5) ve azot 
(% 0.14 N) yönünden fakir, potasyum bakımından zengin (75.4 kg/da K20) ve organik madde 
bakımından fakir (13.4 g/kg) bir topraktır (Akgül ve Başayiğit 2005).  
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Çizelge 1. Denemenin Yapıldığı Dönemler ile Uzun Yıllar Ortalamasına İlişkin Bazı İklim Verileri 

Aylar İklim 
Faktörleri Yıllar 

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 
Toplam 

ve Ortalama 

2004 14.1 43.7 15.6 105.4 87.9 36.1 58.1 33.7 17.4 30.4 442.4 
2005 20.9 43.7 22.8 53.7 27.7 105.5 38.9 43.8 25.7 3.5 386.2 
2006 140.7 79.8 0.0 88.6 41.9 25.8 22.3 32.2 25.6 11.4 468.3 Yağış (mm) 

1972-
2006 28.9 76.9 98.0 46.9 28.0 42.9 56.6 50.8 24.4 11.4 464.8 

2004 14.7 7.6 3.5 3.3 2.5 6.7 11.0 16.1 20.6 24.8 11.1 
2005 11.4 6.2 4.0 0.1 2.6 6.8 11.8 15.8 21.2 24.0 10.4 
2006 13.4 6.1 2.2 1.1 3.1 7.1 9.5 17.5 21.6 24.9 10.7 

Sıcaklık 
(oC) 

1972-
2006 12.0 7.5 3.0 2.5 5.1 6.3 10.8 15.6 20.1 23.9 10.9 

Kaynak: Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
Çizelge 2. Deneme Alanı Toprağının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri* 

Teks. 
sınıfı 

Kil 
(%) 

Silt (%) Kum (%) 
pH 
1:1 

EC 106 

(dS/m) 
CaCO3 

(Kireç) 

Organik 
madde 
(g/kg) 

El. P. 
(mg/kg) 

Azot 
(%) 

Yarayışlı 
nem 
(%) 

Tınlı 23.1 33.9 43.0 8.1 400 255 13.4 199 0.14 8.35 
*:Süleyman Demirel Üniversitesi Toprak Bölümü laboratuarlarında yapılmıştır 
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3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Bitki Boyu 
 

Araştırmada bitki boyuna ilişkin verilerle yapılan varyans analizi sonuçlarına göre hatlar ve 
yıllar arasındaki farklılıklar 0.01 seviyesinde önemli çıkmış (Çizelge 3), bitki boyuna ilişkin 
ortalamalar Çizelge 4’de verilmiştir. Üç yıllık ortalamalara göre tritikale hatları arasında bitki boyları 
94.9 -119.9 cm arasında değişiklik göstermiş, en yüksek bitki boyu ZF 3 hattından, en düşük bitki 
boyu ise ZF 16 hattından elde edilmiştir. Kontrol çeşidi olan Tatlıcak 97  103.4 cm ile ZF 3, ZF  1 ve 
ZF  8 nolu hatlardan daha düşük bitki boyuna sahip olmuştur (Çizelge 4). Ülkemizde çeşitli 
yörelerde yürütülen tritikale çalışmalarında bitki boyları, Şanlıurfa’da 126 cm, Çukurova’da 135 cm 
Yağbasanlar ve ark. 1990), Erzurum şartlarında 57-108 cm (Akgün ve ark. 1997) ve Bornova 
koşullarında 108-114 cm (Demir ve ark. 1981) arasında değişiklik göstermiştir.  

Yılların ortalaması olarak 118.3 cm ile birinci yıl en yüksek bitki boyu ortalamasına sahip 
olurken bunu sırayla 98.3 cm ile ikinci ve 95.0 cm ile üçüncü yıl izlemiştir (Çizelge 4).  Bitki 
boyunun yıllara göre farklılık göstermesinin nedeni denemenin yürütüldüğü yıllardaki yağış ve 
sıcaklık değerlerinin birbirinden oldukça farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim, birçok 
araştırmacı tarafından bitki boyunun genotipik bir karakter olmasına rağmen ekolojik şartlardan ve 
yetiştirme tekniklerinden oldukça etkilendiği bildirilmiştir (Skowmond ve ark. 1984; Akulov 1988; 
Yağbasanlar ve ark. 1989; Ülger ve ark. 1989). 
 
Çizelge 3. Tritikale hatlarında 2004-2007 yıllarına ilişkin varyans analiz çizelgesi 

Varyasyon 
Kaynakları 

Bitki Boyu 
(cm) 

Başakta Tane 
Sayısı  
(adet) 

Başakta Tane 
Ağırlığı  

(g) 

Bin Tane 
Ağırlığı (g) 

Hasat 
İndeksi  

(%) 

Tane 
Verimi 
(kg/da) 

Hatlar  ** ** ** ** ** ** 
Yıl  ** ** ** ÖD * ** 
Hat x Yıl ÖD ** * ÖD ** ** 

*: % 5,  **: % 1 düzeyinde önemli, ÖD: Önemli değil 
 
3.2. Başakta Tane Sayısı 
 

Başakta tane sayısı bakımından hatlar ve yıllar arasındaki farklılıklar ile hat x yıl interaksiyonu 
0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 3). Birinci yıl en yüksek başakta tane sayısı 62.57 
adet/başak ile ZF 1 hattından elde edilirken, en düşük başakta tane sayısı aynı grupta yer alan ZF 
14 (42.07 adet/başak) ve ZF 13 (43.97 adet/başak) nolu hatlarda tespit edilmiştir.  

İkinci yılda ZF 13 (27.23 adet/başak) ve ZF 15 (28.47 adet/başak) nolu hatlar aynı grupta yer 
alarak en düşük başakta tane sayısına sahip olularken, ZF 3 nolu hat 46.57 adet/başak ile en 
yüksek başakta tane sayısını vermiştir (Çizelge 4). 

Üçüncü yetiştirme yılında en yüksek başakta tane sayısı yine ZF 3 (40.80 adet/başak) nolu 
hattan, en düşük ise ZF 13 (17.33 adet/başak) nolu hattan elde edilmiştir (Çizelge 4).   

Yılların ortalamasında başakta tane sayısı bakımından ZF 3 (44.46 adet/başak), ZF 7 (44.26 
adet/başak) ve ZF 1(44.19 adet/başak) nolu hatlar en yüksek değerlere sahip olurlarken, en düşük 
başakta tane sayısı ZF 13 ve ZF 14 nolu hatlarda belirlenmiştir. Küçükten büyüğe doğru ZF 13, ZF 
14, ZF 15, ZF 11, ZF 16 ve ZF 10 nolu hatlar başakta tane sayısı bakımından kontrol çeşidinden 
(41.30 adet/başak) daha düşük değerlere sahip olmuşlardır (Çizelge 4). Bitki boyu ile başak 
uzunluğu dolaylı olarak da başakta tane sayısı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bitki 
boyunun yıllara göre azalmasın başakta tane sayısının da azalmasına neden olduğu söylenebilir. 
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Çizelge 4. Tritikale hatlarında 2004-2007 yıllarına ilişkin bitki boyu ve tane sayısı ortalamaları 

Bitki Boyu (cm) Başakta Tane Sayısı 
(adet/başak) Hatlar  

I. Yıl II. Yıl III.Yıl 

Yıl 
Ortalaması

I. Yıl II. Yıl III. Yıl 

Yıl 
Ortalaması

ZF 1 120.0 104.0 96.3 106.8b 62.27a 36.13a-d 34.17abc 44.19  
ZF 3 129.5 116.1 114.2 119.9a 46.00cd  46.57a 40.80a 44.46 
ZF 4 118.2 98.2 92.1 103.8bc 49.73a-d 44.73ab 32.93abc 42.47 
ZF 5 118.2 101.0 94.6 104.6bc 51.67a-d 38.80a-d 37.07ab 42.51 
ZF 6 112.0 94.4 91.1  99.2 cd  58.53abc 36.63a-d 37.07ab 44.08 
ZF 7 119.4 99.1 93.9 104.1bc 60.07ab 43.17abc 29.53a-d 44.26 
ZF 8 122.8 99.4 96.7 106.3b  59.40ab 36.93a-d 33.73abc 43.36 
ZF 10 116.5 89.6 94.5 100.2cd 47.80bcd 36.83a-d 26.80bcd 37.14 
ZF 11 116.1 102.6 95.8 104.8bc 50.07a-d 30.30cd 27.10bcd 35.82 
ZF 13 118.6 97.7 92.6 103.0bc 43.97d 27.23d 17.33d 29.51 
ZF 14  117.3 90.5 91.0 99.6  cd  42.07d 31.00cd 21.27cd 31.44 
ZF 15  120.1 98.0 92.5 103.5bc 50.57a-d 28.47d 23.26cd 34.10 
ZF 16 108.7 86.7 89.4 94.9d  47.73bcd 32.17bcd 30.40abc 36.77 
Kontrol  114.2 99.0 96.9 103.4bc 54.00a-d 36.10a-d 33.80abc 41.30  
Ortalama 118.0a 98.3b 95.1c  51.69 36.08  30.38  
DK 4.04 13.46 
AÖF yıl 2.42 - 
AÖF hat 5.24 - 
AÖF yıl x hat - 11.42 
 
3.3. Başakta Tane Ağırlığı  
 

Araştırmada başakta tane ağırlığı bakımından hatlar ve yıllar arasındaki farklılıklar 0.01 
düzeyinde, hat x yıl interaksiyonu ise 0.05 düzeyinde önemli çıkmıştır (Çizelge 3). Denemenin 
birinci yılında en yüksek başakta tane ağırlığı 2.79 g ile ZF 1 nolu hattan, en düşük başakta tane 
ağırlığı ise 1.65 g ile ZF 14 nolu hattan elde edilmiştir (Çizelge 5).  

İstatistiksel olarak aynı grupta yer alan ZF 3, ZF 4 (1.94 g) ve ZF 7 (1.90 g) nolu hatlar ikinci 
yılda en yüksek başakta tane ağırlığı değerlerini verirken, ZF 13 nolu hat 1.06 g ile en düşük 
değere sahip olmuştur (Çizelge 5).     

Araştırmanın son yılında yine ZF 3 (1.68 g) nolu hat en yüksek, ZF 13 (0.67 g) nolu hat ise en 
düşük başakta tane ağırlığı ortalamalarını vermiştir.  

Yılların ortalamasında en yüksek başakta tane ağırlığı ZF 1 nolu hattan elde edilmiştir. En 
düşük başakta tane ağırlığı ise sırasıyla ZF 13, ZF 14, ZF 15, ZF 11 ve ZF 16 nolu hatlardan elde 
edilmiş ve bu hatlar kontrol çeşidi olarak ekilen Tatlıcak 97 (1.62 g)’den daha düşük değerlere 
sahip olmuşlardır (Çizelge 4).  
 
3.4. Bin Tane Ağırlığı  
 

Bin tane ağırlığı bakımından hatlar arasındaki farklılıklar önemli bulunmuş (P<0.01) ve 44.5 g 
ile 38.6 g arasında değişmiştir. En düşük bin tane ağırlığı ZF 15 hattından elde edilmiş bunu 
birbirine yakın değerlerle ZF 13, ZF 14 ve ZF 10 hatları izlemiştir (Çizelge 5). ZF 1 hattı en yüksek 
bin tane ağırlığına sahip olurken, yıllar arasındaki farklılıklar önemsiz çıkmıştır. Farklı tritikale 
hatlarının kullanıldığı bir çalışmada bin tane ağırlığı 35.3-47.8 g arasında değişim göstermiştir 
(Akgün ve ark. 1997; Demir ve ark.1981) 
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3.5. Hasat İndeksi 
 

Üç yıllık ortalamalara göre hasat indeksi yönünden denemede ele alınan hatlar arasındaki 
farklılıklar ile hat x yıl interaksiyonu 0.01 düzeyinde, yıllar arasındaki farklılıklar ise 0.05 düzeyinde 
önemli bulunmuştur (Çizelge 3). Birinci yetiştirme yılında ZF 1 nolu hat %46.4 ile en yüksek hasat 
indeksine sahip olurken, en düşük hasat indeksi ZF 13 nolu hatta ( % 38.4) ile tespit edilmiştir.  

İkinci yıl ortalamalarına göre ZF 4 (% 44.9) nolu hat en yüksek hasat indeksi değerine sahip 
olurken, en düşük hasat indeksi ZF 14 (% 39) ve ZF 15 nolu hatlardan elde edilmiştir. Kontrol 
olarak kullanılan Tatlıcak 97’nin hasat indeksi değeri sırasıyla ZF 4, ZF 5, ZF 7 ve ZF 1 nolu 
hatlardan daha düşük olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 6). 

Üçüncü yılda ise ortalama % 38.6 hasat indeksine sahip olan ZF 15, ZF 10 ve ZF 14 nolu 
hatlar Tatlıcak 97 çeşidi (% 41.5)’nin altında kalarak en düşük hasat indeksi değerlerini vermiş, ZF 
1 nolu hattan (% 45.0) elde edilmiştir.   

Çizelge 5 ve Çizelge 6’nın da incelenmesinden anlaşılacağı gibi bin tane ağırlığı ile hasat 
indeksi değerleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu ve bin tane ağırlığı yüksek olan hatların hasat 
indekslerinin de yüksek olduğu görülmektedir. Erzurum da tritikale üzerine yapılan çeşitli 
çalışmalarda hasat indeksinin yıllara ve genotiplere göre farklılık gösterdiği ve % 21-36 arasında 
değiştiği bildirilmiştir (Akgün vd, 1997; Tosun vd, 2000).  
 
Çizelge 5. Tritikale hatlarında 2004-2007 yıllarına ilişkin başakta tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı 
ortalamaları 

  Başakta Tane ağırlığı (g) Yıl Bin Tane Ağırlığı (g) Yıl  

Hatlar  I. Yıl II. Yıl III. Yıl  Ortalaması I. Yıl II. Yıl III. Yıl Ortalaması 

ZF 1 2.79a 1.58ab 1.52abc Oca.96 44.3 44.7 44.4 44.5a

ZF 3 1.93def 1.94a 1.68a Oca.85 41.4 42.0 40.9 41.4b-e 

ZF 4 2.14b-e 1.94a 1.42abc Oca.83 43.5 43.0 43.2 43.2ab 

ZF 5 2.17bcd 1.55ab 1.55ab Oca.76 41.9 42.2 42.5 42.2abc 

ZF 6 2.39abc 1.54ab 1.44abc Oca.79 41.1 40.8 40.2 40.7b-f 

ZF 7 2.55ab 1.90a 1.21b-e Oca.89 42.7 42.0 41.2 42.0a-d 

ZF 8 2.48ab 1.61ab 1.37a-d Oca.82 42.0 41.7 40.7 41.5b-e

ZF 10 1.89def 1.50abc 1.07c-f Oca.49 39.4 39.6 39.5 39.5c-f 

ZF 11 2.00c-f 1.25bc 1.11b-e Oca.45 40.2 39.4 40.6 40.1c-f 

ZF 13 1.71ef 1.06c 0.67f Oca.15 39.0 38.9 38.8 38.9ef 

ZF 14  1.65f 1.26bc 0.82ef Oca.24 39.8 39.3 39.2 39.4def

ZF 15  1.93def 1.15bc 0.94def Oca.34 38.1 38.1 39.4 38.5f 

ZF 16 1.97c-f 1.35bc 1.24a-e Oca.52 40.3 41.3 40.8 40.8b-f

Kontrol  2.14b-e 1.36bc 1.37a-d Oca.62 40.5 41.0 40.7 40.7b-f

Ortalama 02.Ara Oca.50 Oca.24  41.0 41.0 40.9   

DK 14.89 Nis.64 

AÖF yıl - 0.86 

AÖF hat - Şub.37 
AÖF yıl x 

hat 0.39 - 

 
3.6. Tane Verimi  
 

Tane verimi ortalamaları bakımından hatlar ve yıllar arasındaki farklılıklar ile hat x yıl 
interaksiyonu istatistiksel olarak önemli (P<0.01)  bulunmuştur (Çizelge 3). Birinci yetiştirme yılında 
en yüksek tane verimi ZF 4 nolu hattan (664 kg/da) elde edilmiş, bunu ZF 7 nolu hat (577 kg/da) 
takip etmiştir. ZF 13 nolu hat (239 kg/da) en düşük tane verimine sahip olurken, en düşük verimden 
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başlayarak sırasıyla ZF 13, ZF 15, ZF 14, ZF 11, ZF 16 ve ZF 10 nolu hatlar kontrol çeşidi olan 
Tatlıcak 97 (397 kg/da)’den daha düşük tane verimine sahip olmuşlardır (Çizelge ).  

ZF 1 (528 kg/da) ve ZF 4 (521 kg/da) nolu hatlar ikinci yılda en yüksek tane verimine sahip 
olurlarken, en düşük tane verimi ZF 14 nolu hatta tespit edilmiştir. 353 kg/da tane verimine sahip 
olan  

Tatlıcak 97 çeşidi sırasıyla ZF 14, ZF 13, ZF 11, ZF 15 ve ZF 10 nolu hatlardan daha iyi 
performans göstermiştir (Çizelge 6).  

Üçüncü yetiştirme yılında en yüksek tane verimi ZF 1 nolu hattan (369 kg/da) elde edilmiş, 
bunu sırasıyla aynı grupta yer alan ZF 4, ZF 7, ZF 5, ZF 8, ZF 3 ve ZF 6 nolu hatlar ile Tatlıcak 97 
çeşidi izlemiştir. ZF 13 (101 kg/da) ve ZF 14 (181 kg/da) verim ile en düşük tane verimini 
vermişlerdir (Çizelge 6).  

Üç yıllık ortalamalara göre denemede kullanılan hatların tane verimleri 207-512 kg/da 
arasında geniş bir varyasyon göstermiştir. ZF 4 nolu hat en yüksek tane verimine sahip olurken 
bunu sırasıyla ZF 1 (479 kg/da) ve ZF 5 (448 kg/da) nolu hatlar takip etmiştir. En düşük birim alan 
tane verimi ise ZF 13 nolu hattan elde edilmiştir. Diğer verim bileşenlerinde genel olarak yüksek 
değerlere sahip olan hatların tane verimlerinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim m2 başak 
sayısı, başakta tane sayısı ve tane ağırlığının verimi etkileyen en önemli öğeler olduğu 
açıklanmıştır (Akgün vd, 1997; Demir vd, 1981).  Değişik yerlerde tritikale hat ve çeşitleri ile yapılan 
denemelerde birim alan verimleri 54-618 kg/da arasında değişim göstermiştir (Demir ve ark. 1981; 
Akgün ve ark. 1997; Behl ve ark. 1984; Yağbasanlar ve ark. 1989).  

Denemenin birinci yılında 423 kg/da olan tane verimi ortalaması ikinci yıl yaklaşık % 8 
oranında azalarak 393 kg/da, üçüncü yılda ise %35 oranında azalarak 269 kg/da düşmüştür. Tane 
veriminin özellikle üçüncü yılda önemli derecede azalmasının en muhtemel sebebi bu yılda 
vejetasyon süresinde ve özellikle kardeşlenme-başaklanma dönemlerinde düşen yağış miktarının 
çok az olması ve buna ek olarak havaların çok sıcak gitmesi neticesinde oluşan kuraklık stresidir.  

Hatların yıllara göre sergiledikleri verim performansları da farklı olmuş, ilk yetiştirme yılında en 
iyi performansı ZF 4 hattı gösterirken, ikinci ve özellikle kuraklık stresinin oluştuğu üçüncü yılda ZF 
1 nolu hat ilk sırada yer almıştır. Hatların gösterdikleri bu farklılık, onların stres oluşturabilecek 
çevresel faktörlere tepkilerinin farklı olmasından ileri gelebilir. 

 
Çizelge 6. Tritikale hatlarında 2004-2007 yıllarına ilişkin hasat indeksi ve tane verimi ortalamaları 

Hasat İndeksi Tane Verimi  
I. Yıl II. Yıl III. Yıl 

Yıl  
Ortalaması I. Yıl II. Yıl III. Yıl 

Yıl  
Ortalaması 

ZF 1 46.4a 42.1abc 45.0a 44.5 541bc 528a 369a 479 
ZF 3 41.3d-g 40.7bc 41.3b 41.1 509cd 421b 324a 418 
ZF 4 45.1ab 44.9a 41.7b 43.9 664a 521a 352a 512 
ZF 5 42.3bcd 42.7ab 41.6b 42.2 542bc 459b 342a 448 
ZF 6 42.2bcd 40.0bc 41.0b 41.0 411ef 413b 322a 382 
ZF 7 44.7abc 42.3ab 40.7b 42.6 577b 466b 345a 463 
ZF 8 42.1cde 41.5bc 41.5b 41.7 464de 451b 326a 414 
ZF 10 39.1efg 40.6bc 38.7c 39.5 377fg 330cd 217bc 308 
ZF 11 40.3d-g 40.3bc 40.8b 40.5 307h 304cde 224bc 279 
ZF 13 38.4g 40.3bc 39.1b 39.3 239ı 281de 101e 207 
ZF 14  39.8d-g 39.0c 38.9c 39.2 291hı 262e 181cd 245 
ZF 15  38.6fg 39.1c 38.6c 38.8 244ı 310cde 127de 227 
ZF 16 41.6def 41.0bc 41.7b 41.4 328gh 355c 263b 315 
Kontrol  41.4d-g 41.0bc 41.5b 41.3 397f 353c 320a 357 
Ort. 41.7  41.1  40.9   421  390  272   
DK 3.05 7.00 
AÖF yıl x hat 2.72 54.68 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

594 

4. Sonuç 
 

Isparta koşullarında 2005, 2006 ve 2007 yıllarında denemeye alınan 13 tritikale hattının 
ortalama tane verimi bakımından en yüksek değerler sırasıyla ZF 4, ZF 1, ZF 7, ZF 2 ve ZF 8 nolu 
hatlardan ( > 400 kg/da) elde edilmiştir. Bunlarla beraber ZF 6 nolu hat ülkemizde tescil edilen ve 
çalışmada kontrol olarak kullanılan Tatlıcak-97 tritikale çeşidinden daha yüksek verim performansı 
sağlamışlardır. Bu sonuçlara göre yukarıda bahsi geçen tritikale hatlarının bölgemiz koşularına 
uygun olduğu nispeten belirlenmiş, değişik toprak ve arazi yapılarına sahip çiftçi arazilerinde birkaç 
yıl daha denenmesine karar verilmiştir. 
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Bezostaya-1/ Sadovo-1 Geriye Melezin Farklı Genotiplerinin Verim ve Kalite 
Yönünden Değerlendirilmesi 
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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Edirne 
 

Özet 
 

13 farklı geriye melez genotip ile Bezostaya-1 ve Sadovo-1 çeşitlerinden oluşan bu deneme ; 2005-2006 
yılında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre dört 
tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada ; kaliteli Bezostaya-1’nın protein miktarı, sedimantasyon ve 
gluten indeksi gibi bazı kalite özelliklerinin geriye melezlemeyle Sadovo-1 çeşidine aktarılıp kalitesinin 
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Sadovo-1, Bezostaya-1 çeşidiyle 6 yıl geriye melezlendi. Geriye melezlemede 
Sadovo-1 tekrarlanan (alıcı), Bezostaya-1 verici (donor) olarak kullanılmıştır. Yapılan varyans analiz 
sonucunda bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı, gluten miktarı, gluten indeksi, sedimantasyon ve 
sertlik değerleri yönünden geriye melez genotipleri ile standart çeşitler arasındaki farklılık istatistiki anlamda 
önemli bulunurken, tane verimi yönünden  geriye melez genotipleri ile Sadovo-1 çeşidi arasındaki  farklılık 
önemsiz bulunmuştur. Hiçbir geriye melez genotipi  bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı yönünden standartları 
geçememiştir. Yapılan çalışma sonucunda ; Bez/Sad1*6 (20) ve Bez/Sad1*6 (23) geriye melez genotiplerinin 
gerek tane verimi gerekse bazı kalite özellikleri yönünden Sadovo-1 çeşidinden daha yüksek bulunmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik (T. aestivum L.) Buğday. Geriye melezleme. Tane verimi. Kalite değerleri 
  

Evaluation of Different Genotypes ( T. Aestivum L. ) from Bezostaja-1/ 
Sadovo-1 Backcross in Terms of  Grain Yield and Quality Components   

 
Abstract 

 
Setting up with 13 different backcross genotypes and check cultivars of Bezostaya-1 and Sadovo-1. this 

study was conducted at the experimental field of Trakya Agricultural Research Institute  in a randomized 
complete block design with four replications in 2005-2006 growing season. The aim of this study was to 
improve some quality components of Sadovo-1 by transfering high quality genes from Bezostaja-1 through/via 
backcross genotypes. Sadovo-1 was backcrossed with Bezostaja-1 for six years. While Sadovo-1 was used 
as recurrent. Bezostaja-1 was used donor parent  in the experiment. According to the results obtained from 
analyses. differences between backcross genotypes and check cultivars in terms of thousand kernel weight. 
test weight. protein rate. wet gluten. gluten index. sedimentation and PSI (particule size index) were found 
significant. On the other hand. grain yield was found insignificant differences between backcross genotypes 
and Sadovo-1 cultivar. No backcross genotypes were obtained better than check cultivars in terms of 
thousand kernel weight and  test weight. Based on the results of the study. Bez/Sad1*6 (20) and Bez/Sad1*6 
(23) backcross genotypes were found better than Sadovo-1 cultivar in terms of grain yield and some quality 
compenents.   

   
Key Words: Bread wheat, Backcross, Grain yield, Quality compenents 

 
1. Giriş 
 

Buğdayın kalitesi, özel bir amaç için kullanılmaya yarayışlılık derecesidir ve kalite tanımı 
üreticiye, değirmenciye, ekmek üreticilerine ve tüketiciye gore değişmektedir. Buğday kalitesi ile 
öğütüldüğü unun kalitesi arasında sıkı bir ilişki vardır (Köksel ve ark. 2000 ).    

Islah çalışmalarındaki amaç yeni çeşitlerin elde edilmesidir. Elde edilecek çeşit; bölge 
şartlarına adapte olmuş, hastalık, soğuk, zararlı, kuraklık ve yatmaya dayanıklı, erkenci, yüksek 
verimli ve kaliteli olmalıdır. Islah çalışmalarında kullanılan yöntemleri; 1-İntrodüksiyon 2- Seleksiyon  
3- Melezleme 4- Mutasyon 5- Poliploidi 6- Biyoteknoloji olarak sıralayabiliriz. Buğday ıslahında bu 
yöntemlerden en çok kullanılanı seleksiyon, introdüksiyon ve melezlemedir. Melezlemenin amacı, 
iki yada daha fazla çeşit üzerinde bulunan aynı karakterleri yeni bir çeşitte toplamaktır. Bu amaca 
ulaşmak için basit, çoklu ve geriye melezleme teknikleri kullanılmaktadır (Demir ve Turgut 1999).  
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Yapılan melezlemelerde tek genle idare edilen karakterlere kalitatif karakterler adı verilir. 
Kalitatif karakterlerin kalıtımı basit ve büyük etkiye sahip tek genle idare edilir.   Renk, şekil, bünye 
ile ilgili karakterler bu sınıfa girer. Agronomik yönden önemli ve ıslahçıların yoğun olarak çalıştıkları 
verim, kalite, kışa ve kurağa dayanma gibi özellikler kantitatif karakterler olarak bilinir. Bu 
karakterlerin kalıtımı, karakterin meydana gelmesi üzerinde küçük ve eklemeli etkide bulunan çok 
sayıda gen tarafından idare edilir. Kantitatif karakterler, kalitatif karakterlere oranla çevre 
koşullarından daha fazla etkilenirler ( Şehirali ve Özgen 1988 ).   

Dünyadaki buğday ıslah programlarının temel amacı, birim alan tane verimini artırmaktır. 
Fakat gelişmiş ülkelerde bir çeşidin tescil edilmeden önce mutlaka arzu edilen kalite düzeyine 
getirilmesi gerekmektedir. Kaliteli buğday üretimine etki eden faktörler genelde çeşit, iklim koşulları 
ve toprak özellikleri olarak sıralanmaktadır.  Tohumluk kullanımından hasata kadar bu üç ana 
faktörün dışında buğday kalitesini etkileyen bazı faktörler; tohumluğun niteliği, süne ve kımıl zararı, 
depolama, yetiştirme tekniği uygulamaları v.s. olarak sayılabilir (Atlı 1999).      

Bu çalışmada, yüksek tane verimine sahip ve bitki boyu bakımından bölgeye adapte olmuş 
Sadovo-1 çeşidinin düşük olan protein miktarı, sedimantasyon ve gluten indeksi değerlerinin 
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Kalitesi yüksek Bezostaya-1 çeşidinin protein, sedimantasyon ve 
gluten indeksi gibi bazı kalite özelliklerinin Sadovo-1 çeşidine aktarılması amacıyla  geriye 
melezlenmiştir. Geriye melezlemede Sadovo-1 tekrarlanan (alıcı), Bezostaya-1 verici (donor) 
olarak kullanılmıştır. Elde edilen melez bir sonraki yılda sürekli olarak Sadovo-1 çeşidiyle 6 yıl 
boyunca melezlenmiştir. 6 yıllık geriye melezlemeden sonra bir yıl kendileme yapılmış ve farklı 
başak tipleri seçilerek tohumları çoğaltılmıştır. Denemeye alınan bu 13 farklı genotipin tane verimi 
ve bazı kalite özellikleri incelenmiş ve bölge için  Sadovo-1 çeşidinden daha kaliteli yeni çeşitlerin   
geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

 
2. Materyal ve Yöntem  

 
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 2005-2006 yetiştirme sezonunda 

yürütülen bu araştırma Bezostaya-1 ile Sadovo-1 arasında yapılan 6 yıllık geriye melezleme 
çalışmaları sonucu geliştirilen 13 farklı geriye melez genotipi ile  Bezostaya-1 ve Sadovo-1 
ekmeklik buğday çeşitlerinden oluşmuştur. 

Bu çalışmada, yüksek tane verimine sahip ve bitki boyu bakımından bölgeye adapte olmuş 
Sadovo-1 çeşidinin düşük olan protein miktarı, sedimantasyon ve gluten indeksi değerlerinin 
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Kalitesi yüksek Bezostaya-1 çeşidinin protein, sedimantasyon ve 
gluten indeksi gibi bazı kalite özelliklerinin Sadovo-1 çeşidine aktarılması amacıyla  geriye 
melezlendi. Geriye melezlemede Sadovo-1 tekrarlanan (alıcı), Bezostaya-1 verici (donor) olarak 
kullanılmıştır. Elde edilen melez bir sonraki yılda sürekli olarak Sadovo-1 çeşidiyle 6 yıl boyunca 
melezlenmiştir. 6 yıllık geriye melezlemeden sonra bir yıl kendileme yapılmış ve farklı başak tipleri 
seçilerek tohumları çoğaltılmıştır. Bölgeye uygun ve Sadovo-1 çeşidinden kaliteli yeni çeşitler 
geliştirebilmektir.  

Hasatta 6 m x 1 m = 6 m2 ekim parsellerinde kenar tesirini gidermek amacıyla hasat 
öncesinde parsel başlarından 50'şer cm'lik bitkiler  kesildikten sonra kalan alanın, hasat ve harmanı 
özel hasat-harman makinesiyle (Hege) yapılmış, elde edilen ürün 0.01 gram duyarlı terazi ile 
tartılarak parsel ve dekara verimler hesaplanmıştır.  

Hasat sonrası her parselden 1.5 kg buğday numunesi alınarak; 1000  tane ağırlığı, hektolitre 
ağırlığı, protein oranı, gluten miktarı, gluten indeksi, tane sertliği (PSI), zeleny sedimantasyon gibi 
kalite analizleri yapılmıştır. 

Örneklerde hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı ve tane iriliği Uluöz’e (1965) göre, protein oranı 
ve sertlik çekiçli değirmende öğütülen buğday ununda  PerCon İnframatic 8600 NIR ( Near İnfrared 
Reflectance Spectroscopy ) cihazı kullanılarak (Anonim. 1980), yaş gluten miktarı buğday ununda 
Standart Glutomatik metoduna göre Glutomatik 2200 aleti ile ICC Standart No: 137’de verilen 
yönteme göre ( Anonim 1982; Elgün ve ark. 2001), gluten indeksi, buğday ununda Standart 
Glutomatik metoduna göre Glutomatik Santrifüj 2015 (index) aleti ile ( Anonim. 2001) ve  zeleny 
sedimantasyon. ICC Standart No: 116’ da verilen yönteme göre yapılmıştır ( Anonim 1972; Anonim 
2001).  

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi MSTAT-C ve JUMP bilgisayar paket programları 
kullanılarak yapıldı. Çeşitler arasındaki farkların belirlenmesinde F-testi; ortalamaların 
karşılaştırılmasında en küçük önemli fark (EKÖF) testi kullanılmıştır. (  Kalaycı 2005;  Yurtsever 
1984).    
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3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  
 
13 geriye melez genotipi ile Bezostaya-1 ve Sadovo-1 ekmeklik buğday çeşitlerinde incelenen 

özelliklerde elde edilen verilerde yapılan varyans analiz sonucunda bin tane ağırlığı, hektolitre 
ağırlığı, protein oranı, gluten miktarı, gluten indeksi, sedimantasyon ve sertlik değerleri yönünden 
geriye melez genotipleri ile standart çeşitler arasındaki farklılık istatistiki anlamda önemli 
bulunurken, tane verimi yönünden  önemsiz bulunmuştur.  

13 geriye melez genotipi ile Bezostaya-1 ve Sadovo-1 ekmeklik buğday çeşitlerine ait  tane 
verimi, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve zeleny sedimantasyona ait ortalama değerleri 
çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1 incelendiğinde geriye melez genotipleri ile Sadovo-1 çeşidi tane verimi yönünden 
aynı grupta yer alırken, Bezostaya-1 çeşidi ise farklı grupta yer almış, tane verimleri 642.2-787.0 
kg/da arasında değişim göstermiştir. Geriye melez genotipleri, Sadovo-1 çeşidiyle aynı grupta yer 
almasına rağmen 5 tanesi tane verimi yönünden Sadovo-1 çeşidinden yüksek verim vermiştir.  

 
Çizelge 1. Bezostaya-1 ve Sadovo-1 ile geriye melez genotiplerinin tane verimi, bin tane ağırlığı, 
hektolitre ağırlığı ve sedimantasyona ilişkin ortalama değerleri ve oluşturdukları gruplar  

Sıra 
No Hat ve Çeşitler Tane Verimi 

(kg/da) Bin Tane Ağ. (g) 
Hektolitre 
Ağ. (kg) 

Zeleny 
Sedimantasyon 

(ml) 
4 Bez/Sad1*6 (6) 787.0 a 46.33 b   80.00 gh 46.50 g 
6 Bez/Sad1*6 (8) 766.5 ab 43.48 d 80.37 f 41.75 ı 
15 Bez/Sad1*6 (23) 750.5 ab 43.58 d 79.59 ı 50.50 f 
13 Bez/Sad1*6 (20) 749.1 ab 44.63 c 80.79 d 50.25 f 
7 Bez/Sad1*6 (11) 738.2 ab   38.53 gh 78.22 k 34.50 j 
2 SADOVO-1 (ST) 735.3 ab 49.23 a 81.87 b 47.25 g 
10 Bez/Sad1*6 (1) 716.7 ab 38.15 h  79.72 hı 50.25 f 
9 Bez/Sad1*6 (15) 709.8 ab 43.75 d   80.72 de 45.25 h 
12 Bez/Sad1*6 (19) 699.9 ab 44.95 c 81.20 c 54.25 d 
14 Bez/Sad1*6 (22) 698.5 ab 46.38 b 78.29 k 52.00 e 
11 Bez/Sad1*6 (18) 676.8 ab 38.83 g   80.10 fg 54.00 d 
8 Bez/Sad1*6 (14) 664.8 ab 41.05 f 79.41 ı 58.50 b 
5 Bez/Sad1*6 (7) 664.5 ab 41.80 e   80.40 ef 51.75 e 
3 Bez/Sad1*6 (4) 664.4 ab   38.58 gh 78.72 j 59.50 a 
1 BEZOSTAYA-1 (ST) 642.2 b 46.58 b 83.70 a 56.00 c 
AÖF (P <0.05):  126.5 0.456 0.348 0.950 

 
Buğdayda un verimini tahmin etmede kullanılan fiziksel kalite kriterlerinden olan hektolitre ve 

bin tane ağırlığı çeşide, iklime, ekim zamanı, yetiştirme teknikleri ve toprak koşullarına göre 
değişmektedir. Türkiye buğdaylarında bin tane ağırlığının 25 - 55 g, hektolite ağırlığının ise 70-85 
kg arasında değiştiği açıklanmıştır ( Köksel ve ark. 2000). Geriye melez genotipleri bin tane ve 
hektolitre ağırlığı yönünden standartları geçememiştir. Bin tane ağırlığı 38.15-49.23 g arasında 
değişmiş, en yüksek bin tane ağırlığı  49.23 g ile Sadovo-1 çeşidinden elde edilmiştir. Bunu sırayla 
46.58 g ile Bezostaya-1, 46.38 ile 14 nolu Bez/Sad1*6 (22) geriye melez genotipi ve 46.33 g ile 4 
nolu Bez/Sad1*6 (6) geriye melez genotipi izlemiştir. En  düşük  bin tane ağırlığı  ise 10 nolu 
Bez/Sad1*6 (1) geriye melez genotipinden elde edilmiştir.  

Hektolitre ağırlığı yönünden standart çeşitler ve geriye melez genotipleri incelendiğinde bu 
değer 78.22-83.70 kg  arasında değişmiş, en yüksek hektolitre ağırlığı  83.70 kg ile Bezostaya-1 
çeşidinden elde edilmiştir. Bunu sırayla 81.87 kg ile Sadovo-1 ve geriye melez genotipleri izlemiştir.  

Araştırmadaki genotiplerin sedimantasyon değeri 34.50-59.50 ml arasında değişirken, geriye 
melez genotiplerinden 9 tanesi sedimantasyon değeri yönünden Sadovo-1 çeşidinden, 2 tanesi de 
Bezostaya-1 çeşidinden  daha yüksek bulunmuştur. En yüksek sedimantasyon değeri 59.50 ml ile 
3 nolu Bez/Sad1*6 (4) geriye melez genotipinden elde edilmiştir. Bunu sırayla 58.50 ml ile 8 nolu 
Bez/Sad1*6 (14) ve 56.00 ml ile Bezostaya-1  çeşidi izlemiştir. En  düşük  sedimantasyon değeri 
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ise 7 nolu Bez/Sad1*6 (11) geriye melez genotipinden elde edilmiştir. Sedimantasyon, glutenin 
miktar ve vasıfları ile ilgilidir ve ırsi bir özellik olup daha çok çeşide bağlı olarak değişmekte ve 
çevreden daha az etkilenmektedir. Sedimantasyon değerinin yüksekliği kalitenin yüksek olduğunu 
gösterir, böyle unlardan yapılan ekmeklerin hacimleri de yüksek olur (Elgün ve ark. 2001). Bu 
nedenle ekmek yapılacak unlarda sadece protein miktarı değil protein kalitesi de dikkate alınmalı. 
Kaliteli buğdayın sedimantasyonu 35 ml’den yüksek olmalıdır.     

Buğdayda protein miktarı ile unun fizikokimyasal özellikleri arasında yakın ilişki vardır. 
Buğdaylarda protein miktarı tür, çeşit, çevre koşulları (iklim, toprak, hastalık ve zararlılar), 
topraktaki alınabilir azot oranı ve üretim koşullarına (gübreleme, sulama, makineli tarım) bağlı 
olarak % 7-14 arasında değişmektedir. Bir buğdayın hangi amaçla kullanılacağını saptamada en 
etkili kimyasal veri protein miktarıdır.  Protein miktarı % 10’un altındaki yumuşak buğdaylar bisküvi 
ve kek yapımında,  % 10’un üzerindekiler ise ekmeklik olarak değerlendirilir (Elgün ve ark. 2001). 
Çizelge 2 incelendiğinde protein oranı yönünden araştırmadaki genotiplerin değeri  % 12.08-14.80 
arasında değişim göstermiştir. En yüksek protein oranı % 14.80 ile Bezostaya-1 çeşidinden, en  
düşük  protein oranı ise % 12.08 ile 7 nolu  Bez/Sad1*6 (11) geriye melez genotipinden elde 
edilmiştir. % 13.68  ile 14 nolu Bez/Sad1*6 (22) ve  % 13.40 protein oranı ile 15 nolu Bez/Sad1*6 
(23) iki geriye melez genotipi protein oranı yönünden Sadovo-1 çeşidinden daha yüksek değer 
göstermiştir.  

Buğdayda fizikokimyasal kalite kriterlerinden olan gluten, proteinlerden (gliadin ve glutenin) su 
alarak şişmek suretiyle elastik bir madde olan hamurun iskeletini meydana getirir. Gluten tahıllar 
içerisinde sadece buğdaydan elde edilebilir ve önemli bir kalite kriteridir. Bu durumda sadece 
gluten miktarını belirlemek yeterli olmayıp, glutenin kalitesi hakkında bilgi veren gluten indeks 
değerinin de belirlenmesi gerekir. Buğdaylarda gluten ve gluten indeksi çeşide, ekolojik şartlara ve 
tane olum devresindeki hava şartlarına bağlı olarak değişmekte ve unda gluten miktarının % 
27’den, gluten indeksinin de % 60’dan daha yüksek olması gerekmektedir (Köksel ve ark. 2000). 
Yapılan araştırmada genotiplerin gluten miktarı % 32.55-46.13 arasında değişim gösterirken, gluten 
indeksi  %52.75-90.50 arasında değişim göstermiştir. Gluten miktarı yönünden  % 41.18 ile 15 nolu 
Bez/Sad1*6 (23) geriye melez genotipi Sadovo-1 çeşidi ile aynı grupta yer alırken diğer genotipler 
ise alt grupta yer almıştır.  Gluten indeksi yönünden 12 geriye melez genotipi Sadovo-1 çeşidinden, 
6 tanesi de Bezostaya-1 çeşidinden daha yüksek bulunmuştur. 

Tane sertliği, buğdayın öğütme özellikleri ve nihai ürün performansı ile ilişkili olduğundan 
önemli bir kalite kriteri olarak kabul edilir. Sert tane yapısına sahip olan ekmeklik buğdaylar, yüksek 
gluten kalitesi ve protein miktarına bağlı olarak ekmeklik kalitesi bakımından iyi sonuçlar verdiği 
kabul edilir. Tane sertliği, öğütme tekniği bakımından da önemlidir. Sert buğdaylara tavlama 
esnasında yumuşak buğdaylara göre daha fazla su verilmesi gerekir (Ünal, 2001). Araştırmada 
genotiplerin sertlik değeri 34.00-53.75 arasında değişim göstermiş, hiçbir geriye melez genotipi 
sertlik yönünden standart çeşitleri geçememiştir.  
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Çizelge 2. Bezostaya-1 ve Sadovo-1 ile geriye melez genotiplerinin protein oranı, gluten miktarı, 
gluten indeksi ve sertlik değerine ait ortalama değerleri ve oluşturdukları gruplar  

Sıra 
No Hat ve Çeşitler 

Protein Oranı 
 (%) 

Gluten Miktarı  
(%) 

Gluten İndeksi   
(%) 

Sertlik 
(PSİ) 

1 BEZOSTAYA-1 (ST) 14.80 a 46.13 a 69.00 e 53.75 a 
14 Bez/Sad1*6 (22) 13.68 b 40.33 c 69.00 e 37.75 h 
15 Bez/Sad1*6 (23) 13.40 c 41.18 b 66.75 e 39.00 g 
2 SADOVO-1 (ST) 13.00 d 41.03 b 54.50 g 51.25 b 
10 Bez/Sad1*6 (1) 12.88 e 39.28 d 52.75 g   48.50 cd 
12 Bez/Sad1*6 (19) 12.88 e 37.75 e   84.75 bc 41.75 f 
11 Bez/Sad1*6 (18) 12.80 e 36.80 f   80.75 cd 37.25 h 
8 Bez/Sad1*6 (14) 12.68 f 35.73 h 90.50 a 48.75 c 
4 Bez/Sad1*6 (6) 12.53 g 36.83 f 69.00 e 43.25 e 
3 Bez/Sad1*6 (4)   12.45 gh 34.03 ı   89.00 ab 34.00 j 
9 Bez/Sad1*6 (15)  12.38 hı 37.18 f 59.25 f 43.75 e 
6 Bez/Sad1*6 (8) 12.33 ı 36.23 g 68.50 e 47.75 d 
13 Bez/Sad1*6 (20) 12.33 ı 35.40 h 78.00 d 37.00 h 
5 Bez/Sad1*6 (7) 12.30 ı 33.65 ı 83.25 c 35.50 ı 
7 Bez/Sad1*6 (11) 12.08 j 32.55 j 62.00 f 37.25 h 
AÖF (P <0.05):  0.106 0.399 4.603 0.774 

 
Çizelge 3. Bezostaya-1 ve Sadovo-1 ile geriye melez genotiplerine ait fenolojik gözlemler 

Sıra 
No Hat ve Çeşitler 

Başak 
Tipi 

Başaklanm
a 

Tarihi 
(gün/ay) 

Olgunlaş 
Tarihi 

(gün/ay) 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

Yatma 
(0-9) 

1 BEZOSTAYA-1  (ST) -B 3/5 14/6 110 6 
2 SADOVO-1 (ST) -B 30/4 09/6 100 4 
3 Bez/sad1*6  (4) -B 27/4 09/6 90 4 
4 Bez/sad1*6  (6) -B 27/4 09/6 90 3 
5 Bez/sad1*6  (7) -B 28/4 10/6 90 3 
6 Bez/sad1*6  (8) -B 30/4 12/6 95 4 
7 Bez/sad1*6  (11) -B 29/4 12/6 100 5 
8 Bez/sad1*6  (14) -B 29/4 13/6 95 4 
9 Bez/sad1*6  (15) -B 27/4 09/6 110 5 
10 Bez/sad1*6  (1) -B 28/4 10/6 95 4 
11 Bez/sad1*6  (18) -B 29/4 09/6 100 4 
12 Bez/sad1*6  (19) -B 27/4 09/6 100 4 
13 Bez/sad1*6  (20) -B 26/4 09/6 90 4 
14 Bez/sad1*6  (22) -B 28/4 11/6 95 4 
15 Bez/sad1*6  (23) -B 30/4 11/6 90 4 

-B : Beyaz başaklı. kılçıksız            Yatma (0-9) : 0 yatmaya dayanıklı, 9 yatmaya hassas 
 
Çizelge 3 incelendiğinde geriye melez genotipleri ile Sadovo-1 çeşidinin morfolojik 

özelliklerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Geriye melez genotiplerinin tamamının başak 
yapısı beyaz ve kılçıksız olurken, başaklanma tarihleri de 26-30 Nisan arasında değişmiştir. Bitki 
boyları birbirine yakın değerlerde olup, bu değer 90-110 cm arasında değişim göstermiştir.  
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4. Sonuç  
 
Araştırmada  tane verimi ve bitki boyu bakımından bölge için uygun olan Sadovo-1 çeşidinin 

düşük olan protein miktarı, sedimantasyon ve gluten indeksinin kaliteli Bezostaya-1‘nın bazı kalite 
özelliklerinin geriye melezlemeyle aktarılıp kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma sonucunda 13 geriye melez genotipinin protein miktarı yönünden iki tanesi, 
sedimantasyon yönünden 8 tanesi, gluten indeksi yönünden ise 12 tanesi Sadovo-1 çeşidinden 
daha yüksek bulunmuştur.  

Tane verimi ve kalite yönünden Sadovo-1 çeşidinden daha yüksek bulunan 13 nolu 
Bez/Sad1*6 (20) ve 15 nolu Bez/Sad1*6 (23) geriye melez genotipleri bölge için ümitvar hatlar 
olarak belirlenmiştir.  
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Bitkisel Üretimde Farkında Olamadığımız Kayıplar 
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Özet 
 

Tarımsal faaliyetlerin diğer iş kollarında olduğu gibi planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi 
gerekmektedir. Tarımsal girdilerin yerinde ve zamanında kullanımı ve yönetimi oldukça önemlidir. Bitkisel 
üretimin her aşamasında çeşitli kayıplarla karşılaşılmakta, çoğu zaman bu kayıpların farkına bile 
varılamamaktadır. Tohum seçiminden tarla hazırlığı, ekim, bakım, hasat, taşıma ve depolamaya kadar olan 
üretim aşamalarında girdilerin etkili bir şekilde, yerinde ve zamanında kullanılmamasına bağlı olarak oluşan 
kayıplar bulunmaktadır. Ayrıca arazi yapısı ve büyüklüğünden kaynaklanan, üretime uygun olmayan makine 
araç ve gereç varlığından kaynaklanan ve elde edilen gelirin etkin kullanılmaması ve amaç dışı kullanılması 
gibi benzer konularda oluşan kayıplar bulunmaktadır. Üreticiler bu kayıpların çoğu kez farkında bile 
olamamakta, olsalar bile ihmal etmektedirler. Oysaki bu kayıplar dikkate alınabilse çok küçük önlemlerle 
azaltılabilir veya etkileri tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu makalede yalnız başına pek fazla 
önemsemediğimiz ancak üst üste geldiğinde etkisi artan kayıplar irdelenerek açıklanmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bitkisel üretim, Ürün kaybı, Verimlilik, Fark edilmeyen kayıplar 

 
 

Unaccounted Losses in Plant Production 
 
Abstract 
 

Agricultural practices should be planned and managed like a business. Agricultural inputs and their 
management in suitable timetable have a big importance. Losses can occur in every stage of plant production. 
Large amounts of yield lose from seed selection to harvest in agricultural activities. Yield loses can occur at all 
stages of plant production, such as sowing, fertilization, irrigation, harvest and transportation due to inputs do 
not use as a effectively. Field size, unsuitable machinery and ineffective fund management and the like can 
cause yield and income loses. Most of the farmers are generally unaware of these losses. If these losses 
considered in agricultural practices, their negative effects can be decrease and farmers’ income will be 
increased. Possible losses are explained in detailed in this article. 
 
Key Words: Plant production, Yield loses, Productivity, Unaware losses 

 
1. Giriş 

 
Tarımsal faaliyet belirli bir plan ve program dahilinde yapılması gereken üretim kollarından 

birisidir. Tarımsal faaliyetlerin bir düzen içerisinde yürütülmesi verimliği artırmaktadır. Değişen 
pazar koşullarını göz önüne alarak ve önceden planlama yaparak, katma değeri yüksek ürünleri 
Ekim nöbeti sistemine almak üreticinin gelirini yükseltecektir. Tarımsal girdilerin yerinde ve 
zamanında kullanımı ile iyi bir şekilde yönetimi yüksek verimi ve kaliteyi beraberinde getirecektir.  

Bitkisel üretim yaparken üretimin her aşamasında çeşitli kayıplarla karşılaşılmakta, çoğu 
zaman da bu kayıpların farkına bile varılamamaktadır. Çeşit seçiminde, tohumluk kullanımında, 
tarla hazırlığı sırasında gereksiz enerji kullanımıyla, uygun ekim yöntemi veya ekim makinesi 
kullanılmadığı için oluşan üretim kayıpları olabilmektedir. Aşırı gübreleme veya sulamadan 
kaynaklanan ürün kayıpları bulunmaktadır.  

Zamanında yapılmayan, eksik veya fazla ilaç kullanılarak yapılan zirai mücadele sonucunda 
oluşan ürün kayıpları ile oluşan maddi kayıplar, uygun hasat zamanı veya hasat yöntemi 
kullanılmadığı için yada ayarsız biçerdöver kullanımı ile hasat ve harmanlama sırasında oluşan 
kayıplar, uygun taşıma aletleri kullanılmadığı için oluşan kayıplar ile yanlış depolama koşulları 
nedeniyle meydana gelen kayıplar bulunmaktadır. Tarımsal girdilerin etkili bir şekilde yerinde ve 
zamanında kullanılmamasına bağlı olarak oluşan ürün kayıpları da görülmektedir. Ayrıca arazi 
yapısı ve arazi büyüklüğüne uygun olmayan bitki türlerinin yetiştirilmesinden kaynaklanan ürün 
kayıpları olabilmektedir. Ayrıca yetersiz veya aşırı güçlü makinelerin üretimde kullanılmasına bağlı 
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olarak yada makine parkında sahip olunan traktöre uygun olmayan makine varlığı veya ihtiyaç 
fazlası makine araç ve gereç varlığından kaynaklanan ekonomik kayıplar olabilmektedir. 

Tarımsal faaliyet sonucu elde edilen gelirin tekrar tarımsal üretimde etkin bir şekilde 
kullanılmaması sonucu oluşan kayıplar bulunmaktadır. Tarımsal kazancın yeni teknoloji transferi 
yerine; yeni bir eş alımı, yeni bir otomobil alımı, kent merkezinde yeni bir ev alımı şeklinde 
kullanılması çiftçilerin mesleklerinde ilerlemesini engellemektedir. Üreticiler bu kayıpların çoğu kez 
farkında bile olamamakta, olsalar bile çoğunlukla ihmal etmektedirler. Oysaki bu kayıplar dikkate 
alınabilse çok küçük önlemlerle bu kayıplar azaltılabilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu 
kayıpların geri kazanımı ile ciddi anlamda ekonomik kaynak yaratılabilir.  

Bu makalede yalnız başına pek fazla önemsemediğimiz ancak üst üste geldiğinde önem teşkil 
eden kayıplar irdelenerek göz önüne serilmiş, burada değinilmemiş olan başlıklar da dahil olmak 
üzere bir çok konu açıklanmaya çalışılmıştır. 

 
2. Bitkisel Üretimde Oluşan Ürün Kayıpları  
2.1. Arazi Büyüklüğüne Bağlı Kayıplar 

 
Çoğu üreticimizin sahip olduğu arazi parçalı ve küçük miktardadır. Çizelge1’de görüldüğü gibi 

ülkemizde 20-49 dekar arası arazi büyüklüğüne sahip çiftçi sayısı 950 840 adettir. Çiftçilerimizin 
%30.9’ı 20-49 dekar arası arazi büyüklüğüne sahiptir. 5-49 dekar arası arazi büyüklüğüne sahip 
çiftçi sayısı ise 1 959 117 olup üreticilerimizin %63.8’ini kapsamaktadır.  

Bununla birlikte zaten küçük olan 5-49 dekar arası arazi büyüklüğü bile tek parçadan 
oluşmayıp, yine parçalı haldedir. Ülkemizde 20-49 dekar arası arazi büyüklüğüne sahip 
çiftçilerimizin sahip olduğu parça sayısı 3 831 683 olup bütün işletmelerin %31.1’ini içermektedir. 5-
49 dekar arası arazi büyüklüğüne sahip işletmelerde ise parça sayısı 6 438 482 olup bütün 
işletmelerin %52.3’ünü kapsamaktadır (Anonim, 2008). Mirastan dolayı araziler sürekli 
küçülmektedir. Son yıllarda bu durum yasa ile önlenmiş gibi gözükse de gerçekte tapu üzerinde 
olmasa bile arazi küçülmesi devam etmektedir. Bu durum üretimde ve enerji kullanımında kayıplara 
neden olmaktadır. 

Küçük arazilerde tarlanın başı ve son kısımdan ürün almak imkansız hale gelmektedir. Çünkü 
işlenen arazi küçük olduğu için tarlanın başı ve sonunda traktör ezmesi oluşmakta ve ürün kaybı 
olmaktadır. Ezilen ve yaralanan bitkiler ise hastalık ve zararlı epidemileri için potansiyel kaynak 
oluşturmaktadırlar.  

Ayrıca küçük tarlalar arasında tarla trafiğine bağlı olarak fazladan yakıt kaybı olmaktadır. 
Küçük parçalar halindeki tarlaları işlemek için birisinden bir diğerine giderken traktörle daha fazla 
yol kat edilmekte, neredeyse tarla işlemede kullanılacak yakıt kadar, tarlaya ulaşmak için yakıt 
harcanmaktadır. Halbuki büyük arazilerde traktör tarlaya girince en az akşama kadar aynı tarlayı 
işleyebilecek, hem zaman hem de gereksiz yakıt kaybı olmayacaktır. Ayrıca küçük arazilerde sık 
manevra yapıldığından ve manevra kabiliyeti daha güç olduğundan yakıt kaybı da fazla olmaktadır. 
Her toprak işlemeden sonra alet değiştirmek için işletmeye tekrar gidiş-geliş sırasında da yine yakıt 
kaybı olmaktadır. 
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Çizelge 1. Türkiye’de işletme büyüklüğüne göre işletme sayısı, parça sayısı ve işletme 
büyüklüğünün toplam araziye oranı  ile işletme büyüklüğünün parça sayısına oranı değerleri  

Arazi 
büyüklüğü 

(dekar) 

İşletme     
sayısı 

Toplam arazi 
(dekar) 

Parça sayısı 
(adet) 

İşletme 
büyüklüğünün 

toplam 
araziye oranı 

(%) 

İşletme 
büyüklüğünün 

parça 
sayısına oranı 

(%) 
5   178 006   481 987   292 514 5.8 2.4

5-9   290 461  1 952 471   664 173 9.5 5.4
10-19   539 816  7 378 022  1 650 312 17.6 13.4
20-49   950 840  29 531 619  3 831 683 30.9 31.1
50-99   560 049  38 127 032  2 836 069 18.2 23.0

100-199   327 363  43 884 395  1 881 198 10.7 15.3
200-499   153 685  42 075 497   997 015 5.0 8.1
500-999   17 429  11 218 554   135 983 0.6 1.1

1000-2499   4 199  5 476 930   32 760 0.1 0.3
2500-4999    222   695 541   1 189 0.007 0.01

5000+    57  3 526 175    509 0.002 0.004
Toplam  3 076 650 184 348 223 12 323 405  

Kaynak: Anonim, 2008a 
 

Çizelge 2. Arazi Büyüklüğüne Göre Çiftçinin Sahip Olduğu Traktör, Diskaro, Kültivatör, Silaj ve 
Çayır Biçme Makineleri Sayıları  

Arazi 
büyüklüğü 

(dekar) 

İşletme 
sayısı 

Traktör 
sayısı 

Diskaro 
sayısı 

Kültivatör 
sayısı 

Silaj 
makinesi 

sayısı 

Çayır biçme 
makinesi 

sayısı 
-5   178 006   8 137   1 430   2 735    54    240
5-9   290 461   23 060   4 541   4 275    16   1 825

10- 9   539 816   72 826   17 825   18 180    384   5 334
20-49   950 840   256 199   72 615   82 643   2 580   23 481
50-99   560 049   237 355   95 795   120 128   4 042   19 294

100-199   327 363   181 986   90 950   117 656   4 727   19 897
200-499   153 685   109 821   67 207   83 931   3 739   13 587
500-999   17 429   15 941   10 986   12 759    764   2 554

1000-2499   4 199   4 242   2 370   3 185    349    750
2500-4999    222    679    242    203    12    14

5000+    57   1 061    251    505    61    140
Arazisiz   54 523   3 425    254    473 35     6
Toplam  3 076 650   914 732   364 466   446 673  16 763  87 122

Kaynak: Anonim, 2008b 
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Çizelge 3. Arazi Büyüklüğüne Göre Çiftçinin Sahip Olduğu Pulluk, Mibzer, Çapalama, Gübreleme 
ve İlaçlama Makinesi Sayıları  

Arazi 
büyüklüğü 

(dekar) 

İşletme 
sayısı 

Pulluk  
sayısı 

Mibzer 
sayısı 

Çapalama 
makinesi 

sayısı 

Gübreleme 
makinesi   

sayısı 

İlaçlama 
makinesi 

sayısı 
-5   178 006   7 687    859   1 224    537   1 969
5-9   290 461   18 154    945   3 871   1 450   6 375

10-19   539 816   59 655   5 296   12 185   8 696   15 844
20-49   950 840   225 497   38 767   39 511   44 333   58 523
50-99   560 049   226 457   65 860   41 319   79 495   82 932

100-199   327 363   179 354   94 835   39 029   98 887   84 464
200-499   153 685   107 066   78 647   27 902   72 980   62 654
500-999   17 429   16 166   12 034   4 421   11 320   10 861

1000-2499   4 199   3 851   3 014   1 273   2 988   2 160
2500-4999    222    357    203    30    193    184

5000+    57    779    537    152    306    198
Arazisiz   54 523    729    317    89    189    83
Toplam  3 076 650   845 752   301 314   171 006   321 374   326 247

Kaynak: Anonim, 2008b 
 
2.2. Makine Kullanımına Bağlı Kayıplar 

 
Çizelge 2’de görüldüğü gibi ülkemizde en fazla traktör sayısı 20-49 dekar arazi büyüklüğüne 

sahip üreticilerde bulunmaktadır. Diğer tarım makinelerinde de durum benzerdir (Çizelge 3). En 
fazla 49 dekar için kapısının önünde traktör bulunduran çiftçi sayısı 256 199 adettir. Diskaro, 
kültivatör, silaj ve çayır biçme makineleri sayılarında da durum benzerdir. 5-49 dekar arazi varlığına 
sahip işletmeler Türkiye’deki diskaro sayısının %26.5’ini, kültivatör sayısının %24.1’ini, pulluk 
sayısının %36.8’ini, mibzer sayısının %15.2’sini, çapalama makinesi sayısının %33.2’sini ve 
ilaçlama makinesi sayısının %25.4’ünü kapsamaktadır. Hiç arazisi olmayan çiftçilerin bile traktör ve 
bazı makineleri bulunmaktadır (Çizelge 2 ve 3) (Anonim 2008b). Çiftçilerin çoğu kullanılabilecek 
tarımsal aletlerin tamamına sahip olma isteğindedirler. Oysa ki bazı aletleri bir üretim sezonu 
boyunca sadece birkaç defa kullanabilmektedirler. Bu alet ve makineler kullanılmadığı dönemlerde 
ise boş kalmaktadır. Bu aletlere gereksiz yere sermaye bağlanmaktadır. Ortak makine 
kullanılmadığı için sermaye üretime dönüşmemektedir. Eğer birkaç çiftçi bir araya gelip ortak 
makine kullanma prensibi ile hareket ederek, birbirlerinin sahip olmadığı farklı aletlere sahip olsalar, 
hem sahip oldukları makine daha uzun süre kullanılmış, hem de kendileri diğer aletlere gereksiz 
yere sermaye bağlamamış olacaklardır. Bu sermaye de tarımsal üretimi artıracak başka bir girdi 
için kullanılabilir.  
 
2.3. Arazi Büyüklüğüne Uygun Olmayan Makine Parkı Varlığı 

 
Çoğu zaman üreticilerimizin makine parkı işledikleri arazi büyüklüğü ve arazi yapısına uygun 

olmamaktadır. Bazı durumlarda arazi miktarının az olmasına karşın, daha fazla alet ve büyük 
kapasitede yada beygir gücü fazla olan traktör kullanılırken, fazla araziye sahip üreticiler ise daha 
az beygir gücüne sahip traktör kullanabilmektedirler. Çoğu zaman traktörün çok güçlü olmasına 
karşın arkasında sürüttüğü alet traktöre göre çok küçük kalmaktadır. Çiftçiler makine parklarındaki 
aletlerin iş genişliklerini ve kapasitelerini göz önüne almadan komşumda var bende de olsun 
mantığı ile hareket ederek daha büyük traktör almakta ve küçük traktöre uygun aynı aletleri 
kullanmaya devam etmektedirler. Bu durumda güçlü traktör daha fazla yakıt tüketmesine karşın, 
daha az alan işlemekte ve makinelerin efektif kullanımı ortadan kalkmaktadır. Diğer alet ve 
makineler içinde benzer durum söz konusu olmaktadır. 
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2.4. Tarımsal Gelirin Amaç Dışı Kullanımı 
 
Ülkemizde tarımsal üretimden elde edilen gelirin yeniden tarımsal yatırıma dönüşmesi çok 

yavaş olmaktadır. Bu durum ülkemizin tarımsal üretiminde karşılaşılan en büyük sorularından 
birisidir. Üreticiler tarımsal faaliyet sonucu elde ettiği geliri üretimi artırmak, yeni teknoloji kazanımı 
yada modern tarım tekniklerini kullanmak yerine başka işlere araç olarak kullanmaktadırlar. Bu 
duruma ülkemiz genelinde ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıklıkla rastlanmaktadır. 
Çoğu zaman kazanılan gelir, oğlan evlendirmek için, yeni bir ev almak için, yeni veya daha lüks 
otomobil almak için yada yeni bir eş almak için başlık parası veya düğün masrafı olarak 
kullanılmaktadır. Böylece çiftçilerimiz sermayelerini tükettiği için gelecek sezona borç ile 
başlamakta ve tarımsal üretimde yeni teknolojileri girdi olarak kullanamamaktadır. 

 
2.5. Girdilerin Zamanında Kullanılmaması 

 
Tarımsal üretim sırasında bazen kullanılacak girdilerin zamanlaması doğru olamamaktadır. 

Örneğin yağmurdan önce atılması gereken gübre yağmur sonuna kalınca gübre uygulama zamanı 
geçtiğinden sonradan verilecek gübrenin de etkisi azalmaktadır. Benzer olarak zamanında 
yapılmayan çapalama, ot kontrolü, zamanında yapılmayan yada eksik veya fazla ilaç kullanılarak 
yapılan hastalık ve zararlılarla mücadele ve sulama gibi uygulamalar tarımsal üretimde ciddi 
azalmaya neden olabilmektedir. Oysaki bu azalmalar ciddi bir planlama ile ortadan kaldırılabilir.  

 
2.6. Toprak Analizi Yapılmaması 

 
Toprak analizi yapılmadan gübreleme programı yapıldığında gereksiz gübre kullanımından 

kaynaklanan kayıplar oluşabilmektedir. Aşırı gübreleme neticesinde fazladan gübre masrafı 
oluşmakta ayrıca toprak kirlenmesine neden olunmaktadır. Bazen de eksik gübrelemeden ötürü 
verim kaybı olmaktadır. 

 
2.7. Kaliteli Tohumluk Kullanılmadığı İçin Oluşan Kayıplar 

 
Üreticiler çoğu zaman ekimde kullanacağı tohumluğu bir sene önceki ürününden 

sağlamaktadır. Eleme ve temizleme yapılmadığı için çiftçi kendi eliyle yabancı ot tohumlarını 
tarlasına ekmektedir. Bazen de farkında olamadan hastalıklı taneleri de ekimde kullanınca tarlasına 
hastalık bulaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca sürekli kendi ürününden tohumluk kullanıldığı için 
tohumda genetik açılma olmakta, verim her geçen yıl azalmaktadır. Kaliteli ve sertifikalı tohum 
kullanılmadığı için potansiyel verimde ve gelirde azalma görülmektedir. 

 
2.8. Yabancı Ot Nedeniyle Oluşan Kayıplar 

 
Bitkisel üretimde yeterince ve etkili yabancı ot mücadelesi yapılmadığı için verimde kayıplar 

meydana gelmektedir. Yabancı otlar kültür bitkisinin kullanacağı ışık, su ve bitki besin maddelerine 
ortak olarak, gelişmenin zayıflamasına ve ileri dönemlerde düşük verim oluştuşmasına neden 
olmaktadır. Yabancı otların üründe verim düşüklüğüne, ürün kalitesinin azalmasına ve hasat 
güçlüklerine neden olduğu belirtilirken (Kırtok 1998), yabancı ot mücadelesi yeterince yapılmadığı 
zaman verimde % 85’e varan kayıplar meydana gelebileceği de bildirilmektedir (Ampong-Nyarko 
1994). Yabancı otlar hastalık etmenleri ve zararlılara konukçuluk yapması yönüyle de üretimi 
olumsuz olarak etkilemektedir. Mısır bitkisi ile yapılan bir araştırmada; el çapası ile %17.6, traktör + 
el çapası ile %19.9 ve herbisit uygulaması ile %37.9 oranında kontrole göre daha fazla verim 
alınmıştır (Öktem ve ark. 2004a). Bitkisel üretimde yabancı ot mücadelesinin mutlaka yapılması 
gerektiği bir çok araştırıcı tarafından belirtilmektedir (Üremiş ve ark. 1998, Özer ve ark. 1998, 
Jeremy et al. 2000, Johnson et al. 2001, Öktem ve ark. 2004). 
 
2.9. Arazi Tesviyesinden Kaynaklanan Kayıplar 

 
Tarımsal üretimde kullandığımız arazilerde tesviyesi bozuk olan kısımlar olabilmektedir. 

Sulama sırasında bazı yerler daha az, bazı yerler daha fazla ıslandığı için etkili bir sulama 
yapılamamakta, verimde azalma meydana gelmektedir. Yeterince sulanamayan kısımlarda yer 
alan bitkilerde büyüme ve gelişme geriliği görülürken, çökek yerlerde yer alan bitkiler ise aşırı 
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suyun etkisiyle çürümekte ve birim alanda ekim sıklığının azalmasına neden olmaktadır. Bütün 
bunların neticesinde ise verim ve kalitede kayıplar meydana gelmektedir. Tesviyesiz arazilerin 
tesviyesi potansiyel verimin oluşmasını sağlayacaktır.  
 
2.10. Hasatta Meydana Gelen Kayıplar  

 
Hasat zamanı ve hasat şekli ürün kaybı bakımından oldukça önemlidir. Erken veya geç 

yapılan hasat ürünün kalitesinde ve verimde azalmaya neden olabilmektedir. Taneli ürünlerde 
hasatta geç kalınırsa tane dökme miktarı artabilmektedir. Ayrıca hasat sırasında fazla kurumuş 
bitkilerde bitkiye çarpan makine parçasının etkisiyle de dökülme şeklinde tane kaybı olmaktadır. 
Geç hasatta tanenin nem içeriği de iyice düştüğünden verim azalmaktadır. 

Ayrıca ülkemizde tahıl hasadında kullanılan biçerdöverlerde batör, elek ve vantilatör ayarları 
düzgün yapılmadığından tane dökme yoğun olmaktadır. Biçerdöver sahibi bir an önce tarlayı 
bitirmek için hızlı biçim yapmak isteyerek tane dökme oranını da artırmaktadır. Ülkemizdeki 
yaklaşık 14 milyon ha tahıl alanı düşünüldüğünde %1’lik kazanç bile binlerce ton tahıl kazancına 
neden olacaktır. 

 
2.11. Taşıma Sırasında Meydana Gelen Kayıplar 

 
Tarımsal ürünün taşınması sırasında uygun taşıma yapılmadığı için taşınan ürünün bir kısmı 

yollara dökülerek kaybolmaktadır. Römork veya kamyon kasalarında bulunan yarık, çatlak ve 
deliklerden taşınan ürün yere dökülerek kaybolmaktadır. Bu duruma buğday, arpa, mercimek, mısır 
ve çeltikte sık rastlanmaktadır. Aynı durum pamuk içinde söz konusudur. Taşıma sırasında ürünün 
kaybolması bazen öyle boyutlara ulaşmaktadır ki bazıları için geçim kapısı olabilmektedir. Şekil 
1’de görüldüğü gibi yola saçılan tahıl tanelerini toplayan bu şahıslar 500 m’lik bir mesafede her gün 
1 çuval tane topladıklarını ifade etmektedirler. Bu nedenle taşıma sırasında ürün kaybını asgariye 
indirecek tedbirlerin alınması fayda sağlayacaktır. 

 
2.12. Anızın Yakılması Neticesinde Oluşan Kayıplar 

 
Anızın yakılması sonucunda organik madde ve bir sonraki ürünün kullanabileceği besin 

elementleri kaybolmaktadır. Sıcaklığın etkisiyle toprağın yapısı da bozulmaktadır. Ayrıca organik 
maddenin parçalanmasını sağlayan bakterilerin bir kısmı da sıcaklığın etkisiyle öldüğü için toprakta 
mikroorganizma azalması olmaktadır. Toprağın organik maddesi azaldığı için su tutma kapasitesi 
de azalmaktadır. Ayrıca toprakta agregatlaşma azaldığı için sıkışma meydana gelmekte, toprağın 
içerdiği hava miktarı da azalmaktadır. Bunun neticesinde havasız kalan bitki kökleri daha az besin 
elementi alabildiği için verim de azalma oluşmaktadır (Aydeniz ve Brohi 1991).  

 
2.13. Aşırı Sulama Neticesinde Oluşan Kayıplar 

 
Çiftçilerin bir bölümü çok su fazla ürün getirir düşüncesiyle hareket ederek aşırı sulama 

yapmaktadırlar. Aşırı sulamanın etkisiyle başta azot olmak üzere bir çok bitki besin elementi 
yıkanarak taban suyuna yada drenaj kanalına karışarak kaybolmaktadır. Ayrıca fazla sulama ile 
sulama maliyeti artmakta ve uzun vadede toprağa zararı dokunmaktadır. 

Taban suyunun yüzeye yakın olduğu yerlerde aşırı sulamanın etkisiyle taban suyu yükselerek 
bitkilere zarar vermektedir. Bu durum Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gözlenmiştir. Drenajın 
yetersiz, aşırı sıcaklığın etkisiyle topraktan buharlaşmanın fazla olduğu Şanlıurfa gibi yerlerde, 
taban suyunun yüzeye yaklaşması ve suyun buhar halinde uçarak taşıdığı mineral tuzları geride 
bırakması neticesinde tuzlaşma ve alkalileşme sorunları oluşmaktadır (Çullu ve ark. 2002).  

Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için aşırıya kaçmadan yeteri kadar su kullanmak 
gerekmektedir. Ayrıca su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak oldukça 
akılcı olacaktır. Özellikle damla sulama hem su tasarrufu hem de etkili sulama sağladığından tercih 
edilmelidir (Öktem ve Şimşek 2004b). Ayrıca bitkilerin su stresine gösterdiği tepki belirlenerek 
kısıntılı su uygulamaları yapılabilir (Öktem et al. 2003). 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 607

 
Şekil 1. Taşıma sırasında yola saçılan ürün ve bu durumu değerlendiren insanlar 
 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

608 

2.14. Depolama Sırasında Oluşan Kayıplar 
 

Ürün fiyatının düşük olduğu yıllarda bazı üreticiler ürününü depolayarak fiyatın daha uygun 
olduğu dönemde satmak istemektedir. Ancak ürün iyi şartlarda depolanmadığı için çürüme ve 
küflenme oluşabilmektedir. Ayrıca ambar zararlıları da eğer ilaçlama yapılmamışsa ürünün 
kalitesini düşürerek fiyatının azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca fare, tavuk ve çevrede bulunan 
kuşlar da üründe azalmaya neden olmaktadır. Oysaki basit tedbirler alınarak bu kayıpların tamamı 
ortadan kaldırılabilir. 

 
2.15. Kültürel Uygularda Yapılan Hatalar Neticesinde Oluşan Kayıplar 

 
Toprak hazırlığının iyi yapılmaması, anızın yeterince toplanmaması veya parçalanmaması, 

ekimin zamanında yapılamaması, aşırı yada eksik tohum kullanımı, zamanında gübreleme ve 
sulama yapılmaması, zamanında hastalık ve zararlılarla mücadele edilmemesi gibi nedenlerle 
verim de azalmalar oluşabilmektedir. Biraz dikkat sarf edilerek ve zamanlamaya özen gösterilerek 
verimdeki bu azalmaları önlemek çoğu zaman mümkün olabilecektir.   

 
3. Sonuç 

 
Bitkisel üretimde arazi şekli ile arazi büyüklüğüne uygun olmayan makine parkı ve makine 

kullanımına bağlı kayıplar oluşabilmektedir. Tarımsal gelirin amaç dışı kullanımı, girdilerin 
zamanında kullanılmaması, kaliteli tohumluk kullanılmaması, yeterince yabancı ot mücadelesi 
yapılmaması nihai üründe kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca arazi tesviyesinden kaynaklanan, 
hasatta meydana gelen, taşıma sırasında ve yanlış depolama ile oluşan kayıplar da bulunmaktadır. 
Bunlara ek olarak anızın yakılması neticesinde topraktaki verimliliğin azalmasıyla oluşan verim 
kayıpları, aşırı sulama neticesinde oluşan kayıplar ile kültürel uygularda yapılan hatalar neticesinde 
oluşan kayıplar da bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen kayıpların çoğu zaman farkına bile 
varılamamakta yada ihmal edilmektedir. Oysaki bu kayıpların nedenleri dikkate alınabilse çok 
küçük önlemlerle bu kayıplar azaltılabilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. 
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Buğday Üretim Faaliyetini Etkileyen Başlıca Faktörler 
 
 

Zeki BAYRAMOĞLU 
 
 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Selçuklu, Konya 

 
Özet 

 
Bu çalışmada buğday üretim faaliyetinin üretim deseninde yer almasını etkileyen faktörler araştırılmıştır. 

Çalışmada kullanılan veriler Konya ili Çumra ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerden yüz yüze anket yöntemi 
ile elde edilmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama arazi genişliği 151 da ve ortama aile gücü varlığı 3,24 EİB 
olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin sahip olduğu aktif sermayenin % 90,48’ini arazi sermayesi ve % 9,52’sini 
işletme sermayesi oluşturduğu belirlenmiştir. Buğday üretim faaliyeti üzerinde etkili olan faktörler ekonometrik 
olarak analiz edilmiştir.  Ekonometrik analizde yarı logaritmik matematiksel kalıp kullanılmıştır. Modelde 
bağımsız değişken olarak alet makine varlığı, döner sermaye varlığı, aile işgücü varlığı ve sulanabilir arazilerin 
işletme arazisine oranı kullanılmıştır. Model yer alan bağımsız değişkenlerde meydana gelen artışların,  
işletme arazisi içerisinde buğday ekim alanını nispi olarak azalttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak sulanabilir 
geniş arazilere sahip, alet makine varlığı, döner sermaye varlığı ve aile işgücü varlığı yüksek olan işletmeler 
buğday üretimine daha az yer vermektedirler. Buğday üretiminin sınırlı imkânlara sahip işletmeler tarafından 
daha fazla üretildiği tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Buğday üretimi, Yarı logaritmik model, Üretim kararı, Konya-Çumra 

 
Majors Factors Affecting Preference of Weath Production Activity 

 
Abstract 

 
This research was focus on the determination of factors affected production patterns in wheat production 

activity. Data were obtained from farms of Konya-Çumra province by face to face survey method. Average 
land size and family labor in researched farms were 151 da and 3,24 MLU, respectively.  The percentages of 
fix and operating capitals in active capital of farms were 90,48% and 9,52%, respectively.  Affected factors in 
wheat production activity were analyzed econometrically. Semi logarithmic mathematical model was used in 
econometric analysis.  Independed variants used in model were tool-machinery capital, revolving capital, 
family labor and ratio of irrigable land to farm land. As independent variants increased wheat production areas 
in farm lands decreased relatively in model. In result, wheat production decreased in farms having very large 
irrigable areas, tool-machinery capital, revolving capital and family labor. Wheat production was observed 
higher in farms with poor opportunities.                 
 
Key Words: Wheat production, Semi-logarithmic model, Production decision, Konya-Çumra 

 
1. Giriş 

 
Buğday insan beslenmesindeki yeri dikkate alındığında stratejik bir ürün olarak 

değerlendirilebilmektedir. Buğdaydan elde edilen mamuller temel besin maddeleri içerisinde kabul 
edildiği için, buğday konusunda ülkeler kendilerine yeterli olma gayreti içerisinde olmakta ve 
stoklarında bu ürünü bulundurmaktadırlar. Buğday tüketimi genellikle geri kalmış ülkelerde yaygın 
olarak yapılmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar Türkiye’de günlük enerji ihtiyacının % 58’inin 
ekmek ve tahıl ürünlerinden karşılandığını açıklamaktadır (Akdur 2005). Türkiye’nin buğday üretimi 
ise yaklaşık 9,5 milyon ha alanda yıllık 21 milyon ton olarak gerçekleşmektedir. Türkiye’de ekilebilir 
tarım arazilerinin % 48,68’i buğday arazisidir (TÜİK 2008).  

Buğdayın önemi dolayısı ile buğday üretim faaliyeti de önemlidir. Buğday üretimi yapan 
işletmelerin yapısal durumu ve sorunları tarımsal üretim faaliyeti ile birlikte buğday üretimini 
yakından ilgilendirmektedir. Nitekim tarım, ekonomiyi oluşturan sektörlerden biri olup, yapısal 
olarak diğer sektörlerden farklılık göstermektedir. Bu farklılık doğa koşulları ile birlikte, tarımsal 
ürünlerin özellikleri, tarımsal piyasa düzenleri ve insan faktöründen kaynaklanmaktadır. Nitekim 
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bütün sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de üretimin şekline ve zamanına karar verici 
müteşebbistir. Ancak tarım sektöründe müteşebbisin üretim kararı işletme içi ve işletme dışı 
faktörlerden etkilenmektedir. Üretilecek ürünün, piyasa durumu, ürün hakkındaki hükümet 
politikaları, ürün fiyatları, yetiştirilebilecek alternatif ürünlerin pazarlama olanakları ve fiyatları 
işletme dışı faktörler olarak sıralanabilir. İşletme içi faktörler ise işletmenin sahip olduğu işgücü 
varlığı, alet-makine varlığı, sahip olduğu işletme arazisi büyüklüğü ve döner sermeye yeterliliği 
olarak ifade edilebilir.   

Üretime karar vermede en etkili faktör, teorik olarak fiyat olduğu bilinmektedir. Ancak 
müteşebbisin üretim kararını, fiyatın yanında etkileyen faktörlerde vardır. (Şenel 1987, Kızıloğlu 
1997, Tong et al. 2003,  Kızılarslan 2004) Bu çalışma kapsamında buğday üretim alanın üretim 
deseni içerisindeki payını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Araştırma alanı olarak Konya ili Çumra 
ilçesi seçilmiştir. Konya ili Buğday üretimi açından Türkiye’de birinci sırada yer almakta olup, 
Türkiye buğday üretiminin % 8’ini karşılamaktadır. Ayrıca Konya ilinde ekilen tarım arazilerinin % 
53,20’sinde buğday üretimi yapılmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen Çumra ise tarım potansiyeli 
yüksek bir ilçedir. Konya ilinde ekilen alanların % 6,21’i Çumra ilçesinde olup, endüstri bitkilerinin % 
13’ü, baklagillerin % 23’ü, yem bitkilerinin % 5’i, tahıl üretiminin % 6’sı ve sebze üretiminin % 7’si 
üretilmektedir. Ayrıca Çumra ilçesinde ekilebilir tarım arazilerinin % 42,06’sında buğday üretimi 
yapılmaktadır.  (TÜİK 2008). 

Çumra ilçesi buğday üretimi ile birlikte, üretim alanı açısından buğdaya rakip olabilecek diğer 
tarımsal ürünlerinde yetiştirildiği bir ilçedir. İşletme yöneticileri üretim kararı almadan önce, üretim 
faaliyetlerinin istekleri bakımından işletmenin yeterliliğini göz önünde bulundurmaktadırlar. Nitekim 
kullandıkları kıt kaynakları rasyonel olarak kullanmak istemektedirler (Pingali and Rajarm 1998). Bu 
çalışma kapsamında işletme yöneticilerinin üretim kararı üzerinde etkili olan faktörlerin neler olduğu 
araştırılmıştır. Bu çalışma verilerin toplandığı Çumra ilçesini örnek alarak Türkiye tarım 
işletmelerinde üretim desenini belirlemekte üretici kararı üzerinde etkili faktörlerin belirlenmesi 
açısından önemlidir. Ayrıca bu çalışmadan elde edilen sonuçlar gerek çalışma alanında gerekse 
Türkiye genelinde buğday üretimi üzerine geliştirilecek politikalara zemin hazırlayacak ve politika 
yapıcılara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  

 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Çalışmanın materyalini Konya ili Çumra ilçesinde faaliyet gösteren tarım işletmelerinin 
yöneticileri ile yüz yüze doldurulan anket formlarından elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. 
Bunun yanında konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarının yayınlarından ve kayıtlarından da 
faydalanılmıştır.  

Konya ili Çumra ilçesini temsilen anket formu uygulanacak işletmelerin belirlenmesinde 
tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaca yönelik olarak Çumra ilçesinde 
faaliyet gösteren 8814 tarım işletmesinin işletme genişlikleri dikkate alınarak popülasyon 
oluşturulmuştur.  

Tabakalı tesadüfî örnekleme yöntemine göre çalışılacak örnek sayısı aşağıdaki formül 
kullanılarak hesaplanmıştır (Yamane, 1967). 

 

∑ ∑+= )/()( 2222 NhShDNNhShn  

 
İncelenen işletmeler 3 gruba ayrılmıştır. Birinci grupta 17, ikinci grupta, 16 ve üçüncü grupta 5 

olmak üzere anket yapılacak toplam işletme sayısı 38 olarak tespit edilmiştir. Toplam anket 
sayısının gruplara dağıtılmasında NhSh*n/ΣNhSh formülünden faydalanılmıştır.  

Elde edilen verilerden işletmelerin EİB hesaplanmıştır. Bu hesabın yapılmasında yaş 
gruplarına göre EİB katsayıları kullanılmıştır (Erkuş ve ark. 1995). Ayrıca işletmelerin aktif sermaye 
yapısı sermayenin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmıştır (Açıl ve Demirci 1984). 

Üreticilerin buğday üretimini etkileyen faktörlerin analiz edilmesinde yarı logaritmik regresyon 
modelinden faydalanılmıştır (Gujarati 1999).  Elde edilen veri seti değişik matematiksel kalıplarda 
denenmiş ancak en iyi sonuç yarı logaritmik matematiksel kalıpta elde edilmiştir.  
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BÜA: Buğday üretim alanı 
TAG: Toplam işletme arazisi 
AMV: Alet makine varlığı 
DSV: Döner Sermaye Varlığı 
SAG: Sulanabilir arazi genişliği 
AİGV: İşletmenin sahip olduğu aile işgücü varlığı 
 
Buğday üretim alanlarının üretim deseni içerisinde yer almasına neden olan faktörlerin 

açıklanmasında bağımlı değişken olarak buğday üretim alanının işletme genişliğine oranı 
alınmıştır. Bu oran buğday üretim alanlarının değişen işletme genişlikleri karşınında nasıl 
değiştiğini açıklamaktadır. Nitekim işletme genişlikleri değiştiğinde işletmenin sahip olduğu üretim 
faktörlerinin özellikleri ile birlikte miktarı değişmektedir. Bu nedenle bu çalışmada değişen işletme 
özellikleri karşında buğday üretiminin toplam işletme arazisi içerisindeki yerinin nasıl değiştiği 
açıklanmaya çalışılmıştır.  Buğday üretimini etkileyen faktörler üzerinde yapılan araştırmada 
genellikle üretim alanı dikkate alınmıştır (Kızıloğlu 1997). 

 
3. Araştırma Bulguları 
3.1. İncelenen İşletmelerde Aile İşgücü Varlığı  

 
Çizelge 1.İncelenen işletmelerde aile işgücü varlığı 

Yaş Grupları 
7-14 15-49 50-+ 

Toplam İşletme 
Büyüklük 
Grupları E K E K E K E K 

Genel 
Toplam

0–100 0,03 0,06 1,53 1,10 0,26 0,09 1,82 1,25 3,07 
101–300 0,00 0,09 2,00 0,52 0,47 0,28 2,47 0,89 3,36 
301-+ 0,00 0,10 2,00 0,90 0,30 0,10 2,30 1,10 3,40 
İşletmeler Ortalaması 0,01 0,08 1,79 0,83 0,36 0,17 2,16 1,08 3,24 

 
İncelenen işletmelerde toplam aile işgücü varlığı işletmeler ortalaması 3,24 EİB olarak 

hesaplanmıştır. Bunun % 67’sini erkek, % 33’ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca işgücünün % 
80,86’sını 15–49 yaş arası aktif nüfus oluşturmaktadır.   İşletmelerdeki aile işgücü varlığı işletme 
genişliklerinin artması ile artış göstermektedir. Tarımsal üretimde en önemli faktörlerden biri 
işgücüdür. Nitekim üretimde en önemli masraf kalemlerinden biri işgücüdür (İlkyaz 1983, Dernek 
1987, Gündoğmuş ve ark. 2001,Bayramoğlu ve ark. 2005). Tarımda entansif tarım yapılabilmesi 
için birim alanda işgücü ve sermayenin yoğun kullanılması gerekmektedir. Ancak tarımda girdi 
fiyatlarının ürün fiyatlarından daha fazla artması tarımsal üretimde kaynakların daha etkin 
kullanılması gerekliliğini artırmaktadır. Aile işgücünün tarımsal üretime daha fazla katılması daha 
fazla tarımsal gelir elde edilmesine neden olacaktır.  Aile işgücünün tarım işletmelerinde fazla 
olması işgücünü etkin kullanan ve daha fazla getirisi olan ürünlerin üretim deseninde yer almasını 
sağlayabilir 
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3.2. İncelenen İşletmelerde Üretim Deseni 
 
Çizelge 2. İncelenen işletmelerin üretim deseni 

İşletme Büyüklük Grupları 
0-100 101-300  301-+ İşletme Ort. Ürünler 

da % da % da % da % 
Buğday 29,59 47,72 59,31 33,70 137,40 36,78 56,29 37,28
Ş.Pancarı 8,65 13,95 45,38 25,78 75,00 20,07 32,84 21,75
Fasulye 8,35 13,47 25,50 14,49 97,80 26,18 27,34 18,11
Arpa 4,59 7,40 19,25 10,94 20,00 5,35 12,79 8,47
Mısır 4,71 7,59 18,56 10,55 2,60 0,70 10,26 6,80
Yonca 0,18 0,28 0,63 0,36 3,60 0,96 0,82 0,54
Nohut 1,18 1,90 1,25 0,71 20,00 5,35 3,68 2,44
Havuç 3,24 5,22 4,38 2,49 13,20 3,53 5,03 3,33
Kabak 1,53 2,47 1,75 0,99 4,00 1,07 1,95 1,29
Toplam arazi varlığı 62,00 100,00 176,00 100,00 373,60 100,00 151,00 100,00

 
İncelenen işletmelerde ortalama işletme genişliği 151 da olarak hesaplanmıştır. İşletmeler 

ortalamasında üretim deseninde en fazla payı buğday (% 37,28) almaktadır. Bütün işletme 
gruplarında buğday üretim deseninde birinci sıradadır.  Ancak işletme genişliklerinin artması ile 
buğday üretim alanı oransal olarak azalmaktadır.  İşletmeler ortalamasında üretim deseninde ikinci 
sırayı şekerpancarı (% 21,75) almaktadır. Ancak şekerpancarı üretimi küçük ölçekli işletmelerde 
üretim deseninde daha az yer bulmaktadır. Üretim deseninde yer alan diğer ürünler ise fasulye (% 
18,11), mısır (% 6,80), yonca (% 0,54), nohut (% 2,44), havuç (% 3,33) ve kabaktır (% 1,29). 

 
3.3. İncelenen İşletmelerde Aktif Sermayenin Dağılımı 
 
İncelenen işletmelerde aktif sermaye toplamı 467.584 YTL olarak hesaplanmıştır. Bunun % 
90,48’ini arazi sermayesi ve % 9,52’sini işletme sermayesi oluşturmaktadır. İşletme genişliklerinin 
artması ile sermaye miktarları artmış olup, arazi sermayesi ve işletme sermayesinin aktif sermayeyi 
bölüşüm oranında fazla değişiklik olmamıştır. Aktif sermayenin içerisinde en fazla payı toprak 
sermayesi (%65,04) almaktadır. Bu durum işletme gruplarına göre değişmemektedir. İşletme 
genişliklerinin artması ile oransal olarak sabit işletme sermayesi azalmakta ancak döner işletme 
sermayesi artmaktadır. Özellikle sabit işletme sermayesi içerisinde yer alan alet-makine sermayesi 
işletme genişliklerinin artması ile oransal olarak azalmıştır. Büyük ölçekli işletmelerde üretime 
katılan faktörler daha etkin kullanıldığı bilinmektedir (Talim 1999). 
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Çizelge 3. İncelenen işletmelerde aktif sermayenin işletme gruplarına göre dağılımı 

İşletme Büyüklük Grupları 
0-100 101-300 301-+ İşletmeler Ortalaması Sermaye Grupları 

YTL % YTL % YTL % YTL % 
Toprak sermayesi 161.260 58,40 345.133 69,32 658.525 69,56 304.110 65,04 
Arazi ıslah sermayesi 4.000 1,45 12.781 2,57 42.000 4,44 12.697 2,72 
Bitki sermayesi 4.232 1,53 26.040 5,23 35.598 3,76 21.957 4,70 
Bina sermayesi 35.600 12,89 48.284 9,70 79.400 8,39 46.703 9,99 
Toplam Arazi Sermayesi 245.386 88,87 457.801 91,95 882.523 93,22 423.073 90,48 
Hayvan sermayesi 2.286 0,83 3.393 0,68 420 0,04 2.507 0,54 
Alet-makine sermayesi 27.164 9,84 33.107 6,65 56.660 5,98 38.977 8,34 
Sabit işletme sermayesi 29.451 10,67 36.500 7,33 57.080 6,03 41.484 8,87 
Malzeme mühimmat sermayesi 488 0,18 2.371 0,48 4.216 0,45 1.771 0,38 
Para sermayesi 794 0,29 1.231 0,25 2.900 0,31 1.255 0,27 
Döner işletme sermayesi 1.282 0,46 3.602 0,72 7.116 0,75 3.026 0,65 
Toplam İşletme Sermayesi 30.733 11,13 40.102 8,05 64.196 6,78 4.510 9,52 
TOPLAM AKTİF SERMAYE 276.119 100,00 497.903 100,00 946.719 100,00 467.584 100,00 
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3.4. Buğday Üretimini Etkileyen Faktörlerin Analizi 
 
Buğday üretim alanlarının işletme arazileri içerisindeki oranını açıklamak için tahmin edilen 

modele ait parametreler ve istatistikleri Çizelge 4’de verilmiştir. Model yarı logaritmik matematiksel 
formda kurulmuş olup, En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmiştir. Buna göre bağımlı 
değişkende meydana gelen nispi değişmeler bağımsız değişkende meydana gelen mutlak 
değişmelerle açıklanmaktadır.  Tahmin edilen yarı logaritmik regresyon modelinde yer alan dört 
değişkenin seçimine yapılan analizler sonucunda karar verilmiştir. Model yer alan alet makine 
varlığı işletmenin karakteristik özelliğini yansıtmakta olup, üretimde kullanılan girdilerin etkinliğinin 
artırılması ve verimlilik üzerinde etkilidir. Bu nedenle işletmede üretim desenin planlanması 
aşamasında önemli faktördür. Nitekim tercih edilecek üretim desenine göre yeterli mekanizasyon 
sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle bu değişkene modelde yer verilmiştir. Alet makine varlığı 
(AMV) değişkenin katsayı işareti negatif olarak tespit edilmiştir. Alet makine varlığının artması 
buğday üretim alanının işletme arazisi içerisindeki payını azaltmaktadır. Buğday üretim faaliyetinin 
mekanizasyon isteği fazla olmayıp, mekanizasyon açısından sınırlılıkları bulunan işletmeler buğday 
üretim faaliyetini daha fazla tercih etmektedirler. Elde edilen model sonucuna göre alet makine 
varlığının 10000 YTL artması buğday üretim alanının işletme arazisi içerisindeki payını % 6,6 
oranında azaltacağı tespit edilmiştir. 

Modelde yer alan diğer bir değişken ise döner sermaye varlığıdır. Döner sermaye, üretim 
desenin planlanmasında etkili olmaktadır. Nitekim üretim deseninde yer verilecek üretim 
faaliyetlerinin isteği olan girdilerin işletmelerde mevcut olması veya işletmelerin bu girdileri temin 
edebilecek nakde sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle tahmin edilen modelde döner sermaye 
varlığına yer verilmiştir. Tahmin edilen modelde döner sermaye varlığının katsayısı negatif olarak 
belirlenmiştir. Döner sermaye varlığı fazla olan işletmelerin üretim deseninde buğday üretimine 
daha az yer verdikleri tespit edilmiştir. Nitekim buğday yoğun girdili (entansif) bir üretim faaliyeti 
değildir. Döner sermaye varlığı fazla olan işletmeler yoğun girdili üretim faaliyetlerini tercih 
etmektedirler. Yoğun girdinin kullanıldığı üretim faaliyetleri (endüstri bitkileri, sebzeler) buğday 
üretimine göre daha fazla getiri sağlamaktadır. Bu sonuca göre işletmelerin döner sermaye 
varlığındaki 10000 YTL’lik artış buğday üretim alnın işletme arazisi içerisindeki oranını % 47,9 
azaltacağı tahmin edilmektedir.  

İşletme arazilerinin sulanabilme özelliği de üretim deseni üzerinde etkilidir. İşletme yöneticileri 
üretim desenine karar verirken, yetiştirilmesine karar verdikleri ürünlerin su isteklerini dikkate 
almaktadırlar. Su sıkıntısı olan arazilerde genellikle su ihtiyacı az olan tahıl arpa, buğday, nohut, 
mercimek gibi ürünler tercih edilmektedir. Tahmin edilen modelde arazilerin sulanabilme özelliğinin 
üretim deseninde buğday ekim alnının payı üzerindeki etkisini açıklamak için sulanan arazilerin 
işletme arazisine oranına yer verilmiştir.  Sonuç olarak sulanabilen arazilerin işletme arazisi 
içerisindeki payının artması ile buğday üretim alnın işletme arazisinin içerisindeki payının azaldığı 
belirlenmiştir.   Sulanabilen arazilerin oranındaki % 1’lik bir artış buğday üretim alanlarının işletme 
arazisi içerisindeki payını % 0,58 azalttığı tespit edilmiştir. Yarı logaritmik modelde bağımsız 
değişkenlerin mutlak değişimi bağımlı değişkendeki nispi değişmeyi açıklamaktadır. Ancak 
sulanabilen araziler oransal olarak modele dahil edildiği için nispi olarak yorumlanmıştır. 

Modelde yer alan diğer değişken ise EİB’dir. İşgücü önemli üretim faktörlerinden biri olup, 
üretim masrafları içerisinde önemli paya sahiptir. İşletme planlaması aşamasında işgücü varlığı 
önemli bir sınırlılıktır. İşletme yöneticileri üretim desenine karar verirken, üretim faaliyetlerinin 
işgücü isteklerine dikkat etmektedirler. İşletmenin işgücü varlığı nispetinde işgücü isteği yoğun olan 
üretim faaliyetlerine yer vermektedirler. Buğday üretim faaliyeti özellikle hasat ve harman 
makinelerinde teknolojik gelişmenin sağlanması ile işgücü isteği yoğun olmayan bir üretim faaliyeti 
olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle işgücü sınırlılığı lan işletmeler üretim deseninde buğday 
üretimine fazla yer vermektedirler. Nitekim tahmin edilen modelden elde edilen sonuçlarda bunu 
doğrulamaktadır. İşletmelerin sahip olduğu aile işgücü miktarındaki 1 EİB artış, işletme arazisi 
içersinde buğday ekim alanının oranını % 10 oranında azaltacağı tespit edilmiştir.   

Modele dahil edilen alet makine varlığı, döner sermaye varlığı, sulanabilir arazilerin işletme 
arazilerine oranı ve işletmelerin sahip olduğu aile işgücü varlığında meydana gelen değişmeler, 
buğday üretim alanlarının işletme arazisi içerisindeki payında meydana gelen değişmelerin % 
58,8’ini açıklamaktadır.  Değişkenlerin buğday alanları payı üzerindeki etkisi bir bütün olarak F 
istatistiği ile test edilmiş ve % 1 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ayrıca modelde yer alan 
değişkenlerde istatistikî olarak farklı önem seviyelerinde anlamlı bulunmuştur.  
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Modelde ekonometrik problemlerin varlığı da araştırılmıştır. Varyans büyütme faktörü 
kullanılarak çoklu bağlantı problemi araştırılmış ve bu soruna rastlanmamıştır. Durbin-Watson 
istatistiği kullanılarak otokorelasyon problemi araştırılmış ve % 1 önem düzeyinde otokorelasyon 
olmadığı tespit edilmiştir. Değişen varyans problemi ise White testi kullanılarak araştırılmıştır. 
Ancak % 1 önem düzeyinde değişen varyans problemi olmadığı tespit edilmiştir. Böylece buğday 
üretim alanlarının işletme arazisi içerisindeki payının açıklaması için tahmin edilen yarı logaritmik 
regresyon modelinin istatistik ve ekonometrik bir probleme sahip olmadığı belirlenmiştir. Böylece 
tahmin edilen parametrelerin EKK tahmin edicilerinin özelliklerini (sapmasız ve etkin) taşıdığı 
söylenebilmektedir.  

 
Çizelge 4. Yarı logaritmik modelin sonuçları 
Değişkenler Katsayılar T istatistiği P değeri VIF 
AMV -0,0000065 -3.54 0.001 1,2 < 5 
DSV -0,0000479 -2.23 0.032 1,1 < 5 
SA / İG -0.005830 -2.17 0.037 1,3 < 5 
AİGV -0.101115 -1.65 0.109 1,2 < 5 
C 4.63 26.41 0.000  
R2 0,568    
F istatistiği  10,88 0,000  
DW istatistiği 2,10 dl=1,07  du=1,54   
White istatistiği 15,95 X2= 29,14   

 
4. Sonuç ve Tartışma 

 
Buğday üretim faaliyetinin üretim deseninde yer almasını etkileyen faktörlerin araştırıldığı bu 

çalışma Konya ili Çumra ilçesinde yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan veriler yüz yüze anket 
yöntemi ile işletme yöneticilerinden toplanmıştır. Anket uygulaması yapılacak işletme yöneticilerin 
belirlenmesinde işletmelerin işletme genişlikleri dikkate alınmış ve tabakalı tesadüfi örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır.  

Çalışma alanı olan Çumra ilçesinde incelenen işletmelerde aile işgücü varlığı 3,24 EİB olarak 
hesaplanmıştır. Bu değer işletme genişliklerine paralel olarak artmaktadır. Ayrıca aile işgücü 
varlığının % 80,86’sini 15-49 yaş arası aktif nüfus oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde ortalama 
işletme genişliği 151 da olarak tespit edilmiştir. Toplam işletme arazisi içerisinde en fazla payı 
buğday üretimi (%37,28) almaktadır. Bütün işletme gruplarında buğday üretimi ilk sıradadır. Ancak 
işletme genişlikleri arttıkça buğday üretim alanının işletme arazisi içerisindeki payı azalmakta ve 
şekerpancarı ve fasulye gibi yoğun girdili üretim faaliyetlerinin payı artmaktadır.  İncelenen 
işletmelerin aktif sermayesi ortalama 467.584 YTL olarak hesaplanmıştır. Bu değerin % 90,48’ini 
arazi sermayesi ve % 9,52’sini işletme sermayesi oluşturmaktadır. Aktif sermayenin bu bölüşümü 
işletme gruplarına göre fazla değişiklik göstermemektedir. Ancak işletme genişlikleri artıkça işletme 
sermayesi oransal olarak azalmaktadır. 

Buğday üretim alanlarının üretim deseni içerisinde yer almasında etkili olan faktörlerin 
belirlenmesi için yarı logaritmik model kurulmuştur. Modelde bağımlı değişken olarak buğday 
üretim alanının işletme arazisine oranı alınmış ve bağımsız değişkenlerde meydana gelen mutlak 
değişmenin bağımlı değişken üzerindeki nispi etkisi araştırılmıştır. Modelden elde edilen sonuçlara 
göre buğday üretiminin üretim deseni içerisindeki payını etkileyen faktörlerin işletmelerin sahip 
oldukları alet makine varlığı, döner sermaye varlığı, sulanabilir arazilerin işletme arazisine oranı ve 
işletmelerin sahip oldukları aile işgücü olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız değişkenlerinin 
katsayılarının tamamının işareti negatif olarak belirlenmiştir. Nitekim üretim deseninin 
şekillenmesinde alet makine varlığı etkilidir.  Buğday üretimi mekanizasyon isteği çok fazla 
olmayan bir üretim faaliyetidir. Bu nedenle alet makine varlığı yersiz olan işletmelerde buğday 
üretimine daha fazla yer verilmektedir. Bu durum işletmelerde etkin planlamanın önündeki en 
büyük engellerden biridir. Türkiye tarım işletmeleri küçük ölçekli olduğundan mekanizasyon 
kullanımı yeterince etkin olmadığı söylenebilir. Grek işletmelerin planlamadaki etkinliğini gerekse 
mekanizasyon kullanımındaki etkinliğinin artırılması için alet makine parkları ve ortak makine 
kullanım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.  
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Buğday üretim alanın üretim deseni içerisindeki payı üzerinde etkili olan diğer bir değişken 
döner sermaye varlığıdır. Üretim desenini planlanması aşamasında döner sermaye varlığı da etkili 
faktördür. Döner sermaye varlığının kısıtlı olduğu işletmeler üretim deseninde buğday üretim 
faaliyetine daha fazla yer vermektedir.  Modelden elde edilen sonuçlarda bunu doğrulmaktadır. 
Buğday üretim faaliyetinin yoğun girdi ihtiyacı yoktur. Bu nedenle döner sermaye varlığı sınırlı olan 
işletmeler buğday üretimine yer vermektedir. Ancak bu durum işletme gelirine olumsuz 
etkilemektedir. Döner sermaye varlığı kısıtlı olan işletmelerin finansmanının sağlanması ve üretim 
deseninde diğer ürünlere yer vermesi sağlanmalıdır.  

Modelde yer alan diğer bir değişken ise sulanabilir arazilerin payıdır.  Sulanabilir arazilerin 
payı arttıkça buğday üretim faaliyetine daha az yer verilmektedir. Ayrıca bu durum işletmelerin 
sahip oldukları aile işgücü varlığı içinde geçerlidir. 

Buğday üretim faaliyetini olumsuz etkileyen faktörler genellikle büyük ölçekli işletmelerin daha 
çok sahip oldukları varlıklardır. Nitekim aktif sermayenin dağılımı incelendiğinde alet makine varlığı 
ve malzeme varlığı işletme genişliklerine paralel olarak artmaktadır. Bu durum işletmelerin sahip 
oldukları aile işgücü içinde geçerlidir. Buğday üretim faaliyeti üzerinde sulanabilir alanların payının 
artması da olumsuz etki yapmaktadır. Bütün bu faktörler gerek çalışma bölgesinde gerekse 
Türkiye’de buğday üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.  Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 
işletmeler buğday üretimine zorunlu nedenlerden dolayı yer vermektedirler. Bu özellikteki 
işletmelerde genellikle küçük ölçekli işletmelerdir. Dolayısı ile buğday üretimi genellikle 
sulanamayan alanlarda, yeterli döner sermayesi ve alet makine varlığı olmayan işletmelerde 
yapılmaktadır. Bütün bu sonuç Türkiye’nin buğday üretimindeki durumunu özetlemektedir. Türkiye 
ortalama buğday verimi 215 kg/da, dünya ortalama buğday verimi ise 280 kg/da’dır. Ayrıca 
Türkiye’de üretilen buğdayın kalite sorunu da vardır (FAO 2006).  Bu nedenle buğday işleyen 
sanayiler hammadde ihtiyacını ithalat yolu ile karşılamaktadır.  

Türkiye’de buğday üretiminde kendine yeterliliği sürdürebilmesi, kalitenin ve verimin artırılması 
buğday üretimini gerçekleştiren işletmelere bağlıdır. Bu nedenle küçük ölçekli işletmelerin yapısal 
sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.  
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Buğday ve Arpanın Ülkemizde Görülen Bazı Önemli Hastalıklarına Karşı Entegre 
Dayanıklılık Islahı Yaklaşımları  
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Özet 
 

Çalışma kapsamında buğday ve arpanın ülkemizde görülen bazı önemli hastalıklarına karşı farklı amaçlarla 
yürütülmekte olan ıslah programları kapsamında entegre dayanıklılık ıslahı yaklaşımlarıyla dayanıklı çeşitlerin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Farklı programlardan gelen değişik kademedeki ıslah materyali, aynı yıl çok 
lokasyonda önemli bazı hastalıklara karşı yapay ve doğal epidemi altında test edilmiştir. Çalışmanın 2004-2005 
yetiştirme sezonunda yapılan kısmında 11 araştırma enstitüsü yer almıştır. Kışlık Dilim (KD) Toplam Buğday 
materyali 13 nörseride 1.135 hat/çeşit, KD Arpa materyali 5 nörseride 442 hat/çeşit, Yazlık Dilim (YD) Buğday 
materyali ise 5 nörseride  584 hat/çeşitten oluşmuştur. KD Buğday materyalinden Sarı pasa (Puccinia 
striiformis) karşı test edilen 10 nörseri içerisinde 731 hat/çeşitten 315’i, Kahverengi pasa (Puccinia recondita) 
karşı test edilen 4 nörseri içerisinde 353 hat/çeşitten 138’i, Sürme’ye (Tilletia spp)  karşı test edilen 2 nörseri 
içerisinde 166 hat/çeşitten 16’sı, Kök Çürüklüğü (Fusarium spp.) etmenlerine karşı test edilen 1 nörseri 
içerisinde 134 hat/çeşitten 8’i, Küllemeye (Erysiphe graminis) karşı test edilen 4 nörseride 353 hat/çeşitten 
79’u, Toprak Kaynaklı Buğday Mozaik Virüsüne karşı test edilen 2 nörseride yer alan 324 hat/çeşitten 84’ü 
dayanıklı bulunmuştur.,  YD Buğday materyalinden sarı pasa karşı test edilen 5 nörseride 584 hat/çeşitten 
355’i, Sürme’ye karşı test edilen 1 nörseride 316 hat/çeşitten 56’sı, test edilen hastalıklara karşı kabul edilebilir 
düzeyde dayanıklı bulunmuştur. KD Arpa materyalinde ise Arpa Yaprak Lekesine (Rhynchosporium secalis) 
karşı test edilen 6 nörseride 356 hat/çeşitten 145’i, Arpa Çizgili Yaprak Lekesine (Pyrenophora graminea) 
karşı test edilen 5 nörseride 356 hat/çeşitten 122’si test edilen hastalıklara karşı kabul edilebilir düzeyde 
dayanıklı bulunmuştur. Çalışmayla; Islah programları arasında entegrasyon sağlanmış, materyalin hastalıklara 
reaksiyonları ve lokasyonlardaki pas virülens paterni belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre seçilen materyal 
içerisinden dayanıklı çeşitlerin geliştirmesi de mümkün olduğu görülmüş ve çalışmayla materyalin enstitüler 
arasında değişimi sağlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Buğday (Triticum spp.), Arpa (Hordeum vulgare), Hastalık, Dayanıklılık testi, Dayanıklılık  

 
Integrated Resistance Breeding Studies for Controlling Important Diseases of 

Wheat and Barley in Turkey  
 

Abstract  
 

This study was conducted to evaluate wheat and barley germplasms for resistance against important 
diseases in Turkey.  Objectives were multi location screening of germplasms originating from breeding 
programmes of participating research institutes. In 2004 – 2005 growing season, 11 research institutes took part 
in the study. In total, 1.135 winter wheat genotypes, 584 spring wheat and 442 barley genotypes were used. 
Wheat nurseries were sown in 11 locations and barley nurseries in 8 locations. Diseases development was 
promoted with artificial inoculation and irrigation in some locations. Some nurseries were also screened in 
greenhouse. Wheats were screened against Yellow rust (Puccinia striiformis), Leaf rust (Puccinia .recondita), 
Common bunt (Tilletia spp), Root rot Disease (Fusarium spp.), Powdery Mildew (Erysiphe graminis) and Soil 
Borne Wheat Mosaic Virus.   In total 315, 138, 16, 8, 79 and 84 winter wheat genotypes, 355 (yellow rust), 56 
(Bunt) spring wheat genotypes were found to be resistant to these diseases respectively.  In barley, 145 and 
122 genotypes showed good level of resistance to Scald (Rhynchosporium secalis) and leaf stripe 
(Pyrenophora graminea) respectively. This study enabled to identify wheat and barley sources for disease 
resistance and exchange of germplasm among research institutions. This study was supported by General 
Directorate of Agricultural Research (TA/03/03/01/031).  
 
Key Words: Wheat (Triticum spp.), Barley (Hordeum vulgare), Diseases, Screening, Resistance 
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1. Giriş 
1.1. Buğday ve Arpanın Ülkemiz İçin Önemi 

 
Önemli kültür bitkilerinden olan arpa ve buğday; ülkemizde ve dünya’da ekiliş ve üretim 

bakımından ilk sıralarda yer almaktadır. 2006 yılı verilerine göre; ülkemizde her yıl işlenen toplam 
tarım alanlarının (230.300.000 da)  yaklaşık % 57’sinde tahıl yetiştirilmektedir. Tahıl yetiştiriciliği 
yapılan bu alanların (130.415.623 da) yaklaşık % 65’in de buğday, %30’unda da arpa tarımı 
yapılmaktadır. 8.490.000 ha alana ekilmiş olan buğdayda, 20.010.000 ton üretim gerçekleşmiş olup 
ortalama verim 2360 kg/ha’dır. Arpada ise yaklaşık 3.649.800 ha alandan 9.551.000 ton üretim 
yapılmış olup ortalama verim 2620 kg/ha’dır (Anonim 2008a). 

Ekilişin geniş alanlarda yapılması nedeniyle, üretimde birim alandan sağlanacak az bir verim 
artışı, toplam üretimde önemli artışlara neden olabileceği gibi üretimde birim alanda 
karşılaşılabilecek az bir miktarda verim azalışı da, toplam üretimde önemli azalışlara neden olabilir. 
Diğer taraftan elde edilen ürünlerin verim ve kalitesi üretici olsun veya olmasın çok sayıda insanın 
gelir düzeyini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla üretimin başından 
mamul halde tüketiciye sunulduğu ana kadar karşılaşılan sorunlara çözüm aranması ülke 
ekonomisi ve üretici-tüketici gelir düzeylerini etkilemesi bakımından oldukça büyük önem arz 
etmektedir. Pazarlama aşamasında öne çıkan parametrelerden olan verim ve kalite özellikle üretim 
esnasında biyotik/abiyotik stres faktörleri nedeniyle sınırlanabilmektedir. Üretimi farklı tekniklerle 
arttırma çabalarının yanı sıra üretimin her aşamasını etkileyebilen stres faktörlerinin kısmen veya 
tamamen önüne geçilmesi üretimin istenen seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır. Yetiştirici 
şartlarında, biyotik stres faktörleri özellikle epidemi durumlarında önemli ürün kayıplarına neden 
olabilmektedir. Yetiştiricilikte öne çıkan başlıca biyotik stres faktörleri arasında buğdayda; Sarı pas 
(Etmen: Puccinia striiformis f.sp. tritici West) hastalığı, Kahverengi pas  (Etmen: Puccinia recondita 
tritici Rob. et Desm.) hastalığı ve Kara pas (Etmen: Puccinia graminis tritici Eriks. et Henn.) 
hastalığı, Külleme (Etmen: Erysiphe graminis "DC" Wint.) hastalığı, Sürme (Etmen: Tilletia spp.) 
hastalığı,  Kök Çürüklüğü (Fusarium spp.) hastalığı,  Arpada ise;  Arpa Yaprak Lekesi (AYL) 
(Etmen: Rhynchosporium secalis "Oud." Davis) hastalığı ve Arpa Çizgili Yaprak Lekesi (AYÇL) 
(Etmen: Prenophora graminea Ito and Kuribayaski) hastalığı başlıca fungal hastalıklar olarak öne 
çıkarken Toprak Kaynaklı Buğday Mozaik Virüsü hastalığı ve Arpa Sarı Cücelik Virüsü hastalığı 
da viral hastalıklar olarak göze çarpmaktadır.  

Genel bir değerlendirme yapıldığında; toplam ürün kayıplarının %13,7'sinin zararlılardan, 
%11,6’sının hastalıklardan ve %9,5’inin de yabancı otlardan kaynaklandığı bildirilmektedir (Cramer, 
1967).  Benzer kayıpların ülkemiz için de geçerli olduğu değişik çalışmalarda bildirilmekle beraber 
değişen iklim koşullarına bağlı olmakla birlikte ülkemizde bazı önemli hububat hastalıklarının neden 
oldukları ürün kayıpları Çizelge 1 de verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Önemli hububat hastalıklarının neden olduğu ürün kayıpları  

Konukçu Bitki Hastalık etmeninin adı Neden olduğu Ürün kaybı (%) 
Sürme  
(Tilletia spp.) 15 - 20  

Cüce Sürme  
(Tilletia controversa) 15 

Rastık  
(Ustilago nuda tiritici) 5 – 15 

Sarı Pas  
(Puccinia striiformis) 10 – 75 

Kahverengi Pas 
 (Puccinia recondita) 20 – 60 

Kara Pas  
(Puccinia graminis tiritici) 10 – 90 

Külleme  
(Erysiphe graminis tiritici) 5-30 

Buğday 

Kök ve kökboğazı Çürüklüğü Hastalığı 10 - 40 
Çizgi Hastalığı  
(Drechslera graminea) 12 

Yaprak Lekesi 
(Rhynchosporium secalis) 20 Arpa 

Külleme  
(Erysiphe graminis hordei) 5-30 

Kaynak: Aktaş, 2001 
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2. Materyal ve Yöntem  
2.1. Nörserilerin Oluşturulması ve Dağıtımı  
 

Çalışmayla öncelikle Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı araştırma 
enstitülerinin çeşit/ileri kademe materyalinin fide ve ergin bitki evresinde, doğal ya da yapay 
epidemi altında yukarıda sayılan hastalıklara karşı hastalık testlerinin yapılması amaçlanmıştır.  

TAGEM’ce desteklenen Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi kapsamında 
2004-2005 yetiştirme sezonunda 11 araştırma enstitüsü yer almıştır. İlgili enstitülerden materyal 
temini, nörserilerin oluşturulması kışlık dilim için TARM tarafından, yazlık dilim için ise ETAE 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Kışlık Dilimde yer alan Tarla Bitkileri MAE (TARM) Ankara, Anadolu 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ATAE), Eskişehir, Bahri Dağdas Uluslararası TAE (BDUTAE), Konya, 
Karadeniz TAE (KATAE) Samsun, Trakya TAE (TTAE) Edirne, Doğu Anadolu TAE (DATAE) 
Erzurum enstitülerince oluşturulan 13 buğday nörserisinde 1.135 hat/çeşit, 5 Arpa nörserisinde 442 
hat/çeşit Eylül 2004 başında TARM’da toplanmıştır. Eylül ayının ortalarında (2004) hazırlanmış olan 
bu nörseriler, geçmiş yılların verilerinde hastalıkların lokasyonlarda görülme durumları ve ıslah 
materyalinin düzenlenme yapısı dikkate alınarak ilgili enstitülere gönderilmiştir (Çizelge 2 ve Çizelge 
3). Her bir genotip için tohum miktarı 1-2 metrelik sıralara ekmeye yetecek kadar olup herhangi bir 
tohum ilaçlaması yapılmamıştır. Yazlık Dilimde yer alan Ege TAE (ETAE) İzmir, Sakarya TAE 
(STAE) Sakarya, Çukurova TAE (ÇTAE) Adana, Güneydoğu Anadolu TAE (GATAE) Diyarbakır, 
GAP Toprak Su Kaynakları ve TAE Şanlıurfa enstitülerince oluşturulan toplam 5 buğday nörserisinde 
584 hat/çeşit yazlık dilimde adı geçen enstitüler tarafından değerlendirildiği gibi aynı zamanda TARM 
tarafından Sarı pas ve Sürme hastalarına karşı test edilmiştir.  

 
Çizelge 2. 2004-2005 yetiştirme sezonu için oluşturulan nörserilerin özellikleri ve toplam hat sayıları  

Grup – Nörseri Kısa adı Materyal - Orijin Hat S. 
Ortak Nörseriler* 

Buğday Pas Kapan Nörs. BPKN-05 Sarı-Kahve-Kara pas Kapan Nörserisi, Bazı Çeşitler 200

Sürme Irk Ayırıcı Nör. CB Diff.-05 Sürme Irk Ayırıcı Nörseri 53

Tescilli Çeşitler-Buğday TÇ-B-05 TARM, TTSM, Enstitüler 107

Ortak Bölge Verim Den.   OBVD-P OBVD-KE(25), OBVD-SE(25), KM (12) 62

Ortak Gözlem Bah-Buğday OGB-B Ankara (49) Samsun (50) Edirne (22) 121

Kök Çürüklüğü -Buğday KÇ-Buğ-05 Çeşitler, ileri kademe hatları, Dayanıklılık Kaynak.  134

Hastalık Day. Kay.- Buğ. HDK-B 05 BDK-E05(20); BDK-M05(20 RDK-05(20); SDK 05(20) 80

Kışlık Dilim Ortak Buğday Materyali Toplamı* 757 

Enstitü Nörserileri  

Kuru Ekmeklik VD.- Konya KEVD Kuru Ekmeklik Verim Denemesi- Konya 25

Sulu Ekmeklik Böl. VD.- Konya SEBVD Sulu Ekmeklik Bölge Verim Denemesi- Konya 25

Sulu Ekmeklik VD- Konya SEVD Sulu Ekmeklik Verim Denemesi- Konya 25

Sulu Makarnalık Ön VD.- Konya SMÖVD Sulu Makarnalık Ön Verim Denemesi- Konya 56
Sulu Makarnalık VD.- Konya SMVD  Sulu Makarnalık Verim Denemesi- Konya 30

Esk-Göz. B.- 05 -Eskişehir ESK-GB 05  Eskişehir Gözlem Bahçesi- 05 -Eskişehir 217

Kışlık Dilim Enstitüleri Buğday Materyali Toplam 378 

Kışlık Dilim Buğday Materyali Genel Toplamı 1.135 

Yazlık Dilim (YD) Buğday Nörserileri** 

YD-Ekmeklik Buğ. Göz. Bah. YD-EBGB Yazlık Dilim Ekmeklik Buğday Gözlem Bahçesi. 182
YD-Durum Buğ. Göz. Bah. YD-DBGB Yazlık Dilim Durum Buğday Gözlem Bahçesi 42

YD-Ekmeklik B. Verim Den. YD-EBVD Yazlık Dilim Ekmeklik Buğday Verim Denemesi 25

YD-Durum Buğ. Verim D. YD-MBVD Yazlık Dilim Durum Buğday Verim Denemesi 19
YD-Ekmeklik Melez Bah. YD-EMB Yazlık Dilim Ekmeklik Melez Bahçesi 316
Yazlık Dilim Buğday Materyali Genel Toplamı 584

Kışlık-Yazlık Dilim Buğday Materyali Genel Toplamı 1.719
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Çizelge 2. (Devam)  
Kışlık Arpa Nörserileri 

Hastalık Göz. Bh. –Arpa 05 HGB-A-05 Arpa çeşitler (43), OBVD-KA(25),  68

Hastalık Day. Kay. Arpa 05 HDK-A-05 RHNDK05(20); HGRMDK 05 (20); KRDK 05 
(20)  60

Arpa Gözlem Bahçesi AGB-A Edirne 20, Eskişehir 116 136
Arpa Melez Bah.-Edirne AMB-EDR Arpa Melez Bahçesi -Edirne 104

Kök Çürüklüğü Arpa KÇ-Arpa Çeşitler, İleri Kademe Hatları, Dayanıklılık 
Kay.. 74

Kışlık Dilim Arpa Nörserileri Toplamı 442
Kışlık/Yazlık materyal (Buğday/Arpa)Toplamı 2.161

*  Kışlık dilim nörserileri TARM (Ankara)  tarafından, **:Yazlık dilim nörserileri ETAE (İzmir) hazırlanıp dağıtılmıştır. 

 
Çizelge 3. 2004-2005 yetişme sezonu için oluşturulan nörseriler, ekimi yapan katılımcı kuruluşlar 
ve  lokasyonlarda hedef hastalıklar 

Enstitü / Nörseri 
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A
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 Hedef Hastalıklar* 

Ankara, TARM  X X X X X X X X X X X X X X 
Buğday : Sarı*,  
Sürme* 
Arpa : Y.L.*,AÇYL* 

Eskişehir ATAE  X X X X X       X X  Sarı *, Kahver.* , 
Kara pas.*, Sürme* 

Konya ,BUATAE  X X    X      X X  Kök çürüklüğü*,  
Erzurum , DATAE X X             Yaprak hastalıkları 
Edirne,TTAE X X X X        X X  Yaprak hastalıkları 
Sakarya,STAE X X X X       X X X  Sarı, Kh.pas, Külle. 

İzmir, ETAE X X X X X  X X X X X X X  
Sarı* Kahver.*, 
Sürme* Külleme, 
Septorya,  

Adana, ÇTAE X X X X   X X X X X    
Sarı, Kahverengi 
pas, Septorya, 
Külleme 

D.Bakır, GDATE X X  X   X X X X  X X  
Sarı pas, 
Kahverengi pas, 
Külleme 

Samsun, KTAE X X  X   X X X X  X   Sarı, Kahverengi 
pas 

ŞUrfa,GAP TSK 
ve TAE X X     X X X X     Yaprak hastalıkları 

* : Hastalık çıkışı yapay inokulasyonla desteklenmektedir. 
 

2.2. Hastalık Testlerinin Yürütülmesi 
 

Çalışma 2004-2005 yetiştirme sezonunda yukarıda isimleri sayılan ülkemizin değişik 
bölgelerinde yer alan 11 araştırma enstitüsü tarafından yürütülmüştür. Tarla ve fide dönemi 
dayanıklılık testleri araştırma enstitülerince hastalıkların görülebileceği ve epidemi oluşturabileceği 
alanlar da gerçekleştirilmiştir. 2004 yılı Eylül ayında TARM tarafından gönderilen materyal 
enstitülerce Ekim ayı içinde ekilmiş, değerlendirmeler Mayıs-Temmuz 2005’de yapılmış ve sonuçlar 
Temmuz-Ağustos 2005’de araştırıcılar tarafından koordinatör enstitü olan TARM’a aktarılmıştır. 
Tarla ergin bitki evresi testleri ekimleri her genotip 1-2 metrelik sıralara 30-33 cm sıra arası mesafe 
olacak şekilde tekerrürsüz olarak elle ekilmiştir. Her 10 sıradan sonra bir sıra hassas kontrol çeşidi 
ve hastalığın yayılabilmesi için deneme çevresine hassas kontrol çeşit/çeşitleri mibzerle veya elle 
ekilmiştir. Bazı lokasyonlarda sulama ve yapay inokulasyon yapılarak hastalık gelişmesi teşvik 
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edilmiştir. Çalışmaların ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ve yapay olarak hastalık oluşturularak 
değerlendirmelerinin yapıldığı TARM-Haymana araştırma istasyonunda buğday pas hastalıkları ve 
AYL hastalığında püskürtme, sürme hastalığında tohum inokulasyonu, AÇYL hastalığında sandviç 
metodu gibi uygun yöntemlerle inokulasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bazı nörseriler sera koşullarında 
da fide dönemi dayanıklılık testlerine tabi tutulmuştur. Sera dönemi fide testlerinde ise materyal 
tekniğine uygun bir şekilde yastık veya kasalara ekilmiş, uygun zamanda hastalık inokule edilerek 
değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. 
 
2.3. Hastalıkların Değerlendirilmesi 

 
Test materyali, farklı lokasyonlarda hastalık populasyonlarına karşı test edilmiş ve materyal 

benzer konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak araştırmacılar tarafından farklı tarihlerde 
aşağıda açıklanan ortak skalalar kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Pas hastalıkları; fide dönemi testlerinin değerlendirmelerinde, Sarı pas hastalığı için 0-9 
skalası (McNeal, ve ark., 1971), kahverengi ve kara pas hastalıkları için 0-4 skalası (Roelfs ve 
Martens, 1988) kullanılmıştır. Ergin dönem değerlendirmeleri ise değişen hastalıklara bağlı olarak 
en uygun zamanda hastalığın yoğunluğunun tespit edilmesine dayanmaktadır. Nörserilerde pas 
hastalıklarının değerlendirilmesine nörseriler içerisine ve çevresine ekilen hassas kontrol 
çeşit/çeşitleri 70S-80S değerine ulaştığında başlanmıştır. Değerlendirmelerde 2 tip skala 
birleştirilmiştir (Roelfs ve ark., 1992).  Okumalarda  modifiye edilmiş Cobb skalası (Peterson ve 
ark., 1948) kullanılmış, pas şiddeti ve reaksiyon tipi kaydedilmiştir. Modifiye Cobb skalası hastalıklı 
dokuların yüzdesinin belirlenmesi ve konukçunun ortaya koyduğu reaksiyonun değerlendirilmesi 
şeklinde özetlenebilir. Pas hastalıkları;  fide dönemi testlerinde sarı pas hastalığı için 9 üzerinden 6 
ve altında, kahverengi ve kara pas hastalıkları için 4 üzerinden 2 ve altında skor alan materyal 
dayanıklı olarak belirlenmiş olup dayanıklı materyal seçiminde ağırlıklı olarak ergin dönem 
reaksiyonları kullanılmıştır. Ergin dönem testlerinde ise Enfeksiyon Katsayısı 100 üzerinden 20 ve 
altında skor alan materyal dayanıklı olarak değerlendirilmiştir 

Sürme hastalığı testlerinin değerlendirmelerinde: Başakların olgunlaştığı Haziran-Ağustos 
2005 tarihlerinde her sıradaki sağlam ve sürmeli başaklar sayılarak % hastalık oranı bulunmuştur. 
Materyal Hoffmann ve Kendrick, (1968) skalasına göre değerlendirilmekle birlikte dayanıklı 
genotiplerin seçimi skalanın belirli bir şekilde modifiye edilmesi  ile yapılmıştır. Sürme hastalığı 
dayanıklılık materyalin seçiminde % hastalık değeri 100 üzerinden 10 ve altında değerlendirilen 
materyal dayanıklı olarak seçilmiştir (Akan ve ark. 2005).   

Hububat kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıklarının değerlendirmesinde 0-7 skalası 
kullanılmıştır (Aktaş ve Bora, 1981). Kardeşlenme döneminden itibaren kontroller yapılarak hastalık 
değerlendirilmiştir. Hububat kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıklarının materyalin seçiminde 7 
üzerinden 3 ve altında değerlendirilen materyal dayanıklı olarak seçilmiştir. 

Virüs hastalıklarından Toprak Kökenli Mozaik Virüsüne karşı  Eskişehir lokasyonunda bazı 
nörserilerde değerlendirmelerde 0-9 skalası (0= Hastalık Belirtisi yok, 9= Hastalık Şiddeti en fazla)  
kullanılmıştır Arpa Sarı Cücelik Virüsüne karşı dayanıklılık için Samsun lokasyonunda bazı 
nörserilerde değerlendirmeler yapılmıştır. Toprak Kökenli Mozaik Virüsü ve Arpa Sarı Cücelik 
Virüsü hastalığı dayanıklılık materyalin seçiminde hassas olduğu bilinen materyalle karşılaştırma 
sonucu dayanıklı materyal belirlenmiştir.  

Külleme hastalığının değerlendirilmesinde 2 digitli skaladan (0-99 ) yararlanılmıştır. Burada 1. 
rakam hastalığın bitki üzerinde ulaştığı yeri ifade ederken 2. rakam hastalığın bitki üzerinde ulaştığı 
seviyedeki yaprak üzerinde kapladığı alanı göstermektedir (Stubbs ve ark., 1986). Külleme 
hastalığı dayanıklılık materyalin seçiminde 99 üzerinden 55 ve altında değerlendirilen materyal 
dayanıklı olarak seçilmiştir. 

Arpa Yaprak Lekesi hastalığı testlerinin değerlendirmelerinde  fide dönemi hastalık testleri bitki 
1-2 yapraklı evreye gelince materyale tekniğine uygun olarak hastalıkla inokule edilmiştir. Hastalık 
değerlendirmeleri 0-4 skalasına (El-Ahmed 1981) göre inokulasyondan  14 gün sonra ilk okuma, 4-
5 gün sonra da ikinci okuma olacak şekilde yapılmıştır. Tarla dönemi ergin bitki evresi testlerinde 
ise doğal yada yapay epidemi altında hastalığın değerlendirilmesi mümkün olmuştur.  İmkanlar 
dahilinde hastalığın gelişmesinin sağlanması amacıyla yağmurlama sulama yapılmış ve 
değerlendirme iki rakamlı 0 – 99 skalası (Stubbs ve ark., 1986)  kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Nörserilerde hastalık değerlendirilmeleri yapay epidemi altında hassas kontrol çeşit/çeşitleri 85 üstü 
değerlere ulaştığında doğal epidemide ise uygun zamanda yapılmıştır. Arpa Yaprak Lekesi 
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hastalığı dayanıklılık materyalin seçiminde fide dönemi testlerinde 4 üzerinden 2 ve altında skor 
alan materyalle ergin dönem testlerinde 99 üzerinden 55 ve altında skor alan materyal dayanıklı 
olarak değerlendirilmiş olup dayanıklı materyalin seçimde sera ve tarla değerlendirmeleri birlikte 
değerlendirildikten sonra yapılmıştır.   

Arpa Çizgili Yaprak Lekesi hastalığı testlerinin değerlendirmelerinde  Fide dönemi hastalık 
testleri için sandviç yöntemi kullanılarak inokulasyon yapılmıştır (Albustan ve ark., 1999). Test 
edilecek her bir genotip için 15 adet tohum petri kaplarında gelişmekte olan fungus kültürünün 
yarısı üzerine yerleştirilmiş ve üst kısmı da kültürün diğer yarısıyla kapatılmıştır. Oda sıcaklığında 2 
günlük çimlenme periyodundan sonra 7 gün +4 0Cde bekletilen tohumların ekimi sera şartlarında 
yastıklara tek sıra olacak şekilde yapılmıştır. Bitkiler 2 aylık yetiştirme süresi sonunda hastalık 
yönüyle değerlendirilmiştir. Materyal Tekauz (1983) skalasına göre değerlendirilmekle birlikte 
dayanıklı genotiplerin seçimi skalanın belirli bir şekilde modifiye edilmesi ile yapılmıştır. 
Değerlendirmede bir sıradaki hastalıklı bitkilerin % ‘ sine göre tespit edilmiştir. Tarla dönemi ergin 
bitki testlerinde ise doğal epidemi şartlarında bir sene önce hastalığa yakalanmış genotipler 
üzerinden yapılmıştır. Arpa Çizgili Yaprak Lekesi hastalığı dayanıklılık materyalin seçiminde fide 
dönemi testlerinde % hastalık değeri 100 üzerinden 20 ve altında skor alan materyal dayanıklı 
olarak belirlenirken ergin dönem testlerinde 100 üzerinden 17 ve altında skor alan (Tekauz, 1983) 
materyal dayanıklı olarak değerlendirilmiştir (Albustan ve ark, 1999). 

 
3. Araştırma Bulguları  
3.1. Hastalıkların Lokasyonlarda Gelişiminin Değerlendirilmesi  
3.1.1. Buğday Hastalıklarının Genel Gelişiminin Değerlendirilmesi 

 
Sarı pas hastalık testleri ağırlıklı olarak Ankara–Haymana lokasyonunda yapay epidemi 

altında yapılmıştır. Bunun yanı sıra doğal koşullarda hastalık gelişimi gözlenen Samsun lokasyonu 
verileri de değerlendirilmiş, ancak diğer lokasyonlarda sarı pas gelişimi değerlendirme için yeterli 
olmamıştır. Kahverengi pas hastalığı Sakarya, Samsun ve Edirne lokasyonlarında önemli oranda 
görülürken diğer lokasyonlarda iz miktarlarda görülmüştür. 

Kara pas hastalığı Eskişehir, İzmir ve Samsun lokasyonlarından görülmesine rağmen 
hastalığın değerlendirilebilecek düzeye ulaşmaması nedeniyle ancak ileri düzeyde hassasiyet 
gösteren genotipler belirlenebilmiştir. Sürme hastalığı için değerlendirmeler Ankara – Haymana 
lokasyonunda yapay olarak oluşturulan hastalık sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 
Virüslere dayanıklılık bakımından yapılan çalışmalar sonucunda ise bazı nörseriler için Eskişehir 
lokasyonunda Toprak Kökenli Mozaik Virüsü; bazı nörseriler için ise Samsun lokasyonunda Arpa 
Sarı Cücelik Virüsü hastalık testlerinin değerlendirmeleri yapılmıştır. Külleme için dayanıklı 
materyal seçiminde Sakarya ve Edirne lokasyonlarından elde edilen veriler dikkate alınmıştır. Kök 
çürüklüğü hastalığı dayanıklılık testleri Bahri Dağdaş UTAE tarafından Ülkesel Kök Çürüklüğü 
Projesi kapsamında Türkiye-CIMMYT ile işbirliği yapılarak Çumra lokasyonunda gerçekleştirilmiştir. 
Bunlara ek olarak Sakarya lokasyonunda başak yanıklığı hastalığı  belirli düzeyde gelişmiş olup 
ancak bazı hassas genotiplerin belirlenebilmiştir. İzmir ve Adana lokasyonlarında daha önceki 
yıllarda belirlenen Septoria hastalığı bakımından bu yetiştirme sezonu için hastalık gelişimi 
gözlenmemiştir. 
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Çizelge 4. Buğday nörserilerinde tüm lokasyon verilerine göre farklı hastalıklar bakımından 
dayanıklı olarak belirlenen genotip sayıları ve % leri 1 

SEÇİLEN 
Grup Nörseri Hat 

Sarı pas Kahve rengi 
pas Sürme Kök 

Çür. 
Viral 
hast. Külleme 

KIŞLIK DİLİM NÖRSERİLERİ 
OBVD-P -Ankara 14 12 (85) 8 (57) 3 (21) - - - 
OBVD-P -Eskişehir 15 8 (53) 5 (33) 4 (26) - - 2 (13) 
OBVD-P -Konya 10 4 (40) 2 (20) 2 (20) - - - 
OBVD-P -Samsun  3 1 (33) 2 (66) 1 (33) - - - 
OBVD-P -Edirne 3 2 (66) 2 (66) 0 (0) - - - 

OBVD- P 

Toplam -OBVD-P  45 27 (60) 19 (42) 10 (22) - - 2 (4) 
OGB-E -Ankara 49 30 (61) 8 (16) 10 (20) - - 6 (12) 
OGB-E -Samsun 50 15 (30) 33 (66) 6 (12) - - 18 (36) 
OGB-E -Edirne 22 9 (41) 4 (18) 0 (0) - - 11 (50) 

OGB-E 

Toplam -OGB-E  121 54 (44) 45 (37) 16 (13) - - 35 (29) 

BPKN-05 200 - - - - - - 
HDK-E-05 80 61 (76) 37 (46) - - - 20 (25) 
CB Diff.-05 53 - - - - - - 
KÇ-Buğday-05  134 - - - 8 (6) - - 

TÇ-Buğday-05 107 26 (24) 37 (35) - - 16(15)
2 22 (20) 

Diğer 
Nörseriler 

Toplam-Diğer Nr. 574 87 74 - 8 16(15)
2 42 

ESK-GB05 Eskişehir 217 78 (36) - - - 68(31)
3 - 

KEVD- Konya 25 5 (20) - - - - - 
SEBVD- Konya 25 6 (24) - - - - - 
SEVD- Konya 25 5 (20) - - - - - 
SMÖVD - Konya 56 38 (68) - - - - - 
SMVD- Konya 30 15 (50) - - - - - 

Enstitü 
Nörserileri 

Top.-Enstitü Nr 378 147 (39) - - - 68(31)
3 - 

 Kışlık TOPLAM 1118 315 138 26 8 84 79 
YAZLIK DİLİM NÖRSERİLERİ 

YD-EBGB 182 110 (60) - - - - - 
YD-DBGB 42 31 (74) - - - - - 
YD-EBVD 25 17 (68) - - - - - 
YD-MBVD 19 9 (47) - - - - - 
EMB-Yazlık 316 188 (59) - 56 (18) - - - 

Yazlık Dilim  

Yazlık toplam 584 355 (61)  56 (9) - - - 
 Gn Top. (Kış/Yaz) 1702 670 138 82 8 84 79 

OBVD nörsesinde standartlar değerlendirmeye alınmamıştır. Nörseri 45 genotip üzerinden değerlendirilmiştir.  
1() içindeki rakamlar % değerlerdir, -: Test edilmemiş 
2:Arpa Sarı Cücelik Virüsü (BYDV);  3:Toprak Kaynaklı Mozaik Virüsü (TKBMV) 
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Çizelge 5. Arpa nörserilerinde tüm lokasyon verilerine göre farklı hastalıklara karşı dayanıklı olarak 
belirlenen genotip sayıları ve %’ leri 

Nörseri Orijin 
Hat 
Say

. 

Kahverengi 
pas 

Arpa Yap. 
Lekesi 

Arpa Çiz. 
Yap. Lekesi Külleme 

Ankara 12 1 (8)* 4 (33) 3 (25) - 
Eskişehir 5 0 (0) 4 (80) 2 (40) - 
Edirne 3 0 (0) 3 (100) 2 (66) - 

HGB-A** 
(OBVD-Arpa) 

TOPLAM  20 1 (5) 11 (55) 7 (35) - 
HGB-A (TÇ)  48 0 8 (17) 9 (19) 6 (13) 
HDK-A (Hastalık 
Day. Kayn.-Arpa)  HDK-A 05 48 1(2) 31 (51) 37 (62) - 

AGB-Edirne 20 - 5 (25) 12 (60) - 
AGB-Eskişehir 116 - 23 (20) 57 (50) - 
AMB-Edirne 104 - 67 (64) - - 

Enstitü 
nörserileri  
 

Toplam  136  28 (21) 79 (58) 6 (4) 
Toplam 356 2 78 132 12 
*() içindeki rakamlar % değerlerdir, -: Test edilmemiş  
**HGB-A nörserisi içerisinde Standart olarak yer alan hesaplamaya dahil edilmemiştir.  

 
3.1.2. Arpa Hastalıklarının Genel Gelişiminin Değerlendirilmesi 

 
Arpa bitkisinde ise Arpa Yaprak Lekesi hastalığına karşı dayanıklılık testleri yapay epidemi 

altında TARM tarafından ağırlıklı olarak sera koşullarında, kısmen de tarla şartlarında 
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte hastalık gelişimi Sakarya, Edirne ve Eskişehir lokasyonlarında 
sınırlı da olsa doğal olarak gözlenmiştir. Arpa Çizgili Yaprak Lekesi dayanıklılık testlerinde ise TARM 
tarafından yapay epidemi altında sera koşullarında yürütülen çalışmalar öne çıkmıştır. Ayrıca 
buğday materyalinde olduğu gibi Arpa materyalinde bu hastalıkların yanı sıra Sakarya ve Edirne 
lokasyonlarında doğal epidemi şartlarında kahverengi pas hastalığı, yine doğal epidemi altında 
Sakarya, Edirne ve Diyarbakır lokasyonlarında külleme hastalığı görülmekle birlikte düşük seviyelerde 
kalmış, ancak ileri düzeyde hassasiyet gösteren genotipler belirlenebilmiştir. 

 
3.2. Hastalık Değerlendirme Sonuçları ve Tartışma 

 
Bütün bu lokasyonlardan elde edilen veriler ışığında çeşitli kademelerde yer alan hatlar 

üzerinde çalışılan hastalıklara karşı dayanıklı genotipler belirlenmiştir. Ayrıca materyal içinde yer alan 
çeşitlerin hastalıklara reaksiyonları da ortaya konulmuştur. Tüm lokasyonlardan gelen sonuçlar ortak 
olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar arasında en yüksek olan değer, ilgili kurumlarca 
paylaşılmıştır. Çalışmalar sonucu yapılan değerlendirmelerle enstitülerin ıslah programlarına 
hastalıklara dayanıklılık seleksiyonu bakımından katkıda bulunulmuştur. Elde edilen verilen veriler 
kısaca çizelge 4 ve 5 de özetlenmiştir. 

 
4. Sonuç 

 
Üzerinde çalışılmış olan bu hastalıklar iklim koşulları ve üretim tekniklerine göre farklı yıllarda 

farklı boyutlarda zarar oluşturabilmektedir. Hastalıkların kontrol edilebilmesinde en uygun 
yöntemlerden birisi de dayanıklı çeşit geliştirme ve kullanma olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 
ülkemizde de bu hastalıklara karşı dayanıklılık çalışmalarına önem verilmesi ve ıslah çalışmalarının 
bu yönde güçlendirilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir. Çalışma çerçevesinde öncelikle bu 
alanda araştırma yürüten enstitüler arasında işbirliğinin sağlanması, Kışlık ve Yazlık Dilim Tahıl 
Islah Programları arasında buğday ve arpa hastalıklarına karşı hastalık testlerinin çoklu lokasyonda 
doğal ve yapay epidemi altında yürütülmesi, dayanıklılık kaynaklarının oluşturulması ve 
dayanıklılıkta kullanılabilecek materyal değişiminin sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmayla ülkesel 
düzeyde yürütülen ıslah programları için hastalıklara dayanıklı çeşit geliştirme imkanı hedeflenmiş, 
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yürütülen ıslah programlarınca geliştirilmiş materyalin önemli hastalıklara karşı dayanıklılık 
durumları belirlenerek çeşit geliştirme çalışmalarının etkinliği artırılmıştır. 
 
Teşekkür: Çalışma Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce desteklenmiştir (No: 
TA/03/03/01/031). Çalışmaya destek veren diğer ıslah projelerine ve çalışmalara emeği geçen ancak 
adı yazılamayan tüm çalışanlara teşekkür ederiz.  
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Özet 
 

Bu çalışma 2006-2007 yılında Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yapılmıştır. Kök ve kök boğazı 
çürüklüğünü içeren toprak kökenli hastalıklar, buğdayda önemli derecede verim kaybına neden olmakta ve 
önemli bir problem oluşturmaktadır. Hastalığın oluşmasına neden olan etmenlerden biri olan F. culmorum Orta 
Anadolu Bölgesi’nde yapılan survey çalışmalarında yaygın olarak tespit edilmiştir. Hastalık etmenleri bitkinin 
çeşitli kısımlarına kök ve/veya kök boğazına saldırmakta su ve besin alımını etkilemektedir. Hastalıkla 
mücadelede anız yakma, toprağın sürülmesi, rotasyon ve kimyasal kontrol uygulanmakta fakat yetersiz 
olmaktadır. Bu yöntemlere alternatif olarak, hastalığın neden olduğu zararlı etkilerin azaltılabilmesi için en 
ekonomik ve en güvenilir yöntem dayanıklı çeşitler geliştirerek bunların üretilmesini sağlamaktır.  Bu amaçla 
47 adet ulusal kışlık ekmeklik buğday çeşidi serada kontrollü koşularda denemeye alınmıştır. Denemelerde 
kullanılan kök çürüklüğü hastalık etmeni F. culmorum Konya-Çumra arazisinden izole edilmiştir. İzolat SNA 
besiyeri üzerinde 2 hafta süreyle 24 ºC sıcaklık koşullarında inkübasyona bırakılmıştır. Çalışmada, 70:29:1 
(kum, toprak, gübre) oranında hazırlanan karışım, altı toprakla sıkıştırılan 3x13 cm. boyutlarındaki tüplere 
doldurulmuştur. Her tüpe çimlenen bir tohum ekilmiştir. Tohum ekiminden 1 hafta sonra her tüpteki bitkiye 
gövde ile toprağın birleşim noktasına 250 µl (1x106 spor/ml)  olacak şekilde inokülasyon yapılmıştır. Dokuz 
hafta sonra, bitki kökleri yıkanarak 0-9 skalasına göre hastalık şiddeti değerlendirilmiştir. Kök ve kök boğazı 
çürüklük etmeni F. culmorum’a karşı yapılan dayanıklılık kaynaklarının tespiti çalışması sonucunda 10 çeşit 
ulusal kışlık ekmelik buğdayın dayanıklı veya orta dayanıklı olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dayanıklılık testi, Fusarium culmorum, Kök çürüklüğü  
 

Buğdayda Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Etmenine (Fusarium culmorum) 
Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar 

 
Abstract 
 

This study is undertaken in 2006-2007 in Anatolian Agricultural Research Institute. Soil borne diseases 
including crown rot cause important yield loses. One of the causal agents of the diseases; F. culmorum is 
found widely distributed in Central Anatolian Plateau. Disease affects the crown part and restricts the water 
uptake of the plant. Fallow burning, soil drilling, rotation, chemical application is used for control of this 
disease. But these are not effective. Development of resistant cultivars is an economic and practical 
alternative method. Fort his purpose 47 national wheat varieties were tested for resistance to F. culmorum 
isolated from Konya-Çumra. Disease spores were produced on SNA medium for two weeks at 24 oC. Soil 
mixture at 70: 29 :1 (sand, soil, fertilizer) rate  was filled in tube 3 x 13 cm dimension and whose floor was 
pressed with soil, at studying. A germinated seed was sowed each tube. Spore suspension of 250 µl (1x106 
spor/ml) was inoculated after 1 week later seed planting. Disease development was evaluated after 9 weeks 
according to 0-9 scale. Resistance of varieties was ranked according to 0-5 scale.  As a result, 10 national 
winter bread wheat varieties were determined as resistant and moderately resistant.  
 
Key Words: Resistance testing, Fusarium culmorum, Crown rot 
 
1. Giriş 

 
Kök ve kök boğazı çürüklüğünü içeren toprak kökenli hastalıklar, buğdayda önemli derecede 

verim kaybına neden olmakta ve hastalıklara karşı gerekli tedbir alınmadığı takdirde % 40’ara 
varan ürün kayıpları meydana gelmektedir (Nicol and et al. 2006). Hastalığın oluşmasına neden 
olan etmenlerden biri olan F. culmorum Orta Anadolu Bölgesi’nde yapılan survey çalışmalarında 
yaygın olarak tespit edilmiştir. Hastalık etmenleri bitkinin çeşitli kısımlarına kök ve/veya kök 
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boğazına saldırmakta su ve besin alımını etkilemektedir (Nicol and et al. 2004). Orta Anadolu 
bölgesi’nde iklime bağlı olarak yazın meydana gelen kuraklık stresi ve nemin sınırlı olduğu 
koşullarda hastalık etmenlerinin zarara yol açtığı belirtilmektedir (Tunalı ve ark. 2006).  Anız 
yakma, toprağın sürülmesi, rotasyon ve kimyasal kontrol hastalıkla mücadelede uygulanan fakat 
yetersiz olan yöntemlerdir. Bu yöntemlere alternatif olarak, hastalığın neden olduğu zararlı etkilerin 
azaltılabilmesi için en ekonomik ve en güvenilir yöntem dayanıklı çeşitler geliştirerek bunların 
üretilmesini sağlamaktır (Bağcı ve ark. 2001).   
 
2. Materyal ve Yöntem  
 
Buğday çeşitleri, kök çürüklüğü patojeni F. culmorum’a karşı dayanıklılığının sera koşullarında test 
edilmesi için, daha önce 110 ºC’de steril edilen 70: 29: 1(Kum, toprak, gübre) toprak karışımı içeren 
3 x 13 cm boyutlarındaki tüplere, her tüpe bir tohum olacak şekilde ekilmiştir. Ekimden önce 
tohumların yüzeyi sırasıyla % 96’lık etanol içinde 6 dakika, % 4,5’lik NaOCl içinde 10 dakika 
bekletilerek ve steril distile su ile 6 defa yıkanarak steril edilmiştir. Steril petri kabında nemli 
kurutma kâğıdı üzerinde 3 cm uzunluğunda 3 adet kök oluşacak şekilde 23 oC’ de çimlendirilmiştir. 
Denemeye alınan kışlık buğday tohumları ekimden önce 3 hafta 5 oC’ de tutularak soğuklama 
ihtiyacının karşılaması için vernalize edilmiştir. Tohum ekiminden 1 hafta sonra her tüpe 250 µl 
(1x106 spor/ml) spor süspansiyonu inokülasyonu yapılmıştır. Denemeler, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 7 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bitkiler 23 oC’ de 16 saat gün ışığı altında 9 hafta 
boyunca büyütülmüştür. Dokuz hafta sonra, bitki kökleri yıkanarak 0-9 skalasına göre hastalık 
şiddeti değerlendirilmiştir (Nicol ve ark. 2001). 0= Lezyon yok, 1=1-4%,2=5- 9%, 3=10-19%, 4=20-
29%, 5=30-49%, 6=50- 69%, 7=70-89%, 8=90-99%, 10=Bitki ölü 
 

 
Şekil 1. Serada yapılan dayanıklılık testi çalışmaları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
Şekil 2. Kök ve kök boğazındaki 0-9 skalasına göre hastalık şiddeti 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Kök ve kök boğazı çürüklük etmeni F. culmorum’a karşı, dayanıklılık kaynaklarının 
belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmanın sonucunda, 10 (Kıraç66, 4-22, ES86-7, Doğu88, 
Pehlivan98, Prostor99, Demir2000, Müfitbey, Saroz95, Yakar99) çeşit ulusal kışlık ekmeklik 
buğdayın dayanıklı veya orta dayanıklı olduğu belirlenmiştir. Hastalık kontrolünde dayanıklı 
çeşitlerin kullanılması en ekonomik ve sürdürülebilir bir yöntemdir. Dayanıklı bulunan çeşit ve hatlar 
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buğday ıslah çalışmalarına alınarak bu hastalığa karşı dayanıklılığın ulusal ve uluslar arası 
materyallere aktarılması sağlanacaktır.  
 
4. Sonuç 
 

Yapılan dayanıklılık testi çalışması sonucunda, kök ve kök boğazı çürüklüğü etmeni F. 
culmorum’a karşı kışlık buğday çeşitlerinin farklı tepkiler gösterdiği görülmüştür.  Serada kontrollü 
koşularda test edilen 47 adet kışlık ekmeklik buğday çeşidinin 10 adedi toleranslı bulunmuştur. 
Dayanıklı bulunan çeşitler,  ıslah çalışmalarında melezleme programına alınarak dayanıklı materyal 
geliştirilmesi sağlanacak ve dayanıklılık testi çalışmaları devam edecektir. Dayanıklı bulunan 
çeşitlerin hastalıkla bulaşık alanlarda ekimi tavsiye edilecektir.  
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Tohumlarında Biyolojik Değerlerin Belirlenmesi 
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Özet 
 

Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu araştırma laboratuarında yürütülmüştür. 
Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanmıştır. Araştırmada serin iklim 
tahılı gurubunda yer alan 4 cinsde (buğday, arpa, çavdar ve yulaf) 2 farklı çimlenme süresi (kontrol ve 24 saat) 
ve 5 farklı kuruma süresinin (kontrol, 1, 4, 7 ve 10 gün) biyolojik değerlere etkisi incelenmiştir. Çimlenmeye 
tabi tutulmayan (kontrol) ve 24 saat süreyle 20 oC’de çimlenme ortamında tutulan tohumlar kontrol 
(kurutulmamış), 1, 4, 7 ve 10 gün süreyle Etüvde 35 oC’de kurutulduktan sonra tekrar çimlenme ve sürme 
testleri için iklim odasına alınmıştır. Her bir çimlenme ve sürme ortamına 20 adet tohum konulmuştur. 
Çimlenme değerleri için çimlenme kapları, sürme değerleri için saksılar kullanılmıştır.  Çimlenme ve çıkış için 
gerekli şartlar sağlanarak çimlenme değerleri 4. ve 7. günde, sürme değerleri de 7. gün ve 12. günde sayımlar 
yapılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsler ve kuruma süreleri arasında biyolojik değerler için istatistikî açıdan 
önemli farklılıklar tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Serin iklim tahılları, Çimlenme süresi, Kuruma süresi, Biyolojik değer 
 

Determination of Biological Values in Cereal Kernels Dried to Certain  
Periods After Germination 

 
Abstract 
 

This study was conducted at the research laboratory, Sarayönü Vocational School of Higher Education, 
University of Selcuk. The research was arranged in  completely randomized design as three replications. In 
the study, effect on biological values of two different  germination period (control and 24 hours) and five 
different drying periods (control, 1, 4, 7 and 10 days) in four species (wheat, barley, rye and oats) that are 
found into cool season creal group was examined. Kernels that wasn’t germinated (control) and was 
germinated for 24 hours in 20 oC  germination condition were taken into climate room for germination and 
emergence tests after they were dried to control, 1, 4, 7, and 10 days in 35 oC condition of driying oven. 20 
kernels were placed to each germination and emergence. Germination pots for germination values and pots 
for emergence values were used. After required conditions were provided to germination and emergence,  it 
was counted for germination values in fourth and seventh days after putting and for emergence values in 
seventh and twelveth days before sowing. In conclusion, it was determined that there were statistically 
significant differences between species and drying time for biological values. 
 
Key Words: Cool season cereals, Germination period, Drying period, Biological value 
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Çinko Uygulamasının Orta Anadolu Koşullarında Buğday Verimi Üzerine 
Etkisi 

 
 

Nihal KAYAN 
 
 

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir 
 

Özet 
 

Bu araştırma 2006 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanlarında 
yürütülmüştür. Denemede Bezostaja-1 buğday çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Çinko uygulanan 
parsellere ise 2.5 kg/da Zn olacak şekilde çinkolu gübreleme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çinko 
uygulaması ile buğdayın verim ve verin ögelerinde herhangi bir artış gözlenmemiştir. Bu da Bezostaja-1 
buğday çeşidinin çinko uygulamasına dayanıklılığı ile açıklanabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Zn Gübrelemesi, Verim ve verim ögeleri 
 
Effect of Zinc Application on Yield of Wheat in Central Anatolian Conditions 

 
Abstract 
 

This research was carried out at the Departmaent of Field Crops Faculty of Agriculture, University of 
Eskişehir Osmangazi in 2006. The variety Bezostaja-1 was used as research meterial. Zinc tereatment was 
2.5 kg/da Zn as soil application. According to the results of the research, The zinc application has no effect on 
yield and yield components of wheat crop. This result is explain to resistance of Bezostaja-1 for zinc 
application.  
 
Key Words: Wheat, Zn Fertilization, Yield and yield components 
 
1. Giriş 
 

Çinko, çok düşük miktarlarda gerekli olmasına rağmen, noksanlığında önemli problemlere yol 
açabilen bir mikroelementtir. Türkiye genelinde yapılan bir çalışma, tarım topraklarımızın % 
50’sinde (14 milyon ha) çinko (Zn) noksanlığının bulunduğunu göstermektedir (Eyüboğlu ve ark. 
1994). Bu alanın büyük bir bölümünü ise ülkemizin 4.5 milyon ha üretim alanı ile en önemli tahıl 
üretim bölgesi olan Orta Anadolu Bölgesi kapsamaktadır. Orta Anadolu Bölgemizde yüksek pH ve 
kireç, düşük organik madde, aşırı buharlaşma, düşük yağış ve aşırı fosfor kullanımı gibi faktörler 
nedeniyle çinko noksanlığı çok yaygındır.  

Topraklarda meydana gelen çinko noksanlığı, bitkisel ( özellikle tahıl) kökenli beslenme 
nedeniyle insanlara  direk olarak yansımaktadır. Toprak, bitki ve insan üçgeninden oluşan bu çinko 
noksanlığının giderilmesi veya hafifletilmesinde en hızlı çözüm yolu ise çinkolu gübrelemedir.  

Bu çalışmada; Hem temel besin maddesi, hem de önemli bir yem maddesi olan buğday’da, 
çinkonun verim ögelerine etkisi incelenmiştir.  

 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Çinkolu gübrelemenin kuru koşullarda yetiştirilen buğday’da verime ve bazı verim ögelerine 
etkileri, 2005-2006 yetiştirme sezonunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
deneme alanlarında yürütülen denemelerle irdelenmeye çalışılmıştır.  

Deneme yeri toprağında organik madde % 1.61, kireç oranı % 4.29, tuzluluk % 0.053, pH: 
7.60 ve çinko oranı 0.48 ppm’dir. Deneme için seçilen alanın toprakları hafif alkali, tuzsuz, kireçli, 
organik madde az ve çinko düzeyi az düzeydedir.  

Çalışmanın yürütüldüğü araştırma yerine ilişkin uzun yıllar ortalamaları ile 2005-2006 
yıllarındaki ortalama sıcaklık (oC), yağış (mm) ve nispi nem (%) değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
Ortalama sıcaklık, toplam yağış ve ortalama nispi nem değerlerine bakıldığı zaman, deneme yılına 
ait değerlerin, uzun yıllar ortalamasına göre daha düşük olduğu görülmektedir.  
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Denememizde Bezostaja-1 buğday çeşidi kullanılmıştır. Tesadüf blokları deneme deseninde 4 
tekrarlamalı olarak kurulan denemede, ekim; bir önceki yıl nadas olan alanda, 25 cm sıra 
aralığında, metrekareye 500-550 tane hesabıyla, her bir parsel 4.5 m2 (3 m x 1.5 m) olacak şekilde 
05. Ekim 2005 tarihinde elle yapılmıştır. Denemede her parsele taban gübresi olarak 14 kg/da 
DAP, üst gübreleme olarak ise 13 kg/da amonyum nitrat uygulanmıştır. Çinko uygulanacak 
parsellere ise 2.5 kg/da Zn olacak şekilde ZnSO4.7H2O uygulaması yapılmıştır.  
 
Çizelge 1. Araştırma yerine ilişkin iklim verileri 

Uzun yıllar Deneme yılı 
Aylar 

Sıcaklık (oC) Yağış 
(mm) Nem (%) Sıcaklık (oC) Yağış 

(mm) Nem (%) 

Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Tem. 

11.9 
6.6 
2.0 
-0.2 
1.2 
4.6 
10.1 
15.0 
18.7 
21.5 

25.6 
30.5 
48.1 
39.9 
33.9 
36.6 
39.2 
46.2 
33.5 
13.4 

66 
74 
80 
80 
77 
70 
64 
63 
60 
54 

9.6 
5.2 
2.5 
-2.8 
-1.8 
5.8 
11.3 
14.8 
19.4 
21.1 

11.5 
48.0 
17.0 
45.3 
34.5 
23.9 
2.8 
20.7 
13.6 
18.3 

62.0 
72.9 
71.7 
67.4 
76.7 
60.0 
48.5 
50.2 
45.8 
45.4 

Toplam  346.9   235.6  
Ort. 9.1  68.8 8.5  60.0 
 

Hasattan önce her parselde 20 bitkide bitki boyları ölçülmüş, 1 m’lik alan içerisinde kalan 
başaklar sayılarak 4 ile çarpılmış ve m2’de başak sayısı hesaplanmıştır. 15 Temmuz 2006 tarihinde 
bitkiler hasat edilmiştir. Hasat esnasında her parselde 1 m’lik alan içerisinde kalan bitkiler hasat 
edilmiş, birim alan biyolojik ve birim alan tane verimi değerleri alınarak hasat indeksi 
hesaplanmıştır. Her parselden 20 başak seçilerek başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı 
değerleri elde edilmiştir. 

Tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülen denemeden elde 
edilen veriler varyans analizi ile değerlendirilmiştir (Açıkgöz ve ark. 1994). Korelasyon analizleri 
tarist programı kullanılarak, regresyon analizleri ise excell’de yapılmıştır.  
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Çinko dozu uygulanan ve uygulanmayan parsellerdeki buğdayın, ele alınan özelliklere ilişkin 
varyans analiz çizelgesi Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2 incelendiği zaman, buğday’da incelenen karekterlere ilişkin hiçbir özellikte istatistiki 
bir farklılığın olmadığı görülmektedir.  

Buğday’da incelenen karekterlere ilişkin ortalama değerler Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3 
incelendiği zaman, başakta tane ağırlığı, birim alan biyolojik ve tane verimi değerlerinin çinkolu 
parsellerde biraz daha yüksek çıktığı görülmektedir. Ancak aradaki fark istatistiki olarak önemli 
değildir. Çinkonun alımına etki eden en önemli faktör olarak belirtilen toprak neminin yeterli olduğu, 
bir başka deyişle yağış miktarının daha fazla olduğu yıllardaki çinko etkinliği daha az olmaktadır. 
Diğer bir ifade ile kuraklığın yaşandığı yıllarda çinko etkinliği artmaktadır ( Ekiz ve ark. 1998). 
Çizelge 1’e baktığımız zaman deneme yılında alınan toplam yağışın uzun yıllar ortalamasına göre 
daha düşük olduğu, yani deneme yılında kuraklık yaşandığı görülmektedir. Bu durumda çinkonun 
etkinliğinin artarak, çinkolu parsellerde verimde ve verim ögelerinde bir artışın olması 
beklenmektedir. Ancak araştırmamızda çinko uygulaması verimde ve verim ögelerinde istatistiki 
anlamda önemli bir artışa neden olmamıştır. Bu da Bezostaja-1 çeşidinin çinkolu gübrelemeye 
karşı dayanıklılığı ile açıklanabilir. Torun ve ark. (1999), Bezostaja-1 çeşidinin çinko noksanlığına 
karşı en dayanıklı çeşitlerden birisi olduğunu bildirmektedirler. Çinko noksanlığına dayanıklı olan 
çeşitlerin çinko noksanlığı altında verimleri de genelde yüksek bulunmuştur. Brohi ve ark. (2000), 
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sera koşullarında yürütmüş oldukları çalışmada, çinko uygulaması ile buğdayda tane veriminin 
kontrollere göre azaldığını bildirmektedirler. Ancak pek çok araştırmacı, çinko uygulaması ile 
buğday’da verim ve verim ögelerinde artışın olduğunu bildirmektedirler.  

Çizelge 4 incelendiği zaman, bitki boyu ve 1000 tane ağırlığı değerlerinde çinko uygulaması ile 
bir azalmanın olduğu görülmektedir. İncelenen diğer karekterlerde ise çinko uygulaması değerleri 
artırmıştır. En fazla artış %6.89 ile birim alan biyolojik veriminde görülmüştür. Bunu %3.66 ile 
başakta tane ağırlığı takip etmektedir. Başakta tane sayısı, birim alan tane verimi, hektolitre 
ağırlığı, hasat indeksi ve m2’deki başak sayısındaki artışlar ise sırasıyla, % 1.74, % 1.55, % 0.72, % 
0.61 ve % 0.10’dur. İncelenen karekterlerde çinko uygulaması ile yüksek oranda bir artış 
sağlanamamıştır. 

Çizelge 5 incelendiği zaman, çinkolu parsellerde bitki boyu ile m2’deki başak sayısı (r: 0.609*) 
arasında olumlu ve önemli bir ilişki olduğu görülmektedir. m2’deki başak sayısı ile birim alan 
biyolojik verimi  (r: 0.730**) arasında olumlu ve önemli bir ilişki vardır. Birim alan biyolojik verimi ile 
birim alan tane verimi ( r: 0.807**) arasında ve birim alan tane verimi ile hasat indeksi (r: 0.697**) 
arasında da olumlu ve önemli ilişkiler olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 6’da ise çinkosuz parsellerdeki incelenen karekterlere ilişkin korelasyon değerleri 
verilmiştir. Birim alan biyolojik verimi ile birim alan tane verimi (r: 0.903**)arasında, ayrıca birim 
alan tane verimi ile hasat indeksi arasında (r: 0.647*) olumlu ve önemli bir ilişki saptanmıştır.  

Çizelge 7’de incelenen karekterlere ilişkin regresyon analiz sonuçları verilmiştir. Çinko 
uygulaması ile incelenen özelliklerde herhangi bir artış gözlenmemiştir. Çinko uygulaması 1000 
tane ağırlığını % 0.09 oranında artırırken, hektolitre ağırlığı ve bitki boyu çinko uygulaması ile % 
0.04 oranında artmıştır. Başakta tane ağırlığı ve birim alan biyolojik verimlerindeki artış ise % 0.03 
oranındadır. m2’de başak sayısı, başakta tane sayısı, birim alan tane verimi ve hasat indeksini 
çinko uygulaması hiç etkilememiştir.  
 
Çizelge 2. Buğday’da incelenen özelliklere ilişkin varyans analiz çizelgesi 

KARELER ORTALAMASI 
V. K.  S.D. 

Bit. boy. m2’de 
baş.say. 

Baş. 
tane 
say. 

Baş. 
tane 
ağır. 

Bir.al. 
biy.ver. 

Bir. al. 
tane ver. 

Hasat 
in. 

Bin tane 
ağır. 

Hektolitre 
ağır. 

Genel 27 12.27 7149.10 14.41 0.02 93121.69 10158.56 6.91 5.46 1.81 
Tek. 13 13.71 7315.21 13.49 0.02 107252.75 12518.55 7.75 2.37 1.76 
Çinko 1 14.33 0.57 3.50 0.02 91428.57 259.25 0.14 13.30 2.28 
Hata 13 10.68 7532.88 16.18 0.02 79120.88 8560.05 6.60 7.94 1.82 

 
Çizelge 3. Buğday’da incelenen özelliklere ilişkin ortalama değerler 

 Bit. boy. 
m2’de 
baş. 
say. 

Baş.tane 
say. 

Baş. 
tane 
ağ. 

Bir. al. 
biy.ver. 

Bir. al. 
tane 
ver. 

Hasat 
in. 

Bin 
tane 
ağır. 

Hektolitre 
ağır. 

Çinkolu 
Çinkosuz 

92.56 
93.99 

280.86 
280.57 

40.79 
40.09 

1.70 
1.64 

1771.43 
1657.14 

398.68 
392.60 

22.86 
22.71 

42.77 
44.15 

80.86 
80.28 

 
Çizelge 4. Çinko uygulamasının buğday’da incelenen karekterlere etkisi 

 -Zn +Zn % artış 

Bitki boyu 
m2’de başak sayısı 
Başakta tane sayısı 
Başakta tane ağırlığı 
Birim alan biyolojik verimi 
Birim alan tane verimi 
Hasat indeksi 
Bin tane ağırlığı 
Hektolitre ağırlığı 

93.99 
280.57 

40.09 
1.64 

1657.14 
392.60 

22.71 
44.15 
80.28 

92.56 
280.86 

40.79 
1.70 

1771.43 
398.68 

22.85 
42.77 
80.86 

-1.52 
0.10 
1.74 
3.66 
6.89 
1.55 
0.61 

-3.12 
0.72 
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Çizelge 5. Çinkolu parsellerde incelenen özelliklere ilişkin korelasyon değerleri 

 Bitki 
boyu 

m2’de 
baş. 
say. 

Baş.tan
e Say. 

Baş. 
Tane 
ağ. 

B. al. 
biy. ver. 

B. al. 
tane ver. 

Hasat 
indeksi 

Bin tane 
ağır. 

Hekto. 
Ağır. 

Bitki boyu  0.609* -0.105 -0.293 0.218 0.028 -0.306 0.242 -0.101 
m2’de baş.say   -0.351 -0.106 0.730** 0.439 -0.102 0.079 -0.093 
Baş.tane say.    0.227 -0.280 -0.390 -0.153 0.146 -0.035 
Baş.tane ağ.     -0.218 -0.089 0.216 0.086 -0.218 
Bir. al. biy.ver.      0.807** 0.323 0.073 -0.010 
Bir. al. tane ver.       0.697** 0.242 -0.228 
Hasat indeksi        -0.033 -0.109 
Bin tane ağır.         -0.288 
Hektolitre ağır.          
*0.05 düzeyinde önemli      ** 0.01 düzeyinde önemli 

 
Çizelge 6. Çinkosuz parsellerde incelenen özelliklere ilişkin korelasyon değerleri 

 Bit. 
boy. 

m2’de 
baş. 

Baş.tane 
Say. 

Baş. tane 
ağ. 

B. al. 
biy. v. 

B. al. 
tane v. 

Hasat 
in. 

Bin tane 
ağ. 

Hektolitre 
Ağ. 

Bitki boyu  0.168 -0.424 -0.238 0.302 0.236 0.085 0.071 0.024 
m2’de baş.say   -0.262 -0.036 0.532 0.483 0.406 0.377 -0.162 
Baş.tane say.    0.434 -0.059 -0.089 -0.425 0.098 -0.227 
Baş.tane ağ.     -0.196 -0.114 -0.042 0.156 -0.266 
Bir. al. biy.ver.      0.903** 0.368 0.208 -0.050 
Bir. al. tane ver.       0.647* 0.088 -0.111 
Hasat indeksi        -0.213 -0.118 
Bin tane ağır.         -0.195 
Hektolitre ağır.          
*0.05 düzeyinde önemli      ** 0.01 düzeyinde önemli 

 
Çizelge 7. Buğday’da incelenen karekterlere ilişkin regrasyon değerleri 

 y: a+bx R2 

Bitki boyu 
m2’de başak sayısı 
Başakta tane sayısı 
Başakta tane ağırlığı 
Birim alan biyolojik verimi 
Birim alan tane verimi 
Hasat indeksi 
Bin tane ağırlığı 
Hektolitre ağırlığı 

93.99+0.57x 
280.57+0.11x 
40.09+0.28x 
1.64+0.02x 

1657.1+45.71x 
392.57+2.44x 
22.71+0.05x 
44.15+0.55x 
80.28+0.22x 

0.04 
0.00 
0.00 
0.03 
0.03 
0.00 
0.00 
0.09 
0.04

 
4. Sonuç 
 

Araştırmamızdan elde edilen sonuçlara göre, çinko uygulaması ile Bezostaja-1 buğday 
çeşidinde verim ve verim ögelerinde herhangi bir artış sağlanmamıştır. Bu da Bezostaja-1 buğday 
çeşidinin çinkolu gübrelemeye karşı dayanıklılığı ile açıklanabilir.  
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Çukurova Bölgesinde Buğdayda Depolama Süresinin Çimlenme Oranı 
Üzerine Etkisi 
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Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Karataş Yolu 17.km Yüreğir, Adana 
 

Özet 
 

Bu çalışma, 2005-2008 yılları arasında Çukurova bölgesi Adana ilinde Ceyhan-99 Ekmeklik buğday 
çeşidi ile  nem ve sıcaklık kontrolünün olmadığı depoda depolanan sertifikalı tohumluk buğdayın sertifikasyon 
standartlarındaki çimlenme oranını ne kadar süre muhafaza ettiğini, geçen süre ile  çimlenme oranında 
meydana gelen değişimi ve buğday biti zararına uğramış buğday tohumluğunun çimlenme oranındaki 
azalmayı tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre,  Ceyhan-99 buğday çeşidinin 
tohumluk vasfını 2 yıl boyunca muhafaza ettiği, 2 yıldan sonra çimlenme oranında, tohum canlılığında azalma 
olduğu ve tohumluğun büyük kısmının çimlenme yeteneğini kaybettiği sonucuna varılmıştır. Bu durumun, 
Çukurova Bölgesinde sıcaklık ve nisbi nemin yüksek olması nedeniyle uzun süreli depolamaya elverişli 
olmamasından ileri geldiği düşünülmektedir. Çukurova bölgesinde sıcaklık ve nemin kontrol edilmediği 
kontrolsüz koşullarda buğday tohumluğunun 2 yıl süre depolanabildiği, daha uzun süre depolama için sıcaklık 
ve nemi kontrol edecek kontrollü depolara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Buğday biti (Sitophilus granarius) 
zararına uğramış buğday tohumunun normal tohuma göre çimlenme oranında  % 39  azalma olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler : Ekmeklik buğday, Depolama süresi, Çimlenme, Buğday biti 

 

Effect of Storage Time on Germination Rate of Wheat Seed in Çukurova 
Region 

 
Abstract 

 
In this study, to determine effect of storage time on germination rate of wheat seed, how much protect 

germination rate as long as certificated standards at uncontrolled temperature and relative humidity of storage 
conditions and to determine injury lice of wheat on germination rate between 2005 and 2008 years with 
Ceyhan-99 bread wheat variety in Çukurova Region. According to result, Ceyhan-99 wheat variety protected 
seed standard during 2 years. Seed longevity and germination were reduced after 2 years because of high 
temperature and relative humidity of Çukurova Region. If wheat seed want storage more than 2 years, storage 
conditions should be controlled especially temperature and relative humidity.  Lice of wheat more reduced 39 
% germination rate of wheat seed than normal wheat seed.  

 
Key Words: Bread wheat, storage time, germination,  Infested with lice of wheat (Sitophilus granarius)   

 
1. Giriş 

 
Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim 

bakımından ilk sırada yer alan bir bitkidir. Buğday kültürünün tüm dünyada yaygın oluşunun başlıca 
nedenleri; geniş çeşit zenginliği, hayvan beslenmesi ve endüstride yaygın olarak kullanılması ve 
geniş ekolojilere adapte olabilmesidir. Bu nedenle, buğday diğer kültür bitkilerine oranla daha geniş 
adaptasyon alanları bulabilmiş, ekvatordan kutuplara ve alçak ovalardan yüksek yaylalara kadar 
geniş alanlara yayılabilmiştir. Yüksek nem, verimli toprak isteyen buğday çeşitlerinin yanında, 
verimliliği düşük topraklarda yetişebilen buğday çeşitleri de vardır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 
35'inin temel besini olan buğday, tüm dünyada besinlerden alınan kalorinin % 20'sini sağlamaktadır 
(Kün, 1983). 

Buğday ülkemizde de ekim alanı ve üretim miktarı bakımından diğer kültür bitkileri arasında ilk 
sırada yer almaktadır. Ülkemizde ekili tarla alanlarının % 51.2’sini buğday oluşturmaktadır. Buğday, 
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Türkiye’de tarımla uğraşan 25 milyon köylünün (3,5 milyon tarım işletmesi) başlıca geçim 
kaynağıdır. İnsanlarımız aldıkları proteinin yarısını ekmekten sağlamaktadır (Avçin, 1997).  

Türkiye’de, 2005 yılı verilerine göre buğday ekim alanı 9.3 milyon hektar, üretim 21 milyon ton 
ve verim ise 225.8 kg/da’dır (Anonim, 2005). Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin illerini kapsayan 
Çukurova bölgesi, yaklaşık 1.1 milyon hektarlık toplam tarım arazisi  ve 550.000 hektarlık 
sulanabilir ova niteliğindeki ekim alanı ile Türkiye tarla bitkileri üretiminde büyük rol oynamaktadır 
(Anonim, 1996). Çukurova bölgesinde buğday ekim alanı 628.167 hektar olup, üretim 2.438.073 
ton, verim ise 388 kg/da’dır (Anonim, 2002b). Bölgedeki buğday yetiştiriciliğinin durumu, Türkiye 
geneline göre değerlendirildiğinde ekim alanı bakımından % 6.6, üretim bakımından % 11.6’lık 
paya sahip olup, ortalama verimi (388 kg/da) Türkiye ortalamasının (223.4 kg/da) üzerindedir.  
Çukurova bölgesinde verimi sınırlayan başlıca faktörler kış soğukları, erken ve geç donlar, zaman 
zaman görülen kuraklık, hastalıklar (paslar ve Septorya) gibi etkenlerdir. Çukurova Bölgesi içinde 
yer alan Adana ilinin  2002 yılındaki buğday ekim alanı 286.894 hektar, üretimi 1.326.491 ton, 
verimi ise 462 kg/da’dır (Anonim, 2002c).  

Tarımsal üretimin artırılmasında, ekim zamanında canlı ve güçlü tohumun kullanılması çok 
önemlidir. Çünkü iyi tohumluk diğer tarımsal girdilerin potansiyelini gerçekleştirme yönünden 
katalizör görevi yapar. Eğer tohumlar açık ve gözenekli kaplarda (çuval, kağıt torba v.b.) 
depolanıyorsa, danenin nem kapsamı havanın nem kapsamına bağlı olarak değişim gösterir. 
Tohumlar tarafından absorbe edilen nem, havanın oransal nem miktarına bağlıdır (Şehirali, 1989). 

Dane nemi  % 14’ün altında olduğunda, birçok bitki türünün tohumlarında % 1 oranındaki nem 
düşmesi,  canlılık süresini iki katına çıkarır. Bu kural danedeki nem oranı % 4’e düşünceye kadar 
geçerlidir. % 12 nem içeren tohum 1 yıl, % 11 nemde 2 yıl, % 10 nem içeren tohum 4 yıl, % 9 nem 
içeren tohum 8 yıl süre ile canlı kalabilir. Ayrıca sıcaklıktaki her 5 oC’ lik artış depolama süresini 
yarıya düşürür. (Harrington, 1963).  Genellikle yüksek sıcaklık tohumun bozulmasını çok 
hızlandırır. Tohumun nem kapsamı ve depolama sıcaklığı, depolama süresince tohum canlılığını 
etkileyen faktörlerdir (Şehrali, 1989).  

Tohum canlılığını etkileyen en önemli dış faktörler nisbi nem ve sıcaklıktır. Bu iki faktörün 
tohum canlılığı üzerine etkisi birbirine bağlıdır. Çoğu tahıl tohumları % 80 nisbi nem ve 25-30 oC 
sıcaklıklarda canlılıklarını hızlı bir şekilde kaybettikleri halde, % 50 veya daha düşük  nisbi nemde 
ve 5 oC veya daha düşük sıcaklıklarda  10 yıl süreyle canlı kalabilmektedirler. Tohumların 
canlılıklarını koruyabilmeleri için, 21 oC’de nisbi nemin % 60’dan, 4-10 oC’de ise % 70’den yüksek 
olmaması gerekmektedir (Sağsöz, 1995). 

Bu çalışma, Çukurova bölgesinde nem ve sıcaklık kontrol ünitesinin olmadığı depoda 
depolanan sertifikalı tohumluk buğdayın sertifikasyon standartlarındaki çimlenme oranını ne kadar 
süre muhafaza ettiğini, zamanla çimlenme oranında meydana gelen değişimi ve buğday biti 
zararına uğramış buğday tohumluğunun çimlenme oranındaki azalmayı tespit etmek amacıyla 
planlanmıştır. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Bu çalışma 2005-2008 yılları arasında Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 

yürütülmüştür. 
Araştırmanın başlangıcında 12.08.2005 tarihinde sertifikalı tohumluk belgesi almış Ceyhan-99 

ekmeklik buğday çeşidine ait tohumluk, kontrolsüz koşullarda, nem ve sıcaklık kontrol ünitesi 
bulunmayan depoda 2005 ve 2008 yılları arasında depolanmıştır.  

Araştırmanın başlangıcında depolanan tohumluğun nemi % 11, çalışma sonunda ise %12,6 
olarak tespit edilmiştir. 

Belli aralıklarla böcek zararına karşı kimyasal ilaçlama yapılmıştır. Farklı zamanlarda 
tekerrürlü numuneler alınarak çimlendirme analizleri yapılmıştır.  

Çimlendirme analizlerinde sertifikasyon laboratuarlarında uygulanan yöntem kullanılmıştır. Bu 
yönteme göre 4x100 adet tohum ayrı ayrı kumda ekilmiş, 20 oC sabit sıcaklıkta incubator’e 
yerleştirilmiş ve çimlenen tohumlar sayılarak tekerrür ortalamaları alınmıştır.  

Ayrıca sertifikasyon belgesindeki çimlenme oranı başlangıç kabul edilerek 2008 yılına kadar 
farklı zamanlarda çimlendirmeler yapılarak bu çalışma yürütülmüştür.  

Bu çalışma paralelinde Buğday biti (Sitophilus granarius) zararına uğramış tohumun normal 
tohuma göre çimlenme oranındaki kaybı belirlemek amacıyla yukarıda adı geçen çeşidin buğday 
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biti (Sitophilus granarius)  zararına uğramış tohumları ile buğday biti (Sitophilus granarius) zararına 
uğramamış sağlam tohumları ayrı ayrı tekerrürler halinde ekilerek çimlenme oranları bulunmuştur.  

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  

 
Çukurova Koşullarında 2005-2008 yılları arasında nem ve sıcaklık kontrolü bulunmayan 

depoda depolanan Ceyhan-99 Ekmeklik Buğday çeşidinin farklı tarihlerdeki ortalama çimlenme 
oranları (%) Çizelge 1’de verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Ceyhan-99 Ekmeklik Buğday Çeşidinde Farklı Tarihlerdeki Ortalama Çimlenme Oranları 
(%). 

Çimlendirme Tarihleri Çimlenme Oranları (%) 

12. 08. 2005 98 
08. 01. 2006 91 

01. 02. 2006 86 

09. 04. 2007 88 

19. 12. 2007 27 

25. 02. 2008 18 

07. 03 .2008 25 

28 .03. 2008 36 

 
Çizelge 1’de görüldüğü gibi Ceyhan-99 buğday çeşidinin tohumluk vasfını 2 yıl boyunca 

muhafaza ettiği ve 2 yıldan sonra çimlenme oranlarında belirgin bir azalma olduğu görülmektedir. 
Bunun nedeninin Çukurova Bölgesinde sıcaklık ve nisbi nemin yüksek olması nedeniyle uzun süreli 
depolamaya elverişli olmamasından ileri gelmektedir. Ayrıca tohumun mevcut neminin araştırmanın 
başlangıcında % 11, araştırma sonunda ise % 12,6 olmasından anlaşılacağı üzere tohumların 
yüksek nisbi nemden etkilenerek nem oranının arttığı ve sıcaklığında yüksek olmasının da etkisi ile 
ancak 2 yıl süre ile sertifikasyon standartlarında yer alan minimum % 85 oranındaki çimlenme 
oranını koruyarak depolamaya elverişli olduğu sonucuna varılabilir. Benzer bulgular Harrinton, 
(1963), Şehrali, (1989) ve Sağsöz, (1995) tarafından elde edilmiştir. 

Sertifikasyon standartlarında tohumluğun sertifikalı olabilmesi için (orijinal, anaç ve sertifikalı) 
minimum % 85 oranda çimlenme yeteneğine sahip olması gerekmektedir (Anonim, 2008). 2 yıldan 
sonra çimlenme oranında ve tohum canlılığında azalma olduğu, neredeyse  tohumluğun büyük 
kısmının çimlenme yeteneğini kaybettiği çizelge incelemesinden anlaşılmaktadır.  

Buradan hareketle Çukurova bölgesinde buğday tohumluğunun sıcaklık ve nemin kontrol 
edilmediği kontrolsüz koşullarda 2 yıl süre depolanabildiği, daha uzun süre depolama için sıcaklık 
ve nemi kontrol edecek kontrollü depolara ihtiyaç olduğu söylenebilir.  

Çukurova koşullarında 2005-2008 yılları arasında nem ve sıcaklık kontrolü bulunmayan 
depoda depolanan Ceyhan-99 Ekmeklik Buğday çeşidinin, buğday biti (Sitophilus granarius) 
zararına uğramış buğday tohumu ile sağlam tohumun ortalama çimlenme oranları (%) Çizelge 2’de 
verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Buğday biti (Sitophilus granarius) zararına uğramış buğday tohumu ile sağlam tohumun 
ortalama çimlenme oranları (%) 

Buğday biti zararına uğramış tohumdaki çimlenme oranı (%) 14 

Sağlam tohumdaki çimlenme oranı (%) 36 
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Çizelge 2’den buğday biti (Sitophilus granarius) zararına uğramış buğdayda çimlenme oranını 
belirlemek üzere yapılan bu çalışmada ise, sağlam tohumda çimlenme oranı % 36 iken,  buğday 
biti zararına uğramış tohumda ise çimlenme oranının büyük oranda azalarak  % 14’e düştüğü  
tespit edilmiştir. Bu sebeple buğday tohumculuğunda depolama sırasında buğday biti kontrol 
edilmeli ve gerektiğinde kimyasal ilaçlama yapılmalıdır. 
 
4. Sonuç 

 
Bu çalışma, 2005-2008 yılları arasında Çukurova bölgesi Adana ilinde Ceyhan-99 Ekmeklik 

buğday çeşidi ile  nem ve sıcaklık kontrol ünitesinin olmadığı depoda depolanan sertifikalı tohumluk 
buğdayın sertifikasyon standartlarındaki çimlenme oranını ne kadar süre muhafaza ettiğini, geçen 
süre ile  çimlenme oranında meydana gelen değişimi ve buğday biti zararına uğramış buğday 
tohumluğunun çimlenme oranındaki azalmayı tespit etmek amacıyla yürütülmüştür.  

Elde edilen sonuçlara göre,  Ceyhan-99 buğday çeşidinin tohumluk vasfını 2 yıl boyunca 
muhafaza ettiği, 2 yıldan sonra çimlenme oranlarında belirgin bir azalma olduğu tespit edilmiştir.  
Bunun nedeninin Çukurova Bölgesinin sıcaklık ve nisbi nemin yüksek olması nedeniyle uzun süreli 
depolamaya elverişli olmamasından ileri gelebilir. 2 yıldan sonra çimlenme oranında ve tohum 
canlılığında azalma olduğu ve tohumluğun büyük kısmının çimlenme yeteneğini kaybettiği 
sonucuna varılmıştır.  

Çukurova bölgesinde buğday tohumluğunun sıcaklık ve nemin kontrol edilmediği kontrolsüz 
koşullarda 2 yıl süre depolanabildiği, daha uzun süre depolama için sıcaklık ve nemi kontrol edecek 
kontrollü depolara ihtiyaç olduğu söylenebilir.  

Buğday biti (Sitophilus granarius) zararına uğramış buğdayda çimlenme oranını belirlemek 
üzere yapılan çalışmada ise sağlam tohumda çimlenme oranı % 36 iken,  buğday biti zararına 
uğramış tohumda ise çimlenme oranının büyük oranda azalarak  % 14’e düştüğü  tespit edilmiştir. 
Buğday biti zararına uğramış tohumun sağlam tohuma göre çimlenme oranında % 39 azalma 
olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet 

 
Bu çalışma arpa, mercimek ve mera alanlarından komşu buğday alanlara Süne nimf ve yeni nesil 

erginlerinin geçişlerinin belirlenmesi, bu alanlarda Sünenin hasada kadar meydana getirdiği ürün kayıplarına 
yönelik bazı parametrelerin tespiti amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2006 yılında Diyarbakır’da merkeze bağlı 
Cumhuriyet, Kuşdoğan, Durulmuş ve Hazro ilçesi Sarıçanak köylerinde mera, arpa ve mercimekle yan yana 
Spagetti, Nurkent, Bezostaya ve Pehlivan buğday çeşitleri ekilmiş deneme alanlarında yürütülmüştür. Deneme 
parsellerine ait Süne nimf ve ergin sayıları ile beklemeli sedim değerleri ve emgi oranları da karşılaştırılmıştır. 
Süne sayımlarında iki farklı örnekleme metodu olarak torba uzunluğu 80 cm olan 50x50x50 cm ebadında 
üçgen atrap ve 0.25 m² çerçeve yöntemi kullanılmış bu iki yöntemin birbirleriyle karşılaştırması da yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda arpa-buğday, mercimek-buğday, mera-buğday alanlarında oluşan Süne geçişleri ve 
mesafeleri, oluşturdukları emgi oranları her bir mesafe için ayrı ayrı bulunmuş, bunun beklemeli sedim ve 
Süne yoğunluklarıyla karşılaştırması yapılmıştır. Arpa-buğday deneme alanında arpadan buğdaya doğru 
yaklaşık 102 metre, meradan buğdaya yaklaşık 50 metre ve mercimekten buğdaya da yaklaşık 50 metre geçiş 
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde değişik mesafelerdeki emgi oranları arasında istatistiksel bir fark 
bulunmamıştır. Arpa, mercimek ve meraya komşu buğday tarlalarında Cumhuriyet, Kuşdoğan ve Sarıçanak 
köylerinde Süne yumurtalarında sırasıyla % 18,96, % 6,87, % 15,32 oranlarında parazitlenme tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Süne (E .integriceps), Buğday, Arpa, Mercimek, Mer’a, Emgi oranı, Zararlı yoğunluğu, 
Parazitlenme oranları, Atrap ve 0.25 m² çerçeve 

 
Determination of Parasitation Rate on Sunnpest (Eurygaster Integriceps 

Put.) in Pasture, Barley and Lentil Fields Next To Wheat Cultivars and 
Comparing Damage Level of Pest in Diyarbakir Province 

 
Abstract 
 

This study was carry out in order to determination of Sunnpest nymph and new generation adults 
migration in adition to some parameters related to yield lose that was caused by sunnpest until harvest in the 
wheat next to barley, lentil, pasture. Studies were conducted in pasture, barley and lentil cultivated fields on 
spagetti, nurkent, bezostaya and pehlivan wheat varieties that is cultivated in Cumhuriyet, Kuşdoğan and 
Durulmuş villages which bound to centre of Diyarbakır and in Sarıçanak village bound to Hazro district in 
2006. It was aimed that compaired with number of sunnpest adults, nymph, and sucktion ratio, sedimantation 
delayed. As two different samples methods, 0.25 m² quadrats and the other an insect sweepingnet that has 
50x50x50 size, having bag 80 cm in length was compared with each other. Sunnpest migration, sucking ratio 
was found out seperately for each distance and these data was compared with Sunnpest intensity and 
sedimentation delayed. Sunnpest migration was found out 102 m from barley to wheat, 50 m from pasture to 
wheat and 50 m from lentil to wheat. Analysis revealed that there was not statistically differences between 
different distance and sucktion ratio. Parasitism rate was revealed 18,96%,  6,87%, 15,32 %  in wheat close 
by barley, lentil and pasture in Cumhuriyet, Kuşdoğan and Sarıçanak villages, respectlively.  

 
Key Words: Sunnpest (E .integriceps), Wheat, Barley, Lentil, Pasture, Suching ratio, Parasitism ratio,  
 
1. Giriş 
 

Buğday, ülkemizde temel gıda maddesi olarak tarımsal üretimde önemli bir yer almaktadır. 
Ülke çapında yapılan bir araştırmada günlük kalori ihtiyacımızın % 53’ünü buğday ve diğer tahıl 
ürünlerinden, günlük proteinin ise % 66’sını tahıllardan ve özellikle buğdaydan karşılandığı 
bildirilmiştir (Anonim, 1980). 
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Dünya buğday üretimi yaklaşık 568 milyon ton olup ülkemiz % 3,5’lik payla 8. sırada yer 
almaktadır. Verim bakımından dünya ortalamasına yakın bir konumdadır (Anonim, 2005a). 
Türkiye’de 9.100.000 hektarlık buğday ekili alanın içerisinde Diyarbakır ili ekiliş alanı 303.183 
hektar olup 697.577 tonluk üretimi ile yine Türkiye’de (19.000.000 ton) önemli bir yere sahiptir 
(Anonim, 2005b). 

Tahıl üretimini sınırlayan önemli etmenlerden biri zararlı böceklerdir. Söz konusu böceklerden 
biri olan Süne (Eurygaster integriceps Put., Heteroptera : Scutelleridae) ülkemizde tahılın en önemli 
zararlılarından birisidir. Sünenin nimf ve yeni nesil ergin yoğunluğunun fazla olduğu yer ve yıllarda 
mücadele yapılmaması durumunda ise % 100’e varan zarara neden olabilmektedir. Tahıl üretimini 
nitelik ve nicelik yönünden olumsuz yönde etkileyen Süne (Eurygaster spp.) ana zararlı 
konumundadır.  

Beslenme esnasında taneye salgılanan enzimler, glutenin zarar görmesine ve canlı hücrelerin 
ölmesine neden olur. Bu da buğday da kalite kaybı ve buğdayın kullanılabilirliğinin azalması 
anlamına gelir.  Sünenin buğday da gluten bileşiminin % 14-16 oranında azalmasına neden olduğu 
bildirilmektedir (Areshnikov, 1984). Aynı şekilde m²’de 10 adet sünenin 400 başakta 10 günde % 25 
oranında zarar oluşturmaktadır (Lodos, 1955).  Düşük oranda % 2 gibi emgili danelerle bulaşık 
buğdaylardan elde edilen unlar teknolojik özelliklerini büyük ölçüde yitirmektedir (Lodos, 1982).  Bu 
nedenle Süne emgili buğday unu ekmek üretimi için uygun değildir (Gotsova and Kontev, 1982). 

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde üreticilerin önemli miktarda erken hasadı yapılan arpa 
ve Floransa çeşidi buğday ile daha geç hasat olgunluğuna ulaşan Sorgül ve Karakılçık çeşidi 
buğday ekmektedir. Sünenin öncelikle Floransa, yabani graminae ve arpalarda, daha sonra Sorgül 
ve Karakılçık buğdaylarında beslendiği, arpanın hasat olgunluğuna gelmesiyle ve Floransa 
çeşidinin sertleşmesi, yabani gramineaların kuruması sonucunda ileri nimf dönemlerinin ve yeni 
nesil erginlerin henüz sarı olumdaki tarlalarda bulunan buğdaylarda son kez beslendiği 
bilinmektedir (Yüksel, 1968). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (E. integriceps Put.) yumurta parazitoitleri (Trissolcus 
semistriatus Nees., T. vasilievi Mayr.) ile ara konukçularının populasyon durumu ile ilgili yapılan 
çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (E. integriceps Put.) yumurta parazitoitleri 
(Trissolcus semistriatus Nees. T. vasilievi Mayr.)’nin ara konukçuları olan bitki ve böcek türleri 
belirlenmiş; parazitoitlerin kültür bitkilerinin hasat edildiği, yabancı otların kurumaya başladığı, 
ortalama hava sıcaklığının 10–15 ºC arasında olduğu ağustos sonundan itibaren ağaçlık alanlara 
geçtikleri ve hava sıcaklığının 10 ºC’nin altına düşmesiyle birlikte kışlamaya çekildikleri ortaya 
konulmuştur (Şimşek, 1995). 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Çalışma 2006 yılında Diyarbakır ilinde buğday üretiminin yoğun olarak yapıldığı ve farklı 

ekolojik özelliklere sahip Diyarbakır Merkez İlçe Cumhuriyet, Durulmuş ve Kuşdoğan köyleri ve 
Hazro ilçesi Sarıçanak köyünde, her bir örnekleme bölgesinde 4 adet buğday tarlası olmak üzere 
toplam 8 tarlada yürütülmüştür. 

 
2.1. Materyal 

 
Bu çalışmanın ana materyalini buğday, arpa, mercimek ve mer’a alanları, Süne nimf ve yeni 

nesil erginleri, buğday başakları, atrap, ¼ m² lik demir çerçeve, Cypermetrin 100 EC etkili insektisit, 
sırt atomizörü, polietilen torbalar, brom fenol çözeltisi, laktik asit, sedimantasyon cihazı ve tüpü ile 
diğer laboratuar malzemeleri oluşturmuştur. 

 
2.2. Yöntem 
2.2.1. Süne Nimf ve Yeni Nesil Erginlerinin Arpa, Mercimek ve Mera Alanlarına Bitişik 
Buğday Tarlalarına Geçişlerinin Belirlenmesi 

 
Örnekleme çalışmalarına Süne’nin kışlaklardan inişinin % 90’nının tamamlanmasından 

itibaren başlanmıştır. Bu amaçla Diyarbakır Merkez İlçe Cumhuriyet, Durulmuş ve Kuşdoğan 
köyleri ve Hazro, Sarıçanak köyünde 1’er adet şahit ve 3’er adet birbirine bitişik olarak ekilmiş ve 
her biri 5 dekar olan arpa-buğday, mercimek-buğday, mera–buğday alanları belirlenmiştir. 
Belirlenen bu alanlarda sayımlar haftada bir defa olacak şekilde yapılmıştır. Seçilen bu alanlara 
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bitişik buğday tarlalarının kenardan içeriye doğru dikey yönde 0-5, 5-10, 10-30 ve 30-50 metre 
aralıkları belirlenmiştir. Her mesafe aralığı için Yiğit ve ark.(2003) yöntemine göre 6 tekrarlı olarak 
sabah 07.00-10.00 saatleri arasında 50X50X50 cm ebadındaki sap uzunluğu 80 cm. olan üçgen 
atrap kullanılarak 10 atrap sallanmıştır. Belirlenen bu alanlarda belirtilen mesafelerde 20 adet  ¼ 
m²’lik demir çerçeve kullanılarak kışlamış ergin, nimf ve yeni nesil ergin sayıları hesaplanmıştır. 
Sayım işlemleri hasada kadar birer hafta arayla yapılmıştır.  

Bu şekilde şahit parselde ve deneme alanlarında Süne populasyonu haftalık olarak takip 
edilmiş, farklı sayım tarihlerinde ve farklı mesafe aralıklarında belirlenen Süne populasyonu 
birbiriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi(ANOVA) uygulanmış, 
ortalamaların girdiği gruplar Duncan testi 0.05 düzeyine göre belirlenmiştir. 

Aynı sayım tarihleri ve farklı mesafelerde atrap ve çerçeve örneklemelerinde elde edilen süne 
nimf ve yeni nesil ergin sayıları arasındaki karşılaştırmada ise t-testi (P≤0.05) ile 0,05 düzeyine 
göre yapılmıştır. 
2.2.2. Deneme Parsellerinde Süne Nimf ve Yeni Nesil Erginlerinin Hasada Kadar Meydana 
Getirdiği Ürün Kayıplarına Yönelik Bazı Parametrelerin Belirlenmesi 

 
Diyarbakır Merkez-Cumhuriyet, Durulmuş ve Kuşdoğan köyleri ve Hazro-Sarıçanak köyünde 

belirlenen Arpa-Buğday, Mercimek-Buğday, Mera-Buğday karakterlerindeki deneme parsellerinde 
buğdayın hasat olgunluğuna erişmesi ile 0-5, 5-10, 10-30, 30-50 m mesafe aralıklarında 4 adet ¼ 
m² çember atılarak bu çemberin içerisindeki tüm buğday başakları hasat edilmiş ve laboratuarda 
taneleri ayrılmıştır. 

Şahit parselde ise haftada bir defa ilaçlama yapılmış, ilaçlamada Motorlu Sırt Pülverizatörü ile 
Cypermetrin 100 EC terkipli ilaç 15 cc/da dozunda kullanılmıştır. Bu parselde haftalık sayım 
yapılmış ve süne nimf ve erginine rastlanmamıştır. 

Bu parselde aynı şekilde 4 adet ¼ m² çember atılarak bu çemberin içerisindeki tüm buğday 
başakları hasat edilmiş ve laboratuarda daneleri ayrılmıştır. 

Üründe oluşan emgi oranının belirlenmesi için her deneme karakterinden ve bu karakterlerdeki 
4 farklı mesafe aralığında (0-5, 5-10, 10-30, 30-50 m) hasat edilen taneler bir kaba konulmuş ve bu 
kap içerisinden tesadüfi olarak 5 cm çaplı petri ile 3’er adet örnek alınmıştır. Alınan bu örneklerdeki 
tane sayıları belirlenmiş, daha sonra bu taneler steroskobik binoküler mikroskop altında 
incelenerek emgili ve sağlam taneler saptanmıştır. Emgili tanelerin tüm tane sayısına oranı her 
tekerrür için belirlenmiştir. Sayımlar sonucu 3 tekerrürün ortalaması alınarak sonuçlar elde 
edilmiştir. 

Sedim değerlerinin belirlenmesi için şahit parseli ve her deneme karakterinden ve bu 
karakterlerdeki 4 farklı mesafe aralığında (0-5, 5-10, 10-30, 30-50 m) hasat edilen daneler 
rutubetleri ölçülerek Yücebaş Makine Laboratuar Tipi Un Değirmeninde un haline getirilmiştir. Elde 
edilen undan hassas terazi ile 3 adet 3.2 g tartılmış ve sedimantasyon silindirlerine konulmuştur. 
Süne zararının sedim değerlerine etkisinin belirlenmesinde “modifiye zeleny sedimantasyon testi” 
kullanılmıştır. Parametreleri belirlemek amacıyla Diyarbakır Merkez Cumhuriyet, Durulmuş ve 
Kuşdoğan köyleri ile Hazro, Sarıçanak köyünde Buğday-Arpa, Buğday-Mercimek, Buğday-Mera 
karakterlerindeki deneme parsellerinde elde edilen emgi oranları ile beklemeli (modifiye) sedim 
değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde elde edilen değerlere öncelikle en iyi eğri tahmin 
metodu uygulanmış ve ilişkiyi en iyi açıklayan eğri saptanmıştır.( reg-anova (P≤0.05) regresyon 
eğrisi olarak kabul edilmiştir). Daha sonra verilerin regresyon katsayıları ve formülü belirlenerek 
ilişkiye ait grafik oluşturulmuştur. Bu şekilde elde edilen emgi oranları ile beklemeli sedim değerleri 
arasındaki ilişki belirlenmiştir. 

 
2.2.3. Atrap ve Çerçeve Örneklemesinde Elde Edilen Süne Nimf ve Ergin Sayıları ile 
Beklemeli (Modifiye) Sedim Değerleri ve Emgi Oranlarının Karşılaştırılması 

 
Atrap ve çerçevede belirlenen Süne nimf ve ergin sayıları, emgi oranları ve beklemeli 

(modifiye) sedim değerleri ile ayrı ayrı karşılaştırılmış ve aralarındaki ilişkiye bakılmıştır. 
Aralarındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson Bivariate Korelasyon test metodu (P≤0.05) 
kullanılmış, korelasyon katsayıları ve önem seviyeleri saptanmıştır. Bu şekilde tarlada iki farklı 
metot ile yapılan sayımların emgi oranları ve beklemeli sedim değerlerini tahmin etmedeki 
başarıları ortaya konmuştur. 
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2.2.4. Doğa Koşullarına Bırakılmış Olan Süne Yumurtalarının Parazitlenme Yönünden 
Karşılaştırması  

 
Parazitlenme yönünden yapılan çalışmalar sonucunda arpa, mercimek, mera alanlarına 

komşu buğday tarlalarında Diyarbakır Merkez-Cumhuriyet, Kuşdoğan ve Sarıçanak köylerinde üç 
ayrı deneme alanında 21 Mayıs 2006 tarihinde yapılmıştır. Kışlaktan toplanan kışlamış Süne 
erginleri laboratuar koşullarında konukçu bitkiler üzerinde beslenerek yumurtaları elde edilmiştir. 
Laboratuarda çiftleşme sonucu buğday yaprağı üzerine bırakılan Süne yumurtaları bir gün sonra 
alınarak deneme alanına getirilmiş ve buğday yapraklarına asılmıştır. Filizi yeşil dönemdeki 1000 
adet süne yumurtası buğday bitkisine asılmış ve doğa koşullarında parazitlenmeye bırakılmıştır. Üç 
gün sonra bu yumurtalar toplanarak laboratuara getirilmiş 26±1 °C sıcaklık, % 65±5 oransal nem ve 
18 saat ışıklanma koşullarında kültüre alınmıştır (Kıvan ve Kılıç, 2002) . Kararmış olup parazitoit 
çıkışı olmayan yumurtalar stereoskobik mikroskop altında iğne yardımıyla açılıp kontrol edilmiştir. 
Bu şekilde kontrol edilmesi sonucu içerisinde parazitoit olup çıkış yapmayan parazitoit sayısı 
belirlenmiştir. Böylece çıkış yapan ve yapmayan bireyler not edilerek parazitlenme oranları 
hesaplanmıştır. 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Süne Nimf ve Yeni Nesil Erginlerinin Arpa, Mercimek ve Mera Alanlarına Bitişik Buğday 
Tarlalarına Geçişlerinin Belirlenmesi 

 
Diyarbakır Merkez-Cumhuriyet, Durulmuş ve Kuşdoğan köyleri ile Hazro-Sarıçanak köyünde 

arpa-buğday, mercimek-buğday, mera-buğday karakterlerindeki deneme parsellerinde diğer 
kültürlerden buğday alanlarına geçiş yapan süne nimf, ergin sayıları farklı mesafe aralıkları için 
belirlenmiştir. 

Sarıçanak, Kuşdoğan ve Durulmuş köylerinde kışlamış erginler mayıs ayı başından itibaren 
inmeye başlamıştır. Ancak bu tarihlerdeki yoğun yağış ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 
yapılan örneklemelerde sağlıklı sayımlar yapılamamıştır. İlk sağlıklı sayımlar 23 Mayıs 2006 
tarihinde yapılabilmiştir. Cumhuriyet köyünde ise 21 Mayıs 2006 tarihinde yapılabilmiştir. Yapılan 
çalışmada ilk sayımlarda çerçeve sayımlarında çok az sayıda süne bulunmuştur. Süne 3. Nimf 
dönemine geçtikten sonra bulunan süne sayıları artmış ve son iki örnekleme tarihinde bulunan 
süne sayıları ortalamaları ilk tarihlerden fazla olmuştur. Aradaki bu fark istatistik olarak önemli 
olmuştur (Çizelge1). İlk sayım tarihlerinde m2’de tespit edilen süne sayımları atrapla yapılan 
sayımlarda çerçeveden yüksek çıkmış, sezon sonuna kadar durum bu şekilde devam etmiştir. Her 
sayım tarihinde Yiğit ve ark.(2003)’ün belirttiği şekilde yapılan atrap sayımları, çerçeve 
sayımlarından istatistik olarak farklı çıkmıştır.  
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Çizelge 1. Diyarbakır ilinde 2006 yılında belirlenen örnekleme noktalarında farklı sayım tarihlerinde 
atrap ve çerçeve örnekleme yöntemlerinde elde edilen süne sayıları (ort±s.h). 

 ÇERÇEVE  

Sayım Tarih. Buğ-Mer. Sarıçanak  Buğ-Mera Kuşdoğan Buğ-Arpa Durulmuş 

23.May 0.9 ± 0.2 a* 0.9 ± 0.3 a 0.9 ± 0.2 a 
30.May 0.8 ± 0.3 a 0.9 ± 0.3 a 1.1 ± 0.3 a 
06.Haz 1.1 ± 0.2 a 1.1 ± 0.2 a 3.1 ± 0.4 b 
13.Haz 2.0 ± 0.4 a 2.0 ± 0.3 a 6.8 ± 0.6 c 
20.Haz 7.1 ± 0.7 b 6.5 ± 0.8 b 11. ± 0.9 d 
27.Haz 7.5 ± 0.6 b 6.5 ± 0.7 b 13. 0± 1 e 

  Buğ-Mer. Cumhur.  Buğday-Mera Cumhuriyet Buğday-Arpa Sarıçanak 

21.May 0.6 ± 0.3 a 0.9 ± 0.1 a 1.1 ± 0.3 a 
29.May 2.0 ± 0.5 a 2.8 ± 0.4 a 2.1 ± 0.4 a 
05.Haz 6.7 ± 1 bc 8.0 ± 1.0 b 5.9 ± 0.9 b 
12.Haz 5.9 ± 0.7 b 10.2 ± 1.1 bc 6.3 ± 0.7 b 
19.Haz 8.6 ± 0.8 cd 12.6 ± 1.3 c 6.2 ± 0.7 b 
26.Haz 9.4 ± 0.9 d 10.4 ± 1.2 bc 17.0 ± 1.5 c 

 ATRAP 

Sayım Tarih. Buğ-Mer. Sarıçanak  Buğ-Mera  Kuşdoğan Buğ-Arpa Durulmuş 

23.May 5.2 ± 0.4 a 10.5 ± 1.8 a 7.5 ± 0.6 a 
30.May 9.7 ± 0.5 ab 9.2 ± 0.4 a 13.2 ± 0.5 b 
06.Haz 13.7 ± 1.7 bc 12.2 ± 1.1 a 18.2 ± 0.8 c 
13.Haz 16.0 ± 1.2 c 13.5 ± 0.6 a 33.0 ± 1.2 d 
20.Haz 36.5 ± 2.2 d 32.2 ± 2.5 b 50.5 ± 1.5 e 
27.Haz 34.0 ± 1.8 d 30.7 ± 2.1 b 61.2 ± 1.2 f 

 Buğ-Mer. Cumhur.  Buğ-Mera Cumhur. Buğday-Arpa Sarıçanak 

21.May 5.7 ± 0.4 a 5.5 ± 0.6 a 8.7 ± 0.8 a 
29.May 19.0 ± 0.9 b 22.5 ± 1.3 b 22.5 ± 1.7 b 
05.Haz 42.5 ± 1.5 c 46.0 ± 1.0 c 41.0 ± 1.2 c 
12.Haz 42.0 ± 1.2 c 49.2 ± 2.3 c 42.0 ± 1.2 c 
19.Haz 49.7 ± 1.1 d 61.5 ± 4.0 c 44.7 ± 1.6 c 
26.Haz 49.7 ± 1.7 d 48.7 ± 2.0 d 93.2 ± 1.8 d 

*Aynı sütunda farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklı dır (Anova; Duncan 
Test;p≤0.05). 

Bunun sebebinin çok küçük ve toprak rengi olan nimflerin, çerçeve sayımlarında 
görülememesi, aynı zamanda yarık ve çatlaklara düşen nimflerin yukarı çıkmasının zaman alması 
ve sayım sürecince sayılamaması olduğu düşülmektedir. Atrapta ise doğrudan torbaya düşen 
bireyler sayıldığı için böyle bir sorun olmamaktadır. Bu sebeple ilk sayımlarda özellikle küçük 
bireylerin sayılabilmesi için atrap kullanımının daha uygun olduğu düşünülmektedir. Çalışmada 
2006 yılında tüm örnekleme noktalarında ve deneme karakterlerinde arpa, mera ve Mercimek ekiliş 
alanlarından buğdaya geçişler belirlenmiştir. Bu bölgelerde buğdaya geçişlerin olduğu özellikle son 
sayım tarihlerindeki yüksek değerlerden anlaşılmaktadır. Ancak bu geçişlerde mesafe aralıkları 
istatistik olarak önemli olmamıştır (Duncan Test,p≤0.05). Süne şerit olarak belirlenen deneme 
desenlerinde (Şekil 1), tüm mesafe aralıklarında eşit olarak dağılım göstermiştir (Çizelge 2). 
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Çizelge 2.  Diyarbakır ilinde farklı örnekleme noktalarında her sayım tarihi için 0-5, 5-10, 10-30, 30-50 m’lerde yapılan çerçeve sayımlarında elde edilen 
süne bulaşıklıkları 
  23.May 30.May 06.Haz 13.Haz 20.Haz 27.Haz 

0-5m 1.00 ± 0.41 0.75 ± 0.75 0.75 ± 0.48 2.25 ± 0.25 8.50 ± 1.66 7.75 ± 1.31 

5-10m 0.75 ± 0.48 1.00 ± 1.00 0.75 ± 0.48 2.50 ± 0.87 8.00 ± 1.47 8.25 ± 1.31 

10-30m 1.25 ± 0.25 0.75 ± 0.48 1.50 ± 0.29 1.75 ± 0.85 5.50 ± 1.71 6.50 ± 1.55 

Buğday-Mercimek
Sarıçanak 

30-50m 0.75 ± 0.48 1.00 ± 0.71 1.50 ± 0.50 1.75 ± 0.85 6.75 ± 1.11 7.75 ± 0.85 

0-5m 0.50 ± 0.29 1.00 ± 0.71 0.75 ± 0.48 2.25 ± 0.25 8.00 ± 1.96 7.50 ± 1.85 

5-10m 1.00 ± 0.41 1.00 ± 1.00 0.75 ± 0.48 2.50 ± 0.87 6.75 ± 2.14 7.00 ± 2.08 

10-30m 1.00 ± 0.71 0.75 ± 0.48 1.50 ± 0.29 1.75 ± 0.85 5.50 ± 1.71 6.00 ± 1.68 

Buğday-Mera 
Kuşdoğan 

30-50m 1.25 ± 0.95 1.00 ± 0.71 1.50 ± 0.50 1.75 ± 0.85 6.00 ± 0.82 5.50 ± 0.96 

0-5m 1.00 ± 0.41 1.25 ± 0.75 3.25 ± 0.85 7.25 ± 1.31 11.75 ± 2.81 14.25 ± 1.93 

5-10m 0.75 ± 0.48 1.25 ± 0.95 3.25 ± 0.85 6.75 ± 2.06 11.50 ± 1.44 13.75 ± 2.02 

10-30m 1.25 ± 0.25 0.75 ± 0.48 3.50 ± 1.19 6.75 ± 0.85 12.75 ± 1.25 14.25 ± 2.50 

Buğday-Arpa 
Durulmuş 

30-50m 0.75 ± 0.48 1.25 ± 0.63 2.75 ± 0.85 6.50 ± 1.04 10.75 ± 2.21 13.25 ± 2.17 
  22.May 29.May 05.Haz 12.Haz 19.Haz 26.Haz 

0-5m 1.00 ± 1.00 2.00 ± 0.91 7.00 ± 1.47 6.75 ± 1.49 9.75 ± 1.49 10.50 ± 2.60 

5-10m 0.50 ± 0.50 2.50 ± 1.85 7.25 ± 3.01 6.25 ± 2.02 7.75 ± 1.89 9.75 ± 1.11 

10-30m 0.50 ± 0.29 1.75 ± 0.63 6.75 ± 1.60 5.50 ± 1.32 8.25 ± 1.44 9.50 ± 2.10 

Buğday-Mercimek
Cumhuriyet 

30-50m 0.75 ± 0.25 2.00 ± 0.91 6.00 ± 2.65 5.25 ± 1.31 9.00 ± 1.58 8.00 ± 1.96 

0-5m 1.00 ± 0.41 2.75 ± 0.85 8.75 ± 1.25 11.75 ± 3.40 16.50 ± 2.90 11.00 ± 2.74 

5-10m 0.75 ± 0.48 3.00 ± 0.41 8.25 ± 1.89 11.00 ± 2.04 13.50 ± 2.72 10.25 ± 1.31 

10-30m 1.25 ± 0.25 2.50 ± 1.19 8.00 ± 3.49 9.75 ± 2.10 9.25 ± 1.03 11.75 ± 3.94 

Buğday-Mera 
Cumhuriyet 

30-50m 0.75 ± 0.48 3.00 ± 1.58 7.25 ± 2.32 8.25 ± 1.93 11.00 ± 3.37 8.75 ± 2.25 

0-5m 1.25 ± 0.48 2.50 ± 1.19 6.75 ± 2.17 7.25 ± 1.49 7.00 ± 1.29 20.75 ± 2.17 

5-10m 1.00 ± 0.41 2.25 ± 0.63 5.75 ± 1.70 6.75 ± 2.10 6.25 ± 1.31 17.75 ± 3.57 

10-30m 1.00 ± 0.41 2.00 ± 1.00 5.25 ± 1.65 6.75 ± 0.63 6.50 ± 1.85 14.50 ± 3.75 

Buğday-Arpa 
Sarıçanak 

30-50m 1.25 ± 0.95 2.00 ± 0.91 6.00 ± 2.20 4.75 ± 0.75 5.25 ± 1.31 16.50 ± 2.63 
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3.2. Deneme Parsellerinde Süne Nimf ve Yeni Nesil Erginlerinin Hasada Kadar Meydana 
Getirdiği Ürün Kayıplarına Yönelik Bazı Parametrelerin Belirlenmesi 

 
Diyarbakır Merkez Cumhuriyet, Durulmuş ve Kuşdoğan köyleri ile Hazro Sarıçanak köyünde 

belirlenen arpa-buğday, mercimek-buğday, mera-buğday karakterlerindeki deneme parsellerinde 
hasat edilen buğdaylarda saptanan emgi oranları ayrıca her bir deneme karakterinde emgi oranları 
ile sedim değerleri arasındaki ilişkiler Şekil 1’de verilmiştir. Yapılan çalışmada tüm örnekleme 
noktalarında tarladan alınan buğdaylarda saptanan emgili dane oranları ile sedim değerleri 
birbirlerini etkilemiş, aralarındaki ilişki tüm örnekleme noktalarında istatistik olarak önemli 
bulunmuştur. Her iki buğday çeşidinde emgi oranı arttıkça, sedim değerleri polynomial olarak 
azalmıştır. İlişkilere ait regresyonlar, regresyon formülleri ve katsayılar Şekil 1’de verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Diyarbakır ilinde 2006 yılında farklı örnekleme noktalarından hasad sonunda alınan 
danelerdeki emgi oranları ve bu danelere ait modifiye sedim değerleri arasındaki ilişkiye ait 
regresyonlar, regresyon katsayıları ve formüller 
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3.3. Atrap ve Çerçeve Örneklemesinde Elde Edilen Süne Nimf ve Ergin Sayıları ile Beklemeli 
(Modifiye) Sedim Değerleri ve Emgi Oranlarının Karşılaştırılması 

 
Farklı örnekleme noktalarında atrap ve çerçeve yöntemi ile yapılan sayımlarda elde edilen 

süne sayıları ile, aynı bölgelerden hasad sonunda alınan buğdaylardaki emgili dane oranları ve 
sedim değerlerinin ilişkileri Çizelge 3’de verilmiştir. 

 
Çizelge 3. Diyarbakır ilinde örnekleme yapılan noktalar, bu noktalardaki atrap ve çerçeve sayımları 
ile emgili dane oranı ve sedim değerleri ilişkilerine ait korelasyon değerleri ve önem seviyeleri 

 Korelasyon Katsayısı Önem Seviyeleri 

 E.O. (%) Bek. 
Sed. E.O. (%) Bek. 

Sed. 
Atrap 0.84 -0.86 0.16 0.14 

Buğday-Mercimek Sarıçanak 
Çerçeve 0.61 -0.69 0.39 0.31 

Atrap 0.75 -0.58 0.25 0.42 
Buğday-Mercimek Cumhuriyet 

Çerçeve 0.94 -0.99 0.06 0.01 

Atrap 0.95 -0.98 0.05 0.02 
Buğday-Mera Cumhuriyet 

Çerçeve 0.96 -0.98 0.04 0.02 

Atrap 0.71 -0.69 0.29 0.31 
Buğday-Mera Kuşdoğan 

Çerçeve 0.97 -0.94 0.03 0.06 

Atrap 0.89 -0.95 0.11 0.05 
Buğday-Arpa Durulmuş 

Çerçeve 0.68 -0.98 0.32 0.02 

Atrap 0.76 -0.84 0.24 0.16 
Buğday-Arpa Sarıçanak 

Çerçeve 0.98 -0.98 0.02 0.02 

 
Yapılan çalışmada, atrap ve çerçevede elde edilen süne sayıları ile sedim ve emgili dane 

oranları arasındaki ilişki değişkenlik göstermiştir. Sarıçanak köyünde Buğday-Mercimek 
karakterinde atrap ve çerçeve yöntemlerinin her ikisi de emgili dane oranı ve sedim değeri 
tahmininde başarısız olmuştur. Bunun yanında atrap yöntemi ile yapılan sayımlar 2 örnekleme 
noktasında sedim oranları ile ilişkili çıkmış, çerçeve yöntemi ise 4 noktada sedim değeri ile ilişkili 
olmuştur (P 0,05). Ancak bu sayımlar tüm sezon boyunca örnekleme sayıları dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. İlk dönem sayımlarında tüm örnekleme noktalarında elde edilen çerçeve sayımlarıile 
emgili dane oranı ve sedim değerleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. 
 
Çizelge 4. Diyarbakır ilinde 2006 yılında Cumhuriyet, Kuşdoğan ve Sarıçanak köylerinde belirlenen 
örnekleme noktaları, bu noktalardaki toplam süne yumurta sayıları, parazitli yumurta sayısı, 
parazitlenmemiş yumurta sayıları ve parazitlenme oranları. 

 
 
 
 

Deneme alanı 
Toplam 
yumurta 
sayısı 

Parazitli 
yumurta 
sayısı 

Ölü 
yumurta 
sayısı 

Nimf çıkmış 
yumurta 
sayısı 

Parazitlenme 
oranı (%) 

Arpa-buğday Cumhuriyet 1045 180 96 769 18,96 

Mera-buğday Kuşdoğan 1000 146 47 807 15,32 

Merci.-buğday Sarıçanak 1020 64 89 867 6,87 

Toplam 3065 390 232 2343  
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3.4. Doğa Koşullarına Bırakılmış Olan Süne Yumurtalarının Parazitlenme Yönünden 
Karşılaştırması 
 

Parazitlenme oranlarını belirlemek için yapılan çalışmalar sonucunda arpa, mercimek ve 
meraya, komşu buğday tarlalarında Cumhuriyet, Kuşdoğan ve Sarıçanak köylerinde Süne 
yumurtalarında sırasıyla % 18,96, % 6,87, % 15,32 oranlarında parazitlenme tespit edilmiştir. En 
yüksek parazitlenmenin Cumhuriyet köyündeki arpa-buğday deneme alanında en düşük 
parazitlenmenin de Kuşdoğan köyü mercimek-buğday deneme alanında olduğu tespit edilmiştir 
(Çizelge 4). Parazitlenmiş olan yumurtalardan elde edilen parazitoitlerin tür teşhisleri; T. 
semistriatus, T.grandis, T. coaspes ve T. vasilievi olarak belirlenmiştir. 
4. Sonuçlar 

 
Bu çalışma ile Diyarbakır ili merkez Cumhuriyet ve Hazro ilçesi Sarıçanak köyleri buğday 

alanlarına komşu arpa, mercimek ve mera alanlarında bulunan süne nimf ve yeni nesil erginlerinin 
farklı mesafelerdeki geçişleri belirlenmiş, aynı zamanda sünelerin hasada kadar meydana getirdiği 
ürün kayıplarına yönelik olarak bazı parametreler tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra atrap ve çerçeve 
örnekleme metodları kullanılarak beklemeli sedim ve emgi oranlarıyla karşılaştırılmış ve bu 
değerleri tahmin etmedeki başarıları ortaya konulmuş ve deneme alanlarındaki parazitlenme 
oranları karşılaştırılmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre varılan sonuçlar aşağıda verilmiştir.  
1. Atrap ile yapılan sayımlarda özellikle 1. ve 3. dönem nimfler daha rahat sayılabilmekte oysa 

çerçeve ile sayımlarda sünenin henüz çok küçük olması ve çatlakların arasına girmesi gibi 
nedenlerle görmenin zor olduğu görülmüştür. Sünenin 4., 5. dönem ve yeni nesil ergin 
dönemlerinde ise önceki dönemlerine göre daha büyük olmaları nedeniyle atrap ve çerçeve 
sayımları birbirlerine yakın çıkmaktadır. Bu yüzden süneye karşı kimyasal mücadeleye karar 
vermede önemli olan ilk nimf dönemlerinde atrap yönteminde, çerçeve yöntemine göre daha çok 
sayıda birey tespit edilebilmektedir. Aynı zamanda atrapla çerçeveye kıyasla daha    geniş bir 
alanda örnekleme yapmaya olanak tanımasının yanında uygulama ve sayım kolaylığı gibi 
nedenlerle sürveylerde 1. ve 3. dönem süne sayımlarında atrap kullanılmasının daha uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

2. Süne mücadelesinde tarla büyüklükleri esas alınarak ileride yapılacak çalışmalarda 
uygulanması gereken atrap yöntemi ve örnekleme sayıları esas alınarak süne eşik değerlerinin 
tespit edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

3. Arpa tarlasında yapılan sayımlar sonucu arpaların buğdaya kıyasla daha önce olgunlaşması 
nedeniyle bu alanlarda bulunan sünelerin komşu buğday tarlasına geçtiği gözlenmiştir. Ancak bu 
geçişin tahminlerin aksine hasadı beklemediği ve arpa tarlasının sararmaya başladığı andan 
itibaren gerçekleştiği, arpa hasadı yapıldıktan sonrada devam ettiği ve bu sürenin bir ay olduğu 
gözlenmiştir. 

4. Aynı şekilde mera alanlarında da aralıklarla geçiş olmakta alanın tamamında kuruma 
tarlanın değişik yönlerinde değişik zamanlarda olmasından ötürü komşu buğday tarlasına da 
geçişler değişik zamanlarda olmaktadır. Bu sürenin 15 günlük bir zaman diliminde gerçekleştiği 
düşünülmektedir.   

5. Mercimek alanlarında da hasatla beraber buğday tarlasının kenarına yığılma olmakta ancak 
buğday tarlasına süne popülasyonunun yayılmasının 15-20 günlük bir zamanda gerçekleştiği 
gözlenmiştir.  

Bölgemizde ve ülkemizde önemli oranda ekilen buğdayın yukarıda belirtilen bulgulardan 
hareketle mercimek ve meraya en az 50 metre arpaya ise 100 metre mesafede ekilmesinin veya 
mercimek ve arpanın hasadı, mera alanının kurumasına yakın dönemde süne geçişlerini 
engellemek amacıyla bu alanlara bitişik yerde ilaçlama yapılmasının doğru bir uygulama olacağı, 
çiftçilerin ve uygulama kuruluşlarının dikkatli olmaları gerektiği düşünülmektedir. 
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Özet 
 

Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 1989 yılından bu yana Sakarya Merkez ve 
Pamukova İşletmesi arazilerinde yürütülen ekmeklik buğday yetiştirme tekniği çalışmalarından elde edilen 
sonuçlar bu makalenin içeriğini oluşturmuştur. Bu makalede; tohum sıklığı, ekim zamanı, değişik azot ve fosfor 
dozlarının verime etkileri ile ilgili yürütülen araştırmaların kısa sonuçları yer almıştır. 

 
Anahtar Kelimler: Ekmeklik buğday, Verim unsurları, Ekim zamanı, Tohum sıklığı, Azot, Fosfor. 

 

Different Agronomy Applications for Wheat Production in East and 
South Marmara Regions 

 
Abstract 
 

Results of the agronomy studies conducted by Sakarya Agricultural Research Institute after 1989 
constitute the basis of this article. The effects of seed rate, planting date, different nitrogen and phosphorus 
levels on yield and yield components of bread wheat are presented. 

 
Key Words: Bread wheat, Yield components, Sowing date, Seed rate, Nitrogen, Phosphorus. 
 
1. Giriş 
 

Türkiye ‘de 9.250.000 hektarlık ekilişi ile toplam işlenen tarım alanlarının %38,8’inde 
yetiştirilen buğday ülkemiz için oldukça önemli bir tarım bitkisidir (Anonim 2005). Nadas alanları 
hariç tutulduğunda bu oran % 51’e çıkmaktadır. Bu büyüklükte alanda tarımı yapılan buğday, 
oldukça fazla sayıda çiftçimizi ilgilendirmekle birlikte, ülkemiz insanının başlıca yiyeceği olan ekmek 
ve unlu gıdaların ham maddesini oluşturması nedeniyle de aslında tüm ülkemiz insanları için ilgi 
odağı olmaktadır. O halde buğday yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların çözülmesi ve ülkemiz 
buğday üretiminin artırılması herkes tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.   

Zamanla değişen iklim şartları ve farklı veya kötü kullanım nedeniyle değişen toprak yapıları 
yetiştiricilerimizce uygulanan yetiştirme tekniklerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmekte,  
gelişen teknoloji ise yeni tekniklerin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Tahıl yetiştiriciliğinde uygun 
yetiştirme tekniklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürekli olarak uygulanmaktadır. Ancak 
elde edilen verilerin çiftçilerimiz açısından benimsenmesi zaman almaktadır.  

Bu makalede Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nce 1989’dan günümüze kadar yapılan 
yetiştirme tekniği çalışmaları ve elde edilen sonuçlar açıklanmıştır. Bu makalede ortaya konan 
sonuçlar ile buğday yetiştiren çiftçilerimizin karşılaştığı bazı problemlerin çözümüne katkıda 
bulunacağımızı umuyoruz. 

 
2. Araştırma Bulguları ve Tartışma  
 
2.1. Ekim Zamanı 

 
Bu araştırmada materyal olarak; Orso, Momtchil, Marmara 86, Öthalom  ve Kate A-1 ekmeklik 

buğday çeşitleri kullanılmıştır. Ekim zamanı 15 Ekim, 30 Ekim, 15 Kasım, 30 Kasım, 15 Aralık, 30 
Aralık, 15 Ocak olmak üzere 7 ayrı seviyede yapılmış ancak kuş vb. zararlar sonucu son 3 ekim 
zamanı ekim yapılmasına rağmen değerlendirilmemiştir. Bu çalışma, Tesadüf Blokları Deneme 
Desenine göre Faktöriyel olarak yapılmıştır. Gübreleme ise ekimde 40 kg/da (20-20-0) kompoze ve 
sapa kalkmada 25 kg/da, %26’lık amonyum nitrat uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, tek 
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lokasyonda değerlendirilmiştir. Bu çalışmada alınan parametreler ise; kök ve kökboğazı 
hastalıkları, yatma oranı, bitki boyu, tane verimi ve 1000 tane ağırlığıdır. 

Orso çeşidi dışında kalan çeşitlerde 30 Ekim tarihinde yapılan ekimde en yüksek verimlere 
ulaşılmış, bu tarihten sonra ekim zamanı geciktikçe çeşitlerin verimlerinde düşüş görülmüştür 
(Çizelge1). 
 
Çizelge 1. Ekim zamanı denemesinde verim değerlerinin çeşitxzaman interaksiyonu ve 3 yıllık 
ortalama verimler. 

Zamanlar Orso         Momtchil Marmara 86       Kate A-1         Öthalom Ort. Verim 

15 Ekim 538 ghı 590 cdef 556 fg 540 gh 612 cde 567 

30 Ekim 534 ghı 631 bc 700 a 614 cde 621 cde 620 

15 Kasım 546 fg 608 cde 667 ab 585 def 577 efg 597 

30 Kasım 462 j 550 fg 628 bcd 495 ıg 497 ghı 526 
AÖF(0,05): 44,75  (Bostancıoğlu ve Bayram 1993) 
Not: Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemsizdir.  

 
30 Ekim’de uygulanan ikinci ekim zamanında bütün çeşitler en yüksek 1000 tane ağırlığına 

ulaşmıştır. Bitki boyu bakımından tüm çeşitler  de en uzun boy ikinci (30 Ekim) ekim zamanında 
ölçülmüştür. Bütün çeşitlerde ekim zamanının gecikmesi verimi ve 1000 T.A.nı azaltmış, bitki 
boyunu kısaltmıştır. En yüksek yatma ikinci ekim zamanında (30 Ekim) görülmüştür. Geç ekimlerde 
yatma oranı azalmıştır. Kök ve kökboğazı hastalıkları bakımından tüm çeşitler ekim zamanlarından 
benzer şekilde etkilenmiş, 15 Kasım’dan sonra uygulanan ekimlerde bütün çeşitlerde belirlenen 
hastalık oranları daha düşük bir düzeyde seyretmiştir. Denemede yer alan çeşitlerde, ekim zamanı 
ile verim, 1000 tane ağırlığı ve yatma arasında önemsiz derecede bir ilişki (sırasıyla; r= -0,081, r= -
0,038, r=0,018) bulunmuştur. Ekim zamanı ile kök ve kökboğazı hastalıkları ve bitki boyu arasında 
ise negatif ve önemli bir ilişki (sırasıyla; r= -0,458** ve r= -0,227**) belirlenmiştir (Bostancıoğlu ve 
Bayram 1993). 

Araştırma sonuçlarına göre yüksek verim, yüksek 1000 tane ağırlığı ve uzun boy değerlerinin 
ölçüldüğü 30 Ekim- 15 Kasım devresinde bütün çeşitlerin ekiminin rahatlıkla yapılabileceği 
söylenebilir. Bu ekim döneminin iklim koşullarına göre değişebileceği unutulmamalıdır. 

İklim koşullarının sonbaharda sürekli yağışlı olduğu, özellikle yağışların toprak işlemesi ve 
buğdayın uygun zamanda ekilmesine engel teşkil ettiği yıllarda Aralık ayı sonuna kadar fırsat 
bulundukça yapılan buğday ekimlerinde alınan verimlerde de önemli bir kayıp olmamaktadır (Yürür 
ve Gençtan 1989). 

Sonuç olarak Sakarya yöresinde kışlık buğday ekiminin Ekim ayının son haftasından Kasım 
ayı ortalarına kadar olan dönemde yapılması yüksek verim için önerilir. 

 
2.2. Tohum Sıklığı 

 
Bu çalışma 1989-92 yıllarında Sakarya ve Pamukova’da uygulanmıştır. Araştırmanın ilk iki 

yılında Kate A-1 ve Marmara 86 ekmeklik buğday çeşitleri kullanılmış, daha sonraki iki yılda 
bölgemiz için ümitli görülen Macar çeşidi olan Öthalom ilave edilmiş olup toplam 4 yıl bu çalışma 
sürdürülmüştür. Kate A-1 ve Öthalom kışlık, Marmara 86 yazlık habituslu çeşitlerdir. Bu çalışma, iki 
lokasyonda “Bölünmüş Parseller Deneme Deseni”ne göre 4 tekrarlamalı olarak uygulanmıştır. 
Tohum miktarları 150, 250, 350, 450, 550, 650 ve 750 tane/m2 olmak üzere 7 ayrı seviyede 
uygulanmıştır. Bu çalışmada alınan parametreler ise; 1000 tane ağırlığı, kök ve kökboğazı, 
metrekarede bitki sayısı, metrekarede başak sayısı, bitki boyu, başak boyu, yatma oranı (%), tane 
verimi ve ekonomik optimum tohum (EOT) miktarıdır. 
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Çizelge 2. Çeşitlerin Sakarya ve Pamukova’da 7 tohum sıklığındaki tane verimleri (kg/da). 

TOHUM MİKTARLARI 
Çeşitler 

150 250 350 450 550 650 750 
Ortalama 

Kate A-1 561,8 651,9 665,0 679,5 672,6 675,1 672,7 654,1 b 

Marmara 
86 606,6 681,7 710,9 714,1 720,5 709,5 688,9 690,3 a 

Öthalom 556,5 634,2 638,4 676,0 663,4 646,3 646,3 637,3 c 

Ortalama 575,0 e 655,9 d 671,4 bc 686,9 a 685,5 ab 677,0 abc 669,3 cd 660,7 
Not: Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemsizdir.   (Bostancıoğlu ve Bayram 1992) 

 
İki lokasyon ortalamasına (kg/da) göre (Çizelge 3), çeşitlerin ortalamaları farklı gruplarda 

(Kate: 654,1 b, Marmara 86: 690,3 a, Öthalom: 637,3 c) yer almıştır. En yüksek verim Kate A-1’de 
450 tane/m2, Marmara 86’da 550 tane/m2 ve Öthalom’da 450 tane/m2 sıklığından alınmıştır 
(Bostancıoğlu ve Bayram 1992). 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir; 
-Tohum miktarı arttıkça başak sayısı artmaktadır.  
-Bitki boyu, belirli bir sıklığa kadar artmakta, ondan sonra tekrar kısalmaya başlamaktadır.  
-Başak boyu, sıklık arttıkça kısalmaktadır.  
-Marmara 86 en verimli (764,4 kg/da) çeşittir. Pamukova’da Kate A-1 ve Öthalom arasındaki 

fark önemli bulunmamıştır. 
-1000 tane ağırlığı (T.A.) sıklık arttıkça azalmaktadır.  
-Kök ve kökboğazı hastalıkları sıklığa göre yoğunlaşmaktadır. Fakat çeşitler arasında önemli 

fark bulunmamaktadır. 
-Bu çeşitlerden tohum sıklığı ile verim, 1000 T.A., yatma ve hastalıklar arasında pozitif ve 

yüksek derecede ilişki saptanmıştır. Fakat yatma ile kök ve kökboğazı hastalıkları arasındaki ilişki 
çok düşüktür (r= 0,306). 

-Kullanılacak tohum miktarı, çeşitlerin tarımsal karakterleri ile iklim ve toprak farklılıklarına 
dayalı olarak 450-550 tane/m2 arasında değişmektedir.  

Bu çalışmanın sunucu olarak yapılan ekonomik analiz sonucunda; Sakarya’da Kate A-1 
çeşidinin EOT miktarı 478,4 tane/m2, Marmara 86’nın 445 tane/m2 ve Öthalom’un 401,0 tane/m2 
olarak hesaplanmıştır. Aynı çeşitlerin Pamukova’daki EOT miktarları ise; Kate A-1’in 555,9 tane/m2, 
Marmara 86’nın 515,7 tane/m2 ve Öthalom’un 551,3 tane/m2 olduğu anlaşılmıştır. Bu da çeşitlerin 
ekilecek tohum miktarının, iklim ve toprak farklılıkları ile çeşidin genetik yapısından kaynaklanan 
tarımsal karakterlerine bağlı olduğunu göstermektedir. Bölge ortalaması olarak (iki lokasyon 
bileşkesi) bakıldığında; EOT miktarı Kate A-1 için 513,5 tane/m2, Marmara 86 için 486,5 tane/m2 
ve Öthalom için 492,9 tane/m2 olarak hesaplanmıştır. 
 
2.3. Gübreleme 
2.3.1. Azot Dozu Denemesi 
 

Bu çalışmada değişik azotlu gübre dozlarının ekmeklik (Triticum aestivum var. aestivum L.) 
buğday çeşitlerinin verim ve verim unsurlarına etkisi araştırılmıştır. 

Bu amaçla dört ekmeklik buğday çeşidi (Momtchil, Opata, Bandırma–97 ve Pamukova–97) ile 
beş değişik azot dozu [0 (kontrol), 6, 12, 18, 24 kg N/da] 1995–1997 yılları arasında Sakarya ve 
Pamukova koşullarında denemeye alınmıştır. Denemede kullanılan 5 farklı azot dozu ile 4 çeşit 
tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak uygulanmış, 
deneme planında azot dozları ana parsellere gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Ön bitki Sakarya’da 
mısır bitkisi, Pamukova’da ise ayçiçeği olarak kullanılmıştır. Bulgular aşağıda kısaca verilmiştir; 

-Artan azot dozlarına karşı m2'deki başak sayısı genelde artma eğilimi göstermiştir.  
M2'deki başak sayısı üzerine azot dozlarının etkisi önemli ve olumlu bulunmuş; bu etki yıllara 

göre değişiklik göstermesine rağmen yerlerden etkilenmemiştir.  
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-Azot dozlarının bitki boyu üzerine olan etkisi önemli bulunmuştur. Yerler ve yıllar bu etkinin 
farklı olmasına neden olmuştur. Artan azot dozları bütün yer ve yıllarda bitki boyunu artırmıştır. 

-Azot dozlarının saplı ağırlığı etkilemesi yıllara ve yerlere göre değişmiş, genel olarak artan 
azot dozlarına karşılık artan saplı ağırlık değerleri bazı yıl ve yerlerde son azot dozuyla birlikte 
azalma eğilimi içine girmişlerdir.  

-Artan azot dozları hasat indeksini düşürmüştür. Çeşitler arasındaki fark yıllardan ve yerlerden 
etkilenirken azot dozlarının çeşitler üzerine olan etkisi de farklılık göstermiştir. 

-Genel olarak artan azot dozlarının 1000 dane ağırlığını azalttığı söylenebilir. 1000 dane 
ağırlığı üzerine yıl x azot ve yer x azot etkileşimleri önemli bulunmuş; azot dozlarının çeşitleri de 
farklı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Çeşitlerin 1000 dane ağırlıkları da birbirlerinden farklılık 
göstermiştir.  

-Azot dozları çevre koşullarından en fazla etkilenen karakterlerden birisi olan hektolitre 
ağırlığını önemli derecede etkilemiştir. Bu etki yıldan yıla ve yerden yere değişmiş, çeşitler bazında 
da farklı olmuştur. Sakarya'da çeşitlerin hektolitre ağırlıkları Pamukova'ya göre daha düşük 
gerçekleşmiştir. Genel olarak en yüksek hektolitre ağırlığına sahip çeşit Pamukova–97 çeşididir.  

-Genel olarak azot dozları verim üzerine artırıcı etkide bulunmuştur. Üç yıllık ortalama verim 
değerleri, çeşitler göz önüne alınmaksızın incelendiğinde her iki yerde de en yüksek verimin 24 
kg/da N dozundan, en düşük verimin de azotlu gübre uygulanmayan parsellerden elde edildiği 
görülmektedir (Çizelge 3). Bu, bölgedeki azotlu gübre uygulamasının önemini ve yararını 
göstermektedir. Her iki lokasyonda da verim yönünden, Momtchil dışındaki çeşitlerde fark 
çıkmamıştır. Momtchil çeşidi kışlık karakteri ile diğer üç çeşitten ayrılmaktadır (Özseven ve 
Bayram2005).  
Çizelge 3. Üç yıllık ortalama verimler 

Azot Dozları (kg/da) 
Yıl Yer Çeşit 

N0 N6 N12 N18 N24 Ort. 

Momt. 439,3  525,5  596,1  586,8  607,0  550,9 b 

Opata 418,2  562,0  663,4  650,4  681,5  595,1 a 

Ban.97 396,6  579,3  665,4  668,5  667,3  595,4 a 

Pam.97 390,4  560,1  638,2  626,9  664,2  576,0 a 

Sakarya 

Ort. 411,1 c 556,7 b 640,8 a 633,2 a 655,0 a  

Momt. 408,8  472,5  560,2  550,5  565,1  511,4 b 

Opata 443,9  511,7  582,2  635,3  612,1  557,1 a 

Ban.97 452,1  550,8  593,2  596,7  650,1  586,6 a 

Pam.97 449,9  449,0  597,2  650,5  685,0  576,3 a 

Pamukova 

Ort. 438,7 d 496,0 c 583,2 b 608,3 ab 628,1 a  

3 Yıl 

Genel Ortalama 424,9 d 526,4 c 612,0 b 620,7 ab 641,5 a  
Not: Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemsizdir. Kaynak: Özseven ve Bayram 2005 

 
Denemede kullanılan çeşitlerin Sakarya ve Pamukova'daki ürün gübre ilişkisinin denklemleri 

hesaplanmış, bu denklemler kullanılarak da 1997 Eylül Ayı girdi fiyatları ile en yüksek net gelir 
hesabına göre çeşitlerin azot dozu ihtiyaçları belirlenmiştir. Buna göre çeşitlerin Sakarya ve 
Pamukova için hesaplanan eğilim (regresyon) denklemleri ile önerilen saf azot dozları Çizelge 6'de 
verilmiştir. Önerilen bu saf azot dozları Sakarya'da mısır, Pamukova'da ise ayçiçeği üzerine buğday 
ekilişleri içindir ve her yıl değişen girdi fiyatlarıyla birlikte yeniden hesaplanmalıdır.  
 
2.3.2. AzotxFosfor Denemesi 
 

Diğer bir çalışmada değişik azot (0, 6, 12, 18 ve 24 kg/da) ve fosfor (0, 4, 8, 12, 16 kg/da) 
dozlarının Kate A-1 (alternatif-kışlık karakterli) ve Marmara-86 (yazlık karakterli) ekmeklik buğday 
çeşitlerinin verim ve verim unsurlarına etkisi araştırılmıştır.  
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Deneme Sakarya'da 1995, 1996 ve 1997 yıllarında ve Pamukova’da 1994, 1996 ve 1997 
yıllarında yürütülmüştür. Ön bitki denemenin Sakarya lokasyonunda mısır, Pamukova 
lokasyonunda ise ayçiçeğidir. Deneme tesadüf bloklarında bölünen-bölünmüş parseller deneme 
desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çeşitler ana, fosfor alt parsellere azot dozları ise alt-
alt parsellere yerleştirilmiştir. Saf azot seviyeleri 0, 6, 12, 18 ve 24 kg/da olan denemede azot 
dozunun yarısı ekimle beraber %21'lik Amonyum Sülfat [(NH4)2 SO4] gübresiyle, diğer yarısı da 
kardeşlenme dönemi sonunda %26'lık Amonyum Nitrat (NH4 NO3) gübresiyle verilmiştir. Saf fosfor 
(P2 O5 ) seviyeleri ise 0, 4, 8, 12, 16 kg/da oranlarında Triple Süper Fosfat (%42-44 P2O5) gübresi 
olarak ekimde, tamamı bir defada, parsellere elle serpme olarak atılıp karıştırılarak uygulanmıştır. 
 
Çizelge 4. Çeşitlerin eğilim denklemleri ve ekonomik azot dozları (Sakarya ve Pamukova) 

Yer Çeşit Eğri Denklemi Determinasyon 
Katsayısı 

Ekonomik Azot 
Dozu 

Momtchil Y=441,3+16,7x–0,421x2 R2=0,968 15,2 kg/da 

Opata Y=423,5+26,4x–0,674x2 R2=0,968 17,0 kg/da 

Bandırma–97 Y=404,9+32,0x–0,894x2 R2=0,984 16,0 kg/da 
Sakarya 

Pamukova -97 Y=402,5+27,1x–0,703x2 R2=0,954 17,0 kg/da 

Momtchil Y=405,3+15,8x–0,388x2 R2=0,955 15,4 kg/da 

Opata Y=436,5+17,2x–0,396x2 R2=0,974 17,0 kg/da 

Bandırma–97 Y=461,7+13,5x–0,257x2 R2=0,945 19,0 kg/da 
Pamukova 

Pamukova -97* Y=348,0+18,3x–0,337x2 R2=0,945 21,0 kg/da 

(*) : Bir yıllık sonuca göre hesaplanmıştır.  Kaynak: Özseven ve Bayram 2005 
 
-Fosfor ve azot dozları için birleştirilmiş ortalama değerlere göre, Kate A-1 çeşidi için başak 

sayısı bakımından fosfor dozları arasında istatistiki bir fark ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte en 
yüksek başak sayısına 4 kg/da saf fosfor uygulamasında ulaşılmıştır. Marmara 86 çeşidi için başak 
sayısı bakımından fosfor dozları arasındaki fark önemli (p<0,01) olup, en yüksek başak sayısı 
değerine 16 kg/da saf fosfor uygulamasında ulaşılmıştır.  

-Azot dozları her iki çeşidin başak sayısını önemli (p<0,01) derecede etkilemiştir. 
Her iki çeşit arasında başak sayısı değerleri bakımından azot dozları arasında önemli bir fark 

bulunmamıştır. Bu farksızlığa rağmen, Kate A-1 çeşidinde 24 kg/da saf azot uygulamasında, 
Marmara 86 çeşidinde ise 18 kg/da saf azot uygulamasında en yüksek başak sayısı değerlerine 
ulaşılmıştır.  

-Çeşit (p<0.01), fosfor (p<0.01) ve azot (p<0.05) faktörleri bitki boyunu önemli derecede 
etkilemiştir. Artan fosfor ve azot dozları bitki boyunu sürekli olarak artırmıştır. En yüksek bitki 
boyuna Kate A-1 için 16 kg/da P2O5 ve 24 kg/da N dozlarında, Marmara 86 için 12 kg/da P2O5 ve 
24 kg/da N dozlarında ulaşılmıştır. Yüksek bitki boyu için fazla gübre dozu uygulaması yatma 
bakımından sakıncalı olabilir. Avçin (1993), yüksek doz uygulamalarında bitki boyu uzamasının 
yatmaya yol açtığını bildirmiştir. Özellikle Marmara bölgesi gibi yüksek yağışlı bölgelerde uzun 
boylu çeşitler için yapılacak gübre dozu tavsiyelerinde dikkatli olunmalıdır. 

-Fosfor ve azot dozlarının saplı ağırlık için hem Kate A-1 ve hemde Marmara 86 çeşidini 
önemli (p<0.01) derecede etkilediği görülmektedir. Kate A-1 için en yüksek saplı ağırlık değerine 8 
kg/da ve Marmara 86 için 16 kg/da fosfor dozunda ulaşılmıştır. Azot dozunun saplı ağırlığa olan 
önemli etkisi benzer derecede ortaya çıkmış, en yüksek saplı ağırlık değerine her iki çeşit için 24 
kg/da azot dozunda ulaşılmıştır. 

-Hem fosfor ve hemde azot dozları ile çeşitlerin ilişkisi hasat indeksi bakımından önemli 
değildir. Buna rağmen, fosfor dozu uygulamasında en yüksek değerleri Kate A-1 için 4 kg/da saf 
fosfor da, Marmara 86 için 0 ve 4 kg/da fosfor dozunda elde edilmiştir. Azot dozu uygulamasında 
ise her iki çeşit için 0 kg/da azot dozunda en yüksek hasat indeksi değerlerine ulaşılmıştır. Artan 
azot dozları çeşitlerin hasat indeksinin azalmasına yol açmıştır.  

-Bin tane ağırlığı bakımından çeşitler ile fosfor ilişkisi önemsiz, çeşitxazot ilişkisi önemli 
p<0.01) bulunmuştur. En yüksek 1000 tane ağırlığına Kate A-1 de 12 kg/da saf azotta, Marmara 86 
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için ise 0 kg/da saf azotta ulaşılmıştır. Artan azot dozları 1000 tane ağırlığında genel olarak bir 
azalmaya yol açmıştır. Çeşitler azot dozlarından farklı etkilenmiş, alternatif karakterli Kate A-1 
çeşidinde 12 kg/da'a kadar artan dozlarda 1000 tane ağırlığı artmış sonraki dozlarda ise 
azalmışken, yazlık karakterli Marmara 86 çeşidinde azotun etkisi doğrusal bir seyir izlemiş, artan 
azot dozları 1000 tane ağırlığını azaltmıştır. Genç (1977) genel olarak azottaki doz artışının 
kardeşlenme ve başak sayısını arttırdığını fakat başakları küçülterek başaktaki tane sayısını ve 
tane ağırlığını azalttığını açıklamıştır.  

-Fosfor dozları çeşitlerin hektolitre ağırlıklarını önemli (p<0.01) derecede etkilemiş ve en 
yüksek hektolitre ağırlığına Kate A-1 için 4 kg/da saf fosfor dozunda, Marmara 86 için ise 0 kg/da 
saf fosfor dozunda ulaşılmıştır. Azot dozları da çeşitlerin hektolitre ağırlıklarını önemli (p<0.01) 
derecede etkilemiş, bu etki Kate A-1 için kübik ve Marmara 86 için linear bir yapı sergilemiştir. En 
yüksek hektolitre ağırlığına Kate A-1 için 0, 12 ve 24 kg/da saf azot dozunda, Marmara 86 için ise 0 
kg/da saf azot dozunda ulaşılmıştır.  

Sakarya'da artan azot dozları ile hektolitre ağırlığı azalırken, Pamukova'da artan dozlar 
hektolitre ağırlığını arttırmıştır. Bu durum iki lokasyon arasındaki iklim farklılığının etkisini açıkça 
ortaya koymaktadır. Sakarya'da genellikle buğdayın mısır bitkisini izlemesi, yağışlı ve rutubetli 
ortamın çeşitli mantari hastalıkları (başakta fusarium çürüklüğü vb.) arttırması sonucu buğday 
taneleri buruşuk ve cılız kalmakta ve sonuç olarak hektolitre ağırlığı azalmaktadır. Bu durum 
Pamukova yöresinde görülmemekte, düşük rutubet ve güneşli gün sayısı fazlalığı nedeniyle 
hastalık etmenleri buğday için etkili olabilecek seviyeye ulaşamamaktadır. Genç ve ark. (1987) 
hektolitre ağırlıklarının iklim koşullarından önemli derecede etkilendiğini belirtmişlerdir. Mustatea et 
al. (1996) yaptıkları çalışmalar sonucunda kötü veya beklenmeyen iklim koşulları ve hastalık 
etmenlerinin hektolitre ağırlığını azalttığını ifade etmişlerdir. 

Verim: Her iki lokasyon ve üç yıl üzerinden birleşik değerlendirmelerde çeşitler dikkate 
alındığında çeşitxfosfor ilişkisi önemsiz fakat çeşitxazot ilişkisi önemli (p<0.01) olup, farklı fosfor ve 
azot dozlarında elde edilen ortalama tane verimleri Çizelge 8’de verilmiştir.  
 
Çizelge 5. İki ekmeklik buğday çeşidinin 5 farklı fosfor (p) ve azot (n) dozunda elde edilen 3 yıllık 
birleştirilmiş ortalama tane verimleri (kg/da). 

Çeşit P0 P4 P8 P12 P16 AÖF 

   Kate A-1 556,3 561,2 554,8 539 559,5   

   Marmara-86 532,7 527,3 527,7 540,4 555,6   

     N0 N6 N12 N18 N24   

   Kate A-1 432,1 e 511,1 d 572,4 c 617,1 b 638,1 a 15,51 

   Marmara-86 408,9 e 489,4 d 562,1 c 598,9 b 624,2 a 15,51 
Not: Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemsizdir.  

Kaynak: Özseven ve Bayram 2003 

 
Bu değerlendirmeye göre, azot dozlarının çeşitlerin tane verimlerine etkisi önemli bulunmamış, 

yani çeşitler azot dozlarından benzer şekilde etkilenmiştir. En yüksek tane verimine hem Kate A-1 
için hem de Marmara 86 için 24 kg/da saf azot dozunda ulaşılmıştır.  

Tane veriminin azot faktöründen önemli (p<0.01) derecede etkilendiği, buna karşılık çeşit ve 
fosfor faktörlerinden etkilenmediği belirlenmiştir. Fosfor faktörünün etkisinin önemsiz oluşu 
nedeniyle fosfor ilişkilerinin tümü önemli bulunmamıştır.  

Hem Sakarya ve hem de Pamukova lokasyonlarında azot dozları arttıkça tane verimlerinin 
arttığı görülmektedir. En yüksek tane verimine tüm yıllarda ve her iki lokasyon da her iki çeşit için 
24 kg/da N dozunda ulaşıldığı halde Kate A-1 çeşidinde Pamukova lokasyonunda ve Marmara 86 
çeşidinde Sakarya lokasyonunda 18 ve 24 kg/daN uygulamasından alınan tane verimi değerlerinin 
aynı istatistik grupları içinde yer alması, çeşitlerin farklı yetiştirilme bölgelerine farklı uyumunu 
göstermektedir. 
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Şekil 1. Kate A-1 çeşidinin sakarya ve pamukova’da azotxverim ilişkisi (Özseven ve Bayram 2003)  
 
Kate A-1 çeşidine ilişkin azotxverim ilişkisi Şekil-1'de ve Marmara 86 azotxverim ilişkisi Şekil 

2'de verilmiş ve regresyon eğrileri belirtilmiştir. 2000 yılı Eylül ayı ürün ve gübre fiyatları esas 
alınmış  

(Amonyum Nitrat (%26): 88500 TL/kg, Amonyum Sülfat (%21): 83500 TL/kg ve Buğday 
(Ortalama) : 90000 TL/kg) ve Y=a+bx+cx2 denkleminden yararlanılarak net gelir hesaplamaları 
yapılmıştır (Alagöz, 1991).  

Çizelge 6‘da bu hesaplamalar ile elde edilen denklemler, lokasyonlar ve çeşitler bazında 
verilmiş, determinasyon katsayısı ve ekonomik azot dozları belirtilmiştir. Net gelir hesabı için 
yapılan analizlere göre en ekonomik azot dozları Kate A-1 için  

Sakarya'da 21 kg/da N ve Pamukova'da 20 kg/da N ve Marmara 86 için Sakarya'da 18 kg/da 
N ve Pamukova'da (hesaplama yolu ile elde edilmiştir) 26 kg/da N olduğu belirlenmiştir (Özseven 
ve Bayram 2003) .  

Fosforlu gübre dozlarının etkisi tane verimi bakımından önemsiz olmakla beraber hektolitre 
ağırlığı gibi denemede yer alan diğer bazı karakterler üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Bu 
nedenle topraktaki fosfor miktarına bağlı olmakla beraber 4 kg/da saf fosfor uygulamasının buğday 
bitkilerinin gelişmesine ve sonuçta verimin artmasına katkıda bulunacağı sonucuna varılmıştır. 
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Şekil 2. Marmara 86 Çeşidinin Sakarya ve Pamukova'da AzotxVerim İlişkisi (Özseven ve Bayram 
2003) 
 

Bu çalışma sonucunda tavsiye edilebilecek ekonomik optimum azot dozu Kate A-1 çeşidi için 
Sakarya'da 21 kg/da N ve Pamukova'da 20 kg/da N ve Marmara 86 çeşidi için ise Sakarya'da 18 
kg/da N ve Pamukova'da 26 kg/da N olarak belirlenmiştir. Bu değerler her yıl değişen girdi 
fiyatlarına göre yeniden hesaplanmalıdır.  
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Çizelge 6. Kate A-1 ve Marmara 86 çeşitlerine ait sakarya ve pamukova lokasyonları için eğilim 
denklemleri,  determinasyon katsayıları ve ekonomik azot dozları. 

Yer Çeşit Eğilim Denklemi Determinasyon 
Katsayısı 

Ekonomik 
Azot Dozu 

Kate A-1 Y= 440,86 + 15,314x - 0,2659x2 R2 = 1 210 kg/ha 
Sakarya 

Marmara 86 Y= 433,91 + 16,929x - 0,3651x2  R2 = 0,9933 180 kg/ha 
Kate A-1 Y= 422,23 + 14,557x - 0,2579x2  R2 = 0,9996 200 kg/ha 

Pamukova 
Marmara 86 Y= 380,77 + 15,043x - 0,2143x2 R2 = 0,9995 260 kg/ha 

(Özseven ve Bayram 2003) 

 
3. Sonuç 

 
Genel olarak, uygulama güçlükleri nedeniyle, agronomi denemeleri çok lokasyonlu olarak 

kurulmamaktadır. Ancak, denemelerin özellikle buğday yetiştirilen bölgeleri temsil eden yerlerde 
çok lokasyonlu olarak kurulması gerekliliği elde edilen farklı sonuçlardan da anlaşılmaktadır. 
Deneme lokasyonlarının iklim benzerliği nedeniyle Sakarya'da belirlenen optimum tohum miktarları 
ile fosforlu ve azotlu gübre ihtiyaçları Kocaeli,  Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce (Bolu) için 
önerilebilirken; Pamukova'da tespit edilen optimum tohum miktarları ile fosforlu ve azotlu gübre 
ihtiyaçları da Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Osmaneli (Bilecik) için önerilebilir. 
Mevcut denemelerin mısır ve ayçiçeği ön bitkileri ile kurulması nedeniyle yukarıdaki önerinin Doğu 
Marmara'da mısır bitkisi üzerine ekilişlerde; Güney Marmara'da ise ayçiçeği bitkisi üzerine 
ekilişlerde göz önüne alınması daha doğru olacaktır. Bölgede yetiştirilen buğday çeşitleri için ön 
bitkiye göre fosfor ve azot ihtiyacının belirlenmesine ihtiyaç olduğu gibi toprak özelliklerinin kısmen 
farklılık gösterdiği Marmara Bölgesi'nin değişik yerlerinde de benzer denemelerin tohum sıklığı 
kombinasyonu ile birlikte kurulması gübre dozu tavsiyelerinin isabetini artıracaktır. 
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Ekmeklik Buğday’da (Triticum aestivum L.) İki - Dört Hafta Vernalizasyon 
Uygulamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri 
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Özet 
 

Bu araştırma 2005 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği’nde 
yürütülmüştür. Araştırmada; Sürak, Yayla-305, Köse 220/33, Kıraç-66, Bezostaja-1, Gerek-79, Gün-91, Demir-
2000 ve Bayraktar-2000 ekmeklik buğday çeşitlerinde; farklı vernalizasyon süreleri (  kontrol, 2 hafta ve 4 
hafta vernalizasyon uygulaması ) uygulanmıştır. Vernalizasyon uygulamalarının ekmeklikbuğday çeşitlerinde; 
çıkış gün sayısı, sapa kalkma gün sayısı, başaklanma gün sayısı, hasat gün sayısı, bitki boyu, fertil kardeş 
sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane verimi, bin tane ağırlığı ve birim alan tane verimi 
üzerine etkileri araştırılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre; vernalizasyon uygulamalarının çıkış, sapa kalkma, hasat gün sayıları, bitki 
boyu, fertil kardeş sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı ve başakta tane verimi üzerine etkileri önemsiz 
bulunurken, çeşitlerin vernalizasyon sürelerine tepkileri farklılık göstermiştir Kıraç-66, Bezostaja-1, Gerek-79, 
Gün-91, Demir-2000 ve Bayraktar-2000 çeşitlerin En yüksek verim değerlerine 4 hafta vernalizasyon 
uygulamasında ulaşmış,Yayla-305 çeşiti 2 hafta vernalizasyon uygulaması, Sürak ve Köse çeşitleri ise 
vernalizasyon uygulanmayan kontrol parsellerinde en yüksek verim değerleri elde etmişlerdir. Kontrol 
gurubunda verim değerleri 48.0 - 447.7 kg/da arasında değişirken, bu değerler sırası ile  2 ve 4 hafta 
vernalizasyon uygulamasında 93.2 - 410.8  kg/da ve 84.1 -  450.3 kg/da olarak değişmiştir. Bezostaja-1, 
Yayla-305 ve Bayraktar-2000 çeşitleri 4 hafta süreyle vernalize edilmelerine rağmen oldukça düşük değerler 
vermiş, bu çeşitler için 4 hafta vernalizasyon uygulamasının yeterli olmadığı saptanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler:  Buğday, Vernalizasyon, Gelişme dönemleri, Verim, Verim öğeleri. 
 

 
The Effects of Vernalization to Periods of Development and Yield of Some 

Bread Wheat Varieties (Triticum aestivum L.) 
 

Abstract 
 

This research was carried out at the Research and Training Farm of Agricultural Faculty, University of 
Ankara in 2005.Different vernalization applications (control, 4 and 6 weeks) were applied for bread wheat 
cultivars Sürak, Yayla-305, Köse 220/33, Kıraç-66, Bezostaja-1, Gerek-79, Demir-2000 and Bayraktar-2000 in 
this research. Effects of vernalization applications were examined for days to emergence, days to booting, 
days to heading, days to harvest maturity, plant height, number of fertile tillers per plant, spike length, number 
of grain per spike, seed yield per spike, one thousand grain weight and grain yield. 

According to the results ot the study ; there were no statistically differences regarding the emergence, 
booting, number of harvest day, planth height, number of fertil tillers per plant, spike length, number of grain 
per spike and  seed yield per spike, but the cultivars showed different responses to vernalization time. Kıraç-
66, Bezostaja-1, Gerek-79, Gün-91, Demir-2000 and Bayraktar-2000 gave the highest yield for 4 weeks 
vernalization application. However, Yayla-305 and both Sürak and Köse showed the highest yield for 2 weeks 
vernalization and control (no vernalization) respectively. Yield of control group fluctuated between 48.0 - 447.7 
kg/da,  the yields for 2 and 4 weeks vernalization were also changed between 93.2 - 410.8  kg/da and 84.1 -  
450.3 kg/da respectively. Although Bezostaja-1, Yayla-305 ve Bayraktar-2000 cultivars were vernalizated for 4 
weeks, they gave too low yield, also, it was found that 4 weeks vernalization time was not advisable for them.  
 
Key Words:  Wheat, Vernalization, Periods of developments, Yield, Yield compenents. 
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1. Giriş 
 
Dünya’da yıllık nüfus artışı 100 milyon civarındadır. Bu nüfus artışına paralel olarak  kişi 

başına düşen tahıl  tüketiminin 1983’ ten sonra kademeli olarak azaldığı (Pimental et al. 1999), 
2005  yılında  2.228  milyar ton olan tahıl üretiminin 2020 yılına  kadar 2.5 milyar ton olması 
gerektiği , (Rosegrant et al. 2001,  Hopfenberg and Pimental 2001) bildirilmiştir. 

Türkiye’de 1990 yılı verilerine göre işlenen alan 24.192 milyon hektardır. Tahıl ekim alanı 
nadas ile beraber bu alanın % 78.7 sini oluşturmaktadır. 2005 verilerine göre Türkiye’de toplam 
tahıl ekim alanı 14,07 milyon hektar, üretimi ise 34,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde 
1990 yılında 9,3 milyon hektar olan buğday ekim alanı ve 14,07 milyon hektar olan tahıl ekim alanı  
günümüzde de aynı sınırlardadır (FAO  2005).Serin iklim tahıllarında verim, metrekare de başak 
sayısı, başaktaki tane sayısı ve ağırlığı ile bin tane ağırlığına bağlıdır. Başaklanma ise doğrudan 
vernalizasyon ile ilişkilidir. Bitkilerin vejetatif gelişme döneminden, generatif döneme geçebilmek 
için gelişmelerinin erken dönemlerinde ihtiyaç duydukları düşük sıcaklık isteklerine Vernalizasyon 
denir. Genotipe göre büyük farklılıklar gösteren vernalizasyon ihtiyacı, sıcaklık ve gün uzunluğuna 
bağlı olarakta  değişebilmektedir (Massle et al. 1989). Vernalizasyon ihtiyacı gösteren buğday 
çeşitleri kışlık olarak ekildiğinde, bu ihtiyaçlarının giderilebildiği koşullarda yazlık çeşitlere göre 
daha yüksek tane verimi sağlayabilmektedirler. Kışlık buğdayın verim yönünden mevcut olan bu 
potansiyelinden yararlanmak amacıyla düşük enlem derecelerine sahip bölgelerde kışlık buğday 
üretimi yapılacaksa vernalizasyona gereksinim duyan bu çeşitlerin bu gereksinimi 
karşılayabilmeleri için kıştan önce ekilmesi gerekmektedir (Akıllı  1997). 

Gardner and Barnett (1990). Buğday çeşitlerinin vernalizasyona tepkilerini inceledikleri. 
araştırmalarında; Mutlak kışlık çeşitlerin. başaklanma için 6-8 hafta soğuğa ihtiyaç gösterdiğini, 
YarI kışlık çeşitlerin soğuk ile uyarıldıklarında, kontrole göre 2 yada 4 hafta daha erken 
başaklandıklarını, Soğuğa gerek duymayan (nötr) çeşitlerlerin soğuğa maruz bırakıldıkları halde 
uyarılmadıklarını rapor etmişlerdir. 

Ferrara et al. (1995). Suriye’de yaptıkları bir çalışmada buğday genotiplerini sırası ile 4,5,4 
haftalık sürelerde vernalize etmişler ve çeşitlerin uzun vernalizasyon sürelerinde daha erken 
çiçeklendiklerini saptamışlardır. 

Dubcovsky et al. (2001). Vernalizasyon isteğinin genetik mekanizmasını incelemişler ve 5 
nolu kromozomu üzerinde bulunan VRN1 ve VRN2 adlı 2 farklı genin vernalizasyon üzerine 
doğrudan etkisi olduğunu saptamışlardır. 

Yan et al. (2003). VRN1 genini klonlamışlar ve bu genin promotör bölgesinde meydana gelen 
silinmelerin yazlık tipleri oluşturduğunu belirtmişlerdir. 

Yan et al. (2004). Vernalizasyon geni olan VRN2’ nin klonlamasını yapmışlardır. Tahıllarda 
var olan vernalizasyon ihtiyacının tek gen tarafından idare edildiğini belirlemişlerdir. Bu çalışmada; 
bazı ekmeklik buğday çeşitlerinde (Sürak, Yayla-305, Köse 220-33, Kıraç-66, Bezostaja-1, Gerek-
79, Gün-91, Demir-2000, Bayraktar-2000) farklı vernalizasyon sürelerinin bitki gelişimi ve verime 
olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1 Materyal 
 

Araştırmada; farklı dönemlerde tescil edilen dokuz adet ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır.   
Sürak : Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme ıslahı yöntemi 

ile elde edilen çeşit 1953 yılında tescil ettirilmiştir. 
Yayla-305: Biyolojik kışlık bir çeşittir. Doğu Anadolu materyali içinden Eskişehir Tohum Islah 

İstasyonu’nca 1939 yılında seleksiyon ıslahı yöntemi ile elde edilmiştir.  
Köse 220/33 : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından seleksiyon ıslahı metodu 

ile elde edilen çeşit 1939 yılında tescil ettirilmiştir.  
Kıraç-66 : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme ıslahı yöntemi ile 

geliştirilen çeşit Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri için tavsiye edilmiştir.  
Bezostaja-1 : Rusya’nın Kresnodar Bilimsel Zirai Araştırma enstitüsünde melezleme ıslahı 

yöntemi ile taban araziler için geliştirilen çeşit 1968 yılında tescil ettirilmiştir.  
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Gerek-79 : Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme ıslahı yöntemi ile 
geliştirilen çeşit Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri için tavsiye edilmiştir 

Gün-91 : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme ıslahı metodu ile 
elde edilen çeşit 1991 yılında tescil ettirilmiştir.  

Demir-2000 : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme ıslahı metodu 
ile elde edilen çeşit 2000 yılında tescil ettirilmiştir.  

Bayraktar-2000 : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme ıslahı 
metodu ile elde edilen çeşit 2000 yılında tescil ettirilmiştir.  
 
2.2. Yöntem 
 

Araştırma;Tesadüf Blokları Bölünmüş Parseller Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Denemede blok içerisinde vernalizasyon uygulamaları V0, V1 ve V2 olarak sıralanmış 
ve bu alt parsel içine çeşitler sıra ile yerleştirilmişlerdir. Diğer 2 tekerrürde ise uygulamalar ve 
bunlar içinde çeşitler tamamen tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Deneme 1 yıl süre ile yürütülmüştür. 
Kontrol (vernalize edilmeyen) olarak ekilecek çeşitler herhangi bir işleme tabi tutulmadan güneş 
görmeyen ve nem almayacakları bir ortamda tutulmuştur.  Vernalize edilecek tohumlar 12 saat 
nemli ortamda bekletildikten sonra iklim dolabına alınmışlar ve V1 uygulamasında tohumlar iklim 
dolabında +2 °C’de 2 hafta, V2 uygulamasında ise 4 hafta bekletilmişlerdir (Ferrara et al, 1995). 
Vernalizasyon sürecinde tohumlarda herhangi bir morfolojik değişiklik görülmemiştir Denemenin 
ekimi 24/03/2005 tarihinde 6 sıralı Hege deneme mibzeri  ile m2’ye 500 adet tohum düşecek şekilde 
yapılmıştır. Parseller 3 m uzunluğunda ve 1.2 m genişliğindedir. Sıra arası mesafe 20 cm olarak 
uygulanmıştır. Parseller arasında 40 cm, bloklar arasında ise 2 m boşluk bırakılmıştır. Ekimden 
sonra herhangi bir sulama uygulaması yapılmamış,   Orta Anadolu koşullarında buğdayda 
uygulanan genel bakım işlemleri ile hasat ve harman yöntemleri uygulanmıştır. Ekimle birlikte 
dekara 3,00 kg saf N ve 7,68 kg P2O5 (16,7 kg/da DAP) tohum yatağına ve sapa kalkma 
devresinden önce ise dekara 4,4 kg saf N  (Amonyum Nitrat) parsellere elle serpilerek verilmiştir.  
 
2.3. Verilerin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi 
 

Araştırmada ele alınan özelliklere ilişkin verilerin elde edilmesinde; Tosun ve Yurtman (1973), 
Genç (1977) ve Ünver (1995)’in belirttiği yöntemlerden yararlanılmıştır. Gözlemler tüm parsel 
üzerinde yapılırken, bitkisel ölçümler her parselden tesadüfi olarak seçilen 10 bitkide yapılmıştır. 
Araştırma sonunda elde edilen veriler MSTAT-C paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Farklılık gruplandırması Duncan testine göre yapılmıştır (Düzgüneş vd. 1987). 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Araştırma sonuçlarımız topluca değerlendirildiğinde farklı vernalizasyon uygulamaları yapılan 
ekmeklik buğday çeşitlerinde; 

Ekimden çıkışa kadar geçen gün sayısı yönünden, vernalizasyon uygulamaları ve 
vernalizasyon x çeşit interaksiyonu önemsiz, çeşitler arasındaki farklılıklar ise 0.01 düzeyinde 
önemli bulunmuştur. Çıkış gün sayısı 19.1 – 24.00 gün arasında değişmiş, en düşük Köse (220/33) 
çeşidinde, en yüksek ise Kıraç-66 çeşidinde elde edilmiştir(Çizelge1).  

Sapa kalkma gün sayısı yönünden vernalizasyon uygulamaları ve uygulama x çeşit 
interaksiyonu arasındaki farklılıklar önemsiz çıkmış,  çeşitler arasındaki farklılıklar ise 0.01 
düzeyinde önemli bulunmuştur Sapa kalkma gün sayısı 40.6 – 69.2 gün arasında değişmiş, en 
yüksek Yayla-305 çeşitinde, en düşük ise Demir-2000 çeşidinde elde edilmiştir 

Başaklanma gün sayısı yönünden vernalizasyon uygulamaları, çeşit ve vernalizasyon x çeşit 
interaksiyonu arasındaki farklılıklar  0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur.Köse (220/33) çeşiti 
kontrol gurubunda 78.0 gün ile en kısa başaklanma gün sayısına sahip olmuş , vernalizasyon 
uygulamaları sonunda da bu değerler önemli derecede değişmemiştir. En uzun başaklanma 
süresine ise Bezostaja-1 çeşiti yine vernalizasyon uygulanmayan deneme parsellerinde 106.3 gün 
ile sahip olurken vernalizasyon uygulamaları ile bu değerlerde değişim meydana gelmiştir. 
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Vernalizasyon uygulamaları ile Yayla 305, Bezostaja-1 ve Bayraktar-2000 çeşitlerine ait 
başaklanma tarihi değerleri önemli ölçüde değişmişlerdir.  

Hasat gün sayısı yönünden çeşitler arasındaki farklılıklar  0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. 
Vernalizasyon uygulamaları ve vernalizasyon x çeşit interaksiyonu  önemsiz bulunmuştur.  Hasat 
gün sayısına ait veriler 125. 8 – 134.6 gün arasında değişmiştir. En uzun hasat gün sayısı Yayla-
305, en kısa ise Gün-91 çeşidinde ölçülmüştür.  

Bitki boyu yönünden, çeşitler arasındaki farklılıklar  0.01 düzeyinde önemli bulunmuş, 
vernalizasyon uygulamaları ve  vernalizasyon x çeşit interaksiyonu ise önemsiz çıkmıştır.  Bitki 
boyu değerleri 62.5 – 94.4 cm arasında değişmiş, en yüksek bitki boyu Köse (220/33), en düşük ise 
Bezostaja -1 çeşitinde ölçülmüştür.  

Fertil kardeş sayısı yönünden çeşitler arasındaki farklılıklar  0.01 düzeyinde önemli 
bulunmuştur, vernalizasyon uygulamaları ve  vernalizasyon x çeşit interaksiyonu arasındaki farklar 
ise önemsiz bulunmuştur. Araştırmada 1.9 – 4.1 adet arasında değişen fertil kardeş sayıları, en 
düşük Bezostaja-1, en yüksek ise Sürak çeşidinde elde edilmiştir  

Başak uzunluğu yönünden çeşitler arasındaki farklılıklar  0.01 düzeyinde önemli bulunmuş, 
vernalizasyon uygulamaları ve vernalizasyon x çeşit interaksiyonu önemsiz bulunmuştur.Başak 
uzunlukları 7.4 – 10.4 cm arasında değişmiştir. En uzun başak boyu Kıraç-66, en kısa ise 
Bayraktar-2000 çeşidinde ölçülmüştür.  

Başakta tane sayısı yönünden çeşitler arasındaki farklılıklar  0.01 düzeyinde önemli bulunmuş, 
vernalizasyon uygulamaları ve  vernalizasyon x çeşit interaksiyonu önemsiz bulunmuştur.Başakta 
tane sayıları 18.9 – 47.7 adet arasında değişmiştir. en yüksek değer Gün-91 çeşidinde, en düşük 
ise  
Bayraktar-2000 çeşidinde ölçülmüştür. Kıraç-66 ve  Demir-2000 çeşitlerine ait değerlerde Gün-91 
çeşiti ile aynı guruba girmişlerdir. 

Başakta tane verimi yönünden çeşitler arasındaki farklılıklar  0.01 düzeyinde önemli 
bulunurken, vernalizasyon uygulamaları ve vernalizasyon x çeşit interaksiyonu. Önemsiz 
çıkmıştır.Başakta tane verimi 0.59 – 1.49 gram arasında değişmiştir. Çeşit ortalamalarında en 
yüksek başakta tane verimini Gün-91  çeşiti elde ederken Demir-2000 ve Kıraç-66 çeşitleri yine 
yüksek değerler vermişler ve Gün-91 ile aynı guruba girmişlerdir. En düşük değerlere ise 
Bayraktar-2000 çeşiti sahip olmuştur.  

Bin tane ağırlığı yönünden çeşitler ve vernalizasyon x çeşit interaksiyonu arasındaki farklılıklar 
0.01 düzeyinde önemli bulunmuş, vernalizasyon uygulamaları arasındaki farklılıklar ise önemsiz 
çıkmıştır.En yüksek bin tane ağırlığı 4 hafta vernalizasyon uygulanan (V2) Sürak çeşitinde 37.90 g 
ile ölçülmüş yine bunu  vernalizasyon uygulanmayan (V0) Sürak çeşiti 37.88 g ve 2 hafta 
vernalizasyon uygulanan Sürak çeşiti 36.11 g ile takip etmiştir.  En düşük bin tane ağırlığı 
vernalizasyon uygulanmayan (V0 ) Kıraç-66 çeşidinde 27.83 g olarak gözlenmiştir.  

Verim yönünden vernalizasyon uygulamaları, çeşitler  ve vernalizasyon x çeşit interaksiyonu 
0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. En yüksek birim alan tane verimi 4 hafta vernalizasyon 
uygulamasında (V2) Demir-2000 çeşitinde 450.3 kg/da ile elde edilmiştir. Bunu yine  vernalizasyon 
uygulanmayan (V0) Demir-2000 çeşiti 447.7 kg/da ortalama ve 4 hafta vernalizasyon (V2) 
uygulanan Gerek-79 çeşiti 418.3 kg/ izlemektedir. En düşük verim değerleri vernalizasyon 
uygulanmayan (V0) kontrol parselinde 48.0 kg/da  ile Bezostaja-1, 4 hafta vernalizasyon uygulanan 
parsellerde (V1) 84.1 kg/da ile Yayla-305 ve yine vernalizasyon uygulanmayan (V0) parselden  
elde edilen 75.27 kg/da ile Yayla-305 çeşiti izlemiştir.  

Çeşitlerin vernalizasyon uygulamalarına tepkileri çok farklı gerçekleşmiştir. Sürak çeşitinde 
vernalizasyon uygulanmayan (V0) kontrol parselinden 380.0 kg/da gibi bir verim elde edilirken, bu 
değer sırası ile 2 hafta (V1) ve 4 hafta vernalizasyon (V2) uygulamalarında 242.4 kg/da ve 210.5 
kg/da olarak gerçekleşmiştir. Bu değerler Köse çeşitinde ise sırası ile kontrol (V0), 2 (V1), 4 hafta 
(V2) vernalizasyon uygulamalarında; 353.9 kg/da, 191.3 kg/da ve 194.9 kg/da olarak elde 
edilmiştir. Yayla-305 , Demir-2000 ve Gün-91 çeşitlerinde ise vernalizasyon uygulanmayan kontrol 
parsellerine ait verime değerleri, vernalizasyon uygulamaları sonucunda çok fazla bir değişim 
göstermemişlerdir. Bu durum  4 haftalık vernalizasyonun yeterli olmaması yada mutlak kışlık bir 
çeşit olmaması ile açıklanabilir Gerek-79 çeşitinde 2 haftalık vernalizasyon uygulaması ile verimde 
fazla bir değişim görülmez iken 4 hafta vernalizasyon uygulaması ile önemli ölçüde artış meydana 
gelmiştir. Kıraç-66 çeşitinde ise kontrol parseline göre 2 ve 4 haftalık vernalizasyon uygulamaları 
hemen hemen eşit ve önemli verim değerlerine ulaşmışlardır.  Bu durum ise vernalizasyon 
ihtiyacının giderilmesi ile birlikte beklenen verim artışının sağlanması ile açıklanabilir. Bezostaja-1 
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gibi mutlak kışlık olan bir çeşidin vernalizasyon uygulamalarına tepkisi giderek artan bir birim alan 
tane verimi yönünde elde edilmesine karşılık bu değerlerin beklenenden çok aşağıda 
gerçekleşmesi ise vernalizasyon süresinin yeterli olmaması ile açıklanabilir. Bayraktar-2000 
çeşidinde de aynı durum söz konusudur.Artan vernalizasyon süresi ile birlikte başakta tane 
veriminde olduğu gibi birim alan tane veriminin de artması vernalizasyonun etkili olduğunu 
göstermiştir. Ancak, bazı çeşitlerde artan vernalizasyon süresi ile görülen verimde ki negatif 
değişimler her çeşidin vernalizasyon isteğinin ve verdiği tepkinin farklı olması ile izah edilebilir. 
 
4. Sonuç 
 

Araştırma sonuçlarına göre; vernalizasyon uygulamalarının çıkış, sapa kalkma, hasat gün 
sayıları, bitki boyu, fertil kardeş sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı ve başakta tane verimi 
üzerine etkileri önemsiz bulunurken, çeşitlerin vernalizasyon sürelerine tepkileri farklılık göstermiştir 
Kıraç-66, Bezostaja-1, Gerek-79, Gün-91, Demir-2000 ve Bayraktar-2000 çeşitlerin En yüksek 
verim değerlerine 4 hafta vernalizasyon uygulamasında ulaşmış,Yayla-305 çeşiti 2 hafta 
vernalizasyon uygulaması, Sürak ve Köse çeşitleri ise vernalizasyon uygulanmayan kontrol 
parsellerinde en yüksek verim değerleri elde etmişlerdir. Kontrol gurubunda verim değerleri 48.0 - 
447.7 kg/da arasında değişirken, bu değerler sırası ile  2 ve 4 hafta vernalizasyon uygulamasında 
93.2-410.8 kg/da ve 84.1 -  450.3 kg/da olarak değişmiştir. Bezostaja-1, ve Bayraktar-2000 çeşitleri 
4 hafta süreyle vernalize edilmelerine rağmen oldukça düşük değerler vermiş, bu çeşitler için 4 
hafta vernalizasyon uygulamasının yeterli olmadığı saptanmıştır. Sürak ve Köse çeşitleri ise 
vernalizasyon uygulamaları sonucunda verimde önemli düşüş yaşamışlardır. Yayla-305 çeşiti ise 
vernalizasyon uygulamalarına tepki vermemiştir. 
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Çizelge 1. Yapılan ölçümlere ait veriler ve guruplandırmalar 

 
 

  Çıkış Gün Sayısı Sapa Kalkma Gün Sayısı Başaklanma Gün Sayısı 
Vernalizasyon Uygulamaları Vernalizasyon Uygulamaları Vernalizasyon Uygulamaları 

Çeşit  
Kontrol 2 Hafta 4 Hafta

Ortalama 
Kontrol 2 Hafta 4 Hafta 

Ortalama 
Kontrol 2 Hafta 4 Hafta 

Ortalama  

Sürak 22.7 23 22 22.6  b2 49.3 47 45.7 47.3  c3 84.3 d-f4-7 84.0 gh4-8 82.7 fg5-9 83.7 
Yayla-305 19.3 19.7 19.7 19.6  de4 69 69.3 69.3 69.2  a1 104. 3a1 100.0 b2 97.0 bc23 100.4 
Köse (220/33) 19.7 18.7 19 19.1  e4 40 42 41.7 41.2  d4 78.0 h10 80.0 gh8-10 79.0 h910 79 
Kıraç-66 24.3 23.7 24 24.0  a1 49.3 47.7 46.7 47.9  c3 86.3 de45 84.7 d-f4-6 84.7 d-f4-6 85.2 
Bezostaja-1 21.7 22 20.3 21.3  c3 68 60.3 64.3 64.2  b2 106.3 a1 98.7 b23 97.0 bc23 100.7 
Gerek-79 20.3 20.3 20 20.2  d4 47 42.3 46.7 45.3  c3 81.0 gh6-10 80.3 gh7-10 81.0 gh6-9 80.8 
Gün-91 20.3 19.7 20.7 20.2  d4 46.3 46.7 45.7 46.2  c3 87.3 d4 86.7 de45 86.7 de45 86.9 
Demir-2000 20.3 20.7 19.7 20.2  d4 40.7 39.7 41.3 40.6  d4 85.0 d-f4-6 84.3 d-f-67 84.3 d-f4-7 84.6 
Bayraktar-2000 20 20.3 20.3 20.2  d4 68.3 67.7 64 66.7  ab12 100.0 b2 98.0 bc23 95.3 c3 97.8 
Ortalama  21 20.9 20.6 20.8 53.1 51.4 51.7 52.1 90.3 88.5 87.5 88.8 

Hasat Gün Sayısı Bitki Boyu Fertil Kardeş Sayısı 
 

Vernalizasyon Uygulamaları Vernalizasyon Uygulamaları Vernalizasyon Uygulamaları 
Çeşit Kontrol 2 Hafta 4 Hafta

Ortalama 
Kontrol 2 Hafta 4 Hafta 

Ortalama 
Kontrol 2 Hafta 4 Hafta 

Ortalama  

Sürak 129 129.3 128.7 129.0 bc23 90.5 90.6 90.1 90.4 ab12 4.8 3.3 4.3 4.1 a1 
Yayla-305 135.3 133.7 134.7 134.6 a1 66.7 64.1 69.1 66.6 f34 2.1 1.9 2.7 2.2 bc2 
Köse (220/33) 125.3 126.7 128 126.7 cd23 99.2 92.7 91.2 94.4 a1 2.5 2.9 2.7 2.7 b2 
Kıraç-66 130.3 128.3 129 129.2 bc 84.7 89.7 82.9 85.8 bc2 4.2 3.3 3.9 3.8 a1 
Bezostaja-1 136.3 133.3 132 133.9 a1 59.7 65.5 62.3 62.5 f4 1.9 2.3 1.5 1.9 c2 
Gerek-79 127 127.7 126.7 127.1 b-d23 72.1 72.3 73.8 72.7 de3 2.1 2.7 2.2 2.3 bc2 
Gün-91 126 126.3 125 125.8 d3 76.1 76.4 70.9 74.5 d3 2.2 2.0 2.3 2.2 bc2 
Demir-2000 127.7 125 125.3 126. b23 87.1 83 81.4 83.8 c2 2.2 2.6 2.9 2.6 bc2 
Bayraktar-2000 133.3 132.3 134 133.2 a1 66.5 63.3 72.7 67.5 ef34 2.3 2.4 2.3 2.3 bc2 
Ortalama  130 129.2 129.3 129.5 78.1 77.5 77.1 77.6 2.7 2.6 2.7 2.7 
*) harfler 0.05, rakamlar 0.01 düzeyinde farklı gurupları göstermektedir.     
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Çizelge 1 (Devam) 

  Başak Uzunluğu Başakta Tane Sayısı Başakta Tane Verimi 

Vernalizasyon Uygulamaları Vernalizasyon Uygulamaları Vernalizasyon 
Uygulamaları 

Çeşit 
Kontrol 2 Hafta 4 Hafta 

Ortalama
Kontrol 2 Hafta 4 Hafta 

Ortalama 
Kontrol 2 

Hafta 4 Hafta
Ortalama  

Sürak 8.6 9.7 9.5 9.3 b2 24.9 28.3 26.7 26.7 b2 1.03 1.16 1.05 1.08 b2 
Yayla-305 7.7 8.2 8.4 8.1 cd34 24 19.2 22.5 21.9 bc23 0.75 0.57 0.69 0.67 d34 
Köse (220/33) 8.2 8.1 8.9 8.4 c3 21.6 24.1 22.5 22.7 bc23 0.76 0.73 0.75 0.75 cd34 
Kıraç-66 11.3 10.7 10.7 10.9 a1 47 43 39.8 43.3 a1 1.46 1.36 1.27 1.36 a1 
Bezostaja-1 7.2 7.5 8.6 7.8 de34 23.7 23.1 32.2 26.4 b2 0.81 0.88 1 0.89 bc23 
Gerek-79 7.4 7.2 7.8 7.5 e4 25.7 25.6 25.5 25.6 b23 0.69 0.88 0.72 0.77 cd34 
Gün-91 9.4 9.3 9.5 9.4 b2 48.9 46.2 48.1 47.7 a1 1.51 1.45 1.52 1.49 a1 
Demir-2000 9.4 9.5 9.4 9.4 b2 46.9 39.8 42.9 43.2 a1 1.53 1.28 1.44 1.42 a1 
Bayraktar-2000 7.4 7.3 7.3 7.4 e4 21.3 16.9 18.6 18.9 c3 0.66 0.54 0.57 0.59 d4 
Ortalama  8.5 8.6 8.9 8.7 31.6 29.6 31 30.7 1.02 0.98 1 1 
  Bin Tane Ağırlığı Verim     

Vernalizasyon Uygulamaları Vernalizasyon Uygulamaları     
Çeşit  

Kontrol 2 Hafta 4 Hafta 
Ortalama 

Kontrol 2 Hafta 4 Hafta 
Ortalama

    
Sürak 37.88 a1 36.11 a1 37.90 a1 37.3 380.0 bc23 242.4 e-g4-6 210.5 f-h56 227.6     
Yayla-305 29.29 e-ı4-7 28.85 f-ı5-7 27.93 hı67 28.69 87.1 ıj78 93.2 ıj78 84.1 ıj78 88.2     
Köse (220/33) 33.48 b2 30.62 d-f3-6 31.53 cd2-5 31.88 353.9 c3 191.3 h6 194.9 gh6 246.7     
Kıraç-66 27.83 ı7 29.29 e-ı4-7 28.23 g-ı67 28.45 188.8 h6 294.7 d4 296.3 d4 259.9     
Bezostaja-1 29.00 f-ı5-7 30.49 d-f4-7 30.00 d-h4-7 29.83 48.0 j8 120.1 ı7 203.9 f-h56 124     
Gerek-79 28.06 ghı67 27.93 hı67 28.14 g-ı67 28.04 259.3 de45 256.0 c3 418.3 ab12 344.6     
Gün-91 29.00 f-ı5-7 28.25 g-ı67 29.35 e-ı4-7 28.87 230.5 e-gh56 210.4 f-h56 248.5 ef4-6 229.8     
Demir-2000 30.09 d-g4-7 29.91 d-ı4-7 33.17 bc23 31.06 447.7 a1 410.8 ab1-3 450.3 a1 436.2     
Bayraktar-2000 31.83 b-d2-4 31.21 de2-5 31.75 b-d2-4 31.6 113.2 ı7 103.8 ı78 251.0 d-f4-6 156     
Ortalama  30.72 30.3 30.89 30.63 234.3 224.7 262 236.6     
*) harfler 0.05, rakamlar 0.01 düzeyinde farklı gurupları göstermektedir.     
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Ekonomik Göstergeler Bazında Gap Bölgesi Tahıl Üretimindeki Gelişmeler 
 
 

Murat PIÇAK 
 
 

Dicle Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Diyarbakır 
 
 

Özet 
 

GAP Bölgesi Dicle ve Fırat havzalarından oluşan ve Türkiye’nin yaklaşık olarak % 10’unu kapsayan bir 
alandır. Bölge’nin 7,5 milyon ha alanının 3,2 milyon ha’lık kısmı tarımsal üretime elverişlidir. GAP kapsamında 
1995 yılında başlayan sulu tarım ile üretim yapısı ve ilişkilerinde önemli değişimler yaşanmış ve tarımsal 
hasıla artmıştır. Ancak sulu tarımla birlikte mısır ve pamuk üretimi artarken, tahıl üretiminde önemli azalmalar 
olmuştur. Bunun nedeni pamuğun tahıllara nispeten yüksek oranlarda katma değer yaratma gücü ve daha 
organize bir pazara sahip olmasıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: GAP Bölgesi, Tahıl üretimi, Ekonomik gelişme 

 
The Crop Production Development of The Southeastern Anatolian Region 

Project Region on The Basis of The Economical Indicators  
 

Abstract 
 

SARP Region, which comprised Tigris and Fırat districts, is an area covered approximately 10 % of Turkey. The 
3.2 billion hectare of the region (7.5 billion hectare) is usable for agricultural production. Covering the Southeastern 
Anatolian Region Project, the watery cultivation which has begun since 1995, production structure have taken place 
important changing and agricultural production has increased. However the production of the corn and cotton is 
increasing by the watery cultivation, the production of crop is decreasing important rates. Because the cotton, in 
comparison with crop, has power of add value and an organized marketing facility.   
 
Key Words: Southeastern Anatolian Region Project, Crop production, Economical development 

 
1. Giriş   

 
Fırat ve Dicle Havzası’ndan oluşan GAP Bölgesi, 75.308 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye toplam 

yüzölçümünün % 9,7’sini oluşturmaktadır(GAP-BKİ 2002). 
Birçok sektörün temel girdisini teşkil eden tarımsal girdiler açısından GAP Bölgesi’nin önemli 

avantajları bulunmaktadır. GAP Bölgesi 2 yılda 5 ürün alınabilen ve dolayısıyla eşine az 
rastlanabilecek iklim koşullarına ve verimli topraklara sahiptir(GAP-GİDEM ve ABİGEM 2005). GAP 
Bölgesi’nin coğrafi konumu itibariyle Orta ve Yakındoğu, Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerindeki 
talepleri karşılama imkanının bulunması, tarıma öncelik veren kalkınma senaryolarını destekleyici 
niteliktedir. Böylece, gelir kaynakları öncelikle tarımsal üretime bağlı, sürekli net dış göç veren, 
ancak nüfusu ülke ortalamasının üzerinde artan, yetişmiş insan gücü sınırlı olan GAP Bölgesi’nde 
istihdamı artırabilmek için tarım sektörüne öncelik verilmesi kaçınılmazdır.  

GAP Bölgesi’nin sahip olduğu zengin toprak-su kaynakları ve insan potansiyelinin etkin 
kullanılarak Bölge’nin ekonomik açıdan gelişmesi ve GAP’ın Türkiye ekonomisine katkı sağlaması 
ancak entegre proje yaklaşımı ile mümkündür. Çok sektörlü bir kalkınma projesi olarak GAP’ın, 
Bölge’nin mevcut zengin kaynaklarını harekete geçirmesinde tarım sektörü lokomotif görevi 
üstlenmiştir. GAP Master Planı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali, yeraltı ve yerüstü su kaynakları 
ile 1,7 milyon hektar alanın sulanmasını öngörmüş ve Bölge’yi “Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi 
İhracat Merkezi” haline getirmeyi hedeflemiştir (DPT 1990). 
 
2. Materyal ve Yöntem  

 
Bu çalışma hazırlanırken, öncelikle GAP ile ilgili çalışmaları sürdüren GAP-BKİ, GAP-GİDEM, GAP 

Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi kurumların GAP Bölgesi’ndeki tarımsal yapı üzerine 
hazırladıkları çalışmalar derlenmiştir. Daha sonra DİE (TUİK)’nin Tarım İstatistikleri verilerinden 
Bölge’deki tahıl üretimi hakkında bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.        
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3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  
 

Bu çalışmadan elde edilen en önemli bulgu, GAP’ın kapsamındaki sulamalar tarımsal üretim miktarını 
ve üretimden elde edilen katma değeri önemli miktarlarda artırmıştır. Ancak aynı durum tahıl üretimi için 
geçerli değildir. Çünkü pamuk üretiminden elde edilen katma değerlerin tahıllara nispeten daha yüksek 
olması ve pamuğun daha organize bir pazara sahip olması tahıl üretimini olumsuz etkilemektedir.   

 
3.1. GAP Bölgesi’nde Tarımsal Potansiyel ve Gelişmeler   
 

GAP Bölgesi’nde doğal kaynak potansiyeli yüksektir. Yerüstü kaynakları açısından, Fırat ve 
Dicle nehirlerinin yıllık ortalama debisi 53 milyar m³/yıl, nehirlerin ana kol debileri ise sırasıyla, 30 
milyar m³ ile 16,7 milyar m³’tür. Bölge’nin yıllık toplam 46,7 milyar m³ düzeyindeki ana kol akarsu 
potansiyeli, Türkiye’nin toplam akarsu potansiyelinin % 28,5’ini oluşturmaktadır. Bölge’nin yeraltı 
suyu potansiyeli 15 milyar m³ olarak tahmin edilmektedir(GAP-BKİ, GAP Son Durum, 2005).  

Bölgenin toplam arazi varlığı 7.541 bin ha olup, işlemeli tarıma elverişli I., II. ve III. sınıf ve 
kısıtlı işletmeye uygun 649.3 bin ha (IV. sınıf) arazi hesaba katıldığında, Bölge topraklarının % 
43,6’sı tarıma elverişlidir. Tarıma kazandırılabilir taşlı arazi miktarı 266 bin ha’dır ve bunun % 61’i 
Şanlıurfa ili sınırları içerisindedir. Türkiye’deki toplam tarım alanlarının % 11,7’si, çayır-mera 
alanlarının % 10,3’ü, orman-fundalık alanların % 6,2’si GAP Bölgesi’nde bulunmaktadır.   

 
Çizelge 1. GAP Bölgesi arazi varlığı ve kullanım durumu 

GAP Bölgesi Türkiye Bölge / Türkiye 
Arazi Kullanım Şekli 

Alan (ha) (%) Alan (ha) (%) (%) 

Tarım Arazisi 3.290.575 43,6 28.059.379 36 11,7 

Çayır-Mera 2.214.473 29,4 21.506.028 27,6 10,3 

Orman-Fundalık 1.451.185 19,2 23.248.297 29,8 6,2 

Su Yüzeyleri 96.672 1,3 1.159.207 1,5 8,3 

Diğer Araziler 488.095 6,5 3.972.271 5,1 12,3 

Toplam 7.541.000 100,0 77.945.200 100,0 9,7 
Kaynak: GAP-BKİ (1991) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Üretimi ve Tüketimi Artırılması Projesi, TMMOB Ziraat 

Mühendisleri Odası, Ankara. 

 
Bölge’deki yaklaşık 2,1 milyon ha’lık brüt alan sulama potansiyeline sahiptir. Bu Türkiye’nin 

ekonomik olarak sulanabilir arazisinin % 20’sini oluşturmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü, Fırat ve 
Dicle nehir havzalarında, münferit projelerle birlikte, toplam olarak 1,8 milyon ha’lık brüt alanda 
sulama imkanı oluşturacaktır. Buna ek olarak, KHGM projelerinin 200 bin ha ve halk sulamalarının 
ise 100 bin ha brüt alanda sulama potansiyelinin bulunduğu tespit edilmiştir(GAP-BKİ, GAP Son 
Durum, 2005).  

Türkiye’nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük yatırımı olarak tanımlanan GAP’ın sulama 
projeleri tamamlandığında şimdiye kadar devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan 
sulu tarıma açılmış olacaktır. Böylece GAP’ın meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi 
potansiyeli, Bölge’de ekonomik hasılayı 4,5 kat artıracak, Bölge nüfusu 8,6 milyona ulaştıracak ve 
Bölge halkının yaklaşık 3,5 milyonuna iş imkanı sunacaktır(Anonymous 2005).     

GAP Bölgesi’nin kırsal alanı agro-ekolojik yapılara ve üretim imkanlarına sahip bulunmaktadır. 
Sulama alanları ile sulama dışı alanların gelir yapıları farklı potansiyel taşıdığı gibi söz konusu 
bölgelerin alt bölgeleri de farklı gelir imkanlarına sahip bulunmaktadır. GAP-BKİ tarafından 
Bölge’nin 7 iline bağlı 21 köyünde gerçekleştirilen sınırlı bir gözlem çalışmasının sonuçlarına göre, 
dağlık bölgelerdeki köylerin gelir düzeyi, ovalarda ve sınırlı alanlarda sulama imkanına sahip 
bulunan köylerdeki gelirin 1/3’ü düzeyini ancak yakalayabilmektedir. Bu bağlamda, sadece işletme 
ve köy düzeyinde sürdürülecek kalkınma faaliyetlerinin sınırlı sonuçlar vereceği ortaya çıkmakta, 
bu nedenle benzerlik gösteren kırsal alt bölgeler düzeyinde kalkınmanın ekonomik ve sosyal birçok 
dinamiğe dayandırılması ihtiyacı doğmaktadır. Özellikle, kamu hizmetlerini bütünleştiren ve eş 
zamanlı sunulmasına imkan veren kalkınma programlarının katılımcı bir süreçle hayata geçirilmesi 
gerekmekte, böylece katılımcı kırsal kalkınma programı önem kazanmaktadır. 
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GAP Bölgesi ekonomisinin lokomotif sektörü tarımdır(GAP-GİDEM ve ABİGEM 2005). Bitkisel 
üretim alanları içerisinde en fazla üretim alanına sahip üretim dalı tahıllardır. Tahılları sırasıyla 
baklagiller, endüstri bitkileri, meyveler, sebzeler, yağlı tohumlular ve yumru bitkiler 
izlemektedir(GAP-BKİ 2005). Bölgedeki kuru tarım alanlarında buğday-nadas-buğday, buğday-
mercimek-buğday, buğday-nadas-arpa ekim nöbeti uygulaması yaygın olarak görülürken; sulu 
tarım alanlarında ise her yıl pamuk ekimi yapılmakta, kısmen de pamuk-buğday münavebesi 
uygulanmaktadır(Karlı 2001). Bölge’de gerçekleştirilen ürün deseninde sulu tarım alanlarında 
pamuk başat üründür. Bu alanların % 85’inde pamuk üretimi yapılmaktadır. Bunun oluşmasında, 
üretim sonunda elde edilen yüksek katma değer ve diğer ürünlere göre organize satış piyasalarına 
sahip olması önemli faktörlerdir.  

Bölge’de tarımsal girdi ve makine kullanımında olumlu değişimler yaşanmış; 1985 yılında 26. 
488 olan traktör sayısı, 2001 yılında % 45,46’lık artışla 48.567’ye çıkmıştır(Başbakanlık GAP-BKİ 
2005).  

Aşağı Fırat Projesi kapsamında yer alan Şanlıurfa-Harran Ovaları sulama alanında, kuru 
tarımdan sulu tarıma geçişle birlikte, üretim yapısı ve ilişkilerinde önemli değişimler yaşanmış ve 
tarımsal hasıla artmıştır. Bazı ürünlerin verimliliğinde görülen artışlar, özellikle sulu tarım 
koşullarında yetiştirilen pamuk ve mısırda önemli sayılabilecek düzeylere varmıştır. 

 
Çizelge 2. Örnek alan olarak alınan Harran Ovası’nda sulamalar sonucu ortaya çıkan gayri safi 
tarımsal üretim değerleri ve katma değerler 

GSÜD Katma Değer 
Yıllar 

Milyon $/Yıl $/Ha $/Kişi Milyon $/Yıl $/Ha $/Kişi 

Sulama Öncesi 31.50 1.050 1.044 18.0 600 596 

1995 65.4 2.180 2.168 49.8 1.661 1.652 

1996 87.5 2.187 2.229 67.4 1.685 1.717 

1997 125.8 2.097 1.896 100.6 1.667 1.516 

1998 178.8 1.987 2.388 148.8 1.653 1.987 

1999 199.0 1.932 2.185 160.1 1.554 1.748 

Kaynak: GAP-BKİ (2001) 2000 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara. 
∗GSÜD: Üretim Miktarı * Ürün Fiyatı 
**Katma Değer: GSÜD – Üretim Giderleri 

 
GAP Bölgesi’nde yeraltı sulama alanları dahil olmak üzere, tüm kamu sulama alanlarında 30 

adet sulama birliği kurulmuştur. Sulama birliklerinin kontrol ettiği sulama alanları 200 bin ha 
civarındadır. Sulama alanlarında, su yönetimine ilişkin olarak kamu eğitim-yayım-demonstrasyon 
programları (GAP-İBY) uygulanmaktadır. Kırsal eğitim-yayım çalışmalarının nihai amacı, etkili ve 
katılımcı kamu yayımı yanında, özel üretici ve örgüt temeline dayalı kurumsallaştırılmış çiftçi 
örgütleri yayımıdır(GAP-BKİ, GAP Son Durum, 2005).   

Bölgedeki tarım işletmelerinde dengesiz toprak mülkiyeti yapısı halen önemini korumakla 
birlikte iki boyutlu bir gelişme ortaya çıkmıştır. “Reel Parçalanma” yoluyla büyük işletmeler 
parçalanmakta; bunun yanında, tapu kayıt sistemi, miras veya devir yoluyla intikal eden arazilerin 
nihai mülkiyet durumuna göre yenilenmektedir. Bölgedeki tarım işletmelerinin % 45,3’ü 1-49 dekar, 
% 37,2’si 50-199 dekar, %11,8’i 200-499 dekar, % 2,9’u 1000 dekar ve daha geniş büyüklüktedir. 
Toplam tarım alanlarının söz konusu işletmelere dağılımı birinci gruptakilere % 5,9, ikinci 
gruptakilere % 23,5, üçüncü gruptakilere % 20,9, dördüncü gruptakilere % 11,6, beşinci 
gruptakilere % 38,1 şeklindedir(Karlı, 2001). Şanlıurfa-Harran sulama alanında GAP-BKİ tarafından 
gerçekleştirilen çalışmada toprak sahiplerinin % 33’ünün tapuya sahip bulunmadıkları belirlenmiştir. 
Toprak dağılımındaki bu dengesizlikten dolayı, kırsal kesimde topraksız, az topraklı ve geçimlik 
toprağı olan haneler yüksek oranlarda bulunmaktadır. Ayrıca marabacılık, yarıcılık, ortakçılık, 
icarcılık, gündelik ve mevsimlik tarım işçiliği, civelek, traktör müteahhitliği, rıpçılık, azap gibi çeşitli 
toprak işletme biçimleri ve çalışma sistemlerinden bir kısmı azalmasına rağmen, halen devam 
etmektedir(Özer 1993). 
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3.2. GAP Bölgesi Tahıl Üretiminin Çeşitli Göstergelerle Analizi  
 

GAP Bölgesi buğday üretiminin Türkiye içindeki payı ekilen alan bakımından 1985 yılında % 
11,56 iken, 2000 yılında % 11,06’ya gerilemiştir. Bölgedeki buğday üretiminin Türkiye içindeki payı 
1985 yılında % 10,29 iken, 2000 yılında % 7,24’e gerilemiştir. Buğday üretiminde Bölge’nin 
ortalama verimliliği 1.628 kg/ha iken, Türkiye ortalaması 2.021 kg/ha’dır. Bölgedeki buğday 
üretiminden elde edilen GSÜD’nin Türkiye içindeki payı 1985 yılında % 10,64 iken 2000 yılında % 
7,41’e gerilemiştir. 
 
Çizelge 3. Türkiye ve GAP Bölgesi buğday üretimi 

 Yıllar Ekilen Alan 
(Ha) Üretim (Ton) Verim 

(Kg/Ha) 
Fiyat 

(TL/Kg) 
GSÜD 

(Milyon TL) 
1985 1.080.941 1.748.777 1.618  119.330 
1990 1.040.440 1.720.360 1.653  885.223 
1995 1.042.330 1.852.185 1.777  17.910.561 

GAP 
Toplam 

2000 1.039.378 1.520.807 1.463  155.647.146 
1985 9.350.000 17.000.000 1.818 66 1.122.000 
1990 9.450.000 20.000.000 2.116 515 10.300.000 
1995 9.400.000 18.000.000 1.915 8.686 156.341.208 

Türkiye 
Toplam 

2000 9.400.000 21.000.000 2.234 100.024 2.100.502.442 
1985 11,56 10,29   10,64 
1990 11,01 8,60   8,59 
1995 11,09 10,29   11,46 

GAP’ın 
Payı (%) 

2000 11,06 7,24   7,41 
Kaynak: GAP İl İstatistikleri (1950-1998); DİE (2000) Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer); GAP-BKİ (2005) Dünyada, 

Türkiye’de ve GAP’ta Tarım, Ankara. 
 

GAP Bölgesi arpa üretiminin Türkiye içindeki payı ekilen alan bakımından 1985 yılında % 
17,55 iken, 2000 yılında % 14,65’e gerilemiştir. Bölgedeki arpa üretiminin Türkiye içindeki payı 
1985 yılında % 16,98 iken, 2000 yılında % 9,48’e gerilemiştir. Arpa üretiminde Bölge’nin ortalama 
verimliliği 1.863 kg/ha iken, Türkiye ortalaması 2.113 kg/ha’dır. Bölgedeki arpa üretiminden elde 
edilen GSÜD’nin Türkiye içindeki payı 1985 yılında % 17,98 iken, 2000 yılında % 10,97’ye 
gerilemiştir.   
 
Çizelge 4. Türkiye ve GAP Bölgesi arpa üretimi 

 Yıllar Ekilen Alan (Ha) Üretim (Ton) Verim (Kg/Ha) Fiyat (TL/Kg) 
GSÜD 

(Milyon TL) 
1985 587.894 1.103.786 1.878  56.622 
1990 605.108 1.304.213 2.155  531.860 
1995 675.854 1.324.896 1.990  8.955.529 

GAP Toplam 

2000 531.767 758.628 1.427  70.892.320 
1985 3.350.000 6.500.000 1.940 54 315.000 
1990 3.350.000 7.300.000 2.179 407 2.987.583 
1995 3.525.000 7.500.000 2.128 6.418 48.137.788 

Türkiye Toplam 

2000 3.629.000 8.000.000 2.204 80.765 646.116.857 
1985 17,55 16,98   17,98 
1990 18,06 17,87   17,80 
1995 18,89 17,67   18,60 

GAP’ın Payı (%) 

2000 14,65 9,48   10,97 
Kaynak: GAP İl İstatistikleri (1950-1998); DİE (2000) Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer); GAP-BKİ (2005) Dünyada, 

Türkiye’de ve GAP’ta Tarım, Ankara. 
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GAP Bölgesi mısır üretiminin Türkiye içindeki payı ekilen alan bakımından 1985 yılında % 0,63 
iken, 2000 yılında % 1,73’e yükselmiştir. Bölgedeki mısır üretiminin Türkiye içindeki payı 1985 
yılında % 0,44 iken, 2000 yılında % 2,07’ye yükselmiştir. Mısır üretiminde Bölge’nin ortalama 
verimliliği 3.398 kg/ha iken, Türkiye ortalaması 3.816 kg/ha’dır. Bölgedeki mısır üretiminden elde 
edilen GSÜD’nin Türkiye içindeki payı 1985 yılında % 0,55 iken, 2000 yılında % 2,68’e yükselmiştir. 
 
Çizelge 5. Türkiye ve GAP Bölgesi mısır üretimi 

 Yıllar Ekilen Alan 
(Ha) 

Üretim 
(Ton) 

Verim 
(Kg/Ha) 

Fiyat 
(TL/Kg) 

GSÜD 
(Milyon TL) 

1985 3.578 8.297 2.319  558 
1990 2.507 6.503 2.594  2.791 
1995 2.371 8.869 3.741  78.044 

GAP Toplam 

2000 9.619 47.504 4.939  6.553.374 
1985 567.000 1.900.000 3.351 53 100.700 
1990 515.000 2.100.000 4.078 501 1.052.773 
1995 515.000 1.900.000 3.689 8.466 16.086.119 

Türkiye Toplam 

2000 555.000 2.300.000 4.144 106341 244.583.318
1985 0,63 0,44   0,55 
1990 0,49 0,31   0,27 
1995 0,46 0,47   0,49 

GAP’ın Payı 
(%) 

2000 1,73 2,07   2,68 
Kaynak: GAP İl İstatistikleri (1950-1998); DİE (2000) Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer); GAP-BKİ (2005) Dünyada, 

Türkiye’de ve GAP’ta Tarım, Ankara. 
 

GAP Bölgesi darı üretiminin Türkiye içindeki payı ekilen alan bakımından 1985 yılında % 
49,54 iken, 2000 yılında % 32,33’e gerilemiştir. Bölgedeki darı üretiminin Türkiye toplam üretimi 
içindeki payı 1985 yılında % 42,57 iken, 2000 yılında % 18,11’e gerilemiştir. Darı üretiminde 
Bölge’nin ortalama verimliliği 1.070 kg/ha iken, Türkiye ortalaması 1.621 kg/ha’dır. Bölgedeki darı 
üretiminden elde edilen GSÜD’nin Türkiye içindeki payı 1985 yılında % 37,41 iken, 2000 yılında % 
15,10’a gerilemiştir.  

 
Çizelge 6. Türkiye ve GAP Bölgesi darı üretimi 

 Yıllar Ekilen Alan 
(Ha) 

Üretim 
(Ton) 

Verim 
(Kg/Ha) 

Fiyat 
(TL/Kg) 

GSÜD 
(Milyon 

TL) 
1985 3.963 6.385 1.611  477 
1990 2.130 1.663 781  1.330 
1995 1.414 1.268 897  9.586 

GAP Toplam 

2000 970 960 990  121.920 
1985 8.000 15.000 1.875 85 1.275 
1990 4.500 6.200 1.378 773 4.790 
1995 4.100 6.000 1.463 8.962 52.154 

Türkiye Toplam 

2000 3.000 5.300 1.767 152.326 807.328 
1985 49,54 42,57   37,41 
1990 47,33 26,82   27,77 
1995 34,49 21,13   18,38 

GAP’ın Payı 
(%) 

2000 32,33 18,11   15,10 
Kaynak: GAP İl İstatistikleri (1950-1998); DİE (2000) Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer); GAP-BKİ (2005) Dünyada, 

Türkiye’de ve GAP’ta Tarım, Ankara. 

 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

672 

GAP Bölgesi pirinç üretiminin Türkiye içindeki payı ekilen alan bakımından 1985 yılında % 
5,77 iken, 2000 yılında % 3,8’e gerilemiştir. Bölgedeki pirinç üretiminin Türkiye içindeki payı 1985 
yılında % 3,93 iken, 2000 yılında % 2,07’ye gerilemiştir. Pirinç üretiminde Bölge’nin ortalama 
verimliliği 1.889 kg/ha iken, Türkiye ortalaması 2.960 kg/ha’dır. Bölgedeki pirinç üretiminden elde 
edilen GSÜD’nin Türkiye içindeki payı 1985 yılında % 4,36 iken, 2000 yılında % 3,92’ye 
gerilemiştir.  

 
Çizelge 7. Türkiye ve GAP Bölgesi pirinç üretimi 

 Yıllar Ekilen Alan 
(Ha) 

Üretim 
(Ton) 

Verim 
(Kg/Ha) Fiyat (TL/Kg) 

GSÜD 
(Milyon TL) 

1985 3.578 6.360 1.778  1.978 
1990 2.556 4.622 1.808  11.329 
1995 2.142 4.288 2.002  157.157 

GAP Toplam 

2000 2.206 4.344 1.969  2.142.853 
1985 62.000 162.000 2.613 280 45.360 
1990 53.000 138.000 2.604 2.211 305.150 
1995 50.000 150.000 3.000 28.228 4.236.037 

Türkiye Toplam 

2000 58.000 210.000 3.621 260.414 54.664.617 
1985 5,77 3,93   4,36 
1990 4,82 3,35   3,71 
1995 4,28 2,86   3,71 

GAP’ın Payı 
(%) 

2000 3,80 2,07   3,92 
Kaynak: GAP İl İstatistikleri (1950-1998); DİE (2000) Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer); GAP-BKİ (2005) Dünyada, 

Türkiye’de ve GAP’ta Tarım, Ankara. 
 

GAP Bölgesi çavdar üretiminin Türkiye içindeki payı ekilen alan bakımından 1985 yılında % 
0,06 iken 2000 yılında % 0,0’a gerilemiştir. Bölgedeki çavdar üretiminin Türkiye içindeki payı 1985 
yılında % 0,07 iken 2000 yılında % 0,0’a gerilemiştir. Çavdar üretiminde Bölge’nin ortalama 
verimliliği 1.060 kg/ha iken, Türkiye ortalaması 1.608 kg/ha’dır. Bölgedeki çavdar üretiminden elde 
edilen GSÜD’nin Türkiye içindeki payı 1985 yılında % 0,06 iken 2000 yılında % % 0,0’a gerilemiştir.   
 
Çizelge 8 Türkiye ve GAP Bölgesi çavdar üretimi 

 Yıllar Ekilen Alan 
(Ha) 

Üretim 
(Ton) 

Verim 
(Kg/Ha) 

Fiyat 
(TL/Kg) 

GSÜD 
(Milyon TL)

1985 149 265 1.779  12 
1990 10 5 500  2 
1995 10 9 900   

GAP Toplam 

2000      
1985 240.000 360.000 1.500 52 18.720 
1990 158.000 240.000 1.519 390 93.567 
1995 146.000 240.000 1.644 5.641 1.353.839 

Türkiye 
Toplam 

2000 147.000 260.000 1.769 70.681 18.377.170
1985 0,06 0,07   0,06 
1990 0,01 0,00   0,00 
1995 0,00 0,00   0,00 

GAP’ın Payı 
(%) 

2000 0,00 0,00   0,00 
Kaynak: GAP İl İstatistikleri (1950-1998); DİE (2000) Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer); GAP-BKİ (2005) Dünyada, 

Türkiye’de ve GAP’ta Tarım, Ankara. 
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4. Sonuç ve Öneriler  
 
Birçok tarımsal ürünün verimli bir şekilde yetiştirilebileceği iklim şartlarına sahip olan GAP 

Bölgesi’nde sulama projelerinin tam olarak hayata geçirilmesiyle, tarıma dayalı sanayi dallarına 
önemli miktarda hammadde kaynağı sağlanacaktır. Sulu tarımsal üretimde gübre, tarımsal ilaç, 
tarımsal alet makine vb. girdilere daha fazla ihtiyaç duyulduğundan, bu girdileri üreten tarıma bağlı 
sanayi dalları da gelişme imkanı bulacaktır.     

GAP Bölgesi ekonomisinin lokomotif sektörü tarımdır. Bölgedeki bitkisel üretim alanları 
içerisinde en fazla üretim alanına sahip üretim dalı tahıllardır. Bölgedeki kuru ve sulu tarım 
alanlarında buğday ekimi halen yoğun olarak uygulanmaktadır. Bölgede 1995 yılına kadar bazı 
tahıl çeşitleri yoğun olarak üretilirken; 1995 yılında sulamaların başlamasıyla birlikte, kuru 
koşullarda yetiştirilen tahıl ekim alanları azalmış; buna paralel olarak sulama gerektiren pamuk ve 
sebze ekiliş alanları ve üretimleri artmıştır.   

GAP Bölgesi’nde genel olarak tahıl üretiminde bir azalma söz konusu iken, mısır üretimi artma 
eğilimi göstermektedir. Bölgede çavdar üretimi 1995 yılına kadar devam etmiş, ancak bu üretim 
ekonomik açıdan önemsiz bir seviyededir.  

GAP Bölgesi’nde tahıl üretimindeki azalmanın en önemli nedeni, sulamaların başlamasıyla 
birlikte pamuk ve sebze üretiminin artmasıdır. Pamuk üretimi sonunda elde edilen katma değerlerin 
tahıllara nispeten yüksek olması ve organize satış piyasalarına sahip bulunması nedenleriyle Bölge 
üreticileri tarafından tercih edilmektedir.  

Ancak 1999-2000 yıllarında Türkiye’de yaşanan ekonomik olumsuzluklar ve özellikle aynı 
yıllarda GAP Bölgesi’nde yaşanan kuraklıktan dolayı, GAP Bölgesi 2000 yılı tahıl üretim verileri 
ortalamalardan daha düşük seviyededir.    
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Erzurum Ovası Koşullarına Uygun Silaj Amaçlı Mısır Çeşitlerinin 
Belirlenmesi. 

II. Verim ve Verim Unsurları 
 
 

Özcan ÇAĞLAR  Sancar BULUT  Fatma GENÇTÜRK 
 
 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 25240, Erzurum 
 

Özet 
 

Erzurum Ovası koşullarında silajlık olarak yetiştirilebilecek mısır çeşitlerini belirlemek amacıyla 2005 ve 
2006 yıllarında yürütülen bu çalışmada farklı kaynaklardan temin edilen 10 adet mısır çeşidi kullanılmıştır. 
Çeşitlerin ortalaması olarak 2005 ve 2006 yıllarındaki hasıl verimi 6429.2 ve 6566.7 kg/da, yaş hasıldaki 
yaprak oranı % 23.4 ve 20.2, yaş hasıldaki koçan oranı % 37.1 ve 32.3, yaş hasıldaki sap oranı % 39.5 ve 
47.6, kuru madde oranı % 28.2 ve % 28.1, kuru madde verimi 1814.3 ve 1842.0 kg/da, ham protein oranı % 
5.8 ve % 6.1, ham protein verimi ise 105.4 ve 111.4 kg/da olmuştur. Araştırma bulgularına göre DKC-5783 ve 
DKC-4604 çeşitleri incelenen birçok karakter bakımından üstün performans göstermiş ve bu çeşitlerin 
Erzurum ekolojisinde silaj amacıyla yetiştirilebilecekleri sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Silajlık Mısır, Adaptasyon, Verim ve Verim Unsurları 
 

Determination of Some Silage Corn Cultivars in Erzurum Conditions.  II. 
Yield and Yield Components  

 
Abstract 
 

This study was conducted using 10 corn cultivars in Erzurum conditions in 2005 and 2006. As an 
average of cultivars, green matter yield was 6429.2 and 6566.7 kg/da, leaf range in green matter % 23.4 and 
20.2, ear range in green matter % 37.1 and 32.3, stem range in green matter % 39.5 and 47.6, dry matter 
content was 28.2 and % 28.1 %, dry matter yield was 1814.3 and 1842.0 kg/da, crude protein content was 5.8 
and 6.1 % and crude protein yield was 105.4 and 111.4 kg/da in 2005 and 2006, respectively. According to 
results of study, DKC-5783 and DKC-4604 cultivars were superior than other cultivars in terms of many 
determined parameters and it can be said that this cultivars were suitable for silage production in Erzurum 
ecological conditions. 
 
Key Words: Silage Corn, Adaptation, Yield Component 
 
1. Giriş 
 

Doğrudan ve dolaylı olarak insan beslenmesinin temel kaynaklarından biri olan mısır, dünyada 
ve ülkemizde yoğun çalışmalara konu olan en önemli tahıl cinsidir. Çünkü pek çok ülke hızlı nüfus 
artışına eşdeğer bir gıda üretimi gerçekleştirme çabası içerisindedir. Günlük en çok tüketimi yapılan 
tahıllar içerisinde birim alanda verimi artırmaya en uygun bitki mısırdır (Kuşaksız ve Yener 2003). 
Ülkemiz ekonomisinin büyük oranda tarıma dayalı olması ve her yıl artan nüfusun çeşitli 
gereksinimlerinin, bugünkünden daha iyi bir şekilde karşılanabilmesi bakımından daha çok besin 
maddesi üretilmesi zorunluluğu vardır (Cesurer ve ark. 1999). Artan nüfusun beslenme 
ihtiyaçlarının karşılanması ve daha sağlıklı beslenebilmesi, hem kültür bitkilerinde üretimi yükseltici 
tekniklerin geliştirilmesini, hem de günlük diyet içindeki hayvansal kaynaklı gıdaların payının 
artırılmasını gerektirmektedir. Bunun için öncelikle, hayvanların protein ve kalite bakımından 
yüksek değerli kesif ve kaba yemlerle beslenmesi zorunludur. Hayvan varlığı bakımından ön sırada 
yer alan Doğu Anadolu Bölgesi’nde, yeterli miktar ve kalitedeki yemin sağlanması önemli bir 
problemdir. Bölgede çayır, mer’a ve yem bitkilerinden üretilen kaba yemlerin miktarı ile sindirilebilir 
protein ve besin maddesi miktarları hayvanların yaşama payı yem ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak 
olup (Serin ve Tan 1998), hayvan beslemede yoğun olarak bitkisel artıklar kullanılmaktadır. En 
önemli kaba yem kaynağı olan çayır ve meralar aşırı ve zamansız otlatma nedeniyle elde çıkma 
aşamasına gelmiştir. İhtiyaç duyulan kaliteli kaba yemin temini için otlatma yoğunluğunun 
azaltılması, çayır meraların ıslah çalışmalarıyla iyileştirilmesi, marjinal alanların değerlendirilmesi, 
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tarla tarımı sistemi içerisinde yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması, yem bitkisi tarımının 
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yanında son zamanlarda olduğu gibi mısır gibi alternatif yem 
kaynaklarına da yer verilmesi zorunlu hale gelmiştir (Çiğdem ve Uzun 2006).  

Son yıllarda, ülkemizde mısırın tane amaçlı üretimi yanında, silaj ve hasıl amaçlı üretimi de 
artmaktadır. Birinci veya ikinci ürün olarak, bu amaçla yetiştirilen mısırın ekim alanı 200.000 ha, 
üretimi 8.060.000 ton, verimi ise 4030 kg/da’dır (Anonim 2005). Silaj ve hasıl mısırın Erzurum 
ilindeki ekiliş, üretim ve verimiyle ilgili 2006 yılı verileri, silaj amacına yönelik olarak ilde 13.341 
da’lık alanda mısır ekimi yapıldığını, üretimin 46.298 tonu bulduğunu ve dekara ortalama verimin 
3.470 kg olduğunu göstermektedir (Anonim 2006).  

Diğer birçok yem bitkisine göre verimi oldukça fazla olan mısır, yöredeki hayvan yemi açığının 
kapatılması bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Yüksek rakım, kısa vejetasyon periyodu ve 
düşük ortalama sıcaklığa sahip Erzurum Ovası ekolojik koşulları tane mısır üretimini riskli 
kıldığından, erkenci çeşitler ile silaj amaçlı mısır üretimine ağırlık verilmesi önerilmektedir (Öztürk 
ve Akkaya 1996). Sulu tarıma açılan alan miktarlarının genişlemesi ve hayvancılığın önemli bir 
tarımsal faaliyet olarak sürdürüldüğü Erzurum yöresinde silajlık mısır üretimine giderek artan 
gereksinim, yazlık ve sulanır koşullarda oluşturulacak ürün desenleri içerisinde bu bitkinin daha 
fazla yer almasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Erzurum koşullarında 25 mısır çeşidi ile yürütülen bir araştırmada, çeşitlerin ortalaması olarak 
1991 ve 1992 yıllarındaki hasıl verimi 6811.1 ve 6320.9 kg/da, kuru madde oranı % 24.3 ve % 
23.3, ham protein verimi ise 85.2 ve 84.7 kg/da olmuş, erkenci ve nispeten yüksek verimli olan Inra 
260 ve Inra 380 çeşitlerinin Erzurum ekolojisinde silaj amacıyla yetiştirilebilecekleri belirtilmiştir 
(Öztürk ve Akkaya, 1996). Van koşullarında 14 mısır çeşidini denemeye alarak silajlık mısır 
yetiştirme olanaklarını araştıran Yılmaz ve Hosaflıoğlu (1999), çeşitlerin hasıl verimlerinin 2805.6 
ile 5939.8 kg/da arasında değişim gösterdiğini ve en yüksek hasıl verimlerinin Sele, Dracma ve 
TTM-813 çeşitlerinden elde edildiğini bildirmişlerdir. Yılmaz ve Akdeniz (2000) tarafından aynı 
yörede yapılan başka çalışmada ise 11 mısır çeşidinin hasıl verimleri 3966-6891 kg/da arasında 
değişmiş, yüksek verimli C-955, DK-626 ve Flash çeşitleri yöre için önerilmiştir. Geren ve ark. 
(2003), İzmir koşullarında silaj amacıyla yetiştirilen 6 mısır çeşidinin hasıl verimlerini 7983-9013 
kg/da, kuru madde verimlerini 1884-2130 kg/da, ham protein oranlarını ise % 8.5-9.1 arasında 
belirlemiş ve bu çeşitleri (C-955 ve P-3223) yöre için önermişlerdir. Kuşaksız ve Kuşaksız (2005), 
Manisa şartlarında 5 mısır çeşidi ile yürüttükleri araştırmalarında hasıl veriminin 5598-7297 kg/da, 
kuru madde veriminin ise 1627-2314 kg/da arasında değiştiğini belirlemişlerdir.  

Yöre çiftçisine silajlık mısır yetiştiriciliği konusunda çeşit bazında alternatifler sunmak amacıyla 
yürütülen bu çalışma kapsamında ülkemizin değişik yörelerinden temin edilen 10 adet melez mısır 
çeşidi, Erzurum ekolojik koşullarında adaptasyon ve verim denemesine alınarak silajlık kullanımına 
uygun mısır çeşitlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Böylelikle öteden beri yetiştirilen verim 
potansiyeli düşük yerli çeşitlere alternatif olabilecek, genetik potansiyeli yüksek çeşitlerin 
yaygınlaşmasına, hayvancılıktan ekonomik düzeyde gelir elde edilmesine ve en önemlisi yöre 
hayvancılığının önemli sorunu olan kaba yem açığının kapatılmasına bir nebze olsun katkı 
sağlanması hedeflenmiştir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Bu araştırma 2005 ve 2006 yıllarında, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma 
ve Yayım Merkezi Müdürlüğü 4 numaralı deneme alanında yürütülmüştür. Deneme yeri karasal 
iklime sahip olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1869 m’dir. Denemede 10 mısır çeşidi kullanılmış 
ve bu çeşitlere ait bazı özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. 

Araştırma, Tesadüf Blokları deneme planına göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekim 
işlemleri 12 Mayıs 2005 ve 18 Mayıs 2006 tarihlerinde ve elle yapılmıştır. Her parsel, 5m x 3m=15 
m2 olacak şekilde, sıra arası mesafesi 50 cm olan 6 sıradan oluşmuştur. Sıralar üzerinde 20 cm 
aralıkla ve 5-6 cm derinliğinde açılan ocaklara 2’şer adet tohum ekilmiş ve daha sonra tohumların 
üzeri toprakla kapatılmıştır. Çıkış yapan fideler 10-15 cm boylandıktan sonra her ocakta 1 fide 
kalacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Parseller dekara 18 kg N ve 7 kg P2O5 olacak şekilde 
gübrelenmiştir. Fosforun tamamı ile azotun yarısı ekimle birlikte, azotun diğer yarısı ise bitkiler 20-
25 cm boylandıklarında sıralara uygulanmış ve boğaz doldurulmuştur. Yabancı ot kontrolü için 
parseller 3 defa çapalanmış, bitkiler yetişme dönemi boyunca 6 defa sulanmıştır. 
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Parseldeki koçanların yaklaşık % 50’si süt olum dönemi sonu-sarı olum dönemi başına ulaştığı 
zaman, her parselin yanlarından birer sıra ve başlarından 2’şer ocak kenar tesiri olarak bırakılmış, 
geriye kalan 2.0 m x 4.2 m = 8.4 m2’lik kısım orakla hasat edilmiştir. Kenar tesiri olarak bırakılan 
bitkilerde ise, vejetasyon süresi sınırlı olan Erzurum şartlarında bitkilerin tam olum dönemine ulaşıp 
ulaşamadıkları kontrol edilmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü yıllara ait bazı iklim verileri Çizelge 2’de verilmiştir. Toplam yağış 
yönünden 2005 yılı 2006 yılına göre önemli derecede üstünlük göstermişken ortalama sıcaklıklar 
yönünden 2006 yılı mısır yetiştiriciliği için daha elverişli olmuştur. Denemenin ilk yılı yağış, ikinci yılı 
ise sıcaklık yönünden uzun yıllara göre daha üstün olmuştur. Denemenin her iki yılındaki nispi nem 
değerleri uzun yıllar ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Sonbahar ilk donları ilk yılda 6 Eylül 
2005 (-1.2 oC) tarihinde meydana gelmiş, ancak ikinci yılda aynı dönemde don olayına 
rastlanmamıştır. 
 
Çizelge 1. Denemede kullanılan mısır çeşitlerine ait bazı tanıtıcı bilgiler 

Çeşit adı Çeşit sahibi kuruluş ve tescil yılı Kısa özelliği 

C.955 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul-1995 Orta erkenci, atdişi 

Maxima 524 Alp Tarım, Konya – 2005 Orta erkenci, atdişi 

DKC-4604 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Erkenci, atdişi 

DKC-5143 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Erkenci sert 

DKC-5353 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Erkenci, atdişi 

DKC-5783 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Orta erkenci, atdişi 

DKC-5856 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Orta erkenci, atdişi 

OSSK-644 Tareks A.Ş. İzmir-2005 Erkenci, atdişi 

OSSK-602 Tareks A.Ş. İzmir-2005 Orta erkenci, sert 

OSSK-596 Tareks A.Ş. İzmir-2005 Orta erkenci, sert 

  
Çizelge 2. Deneme yıllarına ait bazı iklim verileri* 

AYLAR İklim 
Faktörleri Yıllar 

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 
Toplam / ortalama 

2005 92.1 70.0 20.3 24.3 15.4 222.1 

2006 41.6 72.2 20.7 3.5 29.2 167.2 Aylık toplam 
yağış (mm) 

1990-05 65.3 40.9 23.4 13.3 21.3 164.2 

2005 10.6 13.9 20.2 20.4 14.0 15.8 

2006 11.4 18.4 20.3 22.6 14.1 17.4 Aylık ortalama 
sıcaklık (oC) 

1990-05 10.4 14.5 19.1 19.1 13.7 15.4 

2005 72.2 67.9 55.1 54.8 59.1 61.8 

2006 67.3 56.7 62.5 50.9 60.2 59.5 Aylık ortalama 
nispi nem (%) 

1990-05 62.1 57.7 51.7 49.5 51.7 54.5 
* Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün yıllık iklim rasatlarından alınmıştır. 

 
Toprakların 0-20 cm derinliğinden alınan örneklerin analiz sonuçlarına göre, deneme yeri 

topraklarının her iki yılda da killi-tınlı, nötr reaksiyonlu, potasyum yönünden çok zengin, fosfor 
miktarı yönünden fakir, organik madde oranı yönünden ilk yılda az ikinci yılda orta ve kireç oranı 
yönünden ilk yılda az ikinci yılda zengin (Topbaş 1987) durumda olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Deneme yeri topraklarının bazı özellikleri* 

Fiziksel analizler Kimyasal analizler 

Bitkiye yarayışlı Yıllar Tekstür 
sınıfı Kil (%) Silt 

(%) 
Kum 
(%) pH Organik 

madde (%) 
Kireç 
(%) P2O5 

(kg/da) 
K2O 

(kg/da) 

2005 Tınlı 32.5 38.5 29.0 7.3 1.5 1.7 2.9 262.5 

2006 Tınlı 31.4 36.3 27.5 7.1 2.9 5.1 3.2 208.6 
*Toprak Analizleri Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde yapılmıştır. 

 
Öztürk ve Akkaya (1996) ve Yılmaz ve Akdeniz (2000) gibi araştırıcıların uyguladıkları 

yöntemler esas alınarak hasıl verimi, hasıl verimi içerisindeki yaprak, koçan ve sap oranları, kuru 
madde oranı, kuru madde verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi belirlenmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü 2005 yılının 6 Eylül günü son baharın ilk don olayı meydana 
gelmiş ve henüz süt olum dönemi sonuna ulaşamamış olan 6 çeşit don yüzünden tamamen 
ölmüştür. Bu nedenle, bu çeşitlerin hasıl verimi, hasıl verimi içerisindeki yaprak, koçan ve sap 
oranı, kuru madde oranı, kuru madde verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi 
karakterlerine ait değerlendirmeler yapılamamıştır. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Hasıl Verimi: Mısır çeşitlerinin hasıl verimlerine ait değerler Çizelge 4’te verilmiştir. Çeşitlerin 

hasıl verimleri 2005 yılında süt olum dönemi sonuna ulaşabilen çeşitlerde 5066.7-7450.0 kg/da, 
2006 yılında ise 6100.0-7766.7 kg/da arasında değişmiştir. Denemenin her iki yılında da DKC-5783 
çeşidi en fazla, DKC-5353 çeşidi ise en az hasıl verimi sağlamıştır. Çeşitlerin ortalaması olarak 2005 
ve 2006 yıllarında sırasıyla 6429.2 ve 6566.7 kg/da hasıl verimi elde edilmiştir. İkinci yılda elde edilen 
hasıl veriminin ilk yıla göre daha yüksek olması, ikinci yıl yetişme dönemindeki sıcaklığın mısır için 
daha uygun olmasından kaynaklanmış olabilir (Çizelge 1). Bitkilerin sergiledikleri agronomik 
performansları karşılaştırmak için ele alınan özelliklerden biri olan yeşil hasıl verimi; birim alandaki 
bitki sayısı, bitki cinsi ve türü, olgunlaşma süresi, yararlanma şekli, biçim zamanı, uygulanan 
teknoloji vb. unsurların tümünden etkilenen kantitatif bir karakter olduğu için çevre koşullarına göre 
değişen bir özelliktir (Soya ve ark. 2001). Hasıl verimi çeşitlerin bitki boyu, olgunlaşma süresi, sap 
kalınlığı, yaprak ve koçan sayısı gibi karakterleriyle ilgidir. Hasıl verimi yüksek olan çeşitlerin 
genellikle bitki boyu, olgunlaşma süresi, sap kalınlığı, yaprak ve koçan sayısının da yüksek olduğu 
görülmektedir (Uyanık 1984, Öztürk ve Akkaya 1996). Mısır çeşitlerinde hasıl verimi yönünden 
genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan önemli farklılıklar, daha önce yürütülen bir çok 
araştırmayla ortaya konulmuştur (Taylor ve Meche 1983, Öztürk ve Akkaya 1996, Kuşaksız ve Kaya 
2005, Bulut ve ark. 2008). 

Hasıl Verimi İçerisindeki Yaprak, Koçan ve Sap Oranları: Çeşitlerin hasıl verimi içerisindeki 
sap, yaprak ve koçan oranları Çizelge 4’de verilmiştir. 2005 yılında silaj hasadı olgunluğuna 
ulaşabilen çeşitlerde hasıl verimi içerisindeki yaprak, koçan ve sap oranları sırasıyla % 22.2-24.4, 
% 30.5-39.9 ve % 37.1-45.9, 2006 yılında ise sırasıyla % 15.5-27.5, % 12.9-39.7 ve % 38.5-59.6 
arasında değişim göstermiştir. Çok yapraklılık ve kuru maddenin hazmolunabilirliği arasında olumlu 
bir ilişki vardır. Bu nedenle silaj amaçlı mısır tarımında toplam hasıl verimi yanında, daha besleyici 
olmaları nedeni ile hasıl verimi içerisindeki koçan ve yaprak oranlarının da yüksek olması arzulanır 
(Saruhan ve Şireli 2005). İlk yıl DKC-5783, ikinci yıl C.955 çeşitleri en yüksek yaprak oranını 
vermişken, iki yılda da DKC-5143 çeşidi en düşük yaprak oranı vermiştir. DKC-4604 çeşidi her iki 
yılda da en yüksek koçan oranına sahip olması ile dikkat çekmiştir. En düşük koçan oranına ise ilk 
yıl DKC-5353, ikinci yılda ise en yüksek yaprak oranına sahip olan C.955 çeşidi sahip olmuştur. Sap 
oranı yönünden ise ilk yıl silaj hasadı olgunluğuna erişen çeşitlerden DKC-5783 çeşidi en az, DKC-
5353 çeşidi ise en fazla orana sahip olmuşlardır. Araştırmanın ikinci yılında ise, en düşük koçan 
oranına sahip olan C.955 çeşidi en yüksek, OSSK-602 çeşidi ise en az sap oranına da sahip 
olmuşlardır. Hasıl verimi içerisindeki yaprak, koçan ve sap oranları kullanılan çeşide, ekolojik 
faktörlere ve kültürel uygulamalara göre değişebilmektedir. Uzun boylu ve yüksek verimli çeşitlerde 
yaprak ve sap oranının erken olgunlaşan kısa boylu çeşitlere göre daha yüksek; kısa boylu 
çeşitlerde ise koçan oranının daha fazla olduğu bildirilmektedir (Schmid ve ark. 1976). Bu 
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araştırmaya ait çeşitlerin ortalaması olarak sap, yaprak ve koçan oranları Yılmaz (1999), Yılmaz ve 
Akdeniz (2000) ve İptaş ve Acar (2003) tarafından elde edilen değerlerle benzerlik göstermiştir. 
 
Çizelge 4. Mısır çeşitlerine ait hasıl verimi, yaş hasıldaki yaprak koçan ve sap oranları* 

Hasıl verimi (kg/da) Yaş hasıldaki yaprak 
oranı (%) 

Yaş hasıldaki koçan 
oranı (%) 

Yaş hasıldaki sap 
oranı (%) Çeşit 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

C.955 - 6400.0 bc - 27.5 a - 12.9 f - 59.6 a 
DKC-4604 6933.3 ab 6933.3 b 23.1 c 17.8 bc 39.9 a 39.7 a 37.0 c 42.5 f 
DKC-5143 6266.7 b 6666.7 bc 22.2 d 15.5 c 38.2 b 41.0 a 39.6 b 43.6 ef 
DKC-5353 5066.7 c 6100.0 c 23.6 b 20.4 b 30.5 c 37.0 ab 45.9 a 42.6 f 
DKC-5783 7450.0 a 7766.7 a 24.4 a 19.6 b 38.5 b 32.0 cd 37.1 d 48.4 cd 
DKC-5847 - 6500.0 bc - 19.4 b - 34.6 bc - 46.0 de 
Maxima 524 - 6400.0 bc - 20.1 b - 32.4 bcd - 47.5 d 
OSSK-596 - 6266.7 bc - 20.1 b - 28.2 d - 51.8 c 
OSSK-602 - 6333.3 bc - 20.2 b - 41.3 a - 38.5 g 
OSSK-644 - 6300.0 bc - 21.1 b - 23.4 e - 55.5 b 

Ortalama 6429.2 6566.7 23.4 20.2 37.1 32.3 39.5 47.6 
AÖF 809.50 258.1 0.52 1.15 1.24 1.46 1.37 1.06 
DK (%) 12.60 5.29 2.24 7.69 2.20 6.08 2.28 2.99 

* Değişik harflerle işaretlenen ortalamalar arasındaki farklar % 1 düzeyinde önemlidir (2005 yılı hasıl verimi ve yaş hasıldaki yaprak 
oranları ait ortalamalar arasındaki farklar % 5 düzeyinde önemlidir). 

 
Kuru Madde Oranı: Kuru madde oranları 2005 yılında silaj hasadı olgunluğuna ulaşabilen 

çeşitlerde % 27.6-28.9 2006 yılında % 23.7-30.0, arasında değişmiştir (Çizelge 5). Denemenin ilk 
yılında DKC-4604, ikinci yılında ise OSSK-596 çeşidi en yüksek kuru madde oranına sahip 
olmuşken, ilki yılda DKC-5353, ikinci yılda ise DKC-4604 en düşük kuru madde oranına sahip 
çeşitler olmuştur. Çeşitler arasında farkların ortaya çıkmasında en önemli etken genetik yapı 
olmuştur. Daha önce yapılan çalışmalarda da kuru madde oranının mısır çeşitlerine göre önemli 
derecede farklılık gösterdiği (Öztürk ve Akkaya 1996, Geren ve ark. 2003) ve erkenci çeşitlerde 
daha yüksek odluğu belirlenmiştir (Tosun 1967, İptaş ve Acar 2003). Araştırma bulguları, Öztürk ve 
Akkaya (1996) ve Bulut ve ark. (2008) tarafından daha önce Erzurum koşullarda yürütülen 
araştırma sonuçları ile uyum içerisindedir. Bu çalışmada elde edilen ve % 23.7-30.0 arasında 
değişen kuru madde oranları Geren ve ark. (2003) ve Kuşaksız ve Kaya (2005)’nın bildirdiği 
sonuçlardan yüksek, Konak (1994)’ın bildirdiği sonuçlardan düşüktür. 

Kuru Madde Verimi: Çeşitlere ait kuru madde verimleri Çizelge 5’de verilmiştir. Çeşitlerin 
kuru madde verimleri 2005 yılında silaj hasadı olgunluğuna ulaşabilen çeşitlerde ise 1394.7-2107.3 
kg/da, 2004 yılında ise 1642.3-2203.8 kg/da arasında değişmiştir. Araştırmanın her iki yılında da 
DKC-5783 çeşidi en yüksek, ilk yılda DKC-5353 ikinci yılda ise DKC-4604 çeşidi en düşük kuru 
madde verimi sağlayan çeşitler olmuştur. Çeşitlerin ortalaması olarak kuru madde verimi 2005 
yılında 1814.3, 2006 yılında ise 1842.0 kg/da olmuştur. Araştırmada elde edilen kuru madde 
verimleri, Yılmaz ve Hosaflıoğlu (1999), Turan ve Yılmaz (2000) ve Kuşaksız ve Kaya (2005) 
tarafından elde edilen verimlerle benzer olmuştur. Ancak İptaş ve Acar (2003) ve Geren ve ark. 
(2003) bu sonuçlardan daha yüksek kuru madde verimleri elde etmişlerdir. 

Ham Protein Oranı: Çeşitlerin ham protein oranları 2005 yılında % 5.4-6.4, 2006 yılında ise % 
5.6-6.8 arasında değişmiştir. İlk yılda en yüksek ham protein oranı DKC-4604, en düşük ham 
protein oranı DKC-5783 çeşitlerinde tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci yılında ise ham protein 
oranı yönünden Maksima 524, DKC-4604 ve C.955 çeşitleri ilk sıraları almış, en düşük ham protein 
oranları OSSK-602 ve DKC-5847 çeşitlerinde belirlenmiştir. Ham protein oranı genetik yapıya göre 
farklılık gösterebilen bir karakterdir. Benzer şekilde, mısır çeşitlerinde genetik yapıya bağlı olarak 
ham protein oranının önemli derecede değiştiği belirlenmiştir (Graybill et al. 1991, Öztürk ve 
Akkaya 1996). Geren ve ark. (2003) ve Kuşaksız ve Kaya (2005) tarafından bulgularımızdan daha 
yüksek ham protein oranları elde etmişlerdir.  
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Ham Protein Verimi: Ham protein verimi yönünden mısır çeşitleri arasında çok önemli farklar 
belirlenmiştir (Çizelge 5). Çeşitlerin ham protein verimleri 2005 yılında 80.3-127.3, 2006 yılında ise 
100.2-132.4 kg/da arasında değişim göstermiştir. En yüksek ham protein verimleri i lk yıl DKC-
4604, ikinci yıl DKC-5783 çeşitlerinden, en düşük ham protein verimleri ise ilk yıl DKC-5353, ikinci 
yıl OSSK-644 ve DKC-5847 çeşitlerinden elde edilmiştir. Mısır üzerinde daha önce yapılan 
araştırmalarda da bu araştırma bulgularına benzer şekilde ham protein verimi yönünden çeşitler 
arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir (Aydın ve Uzun 1995; Çiğdem ve Uzun 2006). Çeşitlerin 
ortalaması olarak elde edilen ham protein verimleri, Öztürk ve Akkaya (1996) tarafından Erzurum 
ve Turan ve Yılmaz (2000) tarafından Van koşullarında elde edilen ham protein verimlerinden 
yüksek olmuştur.  
  
Çizelge 5. Mısır çeşitlerinin kuru madde oranı, kuru madde verimleri, ham protein oranı ve ham 
protein verimleri* 

Kuru madde oranı 
(%) 

Kuru madde verimi 
(kg/da) 

Ham protein oranı 
(%) 

Ham protein verimi 
(kg/da) Çeşit 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

C.955 - 29.6 ab - 1892.0 bc - 6.5 ab - 122.0 ab 
DKC-4604 28.9 a 23.7 f 1995.5 ab 1642.3 d 6.4 a 6.6 ab 127.3 a 107.6 bcd 
DKC-5143 28.0 b 28.7 bcd 1759.7 b 1910.6 b 5.8 b 6.0 cd 101.0 b 114.6 bcd 
DKC-5353 27.6 c 27.2 e 1394.7 c 1661.1 cd 5.7 b 6.4 bc 80.3 c 105.3 cd 
DKC-5783 28.3 b 28.4 cd 2107.3 a 2203.8 a 5.4 c 6.0 cd 113.0  b 132.4 a 
DKC-5847 - 28.5 bcd - 1852.4 bcd - 5.6 e - 102.8 d 
Maxima 524 - 27.6 de - 1767.0 bcd - 6.8 a - 119.3 abc 
OSSK-596 - 30.0 a - 1863.3 bcd - 5.7 de - 106.2 bcd 
OSSK-602 - 29.3 abc - 1858.8 bcd - 5.6 e - 104.0 cd 
OSSK-644 - 28.1 de - 1769.2 bcd - 5.7 de - 100.2 d 

Ortalama 28.2 28.1 1814.3 1842.0 5.8 6.1 105.4 111.4 
AÖF 0.40 0.36 244.3 74.20 0.27 0.12 13.01 5.16 
DK (%) 0.93 1.72 13.48 5.42 3.08 2.70 12.36 6.23 

* Değişik harflerle işaretlenen ortalamalar arasındaki farklar % 1 düzeyinde önemlidir (2005 yılı kuru madde verimi ve ham protein 
verimine ait ortalamalar arasındaki farklar % 5 düzeyinde önemlidir). 
 
4. Sonuç 
 

Erzurum’da vejetasyon peryodunun sınırlı olması, yaz aylarında bile ekstrem düşük 
sıcaklıkların görülebilmesi bitki gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden Erzurum koşullarında 
yetişme süresi uzun mısır çeşitlerinin yetiştiriciliği oldukça risklidir (Öztürk ve Akkaya, 1996). Bu 
durumda iki yıllık araştırma bulgularımıza göre erkencilik ve yüksek verim özellikleri dikkate 
alınarak yapılan çeşit değerlendirmesi sonucunda en yüksek hasıl verimi, koçan oranı, kuru madde 
oranı, kuru madde verimi, ham protein oranı ve ham protein verimleri ile DKC-5783 ve DKC-4604 
çeşitlerinin diğer çeşitlere göre üstün performans gösterdikleri anlaşılmaktadır.  
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Erzurum Ovası Koşullarına Uygun Silaj Amaçlı Mısır Çeşitlerinin 
Belirlenmesi. 

I. Fenolojik ve Morfolojik Karakterler 
 
 

Sancar BULUT       Özcan ÇAĞLAR  Fatma GENÇTÜRK 
 
 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 25240, Erzurum 
 
Özet 
 

Erzurum Ovası koşullarında, 2005 ve 2006 yıllarında yürütülen bu araştırmada 10 mısır çeşidi 
kullanılmıştır. Çeşitlerin ortalaması olarak 2005 ve 2006 yıllarındaki çıkış süresi sırasıyla 17.0 ve 15.6 gün, 
tepe püskülü çıkarma süresi 85.5 ve 85.6 gün, koçan püskülü çıkarma süresi 87.5 ve 87.4 gün, silaj için 
olgunlaşma süresi 112.1 ve 118.6 gün, bitki başına yaprak sayısı 12.3 ve 13.6 adet, bitki başına koçan sayısı 
1.2 ve 1.1 adet, bitki boyu 209.6 ve 222.0 cm olmuştur. Sınırlı vejetasyon periyoduna sahip olan Erzurum 
koşullarında yetişme süresi uzun mısır çeşitlerinin yetiştiriciliğinin oldukça riskli olduğundan dolayı erkenci 
çeşitler üzerinde durulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Silajlık mısırla ilgili çok sayıda fenolojik ve morfolojik 
özelliğin incelendiği bu çalışma sonucunda daha erken çıkış yaparak tepe ve koçan püskülü gösteren, daha 
kısa sürede silaj olumuna gelen, bitki başına koçan sayıları yüksek ve daha uzun bitki boyuna sahip DKC-
5783 ve DKC-4604 çeşitlerinin Erzurum ekolojisinde ele alınan özellikler açısından üstün performansa sahip 
çeşitler oldukları belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Silajlık mısır, Adaptasyon, Fenolojik ve morfolojik özellikler 
 

Determination of Some Silage Corn Cultivars in Erzurum Conditions.  
I. Phenological and Morphological Characters 

 
Abstract 
 

This study was conducted using 10 corn cultivars in Erzurum conditions in 2005 and 2006. As an 
average of cultivars, emergence time was 17.0 and 15.6 days, days to 50 % tasseling were 85.5 and 85.6, 
days to 50 % silking were 87.5 and 87.4, days to maturity for silage were 112.1 and 118.6, leaf number per 
plant was 12.3 and 13.6, ear number per plant was 1.2 and 1.1 and plant height was 209.6 and 222.0 cm in 
2005 and 2006, respectively. According to results of this study, late maturing corn cultivars were risky to grow 
in Erzurum and, therefore, early genotypes must be taken into consideration. In the result of this study, which 
we studied phenological and morphological characters related to silage corn, it was determined that early and 
high yielding cultivars DKC-5783 and DKC-4604 which have also tasseling and silking by earlier emergence, 
less period of maturity for silage, higher ear number and higher plant height were suitable for silage production 
in Erzurum ecological conditions. 
 
Key Words: Silage corn, Adaptation, Yield component 
 
1. Giriş 
 

Mısır insan ve hayvan beslenmesinde olduğu kadar genişleyen endüstriyel kullanım alanları 
nedeniyle endüstri hammaddesi elde etmek amacıyla da değerlendirilebilen kullanım alanları 
oldukça geniş, önemli bir sıcak iklim tahılıdır. Mısır bitkisi sahip olduğu çeşit zenginliği, çevre 
koşullarına yüksek uyum yeteneği ve yüksek verim potansiyeli nedeniyle yeryüzünde yatay ve 
dikey olarak geniş bir yayılma alanı bulmuştur (Yaşak ve ark. 2003, Alan ve ark. 2005). Dünya tahıl 
ekiliş alanı yönünden buğday ve çeltikten sonra üçüncü sırayı alan mısır üretim miktarı bakımından 
buğdaydan sonra en fazla üretimi yapılan bitkidir. Dünya mısır üretimi 2005 yılında 147.2 milyon 
hektarlık ekiliş alanında, 694.6 milyon tona ulaşmış olup (Anonymous 2006) dünyada tarımı 
giderek artmaktadır. Bu artış daha ziyade mısırın son yıllarda yeşil yem ve silaj yemi olarak 
yetiştirilmesinden kaynaklanmaktadır. AB ülkelerinde kullanılan mısırın % 80’den fazlası hayvan 
beslenmesinde kullanılmaktadır (Kün 1997). Dünya mısır üretiminin % 64’ü hayvan yemi, % 19’u 
ise insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise mısırın insan beslenmesinde kullanılma 
oranı (% 45) hayvan yemi olarak kullanılma oranından (% 41) daha fazladır (Turgut 2002).  
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Doğu Anadolu Bölgemizde iklim ve topografik nedenlerden dolayı sınırlı düzeyde tarımsal 
faaliyetler yapılmaktadır. Bölgede en önemli tarımsal faaliyet hayvancılıktır. Ancak bölgede yem 
açığı nedeniyle hayvancılık giderek gerilemektedir. Bölgede mer’aların ıslahı ve verimli hale 
getirilmesi kısa sürede mümkün olmayacağı gibi, tarla ziraati içerisinde baklagil ve buğdaygil yem 
bitkileri yetiştiriciliğinin de yakın vadede artırılması olası görülmemektedir. Bu önemli yem açığının 
giderilmesinde silajlık mısır yetiştiriciliği önem arzetmektedir (Yılmaz ve Akdeniz 2000). Mısır birim 
alandan fazla miktarda yeşil aksam oluşturması, silaj yapmaya çok uygun olması, kısa yetişme 
süresi, katkısız silajlanabilmesi, besleme değeri ve lezzetliliğinin yüksekliği gibi özellikleriyle dikkati 
çekmektedir (Yıldırım ve Baytekin 2003). Ülkemizin hemen her yöresinde sulu tarım koşulları 
altında yetiştirilme imkânına sahip mısır bitkisi Doğu Anadolu bölgesinde yem açığının en fazla 
olduğu uzun kış aylarında önemli bir hayvan yemi olarak öncelikle üzerinde durulması gerekli bir 
bitkidir (Anonim 2004). Bölgede kaba yem sıkıntısının giderilmesinde silajlık mısır yetiştiriciliği 
rahatlama ve hayvancılığın geliştirilmesine büyük fayda sağlayacaktır (Yılmaz ve ark. 2000).  

Son verilere göre, ülkemizde 13.9 milyon hektar olan tahıl ekim alanları içerisinde mısır ekilişi 
yapılan alan 600 bin hektar, toplam mısır üretimi ise 4.2 milyon tondur. Hayvancılığın asıl sorunu 
olan kaba yem açığının giderilmesinde mısırın potansiyel öneme sahip olması nedeniyle son 
yıllarda ülkemizde silaj ve hasıl amaçlı mısır üretimi de gittikçe artan bir seyir izlemeye başlamıştır. 
Birinci ve ikinci ürün olarak bu amaçla ülkemizde mısır ekilişi gerçekleştirilen alan 200 bin hektar, 
üretimi 8 milyon 60 bin ton ve dekara elde edilen verim ise 4030 kg’a ulaşmıştır (Anonim 2005). 
Silaj ve hasıl mısırın Erzurum ilindeki ekiliş, üretim ve verimiyle ilgili 2006 yılı verileri, silaj amacına 
yönelik olarak ilde 13.341 da’lık alanda mısır ekimi yapıldığını, üretimin 46.298 tonu bulduğunu ve 
dekara ortalama verimin 3.470 kg olduğunu göstermektedir (Anonim 2006). 

Diğer bitkilerde olduğu gibi mısırda da yüksek verim elde edilebilmesi ekolojilere uygun 
çeşitlerin geliştirilip yetiştirilmesine bağlıdır (Kapar ve Öz 2006). Her çeşit tüm ekolojilerde aynı 
performansı gösteremediğinden her yörenin kendi ekolojisine uyumlu çeşitlerin yerel denemelerle 
belirlenmesi gerekmektedir. Silajlık mısırın verim ve kalitesi iklim ve toprak faktörleri, rakım, ekim 
zamanı, ekim sıklığı sulama ve hasat dönemi gibi faktörler yanında şüphesiz ki genotiple de çok 
önemli derecede ilişkilidir (Cusicanqui et al. 1999). Silajlık mısır yetiştiriciliğinde uygun mısır 
çeşitlerinin kullanılması kaliteli yem üretimi için çok önemlidir (İptaş ve Acar 2003). Çoğu mısır 
yetiştirilme bölgelerinde ekolojilere uygun çeşitler seçilemediğinden gerçek verimler elde 
edilememektedir (Öz ve ark. 2005). Mısır tarımının yurdumuzda ve bölgemizde yaygınlaşmasına 
paralel olarak özel firmalar tarafından sürekli piyasaya yeni hibrit mısır çeşitleri arzedilmektedir. 
Üreticinin kendi ekolojisine en uygun mısır çeşitlerini seçmesi bu bakımdan büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca mısır bitkisinin bu hibrit özelliğinden dolayı her yıl mısırla ilgili üretimi artırıcı 
çeşit çalışmalarının yapılması gerekmektedir (Cesurer ve ark. 1999). 

Hayvancılığın önemli bir sektör olduğu Erzurum yöresinde kaliteli yem ihtiyacının karşılanması 
önemli yararlar sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, erkenci ve orta erkenci olarak tanımlanan 
10 mısır çeşidi denemeye alınarak yöre koşullarına uygunlukları ile verim ve bazı tarımsal 
özellikleri araştırılmıştır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Bu araştırma 2005 ve 2006 yıllarında, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma 
ve Yayım Merkezi Müdürlüğü 4 numaralı deneme alanında yürütülmüştür. Deneme yeri karasal 
iklime sahip olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1869 m’dir. Denemede 10 mısır çeşidi kullanılmış 
ve bu çeşitlere ait bazı özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. 

Araştırma, Tesadüf Blokları deneme planına göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekim 
işlemleri 12 Mayıs 2005 ve 18 Mayıs 2006 tarihlerinde ve elle yapılmıştır. Her parsel, 5m x 3m=15 
m2 olacak şekilde, sıra arası mesafesi 50 cm olan 6 sıradan oluşmuştur. Sıralar üzerinde 20 cm 
aralıkla ve 5-6 cm derinliğinde açılan ocaklara 2’şer adet tohum ekilmiş ve daha sonra tohumların 
üzeri toprakla kapatılmıştır. Çıkış yapan fideler 10-15 cm boylandıktan sonra her ocakta 1 fide 
kalacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Parseller dekara 18 kg N ve 7 kg P2O5 olacak şekilde 
gübrelenmiştir. Fosforun tamamı ile azotun yarısı ekimle birlikte, azotun diğer yarısı ise bitkiler 20-
25 cm boylandıklarında sıralara uygulanmış ve boğaz doldurulmuştur. Yabancı ot kontrolü için 
parseller 3 defa çapalanmış, bitkiler yetişme dönemi boyunca 6 defa sulanmıştır. 

Parseldeki koçanların yaklaşık % 50’si süt olum dönemi sonu-sarı olum dönemi başına ulaştığı 
zaman, her parselin yanlarından birer sıra ve başlarından 2’şer ocak kenar tesiri olarak bırakılmış, 
geriye kalan 2.0 m x 4.2 m = 8.4 m2’lik kısım orakla hasat edilmiştir. Kenar tesiri olarak bırakılan 
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bitkilerde ise, vejetasyon süresi sınırlı olan Erzurum şartlarında bitkilerin tam olum dönemine ulaşıp 
ulaşamadıkları kontrol edilmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü yıllara ait bazı iklim verileri Çizelge 2’de verilmiştir. Toplam yağış 
yönünden 2005 yılı 2006 yılına göre önemli derecede üstünlük göstermişken ortalama sıcaklıklar 
yönünden 2006 yılı mısır yetiştiriciliği için daha elverişli olmuştur. Denemenin ilk yılı yağış, ikinci yılı 
ise sıcaklık yönünden uzun yıllara göre daha üstün olmuştur. Denemenin her iki yılındaki nispi nem 
değerleri uzun yıllar ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Sonbahar ilk donları ilk yılda 6 Eylül 
2005 (-1.2 oC) tarihinde meydana gelmiş, ancak ikinci yılda aynı dönemde don olayına 
rastlanmamıştır. 
 
Çizelge 1. Denemede kullanılan mısır çeşitlerine ait bazı tanıtıcı bilgiler 

Çeşit adı Çeşit sahibi kuruluş ve tescil yılı Kısa özelliği 
C.955 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul-1995 Orta erkenci, atdişi 
Maxima 524 Alp Tarım, Konya – 2005 Orta erkenci, atdişi 
DKC-4604 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Erkenci, atdişi 
DKC-5143 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Erkenci sert 
DKC-5353 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Erkenci, atdişi 
DKC-5783 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Orta erkenci, atdişi 
DKC-5856 Monsanto Gıda Tar. Tic. Ltd. Şti. İstanbul – 2004 Orta erkenci, atdişi 
OSSK-644 Tareks A.Ş. İzmir-2005 Erkenci, atdişi 
OSSK-602 Tareks A.Ş. İzmir-2005 Orta erkenci, sert 
OSSK-596 Tareks A.Ş. İzmir-2005 Orta erkenci, sert 
  
Çizelge 2. Deneme yıllarına ait bazı iklim verileri* 

AYLAR İklim 
Faktörleri Yıllar 

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 
Toplam / ortalama 

2005 92.1 70.0 20.3 24.3 15.4 222.1 
2006 41.6 72.2 20.7 3.5 29.2 167.2 Aylık toplam 

yağış (mm) 
1990-05 65.3 40.9 23.4 13.3 21.3 164.2 

2005 10.6 13.9 20.2 20.4 14.0 15.8 
2006 11.4 18.4 20.3 22.6 14.1 17.4 Aylık ortalama 

sıcaklık (oC) 
1990-05 10.4 14.5 19.1 19.1 13.7 15.4 

2005 72.2 67.9 55.1 54.8 59.1 61.8 
2006 67.3 56.7 62.5 50.9 60.2 59.5 Aylık ortalama 

nispi nem (%) 
1990-05 62.1 57.7 51.7 49.5 51.7 54.5 

* Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün yıllık iklim rasatlarından alınmıştır. 
 

Toprakların 0-20 cm derinliğinden alınan örneklerin analiz sonuçlarına göre, deneme yeri 
topraklarının her iki yılda da killi-tınlı, nötr reaksiyonlu, potasyum yönünden çok zengin, fosfor 
miktarı yönünden fakir, organik madde oranı yönünden ilk yılda az ikinci yılda orta ve kireç oranı 
yönünden ilk yılda az ikinci yılda zengin (Topbaş 1987) durumda olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Deneme yeri topraklarının bazı özellikleri* 

 Fiziksel analizler Kimyasal analizler 
Bitkiye yarayışlı 

Yıllar Tekstür 
sınıfı Kil (%) Silt 

(%) 
Kum 
(%) pH Organik 

madde (%) 
Kireç 
(%) P2O5 

(kg/da) 
K2O 
(kg/da) 

2005 Tınlı 32.5 38.5 29.0 7.3 1.5 1.7 2.9 262.5 
2006 Tınlı 31.4 36.3 27.5 7.1 2.9 5.1 3.2 208.6 
*Toprak Analizleri Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde yapılmıştır. 

 
Öztürk ve Akkaya (1996) ve Yılmaz ve Akdeniz (2000) gibi araştırıcıların uyguladıkları 

yöntemler esas alınarak çıkış, tepe ve koçan püskülü çıkarma ve silaj için olum süreleri, bitki boyu, 
bitki başına yaprak ve koçan sayısı belirlenmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü 2005 y ı l ın ın 6 Eylül günü son baharın ilk don olayı meydana gelmiş 
ve henüz süt olum dönemi sonuna ulaşamamış olan 6 çeşit don yüzünden tamamen ölmüştür. Bu 
nedenle, bu çeşitlerin silaj için olum süresi ve bitki boyuna ait değerlendirmeler yapılamamıştır. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Çıkış Süresi: Mısır çeşitlerinin çıkış sürelerine ait sonuçlar Çizelge 4’de verilmiştir. Çeşitlerin 
ortalaması olarak çıkış süresi 2005 yılında 17.0 gün, 2006 yılında ise 15.6 gün olmuştur. İlk yılda 
ekim işleminin birinci yıla göre daha erken yapılması, hava ve toprak sıcaklığının daha düşük 
olmasına bağlı olarak çıkışın gecikmesine neden olmuştur. Çeşitlere ait çıkış süreleri 2005 yılında 
16.0-20.7 gün, 2006 yılında ise 11.0-19.0 gün arasında değişmiştir. 2005 yılında DKC-5783, 
Maksima 524 ve OSSK-644 çeşitleri, 2006 yılında ise DKC-4604 çeşidi en erken çıkış yapmıştır. 
2005 yılında DKC-5847 çeşidi, 2006 yılında ise C.955 çeşidi en geç çıkış yapan çeşit olmuştur. 
Erzurum’da vejetasyon süresi sınırlı olduğundan, çeşitlerin belli bir olgunluğa ulaşabilmesi için 
mümkün olduğunca erken ekilmeleri zorunludur. Bu durumda, genellikle toprak ve hava sıcaklığı 
düşük olduğundan, böylesi şartlarda erken çıkış yapabilen çeşitler üzerinde durmak yararlı olabilir 
(Öztürk ve Akkaya 1996, Bulut ve ark. 2008). 

Tepe Püskülü ve Koçan Püskülü Çıkarma Süresi: Tepe püskülü ve koçan püskülü çıkarma 
süreleri yönünden çeşitler arasındaki farklar iki yılda da önemli olmuştur. Çeşitlerin 2005 ve 2006 
yıllarındaki tepe püskülü çıkarma süreleri 81.3-93.7 ve 79.3-94.7 gün, koçan püskülü çıkarma 
süreleri ise 82.0-97.0 ve 80.7-97.0 gün arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4). Denemenin iki 
yılında da DKC-4604 çeşidi en erken, C.955 çeşidi ise en geç tepe püskülü ve koçan püskülü çıkaran 
çeşitler olmuştur. Aynı koşullarda denemeye alınan çeşitlerin farklı zamanlarda tepe ve koçan 
püskülü çıkarmasında temel faktör çeşitlerin genetik yapısı olup (Öztürk ve Akkaya 1996), bu 
araştırmada elde edilen tepe ve koçan püskülü çıkarma süreleri Tokat, Şanlıurfa ve Samsun 
koşullarında belirlenen tepe ve koçan püskülü çıkarma sürelerine (Sencar ve ark. 1993; Tanrıverdi ve 
Kabakçı 1999, Öz ve Kapar 2001) göre daha uzun olmuştur. 
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Çizelge 4. Mısır çeşitlerinin çıkış, tepe püskülü ve koçan püskülü çıkarma süreleri* 

Çıkış süresi (gün) 
Tepe püskülü 

çıkarma süresi (gün) 
Koçan püskülü 

çıkarma süresi (gün) Çeşitler 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

C.955 18.0 b 19.0 a 93.7 a 94.7 a 97.0 a 97.0 a 
DKC-4604 15.7 c 11.0 f 80.7 e 79.3 f 82.0 f 80.7 g 
DKC-5143 16.3 c 13.3 e 84.0 c 83.3 e 85.0 e 84.3 e 
DKC-5353 16.3 c 13.7 e 82.7 d 80.3 f 84.3 e 82.3 f 
DKC-5783 16.0 c 13.0 e 81.3 e 84.0 e 83.0 f 86.3 d 
DKC-5847 20.7 a 16.3 cd 86.7 b 86.0 cd 89.3 bc 88.3 bc 
Maxima 524 16.0 c 17.0 c 87.0 b 88.0 b 90.0 b 89.7 b 
OSSK-596 17.3 b 18.0 b 86.7 b 87.0 bc 88.7 c 89.0 b 
OSSK-602 18.0 b 18.3 ab 87.0 b 88.7 b 89.0 bc 89.7 b 
OSSK-644 16.0 c 16.0 d 85.0 c 85.0 de 87.0 d 87.0 cd 
Ortalama 17.0 15.6 85.5 85.6 87.5 87.4 
AÖF 0.79 0.30 1.04 0.61 1.04 0.52 
DK (%) 6.23 2.62 1.63 0.96 1.59 0.80 
* Değişik harflerle işaretlenen ortalamalar arasındaki farklar % 1 düzeyinde önemlidir. 
 

Silaj İçin Olum Süresi: Çeşitlerin silaj için olum süreleri 2005 yılında 109.0-114.0 gün, 2006 
yılında ise 108.7-127.0 gün arasında değişim göstermiştir (Çizelge 5). Denemenin ilk yılı 6 Eylül 
2005 tarihinde sonbaharın ilk don olayı meydana gelmiş ve henüz süt olum dönemi sonuna 
ulaşamamış olan 6 çeşit (C.955, DKC-5847, Maxima 524, OSSK-596, OSSK-602 ve OSSK-644) 
tamamen ölmüştür. İki yılda da silaj için hasat olgunluğuna en erken DKC-4604 çeşidi ulaşmıştır. 
2005 yılında silaj için hasat olgunluğuna en geç DKC-5353 çeşidi, 2006 yılında da C.955 çeşidi 
ulaşmıştır. Çeşitler genetik yapılarına bağlı olarak farklı zamanlarda silaj hasadı olgunluğuna 
ulaşmıştır. Erzurum ovasında rakımın çok yüksek ve mısır için ortalama sıcaklığın düşük oluşu, 
bitkilerin olgunlaşma sürelerini uzatmıştır (Öztürk ve Akkaya 1996). Buna bağlı olarak Erzurum 
ekolojik koşullarında daha önce yapılan çalışmalardaki sonuçlarla uyumlu (Öztürk ve Akkaya 1996; 
Bulut ve ark. 2008) değerler elde edilmiştir. 

Bitki Başına Yaprak Sayısı: Araştırmanın yürütüldüğü 2005 ve 2006 yıllarında çeşitlere ait 
bitki başına yaprak sayısı değerleri sırasıyla 11.0-14.0 ve 12.7-15.3 arasında değişmiş ve çeşitler 
arasındaki fark her iki yılda da önemli olmuştur (Çizelge 5). Denemenin iki yılında da DKC-4604 
çeşidi ise en az; ilk yılda DKC-5353, ikinci yılda ise C.955 çeşitleri en fazla yaprak sayısına sahip 
olmuşlardır. Çeşitler genetik yapılarındaki farklılıklara bağlı olarak farklı yaprak sayısına sahip 
olmuşlardır (Allen et al. 1973). Bu araştırmada elde edilen ve 12.3-13.6 arasında değişen yaprak 
sayısı değerleri, Sencar ve ark. (1993)’nin elde ettiği 13.8-14.8 yaprak/bitki, Öztürk ve Akkaya 
(1996)’nın bildirdiği 10.0-14.7 yaprak/bitki ve Budak ve ark. (2005)’nın bildirdiği 11-14 yaprak/bitki 
sonuçları ile yakınlık göstermiştir. 

Bitki Başına Koçan Sayısı: 2005 ve 2006 yıllarında çeşitlere ait bitki başına koçan sayısı 
değerleri sırasıyla 0.6-2.1 ve 0.6-1.6 arasında değişmiştir. Çeşitlerin ortalaması olarak ilk yıl 1.2 
koçan/bitki, ikinci yıl ise 1.1 koçan/bitki değerleri elde edilmiştir. Bitki başına koçan sayısı her iki 
yılda da DKC-5783 çeşidinde en fazla olmuştur. 2005 yılında OSSK-644 ve OSSK-596, 2006 
yılında ise C.915 ve OSSK-596 çeşitlerinde en az koçan sayısı elde edilmiştir. Bitki başına koçan 
sayısı ile rakım arasında olumsuz ve önemli bir ilişki bulan Manrique ve Hodges (1991), rakım 
arttıkça bitki başına ortalama koçan sayısının azaldığını saptamışlardır. Bu araştırma sonucu 
yüksek rakımda yer alan Erzurum’da bitki başına elde edilen koçan sayısındaki düşüklüğün 
nedenini de ortaya koymaktadır. Sonuçlarımız benzer koşullarda daha önce çalışma yapan Öztürk 
ve Akkaya (1996), Yılmaz ve Akdeniz (2000) ve Bulut ve ark. (2008) tarafından bildirilen sonuçlarla 
uyum göstermiştir. 

Bitki Boyu: Çeşitlere ait bitki boyu değerleri 2005 yılında silaj hasadı olgunluğuna ulaşan 
çeşitlerde 182.7-227.0 cm, 2006 yılında 205.3-245.3 cm arasında değişim göstermiştir (Çizelge 5). 
Denemenin ilk yılında DKC-5783 ikinci yılında OSSK-644 çeşidi en uzun bitki boyuna sahip 
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olmuşken, iki yılda da DKC-5143 çeşidi en kısa bitki boyuna sahip olmuştur. Bitki boyu karakterinin 
geniş ölçüde genetik faktörlerin etkisi altında olduğu Hallauer ve Miranda (1987) tarafından da 
açıklanmaktadır. Denemede incelenen çeşitlerin farklı olum grubunda yer almalarının oluşturduğu 
farklılıklar (Çizelge 5) bitki boylarına da yansımış, çeşitli araştırmalarda da ortaya konduğu (Uyanık 
1984, Kuşaksız ve Kaya 2005) gibi kısa boylu mısırlar genellikle erkenci, uzun boylu mısırlar ise 
daha geçci olmuşlardır. Diğer yandan ışık, su, besin maddelerinin durumu ve bitki sıklığı gibi 
faktörlerde bitki boyunu etkileyebilmektedir (Uyanık 1984). Bitki boyunun artmasıyla bitki başına 
yaprak alanı, yaprak sayısı ve dolayısıyla asimilasyon alanı artmakta (Vartanlı ve Emeklier 2007) 
böylece uzun boylu silajlık çeşitler doğal olarak daha çok yeşil aksam oluşturmaktadırlar. Bitki 
boylarına ait sonuçlarımız Angelov (1994), Yılmaz (1999) ve Turan ve Yılmaz (2000) gibi 
araştırıcıların sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  
 
Çizelge 5. Mısır çeşitlerinin silaj için olgunlaşma süreleri, bitki başına yaprak sayıları, bitki başına 
koçan sayıları ve bitki boyu* 

Silaj için olgunlaşma 
süresi (gün) Yaprak sayısı Koçan sayısı Bitki boyu (cm) 

Çeşit 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

C.955 - 127.0 a 11.7 cd 15.3 a 0.9 d 0.6 f - 241.0 ab 

DKC-4604 109.0 c 108.7 f 11.0 e 12.7 c 1.6 b 1.3 b 216.7 b 222.0 
abcd 

DKC-5143 113.7 a 112.0 ef 12.0 c 14.0 abc 1.3 c 1.3 b 182.7 c 205.3 d 

DKC-5353 114.0 a 114.7 e 14.0 a 13.3 bc 1.2 c 1.1 
bcd 212.0 b 213.7 cd 

DKC-5783 111.7 b 115.0 e 11.3 de 12.7 c 2.1 a 1.6 a 227.0 a 211.3 cd 
DKC-5847 - 119.7 d 12.7 b 13.0 bc 1.2 c 1.2 bc - 208.0 cd 
Maxima 524 - 120.3 cd 12.7 b 14.0 abc 1.2 c 1.0 de - 216.7 bcd
OSSK-596 - 123.3 bc 12.0 c 13.7 bc 0.7 ef 0.9 ef - 234.0 abc

OSSK-602 - 124.3 ab 13.0 b 13.3 bc 0.8 de 1.0 de - 222.7 
abcd 

OSSK-644 - 121.0 bcd 12.7 b 14.3 ab 0.6 f 1.0 de - 245.3 a 
Ortalama 112.1 118.6 12.3 13.6 1.2 1.1 209.6 222.0 
AÖF 1.30 1.10 0.48 0.50 0.16 0.08 8.00 8.49 
DK (%) 1.16 1.25 5.26 4.95 18.21 9.84 2.52 5.14 
* Değişik harflerle işaretlenen ortalamalar arasındaki farklar % 1 düzeyinde önemlidir (2005 yılı silaj için olum süresine ait 

ortalamalar arasındaki farklar % 5 düzeyinde önemlidir). 
 
4. Sonuç  
 

Sınırlı vejetasyon periyoduna sahip olan Erzurum koşullarında yetişme süresi uzun mısır 
çeşitlerinin yetiştiriciliğinin oldukça riskli olduğu, bu nedenle erkenci çeşitler üzerinde durulması 
gerektiği ortaya çıkmıştır. Silajlık mısırla ilgili çok sayıda fenolojik ve morfolojik özelliğin incelendiği 
bu çalışma sonucunda daha erken çıkış yaparak tepe ve koçan püskülü gösteren, daha kısa 
sürede silaj olumuna gelen, bitki başına koçan sayıları yüksek ve daha uzun bitki boyuna sahip 
DKC-5783 ve DKC-4604 çeşitlerinin Erzurum ekolojisinde ele alınan özellikler açısından üstün 
performansa sahip çeşitler oldukları belirlenmiştir. 
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Farklı Bor ve Demir Uygulamalarının Makarnalık Buğdayın (Triticum durum 
L.) Toprak Altı Besin Elementi Kompozisyonu Üzerine Etkisi 
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Özet  
 

Bu araştırma 2005 yılında kontrollü sera şartlarında makarnalık buğday için B (0.20 mg kg-1) 
ve Fe (0.90 mg kg-1) içeriği düşük toprakta farklı B ve Fe dozları uygulanmış ortamlarda makarnalık 
buğday bitkisinin toprak altı besin kompozisyonu üzerine etkisini araştırmak amacıyla 
yürütülmüştür. Faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede,  yedi  bor 
(0,0.5,1,2,4, 8,16 mg kg-1), dört demir (0,6,12,24 mg kg-1) farklı seviyede uygulanmış ve daha 
önceki çalışmalarda mikro besin elementi noksanlığına hassas olduğu belirlenen Kızıltan 91 
makarnalık buğday çeşidi kullanılmıştır. Denemede bor ve demir kaynağı olarak analitik kalitede 
%11 B içeren borik asit (H3BO3) ve %6 Fe içeren demir sülfat (FeSO4.7H2O) konularına göre 
uygulanmıştır. Araştırmada bor ve demir’ in makarnalık buğdayın kök kuru ağırlığı ile kök bor 
konsantrasyonu, demir konsantrasyonu, Zn, Cu, Mn konsantrasyonları üzerine etkisi incelenmiştir. 
Makarnalık buğday bitkisinin kök kuru ağırlığı ve bor konsantrasyonu, demir konsantrasyonu, Zn, 
Cu, Mn konsantrasyonları üzerine bor ve demir uygulamalarının etkisi istatistiki olarak önemli 
(p<0.01) bulunmuştur. Bitkide uygulanan bor dozu ve Fe dozu miktarı arttıkça kök bor ve demir 
konsantrasyonlarının arttığı ancak uygulanan demir miktarının bitkinin bor alımı üzerine bir etkisinin 
olmadığı, bor uygulamasının ise uygulanan bor miktarının artışına bağlı olarak bitkinin demir 
alımını azalttığı belirlenmiştir. 
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Farkılı Bor ve Demir Uygulamalarının Makarnalık Buğdayın (Triticum durum 
L.) Aktif Demir ve Klorofil İçeriği Üzerine Etkisi 
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Özet 
 

Bu araştırma 2005 yılında kontrollü sera şartlarında makarnalık buğday için B (0.20 mg kg-1) ve Fe (0.90 
mg kg-1) içeriği düşük toprakta farklı B ve Fe dozları uygulanmış ortamlarda makarnalık buğday bitkisinin 
toprak altı besin kompozisyonu üzerine etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Faktöriyel deneme 
desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede, yedi bor (0,0.5,1,2,4, 8,16 mg kg-1), dört demir 
(0,6,12,24 mg kg-1) farklı seviyede uygulanmış ve daha önceki çalışmalarda mikro besin elementi 
noksanlığına hassas olduğu belirlenen Kızıltan 91 makarnalık buğday çeşidi kullanılmıştır. Denemede bor ve 
demir kaynağı olarak analitik kalitede %11 B içeren borik asit (H3BO3) ve %6 Fe içeren demir sülfat 
(FeSO4.7H2O) konularına göre uygulanmıştır. Araştırmada bor ve demir’ in makarnalık buğdayın ilk gelişme 
döneminde bor ve demir içerikleri ile aktif demir, klorofil a ve klorofil b oranları üzerine etkisi incelenmiştir. 
Makarnalık buğday bitkisinin bor ve demir konsantrasyonları ile aktif demir ve klorofil oranları üzerine bor ve 
demir uygulamalarının etkisi istatistiki olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. Bitkide uygulanan bor dozu ve Fe 
dozu miktarı arttıkça bitkinin bor, demir ve aktif demir konsantrasyonlarının  arttığı ancak uygulanan demir 
miktarının bitkinin bor alımı üzerine bir etkisinin olmadığı, bor uygulamasının ise uygulanan bor miktarının 
artışına bağlı olarak bitkinin demir konsantrasyonu ile aktif demir ve klorofil oranlarını azalttığı belirlenmiştir. 

 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 691

Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Bazı Arpa Çeşitlerine Ait Verim Performansı, 
Stabilite ve Hassasiyet İndeks Değerlerinin Belirlenmesi 
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Özet 
 

Bu araştırma 2000-2002 yılları arasında Erzincan, Ilıca ve Pasinler çevrelerinde kıraç koşullarda 
yürütülmüştür. Araştırmada dördü hat, beşi de tescilli genotip olmak üzere dokuz arpa genotipi kullanılmış olup 
bölge verim denemelerinde yer alan 3896/28//CF4/28/3/CI8765, Cumhuriyet-50, YE AII39/YEA605.5, Tokak, 
Bülbül, Obruk, YEA130TH/Cum-50, YAA28622/YEA4559, YEA160.1/YEA605.5 genotipleri kullanılmıştır. 
Denemelerde genotiplerin verim, stabilite ve hassasiyet indeksi yönünden değerlendirmeleri yapılmıştır. 
Araştırma sonucuna göre Tokak arpa çeşidi ile YEA130TH/Cum-50 genotipi değişik çevrelerde yüksek verimli, 
kabul edilebilir seviyede bir hassasiyet indeksine sahip ve stabil genotipler olarak ortaya çıkmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Arpa, Verim, Stabilite, Hassasiyet indeksi.    

 
Determination of Yield, Stability and Susceptibility Index of Certain Barley 

Cultivars Growth at Different Locations 
 

Abstract  
 
This study was carried out between 2000-2002 under rainfed conditions of Erzincan, Ilıca and Pasinler 

locations. Nine cultivars, obtained from different sources, 3896/28//CF4/28/3/CI8765, Cumhuriyet-50, YE 
AII39/YEA605.5, Tokak, Bülbül, Obruk, YEA130TH/Cum-50, YAA28622/YEA4559, YEA160.1/YEA605.5 were 
used and assessed in terms of yield stability and sustainibility index in this study. Tokak and YEA130TH/Cum-
50 cultivars gave the highest yield and stability with lower susceptibility index.   
  
Key Words: Barley, Yield, Stability, Susceptibility index.  
 
1. Giriş 

 
İnsan beslenmesinde çok önemli bir yer tutan tahıllar karasal iklimin hüküm sürdüğü Doğu 

Anadolu Bölgesi' nde önemli bir besin kaynağını teşkil etmektedir.  Bölgemizde toplam hububat 
ekim alanı 1,2 milyon ha olup bunun yaklaşık  315 bin ha’ı arpadır. Toplam hububat ekiliş alanı 
olarak bölgemiz ülke genelinin % 9' una yakın bir kısmını kapsamakta olup bunun büyük bir kısmını 
buğday oluşturmaktadır. Arpa ekiliş alanı olarak buğdayın yaklaşık 1/3'ü bir alanı kapsamaktadır. 
Birim alandan alınan verim ülke genelinin oldukça altındadır. 1970-1994 yılları arasında 242.448 
ha' lık ekiliş alanından 314.415 ha.'lık ekiliş alanına, verim olarak da 93.7 kg/da.' dan 1318 kg/ha' 
lık bir verime ulaşılmıştır (Olgun ve ark., 1998).    

Doğu Anadolu Bölgesi’nde temel geçim kaynağının  hayvancılığa dayanması oluşu, 
işlenebilen arazilerin küçük ve çok parçalı oluşu, çiftçinin ekonomik gücü, ve bilgi seviyesinin düşük 
oluşu; bölgeye mekanizasyon, modern tarım tekniklerinin ve yeni çeşitlerin girişini 
zorlaştırmaktadır. Bölgede arpanın hemen hemen tamamı yazlık olarak ekilmektedir. Çiftçinin 
elinde yüksek verimli çeşitler mevcut değildir. Arpada optimum verimin elde edilebilmesi için diğer 
üretim tekniklerinin yanı sıra  üzerinde durulması gereken hususlardan bölgenin hakim iklim ve 
coğrafik şartlarına uygun, verimi değişik çevre şartlarında değişmeyen, stabilitesi yüksek ve yüksek 
verimli çeşitlerin kullanılması önerilmiştir (Anon, 1995; Ceylan, 1994; Olgun ve ark., 1998). Mekni 
ve Yau (1995) Suriye’de yaptıkları araştırmada, triticale ve arpayı bir çok çevrede yetiştirmişlerdir. 
Araştırıcılar Finlay- Wilkinson regresyon tekniğini kullanarak yaptıkları stabilite analizinde 
triticalenin kötü çevre şartlarında verim stabilitesi yönünden arpaya benzediğini, fakat iyi çevre 
şartlarında triticalede meydana gelen verim artışının arpa kadar iyi olmadığını belirlemişlerdir. 
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Mısır’ da yapılan bir araştırmada Giza 126 arpa çeşidinin Giza 123 veya Giza 125 arpa 
çeşitlerine göre verim yönünden daha stabil olduğu ve kurak koşullara daha dayanıklı olduğu 
ortaya konmuştur (Noaman ve ark., 1995). Cantero ve ark. (1995) İspanya’da yürüttükleri 
araştırmada, Dobla arpa çeşidinin Tina arpa çeşidine göre verim yönünden daha stabil olduğunu 
belirlemişlerdir. Yapılan ıslah çalışmalarında verim yönünden üstün performanslı çeşitlerin ortaya 
konması temel amaç olmakla beraber, genotiplerin üstün verimlerini ortaya konmasında genotipik 
özelliklerin yanı sıra çevresel faktörlerin de etkisi büyüktür. Bu nedenle değişik çevre şartlarında 
yürütülen denemeler sonucunda elde edilen sonuçlara göre tescil değerlendirmeleri yapılmaktadır 
(Lin ve ark., 1986). Bu tip denemelerde uygulanan varyans analizleri ile gerek genotipler arası 
farklar ve gerekse bu genotiplerin değişik çevre şartlarında gösterdikleri değişik reaksiyonlar 
sonucu ortaya çıkan genotip x çevre interaksiyonu incelenmektedir. Bu interaksiyonların önemli 
olması durumunda stabilite kavramını incelemek gerekir (Sabancı, 1997). Stabilite değişik yöntem 
ve parametrelere göre değerlendirilebilir. Genotiplerin stabilitesinin belirlenmesinde regresyon 
katsayısı ve genotiplerin çevre ortalamaları üzerinden hesaplanan regresyondan sapmalarının 
belirlenmesinin yeterli olacağı; regresyon katsayısının 1.0’e yakın ve regresyondan sapması 0.0’a 
yakın olan ve yüksek verim değerine sahip olan genotiplerin stabil sayılabileceği bir çok araştırıcı 
tarafından ortaya konmuştur (Finlay and Wilkinson, 1963; Eberhart and Russel, 1966; Francis and 
Kannenberg, 1978; Sabancı, 1997).  Diğer taraftan Acevedo (1989), çevreler bazında bir genotipin 
performansının değerlendirilmesinde genotiplerin hassasiyet indekslerinin belirlenmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Bu araştırmada arpa bölge verim denemesi çerçevesinde 2000-2002 yılları arasında 
farklı çevrelerde ekilen arpa çeşitlerine ait verim performansları ve bu genotip ve hatlara ait bazı 
stabilite parametreleri ve hassasiyet indeks değerleri tespit edilmiştir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Bu araştırma 2000-2002 yılları arasında arpa bölge verim denemesi çerçevesinde Erzincan, 
Erzurum ili Ilıca ilçesi ve Erzurum ili Pasinler ilçesinde yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü 
2000-2001, 2001-2002 yıllarında  Ilıca, Pasinler Erzincan çevrelerinde düşen yağış miktarı sırasıyla 
277.5 mm ve 343.4 mm; 335.2 mm ve 398.1 mm; 442.1 mm ve 424.2 mm olmuştur. Denemenin 
yürütüldüğü çevrelerde araştırma yerlerinin toprak özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Araştırma yerlerindeki toprak özellikleri 

Blok 

Tekstür 
Sınıfı 

(Texture 
Class) 

E.C. 
(mmhos 

cm-1) 
pH* 

Kireç 
(Lime) 
CaCO3 

(%) 

Fosfor 
(Phosphorus)
P2O5 (kg/da) 

Potasyum 
(Potassium) 
 K2O (kg/da) 

Organik 
Madde 

(Organic 
Matter) 

(%) 
Erzincan Siltli tın 2.16 7.68 0.75 14.4 385.3 2.11 
Ilıca Siltli tın 2.36 7.24 0.34 16.2 270.8 1.85 
Pasinler Killi tın 2.60 7.05 0.42 12.9 332.6 2.06 

 
Araştırmada Doğu Anadolu arpa ıslahı bölge verim denemelerinde ümitvar olarak öne çıkan 

ve tescile aday dört arpa hattı ile beş tescilli çeşit kullanılmış olup bunları isimleri ve melezleri 
Çizelge 2’de verilmiştir.  

Denemede genotiplerin stabilitelerinin belirlenmesinde Deneme tesadüf blokları deneme 
desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuş ve  genotipler 6m sıra uzunluğu, ve 1.20 m sıra 
genişliği olarak ( 7.2 m2)  ekilmiş olup hasatta yanlardan birer sıra ve başlardan ise 50 cm kenar 
tesiri olarak atılarak geri kalan 6 m2 lik alan değerlendirmeye alınmıştır.  Denemede elde edilen 
verilerin varyans analizi ve karakterler arasındaki LSD karşılaştırmaları Mead, et al., (1994)’e göre 
yapılmıştır. Finlay and Wilkinson (1963)’ nun izlediği yöntemler  esas alınmıştır. Yine denemede 
Acevedo (1989) tarafından önerilen hassasiyet indeksi kullanılmıştır. Bu çeşidin hassasiyet indeks 
değeri :   S =(1 – YD / YP) / (1 – ŶD / ŶP) formülü ile hesaplanmaktadır. Burada YD = Çeşidin stres 
şartlarındaki verimi, YP = Çeşidin normal şartlardaki verimi, ŶD = Stres şartlarındaki bütün 
genotiplerin ortalama verimi ve ŶP = Normal şartlardaki bütün genotiplerin ortalama verimini ifade 
etmektedir. 
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Çizelge 2. Araştırmada yer alan genotipler ve melezleri 

Genotip 
(Genotype) 

İsim ve Melezleri 
(Name and Crosses) 

Genotip 
(Genotype) 

İsim ve Melezleri 
(Name and Crosses) 

1.Genotip 
(1.Genotype)   3896/28//CF4/28/3/CI8765 6.Genotip 

(6.Genotype)   Obruk 

2.Genotip 
(2.Genotype)   Cumhuriyet-50 7.Genotip 

(7.Genotype)   YEAII39/YEA605.5 

3.Genotip 
(3.Genotype)   YEA130TH/Cum-50 8.Genotip 

(8.Genotype)   YAA28622/YEA4559 

4.Genotip 
(4.Genotype)   Tokak 9.Genotip 

(9.Genotype)   YEA160.1/YEA605.5 

5.Genotip 
(5.Genotype)   Bülbül   

 
Araştırmada normal ekim makinesi, üç soklu kulaklı pulluk, diskaro ve tapan, hasatta ise 

parsel biçerdöveri kullanılmıştır. Yabancı ot kontrolünde selektif (2,4-D terkipli)   herbisit 
uygulanmıştır. Denemede kimyevi gübre olarak % 21 N içeren amonyum sülfat ile % 19 P2O5 
içeren simple süper fosfat gübreleri kullanılmıştır.  

Arpa ekimi  kışlık olarak Ilıca ve Pasinler’de 22 Ağustos-15 eylül tarihleri arasında ve 
Erzincan’da ise 15 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında yapılmıştır (Akkaya ve Akten, 1989). Araştırmada 
tohumlar mibzerle 20 cm sıra aralığı ile 4-6 cm derinliğe m²'ye 475 tane hesabıyla (Akkaya, 1994) 
ekilmiştir. Denemede 6 kg N/da azotlu gübre kullanılmıştır. Azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte 
yarısı da sapa kalkma döneminde; fosforlu gübrenin ise tamamı ekimle birlikte olmak üzere dekara 
6 kg P2O5 hesabıyla verilmiştir (Kıral ve Özcan, 1990).  Buğday hasat olgunluğuna eriştiği zaman, 
her parselin yanlarından iki sıra (40 cm), parsel başlarından ise 100' er cm kenar tesiri olarak 
atıldıktan sonra kalan kısımlar parsel biçerdöveri ile hasat ve harman edilmiştir.  
 
3. Bulgular ve Tartışma 

 
Araştırmada kullanılan çeşitlerden yıllar ve çevreler üzerinden elde edilen varyans analiz 

Çizelge 3’de gösterilmiştir. 
 
Çizelge 3. Varyans analiz çizelgesi 

Varyasyon Kaynağı 
(Source of Variation) 

S.D. 
(D.F.) 

Kareler Ortalaması 
(Means of Squares) 

F Değeri 
(F value) 

Yıl (Year) 1 420.48 2736.35** 

Çevre (Location) 2 155988.17 1015128.10** 

Yıl x Çevre (YXL) 2 0.20 1.30ns 

Çeşit (Genotype) 8 7009.31 45614.70** 

Yıl x Çeşit (Ye.x Gen.) 8 0.16 1.06ns 

Lok. x Çeşit (Loc.x Gen.) 16 3582.29 23312.59** 
Yıl x Çevre x Çeşit (Year x    Location x 
Genotype) 16 0.15 0.96ns 

Hata (Error) 106 0.15  

Genel (Mean) 160 3980.39  
 V.K (C.V.): % 16.8   

 
Çizelge 3’den de görüleceği gibi yıllar, çevreler ve genotipler arası farklılık, çevre  x genotip 

interaksiyonu istatistiki yönden % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Yine yürütülen bu denemede 
genotiplerin yıllar ortalaması olarak  çevreler üzerinden elde edilen verim değerleri Çizelge 4’de 
verilmiştir. Erzincan bölgesi dikkate alındığında, en fazla verim 9 nolu genotipten elde edilirken, en 
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az verim 2 nolu genotipten elde edilmiştir. Yine çeşit ve hatlardan en az verim alınan Ilıca 
bölgesinde Erzincanın tersine 2 nolu genotip en fazla verimi sağlamış olup bunu 4 ve 3 nolu 
genotipler izlemiştir. En az verim ise 1 nolu genotipten elde edilmiştir. Pasinler bölgesi de 
Erzincan’a benzer bir çizgi takip etmiş olup en fazla verim 9 nolu genotipten elde edilirken, 8 nolu 
genotip ve 3 nolu genotip buna yakın verim vermişlerdir. En az verim ise 1 nolu genotipten elde 
edilmiştir.  Erzincan, Ilıca ve Pasinlerin ortalaması dikkate alındığında olarak en fazla verim 9 nolu 
genotipten elde edilirken, en az verim ise 5 nolu genotipten elde edilmiştir. 4 nolu genotip ikinci 
sırayı ve 3 nolu genotip üçüncü sırayı alırken diğer genotipler bunları takip etmiştir. En az verim ise 
5 nolu genotipten elde edilmiştir. Yine Çizelge 4’ den de görüleceği gibi dikkatle incelenecek olursa, 
iki yılın ortalaması olarak en fazla verim Erzincan’dan elde edilen verim diğer iki çevreden fazla 
olurken, en az verim ise Ilıca’dan  elde edilmiştir.  
 
Çizelge 4. İki yılın ortalaması olarak genotiplerin çevreler üzerinden elde edilen verim değerleri 

Çevreler (Locations) 
Genotipler (Genotypes) 

Erzincan Ilıca Pasinler 
Ortalama 
(Mean) 

1.Genotip (1.Genotype)   422.4 267.3 253.1 314.2 h 

2.Genotip (2.Genotype)   324.6 324.7 305.1 318.1 g 

3.Genotip (3.Genotype)   407.1 313.1 328.6 349.6 c 

4.Genotip (4.Genotype)   431.5 318.5 341.5 363.8 b 

5.Genotip (5.Genotype)   398.6 239.9 253.3 297.3 ı 

6.Genotip (6.Genotype)   421.4 261.2 282.7 321.8f 

7.Genotip (7.Genotype)   417.6 286.6 308.6 337.6 e 

8.Genotip (8.Genotype)   395.0 291.6 329.6 338.8 d 

9.Genotip (9.Genotype)   474.2 306.7 331.1 370.7a 

Ortalama (Mean) 410.3a 290.0 c 303.7b 336.9 

L.S.D:Yıl (Year): 0.20, Lokasyon (Location):0.24, Çeşit (Genotype):0.43, Çevre x Çeşit (Loc. x 
Gen.): 0.74  
 

Genotip x çevre interaksiyonunun çok önemli olması genotiplerden her üç çevrede verim 
yönünden farklı tepkiler alınması sonucunu doğurmaktadır. Şöyleki, 9 nolu genotip Erzincan’da en 
yüksek verim vermesine karşılık Ilıca’da en düşük verimi vermesi;  yine Ilıca ve Pasinler’de en 
düşük verimli 5 nolu genotipin Erzincen’da yiüksek verim vermesi interaksiyonun çok önemli 
çıkmasına neden olmuştur. Denemede genotiplerin stabilite yönünden performansları Çizelge 5'de 
gösterilmiştir. Çizelge 5 incelenecek olursa, en fazla verim 9 nolu genotipten (370 kg/da) elde 
edilmesine rağmen bu çeşidin regresyon katsayısı 1 den ve regresyondan sapma değeri ise 0’ dan 
önemli derecede farklı olarak tespit edildiğinden verim yönünden stabil bir hat olarak kabul 
edilmemiştir. Yine 5 nolu genotipten elde edilen verim 336.9 kg/da olan ortalama verimden, 
regresyon katsayısı 1 den ve regresyondan sapma değeri ise 0’ dan önemli derecede farklı olarak 
belirlenmiş ve stabil bir çeşit olmadığı ortaya konmuştur. Diğer taraftan 1 nolu genotip, 8 nolu 
genotip 2 nolu genotiplerinin regresyondan sapma değerleri yine 0’dan önemli derecede farklılık 
göstermiş ve stabil olmayan çeşit ve hat sınıfına dahil edilmişlerdir.  3 nolu YEA130TH/Cum-50 
genotipi, 7 nolu YE AII39/ YEA605.5 genotipi, 4 ve 5 nolu genotipler olan Tokak ve Obruk çeşitleri 
yüksek verimli ve stabil çeşit ve hatlar olarak belirlenmişlerdir.  
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Çizelge 5. Arpada üç çevre üzerinde elde edilen verimler (v) regresyon katsayıları (b), standart hataları (s) ve 
regresyondan sapma  değerleri (δ²). 

Genotip 
Genotype  V (kg/da)  B S δ² 

1.Genotip 
(1.Genotype)   314.2 1.40 0.120 502** 

2.Genotip 
(2.Genotype)   318.1 0.07 0.098 241** 

3.Genotip 
(3.Genotype)   349.6 0.77 0.028 22 

4.Genotip 
(4.Genotype)   363.8 0.90 0.033 32 

5.Genotip 
(5.Genotype)   297.3ψ 1.33* 0.061 128** 

6.Genotip 
(6.Genotype)   321.8 1.32 0.027 27 

7.Genotip 
(7.Genotype)   337.6 1.06 0.012 2 

8.Genotip 
(8.Genotype)   338.8 0.77 0.079 191** 

9.Genotip 
(9.Genotype)   370.7 1.37* 0.074 170** 

 Ort. (Mean) 336.9 Sx: 2.143 
ψ Ortalama verimden önemli derecede farklı (P<0.05) (Significantyl different from mean yield)  *1'den önemli derecede farklı 
(Significantyl different from 1.0)  * *0'dan önemli derecede farklı (Significantyl different from zero) 

 
Nitekim Mısır’da yapılan bir araştırmada  Giza 126 arpa çeşidinin Giza 123 veya Giza 125 

arpa çeşitlerine göre (Noaman ve ark., 1995); yine İspanya’da yürütülen başka bir araştırmada ise 
Dobla arpa çeşidinin Tina arpa çeşidine göre verim yönünden daha stabil olduğunu belirlenmiştir 
(Cantero ve ark., 1995). 

Çizelge 6’da en fazla verim alınan Erzincan bölgesi, en az verim elde edilen Ilıca bölgesin deki 
çeşit ve hatlara ait verimler ve çeşit ve hatlara ait hassasiyet indeks değerleri verilmiştir. 
Genotiplerin hassasiyet indeks değerlerini hesaplarken Acevedo (1989)’nun izlediği yöntem esas 
alınmıştır. Çizelgeden de görüleceği gibi, genotiplerin yetiştirildiği çevreler dikkate alınırsa en 
yüksek verim 410.3 kg/da ile Erzincan bölgesinden ve en düşük verim ise 290.0 kg/da ile Ilıca 
bölgesinden elde edilmiştir  (Çizelge 5). 

 
Çizelge 6.Genotiplerin farklı çevrelerdeki ortalama verimi ve hassasiyet indeksleri. 

Çevreler (Locations) 
Genotipler (Genotypes) 

Erzincan Ilıca 
Hassasiyet İndeksi (Susceptibility İndex) 

1.Genotip (1.Genotype)   422.4 267.3 1.25 

2.Genotip (2.Genotype)   324.6 324.7 0.00 

3.Genotip (3.Genotype)   407.1 313.1 0.79 

4.Genotip (4.Genotype)   431.5 318.5 0.89 

5.Genotip (5.Genotype)   398.6 239.9 1.36 

6.Genotip (6.Genotype)   421.4 261.2 1.30 

7.Genotip (7.Genotype)   417.6 286.6 1.07 

8.Genotip (8.Genotype)   395.0 291.6 0.89 

9.Genotip (9.Genotype)   474.2 306.7 1.20 

Ortalama (Mean) 410.3 290.0 

 
Buna göre S =(1 – YD / YP) / (1 – ŶD / ŶP) formülüne sadık kalınarak yapılan analizde 

yetiştirildiği çevreler bakımından 2 nolu genotip en düşük hassasiyet indeksine sahip olarak 
belirlenmesine rağmen stabil olmayan düşük verimli bir çeşit olarak belirlenmiştir. Yine aynı şekilde 
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5 nolu genotip hassasiyet indeksi en fazla olan, stabil olmayan düşük verimli bir genotip olarak 
belirlenmiştir. Bölgenin hayvancılık bölgesi olması, kalitesi kaba yem ihtiyacının oldukça yüksek 
düzeyde olmasından dolayı arpa üretiminin hızla artırılması gerekmektedir. Bu nedenle çiftçiye 
tavsiye edilecek çeşitlerin yüksek verimli olması yanında verim yönünden stabil ve değişik çevre 
şartlarında verim yönünden dalgalanma göstermeyen ve bu çevrelerde olumsun şartlardan az 
etkilene hassasiyet indeksi düşük çeşitler olması gerekmektedir. Bu bağlamda çizelge 4, 5 ve 6 
dikkatle incelenecek olursa; bölge verim denemelerinde ümitvar genotip olarak belirlenen 3 nolu 
YEA130TH/Cum-50 genotipi ile 4 nolu Tokak çeşidi yüksek verimli, stabilitesi yüksek, ve verim 
yönünden orta derecede bir hassasiyet indeksine sahip genotipler olarak bölgede bütün çevre 
şartlarında üretimde kullanılabilecek bir genotip olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare Conv. 
distichon Alef.s.1.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi 
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Özet 
 

Bu çalışma, farklı ekim zamanı uygulamalarının (1 Ekim, 15 Ekim ve 30 Ekim) bazı arpa çeşitlerinde 
(Tokak 157/37 ve Bülbül-89) verim ve verim öğelerine etkisini belirlemek amacıyla 2005-06 ve 2006-07 
yetiştirme sezonlarında Van’da kışlık olarak yürütülmüştür. Denemeler bölünmüş parseller deneme desenine 
göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada tane verimi yanı sıra biyolojik verim, saman verimi, hasat 
indeksi, bitki boyu, başak boyu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve metrekarede 
başak sayısı gibi verim öğeleri de incelenmiştir. Denemelerden elde edilen sonuçlara göre ekim zamanı 
uygulamalarının incelenen özellikler üzerine etkisi her iki yılda da önemli bulunmuştur. 2005-06 ve 2006-07 
yetiştirme sezonlarında en yüksek tane verimleri sırasıyla 250.0 kg/da ve 227.8 kg/da ile ikinci ekim 
zamanından (15 Ekim) elde edilmiştir. Benzer şekilde çeşitlerin tane verimi üzerine etkisi her iki yılda önemli 
bulunmuştur. 2005-06 ve 2006-07 yetiştirme sezonlarında en yüksek tane verimleri sırasıyla 229.6 kg/da ve 
212.4 kg/da ile Tokak 157/37 çeşidinden elde edilmiştir. Ayrıca yıllar ortalaması dikkate alındığında tane 
verimi bakımından çeşit x ekim zamanı interaksiyonu önemli bulunmuştur. Buna göre en yüksek tane verimi 
247.5 kg/da ile ikinci ekim zamanında (15 Ekim) Tokak 157/37 çeşidinden elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Arpa, Ekim zamanı, Çeşit, Tane verimi, Verim öğeleri 
 

Effect of Different Sowing Dates on Yield and Yield Components in Some 
Barley Cultivars (Hordeum vulgare Conv. Distichon) 

 
Abstract 
 

This study was conducted to determine effect of different sowing dates(1 October, 15 October and 30 
October) on yield and yield components of some barley cultivars (Tokat 157/37 and Bülbül-89) during growing 
seasons of 2005-06 and 2006-07 in Van. The trials were laid out in a split plots design with three replicates. In 
the study were investigated seed yield as well as biological yield, harvest index, straw yield, plant height, spike 
height, seed number per spike, seed weight per spike, 1000-seed weight and spike number per square meter. 
According to the results were obtained from trials effect of sowing dates on the parameters examined was 
significant in both years. The highest grain yield was obtained from 15 October with 250.0 kg/da and 227.8 
kg/da in 2005-06 and 2006-07, respectively. Similarly, effect of cultivars on the seed yield was significant in 
both years. The highest seed yields were obtained from Tokak157/37 with 229.6 kg/da and 212.4 kg/da in 
2005-06 and 2006-07, respectively. However interaction between cultivar and sowing date was significant in 
terms of seed yield when pooled data were taken into consideration. According to the pooled data the highest 
seed yield was obtained from Tokak 157/37 sown 15 October with 247.5 kg/da. 
 
Key Words: Barley, Cultivar, Sowing date, Seed yield, Yield components 
 
1. Giriş 
 

Hayvan beslenmesinde ve malt sanayinde yaygın biçimde kullanılmakta olan arpa, 
ülkemizde serin iklim tahılları içerisinde buğdaydan sonra en fazla ekiliş alanı ve üretim miktarına 
sahiptir. Son FAO verilerine göre dünyada arpa ekiliş alanı 55517 bin ha, üretimi 138643 bin ton ve 
verimi 2497 kg/ha olarak gerçekleşirken, ülkemizde bu değerler sırasıyla 3600 bin ha, 9551 bin ton 
ve 2653 kg/ha olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2006). Van ilinde ise 24698 ha alanda ekilerek 
31755 ton üretim sağlanmaktadır (Anonim, 2005). 

Yeryüzünde ekilebilir alan miktarı sınırlı olup, buna karşın dünya nüfusu sürekli olarak artış 
göstermektedir. Artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamanın bir yolu da birim alan verimini 
arttırmaktır. Birim alandan daha yüksek verim alabilme, bölgeye iyi adapte olmuş verim potansiyeli 
yüksek çeşitlerin uygun koşullarda yetiştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Ülkemizde arpa genellikle 
yıllık yağışı düşük kuru tarım alanlarında sulama yapılmadan, yağışlarla toprakta biriktirilen 
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nemden yararlanarak yetiştirilmektedir. Bu nedenle yağışlara bağlı olarak verim yıllara göre önemli 
dalgalanmalar göstermektedir. Verim potansiyeli yüksek olmasına karşılık, ülkemizde arpanın 
verimi düşüktür. Bunun nedeni farklı ekoloijk özelliklere sahip bölgeler için uygun ekim zamanı, 
ekim sıklığı, gübreleme gibi yetiştirme gereksinimlerinin belirlenmemiş olmasıdır. Bu durumda diğer 
girdiler karşılansa bile yüksek potansiyel verimin gerçekleşmesi mümkün olmayabilir (Smithson ve 
ark., 1985). Ekim zamanı, arpanın tane verimini etkileyen önemli bir faktördür. Optimum ekim 
zamanından sapma, çevre koşullarındaki değişim nedeniyle, bitki gelişmesini ve büyümesini 
olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bölgesel iklim koşullarına göre arpa kışlık ya da yazlık olarak 
ekilebilir. Kışa dayanıklı çeşitlerin ıslah edilmesinden sonra tüm Orta Anadolu ve geçit bölgeleriyle 
Doğu Anadolu’nun kışı çok sert geçen yüksek yaylaları dışında arpa kışlık olarak ekilmektedir (Kün, 
1988). Bu bölgelerde erken ekilen arpa, kışın da vejetasyonunu sürdüreceğinden; ilkbahara fazla 
boylanmış olarak girmekte ve yatmalara neden olmaktadır. Bununla beraber alatav olasılığı 
bulunan bölgelerde de ekimin uygun bir zamana kadar geciktirilmesi gerekmektedir. Kışı sert geçen 
iç bölgelerimizde, bitkilerin kritik kış dönemine girmesinden önce, güçlü bir kök sistemi oluşturması 
sağlanmalıdır. Kök gelişmesinin hızlı ve kök tacının derin olması soğuğa ve kurağa dayanıklılığı 
arttırmaktadır. Geç ekim, bitkilerin kıştan zarar görmesine, kardeşlenmenin yetersiz olmasına, 
olumun gecikmesine ve kalitenin düşmesine yol açmaktadır (Kün, 1988). Ekim zamanı ile ilgili farklı 
ekolojilerde ve yıllarda yapılan araştırmalarda; ekimin geç yapılmasıyla verimin azaldığı (Kenar ve 
Şehirali, 2001; Arabacı ve ark., 2002) ve erken veya geç ekimin yer ve zamana bağlı olarak tane 
verimi üzerine farklı etkide bulunduğu (Akkaya ve Akten, 1988) gibi değişik sonuçlar elde edilmiştir.  

Bu bakımdan her bölge için en uygun ekim zamanının belirlenmesi ve yetiştiricilerin 
belirlenen ekim zamanına göre ekim yapmaları üretimin arttırılması için kaçınılmaz olmaktadır. Bu 
nedenle araştırmada iki farklı arpa çeşidi kullanılarak Van ve benzer ekolojiye sahip diğer bölgeler 
için en uygun ekim zamanı belirlenmeye çalışılmıştır. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Denemeler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazisinde bölünmüş parseller 

deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 2005-06 ve 2006-07 üretim yıllarında yürütülmüştür. 
Tokak 157/37 ve Bülbül-89 arpa çeşitlerinin kullanıldığı çalışmada üç farklı ekim zamanı (1 Ekim, 
15 Ekim, 30 Ekim) uygulanmıştır. Çalışmada sıra arası mesafe 20 cm,  parsel büyüklüğü ise 1 m x 
5 m = 5 m2 olarak düzenlenmiştir. Hasat döneminde yanlardan birer sıra başlardan ise 0.5 m kenar 
tesiri olarak atıldıktan sonra bütün gözlemler 0.6 x 4 =2.4 m2’lik alan üzerinden yapılmıştır. Ekim 
normu 500 bitki/m2 olacak şekilde ayarlanmıştır. Denemelerde tüm parsellere 6 kg/da P2O5 ve 8 
kg/da N hesabıyla gübre uygulanmıştır (Kün, 1988). Fosforun tamamı ekimle birlikte triple süper 
fosfat formunda, azotun ise yarısı ekimle, yarısı da sapa kalkma döneminde olmak üzere amonyum 
sülfat formunda verilmiştir. Verim öğelerine ait ölçüm ve tartımlar her parselden kenar tesirleri 
atıldıktan sonra kalan kısımdan tesadüfen seçilen 10 bitkide yapılmıştır (Abacı 1989).  

Denemenin yürütüldüğü yıllara ait ortalama sıcaklıklar sırasıyla 10.5 oC ve 9.4 oC olarak 
gerçekleşirken, uzun yıllar ortalaması 9.0 oC olarak gerçekleşmiştir. 2005-06 ve 2006-07 toplam 
yağış miktarları ise sırasıyla 391.8 mm ve 363.1 mm, uzun yıllar ortalaması ise 385.7 mm olarak 
gerçekleşmiştir (Anonim, 2007). 

Deneme alanı toprakları killi-tınlı yapıda ve kuvvetli alkali (pH=8.8) reaksiyonludur. Organik 
madde (%0.8) ve azot içeriği (%0.104) çok düşük, yarayışlı fosfor içeriği (6.40 ppm) yeterli, 
potasyum içeriği (335 ppm)  ise yüksektir.  

Elde edilen değerler bölünmüş parseller deneme desenine göre varyans analizine tabi 
tutulmuş ve ortalamalar arasındaki farklılıklar Asgari Önemli Fark (AÖF) metoduna göre % 5 
önemlilik seviyesinde test edilmiştir (Düzgüneş ve ark. 1987).  

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Doğu Anadolu koşullarında arpada en uygun ekim zamanının belirlenmesi ve ekim 

zamanlarının verim ve verim öğeleri üzerine etkilerinin araştırılması için yapılan bu çalışmaya ait 
bulgular Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’de verilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde tane 
verimi bakımından denemenin her iki yılında da ekim zamanları arasında oluşan farklar istatistiksel 
olarak önemli bulunmuş, en yüksek tane verimi birinci yıl 250.0 kg/da ve ikinci yıl 227.8 kg/da ile 
ikinci ekim zamanından (15 Ekim) elde edilmiştir. Tane verimi bakımından çeşitler arasındaki 
farklar da istatistiksel olarak önemli bulunmuş ve en yüksek tane verimi ilk yıl 229.6 ve ikinci yıl 
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212.4 kg/da ile Tokak 157/37 arpa çeşidinden elde edilmiştir. Yıllar birlikte ele alındığında ise en 
yüksek tane verimi yine ikinci ekim zamanında elde edilirken, Tokak 157/37 221 kg/da ile daha 
verimli çeşit olmuştur (Çizelge 1). Yıllar ortalamasına göre tane verimi biyolojik verim, saman verimi 
ve metrekarede başak sayısı bakımından çeşit x ekim zamanı interaksiyonu önemli bulunmuştur 
(Çizelge 2 ve Çizelge 3). Yılmaz ve Sepetoğlu (1996) Van ekolojik koşullarında buğdayda yaptıkları 
bir araştırmada en yüksek verimin 15 Ekim tarihinde yapılan ekimden elde edildiğini ifade 
etmişlerdir. Akkaya ve Akten (1988), erken veya geç ekimin yer ve zamana bağlı olarak tane verimi 
üzerine farklı etkide bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen veriler araştırıcıların 
bulgularıyla uyum göstermektedir. Dekara tane veriminin Tokak 157/37 çeşidinde daha yüksek 
olması, farklı ekolojik koşullarda çalışma yapan Olhan, (1989)’ un yaptığı çalışmayla uyum 
göstermemektedir. Biyolojik verim üzerine ekim zamanlarının etkileri incelendiğinde araştırmanın 
yapıldığı her iki yılda ve yıllar birlikte ele alındığında ekim zamanları arasındaki fark istatistiksel 
olarak önemli bulunmuştur. Araştırmada en yüksek biyolojik verim 763.5 kg/da ile ikinci ekim 
zamanından elde edilmiştir. Çeşitler arasında meydana gelen fark önemli bulunmuş ve en yüksek 
biyolojik verim 890.7 kg/da ile Tokak 157/37 çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 1). Yıllar birlikte ele 
alındığında çeşit x ekim zamanı interaksiyonu önemli olmuştur (Çizelge 3).  

Hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan saman verimi üzerine ekim zamanlarının 
etkisi her iki yılda ve yıllar ortalamasında önemli olurken; çeşitler arasındaki fark istatistiksel olarak 
önemli olmamıştır. En yüksek saman verimi yine ikinci ekim zamanında 513.5 kg/da olarak 
gerçekleşirken; Tokak 157/37 çeşidi 480.1 kg/da ile daha yüksek verim vermiştir (Çizelge 1). Yıllar 
birlikte ele alındığında çeşit x ekim zamanı interaksiyonu önemli olmuştur (Çizelge 3). Araştırmada 
elde edilen verilere göre hasat indeksi incelendiğinde her iki yılda ve yıllar birlikte incelendiğinde 
ekim zamanları arasında ortaya çıkan fark istatistiksel olarak önemli olmuş en yüksek hasat indeksi 
% 32.7 ile ikinci ekim zamanından elde edilirken, çeşitlerden Tokak 157/37 % 32.3 hasat indeksi ile 
Bülbül-89 çeşidinden daha yüksek değer vermiştir. Bu sonuçlar Kenar ve Şehirali (2001), Abacı 
(1989), Gençtan (1982) ve Sezginer (1991)’ in bulguları ile uyum içerisindedir. Bin tane ağırlığı 
incelendiğinde ekim zamanları arasındaki fark her iki yılda ve yıllar birlikte incelendiğinde 
istatistiksel olarak önemli olurken; çeşitler arasındaki fark ilk yılda ve yıllar birlikte ele alındığında 
önemli olmuştur. En yüksek bin tane ağırlığı 44.6 g ile ikinci ekim zamanından elde edilirken; 44.3 g 
ile Tokak 157/37 çeşidi Bülbül-89 çeşidinden daha yüksek değer vermiştir. Bin tane ağırlığı daha 
çok genetik yapı ile ilişkili olmakla beraber çevre koşulları ve yetiştirme tekniğine bağlı olarak az da 
olsa farklılıklar gösterebilir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ekim zamanlarına bağlı olarak bin 
tane ağırlığının değiştiğini belirten Ekiz (1993), Gençtan (1982), Topal (1993), Tugay (1992), Abacı 
(1989), Kenar ve Şehirali (2001), Sezginer (1991), Teceren (1992), Kılıç (1987) ve Keklikçi ve ark. 
(1998)’ nın bulguları ile uyum içerisindedir.  

Metrekarede başak sayısı incelendiğinde her iki yılda ve yıllar birlikte ele alındığında ekim 
zamanı bakımından oluşan fark istatistiksel olarak önemli olurken; ikinci yıl hariç, çeşitler arasında 
oluşan fark istatistiksel olarak önemli olmuştur. Metrekaredeki başak sayısı 477.5 bitki ile ikinci 
ekim zamanında en yüksek bulunurken; Tokak 157/37 çeşidi metrekarede 455.6 bitki ile Bülbül-89 
çeşidinden daha fazla sayıda başak oluşturmuştur. Çeşit x ekim zamanı interaksiyonu yıllar birlikte 
incelendiğinde önemli olmuştur (Çizelge 3). Kışlık ekimin yapıldığı Van koşullarında erken ekim iki 
şekilde sakıncalı olmaktadır. Yağışların erken düşmemesi durumunda çimlenme ve çıkış 
gerçekleşmemekte ve toprakta uzun süre kalan tohumlar böceklerin ve mikroorganizmaların 
zararına maruz kalmaktadır. Yağışların erken düşmesi durumunda ise sıcaklığın da uygun olması 
nedeniyle bitkiler fazla gelişmiş olarak kışa girmekte ve don zararı meydana gelmektedir. Her iki 
durumda da birim alandaki bitki sayısında azalmalar meydana gelmekte buna bağlı olarak da verim 
düşmektedir. Geç ekimlerde ise sıcaklığın yetersiz olması ve ilk donların etkisi ile tohumların 
çimlenerek çıkış yapmaları gerçekleşmemektedir. Bu durumda kışlık ekimden beklenen fayda 
sağlanamamaktadır. Verimle çok yakın ilişkili olan birim alandaki başak sayısının elde edilebilmesi 
ekimin uygun zamanda yapılmasına bağlıdır (Bonnett ve Woodworth 1931; Knapp 1980). Yapılan 
bu çalışmada metrekarede en fazla başak sayısı 15 Ekimde yapılan ikinci ekim zamanında elde 
edilmiştir. Değişik bölgelerde yapılan çalışmalarda ekim zamanlarına bağlı olarak metrekaredeki 
başak sayısı ile ilgili farklı sonuçlar elde edilmiştir (Kenar ve Şehirali 2001; Abacı 1989; Gençtan 
1982; Boonchoo et al. 1998; Keklikçi ve ark. 1998; Yılmaz 1989; Sezginer 1991) 
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Çizelge 1. Arpada ekim zamanı uygulamalarının verim ve bazı verim unsurlarına etkisi 

  
Tane 
verimi 
(kg/da) 

Biyolojik 
verim (kg/da) 

Saman 
verimi 
(kg/da) 

Hasat 
indeksi 

(%) 

Bin tane 
ağırlığı(g) 

Metrekarede 
başak sayısı 

Bitki 
boyu 
(cm) 

Başak 
boyu 
(cm) 

Başakta 
tane ağırlığı 

(g) 

Başakta 
tane sayısı 

Ekim Zamanı           
01 Ekim 204.5 c 658.7 c 454.2 c 31.1 c 41.9 b 414.2 c 63.3 b 6.5 b 0.68 c 15.6 c 
15 Ekim 250.0 a 763.5 a 513.5 a 32.7 a 44.6 a 477.5 a 67.7 a 8.1 a 0.79 a 17.8 a 
30 Ekim 220.2 b 692.7 b 472.5 b 31.8 b 43.8 a 447.5 b 66.5 a 6.6 b 0.75 b 16.4 b 

AÖF(P<0,05) 4.06 5.43 7.19 0.67 1.06 4.37 3.06 1.33 0.04 0.72 
Çeşit           

Tokak 157/37 229.6 a 709.7 a 480.1 32.3 a 44.3 455.6 a 66.4 7.3 0.77 17.5 
Bülbül-89 220.2 b 700.2 b 480 31.4 b 42.5 437.2 b 65.2 6.8 0.71 15.7 

20
06

 

AÖF(P<0,05) 2.99 4.56 5.99 0.51 2.72 12.75 1.91 1.33 0.08 2.45 
Ekim Zamanı           

01 Ekim 188.3 c 638.3 c 450.0 c 29.5 c 39.4 c 389.0 c 60.7 a 6.0 0.59 c 13.9 c 
15 Ekim 227.8 a 724.5 a 496.7 a 31.5 a 42.8 a 440.3 a 65.7 c 7.6 0.70 a 17.2 a 
30 Ekim 201.2 b 672.8 b 471.7 b 29.9 b 40.9 b 417.5 b 63.8 b 6.4 0.64 b 15.6 b 

AÖF(P<0,05) 4.62 4.70 7.06 0.75 1.16 2.65 1.83 1.88 0.04 1.33 
Çeşit           

Tokak 157/37 212.4 a 890.7 a 478.2 30.7 a 42.1 a 420.3 64.0 7.0 0.67 a 16.4 a 
Bülbül-89 199.1 b 666.4 b 467.3 29.9 b 39.9 b 410.9 62.4 6.3 0.61 b 14.8 b 

20
07

 

AÖF(P<0,05) 5.04 10.42 12.43 1.00 0.80 15.32 3.35 1.62 0.03 1.39 
Ekim Zamanı           

01 Ekim 196.4 c 648.5 c 452.1 c 30.3 c 40.6 c 401.6 c 61.8 b 6.3 b 0.63 c 14.7 c 
15 Ekim 238.9 a 744.0 a 505.1 a 32.1 a 43.7 a 458.9 a 66.7 a 67.9 a 0.74 a 17.5 a 
30 Ekim 210.7 b 682.8 b 472.1 b 30.8 b 42.3 b 432.5 b 65.2 a 6.5 b 0.69 b 15.6 b 

AÖF(P<0,05) 2.82 3.30 4.63 0.46 0.72 2.35 1.64 1.06 0.03 0.69 
Çeşit           

Tokak 157/37 221.0 a 700.2 a 479.2 a 31.5 a 43.2 a 437.9 a 65.2 a 7.1 0.72 a 16.9 a 
Bülbül-89 209.7 b 683.3 b 473.7 b 30.6 b 41.2 b 424.1 b 63.9 b 6.6 0.66 b 15.2 b 

20
06

-2
00

7 

AÖF(P<0,05) 1.89 3.67 4.45 0.36 0.92 6.43 1.24 0.68 0.03 0.91 
*Ortalamalar arasındaki fark Asgari Önemli Fark (AÖF) metoduyla P<0.05 seviyesinde değerlendirilmiştir. 
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Çizelge 2 Tane verimi ve biyolojik verime ait çeşit x ekim zamanı interaksiyonu (2006-2007) 

Tane verimi Biyolojik verim 
Ekim zamanı 

Tokak 157/37 Bülbül 89 Tokak 157/37 Bülbül 89 
1 Ekim  199.5 e 193.3 f 651.5 e 645.5 e 
15 Ekim  247.5 a 230.3 b 759.5 a 728.5 b 
30 Ekim  216.0 c 205.3 d 689.5 c 676.0 d 

AÖF (P<0.05)      4.04            8.51 

Ortalamalar arasındaki fark Asgari Önemli Fark (AÖF) metoduyla P<0.05 seviyesinde değerlendirilmiştir. 
 
Çizelge 3 Saman verimi ve metrekarede başak sayısına ait çeşit x ekim zamanı interaksiyonu 
(2006-2007) 

Saman verimi Metrekarede başak sayısı 
Ekim zamanı 

Tokak 157/37 Bülbül 89 Tokak 157/37 Bülbül 89 
1 Ekim  452.0 d 452.2 d 406.7 e 396.5 f 
15 Ekim  512.0 a 498.2 b 466.7 a 451.2 b 
30 Ekim  473.5 c 470.7 c 440.5 c 424.5 d 

AÖF (P<0.05)      8.77            7.49 
Ortalamalar arasındaki fark Asgari Önemli Fark (AÖF) metoduyla P<0.05 seviyesinde değerlendirilmiştir. 
 

Elde edilen bulgulara göre bitki boyu incelendiğinde ekim zamanları arasındaki fark her iki 
yılda ve yıllar birlikte ele alındığında önemli olmuştur. Çeşitler incelendiğinde ise ikinci yılda ve 
yıllar birlikte ele alındığında önemli olmuştur. En yüksek bitki boyu 67.7 cm ile ikinci ekim 
zamanından elde edilmiştir. Tokak 157/37 çeşidi 66.4 cm ile Bülbül-89 çeşidinden daha yüksek 
bitki boyu değeri vermiştir. Bu sonuçlar, ekim zamanına bağlı olarak bitki boyunun değiştiğini 
belirten Kenar ve Şehirali (2001), Ekiz (1993), Gençtan (1982), Topal (1993), Tugay (1992) ve 
Yılmaz (1989)’ ın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Başak boyu ele alındığında ilk yıl ve yıllar 
birlikte incelendiğinde ekim zamanları arasındaki fark istatistik olarak önemli olurken en yüksek 
başak boyu değeri 8.1 cm ile ikinci ekim zamanından elde edilmiştir. Çeşitler arasında oluşan fark 
istatistik olarak önemsiz bulunmuştur. Araştırma sonuçlarımız başak boyunu 7.5-10.0 cm arasında 
elde ettiklerini belirten Efe ve Yıldırım (1992), Tugay (1992) ve buna yakın bulguları ifade eden 
Gençtan (1982), Topal (1993), Sezginer (1991) ile uyum içerisindedir. 

Başakta tane ağırlığı incelendiğinde yıllar ayrı ayrı ve birlikte incelendiğinde ekim zamanları 
arasında oluşan fark istatistik olarak önemli olmuştur. En yüksek değer ikinci ekim zamanında 0.79 
g olarak gerçekleşmiştir. Çeşitler ele alındığında ikinci yılda ve yıllar birlikte incelendiğinde oluşan 
fark istatistik olarak önemli olurken; 0.77 g ile Tokak 157/37 çeşidi daha yüksek değer vermiştir. 
Bulgularımız başakta tane ağırlığını 1.89-0.86 g arasında bulan Baş (1987), 2.10-0.80 arasında 
değiştiğini bildiren Abacı (1989)’nın bulguları ile benzerlik göstermemektedir. Bununla birlikte 
çeşitlere göre başakta tane ağırlığının değiştiğini belirten Gençtan (1982), Topal (1993) ve Tugay 
(1992)’ın sonuçları ile uyum içerisindedir. Araştırma sonuçlarına göre başakta tane sayısı üzerine 
ekim zamanlarının etkisi her iki yıl ve yıllar birlikte incelendiğinde istatistik olarak önemli olurken; en 
yüksek değer ikinci ekim zamanında 17.8 adet olarak belirlenmiştir. Çeşitler ele alındığında ise 
denemenin ikinci yılında ve yıllar birlikte incelendiğinde ortaya çıkan fark istatistiksel olarak önemli 
olmuştur. 17.5 adet ile Tokak 157/37 çeşidi daha yüksek değer vermiştir. Bulgularımız başakta tane 
sayısının ilk ekim zamanında en yüksek olduğunu belirten Ekiz (1993), Heenan (1995), Baş (1987), 
Topal (1993) ve Tugay (1992) ve Gençtan ve Sağlam (1987)’ın bulguları ile benzerlik 
göstermemektedir. Bu araştırmada elde edilen bulgular ile daha önce yapılan benzer çalışmalar 
arasındaki farklılıklar, değişik iklim ve toprak faktörlerinin etkilerinin yanı sıra kullanılan çeşitlerin ve 
ekim zamanlarının farklı olmasından kaynaklanmış olabilir. 
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4. Sonuç 
 
Doğu Anadolu koşullarında en uygun ekim zamanının belirlenmesi amacı ile üç ekim zamanı 

ve iki arpa çeşidi ile yapılan bu çalışmada en uygun ekim zamanının 15 Ekimde yapılan ikinci ekim 
zamanı olduğu belirlenmiştir. Ekim zamanı ile verim ve verim öğeleri arasında yakın ilişki 
bulunduğu ortaya çıkmıştır.  Denemede kullanılan Tokak 157/37 ile Bülbül 89 çeşitleri arasında 
tane verimi bakımından meydana gelen fark her iki yılda da istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
Ayrıca yıllar ortalamasına göre çeşit x ekim zamanı interaksiyonu önemli bulunmuş ve en yüksek 
tane verimi ikinci ekim zamanında Tokak 157/37 çeşidinden elde edilmiştir. Bu çalışma ile Van ve 
benzer ekolojik koşullara sahip bölgelerde arpa yetiştiriciliğinde 15 Ekim tarihinin en uygun ekim 
zamanı olduğu ve Tokak 157/37 çeşidinin de bölge ekolojisine daha iyi uyum sağladığı sonucuna 
varılmıştır.  
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Özet 
 

Bu çalışmada farklı ekim zamanlarının üç makarnalık ve iki ekmeklik buğday çeşitlerinin bazı başak 
özellikleri üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma 2000-2001 ve 2001-2002 yetişme sezonlarında 
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında ilave sulanan koşullarda yürütülmüştür. Ekim zamanı 5 
Ekim’de başlamış, 7’şer gün arayla 18 Ocak’a kadar sürdürülerek 16 farklı tarihte ekim zamanı 
oluşturulmuştur. İki yıllık bileşik analiz sonuçlarına göre; en yüksek başak uzunluğu 16 Kasım ve 7 Aralık (7.6 
cm) ekimlerinden, en düşük değerler ise 30 Kasım ve 18 Ocak (6.8 cm) ekimlerinde bulunmuştur. Başakta 
başakçık sayısı 15.8 (5 Ekim) ile 18.9 adet/başak (9 Kasım) arasında değişmiştir. Başakta tane sayısı 
değerleri 34.7 (5 Ekim) ile 47.4 adet/başak (4 Ocak) arasında değişmiştir. Başak uzunluğu ve başakta 
başakçık sayısı değerleri erken ve geç yapılan ekimlerde düşük bulunmuştur. En yüksek başakta tane ağırlığı 
değeri 16 Kasım (1.9 g), en düşük değer ise 11 ve 18 Ocak (1.3 g) ekimlerinden elde edilmiştir. Bin tane 
ağırlığı 32.1 g (18 Ocak) ile 41.1 g (2 Kasım) arasında değişmiştir. Ekim zamanının gecikmesiyle başakta tane 
ağırlığı ve bin tane ağırlığının azaldığı görülmüştür. En fazla başak uzunluğu ve başakta başakçık sayısı 
Basribey-95 çeşidinde görülürken, en yüksek başakta tane sayısı Kaşifbey-95, başakta tane ağırlığı ve bin 
tane ağırlığı değerleri ise Ceylan-95 çeşidinde saptanmıştır. En düşük başak uzunluğu ve başakta başakçık 
sayısı Ceylan-95, başakta tane sayısı Aydın-93, başakta tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı ise Kaşifbey-95 
çeşidinde belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ekim zamanı, Makarnalık buğday, Ekmeklik buğday, Başak özellikleri 

 
Effect of Different Sowing Times to Some Spike Characteristics 

of Wheat (Triticum ssp.) 
 
Abstract 

 
This study aimed to investigate the effects of different sowing time on spike characteristics of three 

durum and two bread wheat varieties. Field trials were carried out in the experimental area of Agriculture 
Faculty of Harran University in the growing seasons of 2000-2001 and 2001-2002 under the irrigated 
conditions. Sowing dates were between 5 October to 18 January with 7-days intervals and 16 sowing time 
was used in the study. According to average of two years; the highest spike lenght was found at 16 November 
and 7 December sowing time (7.6 cm) whereas the lowest value was found at 30 November and 18 January 
sowing times. Spikelet number per spike was varied from 15.8 (5 October) to 18.9 number/spikelet (9 
November). Kernel number per spike was ranged from 34.7 (5 October) to 47.4 number/spike (4 Januray). 
Spike lenght and spikelet number per spike values were less at the early and late sowing times. The highest 
kernel weight of spike value was found at 16 November (1.9 g) wheras the lowest value was found at 11 and 
18 January sowing times (0.96 g). 1000 kernel weight ranged between 41.1 g (2 November) and 32.1 g (18 
January). Kernel weight of spike and 1000 kernel weight values were decreased with late sowing times. The 
highest spike length and spikelet number per spike values were found at Basribey-95 variety. The highest 
kernel number per spike was founda at Kaşifbey-95. Kernel weight of spike and 1000 kernel weight values 
were found at Ceylan-95 variety. The lowest spike lenght and spikelet number per spike values were 
determined at Ceylan-95 variety. Kernel number per spike of  Aydın-93 variety was the lowest. The lowest 
kernel weight of spike and 1000 kernel weight values found at Kaşifbey-95 variety. 
 
Key Words: Sowing date, Durum wheat, Bread wheat, Ear characteristics 

 
 
 
 
 
                                                 
* Bu çalışma Harran Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 213 nolu projenin bir bölümüdür. 
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1. Giriş 
 

Buğday günümüzde tanesinin uygun besleme değeri, taşıma, saklama, işlenmesindeki 
kolaylık ve geniş adaptasyon sınırları nedeniyle birçok ülkede temel besin maddesi olarak 
kullanılmaktadır. Dünyada 592 milyon ton, ülkemizde ise 18 milyon ton üretime sahiptir (Anonim, 
2006). Dünya buğday üretimi içinde Türkiye %3’lük pay ile Çin başta olmak üzere, Hindistan, ABD, 
Rusya, Kanada, Pakistan gibi en fazla buğday üreten ülkeler arasında yer almaktadır. Buğday 
ülkemizde önemli bir ürün olup, hemen her bölgemizde üretilmektedir. Tahıl üretiminde yüksek 
verim ve kaliteli ürün almanın ön koşulu bölge koşullarına uygun yetiştirme tekniklerinin 
uygulanmasıdır. Buğdayda ekim zamanı önemli olup, erken veya geç ekimlerin etkisiyle başak 
özelliklerinin değişmesi verim ve kalite kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmada değişik ekim 
zamanlarının üç makarnalık ve  iki ekmeklik buğday çeşidinin başak özelliklerine etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Daha önce yürütülen çalışmalarda; genotiplerin ekim tarihlerinden etkilendiği ve farklı tepkiler 
gösterdiği bildirilmiştir (Mackowiak et al. 2000, İbrahim ve Abdalla 2000, Giunta et al. 2001). Geç 
ekimin 1000 tane ağırlığı ve başaktaki tane sayısını azalttığı belirtilmiştir (Bishnoi ve Taneja 1990). 
Farklı ekim zamalarında buğdayın başakta tane sayısı değerlerinin değiştiği (Mohamedali 1992), 
ekim zamanının gecikmesiyle azaldığı (Kılıç ve ark. 1999) bildirilmektedir. Radmehr et al. (1996) 
ekim zamanının bin tane ağırlığı ve başaktaki tane sayısı üzerinde çok etkili olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Ekim zamanının gecikmesiyle bin tane ağırlığının (Bostancıoğlu ve Bayram 1993), başakta 
tane ağırlığının (Jedel ve Salmon 1994) ve başak boyunun (Konak ve ark. 1999) azaldığı 
bildirilmiştir. Ahmad et al. (1997) geç ekimlerin başak uzunluğu, başaktaki tane sayısı ve başaktaki 
tane ağırlığını azaltığını tespit etmişlerdir. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Bu çalışma 2000-2001 ve 2001-2002 yetiştirme sezonlarında Harran Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür. Denemede materyal olarak; bölge koşullarına uygun 
Harran-95, Aydın-93 ve Ceylan-95 makarnalık buğday çeşitleri ile Basribey-95 ve Kaşifbey-95 
ekmeklik buğday çeşitleri kullanılmıştır. Denemenin yürütüldüğü toprak özellikleri Çizelge 1.’de, 
Şanlıurfa ili 2000-2002 yıllarına ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri ise Çizelge 2`de 
verilmiştir. 

Deneme; bölünmüş parseller deneme desenine göre iki faktörlü (çeşit ve ekim zamanı) ve üç 
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ana parselleri ekim zamanı, alt parselleri ise çeşitler oluşturmuştur. 
Her parsel sıra arası mesafesi 20 cm olan altı sıradan oluşmuştur. Ekim m2’ ye 600 tohum düşecek 
şekilde elle yapılmıştır. Ekim işlemi; 2000-2001, 2001-2002 yetiştirme sezonlarında 5 Ekim–18 
Ocak tarihleri arasında 7’şer gün aralıklarla 16 farklı ekim zamanında yapılmıştır. Ekim zamanları; 
1) 5 Ekim, 2) 12 Ekim, 3) 19 Ekim, 4) 26 Ekim, 5) 2 Kasım, 6) 9 Kasım, 7) 16 Kasım, 8) 23 Kasım, 
9) 30 Kasım, 10) 7 Aralık, 11) 14 Aralık, 12) 21 Aralık, 13) 28 Aralık, 14) 4 Ocak, 15) 11 Ocak ve 
16) 18 Ocak olarak oluşturulmuştur.  

Taban gübresi olarak 15-15-15 kompoze gübreden dekara saf olarak 8 kg NPK gelecek 
şekilde banda uygulama yapılmıştır. Üst gübre olarak da dekara saf olarak 6 kg N gelecek şekilde 
%26 lık Amonyum Nitrat (AN) verilmiştir. Her ekimden sonra tohumların çimlenebilmesi için sulama 
yapılmıştır. Ayrıca bitkilerin gelişme dönemleri ve iklim faktörleri göz önüne alınarak ihtiyaç 
durumunda sulama yapılmıştır. Geniş ve dar yapraklı yabancı otları kontrol altına almak için her iki 
deneme yılında da herbisit uygulaması yapılmıştır. Geniş yapraklı yabancı otları kontrol altına 
almak için 1 g/da dozunda Granstar (%75 tribenuron methyl), dar yapraklı yabancı otlar için ise 150 
g/da dozunda İlloxan (284 g/lt diclofop methyl) ticari isimli yabancı ot ilaçları, her ekim zamanı için 
yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemlerde sırt pülverizatörü ile uygulanmıştır. Hasat, her iki 
yılda da haziran ayı içerisinde yapılmıştır. Elde edilen değerlerden Düzgüneş ve ark. (1987)’na 
göre Tarist paket progamı yardımıyla varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma analizi 
yapılmıştır. 
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Çizelge 1 Deneme alanı toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Horizon Derinlik 
(cm) PH Toplam 

Tuz (%) 
C:E:C 

(me/100 g) Kireç Kum (%) Silt (%) Kil  (%)

Ap 00-18 7.2 0.075 46.0 14.2 7.4 34.6 60.0 
A12 18-39 7.3 0.066 46.4 17.0 7.2 32.5 62.3 
Ac 39-49 7.3 0.070 40.0 36.9 7.8 29.1 63.0 
C 49-88 7.3 0.060 29.1 41.0 34.4 19.2 48.4 
 

Çizelge 2. Denemenin yürütüldüğü aylara ilişkin Şanlıurfa ili 2000-2001, 2001-2002 yıllarına ait 
aylık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri  

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
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Kaynak: Anonim, 2002 
 
3. Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
3.1. Başak Uzunluğu (cm) 

 
Başak uzunluğu değerleri çeşitler ve ekim zamanları bakımından önemli bulunmuştur 

(p<0.01). En yüksek başak uzunluğu değerleri 16 Kasım (7.6 cm) ve 7 Aralık (7.6 cm), en düşük 
değerler ise 30 Kasım (6.8 cm) ve 18 Ocak (6.8 cm) ekimlerinden elde edilmiştir (Çizelge 3). Kasım 
ayındaki ekimlerde bitkiler yağışlardan daha iyi yararlanarak daha iyi kök ve yeşil aksam 
oluşturmuşlardır. Bu da başak uzunluğuna olumlu etkide bulunmuştur. Erken ekimlerde bitkiler, 
erken başaklanıp düşük sıcaklıklarda zarar gördükleri için daha düşük başak uzunluğu değerleri 
elde edilmiştir. Geç ekimlerde ise, artan sıcaklıkların etkisiyle vejetatif gelişimini tam olarak 
tamamlayamadan generatif devreye geçen bitkilerde başak uzunluğu düşük olmuştur. Başak 
uzunluğunun ekimin gecikmesiyle azaldığı bazı araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir (Ahmad ve 
ark. 1997, Konak ve ark. 1999). 

Başak uzunluğu bakımından çeşitler arasında da farklılık görülmüş, en yüksek değer 
Basribey-95 (8.7 cm), en düşük değer ise Aydın-93 (5.8 cm) çeşidinde elde edilmiştir. Benzer 
bulgular bazı araştırıcılar tarafından da bildirilmektedir (Alp ve Kün 1999, Karademir ve Sağır 
1999). Ekim zamanına çeşitler de farklı tepki vermektedirler (Mackowiak et al. 2000). Ekmeklik 
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buğdayların başağı makarnalıklara göre daha uzun bulunmuştur. Bu durum ekmeklik buğdaylarda 
başakçıkların başak üzerinde daha seyrek olarak dizilmelerinden kaynaklanmaktadır. 
İnteraksiyonlar incelendiğinde; en yüksek başak uzunluğu değerinin 7 Aralık x Basribey-95 (9.35 
cm) kombinasyonundan, en düşük değerin ise 18 Ocak x Aydın-93 (5.30 cm) kombinasyonundan 
elde edildiği görülmektedir.  
 
Çizelge 3. 2000-2002 yetiştirme sezonlarında farklı ekim zamanlarında yetiştirilen buğday 
çeşitlerinin başak uzunluğu değerleri ve oluşan Duncan grupları 

Çeşitler Ekim 
zamanları Harran-95 Aydın-93 Ceylan-95 Basribey-95 Kaşifbey-95 Ortalama 

1) 5 Ekim 6.77 abcde 5.34 c 7.29 ab 8.50 bcde 8.25 abc 7.2 ABC * 
2) 12 Ekim 6.71 abcde 5.68 bc 7.58 a 8.43 cde 7.54 cd 7.2 BC 
3) 19 Ekim 7.05 abc 5.82 abc 6.86 abcde 8.78 abcd 8.50 ab 7.4 AB 
4) 26 Ekim 6.95 abc 5.62 bc 6.64 bcde 8.45 cde 7.36 d 7.0 CD 
5) 2 Kasım 6.38 cde 6.49 a 6.30 de 7.96 e 8.00 bcd 7.0 CD 
6) 9 Kasım 6.44 bcde 5.71 bc 7.23 abc 8.64 abcde 7.86 bcd 7.2 BC 
7) 16 Kasım 7.31 a 5.93 abc 6.84 abcde 8.76 abcd 8.93 a 7.6 A 
8) 23 Kasım 6.64 abcde 5.68 bc 6.49 cde 9.06 abc 8.48 ab 7.3 ABC 
9) 30 Kasım 6.01 e 5.62 bc 6.27 de 7.95 e 8.29 abc 6.8 D 
10) 7 Aralık 7.20 ab 6.13 ab 6.78 bcde 9.35 a 8.34 ab 7.6 A 
11) 14 Aralık  6.52 bcde 5.98 abc 6.42 de 9.00 abc 8.23 abc 7.2 ABC 
12) 21 Aralık 7.09 abc 5.85 abc 6.89 abcd 9.22 ab 7.98 bcd 7.4 AB 
13) 28 Aralık 7.10 abc 5.75 abc 6.65 bcde 8.61 abcde 8.52 ab 7.3 ABC 
14) 4 Ocak 6.82 abcd 5.71 bc 6.80 bcde 8.89 abc 8.19 abc 7.3 ABC 
15) 11 Ocak 6.46 bcde 5.56 bc 6.22 de 9.03 abc 8.39 ab 7.1 BCD 
16) 18 Ocak 6.16 de 5.30 c 6.12 e 8.11 de 8.32 ab 6.8 D 
Ortalama  6.7 C 5.8 D 6.7 C 8.7 A 8.2 B 7.2 
AÖF Değeri Ez: 0.340  Ç: 0.190  Ez x Ç: 0.761  
*: Aynı sütunda yer alan ve aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan testine göre 0.05 seviyesinde önemli 
farklılık yoktur.  
 
3.2. Başakta Başakçık Sayısı (adet/başak) 

 
Başakçık sayısı bakımından ekim zamanı ve çeşitler önemli bulunmuştur (p<0.01). Ekim 

zamanları bakımından en yüksek başakçık sayısı 9 Kasım (18.9 adet) ekiminde elde edilirken, en 
düşük değer 5 Ekim (15.8 adet) tarihindeki ekimde bulunmuştur. İlk ekim zamanlarında bitkiler kış 
soğuklarından fazla zarar görmekte, son ekim zamanlarında ise sıcaklığın artmasıyla gelişmelerini 
tamamlayamadan generatif döneme geçmektedirler. Başak uzunluğu ile paralel olarak başakta 
başakçık sayısı da, ilk ve son ekim zamanlarında düşük bulunmuştur. Benzer bulgular başka 
araştırıcılar tarafından da bildirilmektedir (Keser ve Ekingen 1994, Akıncı ve Çölkesen 1998). 

Başakta başakçık sayısı Harran-95 (18.3 adet) çeşidinde en yüksek, Aydın-93 (17.6 adet) ve 
Ceylan-95 (17.4 adet) çeşitlerinden ise en düşük elde edilmiştir. Benzer bulgular Karademir ve 
Sağır (1999) tarafından da bildirilmektedir. En yüksek başakçık sayısı değeri 26 Ekim x Harran-95 
(20.59 adet), en düşük değer ise 18 Ocak x Aydın-93 (15.18 adet) kombinasyonunda saptanmıştır.  

 
3.3. Başakta Tane Sayısı (adet/başak) 

 
Başakta tane sayısı bakımından ekim zamanı ve çeşitler arasında önemli farklılık belirlenmiştir 

(p<0.01). Ekim zamanları bakımından 4 Ocak (47.4 adet) ekiminde en yüksek başakta tane sayısı 
değeri elde edilirken, 5 Ekim (34.7 adet) tarihindeki ekimde en düşük değer bulunmuştur (Çizelge 
5). Erken ve geç yapılan ekimler başakta tane sayısını olumsuz etkilemiştir. Bu durum başak 
uzunluğu ve başakta başakçık sayısı değerlerinde de gözlemlenmiştir. Bu özelliklerin de etkisiyle 
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başakta tane sayısı değerleri düşük bulunmuştur. Benzer bulgular bazı araştırıcılar tarafından da 
bildirilmektedir (Bishnoi ve Taneja 1990, Phadnawis ve Saini 1992, Keser ve Ekingen 1994, 
Radmehr et al. 1996, Ahmad et al. 1997, Kılıç ve ark. 1999).  

En yüksek başakta tane sayısı değeri Ceylan-95 (42.6 adet) ve Kaşifbey-95 (43.7) 
çeşitlerinde, en düşük değerler ise Harran-95 (40.1 adet) ve Aydın-93 (40.0 adet) çeşitlerinde 
bulunmuştur. Çeşitlerin başakta tane sayısı bakımından farklı değerler verdikleri bazı 
araştırmalarda da belirtilmiştir (Mohamedali 1992, Karademir ve Sağır 1999). 11 Ocak x Basribey-
95 (55.58 adet) kombinasyonunda en yüksek başakta tane sayısı, 19 Ekim x Basribey-95 (26.64 
adet) kombinasyonunda ise en düşük başakta tane sayısı değeri elde edilmiştir. 
 
Çizelge 4. 2000-2002 yetiştirme sezonlarında farklı ekim zamanlarında yetiştirilen buğday 
çeşitlerinin başakta başakçık sayısı değerleri ve oluşan Duncan grupları 

Çeşitler Ekim 
zamanları  Harran-95 Aydın-93 Ceylan-95 Basribey-95 Kaşifbey-95 Ortalama 
1) 5 Ekim 15.98 f 15.69 ef 15.20 f 15.64 d 16.48 fg 15.8 G * 
2) 12 Ekim 17.91 cdef 18.25 abc 17.78 abcd 17.20 bcd 17.31 b-g 17.7 CDEF 
3) 19 Ekim 19.87 ab 18.69 ab 18.40 abc 17.03 bcd 16.18 g 18.0 BCDE  
4) 26 Ekim 20.59 a 18.19 abc 19.02 ab 18.89 ab 16.78 defg 18.7 AB 
5) 2 Kasım 18.90 abcd 19.43 a 18.43 abc 16.77 cd 18.42 a-f 18.4 ABC 
6) 9 Kasım 18.72 abcd 19.35 a 18.90 abc 18.76 ab 18.79 abc 18.9 A 
7) 16 Kasım 19.47 abc 19.42 a 17.32 bcde 18.35 abc 18.36 a-f 18.6 AB 
8) 23 Kasım 17.97 bcde 17.65 abcd 16.34 def 18.37 abc 17.19 cdefg 17.5 DEF 
9) 30 Kasım 17.50 def 17.59 abcde 19.30 a 18.28 abc 17.82 a-g 18.1 A-E 
10) 7 Aralık 19.55 abc 18.17 abc 16.99 cdef 18.72 ab 16.57 efg 18.0 BCDE 
11) 14 Aralık  17.24 def 17.41 bcde 15.81 ef 17.28 bcd 17.14 cdefg 17.0 F 
12) 21 Aralık 19.02 abcd 17.17 bcde 17.77 abcd 20.03 a 17.32 b-g 18.3 ABCD 
13) 28 Aralık 18.83 abcd 16.60 cdef 17.43 abcde 18.31 abc 19.33 a 18.1 A-E 
14) 4 Ocak 18.82 abcd 16.98 bcdef 17.65 abcde 18.64 abc 18.43 abcde 18.1 A-E 
15) 11 Ocak 16.39 ef 15.79 def 16.11 def 19.63 a 18.52 abcd 17.3 EF 
16) 18 Ocak 16.27 ef 15.18 f 15.97 def 17.48 bcd 19.22 ab 16.8 F 
Ortalama  18.3 A 17.6 C 17.4 C 18.1 AB 17.7 BC 17.8 
AÖF Değeri Ez: 0.886  Ç: 0.484  Ez x Ç: 1.937  
*: Aynı sütunda yer alan ve aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan testine göre 0.05 seviyesinde önemli 
farklılık yoktur.  
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Çizelge 5. 2000-2002 yetiştirme sezonlarında farklı ekim zamanlarında yetiştirilen buğday 
çeşitlerinin başakta tane sayısı değerleri ve oluşan Duncan grupları 

Çeşitler 
Ekim zamanları  

Harran-95 Aydın-93 Ceylan-95 Basribey-95 Kaşifbey-95 Ortalama 
1) 5 Ekim 32.77 f 34.59 de 35.28 f 30.16 ef 40.87 bcde 34.7 E * 
2) 12 Ekim 33.72 ef 38.04 abcde 40.00 cdef 43.55 bcd 40.24 cde 39.1 CD 
3) 19 Ekim 37.65 cdef 40.83 abcde 44.07 abcde 26.64 f 38.38 de 37.5 DE 
4) 26 Ekim 36.40 cdef 37.42 abcde 39.60 cdef 36.85 de 36.21 e 37.3 DE 
5) 2 Kasım 35.80 def 45.42 a 41.83 bcdef 29.35 ef 36.74 e 37.8 DE 
6) 9 Kasım 38.42 bcdef 43.47 abc 47.00 abcd 37.64 de 45.68 abcd 42.4 BC 
7) 16 Kasım 40.65 bcdef 42.70 abcd 42.53 bcdef 49.08 ab 49.55 ab 44.9 AB 
8) 23 Kasım 43.55 abcd 43.94 ab 40.86 bcdef 46.56 bc 48.08 abc 44.6 AB 
9) 30 Kasım 39.35 bcdef 40.91 abcde 47.75 abc 41.37 bcd 47.14 abc 43.3 B 
10) 7 Aralık 44.77 abc 41.82 abcde 49.50 ab 48.02 abc 44.90 abcde 45.8 AB 
11) 14 Aralık  40.02 bcdef 41.18 abcde 42.31 bcdef 44.12 bcd 50.17 a 43.6 AB 
12) 21 Aralık 51.12 a 36.54 bcde 47.82 abc 42.81 bcd 40.03 cde 43.7 AB 
13) 28 Aralık 46.70 ab 39.42 abcde 38.83 def 44.38 bcd 41.15 bcde 42.1 C 
14) 4 Ocak 44.28 abcd 45.23 ab 51.66 a 48.37 abc 47.39 abc 47.4 A 
15) 11 Ocak 41.74 bcde 33.78 e 36.87 ef 55.58 a 48.27 abc 43.2 B 
16) 18 Ocak 34.73 ef 34.78 cde 35.08f 39.92 cd 44.32 abcde 37.8 DE 
Ortalama  40.1 B 40.0 B 42.6 A 41.5 AB 43.7 A 41.6 DE 
AÖF Değeri EZz: 3.903 Ç: 2.182  Ez x Ç: 8.728  
*: Aynı sütunda yer alan ve aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan testine göre 0.05 seviyesinde önemli 
farklılık yoktur. 
 
Çizelge 6. 2000-2002 yetiştirme sezonlarında farklı ekim zamanlarında yetiştirilen buğday 
çeşitlerinin başakta tane ağırlığı değerleri ve oluşan Duncan grupları 

Çeşitler 
Ekim zamanları  

Harran-95 Aydın-93 Ceylan-95 Basribey-95 Kaşifbey-95 Ortalama 
1) 5 Ekim 1.51 efg 1.52 def 1.46 ef 1.07 de 1.32 abc 1.4 E * 
2) 12 Ekim 1.66 cdef 1.61 bcdef 1.62 def 1.50 bc 1.00 c 1.5 DE 
3) 19 Ekim 1.58 def 1.76 abcde 1.80 bcde 0.96 e 1.27 abc 1.5 DE 
4) 26 Ekim 1.60 def 1.56 cdef 1.88 abcde 1.24 bcde 1.06 bc 1.5 DE 
5) 2 Kasım 1.74 bcdef 1.88 abcde 1.87 abcde 1.17 cde 1.34 abc 1.6 CD 
6) 9 Kasım 1.93 bcde 1.96 abc 2.11 abc 1.60 b 1.40 abc 1.8 AB 
7) 16 Kasım 1.81 bcde 1.98 abc 1.95 abcd 2.14 a 1.55 a 1.9 A 
8) 23 Kasım 1.97 bcd 1.99 ab 1.91 abcd 1.62 b 1.56 a 1.8 AB 
9) 30 Kasım 1.87 bcde 1.91 abcd 2.16 ab 1.49 bcd 1.54 a 1.8 AB 
10) 7 Aralık 2.07 bc 2.00 ab 2.23 a 1.59 bc 1.50 a 1.9 AB 
11) 14 Aralık  1.81 bcde 2.06 a 2.10 abc 1.59 bc 1.46 ab 1.8 AB 
12) 21 Aralık 2.63 a 1.69 abcde 2.11 abc 1.47 bcd 1.35 abc 1.8 AB 
13) 28 Aralık 2.15 b 1.89 abcde 1.70 cde 1.42 bcd 1.28 abc 1.7 BC 
14) 4 Ocak 1.96 bcd 1.79 abcde 2.14 ab 1.47 bcd 1.59 a 1.8 ABC 
15) 11 Ocak 1.12 g 1.20 f 1.27 f 1.60 b 1.42 ab 1.3 E 
16) 18 Ocak 1.36 fg 1.48 ef 1.23 1.26 bcde 1.21 abc 1.3 E 
Ortalama  1.8 A 1.8 A 1.8 A 1.4 B 1.4 B 1.6 
AÖF Değeri Ez: 0.189  Ç: 0.106  Ez x Ç: 0.423  
*: Aynı sütunda yer alan ve aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan testine göre 0.05 seviyesinde önemli 
farklılık yoktur.  
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Çizelge 7. 2000-2002 yetiştirme sezonlarında farklı ekim zamanlarında yetiştirilen buğday 
çeşitlerinin bin tane ağırlığı değerleri ve oluşan Duncan grupları 

Çeşitler Ekim 
zamanları  Harran-95 Aydın-93 Ceylan-95 Basribey-95 Kaşifbey-95 Ortalama 
1) 5 Ekim 41.71 def 41.01 cd 37.82 gh 31.16 bc 30.71 cde 36.5 DE * 
2) 12 Ekim 44.15 abcd 43.06 abc 42.03 cdef 31.27 bc 28.38 efg 37.8 BC 
3) 19 Ekim 42.34 cdef 41.98 abc 42.17 cdef 32.67 b 31.19 bcd 38.1 BC 
4) 26 Ekim 42.24 def 39.11 de 44.32 abc 30.98 bcd 30.31 cdef 37.4 CD 
5) 2 Kasım 45.81 a 44.38 a 45.46 ab 36.01 a 33.88 ab 41.1 A 
6) 9 Kasım 45.38 ab 44.06 ab 46.08 a 32.96 b 31.56 abcd 40.0 A 
7) 16 Kasım 45.09 abc 43.29 abc 44.56 abc 33.67 ab 34.21 a 40.2 A 
8) 23 Kasım 43.11 abcde 41.77 abcd 43.23 bcd 30.98 bcd 30.50 cde 37.9 BC 
9) 30 Kasım 42.62 bcde 41.93 abc 42.50 cde 33.74 ab 32.42 abcd 38.6 B 
10) 7 Aralık 40.51 ef 41.93 abc 43.54 abc 32.99 b 30.61 cde 37.9 BC 
11) 14 Aralık  42.40 cdef 41.38 bcd 42.64 cd 31.44 bc 30.11 defg 37.6 BCD 
12) 21 Aralık 42.85 bcde 38.07 e 39.39 fgh 32.15 bc 29.65 defg 36.4 DE 
13) 28 Aralık 41.13 ef 40.91 cd 39.80 efg 29.82 cde 27.68 fg  35.9 E 
14) 4 Ocak 39.63 f 38.01 e 40.68 def 29.50 cde 32.89 abc 36.1 E 
15) 11 Ocak 35.15 g 36.88 e 37.53 gh 28.28 de 27.35 g 33.0 F 
16) 18 Ocak 34.57 g 33.43 f 36.74 h 27.68 e 27.97 efg 32.1 F 
Ortalama  41.8 A 40.7 B 41.8 A 31.6 C 30.6 D 37.3 
AÖF Değeri Ez: 1.243  Ç: 0.695  Ez x Ç: 2.779  
*: Aynı sütunda yer alan ve aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan testine göre 0.05 seviyesinde önemli 
farklılık yoktur.  

 
3.4. Başakta Tane Ağırlığı (g/başak) 

 
Başakta tane ağırlığı değerleri bakımından ekim zamanları ve çeşitler arasında önemli farklılık 

saptanmıştır (p<0.01). Ekim zamanları bakımından en yüksek başakta tane ağırlığı 16 Kasım (1.9 
g) ekiminde elde edilirken, en düşük değerler 11 ve 18 Ocak (1.3 g) ekimlerinde görülmüştür 
(Çizelge 6). Her iki yılda da erken ve geç ekimler başakta tane ağırlığını olumsuz etkilemiştir. Elde 
edilen bulgular farklı araştırıcılar (Ahmad et al. 1997, Akıncı ve Çölkesen 1998) tarafından da 
desteklenmektedir. 

Erken ekimlerde kışa vejetatif aksamı fazla olarak giren bitkiler özellikle 2000-2001 kış 
aylarında gözlenen soğuk havaların etkisiyle zarar görmüşlerdir. Bunun neticesinde başakların kısa 
ve başakta tane sayısı değerlerinin düşük olması nedeniyle başakta tane ağırlığı değerleri de 
düşük olmuştur. Geç ekimlerde, yeterince büyümeye fırsat bulamayan bitkiler daha küçük başak 
oluşturmuşlardır. Ayrıca diğer ekim zamanlarına göre daha geç başaklanan bitkiler bahar 
sıcaklıklarının başlamasıyla birlikte olgunlaşma eğilimine girmişlerdir. Bu durum tanelerde daha az 
nişasta birikmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda başakta tane ağırlığı değerleri geç 
ekimlerde düşük olmuştur. Benzer bulgular faklı araştırıcılar (Phadnawis ve Saini 1992, Jedel ve 
Salmon 1994, Ahmad et al. 1997, Mittal et al. 1998) tarafından bildirilmektedir. 21 Aralık x Harran-
95 (2.63 g) kombinasyonunu en yüksek, 19 Ekim x Basribey-95 (0.96 g) kombinasyonu ise en 
düşük başakta tane ağırlığı değerini vermiştir.  

 
3.5. Bin Tane Ağırlığı (g) 

 
Bin tane ağırlığı değerleri farklı ekim zamanları ve çeşitler bakımından önemli bulunmuştur 

(p<0.01). Bin tane ağırlığı 2 Kasım (41.1 g), 9 Kasım (40.0 g) ve 16 Kasım (40.2 g) ekimlerinde en 
yüksek elde edilirken, 11 Ocak (33.0 g) ve 18 Ocak (32.1 g) ekimlerinde en düşük bulunmuştur  
(Çizelge 7). Erken ve geç ekimlerde daha düşük bin tane ağırlığı değerleri belirlenmiştir. Kasım ayı 
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ekimlerinde ise diğer ekim zamanlarına göre daha yüksek bin tane ağırlığı değerleri saptanmıştır. 
Erken ekim zamanlarında bitkilerin sarı olum dönemi, geç ekimlere göre daha uzun sürdüğünden 
tanede nişasta birikimi fazla olmuştur. Daha iri ve düzgün taneler elde edilmiştir. Özellikle geç 
ekimlerde sarı olum döneminin kısa sürmesi bin tane ağırlığının düşük olmasına neden olmuştur. 
Benzer bulgular (Bostancıoğlu ve Bayram 1993, Radmehr et al. 1996) tarafından da 
bildirilmektedir.  

Harran-95 ve Ceylan-95 (41.8 g) en yüksek, Kaşifbey-95 (30.6 g) en düşük bin tane ağırlığı 
değerini vermiştir. Makarnalık buğday çeşitlerinin bin tane ağırlığı değerleri ekmeklik buğday 
çeşitlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Bin tane ağırlığı değerleri çeşite bağlı olarak 
değişmektedir. Benzer bulgular farklı araştırıcılar (Aydın ve ark. 1999, Alp ve Kün 1999) tarafından 
da bildirilmektedir. En yüksek bin tane ağırlığı için değeri 9 Kasım x Ceylan-95 (46.08 g) 
kombinasyonunda, en düşük değer ise 11 Ocak x Kaşifbey-95 (27.35 g) kombinasyonunda 
bulunmuştur. 

 
4. Sonuç 

 
Ekim zamanları makarnalık ve ekmeklik buğday çeşitlerinde başak özelliklerinin 

farklılaşmasına neden olmuştur. Başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı ve 
başakta tane ağırlığı değerleri erken ve geç yapılan ekimlerde daha düşük bulunmuştur. Ekim 
zamanının gecikmesiyle bin tane ağırlığının azaldığı görülmüştür. Verime çok etkili olan başak 
özelliklerinin olumsuz etkilenerek düşük verime neden olmaması için buğday bitkisinin her bölge 
için belirlenen ekim tarihleri arasında ekilmesi gerekmektedir. 

Verime etki eden başak özellikleri dikkate alındığında, yüksek veri için Harran Ovası 
koşullarında ekimin Aydın-93 ve Ceylan-95 için Kasım ayı içerisinde, Harran-95 için 16-30 Kasım 
arasında, Basribey-95 ve Kaşifbey-95 için ise 16 Kasım-7 Aralık arasında tamamlanması daha 
uygun olacaktır. Çeşit gözetmeksizin genel olarak Harran Ovası koşullarında buğday için en uygun 
ekim zamanı ise kasım ayında yapılacak ekimlerin olduğu görülmektedir. 
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Farklı Örnekleme Yöntemlerinin Süne, Eurygaster integriceps Put. 
(Heteroptera:Scutelleridae) Zararını Belirlemedeki Etki Düzeyleri   

 
 

Oğuzhan DOĞANLAR1      Erdal SERTKAYA2       Mikdat DOĞANLAR2      Abdurrahman YİĞİT2 

 
 

1Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Kırşehir 
2 Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Antakya, Hatay 

 
Özet 
 

Çalışma 2003-2005 yıllarında Süne zararının yoğun olarak görüldüğü Şanlıurfa ve Adıyaman 
illerindeki buğday alanlarında belirlenen 12 örnekleme noktasında yürütülmüştür. Örneklemelerde 
çerçeve (¼ m2), çember atrap, üçgen atrap ve atrap+çerçeve yöntemleri kullanılmıştır. Bu 
yöntemler her bir örnekleme yerinde 15 dakika süre ile sınırlandırılarak uygulanmış; çember ve 
üçgen atrap için birer eleman, çerçeve için iki eleman ile yürütülmüştür. Süne zararının 
belirlenmesinde aynı örnekleme yerlerinin 5 farklı bölümünden alınan 100’er başaktaki emgili dane 
oranları esas alınmıştır.  

Çalışma sonucunda çerçeve, çember atrap, üçgen atrap ve çerçeve+atrap yöntemleri ile elde 
edilen Süne sayıları ile emgili dane oranları arasındaki ilişki (korelasyon) sırasıyla 0.588 (p=0.45); 
0.606 (p=0.37); 0.598 (p=0.40); 0.716 (p=0.07) olarak hesaplanmıştır. Örnekleme yöntemleri içinde 
Süne sayıları ile emgili dane oranları arasındaki en zayıf ilişkinin çerçeve yönteminde; en kuvvetli 
ilişkinin ise atrap ve çerçevenin bir arada kullanılması sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir. 
Örnekleme yöntemi-zarar ilişkisinden yararlanılarak her bir örnekleme yöntemi için eğilim 
(regresyon) analizleri yapılmış, tahminsel eğriler ve bu eğrilere ait denklemler oluşturulmuştur. Bu 
analizlere göre, çerçeve-emgili dane regresyon denklemi: doğrusal y = 0.6252x + 6,7248 ( R2 = 
0,3453, p=0.045), logaritmik y = 3.3588Ln(x) + 6,2008 (R2 = 0,3016, p=0.064); çember atrap-emgili 
dane regresyon denklemi: doğrusal y = 1.1846x + 18.75 (R2 = 0,3667, p=0.037), logaritmik y = 
7.0377Ln(x) + 16.402 (R2 = 0,3917 p=0.029); üçgen atrap-emgili dane regresyon denklemi: 
doğrusal y = 1.9982x + 28.976 (R2 = 0,3578, p=0.040), logaritmik y = 14.434Ln(x) + 19.856 
(R2=0,5651, p=0.005); çerçeve+atrap- emgili dane regresyon denklemi ise: doğrusal y = 1.2694x + 
18.15 (R2 = 0,5124, p=0.009), logaritmik y = 8.277Ln(x) + 14.153 (R2 = 0,6593, p=0,001) olarak 
belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, denemede kullanılan Süne örnekleme yöntemleri içerisinde bu çalışma için en 
güvenilir olanın r = 0.716 (p=0.07) korelasyon değeri ve R2 = 0.6593 (p=0.001) regresyon 
katsayısıyla çerçeve ve atrabın bir arada kullanıldığı yöntem olduğu belirlenmiştir.  
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Farklı Somatik Explantların Çeltik (Oryza Sativa L. cv. Pusur)’te Kallus ve 
Bitkicik Oluşumuna Etkisi 

 
 

Orhan KURT  Hasan AKAY  Ali GÜLÜMSER 
 
 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 55139 Kurupelit Kampusü, Samsun;  
 

Özet 
 
Çeltik (Oryza sativa L. Cv. Pusur)’te farklı explant tiplerinden kallus ve bitki oluşumu incelenmiştir. 12 

günlük fidelerden; kök, 1. boğum, 2. boğum, 1. boğum arası, 2. boğum arası, 1. yaprak, 2. yaprak ve sap 
(yaprak hariç toprak üstü) olmak üzere 8 farklı explant besi ortamında kültüre alınmıştır. Araştırma sonucu sap 
explantından 86 kallus ve bu kalluslardan da 28 adet bitki elde edilmiştir. Ayrıca kök explantlarından 226 
kallus, 1. boğum explantlarından 53 callus ve 1. boğumarası explantlarından da 12 adet kallus elde edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çeltik, Kallus oluşumu, Bitkicik oluşumu 
 

Effects of Different Somatic Explants to Callus Induction and Plant 
Regeneration in Rice (Oryza sativa L. cv. Pusur) 

 
Abstract 

 
Callus induction and plant regeneration from different type of explants was tested in rice Oryza sativa L. 

cv. Pusur. We pursued callus induction from roots (complete and segments), first and second node, first and 
second internodes, first and second leaves, complete tillers with roots and leaves, tillers without roots and 
leaves at 12 days of seedling stage. In this research, 86 callus induction and 28 plants were regenerated from 
explants of tillers without roots and leaves. In addition, 226 calluses from explants of roots, 53 calluses from 
explants of first node and 12 calluses from explants of first internodes were induced.      
 
Key Words: Rice, Callus Induction, Plant Regeneration 
 
1. Giriş 

 
Çeltik (Oryza sativa L.) bir sıcak iklim bitkisidir. Ekim alanı ve bitkisel üretim bakımından 

dünyada ikinci sırada yer almakta olup, dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel besin 
kaynağıdır (Anon, 2006). Geleneksel tarım sistemindeki bütün çabalara rağmen çeltikte, arzu 
edilen üretim artışı, maalesef bugüne kadar sağlanamamıştır.  

Sürdürülebilir tarım ile kaliteli yaşamın sağlanabilmesi açısından gerekli olan kaliteli ürünlerin 
elde edebilmesi için geleneksel tarım sistemlerinin etkinliğini artıracak alternatif veya destekleyici 
tekniklere ihtiyaç vardır. Nitekim biyoteknolojik yöntemlerin, geleneksel yetiştirme yöntemleriyle 
kombine edilmesi sayesinde mısır, soya fasulyesi ve kolza gibi önemli bazı bitkilerde mevcut 
çeşitlere göre daha verimli ve kaliteli çeşitler geliştirilmiştir (Demir ve ark. 2006). 

Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak somatik doku ve organlarından (explantlardan) bitki ya da 
bitkilerin elde edilmesi başta gen transferi olmak üzere birçok alanda önem taşımaktadır. Somatik 
eksplant kaynaklarından bitkilerin elde edilmesi birçok dikotiledon bitkide rutin hale gelmiştir 
(Maliga, 2003). Ancak, çeltik bitkisinin de yer aldığı birçok monokotiledon bitkide, çok sayıda 
araştırma yapılmış olmasına rağmen arzu edilen başarı bugüne kadar yakalanamamıştır (Stewart, 
2005; Kurt, 2007). Bazı olumlu sonuçlar alınmış olmakla birlikte elde edilen başarıların frekansları 
oldukça düşüktür (Kurt, 2007). Bu nedenle bu alanda yeni araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.  

Transgenik çeltik üretim sistemine entegre etme bakımından, bitkinin herhangi bir kısmından 
orijin alan explantlardan bitki oluşumunu sağlayan sistem,  hayatı derecede öneme sahiptir. 
Dolayısıyla bu araştırma; çeşitli bitki organlarından ilk etapta kallus oluşumunu, daha sonra bu 
kalluslardan sağlıklı bitkileri elde etmeyi sağlayan bir sistemi geliştirmek amacıyla yürütülmüştür.    
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2. Materyal ve Yöntem 
 
Bu araştırma; farklı somatik eksplant kaynaklarından kallus oluşum potansiyelini ve bu 

kalluslardan bitki oluşum potansiyelini belirlemek amacıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülmüştür. Araştırmada bitki materyali olarak İndica çeltik 
alt grubunda yer alan Pusur çeşidi (Oryza sativa L. cv. Pusur) kullanılmıştır. Besi ortamında 12 
günlük çeltik fidelerinden kök, 1. boğum, 2. boğum, 1. boğum arası, 2. boğum arası, 1. yaprak, 2. 
yaprak ve sap (yaprak hariç toprak üstü kısmı) olmak üzere 8 farklı orijinli explant kültüre alınmıştır.  

Araştırmada kullanılan explantları elde etmek amacıyla yüzey sterilizasyonu yapılan tohumlar 
MS besi ortamına ekilmişlerdir. Yüzey sterilizasyonu için tohumlar önce % 70’lık etanol ile 1 dakika 
muamele edildikten sonra % 20’lık Sodyum hipoklorit çözeltisi ile 15 dakika muamele edilmiş ve 
ardından steril su ile 3-5 defa yıkama yapılmıştır. Besi ortamına ekilen tohumların oluşturduğu 
fidelerden, ekimden itibaren 12. günde explant alınarak, LS2,5 kallus oluşum besi ortamına (MS + 
2,5 mg/l 2,4-D, % 3 şeker, % 0.76 g agar ve pH=5.8) aktarılmıştır. Kültür kabı olarak 10 cm 
çapında, cam petriler kullanılmıştır. Her bir explant kaynağından, petri başına 5 explant olmak 
üzere, 3 tekerrür olacak biçimde, ekim yapılmıştır. Besi ortamına alınan explantlar, inkübatörde, 
karanlık koşullarda ve 28 oC sıcaklıkta kallus oluşumu için bekletilmişlerdir. 

Kallus oluşumunun ardından kalluslar, MSBAPNAA besi ortamında (MS + 0,5 mg/l BAP + 0,5 
mg/l NAA, % 3 şeker, % 0.76 g agar ve pH=5.8) farklılaşmaya alınmıştır. Farklılaşma ortamına 
aktarılan kalluslar 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık fotoperiyot sağlayan, 26 oC deki iklim dolabına 
aktarılmıştır (Resim 1).  

 
 
 

 
Resim 1. Sap Explantlarından Oluşan Kallusların, Kallus Ortamında Genel Görünüşleri  

 
 
Farklılaşma gösteren kallusların oluşturduğu sürgünler, köklendirme ortamına (MS + 0,5 mg/l 

IAA, % 3 şeker, % 0.76 g agar ve pH=5.8) aktarılmıştır (Resim 2).  
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Resim 2. Sap explantlarından oluşan bitkiciklerin köklendirme ortamında genel görünüşleri 

 
Köklenmesini tamamlayan bitkicikler, gelişmelerini tamamlamaları için kompost (1/4 torf + ¼ 

dere kumu + ¼ toprak + ¼ perlit) ihtiva eden 4 numaralı saksılara aktarılmıştır (Resim 3).  
 

 
Resim 3. Sap explantlarından oluşan bitkilerin saksıda genel görünüşleri 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Kallus Oluşumu 
 

Araştırma sonucu besi ortamına aktarılan 8 farklı explant kaynağından elde edilen veriler Çizelge 1’de 
verilmiştir.  
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Çizelge 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi besi ortamına aktarılan toplan 120 explanttan, 377 
adet kallus oluşumu sağlamıştır. Besi ortamına alınan toplam explant sayısı dikkate alınarak 
değerlendirildiğinde; denemedeki kallus oluşum oranının ortalama % 314.2 olduğu belirlenmiştir. Oluşan 
kallusların explant kaynaklarına göre dağılımı incelendiğinde; sap explantlarından 86 kallusun, kök 
explantından 226 kallusun, 1. boğum explantlarından 53 callusun ve 1. boğum arası explantından 
da 12 kallusun oluştuğu saptanmıştır (Çizelge 1; Grafik 1).  

 
Çizelge 1. Besi Ortamına Alınan Explant Kaynaklarına Göre Oluşan Kallus ve Bitki Sayıları ile Kallus ve 
Bitki Oluşum Oranları.   

Explant kaynağı 
Explant sayısı 

(adet) 
Kallus sayısı 

(adet) 
Kallus oluşum 

oranı (%) 
Bitki sayısı 

(adet) 
Bitki oluşum 

oranı (%) 

Kök 15 226 1506.7 - - 
1.B 15 53 353.3 - - 
2.B. 15 - - - - 
1.BA 15 12 80 - - 
2.BA 15 - - - - 
1.Y 15 - - - - 
2.Y 15 - - - - 
Sap 15 86 576.3 28 186.7 
Toplam 120 377 314.2 28 23.3 
B=Boğum; BA=Boğumarası, Y=Yaprak 

 
Explant kaynaklarına göre kallus oluşum oranları değerlendirildiğinde; kök explantından % 

1506.7, 1. boğum explantlarından % 353.3, 1. boğum arası explantlarından % 80 ve sap 
explantlarından % 576.3 oranında kallus elde edilmiştir. Besi ortamına alınan explantlar içinde, 
özellikle kök explantlarının çok yüksek kallus oluşum oranına sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer 
taraftan 2. boğum,  2. boğum arası, 1. yaprak ve 2 yaprak explantlarından kallus oluşumunun 
olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 1).  
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Grafik 1. Explant kaynaklarına göre oluşan kallus sayılarının dağılımı 
 
3.2. Bitki Oluşumu 

 
Araştırma sonucu farklılaşma ortamına sap, kök, 1. boğum ve 1. boğumarası olmak üzere toplam 4 

farklı explant kaynağından 377 kallus aktarılmıştır. Farklılaşma ortamına aktarılan bu kalluslardan bitki 
oluşumunun, explant kaynağına göre dağılımı Çizelge 1’de verilmiş ve Grafik 2’de gösterilmiştir.  
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Grafik 2. Explant Kaynaklarına Göre Oluşan Bitki Sayılarının Dağılımı 
 

Çizelge 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi farklılaşma ortamına alınan toplam 377 kallustan 
sadece sap explantı orijinli 86 adet kallustan toplam 28 adet bitki elde edilmiştir. Bitki oluşum oranı 
bakımından değerlendirildiğinde, besi ortamına alınan explantlardan % 186.7 oranında bitki elde edilmiştir. 
Bir başka değerlendirme açısından bakıldığında besi ortamına alınan explant başına ortalama 1.87 bitki 
elde edilmiştir. Farklılaşma ortamına alınan kallus açısından değerlendirildiğinde; kallus başına bitki oluşum 
oranının  % 32.6 ve kallus başına bitki sayısının da 0.32 olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1; Grafik 2).  

Diğer taraftan farklılaşma ortamına aktarılan 226 adet kök, 53 adet 1. boğum ve 12 adet 1. 
boğumarası explantlarından orijin alan kalluslarından, bitki oluşumu gözlenmemiştir (Çizelge 1, Grafik 2).   
 
4. Sonuç 
 

Besi ortamına alınan 2. boğum, 2. boğumarası, 1. yaprak ve 2. yaprak explantlarının besi 
ortamına aktarıldıktan ya kısa zaman sonra öldükleri ya da hafif şişme yapmalarına rağmen kallus 
oluşturmadan ölüme gittikleri gözlenmiştir. Bu durumu ortam stresine karşı yeterli toleransi 
göstermemelerine bağlamak mümkündür. Zira bu organlar, besi ortamına aktarılan diğer organlara 
göre daha genç ve hassas organlardır (Bhattacharya ve Sen, 1980). Muhtemelen fizyolojik ve 
morfolojik değişikliklere uyum sağlamada sorun yaşamış ve bu sorunu gidemedikleri için 
ölmüşlerdir.   

Bu araştırmada besi ortamına alınan sap, kök, 1. boğum ve 1. boğumarası explantlarından 
kallus oluşumu sağlanmıştır. Farklılaşma ortamına aktarılan sap explantlarından orijin alan 
kalluslardan da bitki elde etmek mümkün olmuştur.  

Geliştirilen bu sistem, çeltikte ve diğer monokotiledon bitkilerde kloplastlar aracılığıyla gen 
transferi araştırmalarına entegre edilebilir. Böylece çeltikte kloroplastlar aracılığıyla gen transferi 
çalışmalarında genel olarak kullanılan hücre kültürüne olan ihtiyaç ortadan kaldırılabilir. Ayrıca in 
vitro koşullarda fazla kalmadan dolayı ortaya çıkan sterilite problemi de bertaraf edilebilir.   
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Farklı Tavlama Rutubeti ve Süresinin Unun Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi 
 
 

Mehmet KÖTEN Ayhan ATLI 
 
 

Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 63000, Şanlıurfa 
 
Özet 

 
Bu çalışmada farklı tavlama rutubeti ve süresinin unun bazı kalite özeliklerine etkileri araştırılmıştır. 

Dariel (sert) ve Gerek 79 (yarı sert) olmak üzere iki ekmeklik buğday çeşidinde 4 farklı tavlama rutubeti 
(%13,14,15,16) 3 farklı süre (12, 18 ve 24 saat) için uygulanmış ve un randımanı, nem, kül, sedimantasyon 
değeri, yaş gluten, kuru gluten, ve gluten indeks değerlerindeki değişimler incelenmiştir. Buğdayların 
öğütülmesinde 4 valsli (2 kırma ve 2 inceltme valsi olan) küçük laboratuar tipi değirmen kullanılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre; uzun süreli tavlama her iki çeşit buğdayda da randıman açısından iyi sonuç vermiştir. 
Randıman dışındaki diğer kalite kriterleri açısından en uygun tavlama rutubet ve sürelerinin her iki çeşit 
buğdayda %13 rutubet ile 24 saat ve %16 rutubet ile 12 veya 18 saatin olduğu belirlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Tavlama, Tavlama rutubeti, Tavlama süresi, Un kalitesi 
 

Effect of Different Tempering Moisture and Time on Some Quality 
Characteristics of Flour 

 
Abstract 

 
In the present study, effects of different tempering misture and time on some quality characteristics of 

fluor were investigated. Four different moistures (13, 14, 15, 16 %) were applied for 3 different moisture (12, 
18, 24 hours) period on Dariel (hard) and Gerek 79 (semihard) bread wheat varieties and changes in flour 
yield, moisture, ash, sedimentation value, wet gluten, dry gluten and gluten index parameters were 
investigated. Junior laboratory type mill which has four rolls (two break and two smooth rolls) was used for 
grinding wheats. According to the reresults; long tempering time had given good results in terms of flour yield. 
Without flour yield in terms of another quality characteristics, the most tempering moisture and times were 
determined for both variety wheat 13% moisture with 24 hours and 16% moisture with 12 hours or 18 hours. 
 
Key Words: Tempering, Tempering moisture, Tempering time, Flour quality 
 
1. Giriş 

Bir üründe kalite; hammaddenin üretiminden tüketimine, ön hazırlıklardan işlenmesine ve 
tüketime sunuş aşamasında tüketiciye ulaşana kadarki süreçte ulaşan bir zincirle sağlanmaktadır. 
İnsan beslenmesinde temel öneme sahip ekmeğin ana bileşeni olan unda kalite ve standart; 
temelde üretildiği buğdayların kalitesine bağlı olmakla birlikte un üretim sırasında yapılan 
işlemlerden önemli düzeyde etkilenmektedir.  

Öğütme işlemi birçok değişkene bağlı kompleks bir prosestir. Hammadde seçimi, temizleme, 
tavlama, öğütme, eleme ve paçal işlemlerinin tamamı son ürün kalitesine etki etmektedir. 
Buğdayın tavlanması: Taneyi öğütmeden önce, optimum tane suyu düzeyini sağlamak için 
yapılan taneye su verme veya tanedeki fazla suyu kurutarak uzaklaştırma işlemlerine tavlama 
denir. Tavlamadaki amaç, tane suyunu optimum düzeye getirerek fiziksel özelliklerini öğütmeye 
elverişli kılmak, elde edilecek unun ekmekçilik değerini yükseltmektir (Elgün ve Ertugay, 2002). 
Tavlama ile; 

 Tanenin kepek tabakası gevrekliğini kaybeder, sert ve elastik bir yapı kazanır. Bu özellik kepeği 
öğütme sırasında toz olmadan, pulcuk halinde parçalanmasını sağlar. 

 Endosperm ise sertliğini kaybederek kolay kırılabilir özellikte gevrek bir yapı kazanır. Buna 
bağlı olarak kepek-endosperm ayrışımı kolaylaşır. 

 Daha iyi kepek-endosperm ayrışımı sonucu unun kül miktarı ve renk intensitesi düşer ve daha 
beyaz, paritesi yüksek un elde edilir. 

 Optimum fiziksel özellik kazanan tanenin öğütülmesi kolaylaşır ve sonuçta öğütme için gerekli 
enerji ihtiyacı da düşer (Elgün ve Ertugay, 2002). 
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Tavlama nasıl yapılır: Buğdaya önce soğuk ya da sıcak su ilave edilmesi gerekir. Bunu takiben 
buğday öğütmeye elverişli optimum rutubete sahip oluncaya kadar kaplar içerisinde dinlendirilir. 
Buğday sertliğine bağlı olarak tavlamada 6 saatten 72 saate kadar buğdayların dinlenmesi gerekir. 
Sert buğdaylar tavlamada 36 saat kadar dinlendirilirken, yumuşak buğdaylar 4 saat gibi kısa bir 
süre kadar dinlendirilebilmektedirler. Su sıcaklığı da tavlamada etkili bir faktör olabilmektedir. Sıcak 
su ile tavlama dinlendirme süresini düşürmektedir. Sıcak tavlamada sıcaklık 60°C ye kadar 
çıkarılırken ılık tavlamada sıcaklık 30-46°C arasında değişmektedir. 
Çalışmanın amacı: Bu çalışmada farklı tavlama rutubeti ve süre parametrelerinin bazı un kalite 
özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Sert ve yarı sert olmak üzere 2 buğday çeşidinde 3 farklı süre 
peryodu için 4 farklı tavlama rutubeti uygulanmış ve un randımanı, nem, kül, sedimentasyon değeri, 
yaş gluten, kuru gluten ve gluten indeks değerlerindeki değişmeler incelenmiştir.  
 
2. Materyal ve Yöntem 
 
Materyal: İki ekmeklik buğday çeşitlerinden Dariel (sert) Diyarbakır ilindeki ticari bir un 
fabrikasından saf olarak ve Gerek 79 (yarı sert) Ankara Toprak Mahsülleri Ofisinden temin 
edilmiştir. 
Yöntem: 3 farklı süre peryodu (12, 18 ve 24 saat) için 4 farklı tavlama rutubeti (%13, 14, 15 ve 16) 
uygulanmış ve örnekler laboratuar tipi Junior değirmeninde öğütülmüştür. Buğday çeşitlerinde bin 
tane (Uluöz, 1965), hektolitre (Anonymous, 1992), nem (Anonymous, 2002a) ve kül (Anonymous, 
2002b) belirlenirken; un örneklerinde ise nem (Anonymous, 2002a), kül (Anonymous, 2002b), yaş 
gluten (Anonymous, 2002c), kuru gluten (Özkaya ve Kahveci, 1990), Zeleny sedimantasyon 
(Anonymous, 2002d) ve gluten indeks (Anonymous, 2002e) değerleri belirlenmiştir. İstatiksel 
analizler Totemsat programında (Açıkgöz ve ark., 1994) yapılmıştır.  
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 
Buğday özellikleri: Çalışmada kullanılan buğdaylara ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 
Çizelge 1’de verilmiştir. Nem ve kül miktarlarının standarda uygun olduğu görülmüştür (Anonim, 
1985). 
 
Çizelge 1 Buğdaylara ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler 

Özellikler (Ortalama Değerler) 
Çeşitler Bin Tane Ağırlığı 

(gr)* 
Hektolitre Ağırlığı 

(kg/hl) Nem (%) Kül (%) 

Dariel 30.925 39.47 8.260 1.49 
Gerek-79 31.350 39.35 9.277 1.38 
* %14 rutubet esasına göre hesaplanmıştır 

 
Randıman: Farklı tavlama rutubeti ve süre uygulaması ile elde edilen un randıman değerleri 
Çizelge 2’de ve değişim grafikleri de Şekil 2’de verilmiştir. Randıman değerleri üzerine çeşit, 
tavlama rutubeti ve tavlama süresinin etkisi istatistiki olarak (P<0.01) önemli bulunmuştur. 

Uzun süreli tavlama her iki çeşit buğdayda da randıman açısından iyi sonuç vermiştir. En 
uygun tavlama rutubetlerinin %13 ve %16 olduğu bulunmuştur. Süre olarak da %13 tavlama 
rutubeti için 24 saat, %16 tavlama rutubeti için 12 veya 18 saatin en uygun süreler olduğu 
belirlenmiştir. Randıman %46.98 ile %59.85 arasında değişmiştir. 
Kimyasal ve Teknolojik Özellikler: Farklı tavlama rutubeti ve süre uygulaması ile elde edilen bazı 
kimyasal ve teknolojik un kalite özelliklerine ilişkin değerler Çizelge 3’te ve değişim grafikleri de 
Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6’da verilmiştir. 
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Çizelge 2. Farklı tavlama rutubeti ve süresinin randıman üzerine etkisi 

 
Nem oranları bakımından tavlama süresinin etkisi istatiksel olarak (P<0.01) önemli 

bulunmuştur. Un örneklerinin nem oranları %10.68 ile %15.22 arasında değişmiş, ortalama %13.45 
olarak tespit edilmiştir. Genel olarak bakıldığında süreye bağlı olarak nem oranlarında bir düşüş 
gözlenmiştir. 

Unda kül oranı bakımından çeşitler arası farklılık istatiksel olarak (P<0.01) önemli bulunmuş 
olup Dariel çeşidine ait ortalamalar daha yüksek çıkmıştır (Dariel ortalaması %0.76, Gerek 79 
ortalaması %0.60). Tavlama rutubeti ve süresinin kül oranına etkisi de önemli bulunmuştur. Kül 
oranları %0.43 ile %0.96 arasında değişmiş, ortalama %0.68 olarak tespit edilmiştir. En yüksek kül 
oranı %15 tavlama rutubetli 24 saat bekletilerek tavlanan Gerek 79 çeşidinde, en düşük kül oaranı 
ise yine %16 tavlama rutubetli 18 saat bekletilerek tavlanan gerek 79 çeşidinde görülmüştür. Unda 
kül miktarı genellikle %0.55 - %0.85 arasında değişmekte olup, ince kabuklu çeşitlerin ve dolgun 
tanelerin kül oranı kalın kabuklulara ve cılız tanelilere göre daha düşüktür (Pyler, 1988) 

Zeleny sedimantasyon oranı bakımından çeşitler arası farklılık istatistiki olarak önemsiz 
bulunmuş olup, Zeleny sedimantasyon değerleri üzerine tavlama rutubeti ve süresinin etkisi 
istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Unlardaki sedimantasyon değerlerine bakıldığında 
tavlama rutubeti ve süresine bağlı olarak değişimler gözlenmiştir. Uzun süreli tavlama 
sedimantasyon değerlerinde düşüşe neden olurken, en yüksek sedimantasyon değerleri 12 saatlik 
tavlama süresinde ve %13 tavlama rutubetinde tespit edilmiştir. 

 
 
 

Çeşit Tavlama Rutubeti (%) Tavlama Süresi (Saat)    Randıman (%) 
12 49.80
18 53.7713 
24 54.61
12 51.51
18 46.9814 
24 48.78
12 52.37
18 50.0115 
24 57.88
12 50.56
18 53.58

DARİEL 

16 
24 52.78
12 53.13
18 54.9513 
24 58.09
12 51.07
18 56.4814 
24 54.34
12 50.60
18 48.5015 
24 56.79
12 59.85
18 58.29

GEREK79 

16 
24 55.61
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Çizelge 3. Farklı tavlama ve süresinin unun bazı kimyasal ve teknolojik özellikleri üzerine etkisi 

 

*%14 nem esasına göre hesaplanmıştır. 
 
 
 

Çeşit Tavlama Rutubeti (%) Tavlama Süresi 
(Saat) Nem (%) Kül (%)* Sedimantasyon 

(ml)* 
Yaş Öz 

(%)* Kuru Öz (%)* Gluten İndeks (%) 

12 13.54 0.755 28.89 31.47 9.37 89.85 
18 14.84 0.65 29.59 30.78 9.65 86.08 13 
24 14.10 0.72 23.16 31.85 9.55 84.14 
12 14.77 0.84 24.46 31.43 9.75 90.00 
18 13.45 0.885 25.10 31.49 9.65 90.00 14 
24 12.98 0.65 24.20 30.07 9.2 90.86 
12 14.47 0.75 21.15 30.10 9.1 80.11 
18 13.19 0.785 19.06 29.32 8.85 89.62 15 
24 10.68 0.715 19.46 28.85 8.9 82.63 
12 15.20 0.85 22.95 29.96 8.9 85.71 
18 12.17 0.82 18.50 28.54 8.9 83.50 

DARİEL 

16 
24 13.24 0.825 16.84 26.57 8.15 83.68 
12 13.28 0.66 23.05 33.54 8.5 62.20 
18 12.89 0.695 23.67 34.13 10.30 55.81 13 
24 11.39 0.465 21.99 33.65 9.7 83.98 
12 11.82 0.595 24.80 32.75 8.98 88.56 
18 13.68 0.695 21.65 32ç75 8.46 75.68 14 
24 13.15 0.515 20.04 33.87 13.1 68.68 
12 13.96 0.490 20.90 32.96 8.91 57.73 
18 13.69 0.45 21.15 33.17 9.69 80.23 15 
24 14.10 0.96 20.60 33.05 9.94 74.05 
12 14.02 0.78 19.70 33.60 9.60 65.86 
18 15.22 0.43 22.65 32.64 9.45 66.15 

GEREK79

16 
24 13.00 0.54 20.65 30.12 8.4 84.34 
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Şekil 1. Farklı tavlama rutubeti ve sürelerine göre elde edilen un rutubet değerlerine ait değişim 
grafikleri 
 

 
Şekil 2. Farklı tavlama rutubeti ve sürelerine göre elde edilen unların kül değerlerine ait değişim 
grafiği 

 

 

 
Şekil 3. Farklı tavlama rutubeti ve sürelerine göre elde edilen unların sedimantasyon değerlerine ait 
değişim grafiği 
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Yaş öz değerleri üzerine tavlama rutubeti ve süreleri etkili olmuştur. Tavlama rutubeti ve 
sürelerindeki artışa paralel olarak yaş öz değerlerinde bir düşüş gözlenmiştir. Çeşitler açısından 
ortalama olarak Gerek 79 çeşidi Dariel çeşidinden daha yüksek yaş öz değerlerine sahip olmuştur. 
Bu durum istatiksel olarak da önemli bulunmuştur. Yağdı(2004), Bursa koşullarında gerçekleştirilen 
bazı ekmeklik buğday hatlarının bazı kalite özelliklerini incelediği çalışmasında iki yıllık ortalama 
değerler üzerinden buğday örneklerinin yaş gluten içeriklerini %22.26 ile %37.93 arasında 
değiştiğini saptamıştır.  

Kuru öz değerleri bakımından çeşitler arası farklılık istatiki olarak önemsiz bulunmuştur. Kuru 
gluten üzerine tavlama rutubeti istatistiki olarak önemli bulunmuştur(P<0.05). Kuru öz değerleri 
tavlama rutubetinden etkilenmiş ve rutubet artışı doğrultusunda kuru öz değerlerinde düşüş 
saptanmıştır.  

Gluten indeks değerleri bakımından çeşitler arası farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuş, 
Dariel çeşidine ait unlarda ortalama değerler daha yüksek çıkmıştır (Dariel ortalaması 
%86.41,Gerek 79 ortalaması %71.94). Gluten indeks üzerine tavlama rutubetinin etkisi önemli 
bulunmuş (P<0.01), süre de P<0.05 seviyesinde önemli bulunmuştur. Gluten indeks değerleri 
tavlama süresi arttıkça yükselmiş ancak tavlama rutubeti arttıkça düşmüştür. Dariel çeşidinde 
gluten indeks değerleri daha yüksek bulunmuştur. 
 

 

 

 
Şekil 4. Farklı tavlama rutubeti ve sürelerine göre elde edilen unların yaş öz değerlerine ait değişim 
grafiği 
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Şekil 5. Farklı tavlama rutubeti ve sürelerine göre elde edilen unların kuru öz değerlerine ait 
değişim grafiği 

 
 

 

 

 
Şekil 6. Farklı tavlama rutubeti ve sürelerine göre elde edilen unların gluten indeks değerlerine ait 
değişim grafiği 
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4. Sonuç 
 

Laboratuvar tipi junior değirmen hemen hemen tüm değirmen ve tahıl laboratuarlarında 
kullanılmaktadır. Fakat laboratuarlardaki randıman sonuçları arasında uyum görülmemektdir. 
Bunun nedeni tavlama rutubeti ve süresinin bu değirmen için standart olmamasıdır. Bu çalışma ile 
kalite özelliklerinin yanı sıra bu değirmen için en uygun tavlama rutubeti ve süresini belirlemek 
olmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında; uzun süreli tavlama her iki çeşit buğdayda da randıman 
açısından iyi sonuç vermiştir. En uygun tavlama rutubetlerinin %13 ve %16 olduğu bulunmuştur. 
Süre olarak da %13 tavlama rutubeti için 24 saat, %16 tavlama rutubeti için 12 veya 18 saatin en 
uygun süreler olduğu belirlenmiştir. 
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Hibrid Mısırda Yaprak Alanı Tahminlerinin Karşılaştırılması 
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Özet 
 

Yaprak alanı bitkilerin büyümeleri ve gelişmeleri döneminde pek çok matematiksel model ile tahmin 
edilebilmektedir. Özellikle ıslah çalışmalarında tek bir bitkiye ait yaprak alanı tahminleri istenmez. Mısır 
bitkisinde yaprak alanının tahmin edilmesinde en çok kullanılan matematiksel eşitlik Bell-shaped eğrisi 
modelidir. Hibrit mısırlarda yaprak alanının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında 2005-2006 yıllarında yürütülmüştür. Tesadüf 
blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülen çalışmada DK 585, NS-640 ve DRACMA hibrit 
mısır çeşitleri kullanılmıştır. Yapraklar bitkiler toprak yüzeyine çıktıkları günden itibaren birer hafta aralıklarla 
hasada kadar ölçülmüşlerdir. Tahmin için Bell-shaped eğrisi modeli kullanılmıştır. Çeşitlere ait yaprak alanları 
tahminleri karşılaştırılırken, belirleme katsayısı (R2), hata kareler ortalaması (HKO) kullanılmıştır. Sonuç olarak 
mısır çeşitlerinde yaprak alanı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler; Mısır, Yaprak alanı, Bell-shaped eğrisi, Model karşılaştırma  
 

Comparison of Estimations of Leaf Area in Hybrid Corn 
 

Abstract 
 

Leaf area is estimated so many mathematical models in developing and growing periods of plants. 
Especially, estimations of belong to a plant isn’t desired in breeding studies. Bell-shaped curve is used very 
much in estimations of leaf area of corn plants. Aim of this study, determination of leaf area of hybrid corn. 
This study was carried out at Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute’s experimental areas 
in 2005-2006 years. In the research, three corn cultivars (DK 585, NS 640 and Dracma) were used in 
completely randomized block design with four replications. The data were gathered every week. For each 
measure, 5 leaves of plant that were randomly selected were used. Bell-shaped model was used for 
estimating. Coefficient of determination (R2) and Mean square error (MSE) were used for comparing leaf 
areas belong to estimation of cultivars. As results, differences were determinated among leaf areas of cultivars 
 
Key Words: Corn, Leaf area, Bell-shaped curve, Comparison of model 

 
1. Giriş 
 

Yaprak alanı bir bitkinin büyümesini ve verimini doğrudan etkileyen, güneş enerjisinden 
faydalanma yüzdesini belirleyen en önemli kısımdır (Watson, 1956; Sinclair, 1984). Bitkide yaprak 
alanı genişlemesi bitki büyümesine paralel olarak gelişmektedir. Yaprak alanının genişlemesi 
tahmininde ilk yapılan çalışmalarda genel büyüme modeline uygun olarak ‘S’ şekilli lojistik eğri 
modeli ya da Gompertz modeli kullanılmıştır (Nelder, 1961; Baker ve ark., 1975). İlk yaprak alanını 
takip eden dönemin büyümesi doğrusal bir eşitlik ile tahmin edilebilmektedir (Dale ve ark., 1980). 
Bazı araştırıcılar yaprak çıkışı ile yaprak genişlemesini birbirinden ayırarak modelleme yoluna 
girmişlerdir (Hofstra ve ark., 1977; Denette ve ark., 1978; Littleton ve ark., 1979). Yapılan 
çalışmaların tümünde, yaprak alanının genişlemesi hava sıcaklığının bir fonksiyonu olarak 
tanımlanmıştır. Sıcaklık bitkilerin büyüme ve gelişme ile ilgili süreçlerde (besin maddesi alımı, su 
absorbsiyonu, fotosentez gibi) etkili olduğu için sıcaklığın bitki gelişimini belirleyen en önemli faktör 
olarak değerlendiren araştırmacılar olmuştur (Berbecel ve Eftimescu, 1972; Coelho ve Dale, 1980). 
Karadavut ve ark., (2005) yaptıkları çalışmada mısır bitkilerinde çevresel faktörlerin (özellikle 
sıcaklık, yağış ve sulama gibi) verim oluşumuna önemli etkide bulunduklarını belirlemişlerdir.   

Allison (1969) mısır bitkisinde yaptığı çalışmada yaprak alanını ve yaprak ağırlığındaki 
gelişmeyi doğrusal bir model ile belirlemiştir. Dwyer ve Steward (1986) mısır bitkisinde yaptığı 
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çalışmada Bell-shaped eğrisi modelini kullanmış ve bu modeli yaprak alanı tahminleri için 
önermişlerdir. Mustears (1989), mısır bitkilerinin büyümelerini tanımlamak için Richards modelini 
kullanmış ve belirtme katsayısını 0.99 gibi oldukça yüksek bir değerde bulmuştur. Keating ve 
Wafula (1992), mısır bitkisinin yaprak alanının büyümesini belirlemek için Bell-shaped eğrisi 
modelini kullanmışlar ve belirtme katsayısını 0.99 gibi yüksek bir değer bulmuşlardır.   

Sunulan bu çalışmada tarla şartlarında mısır bitkilerinin yaprak alanlarının tahmininde çok 
kullanılan Lojistik, Monomoleküler, Gompertz, Richards ve von Bertalanffy modelleri dışında farklı 
bir bakış açısı geliştirebilmek için Bell-shaped eğrisi modeli kullanılmış ve bu modelin mısır 
yapraklarının genişlemesi tahminlerindeki etkinliği karşılaştırılmıştır.  
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında 2005-2006 
yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak DK 585, NS-640 ve DRACMA ticari hibrit mısır 
çeşitleri kullanılmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülen 
çalışmada ekim işlemi her iki yılda da mayıs ayının ilk haftası (ilk yıl 5 mayıs, ikinci yıl 7 mayıs), 
hasat işlemi ise kasım ayında (İlk yıl 17 kasım, ikinci yıl 21 kasım) yapılmıştır. Ekim işlemi 70 cm 
sıra arası, 25 cm sıra üzeri olarak yapılmıştır. Parsel boyutları 2.8m x 5 m = 14.0 m2 olarak 4 sıra 
olacak şekilde belirlenmiştir. Bütün deneme parsellerine ekimle birlikte, 8 kg/da P2O5, Diamonyum 
Fosfat (DAP, % 18 N, % 46 P2O5) formunda verilmiştir. Ayrıca toplam 18 kg/da azotun; 3 kg/da’ı 
ekimle birlikle DAP gübresiyle, 15 kg/da’ı sapa kalkma döneminde amonyum nitrat (% 33 N) 
formunda banda uygulanmıştır. 

Mısır bitkileri toprak üzerine çıktıktan 10-15 gün sonra 5-6 yapraklı iken birinci çapa ile birlikte 
tekleme yapılmıştır. Deneme alanları yabancı ot gelişmesine bağlı olarak iki kez çapalanmıştır. 
Sulama, bitkilerin su ihtiyacı bakımından kritik dönemler (çimlenme ve çıkış, sapa kalkma, 
çiçeklenme ve tane dolum) ve yağış durumu dikkate alınarak bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemlere 
göre her iki yılda 5 kez yapılmıştır.  

Yapraklar bitkiler toprak yüzeyine çıktıkları günden itibaren birer hafta aralıklarla 
ölçülmüşlerdir. Böylece bitki yaprak alanının değişimi belirlenmeye çalışılmıştır. Hasat, bitkiler 
fizyolojik oluma ulaşıp, koçan yapraklarının sarardığı, tanelerin sertleştiği ve nem oranının % 20 
civarında olduğunda kenar sıralar atıldıktan sonra 1.4 x 5.0 =7.0 m2’lik alanda yapılmıştır. Ölçümler 
bitkiler çıkışı tamamladıktan sonra birer hafta aralıklarla olmak üzere 20 kez yapılmıştır. Yaprak 
alanları Mc Kee(1964)’ün belirttiği gibi [(Yaprak Alanı = Yaprak eni*Yaprak boyu)*0.73] eşitliği ile 
belirlenmiştir. Hasat işlemi yapıldıktan sonra elde edilen bitkilere ait verim değerleri ile yaprak 
alanları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  

Bell-shaped eğrisi modeli şu şekilde gösterilebilir; 
32 )()(( cXdcXbaeY −+−−=  

Burada; Y; tek bitkiye ait olgun yaprak alanı, X; yaprak sayısı, a; olgunlaşmış yaprağın alanı, b 
ve d; katsayılar, c; olgunlaşmış yaprak sayısını ifade etmektedir. Mısır çeşitlerine göre model 
karşılaştırmaları için belirleme katsayısı (R2) ve Hata Kareler Ortalaması kullanılmıştır.  Belirleme 
katsayısı;   

    
KT

HKTR =2
 

 
Burada HKT, hata kareler toplamını, KT ise kareler toplamını ifade etmektedir. Hata kareler 

ortalaması; 

    
n

YY
HKO

n

i
PO∑

=

−
= 1

2)(
 

 
şeklinde gösterilebilir. Burada Yo; gözlenen verileri, Yp; tahmin edilen verileri, n ise gözlem sayısını 
ifade etmektedir. Çalışmanın istatistik analizleri STATISTICA 6.0 V paket programında yapılmıştır. 
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3. Bulgular ve Tartışma 
 

Mısır çeşitlerine göre Bell-shaped eğrisi modeli ile tahmin edilen model parametreleri, 
Belirleme katsayıları ve Hata Kareler Ortalaması değerleri Çizelge 1’de, buna ait grafik ise Şekil 
1’de gösterilmektedir. Çizelge incelendiğinde DRACMA çeşidinin hem HKO hemde Belirleme 
katsayısı bakımından diğer çeşitlere göre daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Belirleme 
katsayısı DRACMA çeşidinde 0.99 olurken, NS 640 çeşidinde 0.96 ve DK 585 çeşidinde ise 0.95 
olmuştur.  
 
Çizelge 1. Mısır çeşitlerine göre Bell-shaped eğrisi modeli ile tahmin edilen model parametreleri, 
Hata kareler ortalaması ve belirleme katsayısı değerleri 

Çeşitler Model  HKO R2 

 
DK 585 

332 )21,11(10*568,0)21,11(035,0(1,564 −+−− −

= XXeY  28,67 0,85 

 
NS 640 

332 )28,11(10*368,0)28,11(032,0(2,624 −+−− −

= XXeY  24,12 0,86 

 
DRACMA 

332 )96,11(10*384,0)96,11(032,0(8,575 −+−− −

= XXeY  
20.94 0,89 

 
Hata kareler ortalaması da DRACMA çeşidinde diğerlerine göre düşük değer (20.94) almıştır. 

Yaprak büyümesi iki yıllık çalışma sonucunda genel olarak ‘S’ şekilli bir büyüme eğrisi gösterdiği 
gözlenmiştir. Bu Nelder (1961) ile Baker ve ark., (1975)’in sonuçları ile aynı paralelliktedir. 
Yaptığımız çalışmada maksimim bitki yaprak alanı yıldan yıla değişiklik göstermiştir. Ancak, oluşan 
iklim farklılıkları nedeniyle yapraklarda bazı büyüme farklılıkları beklenmelidir. Yapılan çalışmada 
yaprak ölçümleri koçanların dane doldurması dönemine kadar yapıldığı için bundan sonraki 
dönemlerde yaprak alanında olacak azalmalar dikkate alınmamıştır. Koçan dane dolum sürecinden 
sonra bitkilere besin maddesi taşınımı ciddi oranda azalmaktadır. Bu bitkinin olgunlaşmaya 
başladığı dönem olmasından kaynaklanmaktadır. Bitkiler alttaki yaşlı yaprakları uzaklaştırmakta ve 
üst yaprakları ise olası olumsuz iklim şatlarından korumak için büyümelerini durdurmaktadırlar. 
Büyümenin durması ve bitkinin olgunlaşama başlamasıyla bitkilerin nem kaybetmeye başladıkları 
dönem de bu zaman denk gelmektedir.  

Çevre şartları bireyler üzerinde kantitatif (rakamla ifade edilebilen) özellikleri, kalitatif (görsel 
yada sözel özellikler) özelliklere göre daha fazla etkilemektedir (Düzgüneş ve Akman, 1995).  
Hibrid mısır yetiştiriciliği açısından değerlendirildiğinde erken dönemde gelişen yaprakların alanları 
toplam yaprak alanı ve kuru madde birikimine güçlü bir şeklide etki etmektedir. Böylece, 
yaprakların genişlemesi esnasında ve beklenmeyen stres şartlarında ilk dönemde elde edilen 
veriler ile yaprağın genişlemesi tahmin edilebilmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar Dwyer ve Steward 
(1986) ile Keating ve Wafula (1992)’nın elde ettikleri sonuçlarla benzerlik taşımaktadır. Bu 
benzerliğin en önemli nedeni kullandığımız çeşitlerin aynı FAO grubunda yer alması ve yetiştirme 
koşullarının benzerliğinden kaynaklanmış olabilir.  
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Şekil 1. Çeşitlere göre gözlenen ve tahmin edilen değerlerin durumu 
  
4. Sonuç 

 
Sonuç olarak bell-shaped modeli mısır bitkilerinin yaprak alanlarını tanımlamada başarılı 

sonuç vermiştir. Kullandığımız çeşitlerden DRACMA mısır çeşidi, model tarafından en iyi açıklanan 
çeşit olmuştur. Dracma çeşidinin model tarafından daha iyi ifade edilen bir çeşit olması, bu çeşidin 
aynı zamanda çevresel etkilerden diğer çeşide göre daha az etkilendiği göstermektedir. Mısır tarımı 
yapılan alanlarda zaman zaman görülen iklim şartlarındaki olumsuz değişikliklerden daha az 
etkilenmek için bu tip kararlı çeşitlerin kullanılması yetiştiricilik açısından uygun olacaktır. 
 
Kaynaklar 
 
Allison R (1969) An investigation on functional models for fertilizer response studies. J. Indian Soc. 

Agric.  18:45-61. 
Baker CH, Horrocks RD, Goering CE (1975) Use of the Gompertz function for predicting corn leaf 

area. Trans. ASAE 18:323-330. 
Berbecel O, Eftimescu M (1972) Effect of agrometeorological conditions on maize growth and 

development, Part I. Meteorology and Hydrology no; 2, pp 45-51, Bucurest, Romania. 
Coelho DT, Dale RF (1980) An energy-crop growth variable and temperature function for predicting 

corn growth and development: Planting to silking. Agronomy Journal 72:503-510. 
Dale RF, Coelho DT, Gallo KP (1980) Prediction of daily green leaf area index for corn. Agronomy 

Journal. 72:999-1005. 
Denette MD, Milford JR, Elston J (1978) The effect of temperature on the relative leaf growth rate 

of crops of Vicia faba L. Agric. Meteorol. 19:505-514. 
Düzgüneş O, Akman N (1995) Varyasyon Kaynakları. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1408, Ders 

Kitabı 406. Ankara. 
Dwyer LM, Steward DW (1986) Leaf area development in Field-Grown Maize. Agronomy Journa. 

78:334-343.  
Hofstra G, Hesketh JD, Myhre DL (1977) A plastochron model for soybean leaf and stem growth. 

Can. Journal of Planta Science 57: 167-175. 
Karadavut U, Genç A, Palta Ç, Aksoyak Ş (2005) Application of A New Mathematical Model For 

Estimating Maize Yield. Selçuk Journal of  Applied Mathematics. 6(2): 69-77. 
Keating, B.A.; Wafula, B.M., 1992. Modelling the fully expanded area of maize leaves. Field Crops 

Res., 29:163-176.  
Littleton EJ, Dennet J, Elston J, Monteith JL (1979) The growth and development of cowpeas 

(Vigna ungiculata) under tropical field conditions. Journal Agricultural Science Cambridge. 
93:291-307.  

Mc Kee GW (1964) A coefficient for computing leaf area in hybrid corn. Agronomy Jurnal 56:240-
241. 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 731

Mustears HJW (1989) A dynamic eguation for plant ınteraction and application to yield-density-time 
relations. Annals of Botany. 64:521-531.  

Nelder JA (1961) The fitting of a generalization of the logistic curve. Biometrics 17:89-110. 
Sinclair TR (1984) Leaf area development in field-grown soybeans. Agronomy Journal, 76:141-146. 
Watson DJ (1956) Leaf growth in relation to crop yield. In; F.L. Milthorpe (ed.) The growth of 

leaves. Pp: 178-191. Butterworths, London. 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

732 

Islah Çalışmaları Sonucu Geliştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Hatlarının Tane 
Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
 

Turhan KAHRAMAN Remzi AVCI İrfan ÖZTÜRK 
 
 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Edirne 
 

Özet 
 

Bölgede yaygın olarak ekilen 6 standart ( Pehlivan, Kate A-1, Gelibolu, Tekirdağ, Flamura-85 ve Golia ) 
çeşit ile 14 ileri ekmeklik buğday hattından oluşan  bu deneme 2005-2006 yetiştirme sezonunda Trakya 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre dört tekrarlamalı 
olarak yürütülmüştür. Araştırmada amaç bölge için tane verimi yüksek ve kaliteli yeni çeşitler geliştirmektir. 
Yapılan varyans analiz sonucunda tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı, gluten miktarı, 
gluten indeksi, sedimantasyon ve sertlik değerleri yönünden genotipler arasındaki farklılık istatistiki anlamda 
önemli bulunmuştur. Genotiplerin tane verimi 537.0-812.8 kg/da, bin tane ağırlığı 37.75-51.08 g, hektolitre 
ağırlığı 79.33-84.89 kg/hl, sedimantasyon 44.25-60.25 ml, protein oranı  % 12.13-15.20, gluten miktarı % 
30.25-42.98, gluten indeksi % 56.25-97.75 ve sertlik değeri (PSİ) 40.25-58.75 arasında değişim göstermiştir. 
Tane verimi yönünden en yüksek tane verimi 812.8 kg/da ile 8 nolu ve 771.1 kg/da ile 15 nolu hatlar, kalite 
yönünden 6 ve 7 nolu kardeş hatlar, tane verimi ve kalite yönünden ise 16 nolu hat bölge için ümitvar olarak 
belirlenmiştir. Üç yıllık deneme  sonunda tane verimi olarak ilk sıralarda yer alan 8 nolu hattın tescili için 2007 
yılında çeşit tescile başvurulmuştur.   

 
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik (T. aestivum L.) buğday, Hat, Tane verimi, Kalite ve kalite unsurları.  

 
The Determination Of Grain Yield and Some Quality Components of Some 

Advanced Bread Wheat Lines Devoleped By Breeding Studies 
 

Abstract 
 
Setting up with 6 ( Pehlivan, Kate A-1, Gelibolu, Tekirdağ, Flamura-85 ve Golia ) cultivars commonly 

grown in Trakya Region and 14  advanced bread wheat lines, this study was conducted at the experimental 
field of Trakya Agricultural Research Institute  in a randomized complete block design with four replications in 
2005-2006 growing season. The aim of this study was to develop having both  high yield and quality  of new 
varieties  for the region. According to the results obtained from analyses, differences between advanced lines 
and check cultivars in terms of grain yield, thousand kernel weight, test weight, protein rate, wet gluten, gluten 
index, sedimentation and PSI (particule size index) were found statistically important. According to the results 
obtained to changed   from grain yields 537.0-812.8 kg/da, thousand kernel weight 37.75-51.08 g, test weight 
79.33-84.89 kg/hl, protein rate % 12.13-15.20, wet gluten % 30.25-42.98, gluten index % 56.25-97.75, 
sedimentation 44.25-60.25 ml and  ve PSI (particule size index)  40.25-58.75. The highest yield were obtained 
line number 8 (812.8 kg/da) and line number 15  (771.1 kg/da),  in terms of quality were sisterline number 6 
and 7,  in terms of grain yield and quality was line number 15 found in this study. Based on the results of three 
years experiment, the highest grain yield line number 8 was offered to registration in 2007.  
 
Key Words: Bread wheat, Advanced line, Grain yield, Quality and quality compenents 
 
1. Giriş 

 
Dünyada nüfusun hızla artması, ekim alanlarının genişletilememesi hatta kimi yerlerde 

azaltılması zorunluluğu, bitkisel üretimde ürün artışı için, birim alan veriminin yükseltilmesi tek 
seçenek olmaktadır. Dünya üzerinde geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde verimlerin istenilen 
düzeylere ulaştırılamaması, yeterince beslenemeyen aç insanların sayılarının artmasına neden 
olmaktadır.  

Dünya’da buğday verimi ve ürün kalitesinde iklim koşullarına bağlı olarak yıldan yıla önemli 
farklılıklar görülmektedir. Bu farklılığın ortaya çıkışında çeşidin genetik yapısı, iklim koşulları, toprak 
yapısı, topraktaki azot miktarı, topraktaki azotun kullanılabilme etkinliği ve uygulanan yetiştirme 
teknikleri büyük rol oynamaktadır.  

Buğdayda protein miktarı ile unun fizikokimyasal özellikleri arasında yakın ilişki bulunmaktadır. 
Genetik ve yetişme koşullarına bağlı olarak buğdaydaki protein miktarı % 7-14 arasında 
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değişmektedir. Protein miktarına iklim koşulları ve topraktaki alınabilir azot oranının önemli etkileri 
bulunmaktadır. Alınabilir azot miktarı arttıkça tanedeki protein miktarı da yükselir. İklim koşullarına 
bağlı olarak tanenin olgunlaşma periyodu uzarsa, tanede nişasta birikimi fazla olacağından; tanede 
protein miktarı oransal olarak düşmektedir (Elgün ve ark. 2001 ). 

Dünyadaki buğday ıslah programlarının temel amacı, birim alan tane verimini artırmaktır. 
Fakat gelişmiş ülkelerde bir çeşidin tescil edilmeden önce mutlaka arzu edilen kalite düzeyine 
getirilmesi gerekmektedir. Kaliteli buğday üretimine etki eden faktörler genelde çeşit, iklim koşulları 
ve toprak özellikleri olarak sıralanmaktadır.  Tohumluk kullanımından hasata kadar bu üç ana 
faktörün dışında buğday kalitesini etkileyen bazı faktörler; tohumluğun niteliği, süne ve kımıl zararı, 
depolama, yetiştirme tekniği uygulamaları v.s. olarak sayılabilir (Atlı, 1999).      

Birim alandan kaldırılan ürün artışında etkili olan tarımsal mekanizasyon, tarımsal mücadele, 
ekim nöbeti, gübreleme, sulama v.b. faktörler yanında en önemli diğer etken de tohumluktur. 
Kaliteli tohumluk kullanımı verimde % 20-30, yabancı döllenen türlerde kullanılan melez 
tohumluklar ise bazı türlerde 3-4 kat verim artışı sağlamaktadır (Yürür,1994). 

Islah çalışmalarındaki amaç yeni çeşitlerin elde edilmesidir. Elde edilecek çeşit; bölge 
şartlarına adapte olmuş, hastalık, soğuk, zararlı, kuraklık ve yatmaya dayanıklı, erkenci, yüksek 
verimli ve kaliteli olmalıdır. Bitki ıslahının amacı, bitkilerin genetik yapılarını insanların 
gereksinmelerini karşılayacak biçimde değiştirmek ve iyileştirmektir. Verim artışında ıslahın payının 
genellikle % 30-50 arasında olduğu tahmin edilmektedir ( Demir ve Turgut,1999) . 

Diğer bitkilerde olduğu gibi, buğday ıslah programlarında da hem tane verimi hem de kalite 
özellikleri bakımından yüksek ve aynı zamanda tutarlı bir performansa sahip bitkilerin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Islah populasyonlarını oluşturan genotipler arasında bu amaca yönelik olarak 
yapılacak seçimlerin etkinliği de genotipler arası farklılıklarda genetik ve çevresel faktörlerin payının 
bilinmesine bağlıdır. Buğdayda kaliteyi oluşturan fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikler üzerinde 
iklim ve toprak gibi çevre koşullarının önemli etkisi bulunmaktadır (Peterson ve ark., 1992).  
 
2. Materyal ve Yöntem  
 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında 2005-2006 yetiştirme sezonunda 
yürütülen bu araştırma 6 standart ( Pehlivan, Kate A-1, Gelibolu, Tekirdağ, Flamura-85 ve Golia ) 
çeşit ile 14 ileri ekmeklik buğday hattından kurulmuştur. Araştırmadaki amacımız; ekmeklik ıslah 
çalışmaları sonucu geliştirilen ileri kademe hatların tane verimi ile bazı kalite özellikleri belirlenerek 
bölge için  tane verimi yüksek ve kaliteli yeni çeşitler ortaya çıkarmaktır.    

Hasatta 6 m x 1 m = 6 m2 ekim parsellerinde kenar tesirini gidermek amacıyla hasat 
öncesinde parsel başlarından 50'şer cm'lik bitkiler kesildikten sonra kalan alanın, hasat ve harmanı 
özel hasat-harman makinesiyle (Hege) yapılmış, elde edilen ürün 0.01 gram duyarlı terazi ile 
tartılarak parsel ve dekara verimler hesaplanmıştır.  

Hasat sonrası her parselden 1.5 kg buğday numunesi alınarak; 1000 tane ağırlığı, hektolitre 
ağırlığı, protein oranı, gluten miktarı, gluten indeksi, zeleny sedimantasyon, tane sertliği (PSI)  gibi 
kalite analizleri yapılmıştır. 

Örneklerde hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı ve tane iriliği Uluöz’e (1965) göre, protein oranı 
ve sertlik çekiçli değirmende öğütülen buğday ununda PerCon İnframatic 8600 NIR (Near İnfrared 
Reflectance Spectroscopy) cihazı kullanılarak (Anonim, 1980), yaş gluten miktarı buğday ununda 
Standart Glutomatik metoduna göre Glutomatik 2200 aleti ile ICC Standart No: 137’de verilen 
yönteme göre ( Anonim 1982; Elgün ve ark. 2001), gluten indeksi, buğday ununda Standart 
Glutomatik metoduna göre Glutomatik Santrifüj 2015 (index) aleti ile ( Anonim, 2001) ve zeleny 
sedimantasyon, ICC Standart No: 116’ da verilen yönteme göre yapılmıştır ( Anonim 1972; Anonim 
2001).  

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi MSTAT-C ve JUMP bilgisayar paket programları 
kullanılarak yapıldı. Çeşitler arasındaki farkların belirlenmesinde F-testi; ortalamaların 
karşılaştırılmasında en küçük önemli fark (EKÖF) testi kullanılmıştır. (Kalaycı 2005; Yurtsever 
1984).    
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  
 

6 standart çeşit ile 14 hattan oluşan buğday genotiplerinde incelenen özelliklerde elde edilen 
verilerde yapılan varyans analiz sonucunda tane verimi ile kalite kriterlerinden bin tane ağırlığı, 
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hektolitre ağırlığı, protein oranı, gluten miktarı, gluten indeksi, sedimantasyon ve sertlik değerleri 
yönünden genotipler arasındaki farklılık istatistiki anlamda önemli bulunmuştur. 

Çizelge 1 incelendiğinde genotipler arasında tane verimi yönünden farklı grupta yer almış, 
tane verimleri 537.0-812.8 kg/da arasında değişim göstermiştir. En yüksek tane verimi 812.8 kg/da 
ile 8 nolu hattan elde edilirken bunu sırayla 771.1 kg/da ile 15 nolu hat ve 769.9 kg/da ile Gelibolu 
çeşidi izlemiştir. En  düşük tane verimi ise 537.0 kg/da ile Golia ve 595.2 kg/da ile Flamura-85 
çeşidinden elde edilmiştir.  

 
Çizelge 1. 20 ekmeklik buğday genotipinin tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve 
sedimantasyona ilişkin ortalama değerleri ve oluşturdukları gruplar 

Sıra 
No Hat ve Çeşitler Tane Verimi 

(kg/da) 
Bin Tane 
Ağ. (g) 

Hektolitre 
Ağ. (Kg/lh) 

Sedimantasyon 
(ml) 

8 TE 5544-3T-1T-1T-0T 812.8 a  43.63 ıjk 83.07 fg 51.50 fg 
15 TE 5446-5T-1T-3T-1T-0T 771.1 ab  47.48 e   84.77 ab 48.25 j 
14 Gelibolu 769.9 ab 48.75 c 84.38 cd 52.75 e 
3 TE 5519-2T-5T-1T-0T 762.8 abc  43.35 jk 82.75 g 51.00 gh 
16 TE 5454-3T-2T-1T-2T-0T 762.0 abc  42.68 l 82.34 h 55.50 cd 
4 Pehlivan 748.2 abc  49.50 b   84.89 a 49.50 ı 
19 90-1004 a 31-8 (02-03 kras-on-4) 742.2 abc  42.33 l   82.78 fg 57.75 b 
11 TE 5416-3T-1T-1T-2T -0T 704.2 abcd  43.18 k   84.64 abcd 49.50 ı 
13 TE 5446-5T-1T-2T-1T -0T 702.5 abcd  46.78 f  83.80 e 47.75 jk 
6 TE 5544-1T-4T-2T-0T 696.9 abcd  48.10 d 83.65 e 58.50 b 
18 TE 5371-1T-2T-1T-1T-2T-0T 688.5 bcd  43.83 ı 82.05 h 46.50 l 
7 TE 5544-1T-7T-1T-0T 670.9 bcd  44.75 h 84.46 bcd 56.25 c 
17 Tekirdağ 664.6 bcd  51.08 a 83.05 fg 48.25 j 
10 TE 5393-2T-1T-2T-1T -0T 657.0 bcd  42.38 l 79.33 j 54.75 d 
2 TE 5473-2T-1T-1T-0T 652.4 cde 46.33 f 84.34 d 44.25 m 
9 Kate A-1   649.6 cde 39.35 m 83.53 e 47.00 kl 
5 TE 5544-1T-3T-2T-0T 618.9 de 45.60 g   83.12 f 50.50 h 
12 TE 5420-2T-1T-2T-1T -0T 615.8 de 43.65 ıj   83.84 e 52.00 ef 
1 Flamura-85   595.2 de 49.08 bc   84.71 abc 60.25 a 
20 Golia 537.0 e 37.75 n 81.39 ı 46.75 l 
AÖF (P <0.05):  116.19 0.459 0.356 0.836 

 
20 genotipe ait  tane verimi, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve zeleny sedimantasyona ait 

ortalama değerleri ve oluşturdukları gruplar çizelge 1’de verilmiştir.  
Buğdayda un verimini tahmin etmede kullanılan kalite kriterlerinden hektolitre ve bin tane 

ağırlığı çeşide, iklime, ekim zamanı, yetiştirme teknikleri ve toprak koşullarına göre değişmektedir. 
Türkiye buğdaylarında bin tane ağırlığının 25-55 g, hektolite ağırlığının ise 70-85 kg arasında 
değiştiğini açıklayan Köksel ve ark. (2000), ekmeklik buğdaylarda inceledikleri çeşitlerin 1000 tane 
ağırlıklarının 36.3-51.0 g, hektolitre ağırlıklarının 81.8-85.5 kg arasında değiştiğini açıklayan Demir 
vd. (1999) ve Bursa koşullarında yaptığı çalışmadaki genotiplerin hektolitre ağırlığının 77.93-81.26 
kg, 1000 tane ağırlıklarının 42.88-51.17 g arasında değiştiğini saptayan Yağdı (2004)  ile bin tane 
ve hektolitre ağırlıkları yönünden benzerlik göstermiştir. Genotiplerin bin tane ağırlığı 37.75-51.08 g 
arasında değişmiş, en yüksek bin tane ağırlığı 51.08 g ile Tekirdağ çeşidinden elde edilmiştir. Bunu 
sırayla 49.50 g ile Pehlivan ve 49.08 g ile Flamura-85 çeşidi izlemiştir. En düşük bin tane ağırlığı 
ise 37.75 g ile Golia çeşidinde bulunmuştur.  

Hektolitre ağırlığı yönünden genotipler incelendiğinde bu değer 79.33-84.89 kg arasında 
değişmiş, en yüksek hektolitre ağırlığı 84.89 kg ile Pehlivan çeşidinden elde edilmiştir. Bunu sırayla 
84.77 kg ile 15 nolu hat ve 84.71 kg ile Flamura-85 çeşidi izlemiştir. En düşük hektolitre ağırlığı ise 
79.33 kg ile 10 nolu hattan elde edilmiştir. 

Sedimantasyon, glutenin kalitesini belirten çeşitlere ait ırsi bir özellik olup diğer kalite 
kriterlerine göre çevreden daha az etkilenmektedir.  Sedimantasyon değerinin yüksekliği kalitenin 
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yüksek olduğunu gösterir, böyle unlardan yapılacak ekmeklerin hacimleri de yüksek olur. Bu 
nedenle ekmek yapılacak unlarda sadece protein miktarı değil protein kalitesi de dikkate alınmalı. 
Kaliteli buğdayın sedimantasyonun 35 ml’den yüksek olması gerektiğini bildiren Elgün ve ark.( 
2001)’ na benzer sonuçlar yaptığımız çalışmada bulunmuştur. Araştırmadaki genotiplerin 
sedimantasyon değeri 44.25-60.25 ml arasında değişirken, en yüksek sedimantasyon değeri 60.25 
ml ile Flamura-85 çeşidinden elde edilmiştir. Bunu sırayla 58.50 ml ile 6 nolu hat ve 57.75 ml ile 19 
nolu hat izlemiştir. En düşük sedimantasyon değeri ise 44.25 ml ile 2 nolu hattan elde edilmiştir.  

Buğdayda protein miktarı ile unun fizikokimyasal özellikleri arasında yakın ilişki vardır. 
Buğdaylarda protein miktarı tür, çeşit, çevre koşulları (iklim, toprak, hastalık ve zararlılar), 
topraktaki alınabilir azot oranı ve üretim koşullarına (gübreleme, sulama, makineli tarım) bağlı 
olarak % 7-14 arasında değişmektedir. Protein miktarı % 10’un üzerindeki buğdaylar ekmeklik 
olarak değerlendirilir (Elgün ve ark. 2001). Çizelge 2 incelendiğinde protein oranı yönünden 
araştırmadaki genotiplerin değeri % 12.13-15.20 arasında değişim göstermiş ve ekmeklik 
buğdaylarda yaptıkları çalışmada, protein oranının % 11.67-15.29 arasında değiştiğini belirten 
Toklu vd. (1999) ile benzerlik göstermiştir. En yüksek protein oranı % 15.20 ile Flamura-85 
çeşidinden elde edilmiştir. Bunu sırayla % 14.68 ile Golia çeşidi ve %14.30 ile 6 nolu hat izlemiştir. 
En düşük protein oranı ise % 12.13 ile 8 nolu hattan elde edilmiştir. 812.8 kg/da tane verimi ile ilk 
sırada yer alan 8 nolu hat, protein oranı olarak en düşük değere sahip olmasının nedeni, Toklu vd. 
(1999)’nin belirttiği gibi tane verimi ile protein arasındaki önemli fakat olumsuz ilişkiden 
kaynaklanmış olabilir.   

 
Çizelge 2. 20 ekmeklik buğday genotipinin protein oranı, gluten miktarı, gluten indeksi ve sertlik 
değerine ait ortalama değerleri ve oluşturdukları gruplar  

Sıra 
No Hat ve Çeşitler Protein 

Oranı (%) 

Gluten 
Miktarı 

(%) 

Gluten 
İndeksi 

(%) 

Sertlik 
(PSİ) 

 
1 Flamura-85   15.20a 42.98a 90.00c 51.75f 
20 Golia 14.68b 35.78h 95.00b 58.75a 
6 TE 5544-1T-4T-2T-0T 14.30c 42.25bc 82.75e 53.25cd 
18 TE 5371-1T-2T-1T-1T-2T-0T 14.28c 41.95c 56.25h 54.25b 
12 TE 5420-2T-1T-2T-1T -0T 14.05d 42.15bc 66.75g 52.00ef 
7 TE 5544-1T-7T-1T-0T 14.03d 40.20d 80.25e 54.25b 
16 TE 5454-3T-2T-1T-2T-0T 13.53e 39.38e 87.25d 54.50b 
10 TE 5393-2T-1T-2T-1T -0T 13.48ef 35.83h 95.75ab 45.00k 
5 TE 5544-1T-3T-2T-0T 13.43fg 40.53d 75.00f 52.75de 
3 TE 5519-2T-5T-1T-0T 13.38gh 42.38b 66.75g 48.75h 
11 TE 5416-3T-1T-1T-2T -0T 13.33h 37.03g 80.25e 48.75h 
17 Tekirdağ 13.08ı 37.58f 80.50e 52.00ef 
2 TE 5473-2T-1T-1T-0T 12.93j 34.85j 80.75e 40.25l 
4 Pehlivan 12.93j 37.85f 72.75f 50.75g 
19 90-1004 a 31-8 (02-03 kras-on-4) 12.78k 30.43kl 97.75a 54.00bc 
9 Kate A-1   12.63l 37.78f 74.75f 49.25h 
13 TE 5446-5T-1T-2T-1T -0T 12.58l 35.23ı 81.75e 52.75de 
14 Gelibolu 12.58l 30.65k 96.00ab 46.00j 
15 TE 5446-5T-1T-3T-1T-0T 12.28m 35.10ıj 82.00e 54.75b 
8 TE 5544-3T-1T-1T-0T 12.13n 30.25l 96.00ab 47.25ı 
AÖF (P <0.05):  0.087 0.368 2.710 0.822 

 
Hamurun iskeletini oluşturan gluten, çevreden ve uygulanan azotlu gübreden oldukça 

etkilenmektedir. Uygulanan azot ile topraktan alınabilecek azot miktarına bağlı olarak protein ve 
buna bağlı olarakta gluten miktarı etkilenmektedir. Gluten miktarı artıkça gluten indeksi 
düşmektedir. Bu durumda sadece gluten miktarını belirlemek yeterli olmayıp, glutenin kalitesi 
hakkında bilgi veren gluten indeks değerinin de belirlenmesi gerekir. Buğdaylarda gluten ve gluten 
indeksi çeşide, ekolojik şartlara ve tane olum devresindeki hava şartlarına bağlı olarak değişmekte 
ve unda gluten miktarının % 27’den, gluten indeksinin de % 60’dan daha yüksek olması 
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gerekmektedir (Köksel ve ark. 2000). Yapılan araştırmada genotiplerin gluten miktarı % 30.25-
42.98 arasında değişim gösterirken, gluten indeksi  % 56.25-97.75 arasında değişim göstermiştir. 
Gluten miktarı yönünden en yüksek gluten  % 42.98 ile Flamura-85 çeşidinden elde edilmiştir. Bunu 
sırayla % 42.38 ile 3 nolu hat ve  % 42.25 ile 6 nolu hat izlemiştir. En düşük gluten miktarı ise % 
30.25 ile 8 nolu hattan elde edilmiştir. Gluten indeksi yönünden en yüksek gluten indeksi % 97.75  
ile 19 nolu hattan  elde edilmiştir. Bunu sırayla % 96.00 ile 8 nolu hat ve Gelibolu çeşidi izlemiştir. 
En  düşük gluten indeksi ise % 56.25 ile 18 nolu hattan elde edilmiştir. 

Tane sertliği, buğdayın öğütme özellikleri ve nihai ürün performansı ile ilişkili olduğundan 
önemli bir kalite kriteridir. Sert tane yapısına sahip olan ekmeklik buğdayların, yüksek gluten ve 
protein miktarına bağlı olarak ekmeklik kalitesi bakımından iyi sonuçlar verdiği kabul edilir. Sert 
buğdaylara tavlama esnasında yumuşak buğdaylara göre daha fazla su verilmesi gerekir (Ünal, 
2001). Araştırmada genotiplerin sertlik değeri 40.25-58.75 arasında değişim göstermiş, en yüksek 
tane sertliği 58.75 ile Golia çeşidinden elde edilirken en düşük tane sertliği ise 40.25 ile 2 nolu 
hattan elde edilmiştir.  

Çizelge 3 incelendiğinde genotipler arasında başak tipi yönünden dört farklı başak tipi 
belirlenmiştir. Bunlardan, 1 kırmızı kılçıklı, 1 kırmızı kılçıksız, 5 beyaz kılçıklı ve 15 beyaz kılçıksız 
olarak bulunmuştur.  Başaklanma tarihleri 23 Nisan ile 7 Mayıs arasında değişmiş, 23 Nisan ile 
Golia çeşidi en erkenci olurken 7 Mayıs ile 16 ve 19 nolu hatlar en geççi olarak gözlemlenmiştir. 
Genotiplerin çoğunluğu orta erkenci olarak dikkat çekmektedir. Genotiplerin olgunlaşma tarihi 8 ile 
15 Haziran arasında değişmiştir. Verimle doğrudan ilişkili olan bitki boyları 55-115 cm arasında 
değişim göstermiştir. Uzun boylu ve ince saplı buğdayların yatması sonucu verimde önemli oranda 
verim kayıpları ortaya çıkmaktadır. Bölgemiz gibi yüksek yağış alan yerlerde böyle çeşitler sorun 
olarak karşımıza çıkacağından bölgemiz için uygun görülmemektedir. 115 cm bitki boyu ve 5 yatma 
değeri ile 16 nolu hat ile 110 cm boy ve 5 yatma değeri ile 18 nolu hat bölgeye uygun 
olmamaktadır. Bunun yanında 105-110 cm bitki boyuna sahip olan genotiplerin kalın ve sağlam sap 
özelliğinden dolayı bölge için uygun olmaktadır.  
 
Çizelge 3. 20 ekmeklik buğday genotipine ait fenolojik gözlemler 

Sıra 
No Hat ve Çeşitler Başak 

Tipi 

Başaklan 
Tarihi 

(gün/ay) 

Olgunlaş 
Tarihi 

(gün/ay) 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

Yatma 
(0-9) 

1 Flamura-85  (St) +B 01/5 12/6 90 3 
2 TE 5473-2T-1T-1T-0T +K 28/4 15/6 90 3 
3 TE 5519-2T-5T-1T-0T -B 29/4 8/6 95 3 
4 Pehlivan   (St) -B 29/4 9/6 95 4 
5 TE 5544-1T-3T-2T-0T -B 01/5 10/6 95 3 
6 TE 5544-1T-4T-2T-0T +B 30/4 12/6 105 4 
7 TE 5544-1T-7T-1T-0T -B 30/4 11/6 100 3 
8 TE 5544-3T-1T-1T-0T -K 29/4 12/6 95 3 
9 Kate A-1  (St) -B 25/4 9/6 100 3 
10 TE 5393-2T-1T-2T-1T -0T -B 30/4 9/6 100 3 
11 TE 5416-3T-1T-1T-2T -0T -B 28/4 12/6 100 3 
12 TE 5420-2T-1T-2T-1T -0T -B 05/5 13/6 110 4 
13 TE 5446-5T-1T-2T-1T -0T -B 02/5 12/6 100 4 
14 Gelibolu (St) +B 29/4 13/6 95 3 
15 TE 5446-5T-1T-3T-1T-0T -B 03/5 13/6 105 4 
16 TE 5454-3T-2T-1T-2T-0T -B 07/5 14/6 110 5 
17 Tekirdağ  (St) +B 27/4 10/6 85 2 
18 TE 5371-1T-2T-1T-1T-2T-0T -B 05/5 9/6 115 5 
19 90-1004 a 31-8 (02-03 kras-on-4) -B 07/5 13/6 105 3 
20 Golia +B 23/4 8/6 55 1 

-B : Beyaz başaklı, kılçıksız,       +B : Beyaz başaklı kılçıklı,      -K : Kırmızı başaklı, kılçıksız,        +K : Kırmızı başaklı kılçıklı,    
Yatma (0-9) : 0 yatmaya dayanıklı, 9 yatmaya hassas 
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4. Sonuç  
 

Araştırmada; ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen buğday genotiplerinin tane verimi ve bazı 
kalite özelliklerinden bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı, gluten miktarı, gluten indeksi, 
sedimantasyon ve tane sertliği belirlenerek, bölge için  tane verimi yönünden Gelibolu çeşidinden, 
kalite yönünden ise Flamura-85 çeşidinden daha kaliteli yeni çeşitler geliştirmektir.  

Tane verimi yönünden en yüksek tane verimi 812.8 kg/da ile 8 nolu ve 771.1 kg/da ile 15 nolu 
hatlar, kalite yönünden 6 ve 7 nolu kardeş hatlar, tane verimi ve kalite yönünden 16 nolu hat bölge 
için ümit var olarak belirlenmiştir.  

Gerek denemenin yürütüldüğü yıl gerekse deneme öncesi ve sonrası yapılan üç yıllık 
denemeler sonunda tane verimi olarak ilk sıralarda, protein ve buna bağlı olarak gluten miktarı 
yönünden alt sıralarda, diğer kalite değerleri yönünden ise orta sıralarda yer alan 8 nolu hattın 
tescili için, 2007 yılında çeşit tescile başvurulmuştur.   
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Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Arpa Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi 
Üzerine Bir Araştırma 
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Özet 
 

Kahramanmaraş koşullarında 2005-2006 ve 2006-2007 yılında yürütülen bu çalışmada 21 arpa çeşit ve 
hattının bölge koşullarına uyumu araştırılmıştır. Araştırmada tane verimi başta olmak üzere bitki boyu, başak 
uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı özellikleri incelenmiştir. Başaktaki tane 
sayısı ve başaktaki tane ağırlığı dışındaki özellikler açısından çeşit ve hatlar arasında önemli farklılıklar 
bulunmuştur. Elde edilen iki yıllık sonuçlara göre bitki boyu 91.3-72.0 cm, başak boyu 9.12-5.75 cm, başaktaki 
tane sayısı 28.8-22.8 adet, başaktaki tane ağırlığı 1.317-0.887 g, bin tane ağırlığı 56.87 -43.35 g ve tane 
verimi ise 771-426 kg/da arasında değişim göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Arpa, Çeşit, Hat, Verim, Verim unsurları 

 
A Research on Yield and Yield Components of Some Barley Cultivars and 

Lines under Kahramanmaraş 
 
Abstract 

 
This study was conducted to investigate 21 barley cultivars and lines, in Kahramanmaraş area in 2005-

2006 and 2006-2007. Some parameters such as grain yield, plant height, spike height, grain  number per 
spike, grain weight per spike, and 1000-grain weight were investigated. It was founded that importance 
differences in studied characteristics among the barley cultivars and lines, except grain  number per spike and 
grain  weight per spike. Plant and spike height ranged from  91.3-72.0 cm and 9.12-5.75 cm respectively. 
Grain  number per spike, grain weight per spike, and 1000-grain weight ranged from 28.8-22.8 grain, 1.317-
0.887 g, 56.87-43.35 g respectively and grain yield was ranged from 771-426 kg/da.  
 
Key Words: Barley, Variety, Lines, Yield, Yield components 
 
1. Giriş 

 
Dünyada ve Ülkemizde gerek ekim alanı ve gerekse üretim bakımından önde gelen arpa, 

2006 yılı verilerine göre Dünyada 55 516 996 hektar ekim alanı, 138 642 560 ton üretim ve dekara 
249.7 kg verim değerine sahiptir. Ülkemiz 3 600 000 hektar ekim alanı, 9 551 000 ton üretim ve 
265 kg/da tane verimi ile oldukça yüksek üretim potansiyeli bulunmaktadır (Anonim, 2006). 

Erkencilik özelliğine sahip olan arpa, yörede ikinci ürün tarımının yaygınlaşması dolayısıyla 
ekim nöbetine girebilecek bir bitkidir. Uygun arpa çeşitlerinin olmayışı nedeniyle yeteri kadar arpa 
üretilmemektedir. Ülkemizde 10 971 880 adet büyük baş ve 33 260 206 adet küçük baş hayvan 
olduğu göz önüne alındığında, son yıllarda birim fiyatının buğday fiyatına yaklaşması hatta zaman 
zaman geçmesi nedeniyle arpanın önemi giderek artmaktadır (Anonim, 2007a). Bu nedenle bu 
araştırma bölgemiz için uygun çeşit bulma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma; 
Kahramanmaraş koşullarında, en uygun arpa çeşidini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Çölkesen ve ark. (2003) Kahramanmaraş koşullarında yürüttükleri çalışmalarında çeşitlerin 
verim düzeylerinin 215.6 - 324.1 kg/da arasında değişim gösterdiğini ve çevre koşullarının, 
bunlardan da özellikle yağışın verim üzerine etkili olduğunu saptamışlardır. 

Paunovic ve ark. (2006) bin tane ağırlığının çevre koşullarına göre değiştiğini ayrıca tane 
veriminin de genotip ile çevre faktörlerinin karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkan kompleks bir 
yapıya sahip olduğunu bildirmişlerdir.  

Rashid ve ark. (2008), Pakistan’daki çalışmalarında bitki boyu, başak boyu gibi özellikler 
açısından çeşitler arasında fark saptandığını belirtmektedirler. 
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2. Materyal ve Yöntem 
 
Araştırma, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

deneme alanında, 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında sulamalı koşullarda tesadüf blokları deneme 
desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 5 melez arpa ve 16 standart arpa çeşidi ile yürütülmüştür.  
 
Çizelge 1. Kahramanmaraş koşullarına ait, uzun yıllar, 2005-2006 ve 2006-2007 yetiştirme 
dönemlerine ilişkin bazı iklim değerleri 

Sıcaklık (0C) Yağış (mm) Nem (%) 
Aylar Uzun 

Yıllar 
2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

Uzun 
Yıllar 

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

Uzun 
Yıllar 

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

Kasım 10.9 10.8 10.3 99.9 69.6 77.0 64.4 66.4 60.6
Aralık 6.2 8.4 6.8 124.8 93.5 1.1 69.0 76.2 53.3
Ocak 5.2 3.8 4.9 115.7 102.0 63.1 70.8 72.0 63.5
Şubat 6.2 6.9 7.8 105.8 232.7 133.6 65.3 70.1 71.2
Mart 10.3 11.7 11.4 96.1 96.8 99.9 60.7 66.1 57.9
Nisan 15.5 17.0 13.3 71.9 36.6 87.8 59.1 62.5 57.6
Mayıs 20.4 21.9 23.4 40.9 14.1 58.9 55.8 55.0 59.1
Haziran 25.0 27.4 27.5 4.9 0 0.8 52.4 58.4 49.8
Ortalama 12.5 13.5 13.2 62.2 65.8 59.1
Toplam  660.0 645.3 522.2   
 

Deneme yerinin sıcaklık, yağış ve nispi nem değerleri, ekim ve hasat arasındaki süreyi 
kapsayan aylık ortalamalar şeklinde Çizelge 1' de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde ilk yıl toplam 
yağış miktarı 645.3 mm, ortalama sıcaklık 13.5 0C ve ortalama nem % 65.8 olarak saptanırken 
ikinci yılda bu değerler sırasıyla 522.2 mm, 13.2 0C ile % 59.1 olarak tespit edilmiştir (Anonim, 
2007b).  
 
Çizelge 2. Araştırmada kullanılan arpa çeşit ve hatları 

 Çeşit veya Hat  Çeşit veya Hat  Çeşit veya Hat 
1 Madras 8 Athena X Yabani 15 Pacific 
2 Asso 9 Angora 16 Prosa 
3 Optic 10 Scarlet 17 Hege 
4 Barke 11 Promesa X Yabani 18 Fırat 
5 Çakır X Yabani 12 Eralam X Yabani 19 Orbit 
6 Atılır 13 Palumar 20 Balkam 
7 Clarine 14 Kaya X Yabani 21 Opal 
 

Araştırmada materyal olarak 21 arpa genotipi kullanılmıştır (Çizelge 2). Denemelerin ekim 
zamanı Kasım ayıdır. Parseller 4 bitki sırası içerecek şekilde 5 m uzunlukta hazırlanmıştır. Taban 
gübresi olarak 8 kg N ve 8 kg/da saf P

2
O

5 içeren 20-20-0 gübresinden, üst gübre olarak da 4 kg saf 
N gelecek şekilde üre gübresinden verilmiştir. Her iki yılda da yetişme süresi içinde meydana gelen 
yabancı otlarla kimyasal mücadele yapılmıştır.   

Parseller, 5 m uzunluğunda hazırlanmış edilmiş olup, m2’ye 450 tohum gelecek şekilde, Kasım 
ayı içerisinde ekim yapılmıştır. Olgunluk döneminde taneler kontrol edilerek, Haziran ayının ilk 
haftası hasat tarihi olarak tespit edilmiştir.  

Araştırmada diğer araştırıcıların kullanmış olduğu yöntemler esas alınarak Kırtok (1980) ve 
Çölkesen (1994)’e göre  başak uzunluğu, başakta  tane sayısı ve ağırlığı, bin tane ağırlığı ve tane 
verimi özellikleri incelenerek, elde edilen veriler tesadüf blokları deneme deseninde, SAS paket 
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programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ortalamalar arasındaki farkın karşılaştırmasında ise Duncan 
çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır (Düzgüneş ve ark, 1987). 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
3.1. Bitki Boyu 

 
Bitki boyu açısından yıllar ve çeşitler arasındaki fark önemli bulunmuş olup, iki yıllık ortalama 

açısından durum değerlendirildiğinde, aynı istatistiksel grupta birçok değer yer almasına karşın 
melezlerden Eralam X Yabani ile Asso çeşidi (her ikisi de 91.3 cm) en fazla boylananlar olmuştur. 
En kısa boylu ise Fırat çeşidi (72.0 cm) olarak saptanmıştır (Çizelge 3).  

Yıllar kendi içerisinde değerlendirildiğinde, ilk yıl 97.2 cm ile Çakır X Yabani melezi, ikinci yılda 
ise 93.4 cm ile Clarine çeşidi en yüksek değerleri almışlardır. En kısa boylular ise birinci yılda Optic 
ve Scarlet (71.2 cm), ikinci yılda ise Atılır (71.9 cm) çeşitleri olmuştur. Çeşitler ve hatlar arasında 
bitki boyu açısından meydana gelen bu farklılık genetik yapıdan kaynaklanmaktadır. Nitekim 
Rashid ve ark. (2008), çalışmalarında çeşitlere göre bitki boyunun değiştiğini belirtmektedirler. 

İlk yıl bitki boyu değerleri (87 cm) ikinci yıla oranla (81.1 cm) oldukça yüksek ve istatistiksel 
olarak farklı bulunmuştur. Bu durum iklimsel faktörlerden, özellikle yağıştan kaynaklanma göstermiş 
olup, ilk yıl yağış 645.3 mm olurken, ikinci yılda bu değer 522.2 mm’dır. Yıllara göre bitki boyunun 
değişim gösterdiği Sirat ve ark. (2005) tarafından da bildirilmektedir.    

 
Çizelge 3. Arpa genotiplerine ait bitki boyu ile başak boyu ortalamaları ve oluşan gruplar 

Bitki Boyu Başak Boyu 
1. Yıl 2. Yıl Ort. 1. Yıl 2. Yıl Ort. Çeşitler 

** ** ** ** ** ** 
Madras 78.2 f-h 74.9 c-f 76.5 E-H 6.67 d-g 8.70 ab 7.68 C-G 
Asso 94.6 a-c 88.0 a-c 91.3 A 6.47 fg 7.90 a-c 7.18 F-H 
Optic 71.2 h 78.4 b-e 74.8 F-H 6.70 d-g 8.87 ab 7.78 C-G 
Barke 83.3 f-g 75.8 b-f 79.6 D-H 6.47 fg 7.37 b-d 6.92 GH 
Çakır X Yabani 97.2 a 78.9 b-f 88.1 A-C 7.63 b-e 9.40 a 8.52 A-C 
Atılır 88.5 a-c 71.9 ef 80.2 C-G 6.53 fg 6.37 cd 6.45 HI 
Clarine 87.1 c-f 93.4 a 90.2 A 7.47 b-f 9.17 ab 8.32 A-D 
Athena X Yabani 95.1 a-c 82.1 a-f 88.7 AB 6.63 e-g 8.33 ab 7.48 D-G 
Angora 87.7 a-f 89.5 ab 88.6 AB 7.73 a-d 8.50 ab 8.12 B-E 
Scarlet 71.2 h 73.4 d-f 72.3 GH 6.97 c-f 7.93 a-c 7.45 D-G 
Promesa X Yabani 84.9 d-f 84.9 a-e 84.9 A-D 8.20 ba 9.33 a 8.77 AB 
Eralam X Yabani 97.0 ab 85.5 a-e 91.3 A 8.07 ba 8.77 ab 8.42 A-C 
Palumar 93.1 a-d 87.7 a-c 90.4 A 7.23 b-f 8.17 a-c 7.70 C-G 
Kaya X Yabani 93.9 a-d 83.3 a-f 88.6 AB 7.33 b-f 9.13 ab 8.23 B-D 
Pacific 89.4 a-e 88.8 a-c 89.1 AB 8.70 a 9.53 a 9.12 A 
Prosa 86.5 c-f 76.1 b-f 81.3 B-F 5.63 g 5.87 d 5.75 I 
Hege 95.5 a-c 86.3 a-d 90.9 A 7.23 b-f 8.97 ab 8.10 B-E 
Fırat 74.5 hg 69.4 f 72.0 H 7.83 a-c 8.13 a-c 7.98 B-F 
Orbit 78.4 h-f 69.4 f 73.9 F-H 6.50 fg 8.03 a-c 7.27 E-H 
Balkam 91.4 a-e 85.0 a-e 88.2 A-C 8.20 ba 8.10 a-c 8.15 B-D 
Opal 87.3 a-e 80.0 a-f 83.7 A-E 7.37 b-f 8.03 a-c 7.70 C-G 
Ort. 87.0 A 81.1 B 84.0 8.31 A 7.22 B 7.77 

(**) ; P<0.01, (*) ; P<0.05 
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3.2. Başak Boyu 
 
Başak boyu açısından her yıl kendi içerisinde değerlendirildiğinde çeşitler arası faklılıklar 

önemli bulunmuştur. Aynı istatistiksel grupta birden fazla değer yer almakla birlikte, iki yıllık 
ortalamalara göre en yüksek başak uzunluğu değeri Pacific çeşidinden (9.12 cm) alınırken, en 
düşük değer Prosa (5.75 cm) çeşidinde saptanmıştır (Çizelge 3). Yıllar kendi içerisinde 
incelendiğinde her iki yetiştirme döneminde de aynı istatistiksel grupta birden fazla değer olmakla 
birlikte Pacific çeşidi en yüksek değeri almıştır (yıllara göre sırayla 8.70 cm ve 9.53 cm). En kısa 
başak boyuna sahip olan ise iki yılda da Prosa çeşidi olmuştur (sırasıyla 5.63 cm ve 5.87 cm). 
Başak boyu açısından çeşitler arasında fark saptandığı Rashid ve ark. (2008), tarafından da 
bildirilmektedir.  

Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuş olup, ilk yıla ait değer (8.31 cm), ikinci 
yılda elde edilene (7.22 cm) oranla daha yüksektir. İlk yılda elde edilen değerin yüksek olması ilkim 
faktörlerinden yağışla açıklanabilir, bu durum özellikle Şubat ayında düşen fazla yağıştan (232.7 
mm) kaynaklanmaktadır. Konuyla ilgili olarak Kırtok ve ark. (1988), Çölkesen ve ark. (2003) 
tarafından yapılan çalışmalarda da, yağışlara bağlı olarak başak boyunun artma gösterdiğini 
bildirilmektedir.   
 
3.3. Başakta Tane Sayısı 
 

Başakta tane sayısı açısından yılların birbirinden farkı ve yıllar kendi içerisinde 
değerlendirildiğinde çeşitler arasındaki farklılıklar önemli, iki yıllık ortalamaya göre ise çeşitler 
arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur. Birinci yılda Pacific (26.7 adet), ikinci yılda ise Athena 
X Yabani Melezi (31.7 cm) en fazla başakta tane oluşturan genotipler olurken, Asso (19.7 adet) ve 
Prosa (23.7 adet) yıllara göre en düşük değerleri alan çeşitler olmuşlardır (Çizelge 4). 

Genotiplerin ilk yıl elde edilen ortalama başaktaki tane sayısı değeri (29.1 adet), ikinci yılda 
elde edilene (23.5 adet) oranla oldukça yüksek olarak saptanmıştır. Bu durum iklim faktörlerinden 
kaynaklanmış olup, Çölkesen ve ark. (2003) çalışmalarında benzer durumlardan söz etmişlerdir. 
 
3.4. Başaktaki Tane Ağırlığı 

 
Başaktaki tane ağırlığı açısından çeşitlere ait iki yıllık ortalama değerler önemsiz bulunmasına 

karşın, yılların birbirinden farkı istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ancak yıllar kendi içerisinde 
değerlendirildiğinde; ilk yıl genotipler arasındaki farklar önemli bulunmuş olup, en yüksek değeri 
Hege çeşidi (1.139 g) ve en düşük değeri ise Prosa çeşidi (0.665 g) almıştır (Çizelge 4). 

Araştırmanın birinci yılında 1.34 g başakta tane ağırlığı saptanırken, ikinci yılda ortalama 
değer 0.947 g olarak tespit edilmiştir. Diğer özelliklerde olduğu gibi (bitki boyu, başak uzunluğu, 
başakta tane sayısı) başaktaki tane ağırlığında da ilk yıl değerleri ikinci yıla oranla daha yüksek 
olmuştur. Başaktaki tane ağırlığının iklim faktörleri ile değişim gösterebildiği ve özellikle nemli ortam 
koşullarında arttığı Evans ve ark. (1976), Çölkesen ve ark. (2003) tarafından da bildirilmektedir. 
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Çizelge 4. Arpa genotiplerine ait başakta tane sayısı ile başaktaki tane ağırlığı ortalamaları ve 
oluşan gruplar 

Başakta Tane Sayısı Başaktaki Tane Ağırlığı 
1. Yıl 2. Yıl Ort. 1. Yıl 2. Yıl Ort. Çeşitler 

* ** NS ** NS NS 
Madras 21.3 d-e 30.0 ba 25.7 0.732 de 1.289 1.011 
Asso 19.7 e 29.3 ab 24.5 1.154 a 1.093 1.124 
Optic 24.3 a-d 30.3 ab 27.3 1.081 ab 1.225 1.153 
Barke 23.3 a-e 32.0 a 27.7 0.797 c-e 1.332 1.065 
Çakır X Yabani 23.3 a-e 28.0 ab 25.7 1.006 a-c 1.628 1.317 
Atılır 24.3 a-d 28.0 ab 26.2 1.032 a-c 1.346 1.189 
Clarine 24.0 a-d 29.3 ab 26.7 0.997 a-d 1.421 1.209 
Athena X Yabani 22.7 b-e 31.7 a 27.2 0.881 e-a 1.529 1.205 
Angora 25.0 a-d 29.7 ab 27.3 1.081 ab 1.454 1.268 
Scarlet 24.3 a-d 26.3 ab 25.3 0.810 b-e 1.185 0.998 
Promesa X Yabani 23.7 a-d 30.7 ab 27.2 1.002 a-d 1.580 1.291 
Eralam X Yabani 21.3 de 27.3 ab 24.3 0.795 c-e 1.246 1.021 
Palumar 22.3 b-e 29.3 ab 25.8 0.983 a-d 1.309 1.146 
Kaya X Yabani 25.7 ab 29.0 ab 27.3 1.123 a 1.491 1.307 
Pacific 26.7 a 31.0 ab 28.8 1.024 a-c 1.437 1.231 
Prosa 22.0 b-e 23.7 b 22.8 0.665 e 1.109 0.887 
Hege 23.0 a-e 29.7 ab 26.3 1.139 a 1.384 1.261 
Fırat 23.0 a-e 28.7 ab 25.8 0.928 a-e 1.291 1.109 
Orbit 21.7 c-e 28.3 ab 25.0 0.775 c-e 1.215 0.995 
Balkam 25.7 ab 28.7 ab 27.2 0.973 a-d 1.285 1.129 
Opal 25.3 a-c 30.0 ab 27.7 0.900 a-e 1.276 1.088 
Ort. 29.1 A  23.5 B 26.3 1.340A 0.947B 1.143 

(**) ; P<0.01, (*) ; P<0.05 
 

3.5. Bin Tane Ağırlığı 
 
Bin tane ağırlığı özelliği açısından araştırmada kullanılan çeşit ve hatlar, gerek yıllar kendi 

içinde değerlendirildiğinde ve gerekse her iki yılın birleştirilip analiz edildiği durumda birbirinden 
önemli derecede farklı bulunmuştur. İki yıllık ortalamalara göre aynı istatistiki grupta birden çok 
değer yer almasına karşın Kaya X Yabani en fazla bin tane ağırlığı değerine (56.87 g) sahip 
olmuştur (Çizelge 5). Yıllar ayrı ayrı incelendiğinde ise 2005-2006 döneminde, Kaya X Yabani 
melezi (60.80 g), 2006-2007 döneminde ise Çakır X Yabani melezi (56.89 g) en fazla bin tane 
ağırlığı değerlerini alırken, en düşük değerler yıl sırasıyla Orbit (43.72 g) ve Asso çeşitlerinden 
(37.12 g) elde edilmiştir. Bin tane ağırlığı çeşit özelliği olup, genetik yapıya göre değişim 
gösterebildiği Gençtan ve ark. (1993) tarafından da bildirilmektedir. 

Yıl ortalamalarının birbiriyle kıyaslanması durumunda ise ilk yıl elde edilen değer (49.63 g), 
ikinci yılda elde edilene (46.21 g) oranla daha yüksek ve bir diğer istatistiki grupta yer almıştır. Bu 
durum iklim faktörlerinin daha uygun olduğu ilk yılda tanelerin daha büyük olmasından 
kaynaklanmaktadır. Konuyla ilgili olarak Paunovic ve ark. (2006), çalışmasında yetiştirme şartlarına 
göre bin tane ağırlığının değiştiğini bildirmektedir. 
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Çizelge 5. Arpa genotiplerine ait bin tane ağırlığı ile tane verimi ortalamaları ve oluşan gruplar 
Bin Tane Ağırlığı Tane Verimi 

1. Yıl 2. Yıl Ort. 1. Yıl 2. Yıl Ort. Çeşitler 

** ** ** ** ** ** 
Madras 45.17 d 42.70 bc 43.93 D 768.7 bc 623.7 b-d 696.2 A-C 
Asso 52.77 bc 37.12 c 44.95 D 591.7 d-f 621.4 b-d 606.6 DC 
Optic 46.55 cd 40.59 bc 43.57 D 969.3 a 543.1 d-f 756.2 A 
Barke 49.19 b-d 42.02 bc 45.61 CD 771.4 bc 618.2 b-d 694.8 A-C 
Çakır X Yabani 52.87 bc 56.89 a 54.88 AB 371.3 h 352.7 h 362.0 I 
Atılır 48.67 b-d 48.38 a-c 48.52 B-D 903.3 ab 638.9 a-d 771.1 A 
Clarine 48.23 b-d 48.47 a-c 48.35 B-D 526.8 e-h 589.3 b-e 558.1 DE 
Athena X Yabani 48.26 b-d 48.44 a-c 48.35 B-D 476.3 f-h 426.9 f-h 451.6 F-I 
Angora 48.25 b-d 49.46 a-c 48.86 B-D 458.9 f-h 522.7 d-g 490.8 E-H 
Scarlet 49.75 b-d 45.28 a-c 47.52 B-D 867.2 ab 628.7 b-d 747.9 A 
Promesa X Yabani 54.02 b 52.33 ab 53.18 A-C 462.4 f-h 388.9 h 425.7 G-I 
Eralam X Yabani 45.47 d 45.65 a-c 45.56 DC 373.7 h 333.3 h 353.5 I 
Palumar 49.83 b-d 44.13 a-c 46.98 DC 364.0 h 406.1 hg 385.1 HI 
Kaya X Yabani 60.80 a 52.93 ab 56.87 A 411.8 gh 456.7 e-h 434.2 F-I 
Pacific 50.54 b-d 46.43 a-c 48.48 B-D 523.0 e-h 547.5 d-f 535.2 D-F 
Prosa 46.96 cd 46.82 a-c 46.89 DC 741.9 b-d 767.2 a 754.6 A 
Hege 50.25 b-d 46.74 a-c 48.50 B-D 459.1 f-h 536.3 d-g 497.7 E-G 
Fırat 46.93 cd 45.32 a-c 46.13 CD 765.3 bc 696.9 a-c 731.1 AB 
Orbit 43.72 d 42.98 bc 43.35 D 805.4 a-c 722.7 ab 764.1 A 
Balkam 48.82 b-d 44.98 a-c 46.90 CD 689.8 c-e 577.7 c-e 633.7 D-C 
Opal 55.18 ab 42.76 bc 48.97 B-D 586.6 d-g 641.0 a-d 613.8 DC 
Ort. 49.63 A 46.21 B 47.92 613.7 A 554.3 B 584.0 

(**) ; P<0.01, (*) ; P<0.05 
 
3.6. Tane Verimi 
 

Kahramanmaraş koşullarına uygun arpa çeşitlerinin belirlenmesi için yapılan bu çalışmada, 
çiftçiler açısından temel özellik olan tane verimi incelendiğinde, yıllar kendi içinde ve iki yıl birleşik 
analiz sonuçlarına göre genotipler birbirinden önemli derecede farklı bulunmuştur. Bunun yanı sıra 
yıllara ait ortalamaların da birbirinden farklı olduğu saptanmıştır (Çizelge 5). Yıl ortalamalarının 
birbirinden farklı bulunması iklim faktörlerinin verime etkisini açık şekilde göstermektedir. Yıllara ve 
çeşitlere göre verim ortalamalarının değişim gösterdiği bazı araştırıcılar tarafından da 
bildirilmektedir (Akkaya ve ark. 1990; Taş ve ark. 2002; Çölkesen ve ark. 2003).  

Yıllar kendi içinde değerlendirildiğinde en yüksek değer ilk yıl için Optik çeşidinden (969.3 
kg/da), ikinci yıl ise Prosa çeşidinden (767.2 kg/da) elde edilirken, en düşük değerler (yıl sırasıyla) 
Palumar (364 kg/da) ve Eralam X Yabani (333.3 kg/da) genotiplerinde saptanmıştır.  

İki yıllık sonuçlara göre en yüksek tane verimi değerini 771.1 kg/da ile Atılır çeşidi alırken, 
bunu aynı istatistiki grupta yer alan Orbit (764.1 kg/da), Optic (756.2 kg/da) Prosa (754.6 kg/da),  
Scarlet (747.9 kg/da) çeşitleri izlemiştir. En düşük tane verimi değeri ise 353.5 kg/da ile Eralam X 
Yabani melezinde saptanırken, Çakır X Yabani melezi (362 kg/da) de aynı istatistiki grupta yer 
almıştır. Araştırmada melez hatların diğer çeşitlere oranla daha erkenci olduğu saptanmış olup, 
çeşitli tedbirler alınmasına karşın kuş zararının önüne tam olarak geçilememiştir. Bunun sonucunda 
da bu hatların verimleri diğerlerine oranla daha düşük çıkmıştır.   

Tane verimi, genotip ile çevre faktörlerinin karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkan kompleks 
bir yapıya sahiptir (Paunovic ve ark. 2006). Araştırmadan elde edilen farklı değerler de genotiplere 
göre tane veriminin değişim gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Alam ve ark. (2007) 
çalışmalarında tane veriminin çeşit özelliği olduğunu bildirmektedirler.  
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4. Sonuç 
 

Araştırmadan elde edilen iki yıllık sonuçlara göre Atılır çeşidinin yüksek verimli olduğunu, 
bunun yanı sıra  Orbit, Optic, Prosa, Scarlet çeşitlerinin de ekilmesinin uygun olacağını söylemek 
mümkündür. Bunun yanında melez hatların daha önceki yıllarda yapılan gözlem ve ölçümlerde 
soğuğa dayanıklılık, protein oranının düşük olması ve danelerin unsu yapıda olması gibi özellikler 
nedeniyle biralık arpa açısından önem arz etmektedir. İleriki yıllarda bu hatların ülke tarımına 
kazandırılması açısından tescil ve tohumluk üretimi için çalışmalar devam edecektir.  
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Kahramanmaraş Koşullarında Buğday, Arpa ve Tritikale’nin Verim ve Verim 
Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 
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Özet 
 

Kahramanmaraş koşullarında 2005-2006 ve 2006-2007 yetiştirme dönemlerinde yürütülen bu çalışmada 
4 ekmeklik buğday, 4 makarnalık buğday, 4 arpa ve 4 tritikale çeşidinin bölge koşullarına uyumu araştırılmış 
ve verim düzeyleri incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen iki yıllık sonuçlara göre, başak boyu dışındaki tüm 
özellikler açısından Yıl, Çeşit ve Yıl X Çeşit İnteraksiyonu önemli bulunmuştur. Başak boyunda ise Çeşitler 
arası farklılıklar ve Yıl X Çeşit İnteraksiyonu önemli bulunmuştur. Aynı istatistiksel grupta birden çok değer yer 
almakla birlikte, en yüksek bitki boyu, başak boyu, başakcık sayısı ve başaktaki tane sayısı değerleri Tritikale 
çeşitlerinden alınırken (sırasıyla 113.1 cm, 11.6 cm, 31.5 adet ve 59.9 adet), başaktaki tane ağırlığı değerleri 
makarnalık buğdayda (2.226 g), bin tane ağırlığı açısından en yüksek değer ise arpa’da (52.26 g) 
saptanmıştır. Yüksek tane verimi değerleri hem makarnalık hem de ekmeklik buğdaylarda tespit edilmiştir. 
Ancak aynı istatistiksel grup içinde birden çok değer olmakla birlikte, en yüksek verim ekmeklik buğday’dan 
alınmıştır (735.2 kg/da). 
 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Arpa, Tritikale, Verim, Verim unsurları 

 
A Research on Determination of Yield and Yield Components of Wheat, 

Barley and Triticale Under Kahramanmaraş Conditions 
 
Abstract 

 
This study was carried out to determine yield levels and adaptation ability of four varieties of Durum 

wheat, Macaroni wheat, barley and Triticale to region conditions in Kahramanmaraş in 2005-2006 and 2006-
2007 growing seasons. Based on two-year results obtained from research, year, variety and year x variety 
interaction were found significant for all characters except spike height. With regard to spike height, 
differences between varieties and year x variety interaction were found significant. Although there are values 
more than one at the same statistical group, maximum value for one tousand grain weight (52.26 g) and 
maximum value for grain weight per spike (2.226 g) was determined for barley while the highest plant height, 
spike height, maximum number of spikelets and maximum number of grains per spike were obtained from 
Triticale varieties (113.1 cm, 11.6 cm, 31.5 units and 59.9 units, respectively). High values of grain yields were 
seen in both Bread wheat and Durum wheat. However, the highest yield (735.2 kg) was obtained from Durum 
wheat even though there are values more than one at the same statistical group. 
 
Key Words: Wheat, Barley, Triticale, Yield, Yield components 
 
1. Giriş 

 
Dünyada 673 935 208 ha alanda ekilen tahıllar içinde buğday, arpa ve tritikalenin toplam 

miktarı 275 212 262 ha, üretim miktarı 755 927 173 ton ve bu üç bitkinin ortalama verimleri 286.9 
kg/da’dır (Anonim, 2007a). 

Tarımda verimi artırmanın başlıca yolları, ıslah yoluyla üstün çeşitler geliştirmek ve kültürel 
önlemlerle bitkinin genetik potansiyelinden en yüksek derecede faydalanmaktır. Genetik 
potansiyelin tam olarak ortaya konulabilmesi için cinslerin ve türlerin performanslarının belirlenmesi 
gerekmekte olup, bu çalışmanın amacı da farklı cins serin iklim tahıllarının, verim ve verim 
özeliklerini araştırmak yanında Kahramanmaraş ilinde aynı yetiştirilme koşullarında özellikle verim 
bakımından hangi cinsin daha uygun olduğunu saptamaktır. 

Rosenkova ve ark. (1991), çalışmalarında heksaploid tritikale çeşidi Belorissi’yi kullanarak bu 
çeşidin bitki boyunun 130-140 cm arasında, başak uzunluğunun 10 cm’ nin üzerinde, bin tane 
ağırlığının 50-57 g ve ortalama tane veriminin 601 kg/da olduğunu bildirmişlerdir. 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

746 

Akman ve ark. (1999), Isparta’da bölgeye uygun buğday çeşit ve hatlarının belirlenmesi 
amacıyla yaptıkları çalışmada, çeşitler arasında bitki boyu (63.5-95.8 cm), başak uzunluğu (4.50-
6.88 cm), başaktaki tane sayıları (16.2-24.2 adet/başak), bin tane ağırlıkları (32.4-43.3 gr), tane 
verimi (189.5-320.5 kg/da) açısından önemli farklılıklar olduğunu belirlemişlerdir. 

Sirat ve ark. (2005), Samsun’da 2 ve 6 sıralı arpalarla iki yıl ve iki lokasyonda yürüttükleri 
araştırma sonuçlarına göre en fazla tane verimi Fahrettinbey (590.8 kg/da), Sladoran (562.8 kg/da) 
çeşitleri ile Sitap 01/6A (556.8 kg/da) hattından; en yüksek 1000 tane ağırlığını Sitap 01/6A (52.0 g) 
genotipinden elde etmişlerdir. 

Yağmur ve ark. (2007) Van koşullarında yürüttükleri çalışmalarında buğday, arpa ve 
tritikale’nin 4’er çeşidinin verimi ve verime etkili karakterlerini inceledikleri çalışmalarında, cinsler 
arasında en yüksek tane veriminin tritikale’den (303.5 kg/da) alındığını bildirmişlerdir. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Araştırma Kahramanmaraş koşullarında, 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında sulamalı 

koşullarda tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 4 ekmeklik buğday, 4 
makarnalık buğday, 4 arpa ve 4 tritikale çeşidi ile yürütülmüştür.  
 
Çizelge 1. Kahramanmaraş koşullarına ait, uzun yıllar, 2005-2006 ve 2006-2007 yetiştirme 
dönemlerine ilişkin bazı iklim değerleri 

Sıcaklık (0C) Yağış (mm) Nem (%) 
Aylar Uzun 

Yıllar 
2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

Uzun 
Yıllar 

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

Uzun 
Yıllar 

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

Kasım 10.9 10.8 10.3 99.9 69.6 77.0 64.4 66.4 60.6 
Aralık 6.2 8.4 6.8 124.8 93.5 1.1 69.0 76.2 53.3 
Ocak 5.2 3.8 4.9 115.7 102.0 63.1 70.8 72.0 63.5 
Şubat 6.2 6.9 7.8 105.8 232.7 133.6 65.3 70.1 71.2 
Mart 10.3 11.7 11.4 96.1 96.8 99.9 60.7 66.1 57.9 
Nisan 15.5 17.0 13.3 71.9 36.6 87.8 59.1 62.5 57.6 
Mayıs 20.4 21.9 23.4 40.9 14.1 58.9 55.8 55.0 59.1 
Haziran 25.0 27.4 27.5 4.9 0 0.8 52.4 58.4 49.8 
Ort. 12.5 13.5 13.2    62.2 65.8 59.1 
Toplam    660.0 645.3 522.2    

 
Deneme yerinin sıcaklık, yağış ve nispi nem değerleri, ekim ve hasat arasındaki süreyi 

kapsayan aylık ortalamalar şeklinde Çizelge 1' de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde ilk yıl toplam 
yağış miktarı 645.3 mm ikinci yıl ise 522.2 mm olarak tespit edilmiştir (Anonim, 2007b). 
 
Çizelge 2. Araştırmada kullanılan cinslere ait çeşit ve hatlar 
No. Çeşit Adı  No. Çeşit Adı  
1 NN90-E3 T. durum 9 VANESSA H. vulgare 
2 SVEVO T. durum 10 PRESTIGE H. vulgare 
3 ATLAR-84 STN T. durum 11 SUNRISE H. vulgare 
4 AMANOS-97 T. durum 12 SLADORAN H. vulgare 
5 CEYHAN-99 T. aestivum 13 MIKHAM-2002 Triticosecale wittmack 
6 SEYHAN-95 T. aestivum 14 KARMA-2000 Triticosecale wittmack 
7 GOLIA T. aestivum 15 PRESTO Triticosecale wittmack 
8 GENÇ-99 T. aestivum 16 TATLICAK-97 Triticosecale wittmack 

 
Araştırmada materyal olarak 4 makarnalık, 4 ekmeklik, 4 arpa ve 4 de tritikale çeşidi 

kullanılmıştır (Çizelge 2). Denemelerin ekim zamanı her iki yılda da Kasım ayıdır. Parsel 
büyüklükleri ekimde 7.2 m2,  hasatta ise 6 m2’dir. Taban gübresi olarak 8 kg N ve 8 kg/da saf 
P2O5 içeren 20-20-0 gübresinden, üst gübre olarak da 8 kg (arpa çeşitlerine 4 kg) saf N gelecek 
şekilde üre gübresinden verilmiştir. Denemede kullanılan azotun yarısı ekimle birlikte diğer yarısı 
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ise kardeşlenme sonu-sapa kalkma başlangıcında verilmiştir. Her iki yılda da yetişme süresi içinde 
meydana gelen yabancı otlarla kimyasal mücadele yapılmıştır.   

Parseller, 5 m uzunluğunda hazırlanmış  olup, arpada m2’ye 450, buğday ve tritikalede m2’ye 
550  tohum gelecek şekilde, ekim yapılmıştır.   

Araştırmada Kırtok (1980) ve Çölkesen (1994)’in kullanmış olduğu yöntemler esas alınarak,  
bitki boyu, başak boyu, başakcık sayısı, başaktaki tane sayısı, başaktaki tane ağırlığı, bin tane 
ağırlığı ve tane verimi özellikleri incelenerek, elde edilen veriler tesadüf blokları deneme deseninde, 
SAS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ortalamalar arasındaki farkın karşılaştırmasında 
ise Duncan çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır (Düzgüneş ve ark, 1987). 

 
3. Bulgular ve Tartışma 
3.1. Bitki Boyu (cm) 

 
Bitki boyu açısından gerek yılların kendi içinde ve gerekse iki yıl birleştirilerek çeşitlerin 

karşılaşması durumunda çeşitler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
Ayrıca araştırmada yıllar arasında farklar da önemli olarak saptanmıştır (Çizelge 3).   

Yılların kendi içerisinde incelenmesi durumunda her iki yılda da aynı istatistiksel grupta birden 
fazla değer yer almakla birlikte Tritikale çeşitlerinden Mikham-2002 en fazla boylanan çeşit 
olmuştur (sırasıyla 98.7 cm ve 127.5 cm). İki yıllık ortalama açısından da Mikham-2002 çeşidi en 
fazla bitki boyuna sahip çeşit olmuştur (113.1 cm). En düşük değerler ise ilk yılda  Genç-99 (62.3 
cm), ikinci yılda Prestige (73.2 cm) çeşidinden, iki yıllık ortalamaya göre ise Genç-99 çeşidinden 
(76.1 cm) elde edilmiştir. Bulgularımız benzer çalışmalarla uyum içerisindedir (Akman ve ark. 
1999). Yağmur ve ark. (2007) çalışmalarında en yüksek bitki boyunun tritikale’de saptandığını 
bildirmektedirler. 

İlk yıl elde edilen ortalama değer (88.7 cm), ikinci yıla oranla (96.5 cm) oldukça düşük ve 
aralarındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. İkinci yılda elde edilen sonucun yüksek 
olmasının nedeni (erkenci olmaları nedeniyle arpa çeşitleri dışında); her ne kadar sulama yapılmış 
olsa da ikinci yılda Nisan ve Mayıs aylarındaki yağış miktarının ilk yıla oranla daha yüksek 
olmasındandır  (Çizelge 1). Benzer durum Çölkesen ve ark. (1993) tarafından da bildirilmektedir. 
 
Çizelge 3. Makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve tritikale genotiplerine ait bitki boyu ile 
başak boyu ortalamaları ve oluşan gruplar 

Bitki Boyu Başak Boyu 
1. Yıl 2. Yıl Ort. 1. Yıl 2. Yıl Ort. Çeşitler 

** ** ** ** ** ** 
1.NN90-E3 91.0 de 87.8 ed 89.4 EGF 6.05 d 6.03 fg 6.04 F 
2.SVEVO 93.2 dc 83.8 e 88.5 GF 6.63 d 6.55 fe 6.59 FE 
3. ATLAR-84 STN 93.3 dc 88.5 ed 90.9 EDF 6.50 d 5.60 g 6.05 F 
4.AMANOS-97 73.9 h 97.7 c 85.8 HI 6.30 d 5.88 fg 6.09 F 
5. CEYHAN-99 88.9 fe 97.6 c 93.2 D 8.23 c 8.35 d 8.29 D 
6.SEYHAN-95 83.9 g 85.6 ed 84.78 I 7.93 c 9.15 c 8.54 D 
7.GOLIA 95.6 bc 67.0 g 81.3 J 6.90 d 6.90 e 6.90 E 
8.GENÇ-99 62.3 i 89.9 d 76.1 K 8.45 c 8.80 dc 8.63 D 
9.VANESSA 81.4 g 99.5 c 90.4 EF 8.33 c 9.25 c 8.79 D 
10.PRESTIGE 83.8 g 73.2 f 78.5 K 7.90 c 9.25 c 8.58 D 
11.SUNRISE 95.5 bc 88.3 ed 91.9 ED 8.25 c 8.63 dc 8.44 D 
12.SLADORAN 88.1 f 87.3 ed 87.7 HG 6.35 d 6.95 e 6.65 FE 
13.MIKHAM-2002 98.7 a 127.5 a 113.1 A 10.63 ba 10.63 b 10.63 B 
14.KARMA-2000 97.7 ba 125.8 ba 111.7 BA 11.45 a 11.75 a 11.60 A 
15.PRESTO 98.0 ba 122.7 b 110.4 BC 9.88 b 9.35 c 9.61 C 
16.TATLICAK-97 94.3 c 122.2 b 108.3 C 11.45 a 10.40 b 10.93 B 
Ort. 88.7 B 96.5 A 92.6 8.20 8.34 8.27 

(**) ; P<0.01, (*) ; P<0.05 
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3.2. Başak Boyu (cm) 
 
Başak boyu değerleri açısından genotipler arasındaki farklar, hem yıllar kendi içinden 

değerlendirildiğinde hem de iki yıl birleşik analizde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 
3).  

İlk yıl Karma-2000 ve Tatlıcak-97 tritikale çeşitleri en yüksek değeri (11.45 cm) alırken, ikinci 
yılda yine tritikale çeşidi olan Karma-2000 en yüksek değere sahip olmuştur(11.75 cm).  

İki yıllık sonuçlar açısından durum değerlendirildiğinde Karma-2000 en fazla başak 
uzunluğuna sahip genotip olmuştur (11.60 cm). En düşük değerler ise ilk, ikinci ve iki yıl ortalamaya 
göre sırasıyla NN90-E3 (6.05 cm), Atlar-84 Stn (5.6 cm) ile NN90-E3 (6.04 cm) makarnalık 
genotiplerinde saptanmıştır. Tritikale’de başak boyunun buğday ve arpaya oranla daha fazla 
olduğu Yağbasanlar ve ark. (1987) tarafından da bildirilmektedir. 

Yıllar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz olmasına karşın ilk yıldan alından değer (8.20 
cm), ikinci yılda saptanana oranla (8.34 cm) düşük bulunmuştur. 

 
3.3. Başakçık Sayısı (adet) 

 
Araştırmadan elde edilen iki yıllık sonuçlara göre başakçık sayısı açısından tritikale çeşitleri 

yüksek değerlere sahip olmuşlardır. Değerler yıllara göre incelendiğinde ilk ve ikinci yılda aynı 
istatistiksel grupta birden fazla değer bulunmakla birlikte bunlardan Karma-2000 tritikale çeşidi en 
yüksek değerleri almıştır (sırasıyla 30.5, 32.5 ve 31.5 adet). Aynı şekilde yıllara göre en düşük 
değerler ilk yıl makarnalık bir çeşit olan Amanos-97  ikinci yıl ekmeklik bir çeşit olan  Golia ve iki 
yıllık ortalamaya göre de yine Amanos-97 çeşidinden elde edilmiştir (sırasıyla 15.8,  16.5 ve 16.4 
adet). 

İstatistiki olarak önemli bulunan yıl faktörü açısından da 2005-2006 sezonuna ait değer (21.5 
adet) düşük, 2006-2007 dönemine ait değerse (23.4 adet) yüksek bulunmuştur (Çizelge 4). 

 
Çizelge 4. Makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve tritikale genotiplerine ait başakçık sayısı 
ile başaktaki tane sayısı ortalamaları ve oluşan gruplar 

Başakçık Sayısı Başaktaki Tane Sayısı 
1. Yıl 2. Yıl Ort. 1. Yıl 2. Yıl Ort. Çeşitler 

** ** ** ** ** ** 
1.NN90-E3 18.5 dgef 19.8 d 19.1 G 48.3 bac 44.5 fe 46.4 CB 
2.SVEVO 18.5 dgef 18.0 ed 18.3 HG 42.8 edc 49.5 de 46.1 CB 
3. ATLAR-84 STN 19.8 def 18.3 ed 19.0 G 54.3 ba 43.0 f 48.6 CB 
4.AMANOS-97 15.8 g 17.0 ed 16.4 H 38.5 ed 41.5 f 40.0 D 
5. CEYHAN-99 16.8 gf 17.5 ed 17.1 HG 36.5 ef 41.3 f 38.9 D 
6.SEYHAN-95 17.5 gef 18.8 ed 18.1 HG 36.8 edf 49.8 de 43.3 CD 
7.GOLIA 17.3 gef 16.5 e 16.9 HG 36.8 edf 39.3 f 38.0 D 
8.GENÇ-99 16.8 gf 19.0 ed 17.9 HG 42.5 edc 48.8 de 45.6 CB 
9.VANESSA 20.8 de 27.5 bc 24.1 FE 28.3 gf 27.0 g 27.6 E 
10.PRESTIGE 21.8 dc 28.3 bc 25.0 DE 24.8 g 27.5 g 26.1 E 
11.SUNRISE 24.8 bc 28.3 bc 26.5 DC 27.0 g 26.8 g 26.9 E 
12.SLADORAN 19.3 dgef 26.0 c 22.6 F 25.5 g 24.8 g 25.1 E 
13.MIKHAM-2002 27.5 ba 27.8 bc 27.6 C 55.5 ba 61.3 ba 58.4 A 
14.KARMA-2000 30.5 a 32.5 a 31.5 A 55.0 ba 64.8 a 59.9 A 
15.PRESTO 28.8 a 28.5 bc 28.6 BC 56.5 a 58.5 bc 57.5 A 
16.TATLICAK-97 29. a 30.3 ba 30.0 BA 46.5 bdc 53.8 dc 50.1 B 
Ort. 21.5 B 23.4 A 22.4 41.0 B 43.9 A 42.4 

(**) ; P<0.01, (*) ; P<0.05 
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3.4. Başaktaki Tane Sayısı (adet) 
 
Başak boyu ve başakçık sayısına paralel olarak başaktaki tane sayısı açısından da tritikaleler, 

buğday ve arpalara oranla daha fazla sayıda başakta tane sayısı değeri almışlardır. İlk yıl Presto 
çeşidi (56.5 adet), ikinci yıl Karma-2000 (64.8 adet) ve iki yıllık sonuçlara göre de Karma-2000 
(59.9 adet) en yüksek değerleri almışlardır. Ancak aynı istatistiksel gruplarda birden çok değer yer 
almaktadır. Düşük değerler ise genel olarak tüm arpa çeşitlerinde saptanmıştır. Cinsler arasında 
tritikalenin başaktaki tane sayısı değerinin yüksek olduğu Yağmur ve ark. (2007) tarafından da 
bildirilmektedir. 

Başaktaki tane sayısını meydana getiren diğer unsurlardaki değişimlere bağlı olarak yıllar 
arasında da istatistiksel farklar ortaya çıkmıştır. İlk yıl elde edilen değer (41.0 adet), ikinci yılda 
saptanana oranla (43.9 adet) daha düşük bulunmuştur (Çizelge 4). 
3.5. Başaktaki Tane Ağırlığı (g) 

 
Başaktaki tane ağırlıkları açısından genotipler arası farklar, her yıl ve iki yıllık sonuçlara göre 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.  
2005-2006 yetiştirme döneminde makarnalık buğdaylardan Atlar-84Stn (2.452 g) ve 2006-

2007 sezonunda ise tritikale’lerden Karma-2000 (2.363 g), en yüksek değerleri almışlardır. İki yıllık 
sonuçlar değerlendiğinde ise makarnalık buğdayların genel olarak yüksek değerleri aldığı bunlar 
içinde de Atlar-84Stn genotipinin 2.226 g ile en fazla değeri aldığı saptanmıştır (Çizelge 5). 
Başaktaki tane sayısına paralel olarak, başaktaki tane ağırlıklarında da düşük değerler arpa 
çeşitlerinden alınmıştır. Arpanın, buğday ile tritikaleye oranla başak veriminin daha düşük olduğu 
Yağmur ve ark. (2007) tarafından da bildirilmektedir. 

Yıllar değerlendirmeye alındığında ise ilk yıla ait ortalama değer (1.606 g), ikinci yılda 
saptanana oranla (1.732 g) düşük ve aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

 
3.6. Bin Tane Ağırlığı (g) 

 
Genotiplere göre bin tane ağırlıkları, yıllar kendi içinde  ve iki yıllık sonuçlara göre birbirinden 

önemli derecede farklı bulunmuştur. Aynı istatistiksel grupta birden çok değer yer almakla birlikte ilk 
yıl Atlar-84Stn makarnalık buğday genotipi (55.165 g), ikinci yıl ve iki yıllık sonuçlara göre Vanessa 
arpa çeşidi (sırasıyla 52.935 ve 52.260 g) en yüksek bin tane ağırlığı değerlerini almışlardır. 
Arpanın bin tane ağırlığı değerinin tritikale ve buğdaydan daha yüksek olarak saptandığı Yağmur 
ve ark. (2007) tarafından da bildirilmektedir. En düşük değerler ise ekmeklik buğdaylar ve tritikale 
genotiplerinde saptanmıştır (Çizelge 5). 

Yetiştirme dönemleri birbiriyle karşılaştırıldığında diğer özelliklerden farklı olarak ilk yılın 
ortalama değeri (46.976 g), ikinci yıla ait değerden (41.357) yüksek bulunmuştur. İklim şartlarına 
göre bin tane ağırlığında değişim gözlemlendiği Çölkesen ve ark. (2003) tarafından da 
bildirilmektedir.  
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Çizelge 5. Makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve tritikale genotiplerine ait başaktaki tane ağırlığı ile bin tane ağırlığı ortalamaları ve oluşan gruplar 

Başaktaki Tane Ağırlığı Bin Tane Ağırlığı 
1. Yıl 2. Yıl Ort. 1. Yıl 2. Yıl Ort. Çeşitler 

** ** ** ** ** ** 
1.NN90-E3 2.299 ba 2.109 bac 2.204 A 52.792 ba 48.117 ba 50.454BAC 
2.SVEVO 2.053 bc 2.184 ba 2.118 A 48.796bdac 43.524bdc 46.160 DC 
3. ATLAR-84 STN 2.452 a 2.001 bdc 2.226 A 55.165 a 47.105bac 51.135 BA 
4.AMANOS-97 1.857 dc 1.835 edc 1.846BCD 51.421bac 48.817 ba 50.119BAC 
5. CEYHAN-99 1.582 de 1.653 ef 1.618 ED 50.206bac 41.338 dc 45.772 D 
6.SEYHAN-95 1.656 de 1.740 ed 1.698ECD 42.085feg 35.249 ef 38.667 E 
7.GOLIA 1.421 fe 1.299 gh 1.360GF 39.447 fhg 34.400 ef 36.923 E 
8.GENÇ-99 1.751dce 1.872bedc 1.811BCD 49.443bdac 38.984 ed 44.213 D 
9.VANESSA 1.193 gf 1.419 gf 1.306GH 51.585 bac 52.935 a 52.260 A 
10.PRESTIGE 0.917 g 1.296 gh 1.106 H 46.743bdec 46.812 bc 46.778BDC 
11.SUNRISE 1.147 gf 1.010 h 1.078 H  52.222 ba 42.972bdc 47.597BDC 
12.SLADORAN 0.984 g 1.188 gh 1.086 H 51.400bac 48.990ba 50.195BAC 
13.MIKHAM-2002 1.670 de 1.949bedc 1.810BCD 43.449fde 32.179 f 37.814 E 
14.KARMA-2000 1.670 de 2.363 a 2.016 BA 34.682 h 34.978 ef 34.830 E 
15.PRESTO 1.876 dc 1.885bedc 1.880 BC 45.281fdec 32.487 f 38.884 E 
16.TATLICAK-97 1.163 gf 1.908bedc 1.536 EF 36.905 hg 32.832 f 34.869 E 
Ort. 1.606 B 1.732 A 1.669 46.976 A 41.357 B 44.167 
(**) ; P<0.01, (*) ; P<0.05 
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3.7. Tane Verimi (kg/da) 
 
Araştırmada incelenen temel özelliklerden olan tane verimi açısından ilk yıl ve iki yıllık 

sonuçlara göre genel olarak buğdaylar diğer cinslere oranla daha verimli bulunmuştur. İkinci yılda 
aynı istatistiksel grupta birden fazla değer bulunmakla birlikte en yüksek tane verimi değeri 
ekmeklik buğdaylardan Ceyhan-99 çeşidinde (760.6 kg/da) saptanmıştır (Çizelge 6).  

İki yıllık ortalamalara göre durum değerlendirildiğinde buğdaylar aynı istatistiki grupta olmakla 
birlikte en yüksek değer ise Ceyhan-99 ekmeklik buğday çeşidinde (737.9 kg/da) saptanmıştır. 
Diğer yandan 2005-2006 dönemine (598.3 kg/da) oranla da 2006-2007 döneminde (643 kg/da) 
tane verimi daha yüksek bulunmuştur. Düşük değerler ise genel olarak arpa ve tritikale 
genotiplerinden elde edilmiştir. Yıllara göre tane veriminde değişim gözlemlendiği Çölkesen ve ark. 
(2003) tarafından da bildirilmiştir.  
 
4. Sonuç 

 
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Kahramanmaraş koşullarında buğdayların verim 

düzeyi, arpa ve tritikale’ye oranla daha yüksek bulunmuştur. Makarnalık ve ekmeklik buğdayların 
tavsiye edilebileceği, ayrıca bunlardan Ceyhan-99 ekmeklik buğday çeşidinin ekilmesinin yararlı 
olacağı söylenebilir. Ceyhan-99’un yanı sıra aynı istatistiksel gruptaki ekmeklik çeşit Genç-99 ile 
makarnalık buğday genotipi NN90-E3’un da yöreye uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Çizelge 6. Makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve tritikale genotiplerine ait tane verimi 
ortalamaları ve oluşan gruplar 

1. Yıl 2. Yıl Ort. 
Çeşitler 

** ** ** 
1.NN90-E3 729.0 a 728.1 bac 728.5 A 
2.SVEVO 724.8 a 663.0 bdac 693.9 A 
3. ATLAR-84 STN 723.4 a 669.8 bdac 696.6 A 
4.AMANOS-97 735.5 a 689.9 bdac 712.7 A 
5. CEYHAN-99 715.2 a 760.6 a 737.9 A 
6.SEYHAN-95 705.8 a 730.5 bac 718.1 A 
7.GOLIA 683.9 a 659.8 bdac 671.8 BA 
8.GENÇ-99 742.8 a 727.6 bac 735.2 A 
9.VANESSA 484.7 b 474.7 ef 479.7 D 
10.PRESTIGE 503.8 b 617.5 ebdac 560.7 DC 
11.SUNRISE 642.8 a 424.8 f 533.8 DC 
12.SLADORAN 516.8 b 551.9 edf 534.4 DC 
13.MIKHAM-2002 372.4 c 577.1 edc 474.7 D 
14.KARMA-2000 467.5 cb 735.7 ba 601.6 BC 
15.PRESTO 455.0 cb 694.1 bdac 574.5 C 
16.TATLICAK-97 369.5 c 582.8 ebdc 476.2 D 
Ort. 598.3 B 643.0 A 620.6 

(**) ; P<0.01, (*) ; P<0.05 
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Karadeniz Sahil Bölgesinde Ana Ürün Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinde En 
Uygun Azot Dozu ve Tohum Miktarının Belirlenmesi 
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1Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun 
2TAGEM Emekli Daire Başkanı 

 
Özet 

 
Bu çalışma 1997-1999 yılları arasında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Çarşamba 

ovasındaki arazisinde yapılmıştır. Deneme, Flash hibrit mısır çeşidi ile 15 Mayısta kurulmuştur. Bitki sıklığı 
olarak 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 ve 18000 bitki/da konuları alınmış, azot dozu olarak da 12, 18, 24 
ve 30 kg/da uygulamaları yapılmıştır.  Yapılan araştırma sonucunda en yüksek yeşil ot verimi,  14000 bitki/da 
konusundan; azot dozu olarak ta 24 kg/da konusundan elde edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mısır, Silaj, Azot dozu, Bitki sıklığı 
 
Abstract 

 
This study was conducted between 1997-1999 on the Blacksea Research Instute’s experimental land on 

the Çarşamba Plain. In the experiment, hybrid varieties Flash was planted on May 15. In the experiment, N 
rates of 12, 18, 24 and 30 kg/da, and seeding rates of 8000. 10000, 12000, 14000, 16000 and 18000 
plants/da were compared for the same variety. The highest silage yields were obtained from at seeding rate of 
14000 plant/da and for the N rate applications, the highest silage yield was obtained from N rate of 24 Kg/da. 
 
Key Words: Corn, Silage, N rate, Seeding rate 
 
1. Giriş 
 

Dünyada üretilen mısırın % 27’si insan beslenmesinde, % 73’ü ise hayvan yemi olarak 
kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mısırın kullanımı hayvan beslenmesinde % 46, insan 
beslenmesinde ve sanayi hammaddesi olarak  % 54’dir. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran hayvan 
beslenmesinde % 90, insan beslenmesinde ve sanayi hammaddesi olarak  % 10’dur. Dünyada 
insan beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin % 11’i mısır bitkisinden sağlanmaktadır. Bu oran 
gelişmiş ülkelerde %4’e düşerken, Meksika ve Orta Amerika gibi ülkelere % 27’e kadar 
yükselmektedir.  

Mısırın endüstride kullanımı diğer tahıllara göre artmış, gün geçtikçe de artmaktadır. Bunun 
sebebi; birim alandan yüksek verim alınması, yetiştirme tekniği, hasat, nakliye ve depolama gibi 
işlemlerinin kolay oluşu ve sürekli geliştirilme özelliğine sahip olmasıdır.  

İşlenen mısırdan elde edilen nişasta, protein, yağ, selüloz ve birtakım çözünürlerin daha alt 
kısımlara ayrılarak sanayide asitlerin, kağıtların üretiminde, yapı malzemesi, tekstil, boya, metal 
dökümü, eczacılık, seramik, patlayıcı madde ve daha bir çok ürünün yapımında kullanılmaktadır. 
Amerika’da büyük marketlerde 1000’in üzerinde mısırdan yapılmış yiyeceklere rastlanılmaktadır.  

Mısır tanesi, endosperm, embriyo ve kabuktan oluşmaktadır. Kabuk, tanenin ağırlıkça yaklaşık 
% 5-6’sını, endosperm % 80-82’sini, embriyo ise %12-14’ünü oluşturur. Bu oranlar çeşide ve 
yetiştirme şartlarına göre az çok değişebilir. Embriyonun bileşiminde % 32-35 yağ, % 18-19 protein 
ve % 10 kül bulunur. 

Tanede yaklaşık % 70 nişasta, %10 protein, % 5 yağ, % 2 şeker, % 2 kül ve ayrıca 
pentazonlar bulunur. Tanedeki yağ, şeker ve külün her birinin yaklaşık % 70-80’ embriyoda 
bulunur. Embriyo özellikle yağ bakımından zengindir. Tüm tanedeki yağ oranı % 4-7 arasında 
değişir. Yağ tipi mısır tanelerinde embriyo büyük, nişasta tipi mısır tanelerinde ise embriyo 
küçüktür. Tanedeki protein oranının yaklaşık 3/4’ü endospermde,1/4’ü embriyoda bulunur. 
Nişastanın hemen hemen tamamı endospermde bulunur. 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

754 

Mısır dünyada tahıllar içinde üretim açısından buğdaydan sonra ikinci sırada yer alır,  bunu 
çeltik takip eder. Gelişmekte olan ülkeler içinde mısır Asya’da buğday ve çeltikten sonra yer 
alırken, Latin Amerika ve Afrika’da birinci sırada yer alır. 

Mısır, hayvan yemi ve insan yiyeceği olarak çok değişik alanlarda kullanılan ve ülkemizde 
buğday ve arpadan sonra en fazla üretilen bir hububat bitkisidir. Ülkemizde mısırın geleneksel 
üretim alanları Karadeniz ve Güney Marmara bölgesi olarak bilinir. Ülkemizin hemen her yerinde 
yetiştirilen mısır, yakın zamana kadar yaygın bir şekilde sadece Karadeniz Bölgesinde 
yetiştirilmekte iken 1980 li yıllardan itibaren özellikle Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen II. ürün 
projesi ile güney bölgelerimizde yaygınlık kazanmıştır.  

Karadeniz Bölgesinde yapılan mısır yetiştiriciliği genellikle aile içi tüketime yöneliktir. Buna 
karşılık  Samsun ili bölgede gerçekte ticari anlamda mısır yetiştiriciliği yapılan yegane il 
özelliğindedir. 

Mısır silaj yapımında kullanılan en önemli bitkilerden biridir. Silaj yapımının belli prensipleri 
vardır. Mısır da bu prensiplere en çok uyum gösterebilen bir bitkidir. 

Tarlada hasat edilip silaj için parçalanan materyal siloya koyulduğu zaman, bu materyal 
arasında sıkışıp kalmış olan hava, ortamda bulunan bakteriler tarafından solunumda kullanılır. 
Bunun sonucu olarak ortalama ısı yükselir, CO2  oranı artar ve havasız şartlar oluşmaya başlar. 
Silaj için önemli bir konu bu havasız şartları muhafaza etmektir.  Bunun için silo çabuk doldurulmalı 
ve ağzı iyice kapatılmalıdır. Sınırlı solunum şartlarında 4. gün ısı 29-40 0C’ye çıkar. Bu noktaya 
kadar asitik asit bakterileri, bu noktadan sonra ise laktik asit bakterileri faaliyet gösterirler ve PH 
hızla düşer (3.8-4.0). 21. günden sonra bakteri faaliyetleri minimuma iner. %60-70 nemdeki mısırı 
10-13 mm uzunluğunda kesmek, silaj için en iyi uygulamadır. Toplam kuru maddenin  % 1.5’u 
kadar laktik asit, silaj oluşması için yeterlidir. Nemin çok yüksek olması veya yeterli karbonhidrat 
bulunmaması durumunda yeterli laktik asit üretilemez ve PH düşmez. Bunun sonucu olarak bütrik 
asit oluşur ve laktik asit proteinler gibi parçalanır ki bu da kötü koku ve görünüş, bozulma ve kötü 
tada yol açar. Mısırda yeterli karbonhidrat olduğundan bu durum fazla görülmez. Bütün bitkinin 
nem oranı % 60-70 iken tanede nem oranı yaklaşık % 45 civarındadır. Çok nemli materyal biraz 
daha uzun kesilmemelidir (16-19 mm). Materyal çok kuru olursa silaj iyi sıkışmaz ve solunum için 
çok fazla hava ihtiva eder (Stoskoph, 1981). 

Mısırda bütün bitkideki kuru madde oranı, tanede kuru maddenin en yüksek seviyeye 
ulaşmasından yaklaşık 15 gün önce en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Mısırın kuru maddesini 
bitkiye bakarak tayin etmek zordur. Tanenin olgunluk durumu bu konuda iyi bir kriterdir. Çalışmalar 
göstermiştir ki sapta kuru madde %66 nemde en yüksek seviyesine ulaşmaktadır. Bu dönemde 
tanede kuru madde ise % 45 civarındadır. Mısır % 70 sap nemine ulaştığından itibaren silaj için 
hasat edilebilir. Ancak saptaki kuru madde çeşitlere göre fark edebilir. Yine de saptaki kuru 
maddenin daha fazla artmasını beklemek doğru değildir, çünkü bu durumda tanede hazmolamayan 
kısımlar artacaktır (Stoskoph, 1981 ve Te Velde,1985).      

Fiems ve ark.(1984), değişik dört çeşitle yapılan mısır silajından alınan 14 örneği koyunlara 
yedirmişler ve silajın enerji değerini belirlemeye çalışmışlardır. Kuru madde muhtevasının nişasta 
değeri ile pozitif bir ilişki içinde olduğu görülmüştür. Silaj kuru madde oranının % 23-36 arasındaki 
her % 1’lik artışında hayvanların günlük canlı ağırlıklarında 9 gr artış görülmüştür. Çalışmanın 
sonucunda mısır silajında en uygun kuru madde oranının % 25 olması gerektiğini tavsiye 
etmişlerdir. 

Flipot ve ark. (1984), 8600-12900 bitki/da sıklıklarını silaj mısır yetiştiriciliği açısından 
denemişlerdir. Yüksek sıklığın silaj verimini arttırmadığını, koçan veriminin azaldığını, geç 
olgunlaşmaya sebep olduğunu ve hasatta yüksek oranda nem bulunduğunu göstermişlerdir. Silaj 
kalitesi de uygulamalardan etkilenmiştir. Toplam azot, laktik asit ve asetik asit miktarları arasında 
da bir fark olmamıştır. Sonuç olarak sıklığın 8600 bitki/da ’ın üstüne çıkarılmasının bir avantajının 
olmayacağı belirtilmiştir. 

Yüksek bitki populasyonlarında saptaki kuru maddenin büyük bir kısmı hücre duvarı şeklinde 
olur ve hazmolunabilirlik azalır. Sap sağlamlığı, sıklık arttıkça azalır. Sap sağlamlığının kalite 
üzerine olumsuz etkisi yoktur (Deineum ve Stuik, 1985; Lourence ve ark.,1985). 

Acar ve Tosun (1988), Samsun’da yaptıkları çalışmada 20 cm sıra üzeri sabit tutulmuş ve 
yüksek kuru ot verimi 40 (12500 bitki/da) ve 20 cm (25000 bitki/da) sıra aralığından elde edilmiştir. 

Mısırda verim, çeşit ve çok sayıda çevre faktörünün etkisi altındadır. Bu çevre faktörlerinden 
bir tanesi de azottur. Azot, uygulaması kontrol edilebilen ve bitkiler için hayati önem taşıyan bir bitki 
besin maddesidir. Yeterli azot, güçlü bir vejetatif gelişme ve koyu yeşil renk meydana getirir. 
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Azotun fazlalığı veya noksanlığı veya diğer besin maddelerine göre dengesizliği yetiştirme 
periyodunu uzatır ve olgunlaşmayı geciktirir. Azot kullanımı karbonhidrat kullanımı ile ilgilidir. Azot 
az ise karbonhidratlar vejetatif hücreler içinde depo edilir ve bunların kalınlaşmasına neden olur. 
Azot yeterli ise karbonhidratlardan proteinler oluşur ve daha az karbonhidrat depolanması 
meydana gelir. Bu ise fazla protoplazma ve daha sıkı bir yapı meydana getirir. Teorik olarak azot 
mümkün olduğu kadar bitkilerin ihtiyaç duyduğu zamanlarda verilmelidir. Bu konuda bitki, çeşit, 
iklim ve toprak tipi etkili olmaktadır (Tisdale ve ark., 1985). 

Berzenyi (1988), değişik bitki sıklıklarında 0.8.16.24 kg/da azot uygulamalarını etmiştir. Tane 
ve sap verimi ve hasat indeksi, 16 kg/da uygulamasına kadar artan azot miktarları ile birlikte 
artmıştır. 

Ahmed (1989), Kahire’de azotun bitki büyüme karakterleri olan bitki boyu, yaprak alanı 
indeksi, koçan/bitki, koçan ağırlığı, net asimilasyon oranı, bitki büyüme oranı ve toplam kuru madde 
üzerine etkisini araştırmıştır. Çalışmada gübrenin ekimde tek seferde verilmesi yerine bölünerek 
ekimde ve daha sonraki dönemlerde uygulanmasının ele alınan karakterler açısından daha iyi 
netice verdiği görülmüştür. 

Toprağa uygulanan azot yıkanma, denitrifikasyon, volatilizasyon ve erozyon yoluyla topraktan 
kaybolmaktadır. Yakın zamanlarda yer altı sularındaki nitrat birikiminin azotlu gübrelerden 
kaynaklandığı görüşü ortaya atılmıştır. Dolayısıyla azot, ekonomik denge, enerji tasarrufu ve 
çevresel nedenlerden dolayı en uygun şekilde ve miktarda uygulanmalıdır. Bu nedenle azot kaybını 
azaltıcı pratiklerin ortaya çıkarılması ve uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda uygun azotlu 
gübre miktarı da dahil olmak üzere bir çok uygulama tavsiye edilmelidir (Torun, 1992). 

Torun (1994), Çarşamba ovasında yaptığı çalışmada 4 çeşidi 0-20 kg/da arasında azot 
uygulayarak ağır killi ve orta bünyeli topraklarda sulamasız şartlarda toplam 9 lokasyonda 
denemiştir. Sonuç olarak her iki toprak tipinde de azotun 20 kg’lık dozunun en yüksek sap verimini 
elde etmek için yetmediği ve en yüksek sap veriminin daha yüksek azot dozlarında alınabileceği 
görülmüştür. Artan azot miktarlarının bitki boyunu da artırdığı ve dolayısıyla yatmanın arttığı 
görülmüştür. 

İzmir’de yapılan bir başka çalışmada da TTM-815 mısır çeşidi 5 farklı sıklıkta ekilmiştir. En 
yüksek yeşil ot verimi 21819 bitki/da sıklığından elde edilmiş ancak kuru ot veriminde azalma 
olmuştur. Verim ve kalite birlikte incelendiğinde ise en uygun sıklığın 7000-8000 bitki/da olduğu 
belirtilmiştir (Konak,1994). 

 
2. Materyal ve Metot 

 
Bu çalışma 1996-1999 yılları arasında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde 

yapılmıştır. Denemede Flash hibrit mısır çeşidi 15 Mayıs’ta ekilmiştir. Deneme, tesadüf bloklarında 
faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bitki sıklığı olarak 8000, 10000, 
12000, 14000, 16000 ve 18000 bitki/da konuları alınmış, azot dozu olarak da 12, 18, 24 ve 30 
kg/da uygulamaları yapılmıştır. Denemede parseller 5 metre uzunluğunda ve 70 cm sıra aralığında 
4 sıradan oluşmuş ve ortadaki iki sıra hasat edilmiştir. Azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte, diğer 
yarısı da bitkiler 40 –50 cm olduğunda elle sıraların arasına serpmek suretiyle uygulanmış ve 
ardından da sulama yapılmıştır. Deneme tarlasında yapılan toprak analizi sonunda bitkinin 
alabileceği fosfor miktarı toprakta mevcut olduğundan fosforlu gübre kullanılmamıştır. Gerekli 
sulama ve bakım işlemleri zamanında yapılmış, gözlemler alınmış ve koçanlar, yaklaşık olarak ½ 
süt çizgisine ulaştığında hasat edilmişlerdir. Hasattan sonra her parselden 5 adet koçanlı bitki silaj 
makinasında parçalanarak yaklaşık 1 kg’lık numuneler alınmış ve bunlar uygun ortamda 
kurutulduktan sonra tekrar tartılarak parsellerin kuru madde % leri de tespit edilmiştir. 
Denemelerden bitkideki yaprak sayısı (adet), bitki boyu (cm), gövde çapı (mm), bitkideki koçan 
uzunluğu (cm), bitkideki koçan çapı (mm), koçandaki sıra sayısı, sıradaki tane sayısı, kuru madde 
(%) ve dekara verim (kg/da) gözlemler alınmış ve varyans analizine tabi tutulmuştur:     
 
3. Bulgular ve Tartışma 
 

3.1. Yaprak sayısı:  Denemede kullanılan Flash çeşidine ait yaprak sayıları çizelge 1’de 
verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi azot dozlarının farklı uygulamaları arasında yaprak sayıları 
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13.9 ile 14.3 arasında değişiklik göstermiş, önemli bir fark görülmemiştir. Bitki sıklığının farklı 
olması da yaprak sayısını değiştirmemiş ve önemli farklılık görülmemiştir. 

3.2. Bitki boyu:  Farklı azot dozu ve tohum miktarlarının bitki boyuna etkileri ile ilgili veriler, 
çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi farklı azot dozlarından elde edilen bitki boyları, 
249 ile 254 cm arasında olup önemsiz çıkmış, farklı bitki sıklıklarından elde edilen değerler ise 245 
ile 258 cm arasında bulunarak 0.05 seviyesinde önemli farklılık görülmüştür. 

3.3. Gövde çapı: Farklı azot dozu ve tohum miktarlarının gövde çapına etkileri ile ilgili veriler, 
çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi azot dozlarının gövde çapına etkisi önemsiz 
olmuş, bitki sıklığının etkisi ise önemli bulunmuştur. Genel olarak bitki sıklığı arttıkça gövde çapı 
azalmıştır.  

3.4. Koçan uzunluğu: Denemeden alınan koçan uzunluğuna ait veriler çizelge 2’de 
verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi azot dozlarının koçan uzunluğuna etkisi önemsiz olurken 
bitki sıklığının etkisi önemli bulunmuştur. Bitki sıklığında koçanlar 13.6 ile 16.2 cm arasında 
değişmiş ve sıklık arttıkça koçan uzunluğu azalmıştır.  

3.5. Koçan kalınlığı: Denemeden alınan koçan kalınlığına ait veriler çizelge 2’de verilmiştir. 
Çizelgede de görüldüğü gibi azot dozlarının koçan kalınlığına etkisi önemsiz olmuş, tohum 
miktarının etkisi ise önemli bulunmuştur. Bitki sıklığı arttıkça koçan kalınlığı azalmıştır.  

3.6. Koçanda sıra sayısı: Koçanda sıra sayısına ait veriler çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgede 
de görüldüğü gibi gerek azot dozlarının ve gerekse bitki sıklığının koçanda sıra sayısına etkisi 
önemsiz bulunmuştur.  

3.7. Sırada tane sayısı:  Denemeden alınan sırada tane sayısına ait veriler çizelge 2’de 
verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi sırada tane sayısı azot dozlarından etkilenmezken, bitki 
sıklığından etkilenmiş ve koçan uzunluğu ile paralel bir seyir takip etmiştir.  

3.8. Kuru madde (%):  Deneme hasat edildikten sonra her parselden örnekler alınarak kuru 
madde değerlerine (%) bakılmış ve elde edilen veriler çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgede de 
görüldüğü gibi gerek azot dozu ve gerekse bitki sıklıklarının kuru madde üzerine önemli bir etkisi 
görülmemiştir. Genel olarak denemenin % 30 kuru madde ihtiva ettiği devrede hasat edildiği de 
anlaşılmıştır. 

3.9. Yaş ot verimi:  Denemeden alınan yeşil ot verimine ilişkin değerler, çizelge 1’de 
verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi azot dozlarının yeşil ot verimine etkisi önemli bulunmuştur. 
En düşük verim 12 kg/da azot uygulanan konudan elde edilirken, en yüksek verim 24 kg/da azot 
uygulanan konudan elde edilmiştir. Yeşil ot veriminin 24 kg/da azot dozuna kadar arttığı daha fazla 
azot dozunda azaldığı görülmektedir (şekil: 1).  Bundan da anlaşılacağı gibi çok azot demek 
devamlı olarak çok verim demek değildir. Tohum miktarına ait veriler incelendiğinde ise, dekara 
8000 bitkiden başlayarak verimler 14000 bitkiye kadar artmış ve en yüksek değer olan 7833 kg/da 
değeri elde edilmiştir (şekil: 2). Daha sonraki sıklıklarda verimin gittikçe azaldığı görülmektedir. 
Verimin azalmasının nedenleri arasında sık olan bitkilerin iyi gelişememesi, yeterli ışık ve su 
alamayışı, bitkilerin koçanlarının gelişememesi ve bitki gövdesinin de kalınlaşamaması gibi 
faktörler sayılabilir.   
 
4. Sonuç 

 
Gerek azot dozu ve gerekse bitki sıklığının yapılan regresyon analizi sonunda da en uygun 

verilerin elde edilmesi önemlidir. Yapılan regresyon analizi sonunda; y = a+bx-cx2 formülüyle ve  ∆= 
-b/2c eşitliğinden elde edilen veriler yerlerine konulduğunda, en uygun azot dozunun 23 kg/da, en 
uygun bitki sıklığının da 13500 bitki/da olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bitki sıklığı olarak sadece 
yeşil ot veriminin yeterli olmadığı da bilinmektedir. Kaliteli bir silaj için daha fazla koçanlı bitkinin 
elde edilmesi gerekmektedir. Dekarda 13500 bitkinin bulunmasıyla bazı bitkilerin koçansız olduğu 
ya da cılız koçanlı olduğu gözlemlendiğinden, bu sayının 10000 bitki/da civarında olmasının kaliteli 
bir silaj mısır yetiştiriciliği için yeterli olacağı kanaatine varılmıştır. Bu değerin elde edilebilmesi için 
de sıra aralığının 70, sıra üzerinin 14-15 cm olması gerekmektedir.  
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Çizelge 1. Ana ürün olarak ekilen Flash çeşidinde incelenen karakterler 

Uygulamalar Yaprak sayısı Bitki boyu (cm) Gövde çapı 
(mm) Verim (kg/da) 

Azot dozu 
(kg/da) 

1-12 
2-18 
3-24 
4-30 

14,1 
13,9 
14,3 
14,2 

249 
254 
250 
250 

21,0 
20,6 
21,1 
20,9 

7114 
7270 
7478 
7258 

Bitki sıklığı 
Bitki/da 

1-8000 
2-10000 
3-12000 
4-14000 
5-16000 
6-18000 

14,2 
14,1 
14,1 
14,2 
13,8 
14,2 

253 
247 
245 
249 
253 
258 

22,6 
21,3 
21,2 
20,7 
19,7 
20,1 

6854 
7173 
7393 
7833 
7369 
7065 

Önem derecesi  * ** ** 
DK (%) 4,29 5,95 8,08 6,66 
*P<0.05, ** P<0.01 
 
Çizelge 2. Ana ürün olarak ekilen Flash çeşidinde incelenen karakterler 

Uygulamalar KU (cm) KK (mm) KSS STS Kuru madde (%) 

Azot dozu 
(kg/da) 

1-12 
2-18 
3-24 
4-30 

14,2 
14,9 
14,5 
14,6 

36,1 
37,0 
37,1 
36,8 

15,6 
15,9 
15,7 
15,5 

34,2 
35,4 
34,9 
35,1 

30,5 
31,1 
30,2 
30,2 

Bitki sıklığı 
Bitki/da 

1-8000 
2-10000 
3-12000 
4-14000 
5-16000 
6-18000 

16,2 
14,6 
14,8 
14,5 
13,6 
13,6 

38,6 
37,0 
36,4 
36,2 
35,8 
36,6 

16,1 
15,8 
15,4 
15,7 
15,6 
15,5 

38,3 
35,3 
34,6 
34,7 
33,0 
33,5 

31,0 
29,3 
31,5 
30,1 
30,9 
30,3 

Önem derecesi ** **  **  
DK (%) 13,54 7,15 5,63 10,91 9,13 

KU =Koçan uzunluğu   KK=koçan kalınlığı  KSS=koçanda sıra sayısı  STS=sırada tane sayısı 

*P<0.05, ** P<0.01 
 

 
Şekil 1. Flash çeşidinde azot dozlarının yaş ot verimine etkisi 
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Şekil 2. Flash çeşidinde bitki sıklığının yaş ot verimine etkisi 
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Konya Ovası Koşullarında Arpanın Azot Su İlişkileri 
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Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü P.K. 48, Konya 

 
Özet 
 

Bu araştırma Konya kapalı havzasında tarımsal üretimde önemli bir yeri olan arpanın uygun sulama 
zamanını, su tüketimini ve gerekli azot dozunu belirlemek amacıyla 1984-1987 yılları arasında Konya Köy 
Hizmetleri Araştırma Enstitüsünde yürütülmüştür. Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 
deseninde düzenlenmiştir. Denemede ana konu olarak 5 azot dozu (0, 5, 10, 15, 20 kg/da) ile alt konu olarak 
4 farklı sulama konusu ele alınmıştır. Sulama konuları fenolojik dönemlere (ekim, sapa kalkma, başaklanma) 
göre oluşturulmuştur. Ekim sulamalarında 0-60 cm toprak profili, sonraki sulamalarda ise 0-90 cm toprak profili 
tarla kapasitesine getirilmiştir. Deneme sonucunda N2I3 (10 kg/da azot uygulaması ve ekimde, sapa kalkma 
dönemlerinde birer su) konusu öne çıkmıştır. arpanın Konya Ovasında su tüketimi 329 mm sulama suyu 
gereksinimi ise 206 mm olmuştur. En fazla su tüketimi ise 121 mm ile Nisan ayında gerçekleşmiştir 
 
Anahtar Kelimeler: Konya, Arpa, Azot, Sulama, Su tüketimi 
 

Water-Nitrogen Relationships of Barley under Conditions of Konya Plain 
 
Abstract 
 

The research aiming to determine the irrigation time, water consumptive use and suitable nitrogen rates 
for barley, the main crop of Konya plain was carried out, between 1984 and 1987, on the fields of Soil and 
Water Research Institute in Konya. Field trials were laid out as split plots in randomized block experimental 
design. Five rates of nitrogen (0, 5, 10, 15 and 20 kgda-1 ) were applied as main blocks, while four irrigation 
programs were accepted as subplots of the experiment. Sowing, booting and ear formation stages were used 
as a base for formulation of the irrigation treatments. The soil depths of 0-60 cm and 0-90 cm were filled to 
field capacity with irrigation practices applied at sowing and during the next two stages, respectively. As a 
result of the study, it was determined that the treatment N2I3, including nitrogen rate of 10 kgda-1 and irrigation 
applications at sowing and booting yielded more than all the  other treatments.  It was also estimated that the 
seasonal water consumptive use and irrigation water requirement of wheat under conditions of Konya plain 
were 329 and 121 mm, respectively. The highest monthly water consumption of 121 mm was determined in 
April.  
 
Key Words: Barley, Nitrogen, Irrigation, Water consumptive use 
 
1. Giriş 

 
Ülkemiz tarımında buğdaydan sonra en fazla tarımı yapılan tahıl olan arpa hayvan besiciliği ve 

bira sanayine hammadde olmak üzere iki ana amaç için üretilmektedir. Son yıllarda özellikle Konya 
Kapalı havzasında yağış rejimlerinin değişmesi ve yıllık yağış miktarının azalması tarımsal 
üretimde tehlike sinyalleri vermiştir. Bölgede suya olan talebin artması ile yer altı ve ter üstü 
sularındaki aşırı azalma tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da tahıl üretiminde önemli üretim 
düşüklüklerine neden olmaktadır.  

İnsan beslenmesinde temel besin olan hayvansal besinlerin üretiminin yeterli olabilmesi için, 
hayvan yemi üretiminde hammadde sıkıntısı yaşanmamalıdır. Bu bağlamda önemli bir hayvan yemi 
hammaddesi olan arpa dolaylı olarak insan beslenmesinde çok önemli bir tahıldır.  

Ülgen ve Yurtsever (1974), arpa bitkisine Orta Anadolu bölgesinde dekara 3-5 kg N 
verilmesini, azotlu gübrenin yarısı ekimde, ikinci yarısı tercihen nitrat formunda kardeşlenmeden 
önce verilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. 

Alptürk (1975), Konya’ da Tokat 157/37 ve Cumhuriyet-50 çeşidinde 7 kg/da azotlu gübre 
uygulamasına ve gübrenin yarısı ekimle birlikte yarısını ilkbaharda kardeşlenme döneminde 
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verilmesini ayrıca ekimden sonra sapa kalkma ve başaklanma devrelerinde birer kez sulanmasını 
önermektedir. 

Beyce ve ark. (1972), Konya koşullarında lizimetrelerde yapılan çalışmalarda arpa su 
tüketimini 431,4 mm olarak belirtmişlerdir.  

Ülgen ve Alemdar(1979), Ankara’nın Merkez ve Haymana ile Konya Gözlü D.Ü.Ç. de 
yaptıkları üre, amonyum nitrat ve amonyum sülfatın sulu koşullarda arpa verimine etkisinin 
saptanmasını amaçlamışlardır. Denemelerinde, gübrelerin ekimde bir defa verilmesini ve bölünerek 
uygulanması ile elde edilen ürün ortalamalarında, gübrelerin ekimde bir defa verilmesi halinde 
ürede 12-18 amonyum nitratta % 15-20, amonyum sülfatta ise % 8-7 arasında verim artışı 
sağlandığını bildirmişlerdir. Sulu koşullarda arpaya verilecek ekonomik gübre dozunun üre, nitrat ve 
sülfatta sırasıyla 5.89, 5.96, 5.72 kg olduğunu ve bu gübrelerle elde edilen ürün miktarının sırasıyla 
257, 270, 252 kg/da olduğunu belirtmişlerdir. Ekonomik optimum gübre uygulaması yapıldığında en 
fazla ürün artışının amonyum nitrattan sağlandığını saptamışlardır. 

Hamann (1981), tarafından Herzberg’de (Doğu Almanya) 1973-1978 yılları arasında kumlu 
topraklar üzerinde yapılan denemelerde kışlık ve yazlık arpa, kışlık ve yazlık buğday, kışlık ve 
yazlık çavdar, yulaf ve mısır 50-100-150 kg/da N uygulamalarında susuz ve yağmurlama sulama 
koşullarında yetiştirildi. Sulu koşullarda 100 kg/ha azot uygulamasında yazlık arpa, yazlık buğday 
ve yulafta 2,5 t/ha, kışlık arpa ve kışlık çavdarda 3,5 t/ha dane verimi alındı. Sulama, ürünleri 0,77 
ve 3.0 t/ha oranında artırırken azot uygulamasının etkisini de artırdı. P2O5, K ve Mg uygulamalar 
yazlık tahıllarda 0,04-0,25 t/ha, kışlık tahıllarda 0,56-0,67 t/ha ilave artış sağlamıştır. 

Negut ve Sipos (1981) Romanya Fundulea’da 1976-1978 yıllarında aşırır derecede yıkanmış 
Çernozyem’ler üzerinde yaptıkları tarla denemelerinde adi fiğden sonra kışlık arpa çeşidi Miraj’ı 
yetiştirmişlerdir. Bu araştırmada 0-180 kg/ha N (%50’si ilkbahar, %50 si 20 nisanda) ve 80 kg/ha 
fosfor toprağın pulluk katına sulu ve susuz koşullarda verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sulu 
ve susuz koşullarda 60 kg/ha N uygulaması 6,79 t/ha ve azotsuz 6,53 t/ha dane verimi vermiştir. 
Azotun nisbi artışları sulu ve susuz koşullarında danenin protein içeriğini sırasıyla %9,40 ve 9,95 
den %15,23 ve % 16,03’ e artmış, 120 kg/ha azottan sonraki dozlar danenin nişasta kapsamını 
sulu ve susuz koşullarda sırasıyla %63,04 ‘den % 56,30 ve 55,98 ‘e azaltmıştır. 

Kanber (1982), Tokat merkezinde arpanın su tüketiminin 475,8 mm,  Eskişehir merkezinde 
yazlık arpanın toplam su tüketiminin 415,9 mm olduğunu belirtmektedir. 

Negut ve Sipos (1982), tarafından yapılan denemede Fundulea’ da kışlık Miraj arpa çeşidi ve 
iki sıralı Viktorya çeşidine sulama öncesi 0, 60, 120 ve 180 kg/ha N ve 80 kg/ha fosfor 
uygulanmıştır. Sulu ve susuz koşullarda azot artışları danenin protein içeriğini artırmış iken 
danedeki nişasta içeriğini azaltmıştır. 120 kg/ha fosfor uygulanması ile sulu koşullarda her iki arpa 
çeşidinde maksimum dane verimi alınmıştır. 

Sokol ve ark. (1983), tarafından Rusya’da 1979- 1983 yıllarında Rostov bölgesinde kalkerli 
çernozyum topraklar üzerinde kışlık arpa çeşitlerinden Gorizont ve Pallidum’da yürütülen 
denemede gübresiz koşullarda sırasıyla 3.69 ve 3.05 t/ha ve 40 kg/ha +60kg/ha  P2O5 +40 kg/ha 
potasyum uygulamasında sırasıyla 4.78 ve 4.21 t/ha verim alınmıştır. Gübre dozlarındaki nispi 
artışlar verimde ilave artışlar sağlamıştır. Gübreli ve gübresiz koşullarda ortalama su tüketimi 
sırasıyla 533 ve 530mm, 100 kg dane oluşması için gerekli su tüketimi 12.66 ve17.4 mm 
bulunmuştur. 

Atken ve Akaya (1986), 1981-1982 yılında yerli Tokat 157/37 çeşidi ile bazı kışlık yabancı arpa 
çeşitlerini Erzurum’da kıraç koşullarda yetiştirmişlerdir. Denemenin sonuçlarına göre 80 kg/ha N 
uygulanması yüksek verim vermiş fakat 40 kg/ha azot artışı m2 deki başak sayısını ve başaktaki 
tane sayısını artırırken başaktaki dane ağırlığını azaltmıştır. 

Tarımsal üretimin en pahalı girdilerinden olan su ve gübrenin optimum miktarda 
kullanımlarının işletmede karlılığı artıracağı tartışılmaz bir gerçektir. Aynı zamanda sulama 
uygulamalarının zamanında yapılması da suyun daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Bu 
araştırmada Konya Ovasında arpanın su kullanımı ve veriminde azot ile sulama rejiminin etkinliğini 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda birim alandan maksimum ürün alınmasını güvence 
altına alan sulama suyu-azot ilişkilerini gözlemek, sulama ve azotun, bitkinin azot beslenmesine 
etkisini belirlemek ve tarımsal işletmelerde su tasarrufu sağlamak amacıyla yürütülmüştür.   
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2. Materyal ve Yöntem 
 
Deneme Konuları: Denemede 5 ayrı azot konusu ile 4 farklı sulama konusu ele alınmıştır. 

Azot konuları ana parselleri oluştururken sulama konuları ise alt parselleri oluşturmuştur. Deneme 
tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 
Çizelge 1 ve 2’de deneme konuları belirtilmiştir. 
 
Çizelge 1. Ana parseller (azot dozları) 

N0 0 kg/da (gübresiz) 
N1 5 kg/da 
N2 10 kg/da 
N3 15 kg/da 
N4 20 kg/da 
 
Çizelge 2. Alt parseller (sulama konuları) 

I1 Ekimden sonra 1 su 
I2 Sapa kalkma döneminde 1 su 
I3 Ekimden sonra 1 su + Sapa kalkma döneminde 1 su (toplam 2 su) 

I4 
Ekimden sonra 1 su + Sapa kalkma döneminde 1 su + başaklanma döneminde 1 su 
(toplam 3 su) 

 
Tarla Hazırlığı ve Ekim: Deneme alanı toprakları her yıl sonbaharda ön bitki kalıntılarının 

temizlenmesinden sonra soklu pullukla derin olarak sürülmüştür. Ardından diskaro çekilerek 
ikilenmiş ve flot geçirilerek tohum yatağı hazırlanmıştır. Daha sonra deneme esaslarına göre 
parselasyon yapılmıştır. Parselasyon işlemi tamamlandıktan sonra Cumhuriyet-50 arpa çeşidi sıra 
araları 18 cm olan kombine hububat mibzeri ile ekim ayı içerisinde ekilmiştir. Ekimde m2’ye 400 
adet arpa hesabıyla tohumluk kullanılmıştır. Ekimden sonra parsellerin etrafı seddelerle çevrilerek 
sulama uygulamalarının yapılması sağlanmıştır. 

Gübreleme: Fosforlu gübre (Ülgen ve Yurtsever, 1974)’in bildirdiğine göre 7 kg/da olarak 
ekimde hububat mibzeriyle fiks olarak bir defada tohum yatağına verilmiştir. Azotlu gübre ise ekim 
yapıldıktan sonra konularında belirtilen miktarlara göre parsellere sulama öncesi elle bir defada 
serpilerek uygulanmıştır. Bu uygulamalarda %21’lik amonyum sülfat ve %42’lik triple süper fosfat 
kullanılmıştır. 

Mücadele: Arpa tohumu ekimden önce tohum ilacı ile toprak altı zararlılarına karşı 
ilaçlanmıştır. Ayrıca genellikle nisan ayı ilk yarısında olmak üzere yabancı ot mücadelesi yapılmış 

Sulama: Sulamalarda fenolojik devrelere göre ekimde toprağın 0-60 cm’lik katı, ilkbahar 
dönemlerinde toprağın 0-90 cm’lik katı tarla kapasitesine getirilmiştir. Parsellere verilmesi gerekli 
sulama suyu hesaplandıktan sonra su saati ile ölçülü olarak uygulanmıştır. Sulamalar göllendirme 
tava yöntemiyle yapılmıştır. Sulamalar için nem belirlemeleri, konularında belirtilen devrelerde 
sulamalardan önce orta tekerrürden alınarak gravimetrik yöntemle tesbit edilmiştir. 

Hasat ve harman: Tam olum devresinde kenarlardan ikişer sıra, parsellerin alt ve üst 
kısımlarında 50 cm kenar tesiri bırakılarak geri kalan kısmı oraklarla hasat edilmiştir. Parseller 
içerisinde birkaç gün bekletilen yığınlar daha sonra parsel harman makineleri ile danelenmiştir.  

Gözlemler ve ölçümler: Deneme süresince arpada ekim, çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, 
başaklanma, çiçeklenme, süt olumu, tam olum ve hasat tarihleri ile bazı önemli işlemler 
kaydedilmiştir. Kışa, yatmaya ve hastalıklara dayanma gözlemleri yapılmıştır. Arpalarda kış 
sonunda geçici sararmalar gözlenmişse de nisan ortalarında bu durum tamamen ortadan 
kalkmıştır.  

Deneme süresince ekimde, her ay başında, sulamalardan önce ve hasatta toprağın 0-15, 15-
30, 30-60 ve 60-90 cm. lik katmanlarından alınan toprak örneklerinde nem ölçümleri gravimetrik 
yöntemle yapılmıştır. Ayrıca deneme süresince açılan profillerden alınan toprak örneklerinin fiziksel 
ve kimyasal analizleri yapılmıştır. 
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Analiz ve değerlendirme metotları: Denemelerin yıllık istatiksel analizleri tesadüf bloklarında 
bölünmüş parsellerin varyans analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Yurtsever (1984)’e göre AÖF ve 
Duncan kontrol testleri yapılmış ve sulama konuları ve azot konularındaki arasındaki farklılıklar 
irdelenmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü yıllarda, gelişme döneminde düşen yağışların tümü etkili kabul 
edilmiş yağış değerleri  müessese rasat parkından, temin edilmiştir.  

Deneme süresince eksik nemi belirlemek için sulamalardan önce 0-15, 15-30, 30-60, 60-90 
cm derinliklerden alınan toprak örneklerinde gravimetrik olarak nem belirlemeleri yapılmıştır. 

Deneme konularına göre tarla parsellerindeki bitki su tüketiminin bulunmasında “Nem Azalma 
Yöntemi” uygulanmıştır (Beyce ve ark. 1972). 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Denemede ele alınan konuların araştırma yılları itibariyle ortalama arpa verim değerleri 

sırasıyla Çizelge 3, 4 ve 5’de verilmiştir. 
 

Çizelge 3. 1984-85 yılına ilişkin verimler, (kg/da) 

Konular I1 I2 I3 I4 
N0 397,0 234,5 485,5 518,5 
N1 425,9 257,2 483,5 594,6 
N2 430,0 240,7 567,9 553,5 
N3 415,6 236,6 491,7 553,4 
N4 430,0 263,3 532,9 604,9 

 
Denemenin ilk yılında yüksek azot uygulamaları, özellikle az sulanan konularda verimde 

önemli artış sağlamazken sulama suyu miktarındaki artışa paralel olarak azot verimdeki olumlu 
etkisini göstermiştir. Tek sulamanın yapıldığı I1 ve I2 konularından ekim sulamasının yapıldığı I1 
konusundan daha fazla verim elde edilirken 3 kez sulanmanın yapıldığı I4 konusu hemen hemen 
her azot seviyesinde de en yüksek verimi vermiştir. Ekim ayının kurak geçmesi özellikle ekim 
sulaması yapılmayan I2 konusunda verim düşüklüğüne neden olmuştur. 

 
Çizelge 4. 1985-86 yılına ilişkin verimler, (kg/da) 

Konular I1 I2 I3 I4 
N0 485,5 594,6 587,4 514,3 
N1 561,7 621,4 662,5 602,9 
N2 604,9 659,4 639,9 603,6 
N3 563,7 584,3 596,7 520,6 
N4 526,7 476,9 458,5 420,1 

 
Denemenin ikinci yılında da uygulanan sulama suyu miktarındaki artış verimde artış 

sağlamamıştır. Bahar döneminin yağışlı olması başaklanma döneminde yapılan sulamaların 
verimde etkisiz kalmasına neden olmuştur. Aynı zamanda ekim döneminin de yağışlı geçmiş 
olması 1985-86 üretim döneminde arpada tek sulama ile en yüksek verimin sağlanmasını mümkün 
kılmıştır. Ayrıca denemenin ikinci yılında azot dozlarındaki artışa bağlı olarak verimlerde de artış 
oluşmamıştır.  
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Çizelge 5. 1986-87 yılına ilişkin verimler, (kg/da) 

Konular I1 I2 I3 I4 
N0 268,5 318,9 362,2 350,8 
N1 382,5 375,3 474,0 499,0 
N2 514,4 510,3 627,5 632,3 
N3 528,8 540,1 563,4 571,0 
N4 491,8 566,9 553,5 553,0 

Denemenin 3. yılında da daha önceki iki yıldaki bulgulara benzer sonuçlar elde edilmiştir. I3 ve 
I4 sulama konusundan maksimum verimler elde edilirken diğer iki sulama konusu bu konuları takip 
etmiştir. Gübre konularında ise, ilk iki dozdan sonra özellikle sulama suyunun çok uygulandığı I3 ve 
I4 sulama konularında, verimde artış meydana gelmemiştir. Ancak I2 konusunda uygulanan gübre 
miktarı arttıkça arpa veriminde de artış meydana gelmiştir. Genel olarak N2 azot konusu en fazla 
verimin elde edildiği konu olmuştur.  

Şekil 1’de deneme yıllarının tümüne ilişkin verim sonuçlarına göre önerilen, I3 sulama 
konusunun farklı azot uygulamalarındaki verimleri gösterilmiştir. 
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Şekil 1. I3 sulama konusunun farklı azot uygulamalarındaki verimleri 
 
Gerek Çizelge 3, 4, 5 ve gerekse Şekil 1 de görüldüğü üzere uygun iklim koşulları arpa 

veriminde önemli bir etkendir. Bunun yanında bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun sulamalarla 
tamamlanması verimde önemli düzeyde artışlar sağlamaktadır. Bu denemede ele alınan 
konulardan I3 konusu 2 kez sulanmasına karşın her 3 yılda da birinci grupta yer almıştır.. Azot 
uygulamaları ise bir noktaya kadar artış sağlamış daha sonra verimde düşüşe neden olmuştur. 
Yürütülen bu denemede Şekil 1 de de görüldüğü gibi dekara 10 kg azot maksimum arpa verimini 
sağlamıştır. 

Araştırma sonuçlarının 3 yıllık toplu değerlendirilmesi için homojenlik testi uygulanmış ve 
deneysel hata varyanslarının homojen olmaması nedeniyle toplu varyans analizleri yapılamamış ve 
yıllık varyans analizleri göz önünde bulundurularak yıllar itibariyle konuların gösterdikleri verim 
farklılıkları incelenmiştir. Dolayısıyla verim farklılıklarını inceleyebilmek için yıllık varyans analizleri 
ile AÖF ve Duncan kontrollerinden yararlanılmıştır. 1984-85 ve 19886-87 yıllarında interaksiyon 
önemli çıkmamıştır. Bu nedenle sulama düzeyleri Duncan sınıflamasına tabi tutulmuş ve oluşan 
gruplar Çizelge 6’da gösterilmiştir 
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Çizelge 6. Su konularına ilişkin Duncan grupları 

Yıllar Konular Verim (kg/da) Gruplar 
I4 564,9 
I3 512,2 

a I 

I1 419,6   b II 
1984/85 

I2 245,6     c III 
I4 521,2 
I3 512,1 

a I 

I2 462,2 
1986/87 

I1 437,1 
  b II 

 
Çizelgede de görüldüğü gibi denemenin 1. ve 3. yılı verim değerlerine göre sulama 

konularından 2 kez sulamanın yapıldığı I3 konusu ile 3 kez sulamanın yapıldığı I4 konusu her iki 
yılda da I. grupta yer almıştır. Bölgemiz için bitkisel üretimde önemli bir kısıt olan sulama suyu 
dikkate alındığında (Çizelge 10) daha az sulama suyuna gereksinim duyan I3 konusu 
önerilmektedir. Bir kez sulamanın yapıldığı konular arasında ise belirgin bir fark gözlenmemiştir. 

Denemenin birinci yılında gübre seviyeleri arasında varyans analizi ve AÖFtesti sonuçlarına 
göre fark bulunamamıştır. 

Denemenin 2. yılındaki verim değerlerinin varyans analizinde ise su x gübre interaksiyonu %1 
önem seviyesinde önemli çıkmıştır. Bu yıla ilişkin verim değerleri AÖF testinde değerlendirilmiş ve 
sonuçlar Çizelge 7’de gösterilmiştir.  

 
AÖF(0,05)=46,90 kg/da 
AÖF(0,01)=60,37 kg/da 

 
Çizelge 7. Denemenin 2. yılına ilişkin AÖF testi sonuçları 

Konu Verim Fark 
N0 545,5 
    66,6xx 
N1 612,1 
    14,8 
N2 626,9 
    -60,6 
N3 566,3 
    -95,7 
N4 470,6 

 
Çizelge 7’de görüldüğü gibi azot miktarı artışı ile istatistiki anlamda %99 güvenle verim artışı 

meydana gelmiştir. AÖF testine göre 1985-86 yılında N1 dozundan sonra verim artışı meydana 
gelmemiştir. Yapılan Duncan Gruplamasında ise N1I3, N2I2, N2I3 ve N1I2 konuları ilk grupta yer 
almıştır. 

1986-87 yılında elde edilen arpa verimleri AÖF testinde değerlendirilmiş ve sonuçlar Çizelge 
8’de gösterilmiştir 

AÖF(0,05)=119,93 kg/da 
AÖF(0,01)=167,21 kg/da 
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Çizelge 8 Denemenin 3. yılına ilişkin AÖF testi sonuçları 

Konu Verim Fark 
N0 325,1 
    107,6 
N1 432,7 
    138,4x 
N2 571,1 
    -20,3 
N3 550,8 
    -9,5 
N4 541,3 

 
Yapılan AÖF testine göre 1986-87 yılı verim sonuçları  N2 dozu %5 önem seviyesinde verim 

artışı sağlamış, bu dozdan fazla azot uygulamaları verim artışına neden olmamıştır. N2 azot 
dozunda verim maksimum değere ulaşmış daha yüksek dozlarda ise verimde düşüşler meydana 
gelmiştir. 

Araştırmanın 3 yıllık sonuçlarına göre önerilen N2I3 konusunun aylara göre ve mevsimlik 
toplam su tüketimi miktarları Çizelge 9’da verilmiştir. 

 
Çizelge 9. N2I3 konusunun aylık ve mevsimlik su tüketimi (mm) 

Aylar 1984/85 1985/86 1986/87 Ortalama 
Ekim 14,1 118,6 15,5 49,4 
Kasım 24,3 58,8 59,6 47,5 
Nisan 125,0 136,4 101,7 121,0 
Mayıs 177,4 104,6 64,4 115,4 
Haziran 43,4 47,3 85,7 58,8 
Toplam 384,0 465,7 326,8 392,2 

 
Arpanın mevsimlik su tüketimi miktarı yıllar itibari ile meteorolojik koşullara bağlı olarak 

değişiklik göstermiştir. Denemenin ilk yılında 434,2 mm olan su tüketimi miktarı denemenin ikinci 
yılında 631,1 mm’ye çıkmıştır. Ortalama olarak Konya Ovası koşullarında arpanın mevsimlik su 
tüketimi 392,2 mm olmuştur. Kanber (1982) de Konya iklimine benzerlik gösteren Eskişehir 
koşullarında arpanın su tüketiminin 415,9 mm olduğunu bildirmiştir. Aylık su tüketimi ise en fazla 
Nisan ayında gerçekleşmektedir. 3 yıllık ortalama değerlere göre arpanın Konya Ovası koşullarında 
en fazla su tükettiği ay 121 mm ile Nisan ayıdır. Bunu 115,4 mm ile Mayıs ayı izlemektedir. 

Deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarları sulama sayısına bağlı olarak artış 
göstermiştir. Çizelge 10’da deneme konularına ilişkin 3 yıllık sulama suyu miktarları ile ortalama 
sulama suyu miktarları verilmiştir. 
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Çizelge 10. Deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarları, (mm) 

Konular I1 I2 I3 I4 
N0 127,8 117,8 246,7 376,4 
N1 127,8 114,1 245,6 345,1 
N2 127,8 126,3 264,4 356,8 
N3 127,8 178,8 280,3 388,2 19

84
/8

5 

N4 127,8 125,9 283,8 425,6 
N0 82,7 125,9 197,5 298,6 
N1 82,7 130,5 200,7 296,2 
N2 82,7 122,0 207,8 315,4 
N3 82,7 132,6 209,8 313,1 19

85
/8

6 

N4 82,7 137,7 215,3 306,2 
N0 77,2 56,9 165,3 282,4 
N1 77,2 72,4 147,3 279,3 
N2 77,2 77,7 146,2 277,8 
N3 77,2 93,8 172,5 334,5 19

86
/8

7 

N4 77,2 116,0 193,2 365,1 
N0 95,9 100,2 203,1 319,2 
N1 95,9 105,7 197,9 306,8 
N2 95,9 108,7 206,1 316,7 
N3 95,9 135,1 220,9 345,2 O

rta
la

m
a 

N4 95,9 126,5 230,8 365,6 
 
4. Sonuç 
 

Konya Kapalı Havzası’nda genellikle kuru tarım alanlarında tarımı yapılan arpa için, havzada 
meydana gelen yağışlar yeterli verimin üretilmesi için yeterli değildir. Bazı yıllarda yağışların 
miktarına ve dağılımına bağlı olarak hiç verimin alınamaması da mümkündür. Bu nedenle arpada 
optimum verim için sulamaya gereksinim vardır. Eldeki su kaynağına bağlı olarak eğer kısıt yok ise 
arpa yetiştirme dönemi süresince 2 kez sulanmalıdır. Sulamalar bitki büyüme dönemleri dikkate 
alınarak yapılmalıdır. İlk su ekimde 0-60 cm toprak profilini doyuracak düzeyde yapılmalıdır. Diğer 
sulama ise sapa kalkma dönemi 0-90 cm toprak profilini doyuracak düzeyde yapılmalıdır. Eldeki su 
kaynağının yetersiz olması nedeniyle sadece bir kez sulama yapılabiliyor ise bölgemizdeki 
meydana gelen meteorolojik koşullar dikkate alınarak ekim döneminde veya sapa kalkma 
döneminde tek sulama yapılmalıdır.  
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Konya Ovası Koşullarında Buğdayın Azot Su İlişkileri 
 
 

Abdullah ARAN      Ferit KIVANÇ      Ali Fuat TARI        Gülseren ATA 
 
 

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü P.K. 48, Konya 
 
Özet 
 

Bu araştırma Konya kapalı havzasında tarımsal üretimde önemli bir yeri olan buğdayın uygun sulama 
zamanını, su tüketimini ve gerekli azot dozunu belirlemek amacıyla 1984-1987 yılları arasında Köy Hizmetleri 
Araştırma Enstitüsünde yürütülmüştür. Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde 
düzenlenmiştir. Denemede ana konu olarak 5 azot dozu (0, 5, 10, 15, 20 kg/da) ile alt konu olarak 4 farklı 
sulama konusu ele alınmıştır. Sulama konuları fenolojik dönemlere (ekim, sapa kalkma, başaklanma) göre 
oluşturulmuştur. Ekim sulamalarında 0-60 cm toprak profili, sonraki sulamalarda ise 0-90 cm toprak profili tarla 
kapasitesine getirilmiştir. Deneme sonucunda N3I4 (15 kg/da azot uygulaması ve ekimde, sapa kalkmada, 
başaklanma dönemlerinde birer su) konusu öne çıkmıştır. Buğdayın Konya Ovasında su tüketimi 512 mm 
sulama suyu gereksinimi ise 320 mm olmuştur. En fazla su tüketimi ise 199 mm ile Mayıs ayında 
gerçekleşmiştir 
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Azot, Sulama, Su tüketimi 
 

Water-Nitrogen Relationships of Wheat under Conditions of Konya Plain 
 
Abstract 
 

The research aiming to determine the irrigation time, water consumptive use and suitable nitrogen rates 
for wheat, the main crop of Konya plain was carried out, between 1984 and 1987, on the fields of Soil ad 
Water Research Institute in Konya. Field trials were laid out as split plots in randomized block experimental 
design. Five rates of nitrogen (0, 5, 10, 15 and 20 kgda-1 ) were applied as main blocks, while four irrigation 
programs were accepted as subplots of the experiment. Sowing, booting and ear formation stages were used 
as a base for formulation of the irrigation treatments. The soil depths of 0-60 cm and 0-90 cm were filled to 
field capacity with irrigation practices applied at sowing and during the next two stages, respectively. As a 
result of the study, it was determined that the treatment N3I4, including nitrogen rate of 15 kgda-1   and 
irrigation applications at sowing, booting and ear formation, yielded more than all the  other treatments.  It was 
also estimated that the seasonal water consumptive use and irrigation water requirement of wheat under 
conditions of Konya plain were 512 and 320 mm, respectively. The highest monthly water consumption of 199 
mm was determined in May.  
 
Key Words: Wheat, Nitrogen, irrigation, Water consumptive use 
 
1. Giriş 
 

Artan dünya ve ülkemiz nüfusunun beslenmesi dikkate alındığında, tahıllar içerisinde buğday 
doğrudan veya dolaylı olarak insan beslenmesinde temel besin maddesidir. Günlük ekmeğin 
hammadesi oluşu, hayvan beslenmesinde kullanılmaları ve endüstri hammadesi de olması 
bakımından buğday üretimi ile ilgili sorunlar günümüzde üzerinde yoğun biçimde çalışılan 
konulardan birisidir.  

Ayrıca tahıllar yeryüzünde en çok ekimi ve üretimi yapılan ürünlerdir. Dünya’da 1.4 milyar 
hektarlık işlenen toprakların yarısından çoğunda her yıl tahıl üretimi yapılmaktadır (Genç ve Kırtok, 
1981). Tahıllar içerisinde en fazla üretimi yapılan buğdayın sulanması ve bitki besin maddesi 
gereksinimini belirlemek amacı ile çok sayıda araştırma yürütülmüş ve yürütülmeye devam 
edilmektedir. 

Yılmaz ve Güzel (1988) azot ve fosforlu gübreleme ile buğday tane veriminin arttığını, 
ekonomik olarak en yüksek verimin 16 kg N/da uygulamasından elde edildiğini bildirmektedirler. 
Ayrıca tanede protein içeriğine azotlu gübreleme artırıcı yönde etki ederken, fosforlu gübrelemenin 
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bir etkisi görülmemiştir. En düşük protein içeriği (% 9,3) azotsuz parsellerde, en yüksek protein 
oranı ise (%15,0)  24 kg N/da uygulamasından elde edilmiştir. Bitkideki azot içeriği azot 
uygulamaları ile artarken, fosfor uygulamalarının bir etkisi olmamıştır.  

Katkat ve ark. (1989), Bursa ovası ekolojik koşullarında toprağa uygulanan azot arttıkça, 
buğday tane verimi ve tanelerin azot kapsamlarının arttığını belirlemişlerdir. Azot uygulanmayan 
konularda tanelerin azot kapsamları %1,68 -1,85 iken, 18 kg N/da uygulamasında % 2,08-2,15 
olmuştur. Öte yandan azotlu gübrelemenin, buğday tanelerinin P içeriğine etkileri önemli 
bulunmuştur.  

Ramussen ve Rodhe (1989) buğdayda azot uygulamasının verimi ve bitkilerce azot alımını 
arttırdığını; 0, 4, 5 ve 9 kg N/da uygulamalarından altı yıllık ortalamaya göre sırasıyla 310,470 ve 
530 kg/da tane verimi alındığını bildirmektedir. 

Dubetz (1977) toprak suyu yeterli olduğunda, buğdayın verimi ve protein içeriğini etkileyen 
esas besin elementinin azot olduğunu ve artan azotla genellikle protein içeriğinin arttığını, toprak 
verimliliğinin düşük olduğu yerlerde, azota olan yanıtın daha fazla olduğunu belirtmektedir. 

Day ve ark.(1978)’nın belirttiğine göre, 0- 20 kg N/da dozunda uygulanan gübre, bugday tane 
verimini 180 kg/da ‘ dan 540 kg/da’ a çıkarmıştır.Verimde sağlanan bu artışın, genellikle uygulanan 
azotla doğrusal olduğu rapor edilmiştir. Buğday veriminde azotlu gübreye olan yanıt gelişme 
mevsimindeki yağışa bakılmaksızın, toprağın nem artışına paralel olarak artmıştır. 

Hefni ve ark.(1984) sulu tarla koşullarında killi-tın bir toprakta yapmış oldukları bir çalışmada, 
buğdayı farklı gelişme dönemlerinde sulayarak, verim ve gelişme üzerine sulamanın etkisini 
araştırmışlardır. Bu araştırmada bitki boyu kontrolde en uzun, kardeşlenme ve sapa kalkma 
dönemlerinde sulama yapılmadığında ise en kısa olmuştur. Gerek kardeşlenme ve sapa kalkma 
veya sapa kalkma ile başaklanma dönemlerinde yapılan sulamalarla, bitkide kardeş sayısı ve tane 
ağırlığı arasında önemli ilişki bulunmuştur. Ancak kardeşlenme, başaklanma ve çiçeklenme 
dönemlerinde sulamanın geciktirilmesi durumunda, başak uzunluğu ile başaktaki tane sayısında 
azalma olduğu, buna karşın sapa kalkma ve başaklanma ile kardeşlenme ve çiçeklenme 
dönemlerinde sulamanın geciktirilmesi ile en yüksek tane ve sap verimi alınmıştır. 

Steiner ve ark. (1985) Avustralya’da toprakta kullanılabilir suyun, % 40 , % 70 ve % 90’ının 
tüketilmesi ile saksıda yaptıkları sulama denemsinde, suyun tane verimini, m2’ deki başak sayısını, 
başaktaki tane sayısını, tane ağırlığını ve hasat indeksini artırdığını saptamışlardır. Ayrıca elde 
olunan verim 170 kg/da ile 830 kg/da arasında değişmiş, su tüketimi ile tane verimi arasında 
doğrusal bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Jadhav ve Jadhav (1985) tarlada sulu koşullarda buğdayda yaptıkları denemede, dört veya 
beş kez sulamanın iki sulamaya göre, başak uzunluğunu, başaktaki tane sayısını, 1000 dane 
ağırlığını ve kardeş sayısını önemli derecede arttırdığını ve ayrıca 10 kg N/da uygulamasının da 
bunda etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Öğretir ve Güngör (1989) Eskişehir koşullarında yaptıkları araştırmada, buğdayın sulama ve 
azotlu gübre arasında interaksiyon oluşturduğunu. Buna göre gübre ekonomisi ve sulama suyu 
artırımı göz önüne alınarak, 14 kg/da gübre azotu uygulaması ile ekimde ve sapa kalkma 
devresinde iki kez sulamanın yeterli olacağını önermişlerdir. Bu konunun mevsimlik su tüketimi 548 
mm olmuştur. 

Özalp (1967) Menemen ovasında yapılan çalışmasında buğdayın büyüme devresinin 20 ekim 
-1 haziran ve mevsimlik su tüketim katsayısı 0.75, mevsimlik su tüketimi 606 mm ve sulama suyu 
ihtiyacı 114 mm olarak saptanmıştır. 

Sharma (1969) siltli-killi-tınlı allüviyal topraklarda en iyi sonucu ekimden 21 gün sonra 
tohumdan ilk kökçüklerin çıktığı devrede verilen ilk sudan elde edildiğini, ilk sulamanın 
geciktirilmesinden hasatta dane ve saman verimi ile bitki boyunu azaltmaya ve erken 
başaklanmaya neden olduğunu fakat bin dane ağırlığına tesir etmediğini saptamışlardır.  

Oylukan (1970) tarafından Eskişehir’ de yapılan bir çalışmada buğdayın su tüketimi 460 mm 
olarak bulunmuşt iki kez sulama yapılmış ve sulama suyu ihtiyacı 260 mm olarak saptanmıştır.  

İyiol ve ark. (1972) Eskişehir koşullarında buğdayın ekimden sonra bir kez ilkbahar da ise 
sapa kalkma çiçeklenme veya süt olum devrelerinden birinde bir yada iki kez olmak üzere 2-3 kez 
sulama gerektiğini önermişler, buğdayın su tüketiminin 460 mm ve sulama suyu  

Rathore ve Singh (1973) tarafından Sanora 64 buğday çeşidine yapılan denemelerde elverişli 
kapasitenin % 20, 40, 60 ve 80 i esas alınarak 0, 30, 60, 90 ve 120 kg/ha N uygulanmıştır. Dane ve 
saman verimi elverişli kapasitenin % 60 ve % 80 inde artmıştır. Elverişli kapasitenin  % 20 sindeki 
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3.45 t/ha’ lık dane verimi % 80 inde 4.51 t/ha ‘a yükselmiş ve azot uygulamaları dane ve saman 
verimini arttırmıştır.  

Singh ve Aggarual (1976) tarafından yapılan araştırmada 0-30 cm.lik toprak derinliği için 
kapasitenin %30, 50 ve 70’ i esas alınarak 40-120 kg/ha N ve 0-80 kg/ha uygulanmıştır. En az 
verim % 30 seviyesinde yapılan sulama ve 40 kg/ha uygulamasında elde edilmiştir. En ekonomik 
azot ve su dozları ise 80 kg/ha N uygulaması ile elverişli kapasitenin % 50 sinde yapılan sulama 
konusu olmuştur. 

Scott ve ark. (1977) Yeni Zelanda’da yaptıkları araştırmada Arawa ve Actea buğday çeşitlerini 
kullanarak 250-500 dane/m2 tohum. 0- 140 kg/ha N uygulanmış; susuz erken ve geç sulama 
konuları ele alınmıştır. Dane verimi Arawa’ da 6.29 t/ha , Actea’ da ise 6.92 t/ha olarak 
bulunmuştur. Azotsuz konudaki 6.04 t/ha lık verim 140 kg/ha N uygulamasıyla 7.74 t/ha’ a 
yükselmiştir. 

Shimshi ve Kafkafi (1978) tarafından İsrail’de yapılan araştırmada susuz (363 mm.lik yağış 
koşullarında), erken sulama (150mm), geç sulama (150mm) ve erken + geç sulama (275mm) 
olmak üzere 4 sulama konusu ile 0, 60, 120, 180 kg/ha N seviyeleri incelenmiştir. Azotlu gübrenin 
bir veya iki seferde verilmesi arasında fark bulunmamıştır. Geç sulamalarda azot x su interaksiyonu 
önemli bulunmuştur. Azotsuz ve susuz konuda verim 3.04 t/ha, 180 kg/ha N ve iki sulama ile verim 
6.34 t/ha olmuştur. 

Su ve azot üretimde çok önemli, ancak pahalı girdilerdir. Bunların optimum kullanımları, 
ekonomik ve maksimum ürün veriminde temel etmenleri oluşturur. Kurak bölgelerde uygun nemin 
sağlanmasıyla uygulanan besin elementleri dengesi, etkili gübre kullanımına bir anahtar teşkil eder 
ve uygun olmayan su-verimlilik dengesi büyük oranda verimi ve net geliri azaltır. 

Bu araştırmada Konya Ovasında arpanın su kullanımı ve veriminde azot ile sulama rejiminin 
etkinliğini belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda birim alandan maksimum ürün alınmasını 
güvence altına alan sulama suyu-azot ilişkilerini gözlemek, sulama ve azotun, bitkinin azot 
beslenmesine etkisini belirlemek ve tarımsal işletmelerde su tasarrufu sağlamak amacıyla 
yürütülmüştür. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Deneme Konuları: Denemede 5 ayrı azot konusu ile 4 farklı sulama konusu ele alınmıştır. 

Azot konuları ana parselleri oluştururken sulama konuları ise alt parselleri oluşturmuştur. Deneme 
tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 
Çizelge 1 ve 2 de deneme konuları belirtilmiştir. 

 
Çizelge 1. Ana parseller (azot dozları) 

N0 0 kg/da (gübresiz) 
N1 5 kg/da 
N2 10 kg/da 
N3 15 kg/da 
N4 20 kg/da 
 
Çizelge 2. Alt parseller (sulama konuları) 

I1 Ekimden sonra 1 su 
I2 Sapa kalkma döneminde 1 su 
I3 Ekimden sonra 1 su + Sapa kalkma döneminde 1 su (toplam 2 su) 
I4 Ekimden sonra 1 su + Sapa kalkma döneminde 1 su + başaklanma döneminde 1 su 

(toplam 3 su) 
 
Tarla Hazırlığı ve Ekim: Deneme alanı toprakları her yıl sonbaharda ön bitki kalıntılarının 

temizlenmesinden sonra soklu pullukla derin olarak sürülmüştür. Ardından diskaro çekilerek 
ikilenmiş ve flot geçirilerek tohum yatağı hazırlanmıştır. Daha sonra deneme esaslarına göre 
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parselasyon yapılmıştır. Parselasyon işlemi tamamlandıktan sonra Porsuk-2800 ekmeklik buğday 
çeşidi sıra araları 18 cm olan kombine hububat mibzeri ile ekim ayı içerisinde ekilmiştir. Ekimde 
m2’ye 300 adet buğday hesabıyla tohumluk kullanılmıştır. Ekimden sonra parsellerin etrafı 
seddelerle çevrilerek sulama uygulamalarının yapılması sağlanmıştır. 

Gübreleme: Fosforlu gübre (Ülgen ve Yurtsever, 1974)’in bildirdiğine göre 7 kg/da olarak 
ekimde hububat mibzeriyle fiks olarak bir defada tohum yatağına verilmiştir. Azotlu gübre ise ekim 
yapıldıktan sonra konularında belirtilen miktarlara göre parsellere sulama öncesi elle bir defada 
serpilerek uygulanmıştır. Bu uygulamalarda %21’lik amonyum sülfat ve %42’lik triple süper fosfat 
kullanılmıştır. 

Mücadele: Buğday tohumu ekimden önce tohum ilacı ile toprak altı zararlılarına karşı 
ilaçlanmıştır. Ayrıca genellikle nisan ayı ilk yarısında olmak üzere yabancı ot mücadelesi yapılmış 

Sulama: Sulamalarda fenolojik devrelere göre ekimde toprağın 0-60 cm’lik katı, ilkbahar 
dönemlerinde toprağın 0-90 cm’lik katı tarla kapasitesine getirilmiştir. Parsellere verilmesi gerekli 
sulama suyu hesaplandıktan sonra su saati ile ölçülü olarak uygulanmıştır. Sulamalar göllendirme 
tava yöntemiyle yapılmıştır. Sulamalar için nem belirlemeleri konularında belirtilen devrelerde 
sulamalardan önce orta tekerrürden alınarak gravimetrik yöntemle tespit edilmiştir. 

Hasat ve harman: Tam olum devresinde kenarlardan ikişer sıra, parsellerin alt ve üst 
kısımlarında 50 cm kenar tesiri bırakılarak geri kalan kısmı oraklarla hasat edilmiştir. Parseller 
içerisinde birkaç gün bekletilen yığınlar daha sonra parsel harman makineleri ile danelenmiştir. Her 
parselin dane verimi tartılarak kaydedilmiştir. Deneme süresince buğdaylar genellikle temmuz ayı 
ortalarında hasat edilmiştir.  

Gözlemler ve ölçümler: Deneme süresince buğdayda ekim, çıkış, kardeşlenme, sapa 
kalkma, başaklanma, çiçeklenme, süt olumu, tam olum ve hasat tarihleri ile bazı önemli işlemler 
kaydedilmiştir. Kışa, yatmaya ve hastalıklara dayanma gözlemleri yapılmıştır. Deneme süresince e 
buğdaylarda herhangi bir hastalık gözlenmemiştir.  

Deneme süresince ekimde, her ay başında, sulamalardan önce ve hasatta toprağın 0-15, 15-
30, 30-60 ve 60-90 cm. lik katmanlarından alınan toprak örneklerinde nem ölçümleri gravimetrik 
yöntemle yapılmıştır. Ayrıca deneme süresince açılan profillerden alınan toprak örneklerinin fiziksel 
ve kimyasal analizleri yapılmıştır. 

Analiz ve değerlendirme metotları: Denemelerin yıllık istatiksel analizleri tesadüf bloklarında 
bölünmüş parsellerin varyans analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. AÖF ve Duncan kontrol testleri 
ile azot ve sulama konuları arasındaki farklılıklar belirtilmiştir(Yurtsever 1984). 

Araştırmanın yürütüldüğü yıllarda, gelişme döneminde düşen yağışların tümü etkili kabul 
edilmiş yağış değerleri müessese rasat parkından, temin edilmiştir.  

Deneme süresince eksik nemi belirlemek için sulamalardan önce 0-15, 15-30, 30-60, 60-90 
cm derinliklerden alınan toprak örneklerinde gravimetrik olarak nem belirlemeleri yapılmıştır. 

Deneme konularına göre tarla parsellerindeki bitki su tüketiminin bulunmasında “Nem Azalma 
Yöntemi” uygulanmıştır (Beyce ve ark. 1972). 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Deneme konularından araştırma süresince elde edilen buğday verimlerinin ortalama değerleri 

sırasıyla Çizelge 3, 4 ve 5’de verilmiştir. 
 

Çizelge 3. 1984-85 yılına ilişkin verimler, (kg/da) 

Konular I1 I2 I3 I4 
N0 259,2 201,6 303,0 409,4 
N1 255,1 238,6 388,8 467,0 
N2 323,0 255,1 399,1 465,0 
N3 325,1 298,2 395,0 555,5 
N4 349,7 263,3 397,1 508,2 
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Denemenin ilk yılında tüm azot konularında sulama sayısı arttıkça verimlerde artmıştır. Tek 
sulamanın yapıldığı I1 ve I2 konularından ekim sulamasının yapıldığı I1 konusundan daha fazla 
verim elde edilirken 3 kez sulanmanın yapıldığı I4 konusu her azot seviyesinde de en yüksek verimi 
vermiştir. Ekim ayının kurak geçmesi özellikle ekim sulaması yapılmayan I2 konusunda verim 
düşüklüğüne neden olmuştur. 
Çizelge 4. 1985-86 yılına ilişkin verimler, (kg/da) 

Konular I1 I2 I3 I4 
N0 321,0 382,7 417,6 442,3 
N1 380,6 448,5 460,9 487,8 
N2 417,6 520,9 516,4 554,5 
N3 506,1 578,1 569,5 633,7 
N4 479,4 543,2 557,5 609,0 

 
Denemenin ikinci yılında da uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça verimde de artış olmuştur. 

Ancak azot dozlarındaki artışa bağlı olarak verimlerde de artış oluşmamıştır. N3 azot konusundan 
sonra, her sulama konusunda da azot miktarındaki artış verimde bir artışa neden olmamıştır. Tüm 
deneme konularında elde edilen verimler uygun iklim koşullarından dolayı, önceki yıl elde edilen 
verimlerden yüksek olmuştur. 
 
Çizelge 5. 1986-87 yılına ilişkin verimler, (kg/da) 

Konular I1 I2 I3 I4 
N0 237,6 233,5 236,6 306,6 
N1 288,3 310,9 343,9 394,3 
N2 348,3 396,1 365,2 439,3 
N3 395,8 397,9 425,6 540,9 
N4 363,2 383,8 407,4 500,0 

 
Denemenin 3. yılında da daha önceki iki yıldaki bulgulara benzer sonuçlar elde edilmiştir. I4 

sulama konusundan maksimum verimler elde edilirken I3 konusu onu takip etmiştir. Ekim ayında 
meydana gelen yağışlar nedeniyle ekim sulaması yapılmayan I2 konusunun verimleri olumlu yönde 
etkilenmiştir. Gübre konularında ise N3 azot konusu en fazla verimin elde edildiği konu olmuştur.  

Şekil 1’de deneme yıllarının tümüne ilişkin, en yüksek buğday verimlerinin elde edildiği I4 
sulama konusunun farklı azot uygulamalarındaki verimleri gösterilmiştir. 
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Şekil 1. I4 sulama konusunun farklı azot uygulamalarındaki verimleri 
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Gerek Çizelge 3, 4, 5 ve gerekse Şekil 1 de görüldüğü üzere uygun iklim koşulları buğday 
veriminde önemli bir etkendir. Bunun yanında bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun sulamalarla 
tamamlanması verimde önemli düzeyde artışlar sağlamaktadır. Bu denemede ele alınan 
konulardan I4 konusu en fazla sulama suyu almasına bağlı olarak her 3 yılda da en yüksek verimi 
vermiştir. Azot uygulamaları ise bir noktaya kadar artış sağlamış daha sonra verimde düşüşe 
neden olmuştur. Yürütülen bu denemede Şekil 1 de de görüldüğü gibi dekara 15 kg azot 
maksimum buğday verimini sağlamıştır. 

Araştırma sonuçlarının 3 yıllık toplu değerlendirilmesi için homojenlik testi uygulanmış ve 
deneysel hata varyansları arasında farklılık çıkmıştır. Bu nedenle toplu varyans analizleri 
yapılamamış ve yıllık varyans analizleri göz önünde bulundurularak yıllar itibariyle konuların 
gösterdikleri verim farklılıkları incelenmiştir. 

Denemenin ilk yılında yapılan varyans analizinda su x gübre interaksiyonu bulunamamış su 
konuları %1 düzeyinde önemli çıkmış ve Duncan gruplamasında I4 sulama konusu tek başına I. 
grubu oluşturmuştur. Gübre konularında ise tanık konuya göre N3 ve N4 konuları istatistiksel olarak 
farklılık göstermiş ve N3 gübre dozu önerilmiştir. 1985/86 deneme yılında ise yine interaksiyon 
bulunamamış, su ve gübre konuları %1 düzeyinde önemli çıkmıştır. Duncan ve AÖF testlerine göre 
I4 sulama konusu ve N3 gübre dozu önerilmiştir.  

 
Çizelge 6. Su konularına ilişkin Duncan grupları 

Yıllar Konular Verim (Kg/Da) Gruplar 
I4 484 a I 
I3 380,1   b II 
I1 302,4     c III 

1984/85 

I2 251,3       d IV 
I4 545,5 a I 
I3 504,4 
I2 497,7 

  b II 1985/86 

I1 421     c III 
 

Denemenin 3. yılındaki verim değerlerinin varyans analizinde ise su x gübre interaksiyonu %5 
önem seviyesinde önemli çıkmış, yapılan AÖF testinde N3 ve N4 gübre dozları I4 sulama 
konusunda aynı gruba girmiş ve N3 gübre dozu önerilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre önerilen N3I4 konusunun aylara göre ve mevsimlik toplam su 
tüketimi miktarları Çizelge 7 de verilmiştir. 

 
Çizelge 7. N3I4 konusunun aylık ve mevsimlik su tüketimi (mm) 

Aylar 1984/85 1985/86 1986/87 Ortalama 
Ekim 26,1 95,2 11,6 44,6 
Kasım 41,2 67,4 58,6 55,7 
Nisan 40,5 149,0 113,0 100,8 
Mayıs 230,3 207,1 160,0 199,1 
Haziran 73,7 108,2 78,2 86,7 
Temmuz 22,6 4,2 47,8 24,8 
Toplam 434,2 631,1 469,1 511,8 

 
Buğdayın mevsimlik su tüketimi miktarı meteorolojik koşullara bağlı olarak değişiklik 

göstermiştir. Denemenin ilk yılında 434,2 mm olan su tüketimi miktarı denemenin ikinci yılında 
631,1 mm’ye çıkmıştır. Ortalama olarak Konya Ovası koşullarında buğdayın mevsimlik su tüketimi 
511,8 mm olmuştur. Öğretir ve Güngör (1989)’de Eskişehir koşullarında benzer sonuçlar elde 
etmişlerdir. Aylık su tüketimi ise en fazla Mayıs ayında gerçekleşmektedir. 3 yıllık ortalama 
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değerlere göre buğdayın Konya Ovası koşullarında en fazla su tükettiği ay yaklaşık 200 mm ile 
Mayıs ayıdır. Bunu Nisan ayı izlemektedir. 

Deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarları sulama sayısına bağlı olarak artış 
göstermiştir. Çizelge 8 de deneme konularına ilişkin 3 yıllık sulama suyu miktarları ile ortalama 
sulama suyu değerleri verilmiştir. 
 
Çizelge 8. Deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarları, (mm) 

Konular I1 I2 I3 I4 
N0 112,7 88,3 240,5 303,5 
N1 112,7 91,9 207,4 268,6 
N2 112,7 71,64 262,3 299 
N3 112,7 97,5 227,7 324,3 19

84
/8

5 

N4 112,7 97,18 232,2 328,8 
N0 82,7 128,5 202 321,1 
N1 82,7 125,9 211,9 329,9 
N2 82,7 126,9 215,2 336,5 
N3 82,7 138,1 193,6 359,3 19

85
/8

6 

N4 82,7 130 221,4 335,2 
N0 75,2 68,6 150,8 245,7 
N1 75,2 79,1 159,8 249,8 
N2 75,2 74,2 139,5 241,3 
N3 75,2 86,12 167,9 277,1 19

86
/8

7 

N4 75,2 100,1 174,3 284,2 
N0 90,2 95,14 197,8 289,9 
N1 90,2 98,69 193 280,4 
N2 90,2 90,9 205,7 292,3 
N3 90,2 107,2 196,4 320,2 O

rta
la

m
a 

N4 90,2 109,1 209,3 316,1 
 
4. Sonuç 
 

Konya Ovasında meydana yağışlar buğdayda tatminkar verimin eldesi için yeterli değildir. Bazı 
yıllarda yağışların miktarına ve dağılımına bağlı olarak hiç verimin alınamaması da mümkündür. Bu 
nedenle buğdayda sulamaya gereksinim vardır. Eldeki su kaynağına bağlı olarak eğer kısıt yok ise 
buğday yetiştirme dönemi süresince 3 kez sulanmalıdır. Sulamalar bitki büyüme dönemleri dikkate 
alınarak yapılmalıdır. İlk su ekimde 0-60 cm toprak profilini doyuracak düzeyde yapılmalıdır. Diğer 
sulamalar ise sapa kalkma dönemi ile başak çıkarma dönemlerinde 0-90 cm toprak profilini 
doyuracak düzeyde yapılmalıdır. Eldeki su kaynağının yetersiz olması nedeniyle iki sulama 
yapılabiliyor ise sulamalar ekimde ve sapa kalkma döneminde yapılmalıdır. İkinci suyun 
zamanlamasında yağış koşulları dikkate alınmalı, gerekirse ikinci sulama başak çıkarma dönemine 
kaydırılmalıdır. Buğday yetiştiriciliğinde elimizdeki su olanakları tek sulamaya yetiyor ise 
bölgemizdeki meydana gelen meteorolojik koşullar dikkate alınarak ekim döneminde veya sapa 
kalkma döneminde tek sulama yapılmalıdır. 
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Özet 

 
Bu araştırma, 2007 vejetasyon yılında Konya ili Sarayönü ilçesinde 1067 m rakımda tane mısır yetiştirme 

imkânlarının belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü 
olarak yürütülen çalışmada FAO 500–600 arası değişen olum gruplarında 15 adet tanelik hibrit mısır çeşitleri 
materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada tane verimi, bitki boyu, hasatta tane nemi, koçan uzunluğu, 
koçanda tane sayısı, koçanda tane ağırlığı, yaprak sayısı, bin tane ağırlığı, tane/koçan oranı ve çiçeklenme 
süresi özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda tane verimi ve hasatta tane neminin de yer aldığı 
incelenen birçok özellik arasında istatistikî açıdan önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Çeşitlerin % 15 neme 
göre düzeltilmiş tane verimleri 650–1037 kg/da arasında, Aralık ayı içerisinde yapılan hasattaki tane nemleri % 
18.9–23.06 arasında değişmiştir. 2007 yılındaki iklim şartlarında yaşanan olumsuzluklardan mısır bitkilerinin 
gelişiminin de olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile tane mısır yetiştiriciliğinin yapılmadığı 
Sarayönü ilçesinde tane mısır yetiştiriciliği açısından ön bilgiler üretilmiştir. Araştırma sonucunda tane mısır 
yetiştiriciliği yapacak çiftçilerin sulama imkânları ve olum grubu yönünden çeşit seçiminde ve kurutma 
imkanları açısından çok dikkatli olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Mısır, Adaptasyon, Verim, Verim unsurları 
 

The Study on Grain Maize Agronomy in Sarayönü Region Conditions of 
Konya  

 
Abstract 
 

This study was conducted to determine possibilities of maize cultivation  in 1067 m  altitude in Sarayönü 
region of Konya province during 2007 growing season. The research was arranged according to randomized 
complete block design with three replications. 15 varieties of hybrid maize  which is maturity group  ranging 
from FAO 500-600 were used as material. In the research, properties of seed yield, plant height, moisture 
content in harvest, ear lenght, grain number per ear,  grain weight per ear, leaf number, 1000 seed weight, 
and flowering period were examined.  In conclusion, it was determined that there were statistically significant 
differences between most of examined traits that also include grain yield and grain moisture. Corrected grain 
yield according to  15% moisture ranged from 653-1037kg da-1 . Grain moisture of harvest in December 
ranged from 18.9 %- 23.6 %. Because of disadvantage of climate conditions in 2007, in addition it was 
observed that maize growth was negatively affected. With this study, it was obtained first information in terms 
of grain maize cultivation in Sarayönü where grain maize wasn’t cultivated before. The result showed that 
farmers cultivating  grain maize have to pay attention for variety selection in maturity group , irrigation 
possibilities and drying-equipment. 
 
Key Words: Maize, Adaptation, Yield, Yield component 
 
1.Giriş 
 

Mısır ıslahı üzerinde yapılan yoğun çalışmalar, dünyanın ve ülkemizin her ekolojisine uygun 
çeşitlerin bulunmasını sağlamıştır. Bu nedenle mısır tarımı sıcak iklim tahılları içerisinde birinci 
sırayı almaktadır (Kün 1997). Ülkemizde de Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgesi’nden 
sonra İç Anadolu Bölgesi’nde mısır tarımı büyük önem kazanmaya başlamış ve bölge için uygun 
çeşit arayışları ortaya çıkmıştır.  

Mısır en fazla Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesinde ekimi yapılmaktadır. Bu 
bölgelerin ülkemiz mısır ekilişindeki payı % 92.1, üretimindeki payı ise %91.4’tür. 2006 yılı 
verilerine göre Konya ve Karaman illerinde tanelik mısır üretimi yaklaşık 120.000 ton civarındadır. 
Mısır ekim alanları ise danelik ve silajlık beraber toplam mısır ekim alanı yaklaşık 250.000 da.’dır. 
Bu ekim alanı ülkemizdeki mısır ekim alanlarının % 4-5’ini oluşturmaktadır. Konya içerisinde tanelik 
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mısır tarımı Karapınar, Ereğli, Çumra ve Kadınhanı ilçeleri ile sınırlanmıştır. Diğer ilçelerde tanelik 
mısır yetiştiriciliği ile ilgili adaptasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde 2007 yılı sonu 
itibari ile 162 tescilli veya üretim izinli mısır çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerin uygun oldukları 
ekolojilerin isabetli olarak tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Konya ekolojik şartlarında önceki yıllarda melez mısırlarla yürütülen araştırmalarında, 1000 
kg/da’ın üzerinde tane verimi alınabileceği belirlenmiştir (Sade 1987, Akçin ve ark. 1993,  Soylu ve 
Sade, 1995, Ayrancı 1999, Sade ve ark. 2001). 

Bu çalışma ile, Konya iline bağlı tane mısır yetiştiriciliği yapılmayan Sarayönü bölgesi için 
hasat olgunluğuna ulaşan çeşitler ile bu çeşitlerin verim ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
2.Materyal ve Yöntem 
 

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Deneme Tarlasında 2007 
vejetasyon yılında yürütülen bu araştırmada, Borja, Ant-90, OSSK-713, Macojen, DKC-6022, 
OSSK-602, Bora, Progen-1550, Mataro, Mitic, Maxima, OSSK-596, Progen-1490, P-3394, DK- 585 
olmak üzere 15 adet atdişi (Zea Mays L. İndentata) mısır çeşidi kullanılmıştır. 

Araştırma, “Tesadüf Blokları Deneme Desenine” göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ekim 
11 Mayıs 2007 tarihinde 2.8 m x 5 m =14 m2 boyutunda parsellere, her parselde 4 sıra olacak 
şekilde 70 cm sıra arası ve 20 cm sıra üzeri mesafeleri dikkate alınarak açılan çizilere elle 
yapılmıştır. 
 
Çizelge 1. Denemesinin kurulduğu alanın bazı toprak özellikleri 

Toprak Özellikleri Analiz Sonucu 
pH 7.5 
CaCO3 (%) 33 
Organik Madde (%) 1.45 
Bünye Killi 
Tuzluluk (%) 0.13 
P2O5 (mg/kg) 5.3 
K2O (mg/kg) 255 
Fe (mg/kg) 4.5 
Zn (mg/kg) 0.55 
 

Denemede tüm parsellere toplam 20 kg/da N, 10 kg/da P2O5 uygulaması yapılmıştır. 
Fosforun tamamı ekimle birlikte , azot ise iki parça halinde uygulanmıştır. 

Denemenin yürütüldüğü 2007 yılında mısır vejetasyon süresince Nisan – Ekim dönemine ait 
yedi aylık toplam yağış 68 mm (uzun yıllar ort. 158 mm), ortalama sıcaklık 18.14 0C (uzun yıllar ort. 
17.65 0C), nisbi nem ortalaması % 45.65 (uzun yıllar ort. % 54.8) olmuştur.  

Mısır bitkisi toprak üzerine çıktıktan 10-15 gün sonra birinci çapa yapılmış, bitkiler 30-40 cm 
olduğu zaman ikinci çapa ile boğaz doldurma işlemi yapılmıştır. Bitkiler damlama usulu yöntemle 
ihtiyaç duyuldukça sulanmıştır. 

Hasat, 27 Aralık 2007 tarihinde, taneler fizyolojik oluma ulaştıktan sonra, parsel kenarlarında 
1’er sıra çıkarılarak geriye kalan bitkilerdeki koçanların elle toplanması suretiyle yapılmıştır. 

Deneme süresince her parselin kenar sıraları dışında kalan kısımlarından tesadüfi olarak 
seçilen 5 bitki üzerinde, koçanda tane ağırlığı, koçan çapı, koçan boyu, koçanda tane sayısı, 
yaprak sayısı, bitki boyu, hasatta tane nemi ile çiçeklenme süresi özellikleri tespit edilmiştir. Tane 
verimi, bin tane ağırlığı ve koçanda tane ağırlığı % 15 neme göre düzeltilmiştir. hasatta tane nemi 
belirlenmiştir. Bu ölçüm ve gözlemler Poehlman (1987), Sade (1987)’e göre yapılmıştır. 
Araştırmada elde edilen değerler varyans analizine tabi tutulmuş, farklılıkları önemli olan özelliklerin 
ortalama değerleri LSD testine göre gruplandırılmıştır. 
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3.Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Denemeye alınan melez mısır çeşitlerinde tespit edilen tane verimi ve ele alınan bazı 
özelliklerin varyans analiz özeti Çizelge 2’de, ortalama değerler ve LSD grupları Çizelge 3 ‘de 
verilmiştir. 
3.1. Tane Verimi 
 

Denemeye alınan melez mısır çeşitleri arasında tane verimi yönüyle istatistiki olarak önemli 
farklılıklar bulunmuştur (Çizelge 2). En yüksek tane verimi 1037 kg/da ile Mitic çeşidinde, en düşük 
tane verimi ise 650 kg/da ile OSSK- 602 çeşidinde belirlenmiştir. Diğer çeşitlerde tane verimi ise 
653-944 kg/da arasında değişmiştir.  Sarayönü ilçesi rakımı yaklaşık 1067 m dir ve bölgede mısır 
tarımı yapılan bölgelere göre yükseltisi daha fazladır. Bu durum tane mısır yetiştiriciliği açısından 
vejetasyon süresini sınırlayıcı bir faktör olarak gözükmektedir. 2007 yılındaki iklimde yaşanan 
olumsuzluklar denemenin damlama yöntemi ile sulanmasına rağmen giderilememiş ve bitkilerde 
arzulanan gelişim ritmi tam olarak yakalanamamıştır. Bütün bu olumsuzluklarla birlikte yinede 1000 
kg/da üzerinde tane verimlerine ulaşılabilmiştir. Bu durum gelecek açısından umut vericidir. Mısırda 
verim çevre şartları ve yetiştirme tekniğinin ortak etkisi sonucu ortaya çıkmaktadır ( Hallaver ve 
Miranda 1987).  Konyanın farklı bölgelerinde mısırla ilgili çalışmalar yapan Ayrancı (1999), Akçin ve 
ark. (1993), Soylu ve Sade (1995), Sade ve ark. (2005) sonuçlarımıza yakın bulgular ortaya 
koymuşlardır. Tane verimlerinin diğer bölgelere göre düşük gözükmesi iklim faktörlerinde görülen 
anormallikler ve ve buna bağlı olarak bitkilerin nem ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktan ileri 
gelmiş olabilir. Fakat bu çalışma bize göstermiştir ki, rakımı yüksek olsada yetiştirme tekniği uygun 
yapıldığı ve iklim şartlarının uygun olduğu yıllarda Sarayönü bölgesi çiftçisi tane mısır 
yetiştiriciliğinden 1000 kg/da üzerinde verim alabilecektir. 
 
3.2. Çiçeklenme Süresi 
 

Melez mısır çeşitleri istatistiki olarak farklı çiçeklenme sürelerine sahip olmuşlardır (Çizelge 2). 
En geç çiçeklenen çeşit 84 gün ile Macojen, en erken çiçeklenen çeşitler ise 77 gün ile DK-585, 
Maxima, Mitic, Progen-1550, OSSK-713 çeşitleri olmuştur. Diğer çeşitlerin çiçeklenme süreleri ise 
78-83 gün arasında değişmiştir. Çiçeklenme süresi büyük ölçüde bölgelerin hava sıcaklıkları ile 
alakalıdır ve erkenciliğin ve vejetasyon süresinin önemli bir ifadesidir. Sade ve ark. (2001) bölgede 
mısır çeşitlerinde benzer çiçeklenme süreleri tespit etmişlerdir. 
 
Çizelge 2. Araştırmada incelenen hibrit mısır çeşitlerinde tespit edilen özelliklere ait varyans analiz 
özeti (Kareler ortalaması) 

Varyasyon 
kaynakları 

Çiçeklenme 
süresi Yaprak sayısı Tane nemi Tane verimi Bitki boyu 

Blok 
Çeşit 
Hata 

5.089 
17.879** 

2.970 

16.686 
3.615** 

1.285 

0.355 
5.198** 

0.853 

2592.200 
37636.248* 

18072.248 

326.851 
243.613 
298.140 

Varyasyon 
kaynakları 

Koçanda tane 
ağırlığı Koçan çapı Koçan 

uzunluğu 
Koçanda tane 

sayısı 
Bin tane 
ağırlığı 

Blok 
Çeşit 
Hata 

1426.092 
865.750 
1233.876 

20.792 
19.111 
11.643 

8.740 
7.558 
4.256 

26301.596 
15641.736 
10196.874 

157.660 
2029.860 
1114.922 

 
3.3. Bitki Boyu  
 

Bitki boyu bakımından melez mısır çeşitleri arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 
olmamıştır (Çizelge 2). En yüksek bitki boyu 220.533 cm ile Progen-1490 çeşidinde, en düşük bitki 
boyu ise 185.4 cm ile P-3394 çeşidinde belirlenmiştir. Diğer çeşitlerin bitki boyları ise 214-192cm 
arasında değişmektedir. Araştırıcılar bölgede 225 – 274 cm arasında değişen bitki boyları tespit 
etmişlerdir (Ayrancı 1999, Sade ve ark. 2001). 
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3.4. Yaprak Sayısı  
 

Yaprak sayısı yönüyle melez mısır çeşitleri arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli olmuştur 
(Çizelge 2). Bitkide en fazla yaprak sayısı 15 adet ile Bora çeşidinden elde edilmiş, en az yaprak 
sayısı ise 10 adet ile P-3394 çeşidinden elde edilmiştir. Diğer çeşitlerin yaprak sayıları ise 11-14 
adet arasında değişmektedir. Yaprak sayısı fazla olan çeşitler geççi ve silajlık olarak daha uygun 
oldukları ifade edilirken, araştırmamızda incelediğimiz çeşitlerin yaprak sayıları bölgedeki tanelik 
çeşitler için makul sınırlar içerisine tespit edilmiştir (Ayrancı 1999, Sade ve ark. 2001). 
3.5. Koçan Çapı 
 

Melez mısır çeşitleri arasında koçan çapı bakımından önemli farklılıklar belirlenmemiştir 
(Çizelge 2). En yüksek koçan çapları 47 mm ile Mataro ile Progen-1550 çeşitlerinde, en düşük 
koçan çapı ise 40 mm ile P-3394 çeşidinde belirlenmiştir. Diğer çeşitler ise 41-46 mm arasında 
değişmiştir.  
3.6. Koçan Uzunluğu 
 

Denemeye alınan mısır çeşitleri arasında koçan uzunluğu yönüyle önemli farklılıklar 
belirlenmemiş olup (Çizelge 2), koçan uzunlukları 12 cm ile (P-3394) – 18 cm ile (Maxima) 
arasında değişmişdir (Çizelge 3). Koçan çapı ve koçan uzunluğu genellikle koçanda tane sayısı 
üzerinden verimi etkilemektedir. 
 

Çizelge 3. Araştırmada incelenen hibrit mısır çeşitlerinde tespit edilen özelliklere ait ortalama 
değerler. 

Özellikler 
Çeşitler Çiçeklenme 

süresi (gün) 
Yaprak 
sayısı 

Tane nemi 
(%) Tane verimi Bitki boyu 

DK-585 
P-3394 
Progen-1490 
OSSK-596 
Maxima 
Mitic 
Mataro 
Progen-1550 
Bora 
OSSK-602 
DKC-6022 
Macojen 
OSSK-713 
Ant-90 
Borja 

77 c 
80 c 
78 c 

  80 bc 
77 c 
77 c 
77 c 
77 c 
77 c 

    80 abc 
  80 bc 
  82 ab 

77 c 
  83 ab 
84 a 

  11 bc 
10 c 

    12 abc 
  13 ab 

    12 abc 
  13 ab 

14 a 
   13 ab 

14 a 
   13 ab 
   13 ab 
   12 ab 
   13 ab 
   14 ab 

     12 abc 

18 e 
 19 de 
18 e 

    20 b-e 
  19 de 

    20 b-e 
    19 cde 
  19 de 
  19 de 

    21 a-d 
  19 de 

    20 b-e 
    21 abc 
  22 ab 

23 a 

      855 a-e 
      855 a-e 
      785 b-e 
      944 ab 

735 b-e 
     1037a 

907 abc 
896 a-d 

      871a-e 
      650 e 
      680 de 
      653 e 

825 a-e 
818 a-e 

      718 cde 

193 
185 
221 
203 
200 
211 
205 
209 
214 
200 
209 
211 
214 
210 
202 

AÖF 3.888 2.558 2.084 224.8 - 
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Çizelge 3. (Devam) 

Çeşitler Koçanda tane 
ağırlığı (g) 

Koçan çapı 
(mm) 

Koçan 
uzunluğu 

(cm) 

Koçanda tane 
sayısı (adet) 

Bin tane 
ağırlığı (g) 

DK-585 
P-3394 
Progen-1490 
OSSK-596 
Maxima 
Mitic 
Mataro 
Progen-1550 
Bora 
OSSK-602 
DKC-6022 
Macojen 
OSSK-713 
Ant-90 
Borja 

148 
110 
154 
141 
126 
132 
150 
142 
143 
107 
119 
119 
158 
111 
126 

44 
40 
41 
41 
41 
46 
47 
47 
47 
42 
45 
42 
45 
41 
46 

15 
12 
16 
17 
18 
14 
16 
15 
14 
14 
13 
15 
17 
15 
15 

602 
396 
361 
600 
542 
461 
537 
480 
507 
390 
443 
504 
504 
420 
473 

241 
250 
310 
248 
228 
290 
280 
293 
279 
271 
267 
232 
313 
263 
266 

 
3.7. Koçanda Tane Sayısı 
 

Koçanda tane sayısı yönüyle melez mısır çeşitleri arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 
olmamıştır (Çizelge 2). En yüksek koçanda tane sayısı 602 adet ile DK-585 çeşidinde, en düşük 
koçanda tane sayısı ise 361 adet  ile Progen-1490 çeşidinde belirlenmiştir. Diğer çeşitlerde ise tane 
sayısı 390-600 adet arasında değişmektedir. Sade (1994), Ayrancı (1999), Sade ve ark. (2001) 
bölgede mısır çeşitlerinde benzer koçanda tane sayıları belirlemişlerdir. 
 
3.8. Koçanda Tane Ağırlığı 
 

Koçanda tane ağırlığı yönüyle melez mısır çeşitleri arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 
olmamıştır. Çeşitlerin koçanda tane ağırlığı 158 g ile (OSSK-713), 107 g ( OSSK-602) arasında 
değişmiştir (Çizelge 3). Bölgede Soylu ve Sade (1995), Ayrancı (1999), Sade ve ark. (2001) 90-250 
g arasında değişen koçanda tane ağırlık değerleri tespit etmişlerdir. 
 
3.9. Bin Tane Ağırlığı 
 

Bin tane ağırlığı yönüyle melez mısır çeşitleri arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 
bulunmamıştır. Mısır çeşitlerinin bin tane ağırlıkları 313 g ile (OSSK-713) 241 g (DK-585) arasında 
değişmektdir. Tespit ettiğimiz bin tane ağırlıkları daha önceki çalışmalarda belirlenen sınırlar 
içerisinde yer almıştır (Soylu ve Sade 1995, Sade ve ark. 2001) 
 
3.10. Tane Nemi 
 

Çeşitler arasında tane nemi yönü ile istatistiki bakımdan önemli farklılıklar belirlenmiştir 
(Çizelge 2). En yüksek tane nemi % 23 ile Borja çeşidinde, en düşük tane nemi ise % 18 ile DK-
585 ve Progen-1490 çeşitlerinde belirlenmiştir. Diğer çeşitlerde tane nemi ise % 19-22 arasında 
değişmektedir. Hasat işlemi Aralık ayında yapılmasına rağmen çeşitlerin nem oranları % 15 ve 
altına inememiştir. Bu durum bölgede tane mısır yetiştiriciliği açısından kurutma tesislerininin 
kesinlikle olması gerektiğini ortaya koymuştur. 
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4. Sonuç 
 

Tanelik mısır yetiştiriciliğinin yapılmadığı Konya – Sarayönü bölgesinde incelenen 15 mısır 
çeşidi içerisinde ekonomik üretim yapılabilecek potansiyel ve çeşitlerin bulunduğu ortaya 
konmuştur. Fakat bölge için çeşit tavsiyesi için bu tür adaptasyon çalışmalarının birkaç yıl daha 
sürdürülmesi gereklidir. 

Bölgede yapılacak tanelik yetiştiricilikte vejetasyon süresinin sınırlı olmasından dolayı 
kesinlikle erkenci çeşitler üzerinde durulması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Bölgenin rakımının yüksek olmasından dolayı çeşitlerin fizyolojik olumdan sonra nem 
oranlarını hızla düşüremedikleri gözlenmiştir. Bu yüzden bölgede yapılacak tane mısır yetiştiriciliği 
kurutma tedbirleri alınarak planlanması gerekmektedir. 
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Özet 

 
Kuraklık dünyanın birçok yerinde bitkisel üretimi sınırlayan en önemli çevresel stres faktörlerinden biridir. 

Yıl içindeki yetersiz ve/veya düzensiz yağış ile yüksek sıcaklık kuraklığa neden olan temel faktörlerdir. 
Günümüzde kuraklığın tam olarak tanımı yapılamamıştır. Bunun sebebi; kuraklığın bütün özelliklerini 
kapsayan agro-meteorolojik araştırmaların yapılamamış olmasıdır. Ancak, kuraklık toleransı farklı bilim 
alanları için değişik anlamlar taşımaktadır. Örneğin, Fizyologlar; bitkilerin belirli bir yaşam periyodunda 
ortamdaki susuzluğa veya su noksanlığına karşı büyüme ve gelişmelerini önemli ölçüde aksatmadan 
sürdürebilmeleri, Yetiştiriciler; su noksanlığı olan bir çevrede bir genotipin belirli oranda verim verebilmesi, bitki 
ıslahçıları ise; kuraklık stresi altında yüksek ve kararlı verime sahip genotipleri geliştirmek şeklinde 
tanımlamışlardır. Bu derlemede, kuraklığın farklı çevrelerde ve bitki gelişimi devrelerinde etkileri ve buğday 
bitkisinde kuraklığa tolerans ıslahında kullanılan seleksiyon kriterleri ve/veya yöntemleri tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kuraklık stresi, Kuraklık, Buğday 

 
Drought Stress and Wheat 

 
Abstract 
 

Drought is one of the significant environmental factors limiting agricultural production in many countries 
of the world. Insufficient and/or irregular rainfall and high temperature through year are the main factors 
causing drought. Drought has not exactly been defined at present. The reason might be that agro-
meteorological researchers covering all properties of drought have not accomplished yet. However, drought 
tolerance has different meanings for different science branches, for instance, according to physiologists; 
sustainability of the plant growing against water shortage in a certain periods of the plants. Agronomists define 
it as relative genotype yield in an environment which has water shortage. According to plant breeders, drought 
is improving the genotypes to have high and stable yields under water deficiency stress. The effect of drought 
at different locations and at different plant growth stages, and the selection criteria and/or methods used in 
breeding of wheat against drought tolerance were discussed in this review       
 
Key Words: Drought stres, Drought, Wheat    
 
1. Giriş 

 
Çevresel streslerden kuraklık, dünyadaki tarım alanlarının büyük bir bölümünde bitkisel üretimi 

sınırlandıran en önemli faktördür. Dünya üzerindeki kullanılabilir alanlar stres faktörlerine göre 
sınıflandırıldığında doğal bir stres faktörü olan kuraklık stresi % 26’lık payıyla en büyük dilimi 
içermektedir. Bunu % 20 ile mineral stresi ve % 15 ile soğuk ve don stresi takip etmektedir. 
Bunların dışında kalan diğer tüm stresler % 29’luk bir pay alırken, yalnızca % 10’luk bir alan 
herhangi bir stres faktörüne maruz kalmamaktadır (Blum 1992). Kuraklık stresi bitkilerde birçok 
fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler cevabı indüklemekte ve buna bağlı olarak bitkiler, sınırlı 
çevresel koşullara adapte olmayı sağlayacak tolerans mekanizmaları geliştirebilmektedirler (Arora 
ve ark. 2002, Kalefetoğlu ve Ekmekçi 2005). 

Bitki ıslahı çalışmaları sayesinde, birçok bitkide suyun kısıtlı olduğu çevreler için önemli 
oranda verim artışı sağlanmıştır. Çalışmalar su noksanlığında bitkilerin fizyolojik ve moleküler 
tepkilerini anlamamıza yönelik büyük kazançlar da getirmiştir. Ancak, uygun koşullar ve stres 
koşullarında bitkilerin verimlerinin büyük değişim göstermesi hala etkisini sürdüren önemli bir 
sorundur. Farklı stres koşulları altında verim değişimini en aza indirmek ve verim stabilitesini 
artırmak gelecekte gıda üretiminin garantisi için gereklidir (Cattivelli et al. 2008).  
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Bitki ıslahçılarının temel amaçlarından birisi de kuraklık stresine toleranslı, yüksek ve stabil 
verimli genotipleri geliştirmektir. Su stresi koşulları altında tane verimi için doğrudan (direkt) seçim; 
tane veriminin düşük kalıtım, çok genle kontrol, epistasi ve önemli genotip – çevre interaksiyonu 
gibi etkiler tarafından engellenir. Ayrıca, uygun koşullar için geliştirilmiş yüksek verimli genotipler 
kurak koşullarda yetiştirildiğinde bazı kurağa dayanıklılık özelliklerini taşımadıkları için olumsuz 
etkilenirler. Bunun sonucunda, yüksek verimli dayanıksız çeşitler kurak koşullarda kurağa dayanıklı 
genotiplerden daha düşük verim vermektedir (Başer ve ark. 2005). 

Bu derlemede son yıllarda yapılmış olan ve kuraklığın bitkiler üzerindeki etkileri ile bitkilerin 
kuraklığa karşı gösterdikleri cevap ve adaptasyon mekanizmalarını aydınlatacak önemli çalışmalar 
referans olarak alınmış ve bu konudaki literatürün güncelleştirilmesi amaçlanmıştır. 
 
2. Kuraklığın Tanımı 

 
Günümüzde kuraklığın tam olarak tanımı yapılamamıştır. Bunun sebebi kuraklığın bütün 

özelliklerini kapsayan agro-meteorolojik araştırmaların yapılmamış olmasıdır. Genel anlamda 
meteorolojik bir olgu olan kuraklık; toprağın su içeriği ile bitki gelişiminde gözle görülür azalmaya 
neden olacak kadar uzun süren yağışsız dönemdir. Yağışsız dönemin kuraklık oluşturması; 
toprağın su tutma kapasitesi ve bitkiler tarafından gerçekleştirilen evapo-transpirasyon hızına bağlı 
olarak gerçekleşmektedir (Levitt 1980). Kuraklık üzerine yıllık yağışların toplamından çok, aylar 
içindeki yağışın dağılışı etkilidir (Gedik, 1997). Bununla birlikte, yağışların düzensizliği, toprak 
özellikleri, toprağın su tutma kapasitesi, kuraklığın süresi ve bitkininin gelişme dönemi gibi faktörler 
kuraklığın etkisini belirler (Sinha, 1987).  

Genel anlamda yıllık yağış miktarının 400 mm altında olduğu ya da bitki gelişiminin hızlı 
seyrettiği aylarda yeterli yağış alamayan ve toprakta nemin solma noktasında bulunduğu yerlere 
kurak bölge adı verilir. Bununla beraber kuraklık, meteorolojist, hidrolojist, ekonomist ve 
klimatolojistler gibi pek çok araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmış olup, yetiştiricilere 
göre kuraklık, topraktaki nem miktarının bitkinin solma noktasında bulunmasıdır. Kuraklığı genel 
ilkeler içerisinde, ağır (ivegen, akut) kuraklık, sürekli (kronik) kuraklık ve fizyolojik kuraklık şeklinde 
üçe ayırmak mümkündür (Eriş, 1990). 
 
3. Bitkilerde Kuraklık Stresinin Etkileri 

 
Bitkilerde kuraklık stresinin etkileri; mekanik, metabolik ve oksidatif etkiler olarak görülür.  
 

3.1. Mekanik Etki 
 

Bitki hücrelerinden belirgin su kaybı gerçekleştiği zaman bitkide turgor kaybıyla kendini 
gösteren birincil strestir (Levitt 1980). Hücreden su kaybıyla beraber, membran yapısı değişikliğe 
uğrar. Bu yeni yapıda membran lipidleri sıvı-katı fazında olduğundan daha az kinetik enerji ile 
lateral ve rotasyonal harekete sahiptir. Su kaybına bağlı olarak hücrede hacim de azalır ve plazma 
membranı hücre duvarından ayrılarak yalnız plazmodezmler aracılığıyla ilişkisini sürdürür 
(plazmoliz). Gerilim altındaki plazma membranı ve tonoplastta gerçekleşen çökme, yırtılmalara yol 
açabilir (McKersie ve Lehsem 1994). Bu zarar, normal hücresel metabolizmayı genelde kalıcı 
olarak bozar. 

 
3.2. Metabolik Etki 

 
Hücre içeriğinin büyük bir kısmını oluşturması, taşıyıcı olması, hücresel reaksiyonlar ve 

işlevler için çözücü rolü oynaması gibi fonksiyonel özelliklerinden dolayı suyun, hücreden kaybı 
durumunda, normal işleyiş devam edemez ve metabolizma bozulur. Su kaybına bağlı olarak 
gerçekleşen iyon-birikimi, membran bütünlüğünün ve proteinlerin yapısının bozulmasına yol açarak 
hücreye zarar verebilir. Su kaybı sonucunda; proteinlerin yapısında bulunan hidrofobik ve hidrofilik 
amino asitlerin su ile etkileşimleri bozulur (Kalefetoğlu ve Ekmekçi 2005) ve bu durum da protein 
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denatürasyonlarına ve enzimlerin yavaşlamasına neden olur. Kuraklık stresi sırasındaki hasarda bir 
başka faktör, DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin bozulmasıdır. 
 
3.3. Oksidatif Etki 

 
Suyun kısıtlı olduğu periyodlarda, vejetatif bitki dokularında oksidatif stresin en yaygın nedeni 

kloroplastta gerçekleşen ışık-klorofil etkileşimleri diye düşünülmektedir. Su kısıtlı hale gelirken, bitki 
daha fazla su kaybetmemek için, genelde, stomalarını kapatır; bu da fotosentezle fiksasyon için 
gerekli CO2’nin alımının kısıtlanmasına neden olur (Kalefetoğlu ve Ekmekçi 2005). Birçok türde 
kuraklık stresi altında artan O2 oluşum hızı; lipid peroksidasyonuna, yağ asidi doygunluğuna ve 
sonuçta membranların bütünüyle zarar görmesine neden olur 
 
4. Kuraklığın Bitki Morfolojisi Üzerine Etkileri 

 
Kurak şartlar altında yapraklarda meydana gelen morfolojik değişimler, genelde 

transprasyonla kaybedilen su miktarını azaltmaya; köklerde oluşan morfolojik değişimler ise 
topraktaki suyu daha yüksek bir kuvvetle absorbe etmeye yöneliktir. İlk olarak kuraklık stresi altında 
kök gelişimi hızlanır ve kökün gövdeye oranı artar. Kurak şartlarda fotosentez yavaşlar ve bunun 
sonucu olarak filiz gelişimi zayıflar. Fotosentez ürünlerinin büyük bölümü kök gelişimi için köklere 
taşınır. Böylece kök gelişimi hızlanır ve kökün gövdeye oranı artar. Örneğin, çok yıllık kserofit bir 
bitki olan Alhagi camelorum’da toprak üstü aksamı bir kaç cm iken, kökler nemli bölgeye 
ulaşabilmek için 2-3 m’ye dek uzayabilir (Öztürk ve Seçmen 1992). Kuraklık stresi altında köklerde 
meydana gelen bir diğer değişim de mantara benzer kalın bir doku tabakasıyla örtülmeleridir. Bu 
tabaka, alttaki canlı hücreleri, kurak ve sıcak toprağın etkisinden korumaktadır. Kuraklık 
durumunda toprak üstü organlardan köklere çözünebilir karbonhidratlar taşınır. Böylece köklerin 
ozmotik basınçları artarak su emme güçleri yükselir. Bitkilerdeki yaprak yüzey genişliği arttıkça su 
kaybı da artar. Bitkiler su kaybını azaltabilmek için yapraklarını dökmek suretiyle total yaprak 
alanlarını azaltmaya çalışırlar. Bu durum özellikle çöl bitkilerinde çok sık görülmektedir. Yaprak 
büyümesi kuraklık stresine karşı oldukça hassastır. Kısa süreli kurak periyotlar bile yaprak 
büyümesini yavaşlatır. Bu durum fotosentezin azalmasıyla ilişkilidir. Kuraklık stresine bir tepki 
olarak bitkide yaprakların üzeri sık tüylerle kaplanır. Bu tüyler, alttaki hücrelerin sıcaklığını 1-2 °C 
düşürerek, transprasyon hızını azaltır. Ayrıca yaprak üzerinde mumsu bir tabaka oluşur, bu kütikula 
tabakası güneş ışınlarını yansıtarak sıcaklığın etkisini azaltır ve böylece transprasyon hızı kesilir 
(Göksoy ve Turan 1991). Kurak periyotta bazı otsu bitkiler yapraklarını kurdele şeklinde kıvırır. 
Böylece transprasyon yapan yüzey azaltılmış olur. 
 
5. Kuraklığın Bitki Fizyolojisi Üzerine Etkileri 
5.1. Osmotik Düzenleme 

 
Kuraklık stresine maruz kalan bitkiler, hücre turgorlarını koruyabilmek için hücreleri içinde bazı 

organik çözeltileri biriktirmek suretiyle osmotik potansiyellerini düzenlemeye çalışırlar. Kuraklık 
stresi altında çözelti artışının başlıca kaynağı olarak çözünebilir karbonhidratlar ortaya çıkar, 
özellikle glikoz, sakkaroz gibi çözünür şekerler ve malate birikir. Bunlar dışında K, şeker alkolleri ve 
bazı organik asitler de osmotik düzenleyici olarak birikir. Bu şekilde çözelti birikimi osmotik 
düzenleme olarak adlandırılmaktadır. Osmotik düzenlemenin derecesi üzerine bitkilerin yaşı, 
özellikle generatif gelişme dönemi etkili olmaktadır. Çiçeklenme öncesine kadar bitkide, osmotik 
düzenleme yavaş seyretmekte, çiçeklenmede sonra ise hızlanmaktadır (Çırak ve Esendal 2006). 
 
5.2. Stomatal Hareket 

 
Kuraklık stresi bitkide stoma hareketleri üzerine de etkide bulunmaktadır. Stomaların bitki 

fizyolojisindeki önemi yaprağın hücreler arası boşluğu ile atmosfer arasındaki gaz alışverişinin 
sağlanmasından ve su buharı çıkışına izin vermesinden kaynaklanır. Kuraklık stresi altında 
bitkilerde stomaların kapanmasını kontrol eden iki mekanizma gelişmiştir. Bunlar, hormonal kontrol 
ve iyon kontrolü mekanizmalarıdır. Kuraklığa maruz kalan bitkilerin hücrelerinde absisik asit (ABA) 
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miktarının arttığı bilinmektedir. ABA kurak şartlarda stomaların kapanmasını sağlayan bir 
hormondur. Kuraklık stresine uğrayan bitkilerde stoma hücrelerinde ABA miktarı artmakta, bunun 
sonucu olarak suda çözünmeyen nişasta oluşmakta ve K iyonu azalmaktadır. Böylece osmotik 
basıncı azalan stoma hücreleri turgorunu kaybederek kapanmaktadır. Bu mekanizma, hormonal 
kontrol olarak adlandırılır. Stoma hücrelerindeki K iyonu miktarı da stoma hareketleri üzerine etkide 
bulunmaktadır. Bitki turgor durumunda iken stoma hücrelerine bitişik hücrelerden K iyonları alınır. 
Böylece ozmotik basıncı artan stomalar açılır. Bitkide turgor sona erdiğinde ise stoma 
hücrelerindeki K iyonları tekrar bitişik hücrelere geçer ve bu şekilde ozmotik basıncı azalan stoma 
hücreleri turgorunu kaybederek kapanır. Bu mekanizma da iyon kontrolü olarak adlandırılır (Lang 
ve et., 1994). 
 
5.3. Protein Metabolizmasındaki Bozukluk 

 
Kuraklık zararı sadece su kaybından değil, aynı zamanda protein kaybından da meydana 

gelir. Kuraklık stresi ile bitkide protein metabolizmasında bir bozukluk meydana gelmektedir. Bu 
bozukluk proteinlerin parçalanması ve protein sentezinin azalması şeklinde görülür. 

Proteinlerin parçalanmasıyla dokularda aminoasitler birikir, enzim kayıpları ortaya çıkar, ABA 
artar ve en önemlisi NH3 gibi toksik bir bileşik ortaya çıkar. NH3 bitkide metabolik dengenin 
bozulmasına neden olduğu gibi, suyun yukarı doğru taşınmasına da engel olarak iki yönlü zarar 
verir. Protein metabolizmasındaki bozukluk, öncelikle nükleik asit (NA) metabolizmasındaki 
bozukluğa bağlıdır. Kuraklık stresiyle artan RNase enzim aktivitesi NA parçalanmasına neden 
olduğu gibi ribozomları tutan messenger RNA’yı da tahrip ederek poliribozom içeriğini azaltır. 
Ayrıca kuraklık stresi altında pek çok bitki de NA sentezinin azaldığı belirlenmiştir. İşte, nükleik asit 
metabolizmasındaki bu gibi bozukluklar sonucu protein sentezi azalmaktadır. Kuraklık stresi ile 
protein kayıplarının ilki ribulos bifosfat karboksilas (RuBPCase) enziminin parçalanmasıyla ortaya 
çıkar. Bu enzim yaprakların başlıca çözünür proteini olup, CO2 fiksasyonunda anahtar bir enzimdir 
(Lang ve et., 1994). 
 
5.4. Nitrat İndirgenme Aktivitesi 

 
Bilindiği gibi bitkiler topraktan azotu NH4

+ ve NO3
- formlarında alırlar. Nitrat (NO3) ve Amonyum 

(NH4) formlarındaki azot, bitki bünyesinde indirgenerek NH2 formuna dönüştürülür. Daha 
sonraindirgenmiş azot yağ asitleriyle birleşerek aminoasitleri oluşturur. Aminoasitlerin birleşmesiyle 
de proteinler meydana gelir. Kuraklık stresiyle NO3 halindeki azotun bitkiler için yarayışlı forma 
dönüştürülmesi engellenir. Nitrat indirgenme aktivitesinin azalması Nitratı indirgeyen enzim 
aktivitesinin azalmasıyla olur. 
 
5.5. Hormonal Dengenin Değişmesi 

 
Kuraklık stresi altında bitkilerde hormonal dengelerde bir takım değişiklikler meydana gelir. 

Hormonların işlevleri kısaca şöyledir: ABA, stomaların kapanmasını sağlayan bir hormondur. 
Ayrıca protein, RNA ve DNA’nın çeşitli aşamalarda sentezlenmesini önler. Etilen ise 

olgunlaşma üzerine etkili olan bir hormondur. Bu hormonlar gelişmeyi önledikleri gibi, yaprakların 
yaşlanmasına da sebep olurlar. Kuraklık stresi durumunda bu iki hormonun seviyesi yükselir ve 
bitki de yaşlanma başlar. Sitokininler yaprakların yaşlanmasını önleyen hormonlardır. Gibberellik 
asit (GA) büyüme ve olgunlaşma üzerine etkin olup stomaların geç kapanmasında rol oynar. İndol 
asetik asit (IAA)’in kesin olarak hücre uzamasında etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca IAA yeni RNA 
ve protein sentezini de sağlamaktadır. Kuraklık stresi altında sitokininlerin, GA’nın ve IAA’nın 
miktarları azalmaktadır. 
 
5.6. Fotosentezin Azalması 

 
Kurak şartlarda bitkide fotosentez büyük oranda azalmaktadır. Fotosentez kabiliyeti o bitkideki 

toplam yaprak alanı ve her yaprağın fotosentez aktivitesi ile belirlenir. Kuraklık stresi ile toplam 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

786 

yaprak alanı azalmakta ve dolayısıyla fotosentez yavaşlamaktadır. Kuraklık stresi altında 
fotosentezin duraklaması, fotosentezin stomalar tarafından kontrolü ve stomalar dışındaki 
faktörlerce kontrolu olarak iki şekilde olur. Kuraklık stresi altında fotosentezdeki ilk azalma 
stomaların kapanması ve CO2 absorbsiyonunun azalmasıyla ortaya çıkar. Bitki, su kaybını önlemek 
amacıyla stomalarını kapattığında fotosentez için gerekli CO2’nin alımı da önlenmiş olur. Ayrıca 
kuraklık stresi durumunda hücreler arası boşluk direnci de artarak buralarda CO2 birikimine mani 
olunur. Yaprakların bu iki farklı tepkisi fotosenteze karşı yaprak direnci olarak adlandırılır. 
Fotosentez stomalar dışındaki bazı faktörler tarafından da azaltılır. Bu da çoğunlukla kroloplast ile 
ilgili faktörlerdir. Kroloplastların özellikle stroma adı verilen bölgesinde CO2’yi fiske eden ve 
indirgeyerek organik bileşiklere dönüşmesini sağlayan rübuloz bifosfat karboksilas (RuBPCase) 
gibi enzimler bulunmaktadır. Su kaybı ile biyo-kimyasal reaksiyonlar sonucu RuBPCase enzimi 
azalmakta, dolayısıyla CO2 fiksasyonu sekteye uğramaktadır. Başlangıçta fotosentez stomatal 
fatörler tarafından azaltılmakta ise de, kuraklık stresinin devam etmesi veya şiddetinin artmasıyla 
kroloplast ve enzim aktivitesi depresyona uğramakta, bundan dolayı fotosentez stomalar dışındaki 
faktörler tarafından azaltılmaktadır. Ayrıca kuraklığın ileri safhalarında mezofil hücrelerinin hücre 
duvarının difizyon direnci artmakta ve böylece mezofil hücrelerine CO2 girişi önlenmektedir. 
Fotosenteze karşı kroloplastlardaki bir takım metabolik bozukluklar ve mezofil hücrelerinin hücre 
duvarlarında oluşan değişim sonucu meydana gelen direnç de mezofil direnci olarak adlandırılır. 
 
6. Buğdayın Kuraklığa Dayanımı 

 
Her bitkinin kuraklığa tepkisi farklı büyüme devrelerine göre değişmektedir. Ancak,  çoğu kez 

bitkilerin çiçeklenme döneminin hemen öncesi ve çiçeklenme dönemi su stresine en hassas olduğu 
dönemlerdir. Hem dünyada, hem de ülkemizde buğdayın veriminin artırılması zorunluluktur. 
Özellikle 1970’li yıllardan sonra buğdayda cücelik geninin bulunması ve bunun sonucunda da hasat 
indeksinin artması ile sonuçlanan verim artışı, günümüz şartlarında çok daha zordur (Richards 
2000). Bununla birlikte, su stresi koşulları altında tane verimi için doğrudan seçim; tane veriminin 
düşük kalıtım göstermesi, çok genle kontrol edilmesi, epistasi ve önemli genotip – çevre 
interaksiyonu gibi sorunlar nedeniyle engellenmektedir. Ayrıca elverişsiz şartlarda, özellikle de su 
stresinin olduğu yerlerde buğdayın verimi ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye hatta bölge içinde bile 
değişkenlik göstermektedir. Son yıllarda geliştirilen modern çeşitlerin elverişli koşullarda ekimi daha 
hızlı artarken, su stresinin bulunduğu alanlarda daha yavaş olması (Evans 1998), kurak şartlar için 
geliştirilecek çeşitlerin ayrı bir ıslah programı kapsamında değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.  

Su stresi olan çevrelerde buğdayda tane verimi için ıslahta dikkate alınması önerilen indirekt 
seçim kriterleri morfolojik, fizyolojik, metabolik özellikler ile çeşitlere ait yapılar Çizelge 1’de 
verilmiştir (Blum 1998, Trethowan ve ark. 2002, Toker ve Çağırgan 2005). 

Sinha ve ark. (1987), kurak koşullar için bir buğday genotipinin taşıması gereken özellikleri şu 
şekilde özetlemişlerdir;  
• Kardeşlenme tipi (az kardeşlenme özelliğine sahip olmalı), 
• Başlangıç büyümesi hızlı, çiçeklenmeye kadar yaklaşık 500 g /m2 kuru madde üretmeli, 
• Çiçeklenme safhasında yeterli yaprak alanına sahip olmalı, çiçeklenmeden sonra 300 g/m2 

den daha fazla kuru madde üretmeli, 
• Metre karede 250 – 300 başağa sahip olmalı, 
• Başak başına her bir tanenin ağırlığı 40 mg olacak şekilde ortalama 35-40 tane içermeli, 
• Erkenci ya da orta olum süresine sahip olmalı ve orta-uzun ve uzun bitki boyuna sahip 

olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 787

Çizelge 1. Buğday’da tane verimi için ıslahta dikkate alınan kriterler. 

Morfolojik özellikler Fizyolojik özellikler Metabolik 
özellikler 

Çeşitlere ait 
özellikler 

*Büyük tohumluluk (bin tane 
ağırlığı ile tane verimi 
arasında önemli ilişkiler 
vardır). 
*Koleoptil uzunluğu (koleoptil 
uzunluğu fazla olan çeşitler 
tercih edilmedir) 
*Kılçıklılık (kılçıklı çeşitlerin 
kuraklığa daha toleranslı 
olduğu belirtilmeiştir) 
*Tüylülük ve mumluluk (bir 
çok çalışmada tüylü ve 
mumlu yapıya sahip çeşitler 
kuraklığa daha toleranslıdır 
ancak mumluluğun kuraklığa 
direnç için önemli olmadığı da 
belirtilmektedir) 
*Yaprak alan indeksi (küçük 
olanlar tercih seçilmelidir) 
*Kök uzunluğu, derinliği ve 
ağırlığı (kök uzunluğu ve 
derinliği fazla olan bitkiler 
bulunduğu ortamdaki sudan 
daha iyi yararlanabilmektedir) 
*Yaprağın gövde ile yaptığı 
açı ve yaprağın şekli (ışıktan 
daha iyi yararlanacak şekilde 
olması önemlidir) 
*Kutikular direnç (direnci 
yüksek olanların tane verimi 
ile olumlu korelasyon 
gösterdiği belirtilmektedir) 
*Çiçek sapı (pedinkula) 
uzunluğu (stres koşullarında 
çiçek sapı uzun olanlar tane 
verimi ile olumlu ilişki 
göstermektedir) 
*Bitki boyu (orta –uzun ve 
uzun boylu çeşitlerin stres 
şartlarında daha verimli 
olduğu belirtilmektedir)  

*Yaprak kıvrılması veya 
katlanması (stres 
koşullarında yapraklarını 
katlayan çeşitler kuraklığa 
daha toleranslıdır) 
*Osmotik düzen veya 
dengeleme (su stresinin 
artması durumunda 
bitkinin bazı kısımlarında 
osmotik dengeleme ile 
bitki büyümesine devam 
edebilmektedir 
*Stoma düzeni ve stoma 
iletkenliği (fotosentezin 
etkinliği açısından 
önemlidir) 
*Yaprak genişliği ve alanı  
*Yaprak yaşlanması ve 
kuruması 
*Yaprak su potansiyeli 
*Yaprak solüsyon içeriği 
*Yaprak turgor potansiyeli 
*Hasat indeksi 
*Sınırlı kardeşlenme 
*Vernalizasyon ihtiyacı 
*Olgunluk süresi 
*Yaprak nispi su içeriği 
*Canopy sıcaklığı 
*Hızlı vejetatif büyüme 
*Toprak yüzeyini erken 
kapatma durumu 
*Sap rezervleri ve 
hareketi için iyi kapasite 
*Yüksek başak fotosentez 
kapasitesi 
*Sıcaklık toleransı 
*Tane dolum oranı 
*Karbonhidrat taşınımı 

*Protein sentezi 
ve prolin birikimi 
*Betain birikimi 
*Absisik asit 
seviyesi 
*Karbon izotop 
ayrımı 
 
 

*Heterojenlik  
*Heterozigotluk 
 
 

 
7. Sonuç 

 
Bitkilerde su stresi durumunda üç faktör önemlidir; birincisi; bitkinin su durumunu muhafaza 

etmesi ve solgunluk gibi su noksanlığının tipik simptomlarının geciktirilmesi, ikincisi; bitkide su 
durumu düşük olduğunda bitki fonksiyonlarının devam etmesi ve üçüncüsü; stresten sonra bitki 
fonksiyonlarının ve bitki su durumunun eski haline dönmesidir. Kuraklık stresine bitkilerin uyumu 
zamana bağlıdır. Bu durum hem kuraklık hem de  tuz stresi için önemlidir (Babu ve ark. 1999).  

Son yıllarda stres koşullarında başarılı olabilecek ve kuraklık stresinde başarılı şekilde 
yetiştirilebileceği düşünülen transgenik bitkilerin geliştirildiği ve bu çalışmaların hızla devam ettiği 
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belirtilmektedir (Cattivelli et al. 2008). Gen aktarım teknikleri ile kuraklık stresine tolerans gösteren 
ve belirli bitkilerden isole edilen genlerle bu çalışmalar sürmektedir. DREBs/CBFs; ABF3, SNAC1, 
OsCDPK7, Farnesyl-transferase (ERA1) ve ERECTA genleri bitkilerde bu stresi azaltıcı yada 
önceliyici genler olduğu belirlenmiş ve gelecekte kuraklığa tolerans ıslahında başarılı olacağı 
düşünülmektedir (Cattivelli et al. 2008). 

Stres koşulları için değerlendirilmesi gereken genetik kaynakların başında yerel populasyonlar 
ve yakın akraba türler ile yapılacak kombinasyonlar gelmektedir (Toker ve Çağırgan 1995,  Araus 
et al. 2002,  Cattivelli et al. 2008). Düşük verim koşullarında, yüksek tane verimi için yapılan 
seleksiyonların, yüksek verim koşullarında yüksek tane verimi için yapılan seleksiyonlardan daha 
etkili olduğu belirtilmektedir. 
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Kuru Koşullara Uygun Tahıl ve Macar Fiği Karışımlarının Belirlenmesi 
 
 

Şaban IŞIK,  Ahmet GÜNEŞ  Seydi AYDOĞAN 

 
 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya 
 
Özet 
 

Bu araştırma, kuru şartlarda 2005-2006 (15 Ekim 2005 – 25 Mayıs 2006 ) yılı ana ürün sezonunda iki 
karışım oranı kullanılarak [ % 20 ve % 40 tahıl (arpa ve tritikale)+ % 60 ve % 80 Macar Fiği (Tarm Beyazı-98, 
A-1, A-2, Populasyon) ] en uygun tahıl + macar fiği karışımını belirlemek amacıyla, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak, Konya Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 
kurulmuştur. Araştırmada, en yüksek yeşil ot verimini (1652 kg/da) % 40 arpa (Karatay-94) + % 60 Macar fiği ( 
Populasyon) karışımından, en yüksek kuru ot verimini (766 kg/da) % 40 Arpa (Karatay-94) + % 60 Macar Fiği  
(Tarm Beyazı- 98 ) karışımından, en yüksek ham protein oranı ise (% 16.90 ) % 20 Tritikale (Tatlıcak-97) + % 
80 Macar fiği ( Tarm Beyazı-98 ) karışımından olarak elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Arpa, Tritikale, Macar fiği, Karışım, Yeşil ot verimi, Kuru ot verimi, Ham protein oranı  
 
Determination of Mixtures of Cereals with Hungarian Vetch Recommendable 

for Rain-Fed Conditions 
 
Abstract 
 

This study was carried out to determine mixtures of cereals with Hungarian vetch recommendable for 
rain-fed conditions of Central Anatolian Region of Turkey, using 2 types of mixtures [cereals of 20 and 40 % 
(barley and triticale) + Hungarian vetch of 60 and 80 %], during the 2005-2006 season (from October 15 of 
2005 to May 25 of 2006). Experimental layout was a randomized complete block design with 3 replicates. In 
this study, a mixture of Hungarian vetch (Population)  of 60 % with barley (Karatay-94) of 40 % gave the 
highest hay production (1652 kg/da), while a mixture of Hungarian vetch (Tarm Beyazı- 98)  of 60 % with 
barley (Karatay-94) of 40 % gave the highest dried herbage production (766 kg/da). On the other hand, a 
mixture of Hungarian vetch (Tarm Beyazı- 98)  of 80 % with triticale (Tatlıcak-97) of 20 % gave the highest raw 
protein ratio.  
 
Key Words: Barley, Triticale, Hungarian vetch, Mixture, Forage yield, Dry matter yield, Crude protein rate 

 
1. Giriş 

 
Artan nüfusun yarattığı talep, toplumun dengeli beslenmesi için hayvansal protein üretiminin 

artırılması gereği ve hayvansal ürünlerin dış satım potansiyelinin bulunması hayvancılığın önemini 
artırmıştır (Karabulut, 1982). Ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunu hayvan varlığımızın yüksek 
olmasına karşılık, kaliteli kaba yem açığımızın fazla olmasıdır. Ülkemizde, 9.9 Milyon büyükbaş ve 
31.9 Milyon küçükbaş hayvan (Anonymous, 2002), yaklaşık 10.5 milyon B.B.H.B. (1 B.B.H.B. = 500 
kg) mevcuttur. Buna göre, yıllık kaba yem ihtiyacımız 50-55 milyon tondur. Ülkemizde yıllık yaklaşık 
24–25 milyon ton kaba yem elde edilmektedir. İhtiyacımız göz önüne alındığında yaklaşık 25–30 
milyon ton kaba yem açığımız bulunmaktadır (Güneş, 2002).   

Ülkemiz yem açığının azaltılmasında fiğ  (Vicia sp.) ve yem bezelyesi (Pisum arvense L.) gibi 
tek yıllık baklagil yem bitkileri büyük önem taşımaktadır. Bu bitkilerin yetiştirilmelerinde yatma 
problemi ile karşılaşılmaktadır. Bu durum ot verimi ve kaliteyi düşürmenin yanında hasadında zor 
olmasına sebebiyet vermektedir. Bu sebeplerden dolayı özellikle fiğ çeşitleri gibi baklagil yem 
bitkilerinin bir tahılla karışım halinde yetiştirilmesi ile bu güçlükleri ortadan kaldırmak mümkün 
olabilmektedir. Bununla beraber karışımlardan elde edilen yemler saf ekimden elde edilen yemlere 
göre protein ve karbonhidrat içeriği bakımından daha dengelidir (Acar, 1995). Karışımdaki 
tahılların, kardeşlenme özelliklerinden dolayı birim alandaki bitki sıklığını artırdığını (Walton, 1975), 
macar fiği ile yetiştirildiğinde  2/3 ünün macar fiği, geriye kalan 1/3 ünün ise tahıl olabileceğini 
belirtmişlerdir (Tosun, 1974). 
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Munzur (1982), Ankara’da tahıl ve fiğ türlerini saf olarak ve % 80, 60, 40, 20 karışım 
oranlarında ele almıştır. Karışımlarda kuru ot verimleri 317.3 - 453.4 kg/da arasında değişen 
değerler verdiği belirlenmiştir. Karışımların sonbaharda ekilmesini ve  % 40 tahıl-% 60 fiğ  veya % 
20 tahıl-% 80 fiğ şeklinde olması gerektiğini  bildirmektedir.  

Tritikalenin protein içeriğinin buğday, çavdar, yulaf ve arpadan daha yüksektir (Varunghese 
and all. 1987). Uçar (1991) macar fiğinden 120-257 kg/da arasında kuru ot verimi, Keskin ve ark. 
(1999) 3:1 oranında macar fiği-arpa karışımında, yeşil ot verimini 825.30-1539.90 kg/da, kuru ot 
verimini 249.30-444.70 kg/da arasında, saf arpada ise 1315.70 kg/da yeşil ot verimi,  439.70 kuru 
ot verimi, Hoffmann and all. (2004) tritikale-Macar fiği karışımından 4519 kg/da yeşil ot verimi elde 
etmişlerdir. Karadağ ve Büyükburç (2004), macar fiği ve tritikale karışımlarında, saf macar fiğinde,  
% 75 macar fiği-% 25 tritikale karışımında, % 50 macar fiği-% 50 tritikale karışımında, saf 
tritikalede, ham protein oranını sırasıyla % 16.87,  10.28, 9.48, 8.09, Balabanlı and Türk (2006) saf 
macar fiği, arpa ve % 75 macar fiği-% 25 arpa karışımında sırasıyla; yeşil ot verimini 1694.80, 
2554.90, 2287.30 kg/da olarak tespit etmişlerdir. Süzer ve  Demirhan (2005) 3:1 oranda macar fiği-
tritikale ve macar fiği-arpa karışımlarından sırasıyla; yeşil ot verimini 4580.50, 3068.70 kg/da, kuru 
ot verimini 888.90-698.20 kg/da, saf Macar fiğinde ise bu değerleri 3115.90 kg/da, 608.90 kg/da 
olarak, Gummadov ve Acar (2007) % 35 arpa ve tritikale-% 65 Macar fiği karışımlarını, macar fiği-
arpa karışımında yeşil ot verimini 4072.22-4375 kg/da, kuru ot verimini 1016.66-1091.66 kg/da, 
ham protein oranını % 10.86-11.86, macar fiği-tritikale karışımında ise bu değerler sırasıyla 
3333.33-3794.44 kg/da, 855.55-936.11 kg/da, % 10.72-11.74 arasında değişen değerlerde elde 
ettiklerini bildirmişlerdir.  

Araştırmanın sonunda Konya yöresi ve bu yöreye yakın çevre şartlarına sahip  kuru yerler için 
arpa ve tritikale ile macar fiği karışımlarının ot amaçlı yetiştirilmesinde en uygun karışım oranının 
belirlenmesi amaçlanmaktadır.  
 
2. Materyal ve Yöntem  

 
Deneme materyali olarak bir adet tescilli arpa (Karatay-94) ve bir adet tritikale (Tatlıcak-97) ile 

3 adet (Tarm Beyazı-98, Macar A-1 ve Macar A-2 ) tescilli macar fiği çeşitleri ve 1 adet macar fiği 
popülasyonu kullanılmıştır. Deneme ‘Deneme Tesadüf Blokları Deneme Deseni’ne göre üç 
tekerrürlü olarak kuru şartlarda Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme 
arazisinde kurulmuştur. Deneme tarlası buğday-nadas ekim nöbetinden sonra ilk olarak pullukla 
sürülüp, üzerinden diskharrow geçirildikten sonra ekime hazır hale getirilmiştir. Parseller,    5 m x 
1.6 m = 8m2 ebatlarında tertip edilmiş olup karışımlar, deneme mibzeri ile 20 cm sıra aralığında 8 
sıra halinde 3-4 cm derinlikte, 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ekimle birlikte dekara  3 kg 
azot(N), 8 kg fosfor  P2O5 saf madde  hesabıyla gübre (DAP % 18-46) verilmiştir. Denemenin 
hasadında macar fiği baz alınmış olup, ilk baklaların oluşmaya başladığı dönemde (15 Mayıs)  
yapılmıştır. Karışım, türlerin saf ekim normlarına göre karışıma girecekleri oran üzerinden hesap 
edilerek hazırlanmıştır. Denemede kullanılacak tahıl ve baklagil türlerine göre oluşturulan karışım 
oranları ve tohumluk miktarları aşağıda verilmiştir. 

 
Arpa ( Hordeum vulgare L. ) ve Triticale ( Triticosecale Wittmac. )   = 18 kg/da      
 
Macar Fiği ( Vicia pannonica Crantz. ) = 10  kg/da 

 

Tahıllar Oran (%) Macar Fiği Oran (%) 
Arpa 20, 40 Tarm Beyazı 80, 60 
Arpa 20, 40 Populasyon 80, 60 
Arpa 20, 40 Macar A-1 80, 60 
Arpa 20, 40 Macar A-2 80, 60 
Tritikale 20, 40 Tarm Beyazı 80, 60 
Tritikale 20, 40 Populasyon 80, 60 
Tritikale 20, 40 Macar A-1 80, 60 
Tritikale 20, 40 Macar A-2 80, 60 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 791

Denemenin kurulduğu arazinin toprağı killi-tınlı yapıda, organik madde oranı düşük, tuzsuz ve 
hafif alkalin bir yapıya sahiptir. Denemenin yürütüldüğü yetiştirme sezonu boyunca (15 Ekim 2005 
– 15 Mayıs 2006) aylık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri yaklaşık olarak uzun yıllar ortalamasına 
yakın olarak seyretmiş olup, Nisan ayındaki yağış değeri (53.4 mm), uzun yıllar ortalamasının (29.2 
mm ) oldukça üstündedir. Deneme süresince aşağıdaki ölçüm ve analizler yapılmıştır. Ham protein 
oranlarının tespiti ile ilgili analiz Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 
yapılmıştır. 
 
2.1. İncelenen Özellikler  
 

Yeşil ot verimi (kg/da) : Her parselde, parsel kenarlarından birer sıra, parsel başlarından da 
birer metre kenar tesiri olarak atıldıktan sonra geriye kalan alan (4m x 1,5 m = 6 m2 ) hasat 
edilmiştir. Her parselden elde edilen yeşil ot tartılarak parsel verimi gram olarak tespit edilmiş ve 
parselin yeşil ot verimi dekara kg olarak çevrilmiştir.Kuru ot verimi (kg/da) : Biçilen her parselden 
0,5 kg’lık yeşil ot numunesi önce gölgede daha sonra kurutma dolabında 70 C0  de 48 saat 
kurutulmuş, ve tartılmış kuru ot yüzdesi tespit edilmiştir. Bu değerlerden de dekara kuru ot verimi 
hesaplanmıştır. ( Akyıldız, 1984). Ham protein oranları (%) : Kuru madde veriminin belirlendiği 
numunelerden ham protein tayini için her parsele ait örnekler alınmış ve Kjeldalh metodu ile toplam 
azot oranı tespit edilmiştir. Bu oran 6.25 protein faktörü ile çarpılarak, ham protein oranları 
bulunmuştur (Akyıldız, 1984).  
 
2.2. İstatistiki Analiz ve Değerlendirmeler :  

 
Araştırmadan elde edilen değerler, “Tesadüf Blokların Deneme Deseni’’ göre varyans 

analizine tabii tutulmuş, incelenen özelliklere ait ortalamalar ise“AÖF’’ önem testine göre 
gruplandırılmıştır. Buna göre aynı gruba giren ortalamalar aynı harflerle, birbirinden farklı 
ortalamalar ise farklı harflerle gösterilmiştir (Yurtsever, 1984; Düzgüneş ve ark.,1987). 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Yeşil Ot Verimi  
 

Arpa ve tritikalenin macar fiği ile karışımlarının yeşil ot verimlerine ait değerler Çizelge 1’de 
verilmiştir. Araştırmada yeşil ot verimi bakımından karışımlar arasındaki farklar istatistikî olarak (P< 
0.01) önemli bulunmuştur. Çalışmada, en yüksek yeşil ot verimi 1652.10 kg/da % 40 arpa - % 60 
macar fiği (Popülasyon ) karışımından, en düşük yeşil ot verimi 803.50 kg/da macar fiği (A-2) saf 
ekiminden olarak elde edilmiştir. Karışımların yeşil ot verimi, karışımdaki tahıl oranının artmasıyla 
birlikte artışlar göstermişştir. Ayrıca, arpa-macar fiği karışımlarının, tritikale-macar fiği karışımlarına 
göre daha yüksek değerler verdiği belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen yeşil ot verimi değerleri 
(803.50-1652.10 kg/da), yapılan diğer araştırmalardan, Keskin ve ark. (1999)’nın (825.30-1539.90 
kg/da) elde ettiği yeşil ot değerleriyle paralel, Hoffmann ve ark. (2004)’nın 4519 kg/da, Balabanlı 
and Türk (2006)’ün 1694.80, 2554.90, 2287.30 kg/da, Süzer ve  Demirhan (2005)’ın 4580.50, 
3068.70 kg/da, 3115.90 kg/da, Gummadov ve Acar (2007)’ın macar fiği-arpa karışımında 4072.22-
4375 kg/da, macar fiği-tritikale karışımında 3333.33-3794.44 kg/da arasında elde ettikleri değerlerin 
altında tespit edilmiştir.  

 
3.2. Kuru Ot Verimi  
 

Arpa ve tritikalenin macar fiği ile karışımlarının kuru ot verimlerine ait değerler Çizelge 1’de 
verilmiştir. Araştırmada kuru ot verimi bakımından karışımlar arasındaki farklar istatistiki olarak 
(P<0.01) önemli bulunmuştur. Araştırmada, en yüksek kuru ot verimi (755.40 kg/da) % 40 arpa - % 
60 macar fiği (Tarm Beyazı-98) karışımından, en düşük kuru ot verimi ise (246.40 kg/da)   Macar 
fiği (A-2)  ekiminden elde edilmiştir. Yeşil ot veriminde olduğu gibi, karışımların kuru ot verimi 
incelendiğinde karışımdaki tahıl oranının artmasıyla birlikte kuru ot verimlerinin de yükseldiği 
gözlenmiştir.  

Araştırmada elde edilen kuru ot verimi değerleri 246.40-755.40 kg/da arasında değişirken,  
Uçar (1991)’ın 120-257 kg/da arasında tespit ettiği kuru ot verimi değerlerinin üzerinde, Munzur 
(1982)’un 317.3 - 453.4 kg/da, Keskin ve ark. (1999)’nın 249.30-444.70 kg/da arasında belirledikleri 
kuru ot verimi değerleriyle uyuşum içinde, Süzer ve  Demirhan (2005)’nın 888.90-698.20 kg/da, 
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Gummadov ve Acar (2007)’ın macar fiği-arpa karışımında 1016.66-1091.66 kg/da, macar fiği-
tritikale karışımında 855.55-936.11 kg/da arasında değişen değerlerde elde ettikleri kuru ot verimi 
değerlerinden daha düşük olarak belirlenmiştir. 

 
Çizelge 1. Tritikale+macar fiği ve arpa+macar fiği karışımlarının yeşil ot, kuru ot verimleri ve ham 
protein oranlarına ait ortalama değerler ve önemlilik testi sonuçları 

Karışımlar Yeşil Ot Verimi 
(kg/da) 

Kuru Ot Verimi 
(kg/da) 

Ham Protein 
Oranı (%) 

Arpa 1514.80   ab 681.70  ab 12.57   k 

Tritikale 1483.60    a-c 628.10  a-d 13.87   hı 
Macar Fiği (A-1) 874.60     hı 265.30   h 21.23   b 

Macar Fiği (A-2) 803.50     ı 246.40   h 21.40   b 
Macar Fiği (Popülasyon) 980.80     g-ı 320.40   gh 22.99   a 
Macar Fiği (Tarm Beyazı-98)  1195.00   c-g 386.40   f-h 23.27   a 
%40 A -%60 MF (A-1) 1412.70   a-e 645.10   a-d 13.18   ı-k 
%40 A -%60 MF (A-2) 1423.80   a-d 654.90   a-c 12.62   jk 
%40 A -%60 MF (Popülasyon) 1652.10   a 704.90   ab 13.46   h-j 
%40 A -%60 MF (Tarm Beyazı-98) 1573.80   ab 755.40   a 13.00   jk 
%40 T -%60 MF (A-1) 1512.30   ab 705.70   ab 14.19   gh 
%40 T -%60 MF (A-2) 1311.00   b-f 590.00   b-e 15.24   ef 

%40 T -%60 MF (Popülasyon) 1389.70   a-f 583.70   b-e 14.88   e-g 

%40 T -%60 MF(Tarm Beyazı-98) 1294.60   b-f 543.70   b-f 14.79   fg 
%20 A -%80 MF (A-1) 1318.30  b-f 602.00   a-e 12.89   jk 
%20 A -%80 MF (A-2) 1207.90  c-g 527.40   b-f 14.26   gh 
%20 A - %80 MF (Popülasyon) 1451.30  a-d 662.70   a-c 15.72   de 
%20 A - %80 MF(Tarm Beyazı-98 1290.80  b-f 628.20   a-d 15.42   ef 

%20 T - %80 MF (A-1) 1126.40  e-h 469.30   d-h 16.55   cd 
%20 T - %80 MF (A-2) 1156.90  d-h 428.00    e-g 15.60   ef 

%20 T - %80 MF (Popülasyon) 1112.50  f-h 504.30   c-f 16.85   c 

%20 T - %80 MF(Tarm Beyazı-98) 1421.60  a-e 620.80   a-d 16.90   c 

Ortalama 1295.82 553.42 15.95 

DK (%) 13.92 ** 19.15 ** 12.60 ** 

AÖF (0.05) 297.26 174.60 0.86 
** : p < 0.01   A : Arpa   T : Tritikale    MF : Macar Fiği 

 
3.3. Ham Protein Oranı  
 

Arpa ve Tritikalenin Macar fiği ile karışımlarının ham protein oranlarına ait değerler Çizelge 
1’de verilmiştir. Araştırmada ham protein oranları bakımından karışımlar arasındaki farklar istatistiki 
olarak (P< 0.01) önemli bulunmuştur. Araştırmada, % 23.27 en yüksek ham protein oranı macar fiği 
(Tarm Beyazı-98) ekiminde, en düşük ham protein oranı (% 12.57) ise arpa  ekiminde tespit 
edilmiştir. En yüksek ham protein oranları macar fiği çeşitlerinin saf ekimlerinde, bunu takibende % 
20 tahıl - % 80 macar fiği karışımlarında elde edilmiştir. En düşük değerler % 40 tahıl - % 60 macar 
fiği karışımlarında elde edilmiştir. Varunghese ve ark. (1987), tritikalenin saf ekiminin ve 
karışımlarından elde edilen ham protein oranlarının, arpanın saf ekiminden ve karışımlarından elde 
edilen ham protein oranlarından daha yüksek değerler verdiğini bildirmişlerdir. Yeşil ot ve kuru ot 
verimleri karışımdaki tahıl oranının artmasıyla birlikte yükselirken, ham protein oranlarında 
azalmalara neden olmuştur..  Yapılan diğer araştırmalardan, Karadağ ve Büyükburç (2004)’un, saf 
macar fiğinde,  % 75 macar fiği-% 25 tritikale karışımında, % 50 macar fiği-% 50 tritikale 
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karışımında, saf tritikalede, ham protein oranını sırasıyla  % 16.87,  10.28, 9.48, 8.09,  Gummadov 
ve Acar (2007)’ın  % 65 macar fiği -% 35 arpa karışımında ham protein oranını % 10.86-11.86, % 
65 Macar fiği-% 35 tritikale karışımında ise % 10.72-11.74 arasında değerler elde etmişlerdir. Bu 
araştırmada belirlelenen ham protein oranı (% 12.57-23.27) değerleri, daha önce elde dilen 
araştırma bulgularından daha yüksek olmuştur. 
 
4. Sonuç 

 
Konya Bölgesi kuru şartlarında, Munzur (1982)’unda belirttiği sonbaharda ekilecek karışımların 

% 40 tahıl - % 60 fiğ  veya % 20 tahıl-% 80 fiğ oranlarında tercih edilmesi uygun olacağı sonucuna 
varılmıştır. 
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Özet 
 

Coğrafi yapı ve iklim nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesinde ekilebilir arazi miktarının az, vejetasyon 
süresinin kısa olması nedeniyle yetiştirilen ürün çeşidi sınırlıdır. Hububat üretiminin toplam ekiliş içerisindeki 
payının yaklaşık %80’lere ulaştığı bölgede arpa buğdaydan sonra en fazla ekilişe sahip üründür ve genellikle 
hayvanların kesif yem ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmektedir. Ancak, buğdayda olduğu gibi arpa verimi 
ekiliş miktarıyla orantılı olmayıp ülke ortalamasının altındadır. Bugüne kadar yürütülen araştırma ve yayım 
stratejilerinin tarımsal üretim açısından avantajlı bölgelerde kaydedilen olumlu etkileri bu bölgede pek fazla 
müşahede edilememiştir. Verimliliğin artırılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için 
öncelikli olarak problemlerin ortaya konması ve daha sonra yürütülecek çalışmalara yol gösterilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışma, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır, Mera ve Yem Bitkilerine Dayalı 
Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi Sınırlayan Faktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti projesi kapsamında 
ele alınmış ve üreticilerin arpa üretimi ile ilgili alışkanlıkları, bilgi ve deneyimleri irdelenmeye çalışılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre, işletmelerin yaklaşık %70’inin arpa ürettiği ve işletme başına arpa ekilişinin 19.5 dekar 
olduğu bulunmuştur. İşletmelerin %95’inin mahalli çeşitler kullandığı,  toprak işlemenin yetersiz ve ekimin 
genellikle serpme yapıldığı ve özellikle kıraç şartlarda gübrelemenin önerilen şekilde uygulanmadığı tespit 
edilmiş; %49’u yazlık ve %32’si kışlık olmak üzere çiftçilerin %81’inin altı sıralı arpa çeşidi arzu ettiği 
belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Arpa, Arpa tarımı, Çiftçi alışkanlıkları, Çiftçi problemleri 
 

Barley Farming and Related Problems in Northeastern Anatolia 
 
Abstract 
 

Crop pattern in Eastern Anatolia Region is limited with certain number of crops due to short vegetation 
period and less amount of cultivated land because of geographical structure and climatic conditions. In this 
region where the share of cereals in total cultivated land is as much as 80% barley comes second after wheat, 
and it is produced mainly to cover concentrate feed requirements of the farm animals. However, as was in 
case of wheat production, barley yield is not proportional with its acreage and below the country averages. 
The positive effects of the research and extension studies reported in favourable areas couldn’t be observed 
in this region.  For the success of the studies to increase yield determination of the problems to guide the 
studies aiming at increasing crop yields is of the first priority. This study was considered in the context of 
“Determination of Farmer Problems and the Factors Limiting Agricultural Production in the Systems 
Dependent on Pasture, Meadow and Forage Crops in Erzurum, Kars, Ardahan and Ağrı Provinces” It aimed at 
studying farmer customs, knowledge and experiences regarding barley production. According to the results, 
70% of the farmers produce barley and barley acreage per farm was found 1,95 hectare. 95% of the barley 
producers use local varieties. Generally it is sown by hand scattering after inadequate tillage. Especially in 
rainfed conditions fertilizer application is not as proposed. It was also determined that 81% of the farmers, of 
all 49% spring sown and 32% winter sown, desired 6 row barleys. 
 
Key Words: Barley, Barley farming, Farmer customs, Farmer problems 
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1. Giriş 
 

Arpa, buğday gibi ilk kültüre alınan bitkilerden olup, serin iklim tahılları içerisinde iklim istekleri 
en fazla olan bitkidir (Kara 1996). Bölgemizde hayvan beslemede önemli yere sahip olduğundan 
buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Özellikle Kars’ta olmak üzere insan beslenmesinde de 
kullanıldığı görülmüştür ve Kars ve Ardahan illerinde en fazla ekilişe sahip üründür. Bitkisel üretim 
sistemi içerisinde bölgede buğdaydan sonra ikinci sırada gelmesine rağmen verim ülke 
ortalamasının altındadır (Çizelge 1) 

Tarımsal üretim, çok çeşitli faktör ve çevre şartlarının etkisi altında gerçekleşmektedir. Bu 
faktörler birçok araştırmacı tarafından değişik şekillerde sınıflandırılmasına rağmen kabaca fiziki, 
biyolojik ve sosyo-ekonomik olmak üzere üç başlık altında toplamak mümkündür. 
 
Çizelge 1. Çalışma alanına giren illerde 2006 yılı arpa verimleri 

İller Verim (kg/da) 
Erzurum 155 
Kars 122 
Ağrı 151 
Ardahan 149 
Türkiye 262 
Kaynak: Anonim (2008a) 

 
Buğdayda olduğu gibi bugüne kadar yürütülen araştırma ve yayım stratejilerinin tarımsal 

üretim açısından avantajlı bölgelerde kaydedilen olumlu etkileri bu bölgede pek fazla müşahede 
edilememiştir (Çizelge 2).  
 
Çizelge 2. Bazı illerde arpa verimliliğindeki artış seyri (ton/ha) 

  1946–50 1967 1977 1987 1997* 
Adana 1,0 1,8 1,9 2,5 2,1 
Corum 1,0 1,7 1,8 2,3 2,5 
Edirne 0,9 1,3 1,6 3,2 3,1 
Konya 0,9 1,0 2,4 2,4 2,6 
Erzurum 1,1 1,3 1,0 1,7 1,5 
Kars 1,1 1,2 1,1 1,5 1,0 
Kaynak: Özkan (1994) 
*Anonim (2008a) 

 
Bölgede verimliliğin artırılabilmesi için çiftçi kararlarını etkilemede önemli role sahip olan çiftçi 

problemleri ve üretimi sınırlayan faktörlerin belirlenmesi önem arz eden bir husustur. Bölgede 
verimliliğin artırılabilmesi için yürütülen araştırma ve yayım çalışmalarının başarısı uygulanan 
çiftçilik sistemleri ve bunlarla ilgili mevcut şartlar, çiftçi beklenti ve istekleri, bilgi açıkları, teknoloji 
düzeyi, gelenekler ve alışkanlıkları gibi çok çeşitli sosyoekonomik faktörlerinin de dikkate 
alınmasını gerektirmektedir. Çiftçi problem ve ihtiyaçlarının bilinmesi ve doğru teşhis edilmesi çiftçi 
şartlarına uygun teknoloji ve yeniliklerin üretimi ve geliştirilmesini sağlayacak bu da üretilecek 
teknoloji ve yeniliklerin çiftçiler tarafından daha kolay ve kısa sürede benimsenmesini 
sağlayacaktır. Çiftçi şartlarına uymayan, çiftçi problemlerine cevap vermeyen araştırma 
sonuçlarının benimsenmesi mümkün değildir.  

Bu çalışma, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır, Mera ve Yem Bitkilerine Dayalı 
Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi Sınırlayan Faktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti projesi 
kapsamında ele alınmış ve daha sonra yürütülecek araştırma ve yayım faaliyetlerine ışık tutmak 
amacıyla üreticilerin arpa üretimi ile ilgili problem ve alışkanlıkları, bilgi ve deneyimleri irdelenmeye 
çalışılmıştır. 
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2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Materyal 
 

Asıl araştırma materyalini çiftçilerle yüz yüze görüşmelerle doldurulan anket formları 
oluşturmuş, özellikle çalışma sahası içerisindeki başta tarım il ve ilçe müdürlükleri olmak üzere 
konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların kayıtları ve daha önce yürütülmüş çalışma sonuçlarından 
da materyal olarak istifade edilmiştir. 
 
2.2. Yöntem 

 
Örnek hacminin belirlenmesinde ana kitleyi kendi içinde tabakalara ayıran tabakalı örnekleme 

metodu kullanılmıştır (Çiçek ve Erkan, 1996). Tabakalama işlemi hem örnek köy sayısının 
tespitinde hem de örnek işletme (çiftçi) sayısının tespitinde dikkate alınmıştır. Çalışma sahasının 
daha iyi temsil edilebilmesi için araştırma sahası içindeki illerin merkez ilçeleri de dâhil olmak üzere 
41 ilçeye ait köyler ilk etapta dağ, ova, dağ-ova geçit ve vadi olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. 
Köylerin arazi varlıklarına göre istatistikî olarak örnek köy sayısı hesaplanarak köy gruplarına 
orantılı bir şekilde dağıtılmıştır. Örnek köylerdeki işletmeler populasyon olarak dikkate alınmış ve 
pilot örnekleme yapılarak populasyon parametreleri tahmin edilmiş ve bu parametreler kullanılarak 
örnek büyüklüğü yine Neyman Yöntemine göre hesaplanmıştır.  Belirlenen sayıda köy ve hane 
sayısı tesadüfî olarak seçilmiştir. Araştırmada örnek büyüklüğünü tespitinde tabakalı örnekleme 
yönteminin aşağıdaki formülü kullanılmıştır.  

( )
∑

∑
+

= 222

2

ii

ii

xSNxDN
xSN

n  

Burada; 
N

i
 : i’ninci tabakadaki birim sayısı, 

S
i
 : i’ninci tabakanın standart sapması, 

N : Toplam birim sayısı, 
D :  d/Z, 
d : Ortalamadan belirli bir orandaki 

sapma, 
Z : t-dağılımı cetvel değeri  
n : asgari örnek büyüklüğünü 

göstermektedir. 
 

Örnek ortalamasının ( x ) populasyon ortalamasından (µ) farkının örnek köy sayısında %10’u 
ve örnek işletme sayısının tespitinde ise %5’i geçmemesi dikkate alınmıştır. Örnek köy sayılarının 
tespiti %95 ve örnek işletme sayısının tespiti ise %99 güven aralığı ile hesaplanmıştır. Belirlenen 
örnek büyüklüğü tabakalara ve köy gruplarına oransal olarak dağıtılmıştır.  

Örnek köy sayısı 66 ve örnek işletme sayısı 992 olarak hesaplanmasına rağmen uygulamada 
72 köy ve 995 işletme ziyareti benimsenmiştir. Proje çalışmalarına 1998 yılında sohbet toplantıları 
ile başlanmıştır. Proje kapsamındaki dört ilde toplam 41 ilçeye bağlı, dağ, ova, geçit ve vadi olmak 
üzere dört köy tipinden seçilen toplam 147 köyde sohbet toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantılardan elde edilen bilgiler ışığında anket çalışmalarında kullanılacak formlar hazırlanmış ve 
bir grup çiftçi ile de test edildikten sonra son şekli verilmiştir.  

Anket çalışmalarına 08.03.1999 tarihinde başlanmış ve çalışmalar 14.07.1999 tarihinde 
tamamlanmıştır. Formal sürvey çalışmaları neticesinde çiftçilerle 76 köyde toplam 1146 anket 
formu doldurulmuş bunların 1116 adedi değerlendirilmiştir. Veri analizinde SPSSWIN ve MS 
EXCEL yazılımlarından istifade edilmiştir.  
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3. Araştırma Bulguları 
 
Çalışma alanında çalışmaya dâhil edilen üreticilerin %69,4’ü arpa yetiştirmektedir. İşletme 

başına ortalama arpa ekilişi 19,5 dekar olarak tespit edilmiştir. Ancak, arpa ekilişi işletme başına bir 
dekar ile 170 dekar arasında değişmektedir. İşletmelerin yaklaşık %26'sı beş dekar ve daha az 
arpa ekilişine, %50'si ise 12 dekar ve daha altında arpa ekilişine sahiptir. 
 

Çizelge 3. İşletme başına arpa ekiliş miktarları (da) 

Ekiliş miktarı Çiftçi Sayısı % 
1–5 91 25,9 
6–10 80 22,8 
11–25 102 29,1 
26 ve üzeri 78 22,2 
Toplam 351 100.0 
 
3.1. Toprak işleme ve ekim 

 
Buğday üretiminde olduğu gibi arpa üretiminde de genellikle iki toprak işlemesi yapılmaktadır. 

Ancak, tek bir işleme yapanların oranı da azımsanmayacak bir seviyededir (Çizelge 4).  
 

Çizelge 4. Arpa tarımında toprak işleme sayısı 
Toprak İşleme Sayısı Çiftçi Sayısı % 
1 155 20,0 
2 564 72,8 
3 53 6,8 
4 3 0,4 
Toplam 775 100,0 
 

İlk toprak işleme genellikle pullukla (%94) ikinci toprak işleme ise genellikle tırmıkla (%82) 
yapılmaktadır. Karasaban kullanan işletmelerin oranı ilk toprak işlemede %5,2 ve ikinci toprak 
işlemede ise %3,1 olarak tespit edilmiştir. 

 
3.2. Kullanılan Çeşit ve Ekim Tarihi 

 
Arpa yetiştiren işletmelerin %95,4’ü yerel arpa tohumluğu kullanmaktadır. Çok az oranda kışlık 

dondurma ekimlere rastlansa da bölgede arpa genellikle yazlık ekilmektedir (%96,6). Yazlık ekimler 
Mart ayı ilk haftası ile Mayıs ayı son haftasına kadar olan bir süreyi kapsamaktadır. Ekimlerin 
%10,3’ü Mart ayı içerisinde, %63,8’i Nisan ayı içerisinde ve %22,4’ü ise Mayıs ayı içerisinde 
yapılmaktadır. Güzlük ekimler ise genellikle Ekim ayı olmak üzere Ekim ve Kasım ayları içerisinde 
yapılmaktadır. Erzurum, Ağrı, Muş, Van ve Erzincan illerinde eşzamanlı olarak yürütülen bir 
çalışmada değişik arpa çeşitleri güzlük olarak denenmiş (Ekimler Erzurum ve Ağrı’da Eylül diğer 
illerde ise Ekimde yapılmıştır) ancak sadece Tokak 157/37 çeşidinin tavsiye edilebilir nitelikte 
olduğu belirlenmiştir (Kıral ve Özcan 1990). Ancak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
kışlık arpa geliştirme çalışmaları sonuçlarına göre özellikle kış şartlarının ağır geçtiği ve kar 
örtüsünün yetersiz olduğu yıllarda Tokak 157/37 çeşidi de dâhil güzlük yeşertme ekilen bütün 
arpaların öldüğü belirlenmiştir. 
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3.3. Gübreleme 
 
Bitki besin maddeleri isteği yaklaşık olarak buğday ile aynı olan (Kara, 1996) arpa bitkisi 

tarımında ekimle birlikte gübreleme yapan çiftçilerin oranı %.87,9 olarak tespit edilmiştir. İlkbaharda 
üst gübreleme yapan çiftçilerin oranı ise %31,5 olarak bulunmuştur. Öte yandan çiftçilerin 
%62,2’sinin sadece taban gübresi ve %5,8’inin ise sadece üst gübre attıkları belirlenmiştir. Taban 
ve üst gübre olarak çiftçiler tarafından kullanılan gübre çeşidi ve ortalama miktarları Çizelge 5’te 
verilmiştir. 
 
Çizelge 5. Kullanılan gübre çeşit ve miktarları (kg/da) 

Uygulama Şekli 
Taban Gübresi Üst Gübre Gübre çeşidi 

Çiftçi sayısı Miktarı Çiftçi sayısı Miktarı 
DAP 514 19 15 25
Üre 60 22 153 17
Amonyum Nitrat 43 25 56 16
Amonyum Nitrat (%33) 1 8 8 10
Amonyum Sülfat 2 25 6 15
Kompoze 3 43  
TSP 3 30  17
DAP & Üre 7 32 4 25
DAP & A. Nitrat 21 21 1 
Hayvan Gübresi 27 988  

Toplam 681 243 
 

Çizelge 5’ten de görüleceği üzere buğdayda olduğu gibi arpada da üreticilerin, susuz şartlarda 
üst gübre olarak tavsiye edilmemesine rağmen (Ülgen ve Yurtsever 1988) genelde üreyi üst gübre 
olarak kullandıkları belirlenmiştir. Diğer yandan, Eyüpoğlu (2002) Kuzeydoğu Anadolu için arpada 
dekara 7 kg saf azot ve 7 kg P2O5 önermektedir. 
 

Çizelge 6. Kuru tarımda uygulanan gübre çeşit ve miktarları 
Uygulama Şekli 

Taban Üst Gübre çeşidi 
ÇS % ÇS % 

DAP 485 75,9 14 6,4
Üre 53 8,3 135 61,9
Amonyum Nitrat 42 6,6 61 28,0
DAP+A.Nitrat 21 3,3  0,0
DAP+Üre 7 1,1 0 0,0
Çiftlik Gübresi 25 3,9 4 1,8
Diğerleri 6 0,9 4 1,8
Toplam 639 100,0 218 100,0
ÇS: Çiftçi sayısı 
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3.4. Tohum Miktarı ve Verim 
 
Çalışma alanında çiftçiler tarafından bir dekara atılan tohum miktarı 29,8 kg olarak tespit 

edilmiştir. Suludaki arpa verimi 219 kg/da ve kurudaki verimi ise 128,5 kg/da olarak hesaplanmıştır. 
Sulu şartlarda arpa yetiştiren işletmelerin %50 'sinin 200 kg/da veya altında; kuru şartlarda arpa 
yetiştiren işletmelerin %50'sinin ise 104 kg/da ve daha az miktarlarda verim aldıkları belirlenmiştir. 
3.5. Sulama Sayısı ve Uygulama Dönemleri 

 
Çiftçilerin %24,8’i arpada sulama yaptığını belirtmiştir. Çizelge 7’den de görüleceği üzere 

bunların %36,5’u sadece bir, %44,5’i iki, %16,9’u üç ve %0,8’i ise dört defa sulama yaptıklarını 
belirtmiştir.  
 

Çizelge 7. Arpada sulama sayısı 

Sulama Sayısı Çiftçi Sayısı % 
1 70 36.5 
2 95 49.5 
3 26 13.5 
4 1 0.5 
Toplam 192 100.0 
 

Çiftçilerin arpanın hangi gelişme döneminde sulama yaptıkları ile ilgili bilgiler ise Çizelge 8’de 
verilmiştir. 
 

Çizelge 8. Arpada sulama dönemleri 
Sulama Zamanı Birinci Su (N=186) İkinci Su (N=115) Üçüncü Su (N=24) 

Kardeşlenme 26.3 1.7 0.0 
Sapa Kalkma 34.4 26.1 4.2 
Çiçek 30.6 39.1 45.8 
Başak 8.6 33.0 50.0 

Toplam 100.0 100.0 100.0 
 
3. 6. Hasat Şekli 

 
Çalışma alanında arpa hasadı genellikle tırpan ile yapılmaktadır. Tırpandan sonra ikinci sırada 

biçer gelmekte ve bunu orak takip etmektedir.  Biçerdöver ile hasat yapanların oranı ise %0,9 
olarak tespit edilmiştir. 
 

Çizelge 9. Hasat şekli 
Hasat şekli Çiftçi Sayısı % 
Orak 82 10.7
Tırpan 447 58.4
Biçer 230 30.0
Biçerdöver 7 0.9
Toplam 766 100.0
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3.7. Arpa Üretiminin Amacı 
 

Çizelge 10’dan da görüleceği üzere arpa üretiminin başlıca amacı hayvan yemi üretimidir. 
Ticari maksatla arpa üretimi yapan işletmelerin amacı %6,8 olarak tespit edilmiştir. Özellikle Kars 
ilinde olmak üzere çiftçi ailesinin ekmeklik ihtiyacını karşılamak amacıyla arpa üretimine de 
rastlanmıştır. 
 

Çizelge 10. Çiftçilere göre arpa üretiminin amacı 
Arpa Üretiminin Amacı Çiftçi Sayısı % 
Ticari 52 6.8 
Hayvan yemi 681 88.9 
Ekmek 16 2.1 
Ticari ve hayvan yemi 17 2.2 
Toplam 766 100.0 
 
3.8. Arzu Edilen Arpa Çeşidi Özellikleri 

 
Çiftçilerden arzu ettikleri arpa çeşidinin nasıl olması gerektiğine dair sorulan soruya alınan 

cevaplar Çizelge 11’de sunulmuştur. Görüldüğü üzere işletmelerin %63,5’u yazlık arpa çeşidi ve 
bunların da büyük bir çoğunluğu, daha verimli olacağı düşüncesiyle altı sıralı arpa çeşidi 
arzuladıklarını kaydetmiştir. Kışlık arpa çeşidi talep eden çiftçilerin oranının yazlık arpa tercih 
edenlere göre düşük olmasında çiftçilerin bölgede kışlık arpa yetiştirilemeyeceğine dair 
kanaatlerinin rol oynadığı düşünülmektedir. Kışlık arpa çeşidi tercih eden çiftçilerin de 
çoğunluğunun tercihi de yazlık arpa çeşidi tercih edenlerde olduğu gibi aynı nedenlerden dolayı altı 
sıralı arpa çeşitlerinden yanadır. 
 

Çizelge 11. Tercih edilen arpa çeşidi özellikleri 
Çeşit Özellikleri Çiftçi Sayısı % 
Yazlık ve iki sıralı 106 14.7 
Yazlık ve altı sıralı 351 48.8 
Ara toplam 457 63,5 
Kışlık ve iki sıralı 33 4.6 
Kışlık ve altı sıralı 228 31.7 
Kışlık ve dört sıralı 2 0.3 
Ara toplam 263 36,5 
Toplam 720 100.0 
 
4. Sonuç 

 
Arpanın soğuğa dayanıklılığı buğdaya göre çok zayıftır. Kıral ve Özcan (1990) tarafından 

Tokak 157/37 arpa çeşidinin bölgede yetiştirilebileceği belirtilse de bugüne kadar yürütülen ıslah 
çalışmaları sonucunda Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında güvenli bir şekilde güzlük ekim için 
tavsiye edilebilecek kışlık bir arpa çeşidi henüz geliştirilememiştir (Anonim 2008b). Arpada da 
yüksek verim için kışlık çeşit geliştirme çalışmaları büyük önem arz etmektedir ve bu çalışmalara 
devam edilmesi gerektiği izahtan varestedir.  

Bölgede sulu tarım alanlarının oranının çok düşük olması, yağış miktarının yetersiz ve yıl 
içindeki dağılımının düzenli olmaması nedeniyle bölgede hayvancılığın kesif yem ihtiyacını 
karşılamada büyük yeri olan arpa üretiminin artırılabilmesi için susuz şartlara dayanıklı çeşitlerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bölgede yağışlar genellikle sonbaharda Ekim ayı ve daha sonra; 
ilkbaharda ise Nisan ve Mayıs aylarında düştüğünden kışlık ekimlerde yağışlardan yararlanma 
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oranı yazlık ekimlere nazaran çok daha yüksektir. Verimliliğin ve dolayısıyla tarımsal üretimin 
artırılabilmesi için bölge şartlarına dayanıklı mutlak kışlık arpa çeşitlerinin geliştirilmesinin önemi 
daha iyi anlaşılacaktır.  

Arpa tarımı ile ilgili olarak dikkate alınması gereken bir başka husus ise yetiştirme tekniği ile 
ilgili çalışmaların son derece yetersiz oluşudur. Çeşit geliştirme çalışmaları paralelinde bölge 
şartları için uygun ekim sıklığı ve zamanı, gübre dozu, sulama sayısı gibi ihtiyaç hissedilen 
konularda araştırma çalışmaları yürütülmeli ve bu konudaki bilgi açığı kapatılmalıdır.  
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Özet 
 

Doğu Anadolu Bölgesi coğrafi yapısı ve dolayısıyla sahip olduğu geniş çayır ve mera varlığı nedeniyle 
daha ziyade hayvancılığa elverişli bir bölge olarak nitelendirilmektedir. Ekilebilir arazi miktarının az, sert ve 
uzun geçen kışları nedeniyle vejetasyon süresinin kısa olması nedeniyle yetiştirilen ürün sayısı ve çeşidi 
sınırlıdır. Başta buğday olmak üzere hububat üretimi toplam ekilişler içerisinde yaklaşık %80 gibi bir paya 
sahiptir. Ancak, bu kadar yüksek ekilişe sahip hububat verimi ülke ortalamasının çok altındadır. Bugüne kadar 
yürütülen ve yeşil devrim olarak nitelendirilen araştırma ve yayım stratejilerinin olumlu etkileri özellikle de 
tarımsal üretim açısından çok avantajlı konumda olan bölgelerin aksine bu bölgede pek fazla müşahede 
edilememiştir. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılabilmesi ve bu amaçla yürütülen çalışmaların başarıya 
ulaşabilmesi için öncelikli olarak problemlerin ortaya konması ve daha sonra yürütülecek çalışmalara yol 
gösterilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır, Mera ve Yem 
Bitkilerine Dayalı Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi Sınırlayan Faktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti 
projesi kapsamında ele alınmış ve buğday üreticilerinin buğday üretimi ile ilgili alışkanlıkları, bilgi ve 
deneyimleri irdelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yeşertme ekim yapan çiftçilerin oranının çok 
düşük olduğu kış zararı ve kışlık çeşitlerden çiftçilerin yeterince haberdar olmamaları nedeniyle ekimlerin 
genellikle yazlık ve dondurma yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, toprak işlemenin yetersiz ve ekimin 
genellikle serpme yapıldığı, kullanılan çeşitlerin genellikle yerel çeşitler olduğu ve gübrelemenin önerilen 
şekilde uygulanmadığı belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Yeşertme ekim, Serpme ekim, Çiftçi alışkanlıkları 
 

Wheat Farming and Related Problems in Northeastern Anatolia 
 
Abstract 
 

Eastern Anatolia region is considered to have the most favourable conditions for animal farming due to 
its geographical structure, and in turn, vast natural pasture and meadow asset. Number of crop grown is 
limited because of limited cultivated land, short vegetation period because of long and harsh winter conditions. 
Cereal production in which wheat ranks first, has a share of 80% in total acreage. However, despite of 
acreage, cereal yield is well below the country averages. By now, positive effects of the reseach and 
extension strategies which is called green revoulution, couldn’t be observed in this region contrary to the 
regions favaorable for agricultural production. For the success of studies aiming at increasing agricultural 
productivity it is important to guide the future studies to be conducted to this end, through determination of 
problems and their roots at first priority. This study was considered in the context of “Determination of Farmer 
Problems and the Factors Limiting Agricultural Production in the Systems Dependent on Pasture, Meadow 
and Forage Crops in Erzurum, Kars, Ardahan and Ağrı Provinces” It aimed at studying farmer customs, 
knowledge and experiences regarding wheat production. According to the results, proportion of the farmers 
performing winter sowing found very low and due to winter damage and farmers’ unawareness of winter 
varieties wheat is sown either in spring and in late autumn. On the other hand, it was determined that tillage 
was not adequate, and it is sown by hand scattering as fertiliser application is not as proposed.. In general, 
local wheat varieties are very common. 
 
Key Words: Wheat, Winter sowing, Hand scattering, Farmer customs 
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1. Giriş 
 
Buğday ülkemizde olduğu gibi dünyada da ekiliş bakımından ilk sırayı almaktadır ve dünyada 

işlenen arazinin 1/6 sının buğday ekimine tahsis edildiği bildirilmektedir (Kara 1996). Dünyada 
buğday yetişen alanların yıllık yağış miktarının 250–1750 mm arasında değiştiği, ancak asıl buğday 
kuşağının yılda 350–1000 mm yağış aldığı ve gelişme dönemine düzenli olarak dağılmış 600–700 
mm yıllık yağış miktarının maksimum verim için yeterli olduğu kaydedilmektedir (Kara 1996). 

Doğu Anadolu Bölgesi, denizden uzak ve rakımının yüksek olması nedeniyle uzun ve sert 
geçen kış mevsimine kısa süren yaz mevsimine haizdir. Bölge içerisinde farklılık gösteren 
mikroklima alanlara rastlansa da diğer bölgelerle mukayese edildiğinde bu bölge en düşük 
ortalama sıcaklığa ve en yüksek yıllık sıcaklık farkına sahiptir. Engebeli arazi yapısı nedeniyle 
ekilebilir arazi miktarı az düşük sıcaklık ve kısa vejetasyon süresi nedeniyle de yetiştirilebilen ürün 
sayısı sınırlıdır. Çalışma alanında yıllık yağış miktarı en düşük Erzurum ve en yüksek Ağrı da 
olmak üzere yaklaşık 450–530 mm civarında değişmektedir. Toplam arazi varlığı içerisinde 
ekilebilir arazinin payı düşük sıcaklık ve kısa vejetasyon süresi nedeniyle de yetiştirilebilen ürün 
sayısı sınırlıdır. Toplam arazi varlığı içerisinde ekilebilir arazinin payı da en düşük Ardahan ve en 
yüksek Kars’ta olmak üzere %18–28 arasında değişmektedir. Tahılların tarla bitkileri içerisindeki 
payı illere göre %75 ile 91 arasında değişmektedir. Ekiliş bakımından Erzurum ve Ağrı illerinde 
buğday; Kars ve Ardahan illerinde ise arpa ilk sırada gelmektedir. 

Türkiye’de uygulamaya konan araştırma ve yayım stratejileri neticesinde tarıma elverişli olan 
birçok bölgede olumlu neticeler alınmış ve bitkisel ürün verimlerinde önemli artışlar kaydedilmiştir. 
Buna rağmen aynı başarı doğu Anadolu bölgesi gibi tarıma daha az elverişli yerlerde elde 
edilememiş ve bitkisel ürünlerde özellikle buğday ve arpada verimde önemli bir değişiklik 
sağlanamamıştır (Çizelge 1).  

 
Çizelge 1. Bazı illerde buğday verimliliğindeki artış seyri (ton/ha) 

  1946–50 1967 1977 1987 1997* 
Adana 1,1 1,4 2,5 4,0 2,8 
Corum 0,9 1,4 1,4 1,9 2,1 
Edirne 0,8 1,3 2,6 3,2 3,1 
Konya 0,8 0,9 1,7 1,9 2,2 
Erzurum 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 
Kars 0,9 1,0 1,0 1,1 0,8 
Kaynak: Özkan (1994) 
*Anonim (2008) 

 
Bölgede verimliliğin artırılabilmesi için çiftçi kararlarını etkilemede önemli role sahip olan çiftçi 

problemleri ve üretimi sınırlayan faktörlerin belirlenmesi önem arz eden bir husustur. Çünkü çiftçi 
şartlarına uygun teknoloji ve yeniliklerin üretimi ve geliştirilmesi; söz konusu teknoloji ve yeniliklerin 
çiftçiler tarafından benimsenmesi ve kabulü açısından şarttır ve çiftçi şartlarına uymayan, çiftçi 
problemlerine cevap vermeyen araştırma sonuçlarının benimsenmesi mümkün değildir.  

Bu çalışma, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır, Mera ve Yem Bitkilerine Dayalı 
Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi Sınırlayan Faktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti projesi 
kapsamında ele alınmış ve buğday üreticilerinin buğday üretimi ile ilgili problem ve alışkanlıkları, 
bilgi ve deneyimleri irdelenmeye çalışılmıştır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Materyal 

 
Asıl araştırma materyalini çiftçilerle yüz yüze görüşmelerle doldurulan anket formları 

oluşturmuş, özellikle çalışma sahası içerisindeki başta tarım il ve ilçe müdürlükleri olmak üzere 
konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların kayıtları, Devlet İstatistik Enstitüsü kaynakları ve diğer 
literatür bilgilerinden de materyal olarak istifade edilmiştir. 
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2.2. Yöntem 
 
Araştırmanın sahası, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerini kapsamaktadır. Örnek hacminin 

belirlenmesinde ana kitleyi kendi içinde tabakalara ayıran tabakalı örnekleme metodu kullanılmış, 
örnek hacminin tabakalara dağılımı Neyman yöntemine göre yapılmıştır (Çiçek ve Erkan 1996). 
Tabakalama işlemi hem örnek köy sayısının tespitinde hem de örnek işletme (çiftçi) sayısının 
tespitinde dikkate alınmıştır. Seçilen köylerin çalışma sahasını daha iyi temsil etmesini sağlamak 
için çalışma sahasındaki bütün köyler ilk etapta dağ, ova, dağ-ova geçit ve vadi olmak üzere dört 
gruba ayrılmış ve bu gruplara giren köyler belirlenmiştir. Köylerin arazi varlıklarına göre örnek köy 
sayısı hesaplanmış ve köy gruplarına orantılı bir şekilde dağıtılmıştır.  

Örnek köylerin tespit edilmesinden sonra, bu köylerdeki işletmeler populasyon olarak dikkate 
alınmıştır. Pilot örnekleme ile populasyon parametreleri tahmin edilerek anket çalışmasının 
yapılacağı örnek büyüklüğü yine Neyman Yöntemine göre hesaplanmıştır.  Belirlenen sayıda köy 
ve işletme tesadüfî olarak seçilmiştir.  

Hesaplamalarda örnek ortalamasının ( x ) populasyon ortalamasından (µ) farkının örnek köy 
sayısının tespitinde %10’u ve örnek işletme sayısının tespitinde ise %5’i geçmemesi dikkate 
alınmıştır. Örnek köy ve işletme sayısının tespiti %95 ve %99 güven aralığında hesaplanmıştır 
Belirlenen örnek büyüklüğü tabakalara oransal olarak dağıtılmıştır.  

Proje çalışmalarına, 1998 yılında sohbet toplantıları ile başlanmıştır. Proje sahasındaki toplam 
41 ilçeye bağlı, dağ, ova, geçit ve vadi olmak üzere dört köy tipinden seçilen toplam 147 köyde 
sohbet toplantısı gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmalarında kullanılan anket formları sohbet 
toplantıları esnasında tutulan notlar ve edinilen gözlemlere göre hazırlanmış ve bir grup çiftçi ile de 
test edildikten sonra son şekli verilmiştir. 

Başlangıçta örnek köy sayısı 72 olarak tespit edilmesine rağmen ziyaret edilen köy sayısı 76 
olarak gerçekleşmiştir. Anket çalışmalarına 08.03.1999 tarihinde başlanmış ve 14.07.1999 
tarihinde tamamlanmıştır. Çalışmalar neticesinde çiftçilerle 76 köyde toplam 1146 anket formu 
doldurulmuş bunların 1116 adedi değerlendirilmiştir 
 
Çizelge 2. Anket çalışması yapılan köy ve değerlendirmeye alınan anket sayıları 

Köy Grupları  
Dağ Ova Geçit Vadi Toplam İller 

Köy 
Sayısı 

Anket 
Sayısı 

Köy 
Sayısı

Anket 
Sayısı

Köy 
Sayısı

Anket 
Sayısı

Köy 
Sayısı

Anket 
Sayısı 

Köy 
Sayısı 

Anket 
Sayısı

Erzurum 17 232 5 86 7 98 7 82 36 498
Kars 5 67 5 87 1 16 4 42 15 212
Ağrı 2 28 11 191 2 32 3 43 18 294
Ardahan 2 29 1 20 2 34 2 29 7 112
TOPLAM 26 356 22 384 12 180 16 196 76  1116
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Çalışma alanında da işletme başına en fazla ekilişe sahip ürün buğday olup, kendisiyle 

görüşülen çiftçilerin %82,2’sinin buğday yetiştirdiği ve bu işletmeler içerisinde işletme başına 
ortalama buğday ekilişi 27 dekar olarak tespit edilmiştir. Ancak işletmelerin yaklaşık %50’si 20 
dekarın altında buğday ekilişine sahip iken %25’inin 30 dekar ve daha fazla buğday ekim alanına 
sahip olduğu belirlenmiştir. Buğday yetiştiren işletmelerin %50'si yazlık, %39'u dondurma ve 
sadece %11'i yeşertme ekim yaptıklarını ifade etmişlerdir.  Hâlbuki Özcan ve Acar (1990), bölgede 
yaptıkları çalışmada en yüksek verimin güzlük yeşertme ekimle alındığını ve en uygun ekim 
zamanının ise 1–15 Eylül tarihleri arası olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çiftçilerin güzlük yeşertme ekim yapmama nedenleri Çizelge 3’te özetlenmiştir.  
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Çizelge 3. Buğdayda yeşertme ekim yapmama nedenleri 

Yeşertme 
ekmeyen 

İşletme Sayısı 

Toplam 
Puan  
(1–5) 

Iskalası 

Ortalam
a 

Cevap Veren 
İşletme 
Sayısı 

% 
Sebepler 

(a) (b) (c=b/a) (d) (e=d/a
) 

Kış zararı 821 1192 1,5 252 30,7
Kışlık çeşitlerden haberimiz 
yok 821 630 0,8 140 17,1

Yeşertecek kadar yağış 
düşmüyor 821 477 0,6 107 13,0

Yüksek taban suyu/soğuk 
zararı 821 369 0,4 87 10,6

Hayvanlardan korunamıyor 821 198 0,2 47 5,7
Önceki ürünün hasadı 
gecikiyor 821 135 0,2 39 4,8

Yeşertme ekim bilinmiyor 821 107 0,1 22 2,7
Alışkanlık 821 95 0,1 19 2,3

 
Çizelge 3’e göre çiftçiler en fazla kış zararı nedeniyle güzlük yeşertme ekim yapmadıklarını 

belirtmişlerdir (%30,7). Diğer yandan çiftçilerin önemli bir kısmı (%17) kışlık çeşitlerden haberleri 
olmaması nedeniyle kışlık yeşertme ekim yapmadıklarını dile getirmişlerdir. Bunlara ilaveten bazı 
çiftçiler güzün yeşertecek kadar yağış düşmemesi (%13) ve bazı çiftçiler de yüksek taban 
suyundan dolayı soğuk zararı olması nedeniyle yeşertme ekim yapamadıklarını dile getirmişlerdir. 
 
3.1. Toprak İşleme ve Ekim 
 
Toprak İşleme: İşletmelerin %22’si tek bir işleme yapmakta, %70,4’ü iki toprak işlemesi ve %7’si 
ise üç toprak işlemesi yaptıklarını belirtmiştir. Dördüncü defa toprak işlemesi yapan işletme oranı 
çok düşüktür (%0,6) (Çizelge 4). 

İlk toprak işleme büyük çoğunlukla (%93,9) pullukla yapılmakta ve az da olsa karasaban 
kullanan işletmeler de bulunmaktadır (%4,9). İkinci toprak işleme ise genellikle (%80,6) tırmık ile 
yapılmaktadır.  
 
Çizelge 4. Buğdayda toprak işleme sayısı 
Toprak İşleme Sayısı Çiftçi Sayısı % 
1 202 22,0 
2 646 70,4 
3 64 7,0 
4 5 0,6 
Toplam 917 100.0 
 

İkinci toprak işlemede kültivatör kullanan işletmelerin oranı %7,4 ve diskaro ile kazayağı 
kullanan işletmelerin oranları sırasıyla %2,8 ve %1,7 olarak tespit edilmiştir. Üçüncü toprak 
işlemede kullanılan aletlerin dağılımı ise sırasıyla tırmık (%49,3), kültivatör (%21,8), diskaro (%7,3) 
ve kazayağı (%7,3) şeklindedir. İşletmelerin %14,5’i ise değişik aletler kullandıklarını ifade etmiştir.  

Ekimler genellikle elle serpme olarak yapılmaktadır. Mibzerle ekim nispeti %2,9 olarak 
bulunmuştur. Çoğunlukla toprak pullukla sürüldükten sonra tohum serpilerek tırmık (%60,7) ya da 
diskaro ile kapatılmaktadır. Buna rağmen hiç toprak işlemeden tohumu serpip pullukla toprağı 
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sürerek ekim yapan çiftçilerin oranı da azımsanmayacak kadar yüksek bulunmuştur (%27,2) 
(Çizelge 5). 
 
Çizelge 5. Buğdayda ekim şekli 

Ekim Şekli Çiftçi Sayısı % 
Pullukla sürüp tohumu serpiyor ve tırmıkla kapatıyor 557 60.7 
Tohum serpilip pullukla sürülüyor 249 27.2 
Pullukla sürüp tohumu serpiyor ve diskaro ile kapatıyor 75 8.2 
Mibzerle ekiliyor 27 2.9 
Pullukla sürüp tohumu serpiyor ve tapan çekiyor 5 0.5 
Tohumu serpip pullukla sürdükten sonra tapan çekiyor 4 0.4 
Toplam 917 100.0 

 
Ekim Tarihi: Çiftçilerin %50’si yazlık ekim yapmakta ve ekimler Mart ayı ilk haftası ile Mayıs 

ayı son haftasına kadar olan bir süreyi kapsamaktadır. Yazlık ekimlerin de %6,7’si Mart ayı 
içerisinde, %66,6’sı Nisan ayı içerisinde ve %26,7’si ise Mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır. 
Yeşertme ekimler Eylülün ilk haftasında başlamasına rağmen genellikle eylülün son haftası 
itibariyle artmakta ve ekim ayı içerisinde yoğunlaşmaktadır. Eylül ayı içerisinde %17,8 ve Ekim ayı 
içerisinde %82,2. Dondurma ekimler ise Ekim ayı son haftası ile Aralık ayı ilk haftası arasında 
geçen süre içerisinde yapılmaktadır. Dondurma ekimlerin büyük çoğunluğu Ekimin son haftası ile 
Kasımın ilk iki haftasını içine alan sürede yapılmaktadır (%89). 
 
3.2. Kullanılan Çeşitler 
 

Verimliliğin artırılmasında sulama, gübreleme gibi yetiştirme tekniği uygulamalarının yanı sıra 
kullanılan çeşidin genetik değerinin de ayrı bir yeri bulunmaktadır. Beklenen verim artışının, sulu 
şartlarda %50’sinin ve kıraç şartlarda ise %20-30’unun yetiştirilecek çeşidin genetik yapısına bağlı 
olduğu ifade edilmektedir (Kün ve ark. 1995). Nitekim bölgede Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarda tescilli çeşitlerin mahalli çeşitlerden en az iki-üç kat 
daha fazla verim verdiği tespit edilmiştir (Anonim 1995). Buna rağmen, çiftçilerimizin %4,8’inin 
tescilli, %77,4’ünün yerel ve %17,8’inin ise hem yerel hem de tescilli çeşit kullandıkları görülmüştür.  

Mahalli Çeşitler: Çiftçilerimiz tarafından üretimi yapılan mahalli çeşitler aşağıdaki Çizelge 5’te 
özetlenmiştir. Çiftçiler tarafından en fazla tercih edilen yerel çeşit kıriktir (%46,7). Kırikten sonra 
rağbet edilen diğer mahalli çeşit Kars buğdayı veya bazı yerlerde kırmızı yerel çeşit olarak da 
telaffuz edilen kırmızı taneli bir çeşittir (%28). Topbaş adlı mahalli çeşidin ekim oranı ise %6,6 
olarak tespit edilmiştir. Hem kırik hem de topbaş ektiklerini söyleyen çiftçilerimizin oranı ise %12,9 
olarak tespit edilmiş böylece kırik çeşidi eken çiftçi oranı %60 ve topbaş eken çiftçilerin oranı ise 
%20’ye ulaşmaktadır.  

 

Çizelge 6. Tarımı yapılan mahalli buğday çeşitleri 
Mahalli Çeşitler Çiftçi Sayısı % 
Kırik 408 46,7 
Kars buğdayı+kırmızı yerel çeşit 244 28,0 
Kırik+Topbaş 113 12,9 
Topbaş 58 6,6 
Tir 20 2,3 
Sarıbaş 16 1,8 
Diğerleri 14 1,6 
Toplam 873 100.0 
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Tescilli Çeşitler: Üretimi yapılan tescilli çeşitler ise Çizelge 7’de verilmiştir. Görüleceği üzere 

tescilli çeşitler içerisinde ilk sırada üreticilerimizin Amerika buğdayı adını verdikleri ve gerçek adını 
bilemedikleri çeşitler almaktadır.  

 

Çizelge 7. Yetiştirilen tescilli buğday çeşitleri 
Tescilli Çeşitler Çiftçi Sayısı % 
Amerika + Meksika 90 43,5 
Kıraç–66 81 39,1 
Şahin 13 6,3 
Gerek–79 8 3,9 
Bezostaya 7 3,4 
Lancer 6 2,9 
Doğu–88 2 1 
Toplam 207 100.0 
 

Bu çeşitler büyük bir ihtimalle daha çok Lancer olmak üzere Şahin ve Doğu–88 çeşitleridir. 
Diğer yandan eski bir çeşit olması nedeniyle Kıraç–66 çeşidi hala en fazla tercih edilen veya çiftçi 
tarafından bilinen çeşit olma özelliğini korumaktadır. 

Tescilli çeşitler ile ilgili olarak çiftçilerimizin karşılaştıkları problemler de irdelenmiş ve sonuçlar 
Çizelge 7’de verilmiştir. Tescilli çeşitlerle ilgili olarak en fazla şikâyet edilen hususlar sırasıyla verim 
düşüklüğü (%36) ve ekmeklik kalitenin düşüklüğüdür (%30). Bunlara ilaveten sırasıyla bu çeşitlerin 
boylanmaması, çok fazla tane dökmesi ve dönmesi (mesela çavdara) gibi problemler de dile 
getirilmiştir. 

Çiftçilerin ortalama olarak dekara 26,4 kg tohum attıkları ve yine dekara olmak üzere suluda 
162,6 ve kuruda 97,7 kg verim aldıkları tespit edilmiştir. 

 
Çizelge 8. Tescilli çeşitlerle ilgili problemler 

Problemler Çiftçi Sayısı % 
Verimi düşük 49 36,3 
Ekmeklik kalitesi iyi değil 40 29,6 
Boylanmıyor 15 11,1 
Çok fazla tane döküyor 13 9,6 
Çavdara döndü 10 7,4 
Pahalı 5 3,7 
Diğer 3 2,2 
Toplam 135 100.0 
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3.3. Tescilli Çeşit Kullanılmamasının Sebepleri 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere çiftçilerin %77,4’ü yalnızca mahalli çeşitlerin üretimini 

yapmaktadır. Bu çiftçilerin tescilli çeşit kullanmama nedenleri Çizelge 9’da özetlenmiştir. 
 

Çizelge 9. Buğdayda tescilli çeşit kullanmama nedenleri 

Yerli 
Çeşit 

Yetiştiren
İşletme 
Sayısı 

Toplam 
Puan  
(1–5) 

Iskalası

Ortalam
a 

Cevap 
Veren 
İşletme 
 Sayısı 

% 
Sebepler 

(a) (b) (c=b/a) (d) (e=d/a
) 

Tohumluk fiyatları yüksek alınamıyor 715 2461 3,4 418 58,5
Tescilli çeşitleri zamanında temin edemiyoruz 715 1036 1,4 230 32,2
Bu çeşitleri bilmiyoruz 715 950 1,3 192 26,9
Beyaz buğday soğuk nedeniyle çavdara 
dönüyor 715 404 0,6 102 14,3

Tescilli çeşitlerin satışı ve pazarlaması zor 
oluyor 715 244 0,3 61 8,5

Tescilli çeşitlerin samanı sert oluyor 715 197 0,3 52 7,3
Tescilli çeşitlerde dane dökümü çok fazla 
oluyor 715 174 0,2 50 7,0

Tescilli çeşitlerin ekmeği siyah oluyor 715 170 0,2 43 6,0
Yazlık ekim döneminde verildi, sapa kalkmadı 715 157 0,2 41 5,7
Alınan tescilli bir çeşit soğuktan zarar gördü 715 138 0,2 34 4,8
 

Çizelge 9’a göre tescilli çeşit kullanılmama sebebi olarak bu soruya cevap veren çiftçilerin 
%40,6’sı tohumluk fiyatlarının yüksek olmasını %32,4’ü bu tohumlukları zamanında temin 
edememelerini, %27’si ise bu çeşitlerden haberlerinin olmamasını, %18,3’ü ziraatın verdiği 
tohumlukların pahalı ve yetersiz olmasını göstermiştir. Bunlara ilave olarak, bazı çiftçiler tarafından, 
ziraattan alınan buğdayların 1–2 sene içerisinde özellikle soğuk nedeniyle çavdara dönmesi 
(%14,3) gibi garip sebepler yanında tescilli çeşitlerin samanının sert (%7,3), ekmeğinin siyah 
olması (%6), tane dökümünün fazla (%7), satış ve pazarlamasının zor olması (%6,2), ofisin 
almaması (%2,4) gibi nedenler de dile getirilmiştir. 
 
3.4. Buğday Verimini Olumsuz Yönde Etkileyen Etmenler 

 
Yukarıda da görüldüğü üzere buğday verimleri gerek kuru şartlarda gerekse sulu şartlarda 

olsun çok düşüktür. Çiftçilere göre verim düşüklüğünün muhtemel sebepleri Çizelge 10’da 
sunulmuştur. Çizelge 10’dan görüleceği üzere çiftçilerin %61'i yetersiz yağışları düşük verime 
sebep olan en önemli faktör olarak göstermiştir.  Çiftçilerin %39’u ise verim düşüklüğünün sebebi 
olarak toprağın verimsiz oluşunu göstermiştir. Diğer yandan, verim düşüklüğüne neden olan diğer 
faktörler ise sırasıyla yabancı ot (%38), hastalıklar (%38,8), zararlılar (%25) ve gübre (%24,8) 
olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 10. Buğday verimini olumsuz yönde etkileyen faktörler 
Buğday 

Yetiştiren 
İşletme Sayısı 

Toplam Puan 
(1-5 Iskalası) 

Ortalama Cevap Veren 
İşletme Sayısı % Sebepler 

 
(a) (b) (c=b/a) (d) (e=d/a)

Yetersiz Yağış 917 2592 2,8 561 61,2
Toprak Verimsiz 917 1562 1,7 356 38,8
Hastalıklar 917 1370 1,5 337 36,8
Yabancı ot 917 1321 1,4 348 38,0
Gübre 917 891 1,0 227 24,8
Zararlılar 917 825 0,9 229 25,0
Çeşit 917 289 0,3 72 7,9
Yazlık Ekim 917 31 0,0 9 1,0
Teknik Bilgi Eksik 917 17 0,0 4 0,4
 
3.5. Gübreleme 

 
Buğday tarımında ekimle birlikte gübre kullanan çiftçilerin oranı %86,9 olarak tespit edilmiştir. 

İlkbaharda üst gübreleme yapan çiftçilerin oranı ise %42 olarak bulunmuştur. Öte yandan çiftçilerin 
%47,3’ünün sadece taban gübresi ve %3,7’sinin ise sadece üst gübre attıkları belirlenmiştir. Taban 
ve üst gübre olarak çiftçiler tarafından kullanılan gübre çeşidi ve ortalama miktarları Çizelge 11’de 
verilmiştir. 

 

Çizelge 11. Buğdayda gübre çeşit ve miktarları 
Uygulama Şekli 

Taban Gübresi Üst Gübre Gübre çeşidi 
Çiftçi sayısı Miktarı (Kg/da) Çiftçi sayısı Miktarı (Kg/da) 

DAP 648 18.8 25 26.3
Üre 40 27.1 252 17.7
Amonyum Nitrat 36 27.6 82 16.9
Amonyum Nitrat (%33) - - 7 11.4
Amonyum Sülfat 3 33.3 15 22.8
Kompoze 4 40.0  
TSP 2 30.0 1 12.0
DAP & Üre 6 39.2 - -
DAP & A. Nitrat 18 28.0  
A. Nitrat & A. Sülfat 2 65.0 1 25.0
Kompoze & Üre 1 25.0 - -
DAP & TSP 3 28.9 - -
Çiftlik Gübresi 24 1680.4 1 500.0
Toplam 788 385 
 

Çiftçilerin yaklaşık %80’i ekimle birlikte DAP ve %65’i ise üst gübre olarak üre kullandığını 
ifade etmiştir (Çizelge 12).   
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Çizelge 12. Susuz şartlarda gübre çeşit ve miktarları 
Uygulama Şekli 

Taban Üst Gübre çeşidi 
ÇS % ÇS % 

DAP 536 79,5 22 6,3 
Üre 37 5,5 228 65,1 
Amonyum Nitrat 37 5,5 76 21,7 
Amonyum Sülfat 0 0,00 13 3,7 
Çiftlik Gübresi 27 4,0 0 0,00 
DAP+A.Nitrat 18 2,7 0 0,00 
Diğerleri 19 2,8 11 3,1 
Toplam 674 100,0 350 100,0 

 
Taban gübre olarak tavsiye edildiği gibi DAP kullanılmasına rağmen susuz şartlarda üst gübre 

olarak nitrat tavsiye edilmektedir (Ülgen ve Yurtsever 1988). Diğer yandan, Kıral ve Özcan (1990), 
Erzurum kıraç şartları için en uygun gübre dozunun altı kg saf azot ve altı kg saf fosfor olduğunu 
bildirmektedir. 
 
3.6. Sulama 

 
Gübreleme ve sulamanın buğdayda verimi %60–100 arasında artırdığı belirtilmekte (Sefa 

1991) olup, bölgede yürütülen bir çalışma sonucuna göre ekimden sonra, sapa kalkma ve 
çiçeklenme başlangıcında olmak üzere üç sulamanın buğdayda optimum verim için yeterli olduğu 
ifade edilmektedir  (Sevim 1988). Başka bir çalışmada ise üç sulamanın mümkün olmadığı 
durumlarda çiçeklenme veya süt olum döneminde yapılacak tek bir sulamanın en iyi sonucu 
sağladığı belirtilmiştir (Yıldırım ve ark. 1997). Mevcut çalışmada ise buğday yetiştiren çiftçilerin 
%25,7’sinin buğdayda sulama yaptığı belirlenmiştir. Çizelge 13’ten de görüleceği üzere bunların 
%37,7’si sadece bir, %44,5’i iki, %16,9’u üç ve %0,8’i ise dört defa sulama yaptıklarını beyan 
etmiştir.  
 

Çizelge 13. Buğdayda sulama sayısı 
Sulama Sayısı Çiftçi Sayısı % 

1 89 37,7 
2 105 44,5 
3 40 16,9 
4 2 0,8 

Toplam 236 100,0 
 

Çiftçilere ayrıca suyu buğdayın hangi gelişme döneminde verdikleri de sorulmuş ve alınan 
cevaplar Çizelge 14’te sunulmuştur. 

Çizelge 14. Sulama zamanı (%) 
Sulama Zamanı Birinci Su (N=227) İkinci Su (N=143) Üçüncü Su (N=40) 

Kardeşlenme 22,9 1,4 2,5 
Sapa Kalkma 33,5 21,0 5,0 
Çiçek 32,2 37,8 30,0 
Başak 11,5 39,9 62,5 

Toplam 100,0 100,0 100,0 
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3.7. Hasat 
 
Çizelge 14’ten de görüldüğü gibi araştırma bölgesinde buğday hasadı genellikle tırpan ile 

yapılmaktadır tırpandan sonra ikinci sırada biçer gelmekte ve bunu orak takip etmektedir.  
Biçerdöver ile hasat yapanların oranı ise %0,8 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 15. Hasat şekli 
Hasat şekli Çiftçi Sayısı % 

Tırpan 582 63,7 
Biçer 236 25,8 
Orak 89 9,7 
Biçerdöver 7 0,8 
Toplam 914 100,0 

 
Sohbet toplantıları çalışması aşamasında bazı çiftçilerin özellikle kılçıklı buğday tercih ettikleri 

müşahede edilmiş ve anket çalışması çerçevesinde bunun sebepleri sorulmuştur. Alınan cevaplar 
yine Çizelge halinde özetlenerek Çizelge 16’da verilmiştir.  

Çiftçilerimizin en fazla şikâyet ettiği zararlılar ise önem derecesine göre sırasıyla tarla faresi, 
yabancı ot ve kör faredir. Yabani domuzdan şikâyet eden çiftçi oranı da küçümsenmeyecek 
düzeydedir (%20,5). Ayrıca, bunlardan başka buğday yetiştiren üreticilerimizin %2,5 kadarı ise 
başta tanede zarar yapan bir kurtçuk ile ayı, çekirge gibi değişik tür zararlılardan şikâyet 
etmektedir. 
 
Çizelge 16. Kılçıklı buğday tercih nedenleri 

Tercih Nedenleri Çiftçi Sayısı % 
Yabani domuz zararı 97 60,2 
Daha verimli olması 37 23,0 
Daha az tane dökme 9 5,6 
Ayı zararı 8 5,0 
Alışkanlık 4 2,5 
Sürme/pasa dayanıklılık 3 1,9 
Diğer nedenler 3 1,8 
Toplam 161 100,0 

 
Görüldüğü üzere kılçıklı buğday tercih eden çiftçilerin gösterdikleri en önemli sebep yabani 

domuz zararıdır. Ayı zararını azaltmak için kılçıklı buğday tercih ettiğini belirten çiftçilerin oranı da 
%5 civarında olduğundan kılçıklı buğday tercih edilmesinin en önemli sebebi olarak yabani hayvan 
zararından emin olma arzusu karşımıza çıkmaktadır (%65,2). İkinci sırada gelen tercih nedeni ise 
kılçıklı buğdayların daha verimli olması yönündeki kanaattir (%23). Çiftçilerin yaklaşık %6'sı ise 
kılçıklı buğdayların daha az tane döktüğü kanaatiyle kılçıklı buğday tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 
Çalışma alanında çiftçilerimizin niçin buğday ürettikleri yani buğday üretiminin sebebi sorulmuş ve 
yine alınan cevaplar Çizelge haline getirilmiştir (Çizelge 17). 

Bölgede buğday üretiminin başlıca nedeni ev tüketiminin karşılanmasıdır. İkinci önemli neden 
ise saman üretimidir. Ticari anlamda pazara yönelik olarak buğday üreten çiftçilerin oranı %2 olarak 
tespit edilmiştir. 
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Çizelge 17. Buğday üretiminin sebepleri 
Nedenler Çiftçi Sayısı % 

Ev tüketimi 438 48,7 
Ev tüketimi+saman 353 39,3 
Saman 90 10,0 
Ticari 18 2,0 
Toplam 899 100,0 

 
3.8. Buğdayda üretimi sınırlayan hastalık ve zararlılar 

 
Çiftçilerimize buğday üretimini sınırlayan önemli hastalık ve zararlılar da sorulmuş ve alınan 

cevaplar Çizelge 18’de verilmiştir. Buğdayda çiftçinin üzerinde durduğu en önemli iki hastalık 
sürme ve pas olarak tespit edilmiş, bunlar arasında da sürmenin daha fazla önem arz eden bir 
hastalık olduğu görülmüştür. 

 

Çizelge 18. Buğday hastalık ve zararlıları 
Buğday eken 
İşletme Sayısı 

Toplam Puan  
(1-5) Iskalası 

 
Ortalama 

Cevap Veren 
İşletme Sayısı 

 
%  

Sebepler 
(a) (b) (c=b/a) (d) (e=d/a) 

Hastalıklar   
Sürme 917 3447 3,8 741 80,8
Pas 917 2180 2,4 558 60,8
Zararlılar    
Tarla faresi 917 2556 2,8 584 63,7
Yabancı ot 917 2114 2,3 536 58,5
Kör fare 917 1831 2,0 438 47,8
Yabani domuz 917 792 0,9 188 20,5
Gelincik (gelengi) 917 327 0,4 107 11,7
Kımıl 917 63 0,1 18 2,0

 
Çiftçilerimizin sürme ile mücadele edip etmedikleri sorulmuş ve alınan cevaplar aşağıda 

değerlendirilmiştir. Çizelge 19’dan da görüldüğü üzere bu soruya buğday eken tüm çiftçiler cevap 
vermemiş olup, cevap verenlerin %28 kadarı ise mücadele yapmadıklarını belirtmiştir.  

 

Çizelge 19. Sürme ile mücadele şekli 
Mücadele şekli Çiftçi Sayısı % 

Hazır Tohum İlacı 515 68,0 
Göztaşı 18 2,4 
Kireç 11 1,5 
Yapmıyor 213 28,1 
Toplam 757 100,0 

 
Çiftçilerin %68’i tohumlukları hazır tohum ilacı ile %2,4’ü göztaşı ve %1,5 kadarı ise kireç ile 

muameleye tabi tutmak suretiyle sürme mücadelesi yaptıklarını ifade etmişlerdir. Yapılan bu sürme 
mücadelesinin başarı durumu sorulduğunda ise çiftçilerin %63,3’ü yapılan bu mücadelenin başarılı 
olduğunu belirtmiştir. 
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3.9. Buğdayla ilgili Diğer Problemler 
 
Çiftçilerimizin buğday üretimi ile ilgili başka ne tür şikâyetleri olduğu da irdelenmiştir. Çizelge 

20’de görüldüğü üzere çiftçilerimizin en fazla üzerinde durdukları husus, mevsimin kısa olması ve 
bu nedenle verimin artırılamamasıdır. Belki de en başta gelen bir başka husus ise yetişme 
dönemindeki soğuk zararıdır. 

Çiftçilerin yaklaşık %32’si çiçeklenme döneminde düşen kırağıdan ve %28'i ise yazlık 
ekimlerde bile soğuk zararının olduğundan yakınmaktadır. Bir başka problem ise üretilen ürünün 
pazarlanması ile ilgili olup, Toprak Mahsulleri Ofisinin üretilen buğdayları düşük kaliteli diye 
niteleyerek almamasıdır (%14,4).  

 

Çizelge 20. Buğday tarımı ile ilgili diğer problemler 

Buğday 
Yetiştiren 
İşletme 
Sayısı 

Toplam 
Puan  
(1–5) 

Iskalası 

Ortalama 

Cevap 
Veren 
İşletme 
 Sayısı 

% 
Problemler 

(a) (b) (c=b/a) (d) (e=d/a) 
Mevsim kısa, verim artırılamıyor 917 1915 2,1 428 46,7
Çiçeklenme döneminde kırağı düşüyor 917 1207 1,3 292 31,8
Yazlık ekimde bile soğuk zararı 917 1098 1,2 253 27,6
Ofis, kalitesi düşük diye buğdayı almıyor 917 554 0,6 132 14,4
Soğuk zararı 917 36 0,0 10 1,1
 
3.10. Arzu Edilen Buğday Çeşidi Özellikleri 

 
Buğday ıslah çalışmalarında dikkate alınması için çiftçilerimizin arzu ettikleri buğday çeşidi 

özellikleri de sorulmuş, alınan cevaplar Çizelge 21’de verilmiştir. Esasında çiftçilerimizin buğday 
çeşidinde aradıkları özelliklerin başında buğday renginin beyaz olması gelmektedir. Diğer yandan, 
yetişme mevsiminin kısa olması nedeniyle çiftçilerin daha ziyade kışlık çeşitleri tercih veya arzu 
ettikleri görülmektedir.  

Çiftçilerin üzerinde durdukları bir başka husus ise buğday üretimi genelde ev tüketimi ve 
hayvanlar için saman ihtiyacını karşılamak olduğundan buğdayın ekmeklik kalitesinin iyi olması ve 
samanın da yumuşak olmasıdır. Çizelge 21’de bu özellikleri arayan çiftçilerin oranı düşük gibi 
görünse de çiftçiler genelde beyaz tane rengi ile ekmeklik kalitesini özdeşleştirdiklerinden bu 
tercihin beyaz taneli buğday tercihi içerisinde değerlendirilmesi de daha doğru olacaktır. 
 

Çizelge 21. Çiftçiler tarafından arzu edilen buğday özellikleri 

Buğday 
Yetiştiren 
İşletme 
Sayısı 

Toplam 
Puan  
(1–5) 

Iskalası 

Ortalama 

Cevap 
Veren 
İşletme 
 Sayısı 

% 
Özellikler 

(a) (b) (c=b/a) (d) (e=d/a) 
Beyaz taneli ve kışlık yeşertme çeşit olmalı 922 1448 1,6 314 34,1
Beyaz taneli ve kışlık dondurma çeşit olmalı 922 1457 1,6 308 33,4
Beyaz taneli ve yazlık çeşit olmalı 922 1047 1,1 223 24,2
Kırmızı taneli ve yazlık çeşit olmalı 922 594 0,6 131 14,2
Ekmeklik kalitesi iyi olmalı 922 298 0,3 63 6,8
Kırmızı taneli ve dondurma çeşit olmalı 922 266 0,3 58 6,3
Kırmızı taneli ve yeşertme çeşit olmalı 922 255 0,3 56 6,1
Samanı yumuşak olmalı 922 185 0,2 43 
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4. Sonuç 
 
Çalışma alanının coğrafi konumu ve denizden olan yüksekliği nedeniyle kışlar uzun ve yazlar 

ise kısa olup, sert ve karasal iklim hüküm sürmektedir. Yağışların büyük bir bölümü ilk ve son bahar 
aylarında düştüğü için yazları genellikle kurak ve sıcak geçmektedir. Araştırma çalışmaları ile 
çözülebilecek çiftçi problemlerinin başında çeşit geliştirme çalışmaları gelmektedir. Çeşit geliştirme 
çalışmaları içerisinde ise özellikle üstünde durulması gereken husus başta kıraç şartlara ve soğuğa 
olmak üzere hastalık ve zararlılara, elverişsiz toprak şartlarına dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesidir. 
Bölgenin iklimi nedeniyle Haziran ayında dahi meydana gelen soğuklar nedeniyle geliştirilecek olan 
yazlık çeşitler için bile soğuğa dayanıklılık önem arz eden bir konudur.  

Çeşit geliştirme çalışmaları içerisinde dikkate alınması gereken ikinci konu erkenciliktir. Bitki 
yetiştirme mevsimi çok kısa olan bölgede gerek ilk ve son donlardan etkilenmemesi ve gerekse 
sonraki ürün için toprak hazırlığının zamanında yapılabilmesi için ürün hasadının erken bir tarihe 
alınması elzemdir. Bu amaçla, ıslah programlarında erkenci çeşitlerin geliştirilmesi konusuna ağırlık 
verilmeli, bugüne kadar yürütülen araştırma çalışmaları sonucu geliştirilmiş olan veya bundan 
sonra geliştirilecek olan erkenci çeşitlerin çiftçilere tanıtılması tarımda verimliliğin ve ürün 
çeşitliliğinin artırılması açısından çok büyük önem taşımakta hatta öncelik bakımından ilk sırada 
gelmektedir. 

Diğer yandan, bölgede sulanabilen alanların oranının çok düşük olması, yağış miktarının da 
hem düşük hem de yıl içindeki dağılımının düzenli olmaması insanımızın temel gıda maddesi 
durumunda olan buğdayda susuz tarıma elverişli çeşitlerin geliştirilmesi ve mevcut olanların ise en 
kısa süre içerisinde çiftçilere tanıtılması gerekmektedir.  

Ayrıca, bölgede verimliliğin artırılabilmesi için yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi 
çalışmalarının yanı sıra geliştirilen yeni çeşitler için en uygun yetiştirme tekniklerinin de araştırılmalı 
ve çiftçilerin hizmetine sunulmalıdır. 

Bu çalışmada tespit edilen önemli problemlerden birisi de çiftçilerimizin yüksek traktör kiraları 
ve nakliye masrafları ile ilgili şikâyetleridir. Söz konusu problem nedeniyle birçok çiftçi ya 
topraklarını işleyemez duruma gelmiş ya da yeterli toprak işlemesi yapamadıkları için elde ettikleri 
ürün verimleri düşük seviyelerde kalmıştır. Bundan dolayı düşük maliyetli uygun toprak işleme 
yöntemlerinin belirlenmesi ve çiftçiye tanıtılması tarımda verimliliği artırma çalışmalarının önemli bir 
bileşenini meydana getirmektedir. 
 

 
Şekil 1. Çeşit tanıtım konuları 

 
Günümüze kadar yürütülen araştırma çalışmaları neticesinde bölgede hüküm süren olumsuz 

şartlara dayanıklı çok sayıda çeşit geliştirilerek çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş olmasına rağmen 
bunlar da çiftçilere şimdiye kadar yeterince tanıtılamamıştır. Son yıllarda önemli değişiklikler olduğu 
tahmin edilse de üreticilerimizin hala büyük bir kısmı mahalli çeşitlere ait tohumlukları 
kullanmaktadır. Mahalli çeşitler genellikle yazlık çeşitler olup, güzlük ekildiklerinde ise soğuğa 
dayanamamakta ve verim düzeyleri de çok düşük bulunmaktadır. 

Bölgede yağışlar genellikle sonbaharda Ekim ayı ve daha sonra; ilkbaharda ise Nisan ve 
Mayıs aylarında düştüğünden kışlık ekimlerde yağışlardan yararlanma oranı yazlık ekimlere 
nazaran çok daha yüksektir. Bölge şartları için geliştirilen mevcut çeşitler mutlak kışlık çeşitler 
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olduğundan bu bölgede verimliliğin ve dolayısıyla tarımsal üretimin artırılabilmesi için bu tescilli 
çeşitlerin tohumluklarının kullanılması gerekmektedir. Eğitim-yayım çalışmalarında çeşit tanıtımına 
büyük önem verilmeli, çiftçilere başka bölgeler için geliştirilen çeşitler yerine bu bölge şartları için 
geliştirilmiş çeşitler önerilmelidir. Ancak, yüksek verimli çeşit kullanımının garanti edilebilmesi için 
de her şeyden önce bölgedeki tohumluk açığının giderilmesi gerekmektedir. Bu problem, bölgede 
tohumluk üretiminin cazip hale getirilmesi ve özel tohumluk firmalarının teşvik edilmesi ile 
çözülebilecektir.  

Eğitim yayım çalışmalarında üzerinde özellikle durulması gereken bir diğer husus da 
gübrelemedir. Çalışma sonuçlarına göre çiftçilerimizin bilinçli bir gübreleme uygulamadıkları, ya 
gübre seçiminde ya da miktarını belirlemede hata yaptıkları tespit edilmiştir. Bu durum, 
gübrelemeden beklenen verim artışını sağlamadığı gibi verim düşüşlerine de yol açmaktadır. Bu 
yüzden, eğitim yayım çalışmalarında gübreleme konusunun öncelikli olarak ele alınması büyük 
önem taşımaktadır.  
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Özet 
 

Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Araştırma Laboratuarında yürütülmüştür. 
Tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülen çalışmada Ç-1252 makarnalık buğday çeşidinden alınan 
camsı, dönmeli ve süne emgili tanelerin çimlenme hızı ve gücü ile sürme hızı ve gücü belirlenmiştir. Araştırma 
4 tekerrürlü olarak iklim odasında ve 20 oC ortam sıcaklığında yürütülmüştür. Araştırma sonucunda biyolojik 
değerler açısından emgili ve normal taneler arasındaki fark istatistikî açıdan önemli bulunmuştur. Camsı tane, 
dönmeli tane ve süne emgili tanelerde sırasıyla çimlenme hızı % 95.00, % 96.25 ve % 47.50; çimlenme gücü 
% 95.00, % 98.75 ve % 48.75, sürme hızı % 93.75, % 67.50 ve %36.25; sürme gücü % 95.00, % 81.25 ve % 
46.25 olarak bulunmuştur. Bu araştırma sonucunda camsı ve dönmeli tanelere göre süne emgili tanelerin 
çimlenme değerlerinin % 50.0, sürme değerlerinin ise % 48.8 oranında azaldığı tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, Camsı, Dönmeli, Süne emgili tane, Biyolojik değer 
 

 
Effect of Vitreousness, Yellowberry and Damaged Kernel by Sunn Pest 

(Eurygaster ssp. Hemiptera: Scutelleridae) on Biological Values of Durum 
Wheat 

 
Abstract 
 

This study was conducted at the research laboratory, Sarayönü Vocational School of Higher Education, 
University of Selcuk. According to completely randomized design, germination and emergence of vitreous, 
sunn pest damage and yellowberry kernels taken from Ç-1252 durum wheat were determined. The researh 
was arranged in four replications in 20 oC in climate room condition. In conclusion, it was determined that 
there were statistically significant differences between damaged kernel and vitreous kernel according to 
biological values. Vitreous kernel, yellowberry kernel and damaged kernel were determined to germination 
speed respectively 95.00 %, 96.25 % and 47.50 %; for germination power 95.00 %, 98.75 % and 48.75 %; for 
emergence speed 93.75 %, 67.50 % and 36.25 % for emergence power  95.00 %, 81.25 % and 46.25 %. In 
damaged kernel, 50 % decrease for germination values and 48.8 % decrease for emergence values were 
determined. 
 
Key Words: Durum wheat, Vitreous, Yellowberry, Damaged Kernel by Sunn Pest, Biological value 
 
1. Giriş  

 
Ülkemizde 1969 yılında 121.2 kg/da’a olan buğday verimi, yeni çeşit ıslahı ve yetiştirme 

tekniğindeki yeniliklerle FAO (2005) verilerine göre 225.8 kg/da’ a yükselmiştir. Ülkemizin 2005 yılı 
buğday üretimi 21 milyon ton, ekim alanı 9.3 milyon hektar olurken, aynı yıl buğday ithalatı 189.93 
bin ton ihracatı ise 2,957.10 ton olmuştur. 

Makarnalık buğdayda kaliteyi düşüren en önemli faktörler arasında tanede dönme ve süne 
zararı gelmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının raporlarına göre: Süne zararı ülke ekonomisine 
yıllık 1 milyar YTL zarar vermektedir. Süne, her yıl 4.5 milyon hektar hububat alanında 10 milyon 
ton ürünü tehdit etmektedir. Türkiye’de kaliteli buğday üretilememesinin en önemli nedenlerinden 
biri sünedir. Süne zararı gören buğdayların çoğu yemlik olarak kullanılmaktadır (Anonymous 2006). 

Süne ve kımıl zararının olumsuz etkisi hem kalite, hem de verim yönünden olmaktadır. Süne 
ve kımıl ekmeklik, makarnalık, bisküvilik, tohumluk buğdaylarda %100’e varan boyutlarda zarar 
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verebilmektedir (Hançer 1997). Zarar oranının yüksek olduğu yıllarda, o yılki verim ve kalitenin 
düşük olması yanında, zarar görmüş buğdayın tohumluk olarak kullanılması durumunda gelecek 
yılın verimini de düşürmektedir. Çünkü süne ve kımıl emgili tanelerin çimlenme değerleri 
düşmektedir. 

Bu çalışmadan, özellikle süne emgili tanelerin biyolojik değerlere etkisi incelenmiş olup, buna 
göre emgili tane oranı yüksek olan ürünün tohumluk olarak kullanılması durumunda, birim alandaki 
bitki sayısının azalmasına bağlı olarak önemli verim kayıplarının olabileceği ortaya konmuştur. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Bu çalışma Sarayönü Meslek Yüksekokulu Araştırma Laboratuarında tesadüf parselleri 
deneme desenine 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak Tarla Bitkileri 
Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 1999 yılında tescil edilen ve Konya ilinde makarnalık 
buğday çeşitlerine göre %21 ekim alanıyla önemli bir oranı oluşturan Ç–1252 kullanılmıştır. Bu 
çeşitten elde edilen tohumların camsı, süne emgili ve dönmeli taneleri birbirinden ayrılmış ve 
biyolojik değerleri belirlenmiştir. İklim odasında 20 oC ortam şartlarında yürütülen çalışmada 
çimlenme için kaplara 20 adet tohum konularak çimlenmeye bırakılmıştır. Çimlenme hızı için 4.gün 
ve çimlenme gücü için 7. gün sayımlar yapılmıştır. Sürme değerleri için kaplara Sarayönü Meslek 
Yüksekokulu Araştırma Arazisinden alınan toprak konulmuştur. Sürme hızı için 7. gün ve sürme 
gücü için 12. gün çıkış yapan bitkiler sayılmıştır. 

Elde edilen veriler MSTAT–C programında analiz edilerek, ortalamalar arasındaki farkların 
önemlilik kontrolü LSD testi ile yapılmıştır. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

2007 yılında Sarayönü Meslek Yüksekokulu Araştırma laboratuarında Ç-1252 makarnalık 
buğday çeşidinden denemeye alınan camsı, dönmeli ve süne emgili tanelerin biyolojik değerleri 
belirlenmiş olup, elde edilen çimlenme hızı, çimlenme gücü, sürme hızı ve sürme gücü değerlerine 
ait ortalama değerler Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1.  Camsı, dönmeli ve süne emgili tanelerin biyolojik değerlerine ait ortalama değerler  
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Araştırma sonucunda biyolojik değerler açısından camsı tane, dönmeli tane ve süne emgili 
taneler arasındaki fark istatistiki açıdan önemli (P< 0.01) bulunmuştur. Camsı tane, dönmeli tane ve 
süne emgili tanelerde sırasıyla çimlenme hızı % 95.00, % 96.25 ve % 47.50; çimlenme gücü % 
95.00, % 98.75 ve % 48.75; sürme hızı % 93.75, % 67.50 ve %36.25; sürme gücü % 95.00, % 
81.25 ve % 46.25 olarak bulunmuştur. Ortalama değerler üzerinden yapılan LSD testine göre 
çimlenme hızı ve gücünde normal taneler 1. grupta (a) yer alırken, emgili taneler 2. grupta (b) yer 
almıştır. Sürme hızında camsı tane a grubunda, dönmeli tane ab grubunda ve emgili tane de b 
grubunda yer alırken, sürme gücünde camsı ve dönmeli taneler a grubunda, emgili taneler ise b 
grubunda yer almıştır. Bu araştırma sonucunda camsı ve dönmeli tanelere göre süne emgili 
tanelerin çimlenme değerlerinin % 50.0, sürme değerlerinin ise % 48.8 oranında azaldığı tespit 
edilmiştir. 
  
4. Sonuç 
 

Buna göre, mümkünse süne emgili tane bulunan ürünün tohumluk olarak kullanılmaması yada 
birim alanda istenen sayıda bitkinin oluşabilmesi için, üründeki emgi oranı göz önüne alınarak 
kullanılacak tohumluk miktarının belli oranda arttırılması gerekmektedir. 
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Makarnalık Buğdaylarda (Triticum durum Desf) İrmik Rengi ile Tane Rengi 
Arasındaki İlişkinin İncelemesi  

 
 

Aliye PEHLİVAN Asuman KAPLAN EVLİCE Turgay ŞANAL 
Nurettin ÇİNKAYA Tülin ÖZDEREN Alaettin KEÇELİ 

 
 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 
 
Özet 
 

Makarna ham maddesi olarak en uygun buğday cinsi olan makarnalık buğday, ekmeklik buğdaya göre 
daha yüksek fiyatla alıcı bulmaktadır. Ayrıca, irmik b sarılık değeri yüksek olan makarnalık çeşitler daha da 
yüksek fiyatlarla işlem görmektedir. Makarna üretiminde irmikteki sarı renk ile protein miktar ve kalitesi en 
önemli iki kalite kriteridir. Tüketici tarafından parlak sarı renkte olan makarna tercih edildiği için, makarnalık 
buğdayda irmik b sarılık değeri yüksek çeşitler makarna sanayi tarafından özellikle istenmektedir. Türkiye’de 
çoğu işletmelerde makarnalık buğday alımlarında hektolitre, camsılık, protein oranı ve sedimentasyon gibi 
analizler yapılmaktadır. Buğday ticaretinde, irmik öğütme kolaylıkla uygulanabilen işlem olmadığı için  irmik 
rengi belirlenememekte, makarnalık  buğdayın tane rengine bakarak rengi sarı olan buğdayların paralel olarak 
irmik renklerinin de sarı olacağı düşünülmektedir. Bu konuda bir katkıda bulunmak amacı ile tanenin b sarılık 
değeri ile irmiğin b sarılık değeri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada enstitümüzün 2003-2004 ürün 
dönemine ait ön verim denemesinden elde edilen 371 adet makarnalık buğday numunesi kullanılmıştır. Tane 
ve irmik renkleri spektrofotometrik yönteme (BYK-Gardner Inc., USA) göre belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, 
irmik rengi ile tane rengi arasında 0,29** korelasyon değeri elde edilmiştir. Tane b sarılık değerleri aynı olan 
numunelerin çok farklı irmik b sarılık değerleri verdiği görülmüştür. Bu nedenle makarnalık buğday tane 
renginden, irmik renginin tahmin edilmesinin çok doğru olmayacağı sonucuna varılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler:  Makarnalık buğday, İrmik b değeri, Tane b değeri  

 
Determination of Relationship Between Grain Colour and Semolina Colour in 

Durum Wheat Genotypes (Triticum durum Desf) 
 

Abstract 
 

Market prices for durum wheat which is suitable raw material for pasta products are higher than that of 
bread wheat. In addition, durum wheats with high semolina b yellowness value have much higher market 
price. Yellowness of semolina, together with protein quality and quantity, are the most important quality 
parameters in pasta production. Because pasta with yellow colour is preferred by consumers for visual 
appearance, durum wheat cultivars with high b yellowness value are preferred by the pasta processing 
industry. In Turkey, most of the pasta processing companies use analyses such as test weight, vitreousness, 
protein content and sedimentation value for buying durum wheat. Since semolina milling and determination of 
semolina colour are not easy to carry out, grain colour is commonly used in durum wheat trade. This is 
probably due to the assumption that if durum wheat has high yellow grain colour, it will also have high 
semolina colour. The aim of this study was to investigate the relationship between b yellowness values of 
grain and semolina. In this study 371 durum wheat genotypes, obtained from Central Research Institute for 
Field Crops in 2003-2004 crop year, were used. Colour values were measured by spectrophotometric method 
(BYK-Gardner Inc., USA). The correlation between semolina colour and grain colour was 0.29**. Samples with 
similar grain colours resulted in different semolina colours. As a result of this study, it can be concluded that 
the grain colour can not be used to precisely predict the semolina colour. 
 
Key Words:  Durum wheat, Semolina b value, Grain b value 
 
1. Giriş 
 

Makarnalık buğdayın gen merkezi olan Türkiye, kaliteli makarnalık buğday üretebilecek 
ekolojiye sahiptir. Ülkemizde makarnalık buğdayın 1970 yılına kadar toplam buğday ekim alanı ve 
üretimi içerisinde payı yaklaşık % 40 iken, son yıllarda bu oran %10-15’e kadar gerilemiştir. 
Dünyada 550 milyon ton buğday üretiminin 28 milyon tonu makarnalıktır. Bunun % 23’ü Kanada’da, 
% 15’i İtalya’da ve % 11’i ABD’de üretilmektedir. Türkiye ise % 7’lik makarnalık buğday üretimi ile 
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4. sırada yer almaktadır (Şerafettinoğlu 2007). Yıllık makarna üretimi ise 11.5 milyon ton olup 
bunun yaklaşık % 4.5’lik kısmını 5. sırada bulunan Türkiye üretmektedir. İtalya ise, 3 milyon ton/yıl 
ile 1. sırada yer almaktadır (Arıca 2007). Dünyada kişi başına makarna tüketiminde 28 kg ile İtalya 
ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise makarna tüketimi yıllara göre bir artış göstermiş ve 2005 
yılında 5.6 kg’a ulaşmıştır (Koca ve Anıl 2007). 

Bilindiği gibi makarnalık buğday makarna sanayinin vazgeçilmez temel girdisidir ve büyük bir 
öneme sahiptir. Ülkemizde bulgur sanayinde de önemli miktarda makarnalık buğday 
kullanılmaktadır. Ayrıca irmik, bazı yöresel ekmek çeşitleri ve yüksek kalitede böreklik un için de  
kullanılmaktadır.  

Makarna yapımında ana ham madde olarak Triticum durum türü buğdaydan elde edilen irmik 
ve su kullanılır. Bunlara ilaveten üretimde kaliteyi ve besin değerini arttırıcı çeşitli katkı maddeleri 
de yer alabilmektedir.  

Makarna kalitesinde en önemli görevi proteinler üstlenmiştir. İrmikte proteinin %11-13 olması 
istenir. Protein miktarının yanında, gluten kalitesinin de yüksek olması önemlidir. Gluten 
proteinlerini oluşturan glutenin ve gliadinlerin kalite üzerine etkileri farklıdır. Glutenin oranı yüksek 
olan çeşitler üstün pişme kalitesine sahip olmaktadırlar. Gliadin oranı yüksek olan çeşitlerden elde 
edilen makarnalar ise pişirildiğinde, istenilen dirilik ve sertlik azalmaktadır  (Özkaya ve Özkaya 
1993). Protein miktar ve kalitesi, makarnanın pişme özellikleri yanında makarnanın ambalajlanması 
ve taşınması sırasında kırılmaların önlenmesi açısından da önemlidir (Elgün ve Türker 1999). 

TS 2974 Buğday standartında makarnalık buğdayın derecelendirilmesinde yer alan önemli 
faktörlerinden biri de camsılıktır. Camsı tane miktarı makarnalık buğdayda önemli bir kalite 
kriteridir.  Durum buğdaylarında camsılık oranı genellikle irmik verimi ve öğütme ile ilgili bir 
faktördür. Ayrıca protein miktarını ve irmik partiküllerinin irilik derecesini etkilemesi nedeniyle 
makarna üretim teknolojisini ve makarna kalitesini de etkilemektedir. Genellikle camsı tanelerde 
protein oranı camsı olmayanlardan daha yüksektir. Camsılık çoğu kez irmik rengi ile de 
ilişkilendirilmektedir. Fakat camsılık renkten ziyade protein miktar ve kalitesiyle ilgilidir. Camsılık 
oranı yükseldikçe daha fazla iri irmik, buna karşın daha az un ve daha az ince irmik elde edilir. 
İrmik görünen rengine partikül boyutu etkili olmaktadır. İri irmik ince irmiğe göre daha sarı 
görünmektedir. Unsuluk arttıkça renk daha da açılmaktadır. Ayrıca irmik iriliği makarnanın pişme 
kalitesinin de artmasına neden olur.  

Süt olum döneminde oluşan protein ağlarının arasını nişasta tanecikleri doldurur. Tam olum 
sırasında tane, su kaybedip hacmini küçültürken, protein ağları kısalıp büzülürler. Ağların araları 
sık ve kalın ise, nişasta taneciklerini sıkıştırması fazla olur, dane camsı bir görünüm alır. Protein 
ağları zayıf ve bunların arasına giren nişasta fazla olursa, büzülen ağlar, fazla nişastanın basıncına 
dayanamayıp kopar, bu durumda camsı görünüşünü kaybeder. Tür, çeşit özelliği ve yetiştirme 
koşulları camsılığı etkileyen faktörlerdir.  

İrmikte parlak sarı renk önemli bir kalite faktörü olarak kabul edilmekte ve bu rengin makarna 
üretimi ve pişirilmesi sırasında mümkün olduğunca korunması istenmektedir. Buğdayda bulunan 
sarı renk maddesini ksantofil, taraksantin ve lutein maddeleri oluşturmaktadır. Makarnalık 
buğdayda sarı pigment miktarının 5-8 ppm arasında bulunması istenir (Boyacıoğlu ve Tülbek 
2002).   

Triticum durum irmiğinden yapılan makarnalar parlak sarı renkli, sert, kırılmaya dayanıklı ve 
pişme kaliteleri yüksek olmaktadır. Albenisi yüksek olan makarna, parlak rengi ile alıcıyı çekmekte 
ve kalite kriteri olarak renk önem kazanmaktadır. Türkiye’de çoğu işletmelerde makarnalık buğday 
alımlarında hektolitre, camsılık, protein oranı ve sedimentasyon gibi analizler yapılmaktadır. İrmik 
öğütme ve irmik renginin belirlenmesi kolaylıkla uygulanabilen bir analiz olmadığı için, buğdayın 
tane rengine bakarak rengi parlak sarı olan buğdayların irmik renklerinin de paralel olarak parlak 
sarı olacağı düşünülmektedir. Fakat karatenoid pigmentlerinin miktarı buğdaydan buğdaya 
değişebildiği gibi tane içerisindeki muhtelif kısımlarda da farklı oranlarda bulunabilmektedir. Bu 
çalışma ile irmik rengi ile tane rengi açısından makarnalık buğday genotipleri incelenmiş ve 
arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsüne ait ön verim denemesinden alınan 371 adet 
makarnalık buğday numunesi kullanılmıştır.  
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371 adet makarnalık buğday numunesinde, tanenin b sarılık değeri ile irmiğin b sarılık değeri 
arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Renkler spektrofotometrik olarak BYK Gardner cihazında (HunterLab Kolorimetresi) ASTM E 
1164 standart yönteme göre belirlenmiştir (Anon 2002). Cihazdan L, a, b değerleri elde edilmiştir. 
HunterLab kolorimetresine göre; L : parlaklık (0: siyah, 100: beyaz), a: kırmızı-yeşil (pozitif a: 
kırmızılık, negatif a: yeşillik) ve b: sarı-mavi (pozitif b: sarılık, negatif b: mavilik) olarak 
değerlendirilmektedir. 

Çalışmada önce tanedeki L, a, b değerleri ölçülmüştür. Daha sonra makarnalık buğday 
numuneleri %16.5 neme göre tavlanmış ve Brabender Junior değirmeninden irmik elde edilmiştir 
(AACC 26-50). Son olarak irmik örneklerinin L, a, b değerleri belirlenmiştir. 

Analiz sonucunda göre elde edilen veriler, JMP paket programı kullanılarak istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Frekans dağılımlarına baktığımızda (Çizelge 1) tane b değeri 14,76 ile 21.51 arasında 
değişmiş, ortalaması ise 18.69 olmuştur. Şekil 1’de görüldüğü gibi tane b değerlerinin büyük bir 
kısmı 18-19 arasında yer almıştır.   
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Şekil 1. Tane b değeri frekans dağılımı 
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Şekil 2. İrmik b değeri frekans dağılımı 

 
İrmik b değerleri 15.59 ile 26.89 arasında değişmiş ve tane b değerlerinin dağılımına göre 

daha geniş bir aralıkta yer almış olup  ortalaması  20.82’dir (Çizelge 1). Frekans dağılım grafiği 
incelendiğinde irmik b değerlerinin çoğunlukla 19-23 arasında yer aldığı görülmektedir (Şekil 2). 
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Çizelge 1. Tane ve irmik b değer aralıkları  

 
Çizelge 2’den görüldüğü gibi tane L, a, b değerleri ile irmik L, a, b değerleri arasındaki 

korelasyonlar istatistiki olarak (P<.0001) önemli olmasına rağmen korelasyon değerleri oldukça 
düşük çıkmıştır. HunterLab kolorimetresine göre sarılığı ifade eden b değerleri bakımından tane ile 
irmik arasında 0.29 korelasyon değeri bulunmuştur. Parlaklığı ifade eden L değerleri arasındaki 
korelasyon ise daha da düşük çıkmıştır.  
 
Çizelge 2. Tane L, a, b ile irmik L, a, b değerleri arasındaki korelasyon değerleri 

Korelasyonlar Korelasyon Değeri 
Tane b- İrmik b  0,29 ** 
Tane L- İrmik L 0,23 ** 
Tane a- İrmik a 0,15 ** 

 

 
Şekil 3. Tane ve irmik b değerleri arasındaki regresyon grafiği 
 

Yapılan regresyon analizinde de anlaşılacağı gibi irmik renginde gözlenen varyasyonun % 8’i 
tane rengindeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. % 92’lik değişim ise diğer faktörlerin etkisi 
sonucu meydana gelmiştir (Şekil 3).  
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Şekil 4. Tane b değerleri birbirine çok yakın olan numunelerin irmik b değerlerinin karşılaştırılması 

Değerler Tane b İrmik b 
Minimum  14,76 15.59 
Maksimum  21.51 26.89 
Ortalama  18.69 20.82 
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209 adet makarnalık buğday hattının tane b değerleri 18-19 arasında yer almıştır. Bu 
hatlardan bazıları örnekleme amacıyla seçilmiş ve seçilen hatların tane b değerleri ile irmik b 
değerleri karşılaştırılmıştır (Şekil 4). Grafik incelendiğinde numunelerin irmik b değerlerinin 16.75 ile 
26.89 arasında değiştiği görülmektedir. Bu hatlardan bir kısmı, tane b değerinden daha düşük irmik 
b değeri vermiştir. Bazı hatların ise tane ve irmik b değerleri birbirine çok yakın olmuştur. 
Araştırmada yer alan bazı hatların, grafiğin son kısmındaki gibi çok yüksek irmik b değerlerine 
sahip olduğu görülmüştür. Bu da buğdaya sarı renk veren karotenoid pigmentlerinin tane 
içerisindeki muhtelif kısımlarda farklı oranlarda bulunmasından kaynaklanmaktadır (.Borelli et al, 
1999) 
 
4. Sonuç 

 
Araştırma sonucunda GYK Gardner Spektrofotometresi ile yapılan analizden elde edilen 

verilere göre; tane ve irmik L, a, b değerleri arasındaki korelasyon oldukça düşük bulunmuştur. 
Sonuçlar değerlendirildiğinde en dikkat çeken nokta, aynı tane b değerlerine sahip olan makarnalık 
buğday hatlarının bir kısmının irmik b değerlerinin tane b değerine yakın yada düşük, bir kısmının 
ise tane b değerinden oldukça yüksek çıkması olmuştur. Makarnalık buğday tane renginden, irmik 
renginin tahmin edilmesinin çok doğru olmayacağı sonucuna varılmıştır.  
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Özet 

 
Sekiz kendilenmiş mısır hattının diallel melezi ile elde edilen 28 F1 kombinasyonlarında diallel analiz 

yöntemleri uygulanarak, genotiplerin genetik yapıları tanımlanmış, uygun anaç ve ümitli kombinasyonlar 
seçmiştir. Yapılan istatistiki analizler populasyonlarda araştırılan özellikler (çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, 
koçanda sıra sayısı, bin tane ağırlığı ve tane verimi) bakımından önemli varyasyon olduğunu göstermiştir. 
Genel (GKY) ve özel kombinasyon yeteneği (ÖKY) varyansları incelenen özelliklerin tümünde önemli 
bulunmuştur. İncelenen tüm özellikler için F1 kombinasyonunda önemli eklemeli ve dominant gen etkileri 
tahmin edilmiştir. Sırada tane sayısı dışındaki tüm özelliklerde eklemeli gen etkisi dominant gen etkisinden 
daha büyüktür. Çiçeklenme gün sayısı, koçanda sıra sayısı ve sırada tane sayısı özelliklerinde fenotipik 
varyansın oluşumunda çevre varyansının (E) katkısı önemsiz, diğer özellikler de ise önemli bulunmuştur. 28 
F1 kombinasyonunda en yüksek heterosis ve heterobelthiosise % 151,8  ve % 148,7 ile tane veriminde 
rastlanmıştır. Çiçeklenme gün sayısı için erkenci CG-10 ve CM-105 ile geççi ADK-451 ve ADK-455; bitki boyu 
için A-251 ve B-75; koçanda sıra sayısı için CG-10 ve ADK-451; sırada tane sayısı için  B-75, ADK-451 ve 
ADK-455; bin tane ağırlığı için CM-105, B-75, ADK-451 ve ADK-455 ve tane verimi için CM-105, A-251 ve B-
75, ADK-455 kendilenmiş hatları en uygun anaç izlenimini vermiştir. ADK-451 x ADK-455 geççi ve B-75 x 
ADK-451 ile B-75 x A-239 orta-geççi, A-251 x ADK-455, A-251 x B-75 ile W-182-B x ADK-455 orta-erkenci, 
CG-10 x CM-105 erkenci kombinasyonları çalışmalarda ağırlık verilebilecek ümitli melezler olarak 
saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler; Mısır, Kendilenmiş hat, Dallel melez, Eklemeli gen etkisi, Dominant gen etkisi, Genel ve 
özel kombinasyon yeteneği, Heterosis, Heterobelthiosis, Erkencilik, Verim  
 
Abstract 

 
This study was conducted in order to select superior parents and hyrids in 28 F1 corn hybrids obtained 

from eight inbred lines and to idendify geentic structures of these material in a half diallel scheme. Statistical 
analyses showed that all traits (number of days to tasseling, plant height, ear height, ear length, ear diameter, 
number of lines per ear, number of kernels per line, thousand kernel weight and garin yield) exhibited 
significant variation. Genotypes showed significance for all traits, which was tested for GCA (General 
combining ability) and SCA (Specific combining ability). Additive and dominant gen effects were estimated in 
hybrids for all traits. The additive effect was larger than dominant effects for all traits except number of lines 
pere ear. The highest heterosis and heterobeltiyosis for grain yield  were found as 151.8 % and 148.7 %, 
respectively. Inbred lines CG-10 and CM-105 for early number of days to tasseling, ADK 451 and ADK 455 for 
late number of days to tasseling were found promising. Also lines A-251 and B-75 for plant height, CG-10 and 
ADK 451 for number of lines per ear, B-75, ADK 451 and ADK-455 for number of kernels per line, CM-105, B-
75, ADK-451 and ADK-455 for hundred seed weight, and CM-105, A-251, B-75 and ADK-455 for grain yield 
were found suitable parents. The promising hybrids were determined as ADK-451 x ADK-455 late, B-75 x 
ADK-451 with B-75 x A-239 (5x6) mid-late, A-251 x ADK-455, A-251 x ADK-455 with W-182-B x ADK-455 
mid-early, and GC-10 x CM-105   
 
Key Words: Maize, inbred line, Diallel cross, Additive gen effect, Dominant gen effect, GCA and SCA, 
Heterosis, Heterobelthiosis, Early maturity, Yields 
 
1. Giriş 
 

Mısır dünyada ıslah çalışmalarının en yoğun şekilde sürdürüldüğü bitki olma özelliğini 
taşımaktadır. Islah çalışmaları zaman alıcı ve masraflı çalışmalardır. Çalışma süresinin kısaltılması 
ve harcamaların azaltılması, amaca mümkün olduğu kadar çabuk ulaşılmasına bağlıdır. Bu ise 
ıslah çalışmasında kullanılacak kendilenmiş hatların bilinçli seçimiyle büyük ölçüde başarılır. 
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Kendilenmiş hatların genetik yapısı, ele alınacak özelliklerin kalıtımları çeşitli yöntemlerle önceden 
belirlenirse, bu temel bilgilere dayanan ıslah programlarının başarı oranı da yüksek olur. 

Turgut ve ark. (1995) koçan çapı, koçan uzunluğu ve bin tane ağırlığı yönünden hem eklemeli 
hem de dominant gen etkilerinin önemli olduğunu, ancak koçan çapı ve koçan uzunluğu için 
dominant gen etkisinin eklemeli etkiden daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir.  

Dehghanpour ve ark. (1996) ise bitki boyu ve koçanda tane sayısı için eklemeli olmayan gen 
etkilerinin daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Kalla  (2001) koçan uzunluğu ve bin tane ağırlığı 
için eklemeli olmayan gen etkileri bulmuşlardır. 

Benzer çalışmalarda, incelenen özellikler için saptanan kalıtım dereceleri farklılık 
göstermektedir. Singh vd. (1998) bitki boyu, koçan uzunluğu ve bin tane ağırlığı için orta; Hema ve 
ark. (1999) bin tane ağırlığı ve koçan çapı için yüksek, koçan uzunluğu için ise düşük düzeyde dar 
anlamda kalıtım derecesi saptamışlardır. Kalla ve ark. (2001) koçanda tane sayısı için yüksek, 
koçan uzunluğu için orta ve bin tane ağırlığı için düşük kalıtım dereceleri belirlemişlerdir. 

Yapılan çalışmalarda, koçan çapı (cm), koçan uzunluğu (cm), koçanda tane sayısı gibi 
özelliklerin mısır verimini doğrudan etkileyen komponentler olduğu saptanmıştır (Konak ve ark., 
1997). 

Islahçının üzerinde çalışacağı populasyonun genetik yapısı konusunda bilgi sahibi olması, 
başarı şansını artırır. Islahçı bu genetik bilgilere dayanarak ıslah programını yönlendirir. Islah 
programlarının yönlendirilmesinde önemli rol oynayan eklemeli ve dominant gen etkileri, yarım 
diallel tabloların varyans analizleri (Jones,1965), diallel melez analizi ile genetik parametrelerin 
tahmin edilmesi Jinks-Hayman,1953; Hayman,1954b; Jinks,1954,1956 ‘ya göre yapılır. 

Bu çalışmada; mısırda kullanılan biyometriksel genetik değerlendirmelerle, 8x8 yarım diallel 
melezleme ile elde edilen 28 F1 kombinasyonu ve ilgili 8 kendilenmiş hattan oluşan toplam 36 genotipte 
verim ve verim unsurlarının kalıtımlarının araştırılması sonucu uygun kendilenmiş hatları bulmak, 
erkenciliği ve yüksek verimi ile ülkemizin iç bölgelerine iyi uyum gösterebilecek melez çeşit 
geliştirme şansını belirlemektir. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Bu çalışmada, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş 8 kendilenmiş hat 

materyal olarak kullanılmıştır. Bu hatlar erkenci, orta erkenci, orta geçci ve geçci gruplarda yer 
almaktadır. Her olum gurubundan iki hat alınmıştır. Dünyanın farklı coğrafik yörelerinden köken 
almış olmalarına ve ayrıcalıklı agronomik özellikler taşımalarına özen gösterilerek seçilen Zea 
mays İndendata türüne dahil bu mısır kendilenmiş hatları şunlardır: CG-10, CM-105, A-251, W-
182-B, B-75, A-239, ADK-451 ve ADK-455. 

Çalışmada, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden sağlanan at dişi grubuna ait 
kendilenmiş hatları anaç olarak kullanılmıştır. Bu anaçların Sakarya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde, yarım diallel eşleşme desenine göre melezlenmeleri ile 2003 yılında 28 F1 
kombinasyonu oluşturulmuştur. Anaçlar ve melez kombinasyonları olmak üzere toplam 36 genotip 
5 m uzunluğunda 2 sıralı parsellere tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak 
13/05/2004 tarihinde ekilmiştir. 

Bu çalışmada, çiçeklenme gün sayısı (gün), bitki boyu (cm), koçanda sıra sayısı (adet), sırada 
tane sayısı (adet), bin tane ağırlığı (g) ve tane verimi kg/da özellikleri incelenmiştir. Denemede 
tanımlanan gözlemlerin ölçüm ve hesaplamaları rasgele 10 bitki üzerinde ayrı ayrı yapıldığı için 
değerlendirmeden önce parsel ortalaması değerler bulunmuştur. Tesadüf Blokları ön varyans 
analizi MCTAT-C paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada, diallel melez analizi ile genetik varyans komponentlerin tahmin edilmesi, Jinks-
Hayman (1953), Jinks (1954- 1956)  ve Hayman (1954b,1958) in önerdikleri yönteme göre 
yapılmıştır.  Değerlendirmelerde parsel ortalama değerleri kullanılmıştır. Biyometrik-genetik 
değerlendirmelerin tümü hesap makinesi ile elle yapılmıştır. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Sekiz kendilenmiş mısır hattının incelenen özelliklere ilişkin ortalama değerleri Çizelge 1'de 

verilmiştir. Ebeveyn ortalamalarının çiçeklenme gün sayısında 65.7 (2) ile 83 gün (8),bitki boyunda 
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153.3 (2) ile 236.7 cm (8), koçanda sıra sayısında 12 (2) ile 17.3 adet (7), sırada tane sayısında 
22.7 (3) ile 33.3 adet (7), bin tane ağırlığında 196.0 (4) ile 323.4 g (8) ve tane veriminde ise 510 (2) 
ile 878 kg/da (7) arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Sekiz kendilenmiş mısır hattı ve bunların yarım-diallel melezlenmeleri ile oluşturulan F1 
populasyonunda varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, incelenen bütün özellikler için 
genotipler arasındaki farkın önemli, dizi kovaryansları (Wr) ile dizi varyansları (Vr) arasındaki farkın 
ise önemsiz olduğu saptanmıştır (Çizelge 2). Bu sonuç, diallel melez analizinin yapılabilirliği için 
varsayımların geçerli olduğunu göstermektedir. 

F1 kombinasyonundan elde edilen değerlere ilişkin diallel tabloların varyans analizinden elde 
edilen gen etkileri varyans komponentlerinin önemlilik durumları Çizelge 3.’te verilmiştir. 
Çiçeklenme gün sayısı özelliğinde, a, b, b1, b2, b3 varyans komponentleri 0.05 düzeyinde önemli, 
diğer tüm özelliklerde ise 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

 
Çizelge 1. Dokuz kendilenmiş mısır hattının verim ve verim öğelerine ilişkin ortalama değerleri  

                  
Çizelge 2. İncelenen özelliklere ilişkin varyansın ve F populasyonunun (Wr,Vr) varyans analizinde 
dizilere ilişkin F değerleri 

Özellikler  F (Ön Varyans Analizi) F (Dizi Varyansı) 
Çiçeklenme Gün Sayısı 1083.37** 5.93 
Bitki Boyu 50.34** 3.03 
Koçanda Sıra Sayısı 13.71** 2.37 
Sırada Tane Sayısı 342.23** 2.37 
Bin Tane Ağırlığı 11587.13** 2.98 
Tane Verimi 37.00** 3.12 
(*, **): 0.05 ve 0.01 olasılık düzeyinde önemli 
 

Diallel melez analizi ile F1 kombinasyonunda tahmin edilen genetik parametrelerin önemlilikleri ve 
bu parametrelerden elde edilen oranlara ilişkin değerlerin karşılaştırılması Çizelge 4.’ te verilmiştir. 

Eklemeli gen etkisi parametresi (D) koçanda sıra sayısı ve sırada tane sayısı özelliklerinde 
0.05 düzeyinde önemli diğer özelliklerde ise 0.01 düzeyinde önemlidir. Dominant gen etkisi 
parametresi (H1)  de koçanda sıra sayısı hariç 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çiçeklenme 
gün sayısı, koçanda sıra sayısı ve sırada tane sayısı özelliklerinde çevre varyansının (E) önemsiz 
bulunması, incelenen özellik bakımından fenotipik farklılıkların ortaya çıkışında genetik etkenlerin 
payının daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı özelliklerde dominant ve resesif allellerin 
dağılış yönü (F) de önemsiz saptanmıştır. Özelliklerin tümünde heterozigotluk gösteren lokuslarda 
dominantlık etkisi (h2 ) önemli bulunmuştur. 

 
 

No K.Hat Adı 
Çiç.Gün 
Sayısı 
(gün) 

Bitki Boyu 
(cm) 

Koçanda 
Sıra 

Sayısı 
(adet) 

Sırada 
Tane 
Sayısı 
(adet) 

Bin Tane 
Ağırlığı 

(g) 

Tane 
Verimi 
(kg/da) 

1 CG-10 66.0 180.0 15.3 31.0 201.1 541.0 
2 CM-105 65.7 153.3 12.0 24.7 237.7 510.0 
3 A-251 68.7 176.7 14.0 22.7 198.5 554.0 
4 W-182-B 68.3 163.3 14.0 28.3 196.0 541.0 
5 B-75 73.7 173.3 14.0 25.3 242.8 583.0 
6 A-239 73.3 173.3 16.0 27.3 249.8 599.0 
7 ADK-451 82.0 216.7 17.3 33.3 237.0 878.0 
8 ADK-455 83.0 236.7 15.3 31.0 323.4 734.0 
 AÖF(0.05) 0.56 19.01 1.04 3.01 1.65 156.2 
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Çizelge 3. Diallel tabloların varyans analizinden genetik komponentlerin F1 kombinasyonunda 
önemlilik durumları 

Özellikler a b b1 b2 b3 

Çiçeklenme gün sayısı * * * * * 

Bitki boyu ** ** ** ** ** 

Koçanda sıra sayısı ** ** ** ** ** 

Sırada tane sayısı ** ** ** ** ** 

Bin tane ağırlığı ** ** ** ** ** 

Tane verimi ** ** ** ** ** 

(*, **): 0.05 ve 0.01 olasılık düzeyinde önemli 
 
Çizelge 4. 8 x 8 yarım diallel mısır populasyonunda incelenen özellikler için saptanan genetik 
parametreler ve oranlar 

Genetik var. 
Kompon. ve 

oranlar 
Çiçek. Gün Sayısı Bitki Boyu Koçanda Sıra Sayısı 

D 46.29**  ± 1.12 741.0**± 23.25 2.52* ±0.80 

H1 44.76**  ± 2.58 3951.3**±53.46 5.63* ±1.84 
H2 -54.07**±  2.24 -48267.4**   ±  46.51 -4.49*±1.60 
F -0.70     ± 2.65 -170.9*± 54.94 -2.98 ±1.89 
h2 76.75**  ± 1.51 16383.6**   ± 31.16 5.94**±1.07 
E 0.12 ± 0.37 131.6**±   7.75 0.41±0.27 
D-H1 1.53 ± 2.21 -3210.3** ±45.83 -3.11± 1.58 
(H1/D)1/2 0.98 2.31 1.49 
H2/4H1 0.30 3.05 0.20 
KD/KR 0.99 0.91 0.43 
h2/H2 1.42 0.34 1.32 
H2 (dar)  0.51 0.16 0.24 
 
Çizelge 4 (Devam). 8 x 8 yarım diallel mısır populasyonunda incelenen özellikler için saptanan 
genetik parametreler ve oranlar 

Genetik var. 
Kompon. ve oranlar Sırada Tane Sayısı Bin Tane Ağırlığı Tane Verimi 

D 13.20* ± 4.44 1727.6**± 33.01 7140.8** ± 192.99 

H1 167.1**±10.2 9472.7**± 75.88 39818.9**±443.66 
H2 -1292.00**  ± 8.87 -1302.8**± 66.02  -1175034.9**  ± 385.99 
F 19.61± 10.48 878.4** ± 77.99 36772.9**± 455,9 
h2 656.60**  ± 5.96 534.7** ± 44.23 168890.8** ± 258.60 
E 0.53   ± 1.48 1.037** ±   0.13 9198.7** ± 64.33 
D-H1 -153.90**± 8.74 -7745.1** ± 65.06  -232678.1** ± 380.38 
(H1/D)1/2 3.56 2.34 5.79 
H2/4H1 1.90 0.03 1.22 
KD/KR 1.53 1.24 2.59 
h2/H2 0.51 0.41 0.14 
H2 (dar)  0.08 0.17 0.04 
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Çizelge 5. Kombinasyon yetenekleri analizi ile F1 kombinasyonunda tahmin edilen GKY ve ÖKY 
önemlilikleri ve GKY/ÖKY değerleri           

Özellik GKY ÖKY GKY/ÖKY 
Çiçeklenme Gün Sayısı ** ** 11.330 
Bitki Boyu ** ** 1.899 
Koçanda Sıra Sayısı ** ** 1.272 
Sırada Tane Sayısı ** ** 0.187 
Bin Tane Ağırlığı ** ** 1.088 
Tane Verimi ** ** 1.530 
(**): 0.01 düzeyinde önemli 

 
Tüm özellikler için; diallel tabloların varyans analizinde a parametresinin, diallel melez analizinde 

D komponentinin, genel ve özel kombinasyon yetenekleri ön varyans analizinde genel kombinasyon 
yeteneğine (GKY) ilişkin kareler ortalamalarının önemli bulunmaları, anaçlar arasında yeterli genetik 
varyasyonun varlığını ve özelliklerin fenotipik olarak ortaya çıkışında eklemeli gen etkisinin önemli 
olduğunu vurgulamaktadır.  

Aynı şekilde yine 3 değerlendirme yöntemine göre elde edilen dominant gen etkisi komponentleri 
tahminleri (b, H1, ÖKY) önemlilikleri arasında da tam bir benzerlik vardır.  

Özelliklerin fenotipik olarak ortaya çıkışında dominant gen etkisinin de önemli rol oynadığı diallel 
tabloların varyans analizinde b3 parametresinin, diallel melez analizinde H1 komponentinin biyometrik 
olarak önemli bulunmalarından anlaşılmaktadır.  

Araştırmada yer alan özelliklerin tümünde biyometrik olarak önemli belirlenen b1 alt parametresi 
melezlerin kendi anaçları olan kendilenmiş hatların ortalamalarından sapmalarının önemli olduğunu 
belirtmektedir. Özellikler açısından b2 alt parametresinin biyometrik olarak önemli olması ise anaçlarda 
daha çok dominant allelerin toplandığına işaret etmektedir.  

Çiçeklenme gün sayısı özelliği hariç diğer özelliklerde (H1/D)1/2 değerinin 1’den büyük saptanması 
ve regresyon hatlarının Wr eksenini eksi tarafta kesmesi bu özellikler açısından üstün dominantlığın 
söz konusu olduğunu belirtmektedir. Çiçeklenme gün sayısı için kısmi dominantlık etkisinin varlığı 
kabul edilir.  

Anaçlarda dominantlık gösteren lokuslarda olumlu ve olumsuz etkili allellerin (H2/4H1) eşit 
frekansta olmadıkları görülmektedir (Çizelge 5.3). H2/4H1 değeri 0.25 olduğunda olumlu ve olumsuz 
etkili allellerin eşit frekansta oldukları sonucu çıkarılmaktadır. Bu değere en yakın değerleri veren 
özellikler koçanda sıra sayısı (0.20) ve çiçeklenme gün sayısı (0.30) olmuştur.  

Dar anlamda kalıtım dereceleri çiçeklenme gün sayısı özelliğinde 0.51, bitki boyunda 0.16, 
koçanda sıra sayısında 0.24, sırada tane sayısında 0.08, bin tane ağırlığında 0.17 ve tane veriminde 
0.04 olarak saptanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şekil 1. Çiçeklenme gün sayısına ilişkin (Wr,Vr) grafiği         Şekil 2. Bitki boyuna ilişkin (Wr,Vr) grafiği 
 
 
 

Y= 5.55 + 0.772x 
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Şekil 3. Koçanda sıra sayısına ilişkin (Wr, Vr ) grafiği           Şekil 4. Sırada tane sayısına ilişkin (Wr, Vr ) grafiği 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Şekil 5. Bin tane ağırlığına ilişkin (Wr, Vr ) grafiği                    Şekil 6. Tane verimine ilişkin (Wr, Vr ) grafiği 
 
Ebeveyn hatların Wr (kovaryans) ile Vr (varyans) değerleri arasındaki regresyona ilişkin grafikler 

her bir özellik için ayrı ayrı Şekil 1, 2, 3, 4,5 ve 6'da verilmiştir. Bu grafikler yardımıyla, regresyon 
doğrusunun Wr eksenini kestiği konuma göre populasyonda incelenen özelliklere ilişkin dominantlık 
biçimleri hakkında, ebeveynlerin regresyon doğrusu üzerinde sıralanışları ve orijine olan uzaklıkları ise 
ebeveynlerin incelenen özellikler bakımından içerdikleri dominant ve resesif allel düzeyleri hakkında 
bilgi vermektedir. Regresyon doğrusu tam orijinden geçerse tam dominant, orijinin üstünden geçerse 
kısmi, altından geçerse üstün dominant kalıtım olduğu varsayılır (Hayman, 1954). İncelen özelliklerden 
çiçeklenme gün sayısı hariç diğer özelliklere ilişkin grafik analizlerinde, regresyon doğrusunun Wr 
eksenini orijinin altında (negatif bölgede) kesmesi, tüm özellikler için üstün dominant kalıtım 
göstermektedir. Bu sonuç, (H /D)0,5 parametresininçiçeklenme gün sayısı hariç diğer tüm özellikler 
için 1'den büyük çıkması ile de desteklenmektedir (Çizelge 3). Grafik analizlerinde, parabolün 
regresyon doğrusunu orijine en yakın konumda kestiği nokta söz konusu özellik bakımından tüm 
allellerin dominant, en uzak konumda kestiği nokta da bütün allellerin resesif olduğunu göstermektedir 
(Hayman, 1954 ve Jinks 1954). Bulunan sonuçlar incelendiğinde; A-239 kendilenmiş hattının 
çiçeklenme gün sayısı (Şekil 1.), ADK-455, ADK-451 ve CG-10 kendilenmiş hatlarının bitki boyu (Şekil 
2.) ve sırada tane sayısı (Şekil 4.), ADK-451,A-239 ve W-182-B kendilenmiş hatlarının koçanda sıra 
sayısı (Şekil 3.); ADK-455,B-75 ve A-239 kendilenmiş hatlarının bin tane ağırlığı (Şekil 5.); ADK-
451,CG-10 ve A-239 kendilenmiş hatlarının da tane verimi (Şekil 6.) bakımından diğer ebeveynlere 
göre daha fazla dominant allel taşıdığı ortaya çıkmaktadır. İncelenen özellikler bakımından dominant 
gen taşıdıkları saptanan genotiplerin aynı zamanda söz konusu özellikler bakımından en yüksek 
değerler almaları (Çizelge 1.), bu ebeveynlerde incelenen özelliklerin daha çok dominant genler 
tarafından belirlendiği sonucunu ortaya koymaktadır. Koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı ve bin 
tane ağırlığı özellikleri bakımından sırasıyla; CM-105 (Şekil 3.), A-251 (Şekil 4.) ve W-182-B (Şekil 5.) 
kendilenmiş hatlarının hem resesif gen taşımaları hem de ilgili özellikler bakımından en düşük değer 
almaları (Çizelge 1.) üzerinde durulan özelliklerin dominant genler tarafından belirlendiği yargısını 
desteklemektedir.      
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Kombinasyon yeteneği etkisinde bulunan özellikler üzerinde yapılan çalışmalar melez ıslahında 
başarıya ulaşılması açısından önem taşımaktadır. Melez kombinasyonlarına giren kendilenmiş hatların 
istenilen özelliklerini melez döllerine aktarabilme özelliği kombinasyon yeteneği olarak 
tanımlanmaktadır (Hayman ve ark., 1942; Demir, 1975; Yıldırım ve ark., 1979; Tan, 1993). 

Bu çalışmada yer alan tüm özelliklerde GKY ve ÖKY değerleri önemli çıkmıştır (Çizelge 5.). Buna 
bağlı olarak bulunan GKY/ÖKY değerleri de sırada tane sayısı özellikleri hariç 1’den büyük çıkmıştır. 
GKY/ÖKY oranına göre sırada tane sayısı özelliği hariç eklemeli gen etkisinin genetik varyansa 
katkısının dominant etkiye göre daha fazla hakim olduğu sonucuna varılmıştır. (Ünay ve ark.,1999; 
Turgut, 2001; Altınbaş ,1995; Altınbaş,1988; Dede ve ark.,2001; Kara ,2001; Altınbaş ve Tosun,1998). 

Heterosisin belirimi genellikle iki anaç arasındaki genetik farklılığa bağlı bulunmaktadır. Eğer iki 
hat arasındaki melezde beliren heterosis büyük oranda ise bu iki hattın genetik yönden oldukça farklı 
olduğu sonucuna varılmaktadır (Hallauer ve Miranda,1981). 

Tan (1993), tane verimi özelliğinde heterosis yanında heterobelthiosis değeri özellikle büyük 
önem taşımaktadır. Genel olarak, heterosis ve heterobelthiosis değerleri karşılaştırıldığında, yüksek 
anacı geçen değerdeki melezin seçilmesi, dolayısıyla heterobelthiosis değeri ekonomik açıdan da 
önem taşımaktadır. Ancak her koşul ve çevrede bu durum geçerli olmayabilir. Bu nedenle ÖKY dikkate 
alınarak yüksek değerde heterosis ve heterobelthiosis değerine sahip, genotip x çevre interaksiyonu 
dikkate alınarak, farklı çevrelerde istenilen performansa sahip melez kombinasyonlarının seçilmesi en 
doğru olanıdır.  

Mısır kendilenmiş hatları arasında 8x8 yarım diallel melezleme ile elde edilen 28 F1 
kombinasyonu ve ilgili 8 kendilenmiş hattan oluşan toplam 36 genotipten yararlanılarak hesaplanan 
heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb) değerleri ve önemlilikleri Çizelge 6a. ve Çizelge 6b.'de 
verilmiştir. 28 F1 kombinasyonunda heterosis oranları çiçeklenme gün sayısı için % -1.1 (5x6) ile % -
15.4 (1x3), bitki boyu için % 21.6 (3x4) ile % 71.7 (2x3), koçanda sıra sayısı için % -2.0 (1x7) ile % 
26.8 (1x2), sırada tane sayısı için % 28.5 (1x7) ile % 107.1 (3x5), 1000 tane ağırlığı için % 25.7 (6x8) 
ile % 98.2 (4x7) ve tane verimi için % 54.2 (1x4) ile % 151.8 (7x8) arasında değişmiştir. Belirlenen 
heterosis değerleri çiçeklenme gün sayısı ile koçanda sıra sayısında 1x7, 3x6, 5x8, 6x7 
kombinasyonları dışında tümünde pozitif yönde ve koçanda sıra sayısında bazı kombinasyonlar 
dışında önemli bulunmuştur. En yüksek heterosise % 151.8 (5x6) ile tane veriminde rastlanmıştır. 
Tane verimine ilişkin ortalama heterosis oranı % 96.5 ile incelenen karakterler içinde en yüksek 
bulunmuştur. 

28 F1 kombinasyonunda incelenen özellikler için melezlerde saptanan heterobelthiosis (Hb) 
oranları çiçeklenme gün sayısı için % -1.4 (5x6) ile % -23.2 (1x7), bitki boyu için % 14.8 (1x8) ile % 
63.5 (5x6), koçanda sıra sayısı için % -3.8 (2x7) ile % 17.4 (1x5,1x8,3x8), sırada tane sayısı için % 
18.4 (5x8) ile % 96.4 (3x5), 1000 tane ağırlığı için % 2.6 (4x8) ile % 70.0 (2x7) ve tane verimi için % 
34.9 (1x7) ile % 148.7 (5x6) arasında değişmiştir. Koçanda sıra sayısı özelliğinde bazı melezlerde 
heterobelthiosis saptanmamıştır. En yüksek heterobelthiosise % 148.7 (5x6) ile tane veriminde 
rastlanmıştır. Tane verimine ilişkin ortalama heterobelthiosis oranı % 79.4 ile incelenen karakterler 
içinde en yüksek bulunmuştur. 

 
4. Sonuç 

 
Verim ve verim unsurları gibi kantitatif bazı özelliklerde, çevre koşulları varyansı ile genotipik 

varyans iç içe girmektedir. Bu nedenle,  verim artırmaya yönelik ıslah çalışmalarında uygun anacın 
seçilmesi güçtür ve özen ister. 

Araştırmacılar anaç seçimi için değişik yöntemler önermişlerdir. Kantitatif özellikler için anaç 
seçiminde, populasyon genetiği bakımından farklı kökenli olmak kriter olarak alınabilir (Demir ve ark., 
1980). Bunun dışında, arzu edilen özellikler yönünden anaçların göstereceği farklılıklar seçim kriteri 
olarak alınabileceği gibi, anaçların genel kombinasyon yetenekleri etkileri de seçim kriteri olarak 
kullanılabilir (Ruckenbauer, 1977). 

Bu çalışmada, F1 generasyonunda saptanan anaç ortalama gözlem değerlerine, genel 
kombinasyon yetenekleri etkilerine ve heterosis değerlerine göre yapılan anaç seçimleri 
karşılaştırılmıştır. Sekiz mısır hattının diallel melezlerinin F1 generasyonunda, anaç ortalama gözlem 
değerlerine (AOGD) ve genel kjombinasyon yeteneği etkilerine (GKYE) göre anaçların büyüklük 
bakımından sıralamaları Çizelge 7.’de verilmiştir. 
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Çiçeklenme gün sayısı özelliği için GKY etkileri ve heterosis ve heterobelthiosis değerlerine göre 
B-75, ADK-451 ve ADK-455 geççi melezleri, CG-10 ve CM-105 kendilenmiş hatları ise erkenci 
melezleri elde etmede ümitvar oldukları düşünülebilir. 

Bitki boyu özelliği bakımından B-75, ADK-451 ve ADK-455 kendilenmiş hatları uzun boylu, CG-10 
ve A-251 ise kısa boylu melezler elde etmede ümitvar oldukları söylenebilir. 

Koçanda çok sayıda taneye sahip melezlerin elde edilmesinde özellikle CG-10, ADK-451 ve 
ADK-455 kendilenmiş hatların ümitvar olduğu ileri sürülebilir. 

Sırada tane sayısı özelliği bakımından ADK-455, B-75, A-239 ve A-251 kendilenmiş hatlarının 
sırada tane sayısı verim öğesi bakımından uygun melezlerin elde edilmesinde ümitvar oldukları 
düşünülebilir. 

Bin tane ağırlığı özelliği için CM-105, B-75, ADK-451 ve ADK-455 kendilenmiş hatlarının bin tane 
ağırlığı yüksek melezlerin elde edilmesinde ümitvar olduğu ileri sürülebilir. 

B-75, ADK-451 ve ADK-455 kendilenmiş hatları geççi yüksek verimli melezlerin elde edilmesinde,  
CM-105 ve A-251 kendilenmiş hatları erkenci yüksek verimli melezlerin elde edilmesinde ümitvar 
olarak görülmektedir. 

Anaçlara ilişkin genetik bilgilerden yararlanarak kombinasyonların performansları konusunda 
tahminlerin yapılabileceği  

Ruckenbauer (1977) tarafından ileri sürülmüştür. Aksel ve Johnson'a (1963) göre ise ileri 
generasyonlar için ümitli kombinasyonların seçiminde anaç performansları yalnız başlarına yeterli 
değildir.  Üstün kombinasyonların seçiminde, melezlere ilişkin özel kombinasyon yeteneklerinden de 
yararlanılabilir (Griffing,  1956). 

F1 generasyonunda, en önemli verim unsurları, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı ve bin 
tane ağırlığıdır. Bu özellikler için saptanacak en iyi genel kombinasyon yeteneği etkisine sahip 
anaçlardan ve en iyi özel kombinasyon yeteneği etkisine sahip kombinasyonlardan yararlanılarak 
tahmin edilecek melezlerin yüksek bir tane verimi göstermeleri beklenir. 

Melezlere ilişkin özel uyum yetenekleri dikkate alındığında; çiçeklenme gün sayısı için CG-10 x A-
251 (2x3) ve A-239 x ADK-451 (6x7), bitki boyu için A-251 x B-75 (3x5) ve CM-105 x A-251 (2x3), 
koçanda sıra sayısı için A-251 x ADK-455 (3x8) ve B-75 x A-239 (5x6), sırada tane sayısı için için A-
251 x B-75 (3x5) ve A-251 x ADK-455 (3x8), bin tane ağırlığı için W-182-B x ADK-451 (4x7) ve CM-
105 x ADK-451 (2x7) kombinasyonları ümit verici niteliktedir (Çizelge 8a ve b).   

Tane veriminde ADK-451 x ADK-455 (7x8) geççi ve B-75 x A-451 (5x7) ile B-75 x A-239 (5x6) 
orta-geççi, A-251 x ADK-455 (3x8) ile W-182-B x ADK-455 (4x8) orta-erkenci, CG-10 x CM-105 (1x2) 
erkenci melezler olarak tane verimi bakımından yüksek değerler vermişler, aynı zamanda özel 
kombinasyon yeteneği etkileri de yüksek bulunmuştur. 
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Mısır Islah Çalışmalarınada Kullanılan Kaynak Materyalin Yapısı ve 
Kendilenmiş Hat Geliştirmeye Etkisi 

 
 

Rahime CENGİZ  Semra YANIKOĞLU 
 
 

Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya 
 

Özet 
 
Melez mısır ıslahının son yıllarındaki çarpıcı değişiklik pedigri seleksiyon metodunun uygulandığı kaynak 

materyaldir. Geçmişte bu çalışmalarda daha çok açıkta tozlanan varyeteler kullanılmış olmasına rağmen son 
yıllarda bunlardan elde edilen hatların melezleri genel olarak kullanılmaktadır. Sakarya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü melez mısır ıslah çalışmalarında 2003-2008 yılları arasında yoklama melezi yapımına seçilen 
toplam 737 aday kendilenmiş hattın genetik tabanları ve kendileme seviyeleri incelenmiştir. Populasyonlardan 
ve geri melezlerden elde edilen hatların daha çok S4-S6 kademelerinde, F2’lerden elde edilen hatların ise S2-
S5 kademelerinde olduğu görülmüştür. 2003-4-5 yıllarında yoklama melezine alınan aday kendilenmiş 
hatlarından yoklama melezi gözlem bahçesi sonuçlarına göre seçilen toplam kendilenmiş hatların genetik 
tabanlarına göre karşılaştırıldığında F2 genetik tabanlı 394 adet kendilenmiş hattın % 39,1’i, geri melezlerden 
elde edilen 32 adet kendilenmiş hattan % 43,8’i ve populasyonlardan elde edilen 63 adet kendilenmiş hattın % 
44’ü üst kademeye aktarılmıştır. Seçilen kendilenmiş hatların test edicilerle olan verimleri ortalamalar 
üzerinden incelendiğinde, F2 materyallerinden geliştirilen kendilenmiş hatların geri melez ve populasyonlardan 
elde edilenlere göre daha yüksek melez performansı gösterdikleri tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler; Melez mısır ıslahı, Kaynak materyal, Kendilenmiş hat, Kendileme seviyeleri, Genetik 
materyal 
 

Structure of Source Material Used In Maize Breeding and Its Effects on 
Development of Inbred Lines 

 
Abstract 

 
Striking change in the last years of hybrid maize breeding is the source material on which pedigree 

selection method has been applied. Although open pollinated varieties were used for this type of activities in 
the past, hybrids obtained from these materials have usually been used in recent years. In this study,  737 
candidate inbred lines which were chosen for tp cross between 2003 and 2008 at the Sakarya Agricultural 
Research Institute were evaluated for their genetic background and inbreeding level. Most of lines developed 
from populations and backcrossing were found to be in S4-S6 inbreeding levels, and those of lines obtained 
from F2s were in S2-S5 inbreeding stages. When yield of inbred lines, which was taken to top cross in 2003, 
2004 and 2005, were compared for their genetic background, it was found that 39.1 % of 394 inbred lines 
derived from F2 populations, 43.8 % of 32 inbred lines developed from backcross populations and 44.0 % of 
63 inbred lines obtained from open pollinated populations were advanced to next stage. When mean yield of 
inbred lines with their testers were compared, it was found that the hybrid performance of inbred lines 
developed from F2 populations were higher than that of inbred lines obtained from backcross and open 
pollinated populations. 
 
Key Words: Hybrid maize breeding, Source material, Inbred lines, Inbreeding level, Genetic background  

 
1. Giriş 

 
Melez mısır ıslahının son yıllarındaki çarpıcı değişiklik pedigri seleksiyon metodunun 

uygulandığı kaynak materyaldir. Geçmişte bu çalışmalarda daha çok açıkta tozlanan varyeteler 
kullanılmış olmasına rağmen son yıllarda bunlardan elde edilen hatların melezleri genel olarak 
kullanılmaktadır. Populasyon ıslahı ise melez mısır ıslahının ayrılmaz bir parçasıdır. Populasyon 
geliştirilirken aynı zamanda melez mısır ıslahına kaynak materyal oluşturmaktadır. Heterozigot bir 
populasyonda ortaya çıkan üstün genotiplerin oranı o populasyondaki elverişli genlerin frekansına 
bağlıdır. Elverişli genlerin frekansının düşük olduğu bir populasyondan geliştirilecek hatların 
genotipi o hatların geldiği ebeveyn tek bitkilerin genetik tavanını aşamayacaktır.  



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

834 

Sentetik kaynak materyaller giderek artan öneme sahip bir kaynak materyal olmuştur. Sentetik 
kaynak materyallerin oluşturulmasında kullanılan hat sayısı onun geniş veya dar tabanlı bir 
materyal olmasını belirlemektedir. Egzotik materyal genelde verimi düşük olduğu için daha çok özel 
ıslah amaçlı çalışmalarda önem kazanmaktadır. Geri melezler, tek melezler ve akraba hatların 
melezleri de önemli ölçüde germplasm kaynakları içerisinde yer almaktadır.  

Bauman (1981) F2 populasyonlarının % 37 sinin tek melezlere ait olduğunu, populasyonların 
kullanımında ise % 15’nin geniş tabanlı, % 16’sının dar tabanlı ve bazı özellikleri yönünden ıslah 
edilmiş populasyon oranının ise % 14 olarak ifade etmiştir. Kaynak materyal kullanımının seçimi, 
genel olarak ıslah konusuna, ıslah programına, programın kapasitesine ve sağlanabilen 
germplasmlara bağlı olmaktadır. 

Islah çalışmaları zaman alıcı ve masraflı çalışmalardır. Çalışma süresinin kısaltılması ve 
harcamaların azaltılması, amaca mümkün olduğu kadar çabuk ulaşılmasına bağlıdır. Bu ise ıslah 
çalışmasında kullanılacak kendilenmiş hatların bilinçli seçimiyle büyük ölçüde başarılır. 
Kendilenmiş hatların genetik yapısı, ele alınacak özelliklerin kalıtımları çeşitli yöntemlerle önceden 
belirlenirse, bu temel bilgilere dayanan ıslah programlarının başarı oranı da yüksek olur.  Dudley ve 
Moll  (1969)  bitki ıslahını başlıca üç evreye ayırmaktadırlar; (a) zengin bir germplazm havuzunun 
yaratılması, (b) bu havuzdan üstün bireylerin seçilmesi ve (c )  üstün bir kültür çeşidinin elde 
edilebilmesi için seçilen bireylerin kullanılması. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü melez mısır ıslah çalışmalarında 2003-2008 yılları 

arasında yoklama melezi yapımına seçilen toplam 737 aday kendilenmiş hattın genetik tabanları ve 
kendileme seviyeleri incelenmiştir. Yoklama melezi gözlem bahçesinden seçilen kendilenmiş 
hatların genetik tabanları ve test edicilerle olan verim performansları karşılaştırılmıştır.  

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  

 
Yoklama melezine alınan 737 aday kendilenmiş hattın; 150 adedi populasyon ıslahı 

programından ve yabancı kaynaklı populasyonlardan, 57 adedi geliştirilen kendilenmiş hatların geri 
melezlerinden, 4 adedi yabancı kaynaklı sentetik materyalden ve 504 adedi ise Enstitünün ve ticari 
melezlerin F2’ lerinden geliştirildiği tespit edilmiştir (Çizelge 1.). Son üç yılda kaynak materyallerimiz 
arasına, programdan geliştirilen hatlar ile heterotik grupları belli farklı iki grupta sentetik materyaller 
geliştirilerek katılmış ve kendileme çalışmaları başlamıştır. Değerlendirilen 737 adet hat adayının 
yoklama melezine alındıkları kendileme seviyelerinin, geliştirildikleri genetik tabanla da ilişkilerine 
bakılmıştır. Populasyonlardan ve geri melezlerden elde edilen hatların daha çok S4-S6 
kademelerinde, F2’lerden elde edilen hatların ise S2-S5 kademelerinde olduğu görülmüştür (Çizelge 
1.). Bauman (1981), yaptığı sürveyde ıslahçıların % 18 ‘inin S2’de, % 33 ‘nün S3’de, % 27 ‘sinin 
S4’te değerlendirmeye başladığını bildirmiştir.  Yoklama melezine seçilen kendilenmiş hatların 
kendileme seviyeleri ıslahçının tercihine bağlı olmakla beraber bu tercihi etkileyen en önemli 
faktörlerden biri kaynak materyallerin genetik yapılarıdır. Eğer kullanılan materyal dar tabanlı ise 
test edilme erken generasyona alınabilir. Materyal daha karmaşık yapıda ise (geniş tabanlı 
populasyon) S4’e kadar uzatılabilir. Dar tabanlı genetik materyallerde kendilemeye alınacak bitki 
populasyonu geniş tabanlı genetik materyallere oranla daha az tutulabilir ve daha çabuk sonuç 
verebilir. Nitekim incelenen 737 adet kendilenmiş hattın kaynak materyali ve genetik tabanı da 
bunu göstermiştir.   
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Çizelge 1. 2003-2008 yılları arasında yoklama melezine alınan kendilenmiş hatların genetik 
tabanları ve kendileme seviyeleri  

2003 2004 2005 Kend. 
Sev. Pop. GM Syn F2 Pop. GM Syn F2 Pop. GM Syn F2 

S2         1    
S3         21 1   
S4    21    17     
S5 12 5  54 10 5  189 7   111 
S6 8 10 1 2 3 6 1  1 5   
Top. 20 15 1 77 13 11 1 206 30 6  111 
Gen.Top. 113 231 147 

2006 2007 2008 Kend. 
Sev. Pop. GM Syn F2 Pop. GM Syn F2 Pop. GM Syn F2 

Top 

S2   2 32        2 37 
S3 3   3    20    6 54 
S4 41 7  2    4 3   27 123 
S5     28 10  5  3  5 440 
S6 7 1  24    1 5 5   73 
Top. 51 8 2 61 28 10  30 8 8  40 737 
Gen.Top. 122 68 56 737 

 
Çizelge 2. Yoklama melezi gözlem bahçesinden seçilen kendilenmiş hatların genetik tabanları 

Gen. Taban 2005 2006 2007 Toplam 
Populasyon 5 6 17 14 
Geri Melez 6 2 6 28 
Sentetik     
F2 77 47 30 178 
Toplam 88 55 53 220 
 

Yoklama melezi gözlem bahçesinden seçilen kendilenmiş hatları (Çizelge 2.)  incelediğimizde, 
2003 yılında yoklama melezine alınan 113 kendilenmiş hattan (Çizelge 1.) 88 adedi bir üst 
kademeye aktarılmıştır. Seçilen 88 adet kendilenmiş hattın % 87,5 F2’ ler, % 6,8’ geri melezler, % 
5,7’ si ise populasyonlardan geliştirilmiş hatlar oluşturmuştur (Şekil 1). 2003 yılında yoklama 
melezine alınan 113 hattı 77 adet F2’den geliştirilenin % 100’ü, 15 adet geri melezden gelen hattın 
% 40’ı ve 20 adet populasyondan gelen hattın % 25’i seçilmiştir. 2004 yılında yoklama melezine 
alınan 231 kendilenmiş hattan (Çizelge 1.) 55 adedi bir üst kademeye aktarılmıştır. Seçilen 55 adet 
kendilenmiş hattı % 85,5 F2’ ler, % 3,6’ geri melezler, % 10,9’u ise populasyonlardan geliştirilmiş 
hatlar oluşturmuştur (Şekil 1). 2004 yılında yoklama melezine alınan 231 hattın 206 adet F2’den 
geliştirilenlerin % 22,8’i, 11 adet geri melezden gelen hattın % 18’i ve 13 adet populasyondan gelen 
hattın % 46’ı seçilmiştir.  

2005 yılında yoklama melezine alınan 147 kendilenmiş hattan (Çizelge 1.) 53 adedi bir üst 
kademeye aktarılmıştır. Seçilen 53 adet kendilenmiş hattı % 56,6 F2’ ler, % 11,3’ geri melezler, % 
32,1’i ise populasyonlardan geliştirilmiş hatlar oluşturmuştur (Şekil 1). 2005 yılında yoklama 
melezine alınan 147 hattın 111 adet F2’den geliştirilenlerin % 27’si, 6 adet geri melezden gelen 
hattın % 100’ü ve 30 adet populasyondan gelen hattın % 56,7’i seçilmiştir. 2006 yılında yoklama 
melezine alınan hat adayları 2008’de, 2007 yılında yoklama melezine alınan hat adayları 2009’da 
ve 2008’de yoklama melezine alınan hat adayları ise 2010’da değerlendirmeye alınacaktır. 
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Zeng (1991), Çin’de 1987 yılı itibarı ile melez çeşitlerde kullanılan kendilenmiş hatların % 
42,3’nün tek melezden, % 13,4’nün sentetik çeşitlerden ve % 10,6’sının geri melezlemelerden elde 
edildiğini belirtmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. 2003-04-05 yıllarında yoklama melezinden seçilen kendilenmiş hatlar ve genetik 
tabanlarına göre oranları 
 

2003-4-5 Yıllarında YM Alınan ve Seçilen F2 
Tabanlı Hatların Durumları 

154

394

2003-4-5 Yıllarında YM Alınan ve Seçilen GM 
Tabanlı Hatların Durumları

14

32

 
Şekil 2.  F2 kaynaklı materyal                           Şekil 3. Geri melez kaynaklı materyal 
 

2003-4-5 Yıllarında YM Alınan ve Seçilen 
Populasyon Tabanlı Hatların Durumları

28

63

 
                                   Şekil 4. Populasyon kaynaklı materyal 
 
2003-4-5 yıllarında yoklama melezine alınan aday kendilenmiş hatlarından yoklama melezi 

gözlem bahçesi sonuçlarına göre seçilen toplam kendilenmiş hatların genetik tabanlarına göre 
karşılaştırıldığında sayılar Şekil 2., Şekil 3. ve Şekil 4.’te verilmektedir. Üç yılın toplu 
değerlendirmesine göre yoklama melezine alınan F2 genetik tabanlı 394 adet kendilenmiş hattın % 
39,1’i, geri melezlerden elde edilen 32 adet kendilenmiş hattan % 43,8’i ve populasyonlardan elde 
edilen 63 adet kendilenmiş hattın % 44’ü üst kademeye aktarılmıştır. 
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Çizelge 3. Seçilen kendilenmiş hatların test edicilerle olan ortalama verimleri 

2005 2006 2007 
Genetik Taban 

FRMo17 ADK-451 FRMo17 ADK-451 FRMo17 ADK-451 
F2 1600 1802 1398 1560 1288 1243 
GM 1099  1260 1606 1225 1131 
Pop. 1545 1697 1264 1452 1057 1181 
YM GB X ort. 1449 1657 1273 1419 1008 1097 

 
Seçilen kendilenmiş hatların test edicilerle olan verimleri ortalamalar üzerinden incelendiğinde, 

F2 materyallerinden geliştirilen kendilenmiş hatların geri melez ve populasyonlardan elde edilenlere 
göre daha yüksek melez performansı gösterdikleri görülmektedir (Çizelge 3.).  

 
4. Sonuç 

 
Islah çalışmalarında kullanılan dar tabanlı ve geniş tabanlı kaynak materyallerin istenilen 

özellikler için geniş varyasyon göstermesi, elde edilecek kendilenmiş hatların melez 
kombinasyonlarındaki başarısını artıracağı kuşkusuz bir gerçektir.  Hallauer ve Eberhart (1966), 
genetik tabanları farklı mısır populasyonları arasındaki çalışmada tane verimi için ebeveyn, çeşit 
yada populasyonlar ile melezleri arasındaki farklılıklara heterosisin değişen oranlarda ve önemli 
düzeyde katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir.  

Gerloff ve Smith (1988), kendilenmiş hat geliştirmede tek melezlerin oldukça ümit verici 
kaynak materyal olduğunu belirtmektedirler. 

Sriwatanadongse (1987), çalışmaları sonucu 8-10 ebeveynden meydana gelmiş bir sentetik 
çeşidin ıslah çalışmalarında kaynak materyal olarak kullanılma olanağının yeterince 
değerlendirilmediğini belirtmiştir. Bu sentetik materyalin hatlardan olduğu gibi deneysel çeşitlerden 
de oluşabileceğini ifade etmiştir. 

Lamkey (1993), birinci dönem kendilenmiş hatların daha çok açık tozlanan materyaller ile çift 
melezlerden elde edildiğini belirtirken II. Dönem olarak adlandırılan günümüz çalışmalarında daha 
çok geriye melezler, hatlar arası melezler sentetik çeşitlerin önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu 
amaçla oluşturulacak sentetiklerin 3-5 kendilenmiş hattan meydana gelmesi gerektiğini önermiştir. 

Zeng (1991), Çin’de 1987 yılı itibarı ile melez çeşitlerde kullanılan kendilenmiş hatların % 
42,3’nün tek melezden, % 13,4’nün sentetik çeşitlerden ve % 10,6’sının geri melezlemelerden elde 
edildiğini belirtmiştir. 
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Mısırda (Zea mays L.) Bazı Silajlık Özelliklerin Kalıtım Parametrelerinin 
Belirlenmesi 

 
 

Mehmet TEZEL           Ali ÜSTÜN 
 
 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya. 
 
Özet 
 

Bu araştırma, 4 x 4 Çoklu Dizi (LinexTester) analiz yöntemine göre 16 F1 meleziyle oluşturulan mısır 
popülasyonunda genetik yapıyı incelemek, genel kombinasyon kabiliyeti (GKK) yüksek anaçlar ile özel 
kombinasyon kabiliyeti (ÖKK) yüksek bulunan etkisi gösteren melez kombinasyonları saptamak ve 
kombinasyonların melez gücünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre genotipler ve 
melezler arası farklılık tüm karakterlerde önemli bulunmuştur. Kombinasyon kabiliyeti sonuçlarına göre özel 
kombinasyon kabiliyeti etkileri incelenen tüm özelliklerde önemli bulunmuştur. Yıldız 32 ve ADK 694 
kendilenmiş hatları silaj verimi bakımından yüksek ve olumlu genel kombinasyon kabiliyeti göstermiştir. Gövde 
çapı dışındaki tüm özelliklerde eklemeli olmayan gen etkileri ve üstün dominantlık saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Mısır, Çoklu dizi, Genel ve özel kombinasyon kabiliyeti  
 
The Determination of Heritability Paramaters For Some Silage Traits of Maize 

(Zea mays L.) 
 
Abstract  
 

This study was carried out to determine the genetic structure of 16 F1 hybrid maize genotypes, parents 
showing superior general ability (g.c.a.), crosses having superior specific combining ability (s.c.a.), and F1 
hybrid vigor. According to the results, differences among the genotypes were significant for all the traits 
studied. Specific combining ability (s.c.a.) effects were significant for all traits. It was shoved that the Yıldız 32 
and ADK 694 lines had the highest and positive general combining ability as compared with green yield. Non-
additive genes effects and superior dominancy were determined in all the traits except stem diameter.  
 
Key Words: Maize, Line x Tester, General and specific combining ability. 

 
1. Giriş  
 

Orta Anadolu Bölgesi koşullarına uygun ve yüksek verimli silajlık çeşitlerin geliştirilmesi ve 
popülasyonların oluşturulması bu bölgedeki mısır ıslah çalışmalarının önemli önceliklerindendir. Bu 
amaca yönelik olarak; verim üzerine etkili olan faktörlerle, bunların etki derecelerinin ve birbirleri 
arasındaki ilişkilerin bilinmesi, karakterlerin kalıtımında genetik parametrelerin ve kombinasyon 
kabiliyeti etkilerinin hesaplanması ve ıslah programlarının bu elde edilen sonuçlara göre 
planlanması ve yönlendirilmesi gerekir (Dudley ve Moll, 1969; Hallauer ve Miranda, 1988). 

Belirli sayıda homozigot hat arasında yapılan melezlerle oluşturulan populasyonlarda, genetik 
varyans unsurlarının hesaplanması ve kombinasyon kabiliyeti etkilerinin belirlenmesi amacıyla 
çeşitli metotlar geliştirilmiştir (Hayman, 1954; Griffing, 1956 ve Kempthorne, 1957). Kempthorne 
(1957) tarafından önerilen ve yoklama melezinin (top cross) değişik bir şekli olan line x tester 
analizi hem kendine döllenen hem de yabancı döllenen bitkiler için yaygın olarak kullanılan 
yaklaşımlardan birisidir (Singh ve Chaudhary, 1977; Patel ve ark., 1984). Singh ve Chaudhary 
(1977). Line x Tester yönteminin ebeveynsiz ve ebeveynleri de içine alan bir deneme deseninde 
uygulanabileceğini belirtmişlerdir.  

Mısır bitkisinde genel ve özel kombinasyon kabiliyeti, melez kombinasyonlarında kendilenmiş 
hatların potansiyel değerini belirleyen en önemli bir göstergedir. Özel kombinasyon kabiliyeti (ÖKK) 
genlerin eklemeli olmayan etkilerine, genel kombinasyon kabiliyeti (GKK) ise eklemeli gen etkilerine 
dayandığı belirtilmektedir (Poehlman, 1979; Falconer, 1989; Nevado ve Cross, 1990). Mısır 
bitkisinde verim ve verimle ilişkili kantitatif karakterlerin pek çoğunda eklemeli ve dominant genlerin 
birlikte olduğu (Spaner ve ark., 1992; Sedhom, 1994; Pal ve Prodhan, 1994; Spaner ve ark., 1996), 
buna karşılık özellikle verim yönünden dominant gen etkilerinin daha önemli olduğu (Pal ve 
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Prodhan, 1994; Mathur ve Bhatnagar, 1995; Sfakinakis ve ark., 1996; Konak ve ark., 1999) 
belirtilmektedir. 

Bu çalışma Ülkesel Mısır Islah Projesi kapsamında ıslah çalışmalarında kullanılan kendilenmiş 
mısır hatlarının line x tester yöntemine uygun şekilde melezlenmesiyle oluşturulan popülasyonlarda 
genetik yapıyı incelemek, genel ve özel kombinasyon kabiliyetlerini belirlemek ve ıslah 
çalışmalarının planlanması ve yönlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Araştırmada, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nden temin edilen 8 adet kendilenmiş mısır hattı materyal olarak kullanılmıştır. 
Mısır hatları, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde 2005 yılında 

line x tester yöntemine göre Yıldız 32, Yıldız 40, Y 58 2A ve DTM 303 hatları line; ADK 694, ADK 
447, ADK 697 ve ADK 454 hatları tester olarak kullanılmış ve melezlemeler yapılmıştır. 
Melezlemeler sonucu elde edilen 16 F1 melez kombinasyonu 2006 yılında tesadüf blokları deneme 
deseninde 3 tekerrürlü olarak denemeye alınmıştır. 

Deneme yerinin toprakları tuzluluk problemi olmayan,  organik maddece fakir (%0.9), 
potasyum ve kireç bakımından zengin killi bir bünyeye sahiptir (Anonim, 2006). 18 adet F1 melez 
kombinasyon 8 Mayıs 2006 tarihinde sıra arası 70 cm, sıra üzeri 25 cm olan 5 m uzunluğundaki 
parsellere 2 sıra halinde ekilmiştir. Ekimden önce parsellere saf olarak 10 kg/da azot (N) ve 9.2 
kg/da fosfor (P2O5) verilmiştir. Bitkiler 30–40 cm boylandığında ikinci çapa ile birlikte 7 kg/da saf 
azot (% 46 üre formunda) verilmiştir. Deneme 4 defa sulanmış ve 15 Kasım 2006 tarihinde elle 
hasat edilmiştir. 

Araştırmada, verim ve bazı verim öğelerini belirlemede sıraların ilk ve son bitkileri dışında 
rastgele seçilen 5 bitki üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Denemede çiçeklenme süresi, bitki 
boyu, ilk koçan yüksekliği, gövde çapı, yaprak sayısı, yeşil ot verimi ve kuru madde oranı özellikleri 
incelenmiştir. Elde edilen verilere önce deneme desenine uygun varyans analizi yapılarak 
genotipler arasındaki farklılıkların önemli olduğu özelliklerde Singh ve Chaudhary’e (1977) göre line 
x tester analizi yapılmıştır. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  

 
Araştırmada,  incelenen tüm özellikler için melezler arası farklılığın önemli olduğu 

görülmektedir (Çizelge 1). Çiçeklenme süresi, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, gövde çapı, yaprak 
sayısı, yeşil ot verimi ve kuru madde oranı özelliklerinde özel kombinasyon kabiliyeti varyansı genel 
kombinasyon kabiliyeti varyansından yüksek çıkmıştır. 
 
3.1. Çiçeklenme Süresi 

 
Melez genotiplerin çiçeklenme süreleri 72 gün ile 75.7 gün arasında değişmiştir (Çizelge 2). Y 

58 2A ile ADK 697 hatları pozitif yönde önemli GKK ve DTM 303 ile ADK 447 hatları negatif yönde 
önemli GKK etkisine sahip olmuştur (Çizelge 3). Özellikle, negatif GKK etkisine sahip hatlarının 
girdiği melezlerde çiçeklenme süresi kısa olmuştur. Negatif yönde etki gösteren hatlar, çiçeklenme 
süresi yönünden erkenci melezlerin elde edilmesinde ümit var oldukları söylenebilir. Turgut (2003), 
yaptığı araştırmada oluşturulan melez populasyonda çiçeklenme süresinin 68.7 gün ile 78.7 gün 
arasında değiştiğini bildirmiştir. Çalışmada elde edilen GKK değerleri, bazı araştırmacıların (Vasal 
ve ark. 1993, Sürmeli 2000) yaptıkları çalışmanın sonuçları ile uyum içindedir. Çiçeklenme gün 
sayısı bakımından negatif önemli ÖKK etkileri bulunmuştur (Çizelge 2. Negatif ÖKK etkisi gösteren 
genotipler erkencilik yönüyle değerlendirilebilir. 

Kalıtım dereceleri incelendiğinde, dar anlamda kalıtım derecesinin 0.135, geniş anlamda 
kalıtım derecesinin ise 0.477 olduğu görülmektedir (Çizelge 4). σ2A/ σ2D oranının birden küçük 
olması (0.312) bu özellik üzerine eklemeli olmayan genlerin etkili olduğunu göstermektedir. (σ2D / 
σ2A)1/2 oranının birden büyük olması da (1.784) bu özelliğin kalıtımında üstün dominantlığın 
bulunduğuna işaret etmektedir (Çizelge 4). Tüsüz ve Balabanlı (1997), geniş anlamda kalıtım 
derecelerinin de belirlendiği araştırmada çiçeklenme süresi için geniş anlamda kalıtım derecesini 
0.93 olarak bulmuştur. Turgut (2003), melez mısır genotiplerinde, çiçeklenme süresi özelliği için 
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ÖKK varyansının GKK varyansından daha yüksek olduğunu, çiçeklenme süresi yönünden 
populasyonda dominant gen etkilerinin eklemeli gen etkilerinden daha yüksek olduğunu bildirmiştir. 
Denemeden elde edilen sonuçlar, aynı konuda çalışma yapan bazı araştırıcıların (Konak ve ark. 
1999, Nevado ve Cross 1990, Dede ve ark. 2001) sonuçları ile uyum içinde olduğu halde diğer bazı 
araştırıcıların  (Kara 2001 ve Altınbaş1995) sonuçlarından farklı bulunmuştur.  
 
3.2. Bitki Boyu 

 
Melez kombinasyonların boyları 257.5 cm ile 337.5 cm arasında değişmiştir (Çizelge 2). Y 58 

2A ile ADK 694 hatları pozitif yönde önemli GKK ve Yıldız 32, Yıldız 40, DTM 303 ile ADK 697 
hatları negatif yönde önemli GKK etkisine sahip olmuştur (Çizelge 3). Pozitif yönde etki gösteren 
hatların uzun boylu melezlerin elde edilmesinde ümit var oldukları söylenebilir. Genotipler arasında 
negatif ve pozitif ÖKK etkisi gösterenler tespit edilmiştir (Çizelge 2).  

Kalıtım dereceleri incelendiğinde, dar anlamda kalıtım derecesinin 0.336, geniş anlamda 
kalıtım derecesinin ise 0.875 olduğu görülmektedir (Çizelge 4). σ2A/ σ2D oranının birden küçük 
olması (0.157) bu özellik üzerine eklemeli olmayan genlerin etkili olduğunu göstermektedir. (σ2D / 
σ2A)1/2 oranının birden büyük olması da (1.266) bu özelliğin kalıtımında üstün dominantlığın 
bulunduğunu ifade etmektedir (Çizelge 4). Yapılan benzer çalışmaların bazılarında bulgularımızı 
destekler sonuçlar (Misevic, 1990; Yüce ve Turgut, 1991; Turgut, 2003), bazılarında ise farklı 
sonuçlar (Dhillon ve Singh, 1979; Kara, 2001) elde edilmiştir. 

 
3.3. İlk Koçan Yüksekliği 

 
Araştırmada melez kombinasyonların ilk koçan yükseklikleri 100.5 cm ile 146 cm arasında 

değişmiştir (Çizelge 2). Özellikle negatif önemli GKK etkisine sahip kendilenmiş hatların (Yıldız 40, 
DTM 303, ADK 694, ADK 447 ve ADK 697) ilk koçan yüksekliğinin azaltılmasında ve yatmaya karşı 
dayanıklılık yönüyle kullanılabilecek genetik materyal olarak göze çarpmaktadır (Çizelge 3) . İlk 
koçan yüksekliği özelliğinde 1 genotip pozitif ÖKK etkisi gösterirken 4 genotip negatif önemli ÖKK 
etkisi göstermiştir (Çizelge 2).  

İlk koçan yüksekliğinin kalıtım dereceleri incelendiğinde, dar anlamda kalıtım derecesinin 
0.217 ve geniş anlamda kalıtım derecesinin 0.866 olduğu görülmektedir (Çizelge 4). σ2A/ σ2D 
oranının birden küçük olması (0.167) bu özellik üzerine eklemeli olmayan genlerin etkili olduğunu 
göstermektedir. (σ2D / σ2A)1/2 oranının birden büyük olması da (1.730) bu özelliğin kalıtımında 
üstün dominantlığın bulunduğunu ifade etmektedir (Çizelge 4). 

 
3.4. Gövde Çapı 

 
Araştırmada melezlerin gövde çapları 19.2 mm ile 25.3 mm arasında değişmiştir (Çizelge 2). 

Sade ve Akbudak (2002), Konya’da yaptıkları bir araştırmada gövde çapının 2.36 cm ile 2.48 cm 
arasında değiştiğini bildirmiştir. Y 58 2A ve ADK 697 kendilenmiş hatları pozitif önemli GKK ve 
Yıldız 40 ile ADK 447 kendilenmiş hatları ise negatif önemli GKK etkisine sahip olmuştur (Çizelge 
3). Pozitif önemli GKK özelliği gösteren Y 58 2A ve ADK 697 kendilenmiş hatları gövde sağlamlığı 
açısından önem arz etmektedir. 

Koçan uzunluğuna ait kalıtım dereceleri incelendiğinde, dar anlamda kalıtım derecesinin 0.111 
ve geniş anlamda kalıtım derecesinin 0.187 olduğu. σ2A/ σ2D oranının birden büyük olması (1.454), 
bu özellik üzerine eklemeli genlerin etkili olduğunu göstermektedir. (σ2D / σ2A)1/2 oranı da birden 
küçük (0.829) bulunmuştur (Çizelge 4). 
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Çizelge 1. Mısır melezlerinde incelenen özellikler için çoklu dizi analizi ile hesaplanan kareler ortalamaları (varyans) ve serbestlik dereceleri  

Var Kay SD Çiçeklenme 
Süresi Bitki Boyu İlk Koçan 

Yüksekliği 
Gövde 
Çapı  

Yaprak 
Sayısı Yaprak Alanı Yeşil ot verimi 

Kuru 
Madde 
Oranı 

Tek 2 3.521 855.563** 199.516* 1.299 0.250 517,91 5792417.360** 0.250 

Melez (Crosses) 15 5.454** 1761.888** 616.572** 9.643* 1.854** 9283,66** 2942344.039** 5.855** 

  Ana (Line) 3 12.632* 6310.813** 1518.422** 24.676* 1.076 11957,65 5183313.250 3.297 

  Baba (Tester) 3 5.854 958.063 770.172 12.106 4.576* 18615,50 4104749.099 9.894 

  Ana x Baba   (line x tester) 9 2.928* 513.521** 264.755** 3.811 1.206** 5281,72* 1807885.948** 5.362** 

Hata 30 1.254 96.963 45.382 2.975 0.317 1841,20 334579.478 0.283 

σ2GKK  43.346 0.088 12.216 0.203 0.023 138,956 39390.906 0.017 

σ2ÖKK  138.853 0.558 73.124 0.279 0.296 1146,840 491102.156 1.693 

* P < 0.05  ** P < 0.01  
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3.5. Yaprak Sayısı 
 
Araştırmada genotiplerin yaprak sayıları 18 ile 27 arasında değişmiştir (Çizelge 2). Sade ve 

Akbudak (2002), Konya’da yaptıkları bir araştırmada yaprak sayısını 12.22 adet - 15.42 adet olarak 
tespit etmişlerdir. Yıldız 32 ve ADK 694 kendilenmiş hatları pozitif önemli GKK ve ADK447 ve ADK 
697 kendilenmiş hatları negatif önemli GKK etkisine sahip olmuştur (Çizelge 3). Silajda yeşil 
aksamın çok olması istendiğinden pozitif GKK etkisi gösteren Yıldız 32 ve ADK 694 kendilenmiş 
hatları bol yapraklı çeşitlerin elde edilmesinde kaynak materyal olarak değerlendirilebilir. 

Yaprak sayılarına ait kalıtım dereceleri incelendiğinde, dar anlamda kalıtım derecesinin 0.068 
ve geniş anlamda kalıtım derecesinin 0.519 olduğu görülmektedir. σ2A/ σ2D oranının birden küçük 
olması (0.152), bu özellik üzerine eklemeli olmayan genlerin etkili olduğunu göstermektedir. (σ2D / 
σ2A)1/2 oranının birden büyük olması da (2.566), bu özelliğin kalıtımında üstün dominantlığın 
bulunduğunu ifade etmektedir (Çizelge 4). Bu bulguların aksine bazı araştırmacılar, yaprak sayısı 
gibi heterotik etkilerin genelde düşük olduğu özelliklerin kalıtımı eklemeli gen etkilerince 
belirlendiğini belirtmişlerdir (Hebert ve Gallais, 1986; Altınbaş ve  ark., 1994; Mathur ve Bhatnagar, 
1995). 
 
3.6. Yaprak Alanı 

 
Araştırmada genotiplerin yaprak alanları 479 cm² ile 713 cm² arasında değişmiştir (Çizelge 2). 

Y 58 2A, ADK 694 ve ADK 697 kendilenmiş hatları pozitif önemli GKK ve DTM 303, ADK447 ve 
ADK 454 kendilenmiş hatları negatif önemli GKK etkisine sahip olmuştur (Çizelge 3). Silajda yeşil 
aksamın çok olması istendiğinden pozitif GKK etkisi gösteren Y 58 2A, ADK 694 ve ADK 697 
kendilenmiş hatları geniş yapraklı çeşitlerin elde edilmesinde kaynak materyal olarak 
değerlendirilebilir. 

Yaprak alanına ait kalıtım dereceleri incelendiğinde, dar anlamda kalıtım derecesinin 0.085 ve 
geniş anlamda kalıtım derecesinin 0.436 olduğu görülmektedir. σ2A/ σ2D oranının birden küçük 
olması (0,243), bu özellik üzerine eklemeli olmayan genlerin etkili olduğunu göstermektedir. (σ2D / 
σ2A)1/2 oranının birden büyük olması da (2,030), bu özelliğin kalıtımında üstün dominantlığın 
bulunduğunu ifade etmektedir (Çizelge 4).  
 
3.7. Silaj Verimi 

 
Araştırmada genotiplerin silaj verimleri 4034.3 kg/da ile 7628.3 kg/da arasında değişmiştir 

(Çizelge 2). Sade ve Akbudak (2002), Konya’da yaptıkları bir araştırmada mısırlarım silaj 
verimlerinin 6255 kg/da - 7477 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Karayiğit (2005), mısırın 
silaj veriminin 6006 kg/da ile 7220 kg/da arasında değiştiğini bildirmiştir. Yıldız 32 ve ADK 694 
kendilenmiş hatları pozitif önemli GKK, DTM 3003, ADK 447 ve ADK 697 kendilenmiş hatları 
negatif önemli GKK etkisine sahip olmuştur (Çizelge 3). Pozitif önemli GKK özelliği gösteren Yıldız 
32 ve ADK 694 kendilenmiş hatları silaj veriminin artırılması açısından önem arz etmektedir. 

Silaj verimine ait kalıtım dereceleri incelendiğinde, dar anlamda kalıtım derecesinin 0.087 ve 
geniş anlamda kalıtım derecesinin 0.630 olduğu görülmektedir. σ2A/ σ2D oranının birden küçük 
olması (0.160), bu özellik üzerine eklemeli olmayan genlerin etkili olduğunu göstermektedir. (σ2D / 
σ2A)1/2 oranının birden büyük olması da (2.497), bu özelliğin kalıtımında üstün dominantlığın 
bulunduğunu ifade etmektedir (Çizelge 4). 
 
3.8. Silajda Kuru Madde Oranı 

 
Araştırmada genotiplerin kuru madde oranları % 28.8 ile % 33.5 arasında değişmiştir (Çizelge 

2). Karayiğit (2005) silajlık mısırda kuru madde oranının %26.20 ile %32.50 arasında değiştiğini 
bildirmiştir. ADK 694 ve ADK 454 kendilenmiş hatları pozitif önemli GKK ve DTM 303, ADK 447 ve 
ADK 697 kendilenmiş hatları ise negatif GKK etkisine sahip olmuştur (Çizelge 3). Pozitif önemli 
GKK özelliği gösteren ADK 694 ve ADK 454 kendilenmiş hatları kuru madde oranının artırılması 
açısından önem arz etmektedir. 

Kuru madde oranına ait kalıtım dereceleri incelendiğinde, dar anlamda kalıtım derecesinin 
0.017 ve geniş anlamda kalıtım derecesinin 0.859 olduğu görülmektedir (Çizelge 4). σ2A/ σ2D 
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oranının birden küçük olması (0.020), bu özellik üzerine eklemeli olmayan genlerin etkili olduğunu, 
(σ2D / σ2A)1/2 oranının birden büyük olması da (7.028), bu özelliğin kalıtımında üstün dominantlığın 
bulunduğunu ifade etmektedir (Çizelge 4). 
 
4. Sonuç 

 
Mısır ıslah programlarında hem dane verimi hem de silaj özellikleri bakımından yüksek 

performansa ve stabiliteye sahip çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma sonuçlarına 
göre gövde çapı dışındaki tüm özelliklerde geniş varyasyon görülmektedir.  Mısırda incelenen 
özellikler yönünden yeterli varyasyonun görülmesi, bu melez populasyonun ıslah çalışmalarında 
faydalanılabilecek uygun genotipleri ihtiva ettiğini, çeşit geliştirme çalışmalarında kullanılabileceğini 
göstermektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre, DTM 303 ile ADK 447 kendilenmiş hatları erkencilik,  Y 58 2A ile 
ADK 694 kendilenmiş hatları bitki boyunun artırılması yönüyle, Yıldız 40, DTM 303, ADK 694, ADK 
447 ve ADK 697 kendilenmiş hatları ilk koçan yüksekliğinin azaltılmasında ve yatmaya karşı 
dayanıklılık yönüyle, Yıldız 32 ve ADK 694 kendilenmiş hatları silaj veriminin artırılması amacıyla 
ve ADK 694 ve ADK 454 kendilenmiş hatları kuru madde oranının artırılması amacıyla 
kullanılabilecek genetik materyal olarak göze çarpmaktadır. Çiftçinin talebini tam karşılayabilmek 
için ülkemizde mısır tarımının yoğun olarak yapıldığı bölgeler esas alınarak bölgesel ıslah ve çeşit 
geliştirme çalışmalarına ayrı bir önem verilmesinin çok yararlı olacağı kanaatindeyiz 
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Çizelge 2. Mısırda incelenen bazı özellikler bakımından melezlerin ortalama değerleri. istatistikî farklı gruplar ve özel kombinasyon kabiliyeti (ö.k.k.) etkileri 

Çiçeklenme 
Süresi 
(gün) 

Bitki Boyu 
(cm) 

Koçan Yüksekliği 
(cm) 

Gövde Çap 
(mm) Yaprak Sayısı Yaprak Alanı 

(cm²) 
Yeşil ot Verimi 

(kg/da) 
Kuru Madde Oranı 

(%) 

M
el

ez
le

r 

Ort. ÖKK Ort. ÖKK Ort. ÖKK Ort. ÖKK Ort. ÖKK Ort. ÖKK Ort. ÖKK Ort. ÖKK 

1 x 5 73.0ce -0.979 281.0ce -6.688 124.5de -3.156 21.3cg -0.475 20.7a 0.021 713 a -24,702 7628.3a 310.061 32.7ab 0.823* 

1 x 6 73.0ce -0.063 278.0de -1.188 107.0gh -6.656 20.8dg -0.222 20.0ab 0.604 650 ab -21,968 5707.8df -346.588 31.0de 0.823* 

1 x 7 75.3a 0.604 278.0de 11.438 128.0cd 15.469** 22.3bf -1.108 19.7bc 0.354 608 bc 32,357 6626.2bd 485.519 30.3ef -0.094 

1 x 8 74.7ac 0.438 270.0df -3.563 120.5df -5.656 23.8ac 1.804 19.0cd -0.979** 607 bc 14,313 6252.2ce -448.993 30.3ef -1.552** 

2 x 5 75.3a -0.896 283.0cd -12.563* 131.5bd -7.781 19.2g 0.412 20.ab0 0.354 606 bc -6,718 5510.7ef 72.942 32.3bc 0.698* 

2 x 6 75.7a -0.646 257.5f -3.063 100.5h -0.281 21.3cg 0.665 18.3de -0.729* 603 bd 59,166* 5894.0ce 91.507 29.7fg -0.802* 

2 x 7 73.3be 0.688 267.5df -1.438 112.5fg -4.656 20.3eg -0.222 20.3ab -0.313 602 bd -29,409 6754.9ac 389.686 32.3bc -0.552 

2 x 8 72.7de 0.688 268.5df -1.438 106.0gh -4.656 19.8fg -0.222 18.0e -0.313 580 be -29,409 5509.6ef 389.686 29.2g -0.552 

3 x 5 75.3a 0.354 296.5df 7.688 124.5de 1.344 24.8ab -0.475 18.7de -0.313 575 ce 57,173* 4465.8g -796.951* 31.7cd -2.552** 

3x 6 75.3a 0.604 304.0b 16.188** 140.0ab 6.844 23.3ad 0.791 20.3ab -0.063 571 ce -5,518 7357.3ab 690.329* 33.5a 0.448 

3 x 7 75.0ab -0.729 337.5a -12.188* 137.5ac -5.031 23.3ad -0.095 19.0cd -0.313 566 ce -40,568 6182.1ce -1112.159** 31.0de 0.865** 

3 x 8 75.7a -0.229 337.5a -11.688 146.0a -3.156 22.8ae -0.222 20.0ab 0.688* 554 ce -11,087 5958.6ce 1218.781** 29.7fg 1.240** 

4 x 5 74.3ad -0.979 297.0bc -32.813** 131.0bd -13.656** 22.8ae -0.475 20.0ab -0.313 534 df -101,977** 6147.4ce -608.237 32.0bc -0.219 

4 x 6 72.0e -3.312** 269.5bc -64.813** 116.0eg -37.156** 21.8cg -3.007** 19.0cd -1.313** 525 ef -178,165** 4900.6fg -2721.284** 30.7e -3.385** 

4 x 7 72.0e -3.062** 265.0ef -42.188** 107.5gh -29.031** 20.3eg 0.412 19.0cd 0.021 516 ef -38,605 4034.3g -785.231* 28.8g -1.469** 

4 x 8 73.0ce -3.562** 266.5ef -46.188** 100.5h -27.156** 25.3a -1.741 19.0cd -0.646 479 f -56,412* 4792.8fg -1237.838** 29.3g -1.594** 

* P < 0.05  ** P < 0.01 düzeyinde önemli 
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Çizelge 3. Anaçların incelenen özelliklere ilişkin genel kombinasyon kabiliyeti değerleri 

Özellik 

Anaç 
Çiçeklenme 

süresi Bitki boyu İlk koçan 
yüksekliği Gövde Çapı Yaprak 

Sayısı Yaprak Alanı Yeşil ot verimi Kuru Madde 
Oranı 

YILDIZ 32 -0.104 -8.063** -0.844 -0.032 0.396* 7,509 695.969** 0.177 
YILDIZ 40 0.146 -15.688** -8.219** -1.931** -0.271 -5,151 59.635 -0.031 
Y 58 2A 1.229** 34.063** 16.156** 1.488** 0.063 36,934** 133.290 0.552 
DTM 303 -1.271** -10.313** -7.094** 0.475 -0.188 -39,291** -888.894** -0.698** 
ADK 694 -0.021 10.938** 7.656** -0.285 0.813** 38,446** 764.641** 0.760** 
ADK 447 -0.938** 2.438 -6.344** -1.045** -0.438* -31,813* -499.210** -0.906** 
ADK 697 0.729* -10.188** -7.469** 1.361* -0.521** 29,362* -412.960* -0.656** 
ADK 454 0.229 -3.188 6.156** -0.032 0.146 -35,995** 147.528 0.802** 
* P < 0.05  ** P < 0.01 düzeyinde önemli 
 
Çizelge 4. İncelenen özelliklere ait bazı kalıtım parametreleri 

Özellik σ2A/ σ2D (σ2D / σ2A)1/2 H h2 Belirlenen Gen Etkisi Dominantlık Durumu 

Çiçeklenme süresi 0.312 1.784 0.637 0.152 Eklemeli olmayan Üstün Dominant 
Bitki boyu 0.157 1.266 0.875 0.336 Eklemeli olmayan Üstün Dominant 
İlk Koçan yüksekliği 0.167 1.730 0.866 0.217 Eklemeli olmayan Üstün Dominant 
Gövde Çapı 1.454 0.829 0.187 0.111 Eklemeli Eksik dominant 
Yaprak Sayısı 0.152 2.566 0.519 0.068 Eklemeli olmayan Üstün Dominant 
Yaprak Alanı 0,243 2,030 0,436 0,085 Eklemeli olmayan Üstün Dominant 
Yeşil ot Verimi 0.160 2.497 0.630 0.087 Eklemeli olmayan Üstün Dominant 
Kuru Madde Oranı 0.020 7.028 0.859 0.017 Eklemeli olmayan Üstün Dominant 
H : Geniş anlamda kalıtım derecesi    σ2D: Dominantlık Varyansı  
h2   : Dar anlamda kalıtım derecesi      σ2A: Eklemeli Varyans 
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Özet 

Yaprak alanı bir bitkinin büyümesini etkileyen, güneş enerjisinden faydalanma yüzdesini belirleyen en 
önemli kısımdır. Yaprak alanının büyümesinin izlenmesi aynı zamanda bitkinin sağlığı hakkında bizlere bilgiler 
verebilmektedir. Konya şartlarında yetiştirilen hibrit mısır çeşitlerinin yaprak alanı değişimi ve verimle olan 
ilişkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
deneme alanlarında 2005-2006 yıllarında yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre 4 
tekrarlamalı olarak yürütülen çalışmada DK 585, NS 640 ve DRACMA hibrit mısır çeşitleri kullanılmıştır. Ekim 
işlemi her iki yılda da mayıs ayının ilk haftası, hasat işlemi ise kasım ayında yapılmıştır. Yapraklar bitkiler 
toprak yüzeyine çıktıkları günden itibaren birer hafta aralıklarla ölçülmüşlerdir. Böylece bitki yaprak alanının 
değişimi belirlenmeye çalışılmıştır. Hasat işlemi yapıldıktan sonra elde edilen bitkilere ait verim değerleri ile 
yaprak alanları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Sonuç olarak, yaprak alanı arttıkça verimde artışlar 
görülmüştür.   
 
Anahtar Kelimeler; Mısır, Yaprak alanı büyümesi, verim 

 
Growth of Leaf Area and Its Effects on Yield of Corn 

 
Abstract 
 

Leaf area influence about growth of plants and it determines rate of utilizing solar energy. Monitoring of 
leaf area expanding gives to us about healthy of plants. In this study, it is aimed to change of leaf area in 
hybrid corn and to determinate relations of corn yield. This study was carried out at Bahri Dağdaş International 
Agricultural Research Institute’s experimental areas in 2005-2006 years. In the research, three corn cultivars 
(DK 585, NS 640 and Dracma) were used in completely randomized block design with four replications. 
Sowing was done in beginning of May. Harvesting was made middle of November.  The data were gathered 
every week. For each measure, 5 leaves of plant that were randomly selected were used. After harvesting, it 
was investigated to determinate relation of belong to leaf area of plants and yield.   As results, when leaf area 
increased, yield also increased.  
 
Key Words: Corn, Growth of leaf area, Yield 
 
1. Giriş 

 
Mısır (Zea Mays L.) dünya genelinde hem insan gıdası, hem de hayvan yemi olarak yoğun 

kullanıma sahip bir bitkidir. Tarıma dayalı endüstride mısırın oldukça fazla kullanım alanı olması 
nedeniyle ekonomik ve ticari önemi vardır. Bu nedenle mısır tarımında verimliliği ve kaliteyi artırma 
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Yetiştirme teknikleri başta olmak üzere pek çok tarım 
tekniği mısır yetiştirilen yerlerde iyi bir verim alabilecek seviyede değildir. Bu nedenle de bitkilerin 
büyüme ve gelişmeleri yeterli olmamaktadır. Yeterince gelişemeyen bitkilerde verim ve kalite 
düşüklüğü başta olmak üzere pek çok olumsuzluk kendini göstermektedir (Ali ve ark., 1998). 

Büyüme analizleri, bitki büyümesi ve bitki çevresi arasındaki etkileşimi belirleyen çok faydalı 
ve karmaşık çalışmaları içermektedir. Bilindiği gibi bitki büyümesi, çıkış ile çiçeklenme dönemleri 
arasındaki vejetatif büyümeyi içermektedir. Bu dönemler arasında çevrede meydana gelebilecek 
her türlü değişim bitkinin büyüme ve gelişmesini doğrudan etkileyebilmektedir.  

Çevresel etki, bitkinin büyümesinde bitki çeşidine bağlı olmakla birlikte yeşil alan oluşumunu 
etkilemektedir (Sheehy  ve ark. 1980). Hardwick ve andrews (1983) bitki büyümesinin çeşitlere 
göre ciddi anlamda farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. Aynı araştırmacılar kuru madde birikimi ile 
bitki yoğunluğu ve zaman arasında ilişki olduğunu vurgulamışlardır.  
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Yaprak alanı bir bitkinin büyümesini etkileyen, güneş enerjisinden faydalanma yüzdesini 
belirleyen en önemli kısımdır (Watson, 1956; Sinclair, 1984). Yaprak alanının gelişiminin tespit ve 
analiz edilmesi için özellikle fizyolojik ve agrometeorolojik deneyler yapılmıştır. Bazı araştırmacılar 
yaprak çıkışı ile yaprak genişlemesini birbirinden ayırmışlardır (Littleton ve ark., 1979; Sinclair, 
1984). Stapper ve Arkin (1980), yaprak alanı genişlemesini fizyolojik, fenolojik ve fiziksel temellere 
dayandırmaya çalışmıştır. Bu çalışmaların tümünde yaprak alanı genişlemesi hava sıcaklığının bir 
fonksiyonu olarak tanımlanmıştır.  

Sıcaklık bitkilerin pek çok yaşamsal işlevlerinde (besin maddesi alımı, su absorpsiyonu, 
fotosentez ve terleme gibi) etkili olduğu için sıcaklığın yaprak alanı genişlemesini belirleyen en 
önemli faktör olarak belirlemişlerdir (Ceolho ve Dale, 1980). Son zamanlarda yaprak alanı 
genişlemesi merkezli çalışmalar kurak olmayan koşullar altında her yaprak büyümesinin oldukça 
başarılı bir şekilde tanımlanabileceğini göstermiştir. Sıcaklık, büyümenin bir fonksiyonu olduğu ve 
yaprak alanını belirlediği için bitki gelişiminin de bir fonksiyonu olarak kabul edilmektedir (Denette 
ve ark., 1978). Böylece su stresi olmadığı durumlarda yaprak alanı genişlemesi basit sıcaklık 
fonksiyonları tarafından tanımlanabilir (Dale ve ark.1980).  

Konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar kontrollü ve stressiz koşullarda yürütülmüştür. 
Bununla birlikte yaprak genişleme sürecinin çok küçük miktarlardaki su eksikliğinden dahi 
etkilendiği bilinmektedir. Böylece su eksikliği yaprak çıkışı ve gelişimi üzerine etki yapmasına 
rağmen en büyük etkiyi toplam yaprak alanının azalması üzerine yapar. Yaprak genişlemesi azalır 
ve ışıklanma miktarı artar bu ise verimi doğrudan etkiler (Bennett ve Hammond, 1983). Bu 
çalışmada mısır bitkilerinin yaprak alanlarının belirlenmiş ve verim ile ilişkileri araştırılmıştır. Bu 
amaçla her bir olgun yaprağın görülme zamanı ile her olgun yaprağın yaprak alanları ayrı olarak 
değerlendirilmiştir.  

 
2. Materyal ve Yöntem 

 

Çalışmada materyal olarak DK 585, NS-640 ve DRACMA hibrit mısır çeşitleri kullanılmıştır. 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında 2005-2006 yıllarında 
yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülen çalışmada 
ekim işlemi her iki yılda da mayıs ayının ilk haftası (ilk yıl 5 mayıs, ikinci yıl 7 mayıs), hasat işlemi 
ise kasım ayında (İlk yıl 17 kasım, ikinci yıl 21 kasım) yapılmıştır. Ekim işlemi 70 cm sıra arası, 25 
cm sıra üzeri olarak yapılmıştır. Parsel boyutları 2.8 m x 5.0 m =14 m2 olacak şekilde 4 sıra olarak 
belirlenmiştir. Bütün deneme parsellerine ekimle birlikte, 8 kg/da P2O5, Diamonyum Fosfat (DAP, % 
18 N, % 46 P2O5) formunda verilmiştir. Ayrıca toplam 18 kg/da azotun; 3 kg/da’ı ekimle birlikle DAP 
gübresiyle, 15 kg/da’ı sapa kalkma döneminde amonyum nitrat (% 33 N) formunda banda 
uygulanmıştır. 

Mısır bitkileri toprak üzerine çıktıktan 10-15 gün sonra 5-6 yapraklı iken birinci çapa ile birlikte 
tekleme yapılmıştır. Deneme alanları yabancı ot gelişmesine bağlı olarak iki kez çapalanmıştır. 
Sulama, bitkilerin su ihtiyacı bakımından kritik dönemler (çimlenme ve çıkış, sapa kalkma, 
çiçeklenme ve tane dolum) ve yağış durumu dikkate alınarak bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemlere 
göre her iki yılda 5 kez yapılmıştır.  

Yapraklar bitkiler toprak yüzeyine çıktıkları günden itibaren birer hafta aralıklarla 
ölçülmüşlerdir. Böylece bitki yaprak alanının değişimi belirlenmeye çalışılmıştır. Hasat, bitkiler 
fizyolojik oluma ulaşıp, koçan yapraklarının sarardığı, tanelerin sertleştiği ve nem oranının % 20 
civarında olduğunda kenar sıralar atıldıktan sonra 1.4 x 5.0 =7.0 m2’lik alanda yapılmıştır. Ölçümler 
hasattan önce her parselden şansa bağlı olarak seçilen 5 bitkide yapılmıştır. Hasat işlemi 
yapıldıktan sonra elde edilen bitkilere ait verim değerleri ile yaprak alanları arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. Verim değerleri %15 neme göre düzeltme işlemi yapılmış ve buna göre 
değerlendirilmiştir (Poehlman, 1987). 

 
3. Bulgular ve Tartışma 

Mısır çeşitlerine ait yaprakların zamana göre nasıl değiştikleri Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekil 
incelendiğinde çeşitlerin yaprak alanlarının zamana göre değişimi birbirine yakın olmuştur. En 
yüksek belirleme katsayısı 0.967 ile NS 640 mısır çeşidinde gözlenirken, en düşük değer 0.936 ile 
DRACMA mısır çeşidinde gözlenmiştir. DK 585 mısır çeşidi ise 0.956’lık belirleme katsayısı değeri 
ile ortada yer almıştır. Mısır çeşitleri içerisinde en iyi yaprak gelişimi DRACMA çeşidinde 
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gözlenmiştir. Yaprak alanı olarak DRACMA çeşidi zaman içinde 296 cm2 ye kadar büyüme 
gösterirken, NS 640 mısır çeşidi 241 cm2’ye ve DK 585 mısır çeşidi de 236 cm2’ye kadar 
çıkmışlardır. Yaprak alanındaki bu gelişme verimdede kendini göstermiş ve ortalama verim  
DRACMA çeşidinde 1170 kg/da olurken, NS 640 çeşitinde çeşidinde 1078 kg/da’a kadar ulaşmıştır. 
Buna karşın DK 585 çeşidi 872 kg/da kalmıştır. 

Yaprak alanındaki genişleme aynı zamanda büyüme olarakda değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle  yaprak alanında gözlenecek olan olumlu yada olumsuz değişimler bitkilerin büyüme ve 
gelişmelerini de olumlu yada olumsuz olarak etkileyecektir. 

 

 
Şekil 1. DK 585, NS 640 ve DRACMA mısır çeşitlerine ait yaprak alanı-zaman grafikleri  
 

Mısır çeşitlerinin tümünde gelişme dönemleri ile kuru madde verimleri arasında önemli ilişki 
bulunmamıştır. Bu gelişme dönemlerinde iklim faktörleri başta olmak üzere pek çok faktörün etkili 
olduğu büyüme olayının değişkenliğini açıklamaktadır. Gelişme dönemlerine göre büyüme ve 
gelişme miktarındaki artış ya da azalışların değişimi bitkilerin biotik ve abiotik şartlardan ne kadar 
kolay etkilendiklerini göstermesi bakımından önemlidir.  Yapılan çalışmada verim ile yaprak alanı 
arasında olumlu ve önemli ilişkiler bulunmuştur. Çizelge 1’de bu ilişkiler gösterilmektedir. En 
yüksek olumlu ve önemli ilişki DRACMA çeşidinde (r = 0.866) ile gözlenirken, bu çeşidi DK 585 (r = 
0.832) ve NS 640 çeşidi (r = 0.796) izlemiştir.    
 
Çizelge 1. Mısır çeşitlerine göre verim ve yaprak alanı arasındaki korelasyon katsayıları (r)   
 

Çeşitler 

DK 585 NS 640 DRACMA 

0.832** 0.796** 0.866** 
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Şekil 2. DK 585, NS 640, DRACMA çeşitleri için YA ve KMV arasındaki ilişki  

 
Mısır, güneş ışığını çok iyi değerlendiren ve buna bağlı olarak fotosentez miktarı diğer 

bitkilerden daha fazla olan bir C4 bitkisidir. Bu nedenle ışıklanma süresinin arttığı dönemlerde 
bitkilerin vejetatif gelişmesi ve buna bağlı olarak yaprak alanı gelişmeleri daha fazla olmuştur 
(Sinclair, 1984). Bitki büyümesinde gözlenen değişimler pek çok araştırmacı tarafından belirtilmiştir 
(Ahmed ve ark., 1993; Rasheed ve ark.,. 2003; Palta ve ark., 2005).  
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Işıklanma önce yaprak hücrelerinin uzamasına ve genişlemesine etkide bulunmuştur.  Elde 
edilen bu bulgular Bullock ve ark.(1993) ile Tanrıverdi ve Karaaltın (2001)’ın bulguları ile aynı 
paralelliktedir. Yaprak alanı indeksi ile dane dolum periyodunun çarpılması ile elde edilen yaprak 
alanı süresinde bir azalma gözlenmiştir. Bu azalma olgunlaşma sürelerinin ve dolayısıyla yaprak 
alanı büyümesi sürelerinin uzamasına neden olmuştur. Yaprak alanı genişlemesinin en çok su 
eksikliği tarafından etkilendiği belirtilmektedir (Dwyer ve Steward, 1986). Ancak yapılan çalışmada 
su eksikliği oluşmamasına dikkat edilmiştir.  

Sonuç olarak, havalar ısınmaya başladıkça mısır bitkilerinin yaprak alanları hızlı bir genişleme 
dönemine girmişlerdir. Ancak zaman içinde bitkilerin olgunlaşmaya geçmeye başlamaları ve iklimin 
etkisi ile yapraklarda bir miktar nem kaybı olmuş bu ise yaprak alanının küçülmesi olarak kendini 
göstermiştir.   Mısır çeşitlerinden DRACMA en yüksek yaprak alanına ve en yüksek ortalama 
verime sahip olurken, DK 585 mısır çeşidi en düşük yaprak alanı ve en düşük ortalama verime 
sahip olmuştur.   
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Orta Anadolu Koşullarına Uygun Ticari Buğday Çeşitlerinin Bazı Tarımsal 
Özellikleri ve Özellikler Arasındaki İlişkiler 

 
 

Gülcan KINACI Zekiye BUDAK İmren KUTLU 
Pınar TARHAN Canseri BOZKUŞ Fatma GÜNDÜZ 
Nihal TAVAS Berna Nur GICI Engin KINACI 

 
 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir 
 
Özet  

 
Bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma tarlasında 2005-2006 yetiştirme 

sezonunda yürütülmüştür. Deneme 7 buğday çeşidini içermektedir: dördü yakın zamanlarda tescil edilen 
çeşitler (Demir 2000, İkizce, Tosunbey, Seval) ve üçü Eskişehir’e geniş uyum gösteren çeşitlerdir (Dağdaş 94, 
Bezostaja 1, Kate-A-1). Bulgular bütün özellikler bakımından genotipik değişkenlik olduğunu göstermektedir. 
Bu bölgede çiftçiler tarafından geniş bir şekilde yetiştirilen Kate-A-1 yüksek verim performansı göstermiştir. 
Demir 2000 çeşidi ise verim özelliklerinin çoğunda yüksek performans vermiştir. Bu çeşitler iklim farklılıklarının 
etkilerini azaltmak ve tane verim stabilitesini arttırmak için Türkiye’nin yarı kurak alanlarında üretilebilir.   
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Genotipik varyasyon, Verim komponentleri 
 
Some Agricultural Features and Their Relations in Wheat Cultivars Adapted 

to Central Anatolian Conditions  
 

Abstract  
 
This study was carried out at the research field of Agricultural Faculty of Eskişehir Osmangazi University 

in 2005–2006 growing season.  The trial consisted of seven wheat varieties: four recently released cultivars 
(Demir 2000, İkizce, Tosunbey, Seval) and three widely adapted cultivars in Eskişehir (Dağdaş 94, Bezostaja 
1, Kate-A-1). Findings presented genotypic, variability for all characters. Kate-A-1 that widely grown by 
farmers in this region demonstrated high yield performance. Demir 2000 had high performance in most of yield 
components. These cultivars can be grown in order to reduce the effect of climatic variation and improve grain 
yield stability in the semiarid areas of Turkey.  
 
Key Words: Wheat, Genotypic variation, Yield components 
 
1. Giriş 
 

Buğday ülkemizde çok önemli bir besin kaynağı olup, gerek ekim alanı, gerekse üretim 
bakımından tahıllar içerisinde ilk sırayı almaktadır. 2005–2006 TMO verilerine göre; Türkiye’deki 
toplam buğday ekim alanı 9–9,5 milyon hektar, üretimi ise 20 milyon ton civarındadır. Orta Anadolu 
bölgesi bu üretim miktarının % 29’unu karşılamaktadır ( TUIK, 2003). Orta Anadolu bölgesinin bazı 
yöreleri dışında, büyük ölçüde kuru tarım teknikleri uygulanmaktadır.  

Bu araştırma, yörede ticari olarak üretilmekte olan Dağdaş 94, Bezestoja 1, KateA-1, Demir 
2000, İkizce, Tosunbey, Seval buğday çeşitlerinin bazı tarımsal özellikleri ve bu özellikler 
arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yürütülmüştür.  
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Çalışma, 2005–2006 üretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 

tarlalarında yürütülmüştür. Eskişehir merkezinde karasal iklim hüküm sürmektedir. Denemenin 
yürütüldüğü üretim yılına (2005–2006) ve uzun yıllar ortalamalarına ait meteorolojik veriler Şekil 
1’de verilmiştir. Üretim sezonu boyunca ortalama sıcaklık değerleri -2,08 ile 21,1 ° C arasında 
değişim göstermiştir. Toplam yağış miktarı ise 235,6 mm’dir ve uzun yıllar ortalamasından daha  
düşük bir değer göstermiştir. Özellikle Ekim ve Nisan ayları en az yağış alınan aylar olmuştur.  

Araştırmanın yürütüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 
tarlalarında deneme yerine ait topraklar % 1,7 organik madde, % 4,36 kireç içermektedir, tuzsuz, 
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tınlı ve hafif alkali ( pH 7,6–8,2) yapıdadır. Topraktaki P2O5 ve K2O miktarları sırasıyla 3,85 ve 
216,4 kg/da’dır.  

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 
 

 
Şekil 1. Denemenin yürütüldüğü üretim yılına (2005–2006) ve uzun yıllar ortalamalarına ait 
meteorolojik veriler 
 

Denemenin kurulacağı alanda toprak, önce soklu pullukla ardından kazayağı-tırmık 
kombinasyonuyla sürülerek ekim için hazırlanmıştır. Ekim işlemi, parsel mibzeri ile; 6 m 
uzunluğundaki parsellere, 14,5 cm sıra aralığında, 6 sıra olarak yapılmıştır. Kullanılan tohumluk 
miktarı 22 kg/da’dır. Çeşitlere 7 kg/da N ve 6 kg/da P2O5 uygulanmıştır. Kenar tesirlerini ortadan 
kaldırmak amacıyla gözlem, ölçüm ve hasatlar sıraların baş ve sonundan 0,5 m ve kenar sıralar 
atılarak kalan kısımlardan yapılmıştır. Araştırmada, başak boyu, başakçık sayısı, kılçık uzunluğu, 
başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bitki boyu ve bayrak yaprak alanı, bin tane ağırlığı, 
hektolitre ağırlığı ve hasat indeksi ve bu özellikler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tüm özelliklere 
ait değerlerin analizi, tesadüf blokları deneme desenine göre ‘EXCEL’ bilgisayar programından 
yararlanılarak yapılmıştır. Etkili farkları görmek için "F testi" kullanılmıştır (Yurtsever, 1984). 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
 

Öncelikle başak özellikleri bakımından değerlendirilen çeşitlerin başak boyu, başakçık sayısı, 
kılçık uzunluğu, başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı gibi özelliklerine ait veriler Çizelge 1’de 
görülmektedir. Çeşitlerin başak boyu değerleri 7,78–9,35 cm, başakçık sayıları 15,28-18,88, kılçık 
uzunlukları 0–5,6 cm, başakta tane sayıları 33,89–49,65 ve başakta tane ağırlıkları da 1,29–1,93 g 
arasında değişim göstermiştir. Başak özellikleri bakımından en yüksek değerleri kılçıksız bir çeşit 
olan Kate A–1 çeşidi vermiştir. Kılçık uzunluğu en fazla olan çeşit ise Dağdaş 94’dür. Başak boyu, 
tane veriminin önemli komponentleri arasındadır. Üzerinde taşıyacağı başakçık sayısı ve her 
başakçıkta oluşacak tane sayısı hakkında bir fikir vermesinin yanı sıra, hasat öncesinde, 
görüntüsüyle üreticilerin morali üzerinde de etkili olmaktadır. Başak boyunun fazla olması, başakta 
tane sayısı ve başak veriminin de fazla olacağını gösterir (Özgen,1989). Kate A-1 çeşidinin başak 
boyunun fazla olmasına bağlı olarak başakçık sayısı ve başak veriminin de fazla olması bunu 
doğrulamaktadır.  
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Turgut ve ark. (1997), başakta başakçık sayısı düşük olan genotiplerin başakta düşük tane 
sayısı verdiklerini belirtmişlerdir. Başakta tane sayısı, başak verimini doğrudan etkileyen en önemli 
ögelerdendir (Altınbaş ve Bilgen,1993), dolayısıyla birim alan tane verimini de etkiler (Dokuyucu ve 
ark., 1999; Bilgin ve Korkut, 2005). Yüksek verim için başakta tane ağırlığının fazla olması yeterli 
sayılmaz. Bunun yanı sıra başakta tane sayısının da yüksek olması gerekir. Başakta tane ağırlığı 
bakımından genotipler arasında önemli farklılıklar görülebilmektedir (Yağdı, 1999).   
 
Çizelge 1. Çeşitlerin başak özelliklerine ait bulgular 

 
 

Bitki boyu ve bayrak yaprak alanı gibi morfolojik özelliklere ait bulgular Çizelge 2’de 
gösterilmiştir. Çeşitlerin bitki boyu değerleri 88,88–109,83 cm arasında değişim göstermiştir. En 
uzun bitki boyuna sahip çeşit Dağdaş 94’tür. Bunu Demir 2000 çeşidi takip etmektedir ve bayrak 
yaprak alanı en fazla olan çeşit Demir 2000’dir. Buğdayda bitki boyu yatmaya, vejetatif gelişmeye 
ve dolaylı olarak verime etkileri nedeniyle önemli bir morfolojik özelliktir. Bitki boyu ile önemli verim 
komponentleri olan başakta başakçık ve tane sayısı ve başakta tane ağırlığı arasında olumlu ilişki 
olduğu bildirilmiştir (Soomro ve Aksel,1975). Çalışmamızda bu özellikler arasında olumlu fakat 
önemsiz ilişkiler saptanmıştır (Çizelge 5).  

Bayrak yaprak alanı değerleri 11,14–16,19 cm2 arasında değişim göstermektedir. Bitkide 
bayrak yaprak alanı başak verimini doğrudan, verimi ise dolaylı etkileyen önemli özelliklerden 
birisidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAŞAK ÖZELLİKLERİ

0 20 40 60 80

Dağdaş

Bezestoja 

  Katea 

  Demir 

   İkizce 

    Tosunbey 
      Seval 

TANE AĞIRLIĞI 1,68 1,56 1,93 1,85 1,29 1,49 1,40
TANE SAYISI 39,95 37,13 49,65 41,50 33,89 36,88 37,20
BAŞAKÇIK SAYISI 17,46 17,74 18,88 17,56 16,46   15,84 15,28
KILÇIK UZ. 5,60 0 0 5,25 4,76 4,88 5,33
BAŞAK BOYU 8,56 9,14 9,35 9,23 7,99 8,72 7,78

Dağdaş   Bezestaja    KateA-1 Demir İkizce Tosunbey  Seval
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Çizelge 2. Çeşitlerin morfolojik özelliklerine ait bulgular 

 
  

Çeşitler bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve hasat indeksi gibi verim özellikleri açısından 
incelendiğinde bin tane ağırlığının 37,49–43,81 g, hektolitre ağırlığının 79,63–83,25 kg ve hasat 
indeksinin % 20,7–25,42 arasında değiştiği bulunmuştur (Çizelge 3). Bin tane ağırlığı tahıllarda 
tane verimini etkileyen önemli özelliklerden biridir (Tosun ve Yurtman, 1973;  Gençtan ve Sağlam, 
1987; Korkut ve ark., 1993). En yüksek bin tane ağırlığı Demir 2000 çeşidinden elde edilmiştir. Bu 
çeşidin, verim tahmininde önemli komponentlerden olan başakta tane ağırlığı bakımından da 
yüksek bulunmuş olması, tane veriminin iyi olacağını göstermektedir. 

Hektolitre ağırlığı ile verim arasında olumlu ilişkiler olduğu bilinmektedir (Kırtok ve ark., 1988).  
Bu çalışmada en yüksek hektolitre ağırlığı Tosunbey çeşidinde saptanmıştır. Bu çeşidin 

hektolitre ağırlığının yüksek olmasını, tanelerinin dolgun ve tekdüze olması sağlamış olmalıdır.  
Hasat indeksi, bir bitkinin tane veriminin belirlenmesinde en geçerli özelliklerden birisidir 

(Syme, 1970; Sip ve Skorpik, 1984). Hasat indeksi bitki boyu, kardeş sayısı, fertil başak sayısı, 
başak boyu, başakta tane sayısı gibi özelliklerle ilişkili olarak değişebilir. Hasat indeksi bakımından 
en yüksek değeri % 25,42 ile Seval çeşidi verirken bunu % 25 ile Kate A-1 çeşidi takip etmiştir. En 
düşük değer ise Dağdaş 94 çeşidinden elde edilmiştir. Bu sonucun elde edilmesinde Dağdaş 94 
çeşidinin bitki boyunun en uzun olması etkili olmuştur.  
 
Çizelge 3. Çeşitlerin verim özelliklerine ait bulgular 

 
 
 
Çizelge 4. Özelliklere ait varyans analiz çizelgesi 

 
 

 Morfolojik Özellikler Başak Özellikleri Verim Özellikleri 

 SD B.B BYA Ba.B. K.U B.S T.S T.A BTA HLA H.İ 

TEKERRÜR 3 7,39 9,17* 0,98 0,07 0,85 18,60 0,07 0,03 0,70 0,63 

ÇEŞİT 6 270,75** 13,63** 1,51* 25,72** 1,54** 104,32** 0,22** 0,27** 4,99** 15,00** 

HATA 18 14,20 2,13 0,43 0,08 0,29 13,28 0,04 0,03 0,79 0,92 

VERİM ÖZELLİKLERİ 

0 

50 

100 

BİN TANE AĞIRLIĞI 39,68 43,34 38 43,81 37,49 39,41 37,93 

HEKTOLİTRE AĞIRLIĞI 81,25 80,50 80,63 80,75 80,88 83,25 79,63 

HASAT İNDEKSİ 20,70 22,46 25 21,93 21,33 20,83 25,42 

Dağdaş      Bezostaja KateA-1 Demir İkizce    Tosunbey    Seval 

MORFOLOJİK ÖZELLİKLER

0 

50 

100 

150 

BİTKİ BOYU 109,83 94,53 93,93 109,38 102,68 88,88 94,58 
BAYRAK YAPRAK 
ALANI 

14,83 15,65 12,59 16,19 11,14 13,86 12,48 

Dağdaş Bezostaja KateA-1 Demir İkizce   Tosunbey   Seval 
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Çizelge 5. Dağdaş 94, Bezostaja 1 Kate A-1, İkizce, Demir 2000, Tosunbey, Seval çeşitlerinin 
verilerine göre özellikler arası ilişkiler 

 
İncelenen tüm özellikler bakımından çeşitler arasında istatistiki açıdan önemli farklılıklar 

bulunmuştur (Çizelge 4). Özellikler arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise, başak boyu ile başakçık 
sayısı ve başakta tane sayısı, başakçık sayısı ile başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı, 
başakta tane sayısı ile başakta tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı ile bayrak yaprak alanı arasında 
olumlu ve önemli ilişki bulunmuştur  (Çizelge 5). 
 
4. Sonuç 

 
Çalışmada ele alınan çeşitler arasında başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, 

başakta tane ağırlığı gibi özellikler bakımından en iyi sonucu Kate A-1 çeşidi vermiştir. Bu çeşidin 
hasat indeksi değerinin de yüksek olması, yüksek verimli bir çeşit olduğunun göstergesidir. Bitki 
boyu ve bayrak yaprak alanı gibi özellikler bakımından öne çıkan Demir 2000 çeşidinin ise, aynı 
zamanda yüksek bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı değerlerine de sahip olması, bu çeşidin ticari 
önemini ortaya koymaktadır. 83,25 kg gibi oldukça yüksek bir hektolitre ağırlığı değerine sahip olan 
Tosunbey çeşidinden de önemli bir ekonomik getiri sağlanabilecektir.  
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Orta Anadolu Sulu ve Kuru Koşulları İçin Tescil Edilmiş Makarnalık Buğday 
Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönüyle Çok Yıllık 

Performanslarının Belirlenmesi 
 
 

Mehmet ŞAHİN  Seydi AYDOĞAN Aysun GÖÇMEN AKÇACIK 

 
 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya 
 

Özet 
 
Bu araştırma 2002-2003/2003-2004/2004-2005 yılları arasında sulu ve kuru koşullarda (8+5) 13 adet 

makarnalık buğday çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları desenine göre 4 tekerrürlü 
olarak kuru koşullarda Konya-merkez, Obruk, Çumra, sulu koşullarda Konya-merkez, Çumra lokasyonlarında 
yürütülmüştür. Çeşitlerin sulu ve kuru koşullar da tane verimi ve bazı kalite özellikleri (protein oranı, mini-SDS 
sedimantasyon testi, bin tane ve hektolitre ağırlığı) incelenmiştir. Sulu koşullarda çeşitlerin üç yıllık 
performansları incelendiğinde; tane veriminin 325.2-445.5 kg/da, protein oranının %13.7-14.8, mini SDS 
sedimantasyon testinin 6.1- 9.0 ml, bin tane ağırlığının 34.5-42.2 g ve hektolitre ağırlığının 72.7-78.3 kg/100lt, 
kuru koşullarda ise tane veriminin 187.0-236.5 kg/da, protein oranının %13.8-14.7, mini SDS sedimantasyon 
testinin 4.8- 7.6 ml, bin tane ağırlığının 28.0-39.5 g ve hektolitre ağırlığının 75.6-77.2 kg/100lt arasında 
değiştiği tespit edilmiştir. İncelenen  tüm özellikler bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, Tane verimi, Kalite özellikleri. 

 
Determination of Grain Yield and Some Quality Traits Performance of 

Registered Durum Wheat Varieties for Center Anatolia Irrigated and Rainfed 
Conditions 

 
Abstract 

 
This research was conducted to determine grain yield and some quality traits of 13 (8+5) durum wheat 

genotypes under irrigated and rainfed conditions between 2002-2005 for 3 years according to randomized 
block designed with four replications. In this study, grain yield, protein rate, mini SDS sedimantation test, 
thousand kernels weight, test weight and grain hardness were investigated over durum wheat genotypes 
under irrigated and rainfed conditions. When the determined values were investigated over three year means 
under irrigated conditions; it’s found out that the values are changed in genotypes between 325.2-445.5 kg/da 
in grain yield, % 13.7-14.8 in protein rate, 6.1-9.0 ml in mini SDS sedimantation, 34.5-42.2 g in thousand 
kernels weight and 72.7-78.3 kg/100lt in test weight, while rainfed conditions; 187.0-236.5 kg/da in grain yield, 
%13.8-14.7 in protein rate, 4.8-7.6 in mini SDS sedimantation, 28.0-39.5 g in thousand kernels weight and 
75.6-77.2  kg/100lt in test weight In respect of all the traits studied, differences between year, location and 
genotypes were found out significant. 

 
Key Words: Durum wheat, Grain yield, Quality traits. 
 
1. Giriş 

 
Tahıllar, beslenmede temel besin kaynağı olmaları, hayvancılıkta yem ve tarıma dayalı 

sanayide hammadde gereksinimlerinin karşılanması ve toprak verimliliğinin korunması amacıyla 
tarla bitkileri ekim nöbetlerinde vazgeçilmez ürün gruplarından birisidir (Kün ve ark. 2005). 
Dünyada 215.765.044 ha gibi çok geniş bir alanda ekilen buğdayın yıllık üretimi 627.130.584 
tondur (Anonim 2004). Dünyada, makarnalık buğday üretiminin % 58' lik bölümü İtalya, ABD, 
Rusya, Brezilya ve Türkiye gibi ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir (Çetin ve Turhan, 2002). 
Dünya üretiminde % 4'lük bir pay alan ve önemli bir makarnalık buğday üreticisi olan ülkemizde, 
makarnalık buğday ekim alanı 1.1 milyon hektar olup üretim yaklaşık 4 milyon ton verim ise 2.3 
ton/ha civarındadır (Çetin ve Budak 1999). Ülkemiz de toplam buğday ekim alanının yaklaşık % 
11'i, üretimin ise % 9'unu makarnalık buğdaylar oluşturmaktadır (Ayçiçek ve Yürür 1997). 
Makarnalık buğdaylar ülkemizde gıda sanayi tarafından genellikle çeşitli biçim ve büyüklükteki 
makarna üretiminde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bazı imalatçı ve üreticiler durum 
buğdayını irmik, bulgur, kuskus ve yüksek kalitede böreklik yapımında kullanmaktadırlar. 
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Makarnalık buğdayın makarna ve diğer şekillerde kullanımında tanedeki protein oranı hem hamur 
ve hem de pişirme özelliklerini etkileyen en önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Kabul edilebilir 
özellikte bir makarna için durum buğdayı tanesinde asgari düzeyde bir protein içeriğine ihtiyaç 
vardır. Makarnanın pişme kalitesi ve beslenme değerinin protein içeriği ile bağlantılı olduğuna 
işaret edilmektedir. Ülkemiz, buğday üretiminde kendine yeterli olmasına karşın, üretimin iklim 
koşullarına bağlılığı ve bazı yıllarda hastalık ve zararlıların yoğunluğuna bağlı olarak ürün 
kalitesinde ve üretimde önemli düşüşler gerçekleşmektedir (Kün ve ark. 2005). Makarna sanayi 
açısından en önemli sorun, makarna yapımına uygun yüksek kalitede buğday bulunmamasıdır. 
Kaliteye önem veren makarna sanayicileri, protein miktarı yüksek, protein kalitesi iyi, renk 
bakımından yeterli ve pişme kalitesi uygun çeşitler istemektedir.  

Bu çalışma sulu ve kuru koşullarda Konya-merkez, Çumra ve Obruk lokasyonlarında 
yetiştirilen makarnalık buğday çeşitlerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla 
yürütülmüştür. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Bu araştırma 2002-2003/2003-2004 ve 2004-2005 yetiştirme sezonlarında sulu koşullarda Ç-

1252, Meram-2002, Kızıltan, Altın-98, Mirzabey-2000, Yelken-2000, Selçuklu-97 ve Zenit 
çeşitleriyle Konya-merkez ve Çumra’da kuru da ise Kunduru-1149, Mirzabey-2000, Yelken-2000, 
Zenit ve Altıntaş çeşitleriyle Konya-merkez, Çumra ve Obruk lokasyonunda tesadüf blokları 
deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemelerin ekimi parsel mibzeri ile suluda 6 
sıra 1.2*7 m ve 450 adet/m2, kuruda ise 550 adet/m2 tohum olacak şekilde yapılmıştır. Yetiştirme 
sezonunda sulu denemeler iki defa sulanmıştır. Denemenin yapıldığı lokasyonların toprak 
özellikleri; Konya- merkez; killi alüviyal pH 8.2, Çumra; killi hidroformik alüviyal pH 7.8 ve Obruk: 
lokasyonu ise killi ve pH 8.0’dir. Araştırmada çeşitlerin tane verimi ve bazı kalite özellikleri (tane 
verimi, protein oranı, mini SDS sedimantasyon testi, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı) 
incelenmiştir. Bin tane ağırlığı (g) Williams ve ark 1988’e göre, hektolitre ağırlığı (kg/100lt) AACC 
metodu 55-10, protein oranı (%) (NIR) AACC metodu 39-10 (Anon 1990), mini SDS sedimantasyon 
(ml)  Pena ve ark. 1990’a göre, yapılmıştır. Veriler SAS istatistik programında analiz edilmiş ve 
ortalamaların karşılaştırılması aynı programda AÖF testine göre yapılmıştır.  
 
Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü yıllara ait yağış miktarı ortalamaları (mm) 

Lokasyonlar 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Toplam yağış 
Konya  326.8 352.9 184.3 864 
Çumra 430.4 280.4 219.3 930.1 
Obruk 326.1 208.5 204.7 739.3 

 
Çizelge 2. Sulu koşullarda denenen makarnalık buğday çeşitlerine ait 3 yıllık (2002-2003, 2003-
2004, 2004-2005) verim ve bazı kalite özelliklerinin ortalama değerleri 

Çeşit Adı Tane verimi 
(kg/da) 

Protein 
oranı 
(%) 

Mini SDS  
(ml) 

Bin tane ağırlığı 
(g) 

Hektolitre 
ağırlığı 

(kg/100lt) 
Ç-1252 445.5 a 14.3 ab 7.9 ab 39.8 b 77.0 b 
Meram- 2002  438.7 a 13.7 b 8.6 a 39.0 b 74.8 c 
Kızıltan 420.9 ab 14.1 ab 7.1 bc 38.9 b 73.9 cd 
Altın-98 418.4 ab 14.2 ab 9.0 a 38.6 b 76.3 b 
Mirzabey-2000 414.9 ab 14.1 b 6.4 c 40.0 b 72.8 de 
Yelken- 2000 412.4 ab 14.4 ab 6.9 bc 39.0 b 77.2 ab 
Selçuklu-97 372.5 bc 14.8  a 8.1 ab 34.5 c 72.7 e 
Zenit 325.2 c 13.9  b 6.1 c 42.2 a 78.3 a 
Ortalama 406.1 14.2 7.5 39 75.4 
AÖF0.05 52.4 0.7 1.3 1.4 1.2 
DK % 20.6 8.7 16.0 6.1 2.5 
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Çizelge 3. 2002-2003 yılı sulu koşullarda denenen makarnalık buğday çeşitlerine ait verim ve bazı kalite özelliklerinin ortalama değerleri 
Tane verimi 

(kg/da) 
Protein oranı 

(%) 
Mini SDS  

 (ml) 
Bin tane ağırlığı 

(g) 
Hektolitre ağırlığı 

(kg/100lt.) Çeşit 
M Ç Ort M Ç Ort. M Ç Ort. M Ç Ort. M Ç Ort 

Mirzabey 292.0 381.5 336.8 16.9 12.2 14.6 11.0 7.8 9.4 29.2 41.7 35.5 69.7 75.5 72.6 
Yelken-2000 327.0 423.5 375.3 17.0 12.9 14.9 9.6 4.5 7.0 29.7 40.0 34.8 78.6 77.6 78.1 
Altın-98 330.5 393.0 361.8 16.5 12.4 14.5 12.2 4.0 8.1 30.2 39.6 34.9 69.6 75.4 72.5 
Kızıltan 293.3 358.3 325.8 17.6 13.5 15.5 11.5 5.2 8.3 25.2 35.8 30.5 66.6 74.6 70.6 
Ç-1252 291.0 396.8 343.9 17.2 12.6 14.9 11.6 6.6 9.1 30.2 41.0 35.6 74.9 76.3 75.6 
Meram 2002 336.3 389.8 363.0 17.2 12.4 14.8 11.7 7.7 9.7 30.5 38.9 34.7 77.1 76.4 76.8 
Selçuklu-97 329.3 458.3 393.8 16.4 12.4 14.4 8.6 3.3 6.0 30.1 41.1 35.6 67.8 74.1 71.0 
Zenit 222.0 314.8 268.4 17.3 13.2 15.2 7.3 4.5 5.9 33.7 45.4 39.6 78.4 78.2 78.3 

Ortalama 302.7 389.5 346.1 17.0 12.7 14.8 10.4 5.5 7.9 29.9 40.4 35.2 72.8 76.0 74.4 

AÖF 0.05   56.7   1.1   3.4   2.7   3.6 
DK %   11.4   5.2   10.3   5.5   3.4 
*M:Merkez, Ç: Çumra, O: Obruk  
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Çizelge 4. 2003-2004 yılı sulu koşullarda denenen makarnalık buğday çeşitlerine ait verim ve bazı kalite özelliklerinin ortalama değerleri 
Tane verimi 

(kg/da) 
Protein oranı 

(%) 
Mini SDS  

(ml) 
Bin tane ağırlığı 

(g) 
Hektolitre ağırlığı 

(kg/100lt) Çeşit 
M Ç Ort M Ç Ort. M Ç Ort. M Ç Ort. M Ç Ort 

Mirzabey 708.0 351.8 529.9 11.6 8.6 10.1 8.5 8.3 8.4 42.6 43.1 42.8 75.0 77.2 76.1 
Yelken-2000 699.8 211.8 455.8 12.1 9.3 10.7 4.8 10.3 7.6 44.9 44.1 44.5 78.1 77.5 77.8 
Altın-98 681.0 352.0 516.5 13.0 9.4 11.2 5.5 9.0 7.2 39.4 42.7 41.0 73.4 75.8 74.6 
Kızıltan 584.5 311.8 448.1 13.3 9.1 11.2 6.1 12.0 9.0 38.4 38.8 38.6 72.3 75.5 73.9 
Ç-1252 761.5 393.8 577.5 12.9 9.5 11.2 6.5 8.5 7.5 43.7 47.1 45.4 76.4 79.2 77.8 
Meram 2002 675.8 314.0 494.6 12.4 9.4 10.9 7.3 11.5 9.4 43.9 43.8 43.9 75.2 77.4 76.3 
Selçuklu 97 562.5 341.8 452.1 12.9 9.3 11.1 5.2 10.1 7.6 44.7 43.9 44.3 73.3 75.1 74.2 
Zenit 406.5 258.0 332.3 12.2 9.2 10.7 5.7 7.2 6.5 47.3 44.1 45.7 77.8 78.1 77.9 

Ortalama 635.0 316.9 475.9 12.6 9.2 10.9 6.2 8.32 7.9 43.1 43.5 43.3 75.2 77.0 76.1 

AÖF0.05   108.0   1.6   3.3   4.0   1.7 
DK %     15.9     10.0     2.3     6.5     1.6 
*M:Merkez, Ç: Çumra 
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Çizelge 5. 2004-2005 yılı Konya-Merkez sulu koşullarda denenen makarnalık buğday çeşitlerine ait verim ve bazı kalite özelliklerinin ortalama değerleri 

Çeşitler 
Tane verimi 

(kg/da) 
Protein oranı 

(%) 
Mini SDS 

(ml) 
Bin tane ağırlığı 

(g) 
Hektolitre ağırlığı 

(kg/100lt) 
Mirzabey-2000 460.3 13.9 7.5 38.7 76.7 
Yelken-2000 400.1 13.1 5.5 36.4 74.4 
Altın-98 348.2 15.3 4.7 42.7 75.7 
Kızıltan 315.1 16.2 5.6 34.4 74.7 
Ç-1252 385.0 15.0 6.2 36.8 78.1 
Meram-2002 376.9 16.0 6.8 36.1 75.6 
Selçuklu-97 383.0 15.4 4.7 40.5 73.8 
Zenit 424.9 13.8 6.0 40.5 79.2 
Ortalama 386.7 14.9 5.9 38.3 76.1 
AÖF0.05 155.2 2.61 0.71 3.51 2.39 
DK % 16.52 6.58 7.24 6.25 2.14 
 
 
Çizelge 6. 2002-2003 yılı kuru koşullarda denenen makarnalık buğday çeşitlerine ait verim ve bazı kalite özelliklerinin ortalama değerleri 

Tane verimi 
(kg/da) 

Protein oranı 
(%) 

Mini SDS  
(ml) 

Bin tane ağırlığı 
(g) 

Hektolitre ağırlığı 
(kg/100lt) Çeşit 

M Ç O Ort M Ç O Ort. M Ç O Ort M Ç O Ort. M Ç O Ort 

Yelken-2000  322.5 164.8 91.4 193 15 13.1 13.8 14 6.1 4.1 8.1 6.1 40.7 37.5 39.1 39.1 76.9 78 78.1 77.5 
Kunduru-1149 363.5 325.5 148 279 12.7 11.7 12.7 12.3 8.1 7.3 10 8.5 38.2 35.5 33.8 35.8 76.1 78 77.8 77.1 
Altıntaş 245.8 220.5 95.5 187 14.6 12.5 13.2 13.4 5.8 3.7 8 5.8 39.3 37.6 39 38.6 75.2 78 79 77.3 
Mirzabey2000 318.3 233.8 125.8 226 14.4 12.9 13.2 13.5 4.5 3.0 5.3 4.2 42.7 38.7 43.7 41.7 74.4 75 78.4 75.9 
Zenit 321.8 210.8 127.5 220 14.8 13.1 13.2 13.7 5.7 6.1 7 6.2 44.4 37.4 38.9 40.2 76.7 78 80.2 78.3 
Ortalama 314.3 231.0 117.6 221 14.3 12.7 13.2 13.4 6.0 4.8 7.7 6.1 41.1 37.3 38.1 39.1 75.9 77.1 78.7 77.2 
AÖF0.05    50.2    1    1.2    1.9    0.5 
DK %    12.5    5    12.7    6    0.9 
*M:Merkez, Ç: Çumra, O: Obruk  
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Çizelge 7. 2003-2004 Yılı Kuru Koşullarda Denenen Makarnalık Buğday Çeşitlerine ait Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Ortalama Değerleri 
Tane verimi 

(kg/da) 
Protein oranı 

(%) 
Mini SDS  

(ml) 
Bin tane ağırlığı 

(g) 
Hektolitre ağırlığı 

(kg/100lt.) Çeşit 
O Ç Ort. O Ç Ort. O Ç Ort O Ç Ort. O Ç Ort. 

Yelken-2000 120 206 163 14 15 15 4.5 5.7 5 33 36 35 76.6 75.9 76.2 
Kunduru-1149 138 197 167 13.7 16 15 6.6 6.8 7 35 39 37 77.6 75.6 76.6 
Altıntaş 109 172 141 13.1 15 14 4.7 4.8 5 34 35 35 78.1 75.8 76.9 
Mirzabey-2000 143 255 199 13.6 14 14 4.7 5 5 39 38 39 76.3 75.4 75.8 
Zenit 136 213 174 13.3 15 14 5.5 6.8 6 37 38 38 78.7 77 77.8 

Ortalama 129.2 208.3 168.8 13.5 15 14.4 5.2 5.8 5.6 35.6 37.3 37 77.5 75.9 76.7 

AÖF0.05   43   0.8   1   3.7   0.9 
DK %     17.6     3.9     10     7     0.8 
*Çumra, O: Obruk  

 Çizelge 8. 2004-2005 yılı kuru koşullarda denenen makarnalık buğday çeşitlerine ait verim ve bazı kalite özelliklerinin ortalama değerleri 

Tane verimi 
(kg/da) 

Protein oranı 
(%) 

Mini SDS  
 (ml) 

Bin tane ağırlığı 
(g) 

Hektolitre ağırlığı 
(kg/100lt.) Çeşit 

M Ç Ort. M Ç Ort. M Ç Ort. M Ç Ort. M Ç Ort. 

Yelken-2000 371 179 275 17 15 16 6.1 6.3 6 35 37 36 76.4 76.8 76.6 
Kunduru-1149 256 227 241 16.5 14 15 7.4 8 8 35 41 38 76.4 77.7 77.1 
Altıntaş 251 215 233 17.1 13 15 5.4 5.8 6 32 38 35 77 78.1 77.6 
Mirzabey-2000 302 227 265 16.3 13 15 5 5.4 5 36 42 39 74.3 75.9 75.1 
Zenit 203 189 196 16.4 14 15 6 4.8 5 35 40 38 75.3 75.1 75.2 

Ortalama 276.6 207.3 242 16.7 13.8 15.2 6 6 6 34.6 39.7 37 75.9 77.3 76.3 

AÖF0.05   108   1.6   2   2.8   3 
DK %     18.2     7.1     15     5.2     2.7 
*M:Merkez, Ç: Çumra 
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Çizelge 9. Kuru koşullarda makarnalık buğday çeşitlerine ait 3 yıllık (2002-2003,2003-2004, 2004-
2005) verim ve bazı kalite özelliklerinin ortalama değerleri 

Çeşit Adı 
Tane verimi 

(kg/da) 
Protein oranı 

(%) 
Mini SDS  

 (ml) 
Bin tane ağırlığı 

(g) 
Hektolitre ağırlığı

(kg/100lt.) 

Kunduru-
1149 236.5 a 13.8 b 7.6 a 28.1 c 76.9 a 

Mirzabey-
2000 229.6 ab 13.9 b 4.8 c 30.3 b 75.6 b 

Yelken-2000 207.8 abc 14.7 a 5.8 b 28.4 bc 76.9 a 
Zenit 200.3 bc 14.1 b 5.6 b 39.5 a 77.2 a 
Altıntaş 187.07 c 14.1 b 5.3 c 28.0 c 77.2 a 

Ortalama 212.3 14.1 5.8 28.9 76.8 

AÖF0.05 30.62 0.41 0.75 1.14 0.66 
DK % 27.13 5.53 1.02 7.44 1.62 
 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Tane Verimi 

 
Çalışmanın yapıldığı 1. yıl sulu lokasyonların tane verimi ortalaması değerlerine bakıldığında; 

Konya-merkez ve Çumra sırasıyla 302.7-389.5 kg/da, 2. yıl deneme ortalaması sırasıyla 635-316.9 
kg/da ve 3. yıl ise Konya-merkez lokasyonunun deneme ortalaması 386.7 kg/da elde edilmiştir. Üç 
yıl ve beş ayrı çevrede çeşitlerin tane verimi performansları değerlendirildiğinde, Ç-1252, Meram-
2002 ve Kızıltan sırasıyla 445.5, 438.7 ve 420.9 kg/da ile en yüksek değerler elde edilmiştir 
(Çizelge 2). Kuru koşullarda çalışmanın yapıldığı 1. yıl tane verimi değerlerine bakıldığında; Konya-
merkez, Çumra ve Obruk sırasıyla 314.3, 231.08, 117.6 kg/da, 2. yıl Obruk ve Çumra 
lokasyonlarında 129.2, 208.3 kg/da ve 3. yıl ise Konya-merkez ve Çumra sırasıyla 276.60, 207.3 
kg/da tane verimi elde edilmiştir. Üç yıl ve yedi ayrı çevrede çeşitlerin tane verimi; Kunduru-1149, 
Mirzabey-2000 ve Yelken-2000 236.5, 229.6 ve 207.8 kg/da ile en yüksek değer elde edilmiştir 
(Çizelge 9). Aydoğan ve ark. (2005), Konya yöresinde makarnalık buğdaylarda üç alt bölgede 
yaptıkları bir çalışmada; tane verimi lokasyon ortalama değerleri incelendiğinde Kunduru-1149, 
Mirzabey-2000 ve Zenit çeşitlerinin sırasıyla 279, 226 ve 220 kg/da ile ön sıralarda yer aldığını 
tespit etmişlerdir. Yine Yalvaç ve ark. (1999), Orta Anadolu’da yaptıkları bir çalışmada Kunduru-
1149’un tane veriminin 321 kg/da olduğunu belirlemişlerdir. 
 
3.2. Protein Oranı  

 
Buğdayda kaliteyi belirleyen en önemli faktörlerin protein içeriği ve kompozisyonu olduğu, 

protein içeriğinin genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak değiştiği, ancak protein 
kompozisyonunun çevresel faktörlerden etkilenmediği bilinmektedir (Autran 1979). Çalışmanın 
yapıldığı 1. yıl sulu lokasyonların protein oranları ortalama değerlerine  bakıldığında; Konya merkez 
ve Çumra sırasıyla % 17.0, 12.7, 2. yıl ise sırasıyla %12.6, 9.2 ve 3. yıl ise Konya- merkez 
lokasyonunun deneme ortalaması %14.9 olarak tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi protein oranı 
yönünden çevreler arasında önemli farlılıklar tespit edilmiştir. Üç yıl ve beş ayrı çevrede çeşitlerin 
protein oranı performansları incelendiğinde, Selçuklu-97, Ç-1252, Mirzabey-2000, Zenit ve Meram-
2002 sırasıyla % 14.8, 14.3, 14.1, 13.9 ve 13.7 ile en yüksek değere sahip olmuşlardır. (Çizelge 2). 
Kuru koşullarda çalışmanın yapıldığı 1. yıl protein oranı değerlerine bakıldığında; Konya-merkez, 
Çumra ve Obruk sırasıyla % 14.3, 12.7 ve 13.2, 2. yıl Obruk ve Çumra lokasyonlarında % 13.5, 
15.0 ve 3. yıl ise Konya-merkez ve Çumra sırasıyla % 16.7, 13.8 olduğu tespit edilmiştir. Üç yıl ve 
yedi ayrı çevrede çeşitlerin protein oranı performansları değerlendirildiğinde; Yelken-2000, Zenit, 
Altıntaş, Mirzabey-2000 ve Kunduru-1149, % 14.7, 14.1, 14.1, 13.9 ve 13.8 en yüksek değere 
sahip olmuşlardır. (Çizelge 9). 
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3.3. Mini SDS-Sedimantasyon 
 
Makarna ve bulgur sanayinin kalite talepleri birbirinden farklı olmakla birlikte (Dalçam 1993) 

yüksek protein ve SDS sedimantasyon değerine sahip çeşitler her halükarda tercih edilmektedir. 
Protein miktarı ve kalitesiyle sedimantasyon değeri arasında önemli bir pozitif ilişki olduğu 
bildirilmiştir (Bushuk ve ark. 1969). Çalışmanın yapıldığı 1. yıl sulu lokasyonların mini SDS 
sedimantasyon ortalaması değerlerine bakıldığında; Konya-merkez ve Çumra sırasıyla 10.4-5.5 ml, 
2. yıl deneme ortalamaları sırasıyla 6.2-8.3 ml ve 3. yıl ise Konya-merkez lokasyonunun deneme 
ortalaması 5.9 ml elde edilmiştir. Üç yıl ve beş ayrı çevrede çeşitlerin mini SDS sedimantasyon 
performansları değerlendirildiğinde, Altın-98, Meram-2002, Selçuklu-97 ve Ç-1252 sırasıyla 9.0, 
8.6, 8.1 ve 7.9 ml en yüksek değer elde edilmiştir (Çizelge 2). Kuru koşullarda çalışmanın yapıldığı 
1. yıl mini SDS sedimantasyon değerlerine bakıldığında; Konya-merkez, Çumra ve Obruk sırasıyla 
6.0, 4.8 ve 7.7 ml, 2. yıl Obruk ve Çumra lokasyonlarında 5.2- 5.8 ml ve 3. yıl ise Konya-merkez ve 
Çumra lokasyonlarında 6.0 ml elde edilmiştir. Üç yıl ve yedi ayrı çevrede çeşitlerin mini SDS 
sedimantasyon değerleri incelendiğinde; Kunduru-1149, Yelken-2000 ve Zenit 7.6, 5.8 ve 5.6 ml ile 
yüksek değere sahip olmuşlardır (Çizelge 9). Aydemir ve ark. (2003), Ege Bölgesi makarnalık 
buğday çeşitlerinin sedimantasyon değerlerinin 11.0 ml ile 12.4 ml arasında olduğunu 
belirlemişlerdir. 
 
3.4. Bin Tane Ağırlığı 

 
Bin tane ağırlığında meydana gelen önemli farklılıklar çeşit ve hatların genetik yapısıyla 

ilgilidir. Çünkü çevre koşullarında en az etkilenen ve en stabil verim öğesi bin tane ağırlığıdır (Blue 
ve ark. 1990). Bin tane ağırlığı, irmik verimini belirleyen bir kalite unsuru olduğu gibi üç ana verim 
unsurundan birisidir (Matsuo ve Dexter 1980). Çalışmanın yapıldığı 1. yıl sulu lokasyonlar bin tane 
ağırlığı ortalaması değerlerine bakıldığında; Konya-merkez ve Çumra sırasıyla 29.9, 40.4 g, 2. yıl 
Konya-merkez ve Çumra lokasyonlarında deneme ortalaması sırasıyla 43.1, 43.5 g ve 3. yıl ise 
Konya-merkez lokasyonunun deneme ortalaması 38.3 g bin tane ağırlığı elde edilmiştir. Üç yıl ve 
beş ayrı çevrede çeşitlerin bin tane ağırlıkları performansları incelendiğinde, Zenit, Mirzabey-2000, 
Ç-1252 ve Meram-2002 sırasıyla 42.2, 40.0, 39.8 ve 39.0 g en yüksek performansı göstermişlerdir 
(Çizelge 2). Kuru koşullarda çalışmanın yapıldığı 1. yıl bin tane ağırlıkları değerlerine bakıldığında; 
Konya-merkez, Çumra ve Obruk sırasıyla 41.1, 37.3, 38.1 g, 2. yıl Obruk ve Çumra 
lokasyonlarında 35.6, 37.3 g ve 3. yıl ise Konya-merkez ve Çumra’da sırasıyla 34.6, 39.7 g bin tane 
ağırlığı elde edilmiştir. Üç yıl ve yedi ayrı çevrede çeşitlerin bin ağırlığının performansları 
değerlendirildiğinde; Zenit, Mirzabey-2000 ve Yelken-2000 39.5, 30.3 ve 28.4 g yüksek değerlere 
sahip olmuşlardır (Çizelge 9). 

 
3.5. Hektolitre Ağırlığı 

 
Çalışmanın yapıldığı 1. yıl sulu lokasyon ortalaması hektolitre ağırlığı değerlerine bakıldığında; 

Konya-merkez ve Çumra sırasıyla 72.8-76.0 kg/100lt, 2. yıl da ise deneme ortalaması sırasıyla 
75.2-77.0 kg/100lt ve 3. yıl ise Konya-merkez lokasyonun deneme ortalaması 76.1 kg/100lt elde 
edilmiştir. Üç yıl ve beş ayrı çevrede çeşitlerin hektolitre ağırlığı performansları değerlendirildiğinde, 
Zenit, Ç-1252 ve Altın-98 sırasıyla 78.35, 77.00 ve 76.36 kg/100lt ile en yüksek değere ulaşılmıştır 
(Çizelge 2). Kuru koşullarda çalışmanın yapıldığı 1. yıl verimi değerlerine bakıldığında; Konya-
merkez, Çumra ve Obruk lokasyonlarında sırasıyla 75.9, 77.1 ve 78.7 kg/100lt, 2. yıl Obruk ve 
Çumra lokasyonlarında 77.5-75.9 kg/100lt ve 3. yıl ise Konya-merkez ve Çumra sırasıyla 75.9-77.3 
kg/100lt elde edilmiştir. Üç yıl ve yedi ayrı çevrede çeşitlerin hektolitre ağırlığı performansları 
değerlendirildiğinde; Zenit ve Altıntaş, 77.2 kg/100lt, Kunduru-1149 ve Yelken-2000 76.9 kg/100lt 
ile en yüksek değerlere sahip olmuşlardır (Çizelge 9). Aydemir ve ark. (2003), Ege Bölgesinde 
yaptığı bir çalışmada makarnalık buğday çeşitlerinin hektolitre ağırlığının 79.0 kg/100lt ile 81.7 
kg/100lt arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. 
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4. Sonuç  
 

Araştırmanın yürütüldüğü lokasyonlarda, sulu koşullardaki makarnalık buğday denemesinde 
denenen Ç-1252 ve Meram-2002 çeşitlerinin tane verimi yönünden diğer çeşitlerden üstün 
performans gösterdikleri tespit edilmiş, kalite özellikleri yönüyle değerlendirdiğimizde ise Altın-98, 
Ç-1252, Meram-2002 ve Selçuklu-97 çeşitleri öne çıkmışlardır. Kuru koşullardaki makarnalık 
buğday denemesinde ise Kunduru-1149 ve Mirzabey-2000 çeşitleri tane verimi yönüyle diğer 
çeşitlerden üstün performans göstermiştir. Kalite özellikleri yönüyle değerlendirildiğinde ise Yelken-
2000, Zenit, Altıntaş, Mirzabey-2000 ve Kunduru-1149 çeşitlerinin iyi performans gösterdikleri tespit 
edilmiştir. Çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin yetiştirildikleri lokasyonun iklim ve toprak 
özelliklerinden etkilendiği ve buna bağlı olarak değişim gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Pamuk Sonrası Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerinin Buğday Verimi ve 
Verim Unsurları Üzerine Etkisi 

 
 

Hatun BARUT  Tuğba SEMERCİOĞLU   Zülfü KEKLİKÇİ 
 
 

Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 
 

Özet 
 

Bu araştırma, Çukurova koşullarında pamuk sonrası azaltılmış toprak işleme yöntemleri ile buğday 
yetiştirme olanaklarını belirlemek amacıyla, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitü arazilerinde 2002-2003 
yıllında, Tesadüf Blokları Deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Projede materyal olarak 
Adana-99 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Projede 5 farklı toprak işleme yöntemi incelenmiştir. 1. 
Yöntem: Sap kırma + 2 Goble disk + Tohum + Gübre + 1 Goble disk (Geleneksel), 2. Yöntem: Sap kırma + 1 
Goble disk + Tohum + Gübre +Goble disk (Azaltılmış), 3. Yöntem: Sap kırma + Tohum + Gübre + 1 Goble 
disk (Minimum), 4. Yöntem: Sap Toplama + 1 Goble disk + Mibzerle Ekim (Azaltılmış) ve 5. Yöntem: Sap 
Kırma + Ofset disk + Mibzerle Ekim (Azaltılmış). 

Araştırma sonucunda, geleneksel yöntem ile diğer azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin, dane verimi, 
1000 dane ağırlığı, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, biyolojik verim, sap verimi ve hasat indeksi gibi bitki 
kriterleri üzerine etkisinin istatistiki açıdan önemsiz olduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Toprak işleme, Verim 

 
Effects of Reduced Tillage Methods After Cotton Cultivation to Wheat 

Yield and Yield Components Under The Çukurova Conditions 
 

Abstract 
 

This research has been carried out to determine the possibilities of wheat cultivation with the methods of 
reduced tillage after irrigated cotton cultivation under the conditions of Çukurova, in the fields of Çukurova 
Agricultural Research Institute for 2002- 2003. In the project, Adana- 99 bread wheat variety was used as the 
material. The trials were conducted with three replicates according to the random blocks test pattern. Five 
different tillage methods have been examined in the project. First method is; Stalk chopping + 2 Goble disc + 
Seed + Fertilizer + 1 Goble disc (Traditional), Second; Stalk chopping + 1 Goble disc + Seed + Fertilizer + 1 
Goble disc (Reduced), Third; Stalk chopping + Seed + Fertilizer + 1 Goble disc (Minimum), Fourth; Stalk 
collecting + 1 Goble Disc + Drill sowing (Reduced), and Fifth method is; Stalk chopping + Ofset disc + Drill 
sowing ( Reduced).  

According to the traditional method, no statistical difference has been found between reduced tillage 
methods and plant criteria like yield, 1000 kernel weight, plant height, biological yield, stalk yield, spike 
number per m2 and harvest index.  
 
Key Words: Weath, Soil tillage, Yield 
 

1. Giriş 
 

Toprak işleme, toprak özellikleri, çevre ve bitkisel üretim üzerine olan etkileri sebebiyle tarımda 
önemli bir tarımsal teknolojik uygulamadır. Artan tarla trafiği ve yoğun tarımsal faaliyetler nedeniyle 
yapısal degradasyona uğrayan topraklarda en önemli değişkenlik yüzey toprağında veya aktif bitki 
kök bölgesinde meydana gelen toprak sıkışması sorunudur.  Toprak işleme aletlerinin boyutlarının 
büyümesi ve bitki rotasyonlarının azlığından dolayı son yıllarda toprak sıkışması ciddi bir sorun 
olmaya başlamıştır. Artan araç trafiği, sıkışma potansiyelini de arttırmaktadır.  

Sıkışma sonucu meydana gelen toprak bozulması dünya topraklarının yaklaşık 68 milyon 
hektarını etkilemektedir (Flowers ve Lal, 1998). Aşırı toprak işleme; erozyona, toprak yapısının 
bozulmasına, sıkışmaya neden olmaktadır. Sıkışmış bir toprakta bitki kök sisteminin gelişmesi, bitki 
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besin elementlerinden faydalanabilmesi son derece zordur. Bununla birlikte, aşırı toprak işleme 
ekonomik değildir ve gereğinden fazla masraf doğurmaktadır.  

Çukurova bölgesinde yaygın olarak uygulanan ekim nöbeti sistemi iki yıllık sulu pamuk + 
buğday sistemidir. Bu sistem içerisinde pamuk hasat sonrası kalan bitki artıkları, buğday için toprak 
hazırlığında büyük problem olmaktadır. Çiftçi bu problemi faklı yöntemlerle çözmeye çalışmaktadır. 
Bu yoğun bitki saplarını kırıp ufalamak için 5-6 kez diskli aletlerle tarlayı sürmekte, arkasından yine 
aynı aletle buğdayı serpme ekmektedir. Tarla trafiği çok yoğun olmakta hem de ekonomik 
olmamaktadır. Bu projenin amacı, yaygın olarak uygulanan bu çiftçi yönteminin mahsurlu taraflarını 
elimine edecek yöntemlerin belirlenmesidir.  

 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Araştırma, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitü arazilerinde 2002- 2003 yılı ekim sezonunda 
yürütülmüştür. Denemeler, Tesadüf Blokları Deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 
kurulmuştur. Projede 5 farklı toprak işleme yöntemi incelenmiştir. 
1. Yöntem: Sap kırma + 2 Goble disk + Tohum + Gübre + 1 Goble disk (Geleneksel) 
2. Yöntem: Sap kırma + 1 Goble disk + Tohum + Gübre + Goble disk (Azaltılmış) 
3. Yöntem: Sap kırma + Tohum + Gübre + 1 Goble disk (Minimum) 
4. Yöntem: Sap Toplama + 1 Goble disk + Mibzerle Ekim (Azaltılmış) 
5. Yöntem: Sap Kırma + Ofset disk + Mibzerle Ekim (Azaltılmış) 

Buğday ekimi, gerekli olan parsellere elle gerekli olan parsellere balta ayaklı kombine hububat 
mibzeri ile yapılmıştır. Ekim sıklığı 400 dane /m2 olarak hesaplanmıştır. Ekimle dekara 4 kg P2O5 ( 
%42-44’lük Triple Süper fosfat)  ve 6 kg N/da (%46 Üre) ve kardeşlenme devresinde ise 10 kg N/da 
ilave azot verilmiştir. Parseller 10 m uzunluğunda 4 m genişliğinde olacak şekilde ayarlanmıştır. 
Projede materyal olarak Adana- 99 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. 

Projede kullanılan alet ve ekipmanlar; Sap kırma aleti, Goble disk, Ofset disk, Kırlangıç 
Kuyruğu ve Ekim mibzeridir. Pamuk ekili olan bir tarlada, sap kırma işlemi olan konularda sap 
kırma aleti geçirilmiş, sap toplama olan konuların parsellerindeki bitkiler önce kırlangıç kuyruğu ile 
gevşetilmiş ve sonra ise elle sökülerek parsel dışına taşınmıştır.  

Denemede yapılan gözlem ve ölçümler ise bitki boyu, metrekarede başak sayısı, biyolojik 
verim, sap verimi,  hasat İndeksi, 1000 dane ağırlığı ve dane verimidir. 

İstatistiki analizlerde F testi ve AÖF testi kullanılmıştır. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Denemenin ekildiği 2002- 2003 ekim yılında Şubat ayında uzun yıllar ortalamasına göre düşük 
sıcaklıklar meydana gelmiştir. Bununla beraber Şubat ayında aşırı düşen yağışlar don olaylarına 
sebep olmuş ve kardeşlenme aşamasında olan bitkilere zarar vermiş ve kardeşlerin zayıf 
kalmasına neden olmuştur (Çizelge 1). 
 
Çizelge 1.  Adana ilinin buğday yetiştirme sezonundaki uzun yıllar ve 2002-2003 Ekim yılı ortalama 
aylık sıcaklık, nisbi nem ve yağış (mm) değerleri  

Aylar Uzun Yıl. 
Sıcaklık (0C) 

Sıcaklık  
(0C) 

Uzun Yıl. 
Nisni Nem 

(%) 

Nisbi Nem 
(%) 

Uzun Yıl. 
Yağış (mm) Yağış (mm) 

Kasım 15.1 16.4 63.3 64.2 67.2 25.7 
Aralık 11.1 8.8 66.0 61.0 118.1 77.9 
Ocak 9.9 11.1 66.0 75.1 117.1 84.5 
Şubat 10.4 8.2 66.0 68.8 92.0 111.7 
Mart 13.1 11.5 66.0 64.0 67.9 92.3 
Nisan 17.1 17.1 69.0 68.9 51.4 61.1 
Mayıs 21.4 24.3 67.0 68.0 46.7 36.1 
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Yapılan araştırmada, elde edilen sonuçlara göre (Çizelge 2), geleneksel yönteme ile diğer 
azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin; bitki boyu, metrekarede başak sayısı, biyolojik verim ve sap 
verimi değerleri üzerine etkileri istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur.  

Bitki boyu değerleri incelendiğinde; bitki boyu, en düşük 108 cm ile 2. yöntemden,  en yüksek 
112 cm ile 5. yöntem den elde edilmiştir. Metrekarede başak sayısı değerleri incelendiğinde; başak 
sayısı, en düşük 905 adet ile 4. yöntemden, en yüksek 967 adet ile 1. yöntemden elde edilmiştir. 
Aşırı bir kardeşlenme olmuş ancak iklim şartlarından dolayı kardeşler zayıf gelişmiştir.  Biyolojik 
verim değerleri incelendiğinde; biyolojik verim, en düşük 2133 kg/da ile 4. yöntemden, en yüksek 
2627 kg/da ile 2. yöntemden elde edilmiştir. Sap verimi değerleri incelendiğinde; Sap verimi, en 
düşük 1720 kg/da ile 4. yöntem, en yüksek 2091 kg/da ile 2. yöntemden elde edilmiştir.  

 
Çizelge 2. Farklı toprak işleme yöntemlerinin bitki boyu (cm), metrekarede başak sayısı (adet), 
biyolojik verim (kg/da) ve sap verimi (kg/da) değerleri üzerine etkisi 

Toprak İşleme Yöntemleri Bitki Boyu 
(cm) 

m2 Başak Sayısı 
(adet) 

Biyolojik Verim 
(kg/da) 

Sap Verimi 
(kg/da) 

1 
2 
3 
4 
5 

109 
108 
109 
110 
112 

967 
912 
932 
905 
926 

2600 
2627 
2420 
2133 
2587 

2032 
2091 
1910 
1720 
2043 

Ort. 109.6 928.4 2473.4 1959.2 
AÖF öd öd öd öd 
 

Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlara göre (Çizelge 3), geleneksel yönteme ile diğer 
azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin, hasat indeksi, 1000 dane ağırlığı ve dane verimi değerleri 
üzerine etkisi istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur. 

Hasat İndeksi (%) değerleri incelendiğinde; Hasat indeksi, en düşük % 19.7 ile 4. yöntemden, 
en yüksek % 22.1 ile 1. yöntemden elde edilmiştir. 1000 dane ağırlığı değerleri incelendiğinde, 
1000 dane ağırlığı, en düşük 39 gr ile 3 ve 5. yöntemden, en yüksek  40 gr ile 1., 2. ve 4. 
yöntemlerden elde edilmiştir. 

Dane verimi değerleri incelendiğinde, toprak işleme konuları arasında istatistiki olarak fark 
bulunamamıştır. Dane verimi (kg/da), en düşük 658 ile 2. yöntemden, en yüksek 748 ile 4. 
yöntemden elde edilmiştir (Çizelge 3).  

Yapılan benzer çalışmalarda da farklı toprak işleme konularının daha çok toprak hacim ağırlığı 
ve toprak gözenekliliğini üzerine etkili olduğu, verimler arasında farklılık yaratmadığı   belirlenmiştir 
(Keklikçi, Z., 1994, Keklikçi, Z., 1998, ). 
 
Çizelge 3. Farklı toprak işleme yöntemlerinin hasat indeksi (%), 1000 dane ağırlığı (gr) ve dane 
verimi (kg/da) değerleri üzerine etkisi 

Toprak İşleme 
Yöntemleri Hasat İndeksi (%) 1000 Dane Ağırlığı 

(gr) Dane Verimi (kg/da) 

1 
2 
3 
4 
5 

22.1 
20.9 
21.1 
19.7 
21.4 

40 
40 
39 
40 
39 

676 
658 
659 
748 
641 

Ort. 21.0 39.6 676.4 
AÖF öd öd öd 
 

Yapılan araştırma sonucunda, geleneksel yöntem ile diğer azaltılmış toprak işleme 
yöntemlerinin, dane verimi, 1000 dane ağırlığı, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, biyolojik 
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verim, sap verimi ve hasat indeksi gibi bitki kriterleri üzerine etkisinin istatistiki açıdan önemsiz 
olduğu belirlenmiştir.  
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Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin Tahıl Tohumculuğundaki Yeri 
 
 

Süleyman KARAHAN     Serdar KÖKSAL Onur DÜZERDİK A. Tufan PALALI 
 
 

Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği (Pankobirlik), Mithatpaşa Cad. No:19 06420 Yenişehir, Ankara 
 

Özet 
 
Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, tarım kesiminin örgütlenmesini sağlayarak tarımın gelişmesi, üretici 

refahının artırılması ve sağlayacağı katma değerle ülke ekonomisine katkıda bulunacağı öngörüsü; üreticiler 
ve yöneticiler açısından ana stratejik hedef olmuştur. Ancak bugüne kadar çeşitli sebeplerden dolayı bu katkıyı 
verememiştir. Bunun en önemli sebeplerinden biri kooperatiflere ön yargılı yaklaşılması, bir diğeri ve daha 
önemlisi de kooperatif üyesi üreticilerin yeterince eğitim alamaması konusudur. 

Kooperatifler, kendi ihtiyaçları veya diğer kamu ve özel sektör ihtiyaçlarını karşılamak bakımından 
sözleşmeli tohumluk ve ürün üretim modelini en iyi hayata geçirebilecek yapı olarak görülmelidir. Kooperatif 
üyelerinin kooperatifle organik bağı olduğu için, üretimlerin organize edilmesi ve kontrollü bir şekilde 
gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir. Pankobirlik, bu yapıyı kullanarak başta tahıllarda (hububat) olmak 
üzere başlatmış olduğu tohumluk üretim çalışmalarını, diğer ürünlere de yayarak gerçekleştirmeyi 
planlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Pancar kooperatifi, Tohumluk, Sözleşmeli üretim, Sertifikalı tohumluk. 
 

Status of the Sugar Beet Cooperatives in the Seed Sector 
 
Abstract 

 
The assumption of agricultural cooperatives are important organizations since they have a potential 

leading role and contributions to a country’s agriculture and economy has been main strategic target . 
However, these contributions have been lower than expected so far because of various reasons. The most 
important reasons are prejudice against these organizations and insufficient education levels of the 
cooperative members.  

Cooperatives should be considered as the best structure of providing models of contractual seeds and 
crop productions for themselves and for the other public and private sectors. It is easily possible to organize 
and realized the controlled seed productions owing to the direct links between growers and cooperatives. 
Pankobirlik, started the seed production scheme, by using the union structure, mainly for cereals and plans to 
realize seeds productions scheme by means of expanding seed productions to the other field crops. 
 
Key Words: Sugar beet cooperatives, Seeds, Contractual production, Certified ceeds. 

 
1. Giriş 

 
Ülkemizde de tarım alanında hizmet vermek üzere farklı bakanlıklara bağlı, değişik isim ve 

konularda, farklı yasalara tabi birçok kooperatif kurulmuş hatta bölge birlikleri ve merkez birliği 
olarak örgütlenmiş, çeşitli şekillerde desteklenmiş ve tarım kesimine hizmet hedeflenmiştir. Bu 
kooperatiflerden Toprak ve Tarım Reformu 1757, Tarım Satış Kooperatifleri 3186, Tarım Kredi 
Kooperatifi 3223 ve Tütün Tarım Satış Kooperatifi 1196 sayılı yasaya, diğer kooperatifler ise 1163 
sayılı yasaya tabidir. Bunlardan Tarım Satış ve Tütün Satış Kooperatifleri Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına, diğerleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermişlerdir (İNAN, 1992).  
 
Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 

 
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun günün ihtiyaçlarına cevap verememesi,  ekonomik  

faaliyetlerin  serbest  piyasa  ekonomisi şartlarına doğru yönelmesi gibi sebeplerle 1988 yılında ve 
3476 sayılı kanunla mevcut kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, 3476 Sayılı kanunla yapılan değişikliklerin mevcut 
kooperatiflere yansıtılabilmesi için çalışma konuları  aynı  veya  benzer  nitelikte  olan  
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kooperatiflerin ana sözleşmelerinde birleştirme çalışmaları yapılmıştır. Buna göre 4 tip ana 
sözleşme geliştirilmiştir. Tarımsal kalkınma, Sulama, Su ürünleri, Pancar ekicileri kooperatifi 
bünyesinde toplanan kooperatifler aşağıda açıklanmıştır.  
1- Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  
2- Sulama Kooperatifi  
3- Su Ürünleri Kooperatifi  
4- Pancar Ekicileri Kooperatifi  

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Ülkemizde 1969 yılında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çıkıncaya kadar yürürlükteki 

mevzuatın müsait olmaması nedeniyle Kooperatiflerin üst kuruluşları konusunda herhangi bir 
gelişme olmamıştır. Bu hususu göz önüne alan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Türkiye’de örnek bir 
birlik kurmak üzere teşebbüse geçmişler ve Kooperatiflerimizi yakından tanıyan Alman Raiffeisen 
Birliği Teftiş Kurulu Başkanı Dr.Ferdinand Schmidt’i Türkiye’ye davet ederek gerekli tavsiyeleri 
almak suretiyle 31.3.1972 tarihinde birliğimizi kurmuşlardır. 

Uzun çalışmalar sonunda hazırlanan ve Ortak Kooperatifler tarafından kabul edilen Ana 
Sözleşmeye göre PANKOBİRLİK’İN amaçlarından bazıları aşağıda verilmiştir: 

• Ortak kooperatifleri her yönden kişi kurum ve kuruluşlara karsı yurt içi ve yurt dışında temsil 
etmek, 

• Kooperatifçilik hareketinin teşviki, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Karşılıklı 
yârdim ve dayanışma prensibinden hareketle ortaklarının menfaatlerini korumak Ortak kooperatifin 
ihtiyacı olan her nevi ziraat alet ve makineleri, sulama malzemeleri  ile bunların ekipman ve yedek 
parçalarını, her türlü kimyasal ve biyolojik gübreleri, bitki geliştirici ve düzenleyicilerini, tarımsal 
mücadele ilaçlarını, makinelerini ekipmanlarını, bitkisel tohumluklar, damızlık besi ve süt 
hayvanlarını, kültür hayvanlarını ve bunların spermalarını her türlü yem  ve yem katkıları ile hayvan 
sağlığı ilaçlarını ülke içinden veya dışından temin etmek,  

• Ortak kooperatiflerin belirtilen ihtiyaçlarını imal ve ithal eden, satış yapan müesseselerin 
mümessilliklerini almak veya bu tesislere ortak olmak, kiralamak veya isletme hakkini devralmak, 

• Ortak kooperatif ve iştiraklerinin yönetici, denetici ve personeli ile kooperatif üyelerinin 
eğitimini sağlamak. 

 
2.1. Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin Tohumluk Pazarlama ve Üretim Çalışmaları 
 

Sertifikalı tohum veya fidan kullanımının yaygınlaştırılması büyük ölçüde Tohumluk fiyatlarına 
bağlı olmaktadır. 3 Eylül 2004 tarihi itibariyle sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanlarında 
KDV’nin % 1’e düşürülmesi sektördeki maliyetlerin aşağı çekilmesi açısından önemli bir gelişme 
olmuştur. Ayrıca sertifikalı tohumluk destekleri tohumluk kullanımını cazip hale getirmiştir. 

Ülkenin değişik bölgelerinde kurlu bulunan 31 adet Şeker Pancarı Kooperatiflerinin 1.7000.000 
civarında üyelerinin başta hububat olmak üzere tohumluk ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar 
yapmaktadır. Pancar Kooperatiflerinin ana ürünü şeker pancarı olmasına rağmen, tohumluğun 
değerli olması ve üretim bağlantılarının firmalarla önceden belirlenmiş olması dolayısıyla özel 
fabrikalar ve Türk Şeker tarafından tohumluklar şeker fabrikalarına teslim edilmekte ve tohumluklar 
kooperatif üyelerine ekim zamanı fabrikalar tarafından verilmektedir. Şeker pancarı tohumluğu 
dağıtımında Pancar Kooperatifleri doğrudan yer almamaktadır. 

Özellikle buğday ve arpa tohumluğu üretim çalışmaları Akşehir-Ilgın, Konya, Kayseri, Sivas 
kooperatifleri tarafından belli bir zamandan beri yapılmaktaydı. Yıllar içinde özellikle TİGEM 
tarafından tohumluk tahsisinde yaşanana sıkıntılar göz önüne alınarak ve ayrıca, kooperatiflerin ve 
üyeleri çiftçilerin sözleşmeli tohumluk üretiminde yetişmeleri ve söz sahibi olabilmeleri 
sağlayabilmek amacıyla Pankobirlik Yönetiminin kararı ile 2007 yılında “Hububat Tohumluğu 
Üretimi Projesi” Pankobirlik tarafından hazırlanmıştır. 
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2.2. Hububat Tohumluk Üretim Projesinin Yapılandırılması 
 

Kooperatiflerimiz tarafından gerçekleştirilecek Sözleşmeli Hububat Tohumluğu üretimi 
çalışmaları devam etmektedir. Bu güne kadar, Kooperatiflerimiz tarafından üretim planları 
gerçekleştirilmiş, üretim için gerekli olan çeşitli döl kademelerinde tohumluklar temin edilmiş, çeşit 
sahibi kuruluşlar ve üreticiler ile sözleşme imzalanıp, üretimler gerçekleştirilmiştir.  

Bilindiği gibi Sözleşmeli Hububat Tohumluğu üretiminin yapılmasındaki asıl amaç, 
ortaklarımızın ihtiyacı bulunan kaliteli hububat tohumluklarının daha etkin bir şekilde temin 
edilmesidir. Ancak, üretilecek hububat tohumluklarının ortaklarımıza Kooperatifçilik ilkeleri 
çerçevesinde intikal ettirilebilmesi açısından üretilen tohumlukların kalite kriterlerinin mümkün 
olduğunca yüksek, üretim maliyetlerinin ise mümkün olduğunca düşük seviyede tutulması 
gerekmektedir. Ayrıca; yapılacak bu faaliyet nedeniyle Kooperatiflerimiz tarafından yapılacak 
yatırım ve diğer harcamaların karlılığa dönüştürülmesi zorunluluğu önem taşımaktadır. 

Gerek kalite kriterlerinin en yüksek seviyede tutulması gerekse üretim maliyetlerinin düşük 
seviyede gerçekleşmesi, Hububat Tohumluğu Üretim Projesi kapsamında yapılan her türlü 
faaliyetin sürekli ve etkin bir şekilde kontrol altında tutulması ile mümkün olabilecektir.  

Sözleşmeli hububat tohumluğu üretimi için üretici ve tarla seçimleri konusunda yukarıdaki 
kriterlerin göz önünde bulundurulması, tarla kontrollerinin etkin bir şekilde yapılması, konu ile ilgili 
eksik personel ve donanım eksiklilerinizin bulunması halinde, bu eksikliklerinizin bir an önce 
giderilerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda titizlikle durulmaktadır. 

Bu çerçevede belirlenen kriterlere göre 2007 yılında “Hububat Tohumluğu Üretimi Projesi” 
Pankobirlik tarafından hazırlanmıştır. 
 
2.3. Sözleşmeli Tohumluk Üretim Esasları: 

 
Kooperatiflerin, üyeleri ile yapacağı “Kooperatif Üyesi Çiftçilerle Tohumluk Üretim 

Sözleşmesi” ile üreticilerin belirlenen tarlalarda belirtilen yıl üretim döneminde sözleşmedeki teknik 
şartlara uyarak, tohumluk üretmeyi taahhüt ettikleri ve bu sahadan üretilecek tohumlukların 
tamamını Kooperatife satmayı ve Kooperatifte bu sözleşmede yer alan şartlarla satın almayı kabul 
ettiklerini kayıt altına alırlar.  

Ayrıca, üreticiler, üretimi münhasıran Kooperatif tarafından kendilerine verilen tohumluktan 
yetiştirmeyi; tohumluk tarımının emniyeti ve randımanı bakımından üreticiler tohumluk ekecekleri 
tarlalarını Kooperatif ile müştereken tespit etmeyi; üreticilerin her ne suretle olursa olsun ekim 
nöbetine uymamaları halinde yapılan sözleşmeleri iptal etmeyi kabul ederler. Bunlara ilaveten; 

• Çiftçilerin sorumlulukları müteselsil kefillik kapsamındadır. 
• Hasat zamanını Kooperatif ve üretici müştereken tespit edecektir. 
• Tohumluk sertifikası alamayan ürünü kooperatif alıp almamakta serbesttir. 
• Hasat ve harmanı müteakip Kooperatifin tespit edeceği zamanda ve düzenleyecekleri 

tesellüm programına göre tahmil, nakliye ve tahliye masrafları kendilerine ait olmak üzere 
Kooperatif in göstereceği yere teslim etmekle yükümlüdürler.  

• Üreticiler tarla muayenelerini kazanmış mahsullerin hasat, harman, depolama ve sevkiyat 
esnasındaki safiyetlerini muhafazadan mesuldürler ve iş bu işlemlerde Kooperatifçe bir karışıklık 
tespit edildiği takdirde Kooperatif mahsulü alıp almamakta serbesttir.  

• Üreticiler; Piyasa, Borsa ve Ofis fiyatları göz önüne alınarak günün şartlarına göre artı %10 
fazla bedelle tohumlukları Kooperatifçe belirlenecek fiyattan satmayı kabul ve taahhüt ederler.  

• Üreticiler tohumluk yetiştirecekleri tarlaların hazırlıkları, gübrelenmesi, ekilmesi, sulanması, 
zararlı ve hastalıklara karşı ilaçlı mücadele yapılması, her türlü bakım işleri ve mahsulün hasadı, 
tarla temizliği gibi bilumum tarımsal konulardaki işler için, Kooperatif tarafından yapılacak yazılı ve 
sözlü tebligata tamamen uymayı taahhüt ve bu işlerin bütün safhalarında Kooperatif’in genel 
kontrol ve denetleme haklarını kabul ederler.  
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“Hububat Tohumluğu Üretimi Projesi”nin yapılandırılması aşağıdaki gibidir: 
1- Üretim Yapacak Kooperatiflerin Belirlenmesi 

a. Tohumluk üretici belgesi olan kooperatifler  
b. Bugüne kadar tohumluk üretimi yapanlar 
c. Teknik eleman sayısı 
d. Tohumluk depolama kapasiteleri  
e. Tohumluk işleme Kapasiteleri 
f. Araç ve donanım Kapasiteleri 
g. Üretim merkezlerinin satış noktalarına göre gruplandırması 
h. Kooperatif mali imkânları  

 
 
2- Çeşitler Belirlenmesi 

a. Kooperatif talepleri  
b. Anaç tohumluk temini 
c. Yeni çeşitlerin araştırılması 
d. İthalden temin olanaklarının araştırılması 

3- Üretim Planlaması 
a. Hangi kooperatif tarafından hangi çeşidin ne miktarda üretileceğine karar verilmesi 
b. Üretim için personel, araç, altyapı vs kalemlerinin belirlenmesi 
c. Sözleşme örneklerinin hazırlanması 

4- Mali Analiz 
5- Pankobirlik Onayı 
6- Kooperatiflerle görüşülerek, projenin etkin şekilde kooperatiflere aktarılması 
7- Uygulama 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
3.1. Tohumluk Dağıtımı ve Satışları 

 
PANKOBİRLİK’E bağlı 31 Pancar Kooperatifi tarafından 2006 yılı faaliyet döneminde; 

17.379.000 YTL tutarında hububat tohumu, 4.947.000 YTL tutarında yem bitkileri tohumu, 
6.856.000 YTL tutarında endüstri bitkileri tohumu, 2.151.000 YTL tutarında ise sebze tohumu 
olmak üzere, toplam 31.333.000 YTL tutarında tohum kooperatiflerimizce ortaklarına dağıtılmıştır.  

Birliğimizce dağıtılan tohumlukların toplam tutarları; 1998 yılından 2006 faaliyet yılına kadar 
sürekli artış göstererek devam etmiş ve 1998 faaliyet yılında 3.000.135 YTL olan tohumluk tedarik 
tutarı; % 399 oranında artış göstererek 2006 faaliyet yılında 31.333.000 YTL tutarında ki değerine 
ulaşmıştır.  

2006 faaliyet yılında Birliğimizce tedarik edilerek dağıtılan tohumlukların % 55 ini hububat 
tohumlukları, %16’sını yem bitkileri tohumlukları, %22’sini endüstri bitkileri tohumlukları ve % 7’sini 
de sebze tohumlukları oluşturmuştur. 

Kooperatiflerimizin 1999 – 2006 yılları tohum satışları ciroları faaliyet yılları itibari ile yıllar 
üzerinden aşağıdaki Çizelge 1’de verilmiştir 

Çizelge 1’den anlaşılacağı üzere; her geçen gün tohum satışlarına ilişkin Pancar 
Kooperatiflerimizin tohum ciroları artarak devam etmektedir. 
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Çizelge 1. 1999-2006 yılları pancar kooperatifleri tohum satışları ciroları 

1999 ve 2007 Yılları Genel Tohumluk Dağıtımı (YTL) 
ÜRÜNLER 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hububat 1.308.814 1.650.912 5.028.690 7.097.346 7.038.107 7.518.331 12.616.784 17.379.000 

Yem Bitkileri 1.158.829 910.653 386.708 291.887 1.001.485 1.239.719 1.572.747 4.947.000 

Endüstri Bitkileri 7.051.734 5.225.982 740.252 1.363.135 1.367.241 1.222.750 890.911 6.856.000 

Sebze Tohumları 65.624 46.957 370.926 485.478 158.499 256.237 358.093 2.151.000 

Toplam Satışlar 9.585.001 7.834.504 6.526.576 9.237.846 9.565.332 10.237.037 15.438.535 31.333.000 
Kaynak: Pankobirlik Kayıtları 

 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 877

Gün geçtikçe artan tohumluk taleplerinin karşılanması için, 2001 yılında itibaren Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında bayilik sözleşmesi imzalanmış olup, bu 
sözleşme çerçevesinde kooperatiflerimizin tohumluk talepleri karşılanmaya devam edilmektedir.  

2006 yılında kooperatiflerimizce 35.861 ton hububat tohumu talep edilmiş olup; bu taleplerin 
21.688 tonu TİGEM den, 2.489 tonu özel sektörden karşılanmıştır.  

Son yıllarda TİGEM, bayilik sistemi kurma çalışmaların başlamış ve 2007 yılı itibari ile yaklaşık 
500 özel firma ile bayilik sözleşmesi imzalamıştır. TİGEM’in bayilik sayısını artırması sonucu 
kooperatiflerimizin tohumluk taleplerinin ancak % 40 kadarı karşılanabilmektedir. Taleplerimizin 
tamamının karşılanmaması bizleri tohumluk üretim çalışmalarına yöneltmiş olup tohumluk üretim 
çalışmalarımız başlatılmıştır. 

Çizelge 2’de dağıtılan tohumluklar incelendiğinde; zaman içinde tohumluk dağıtımlarında tüm 
kooperatiflerde artış olduğu görülürken; Sivas, Konya, Akşehir-Ilgın, Samsun, Balıkesir Pancar 
Kooperatiflerinin en fazla, Doğu Anadolu kooperatiflerinin ise en düşük tohumluk dağıtımı 
gerçekleştirdikleri görülmektedir. 

PANKOBİRLİK HUBUBAT TOHUMLUĞU DAĞITIMI (ton) (1999 - 2006 YILLARI)
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Şekil 1. Pankobirlik (pancar kooperatifleri) hububat tohumluğu dağıtımı  

 
Çizelge 2’deki bilgilerin grafik haline getirildiği Şekil 1’den de görüleceği gibi yıllar boyunca 

dağıtılan tohumlukta artış yaşanmış, ancak 2004 yılı için tohumluk satış bedelinde üst sınır 
konulması, İl Müdürlüklerinin tohumluk ihaleleri yapıp tohumluk satarak fiyatları düşürmesi ve TMO 
desteğinden yararlanacaklar için fazlaca bürokratik işlemler konulması tohumluk satışlarını 
düşürmüştür.  

Dağıtılan tohumluklar ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa türleri için gruplandırılarak 
Çizelge 3’te verilmiştir. Buradan anlaşılacağı gibi ekmekli buğday tohumluğu dağıtımı diğer 
ürünlerin 5-6 katı fazla olmuştur. Kooperatiflerce talep edilen tohumluk miktarı ile TİGEM tarafından 
tahsis edilen tohumluk arasında önemli fark olduğu çizelgeden anlaşılmaktadır. 
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Çizelge 2. 1999 ve 2006 yılları arası hububat tohumluğu dağıtımı (Ton) 

KOOPERATİFLER 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ADAPAZARI 292 410 371 515 713 1.249 964 980
AFYON 98 193 129 240 419 286 237 429
AĞRI 0 0 0 0 200 36 92 111
AKŞEHİR-ILGIN 179 216 1.085 908 1.050 994 1.041 1.221
ALPULLU 171 265 134 690 875 543 643 700
AMASYA 0 0 0 0 0 526 198 359
ANKARA 30 47 46 0 120 158 368 557
BALIKESİR 157 186 361 729 1.467 1.310 840 1.210
BOR 0 45 260 279 591 550 564 758
BURDUR  225 255 317 865 934 478 239 774
ÇORUM 0 0 0 726 552 986 483 510
DİNAR 142 220 464 444 584 481 380 806
ELAZIĞ 0 0 0 80 136 228 129 240
ELBİSTAN 38 52 166 270 208 105 278 406
ERCİŞ 0 0 0 0 33 99 100 65
EREĞLİ 124 57 0 310 197 259 249 283
ERZİNCAN 50 59 192 210 215 409 432 352
ERZURUM 0 0 55 121 269 218 149 276
ESKİŞEHİR 65 222 278 562 856 747 369 625
KASTAMONU 48 101 236 842 580 541 486 552
KAYSERİ 757 1.609 923 1.060 1.368 725 429 882
KIRŞEHİR 0 0 0 190 425 346 499 832
KONYA 302 193 114 823 1.083 1.418 1.053 1.704
KÜTAHYA 0 0 0 46 142 353 257 455
MALATYA 0 0 0 98 101 103 60 100
MUŞ 0 0 0 0 71 100 182 128
SAMSUN 429 375 459 2.080 1.604 1.770 1.254 1.419
SİVAS 0 0 0 215 437 1.156 1.353 2.374
TURHAL 26 63 295 702 627 782 474 892
UŞAK 83 61 41 396 364 79 386 833
YOZGAT 0 0 0 35 322 398 529 856

TOPLAM 3.215 4.626 5.926 13.436 16.542 17.432 14.716 21.688
Kaynak: Pankobirlik Kayıtları 
 
Çizelge 3. Pancar kooperatifleri 2006 yılı hububat tohumluğu dağıtımı (Ton) 

Tür Talep (Ton) Tahsis (Ton) Fark (Ton) 

Ekmeklik Buğday Toplam 23.461 16.396 7.065 
Makarnalık Buğday Toplam 4.452 1.854 2.598 
Arpa Toplam 4.560 2.183 2.377 
Genel Toplam 32.473 20.433 12.040 
Kaynak: Pankobirlik Kayıtları 

 
2007 yılı için kooperatifler tarafından talep edilen tohumluk miktarlarına karşılık, TİGEM 

tarafından ancak bu rakamın üçte birlik bir miktarı olan yaklaşık 15 bin tonluk hububat tohumluğu 
tahsisi yapılabildiği Çizelge 4’te görülmektedir. Arpa tohumluğu temininde önemli sıkıntılar 
yaşanmıştır.  

2007 yılında yaşanan kuraklık dolayısıyla tohumluk üretimlerinde sıkıntılar yaşanmış ve 
hububat tohumluğunda yetersizlikler olabileceği öngörülmüş olmasına rağmen, başta TİGEM 
tarafından Pancar Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bayilere tahsis edilen tohumlukların 
tamamı satılamamıştır.  
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Eskişehir, Ilgın ve Kayseri kooperatiflerimiz önceki yıllarda başlamış oldukları tohumluk üretim 
çalışmalarına devam etmekte olup; Kooperatiflerimiz 2006 yılın da 773 ton buğday ve 15 ton arpa 
tohumluğu üretimi ve dağıtımını yapmıştır. Böylece kooperatiflerimiz 2006 yılında toplam 24.965 
Ton hububat tohumunun tedarik ve dağıtımını yapmışlardır.  

 
Çizelge 4. Pancar kooperatifleri 2007 yılı hububat tohumluğu dağıtımı (Ton) 

Tür Talep (Ton) Tahsis (Ton) Fark Ton
Ekmeklik Buğday Toplam  30.687 13.773 16.914 
Makarnalık Buğday Toplam 9.218 634 8.584 
Arpa Toplam 7.803 1.435 6.368 
Tritikale 79 30 49 
Genel Toplam  47.787 15.872 31.915 
Özel Sektör Buğday 4.493 4.493  
Özel Sektör Arpa 370 370  
Kaynak: Pankobirlik Kayıtları 

 
2007 yılında ise TİGEM’den talep Pancar Kooperatifleri için talep edilen yaklaşık 47.000 ton 

tohumluğun 14.000 tonu tahsis edilmiştir. Bu tohumluğun 12.066 tonu ekmeklik, 638 tonu 
makarnalık, 30 tonu tritikale, 1.546 tonu arpa olarak gerçekleştirilmiştir. 
 
3.2. 2007-2008 Yılı Hububat Tohumluk Üretim Faaliyetleri 

 
Son yıllarda sertifikalı tohumluk kullanımını özendirmek amacı ile Devletçe verilen destekler, 

tohumluğa olan talebi oldukça artırmıştır.  
Kooperatiflerimizin ortakları ile yapacakları sözleşmeli üretim programı çerçevesinde üretim 

yapmaları durumunda ortaklarımızın tohumluk taleplerinin karşılanmasında daha etkili olacaklardır. 
Böylece her kooperatif kendi yöresinde yaygın olan çeşitlerin üretimini yapacağı için tohumda 
pazarlanma zorluğu da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

Bu sebeple; kooperatiflerimiz, ihtiyaçları olan tohumları temin ederek ortaklarına dağıtımında 
yeterli aktiviteyi gösterebilmesi için Birliğimiz aracılığı ile tohumluk üretimine başlamaları temin 
edilmiştir. Bu kapsamda; kooperatiflerimiz Birliğimiz organizatörlüğünde tohumluk üretim 
çalışmalarına 18 Kooperatiflerimizle başlamış olup; 2007-2008 üretim yılı tohumluk üretim projesi 
hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

2008 yılı için; 54.650 kg Orijinal 2 kademede, 231.750 kg Anaç Kademede, 402.775 kg 
sertifikalı 1 kademede, 162.000 kg sertifikalı 2 kademede olmak üzere Toplam: 918.735 kg 
hububat tohumu üretim amacı ile tedarik edilmiştir. 

Kooperatiflerimizce planlanan tohumlukların üretilebilmesi için ihtiyaç duyulan tohumluk 
materyalleri tohumluk Araştırıcı ve Üretici Kuruluşlardan temin edilmesi yolundaki çalışmalarımız 
yapılmış ve bu kuruluşlar ile kooperatiflerimiz arasında üretim sözleşmeleri hazırlanarak 
imzalanmıştır. 

Çizelge 5 incelendiğinde, 2008 yılı için yaklaşık 12.000 ton civarında hububat tohumluğunun 
kooperatiflerimizce üretilerek ortaklarına dağıtılabileceği görülmektedir. 
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Çizelge 5. 2007-2008 hububat tohumluğu üretim programı 

TÜR Sınıf/ Kademe Alan 
(Dekar) 

Tahmini Verim 
(kg/da) 

Toplam Tohumluk 
(Ton) 

Ori-2 384 300 115 
Sert-1 2.315 300 694 
Sert-1 9.935 300 2.980 

Sert-2 13.056 300 3.916 
Ekmeklik Buğday 

Sert-3 6.454 300 1.936 

Toplam Ekmeklik   32.144 300 9.643 

Ori-2 43 275 11 

Sert-1 109 275 29 Makarnalık Buğday 

Sert-2 565 275 155 

Toplam Makarnalık  717 275 197 

Ori-2 106 260 27 

Sert-1 300 260 78 Arpa 

Sert-2 4.951 260 1.287 

Toplam Arpa  5.357 260 1.392 
Kaynak: Pankobirlik Kayıtları 

 
Sözleşmeli üretilen tohumlukların işlenmesi için yeterli alt yapı oluşturmaya yönelik olarak 

Konya-Altınekin’de 12 ton/saat işleme kapasiteli bir tohum işleme tesisi kurulmaya başlanmıştır. 
10.000 m2 alanda ve 7 milyon dolarlık bir yatırımla kurulmakta olan bu tesisin Temmuz-Ağustos 
2008 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. 

Artan sayıda Pancar Kooperatiflerinin artan miktarlarda tohumluk üretimlerini, daha fazla 
sayıda çiftçilerle sözleşmeli üretimle gerçekleştirmeleri için gerekli olabilecek eğitim, yönlendirme 
ve organizasyon faaliyetlerine ağırlık verilecektir. 

 
3.3. Tohumluk Üretiminde Pankobirlik ve Pancar Kooperatiflerinin Genel Stratejisi 

 
Tohumluk üretim çalışmalarına Pancar Kooperatifleri olarak daha etkin olarak yer alınmasına 

yönelik planlamalar yapılmakta olup, mümkün olması halinde PANKOBİRLİK’in üretici ve 
araştırmacı kuruluş belgesi alıp, öncelikle yerli ve yabancı bazı hububat çeşitlerin ıslahçı haklarının 
alınması ve bunların tohumluklarının üretilmesi planlanmaktadır. 

Kooperatifler tarafından firmalarla yapılan bayilik sistemi çerçevesinde Kooperatifler tarafından 
doğrudan firmalardan alınan tohumlukların, başta endüstri bitkileri (kolza (kanola), aspir, ayçiçeği, 
soya), mısır, sorgum, yem bitkileri tohumluklarının merkezi planlama ve ihale ile alınması ve 
Kooperatifler tarafından dağıtımının yapılması hususu yönetimde tartışılıp, karar altına alınacaktır. 
Ayrıca, hububat dışındaki ürünlerde Kooperatiflerin ihtiyacı olan başta yem bitkileri, patates, 
kanola, mısır gibi ürünlerin tohumlukları ile özel sektör kuruluşlarının sözleşmeli olarak ürettirmeyi 
isteyecekleri tohumlukların üretimin gerçekleştirilmesi tohumculuk stratejimizin bir parçası olacaktır.    

Hububat ve diğer ürünlerde Kooperatif üyelerinin eğitimleri ve becerilerinin geliştirilmesiyle 
özel ve kamu sektörü için sözleşmeli tohumluk ve ürün üretimi arayışları ve çalışmalarına stratejik 
önem verilmekte ve bu yöndeki arayışlara hız verilecektir. Bu sistemle ülkemizde yeterli ölçüde 
başarılamayan “Sözleşmeli Tohumluk Üretimi”, Pankobirlik ve Pancar Kooperatifleri ile organik bağı 
bulunan Kooperatif üyesi çiftçiler arasında sözleşmeli tohumluk üretimi modeli, sadece 
Kooperatiflerin tohumluk ihtiyacı için değil, talep eden diğer sektör ve firmalar içinde başarı ile 
gerçekleştirilebilecektir. 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 881

Sözleşmeli tohumluk üretimi yanı sıra, sözleşmeli ürün üretimi modeli ile de üretime 
sokulmaya çalışılan ürünlerde (kanola, aspir ve zaman içinde soya) Pancar Kooperatiflerinin özel 
sektörle yapacağı sözleşmelerle önemli üretim miktarları gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 
Sözleşmeli üretim modeli Pancar Kooperatiflerinin ortakları olduğu kuruluşların hammadde 
ihtiyacının karşılanması için de kullanılmaktadır ve yeni tarımsal sanayi yatırımlarında da bu model 
kullanılabilecektir. 

Ana Sözleşmede yapılması planlanan değişiklikle öncelikle yurtiçi olmak üzere, yurtdışında 
Pankobirlik Merkez ve/veya Kooperatifler olarak kiralanan ve/veya satın alınacak arazilerde 
tohumluk ve ürün üretimi çalışmalarına girilmesi arayışları devam etmektedir. 

5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu hükümleri gereği kurulacak olan “Tohum Dağıtıcıları Alt 
Birliği”ne TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birlikleri ile özel sektör firmaları ortaklığında alt 
birliğin kurucu üyeliği için müracaat edilmiş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tarafından kabul 
edilerek yetkilendirme yapılmış olup, Alt Birliklerin kuruluşlarını müteakip diğer kooperatiflerimiz de 
“Tohum Üreticileri ve Sanayicileri Alt Birliği” ile “Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği” üyelikleri 
gerçekleştirilecektir.  
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Özet  

 
Dünyada giderek önem kazanan enerji kaynaklarına erişim yarışında devam eden arayışlar arasında 

yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde etmek düşüncesi ön plana çıkmış ve bazı ülkeler pelet yapılmış 
bitkisel kökenli kaynakları bioyakıt olarak kullanır olmuşlardır. Tarım ülkesi olan ülkemizde pelet edilmiş 
biyoyakıtlardan yararlanma konusu henüz bakir durumdadır. ABD ve Kanada dallı darı bitkisini biyoyakıtlar 
konusunda lider bitki olarak belirlemiş ve bu bitkiden halen ısınmada pelet olarak yararlanırken diğer yandan 
da lignoselülozik biyoetanol kaynağı olarak kullanmak için teknoloji geliştirmeye hız vermişlerdir. Elektrik 
enerjisi üretimi, benzine alkol katkısı ve motor yakıtı elde edilmesi, düşük emisyonla yanma sağlayan enerji 
sistem teknolojileri geliştirilmiştir ve çalışmalar sürdürülmekte, biyokütle kaynaklarının değerlendirilmesi, 
erozyon, çölleşme ve fakirleşme ile enerji ithalatı sorunlarına entegre çözüm üretilebilmektedir. Dallı Darı 
(Panicum Virgatum) atmosfere düşük CO2 salımı yanında enerji tarımına yönelecek çiftçilere ve bunları pelet 
haline getirip satanlara, soba üreticilerine ve tüketicilere önemli fırsatlar sağlamaktadır. Bu çalışmada 
peletlenmiş dallı darının (swicthgrass, panicum virgatum) biyokütle enerjisi olarak kullanım ekonomisi ele 
alınarak, sunulan bilgiler, dünyada yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular ve mevcut literatür bilgilerden 
derlenerek hazırlanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Enerji tarımı, Ekonomi, Dallı darı 

 
The economics of pelleted switchgrass (Panicum Virgatum) using as a 

biofuels 
 

Abstract  
 

Energy security, environmental protection and economic prosperity all pose major challenges for today’s 
energy decision makers. Europa, USA and Canada have pioneered the research and development of biofuels 
made from different energy crops for use as space heating, electricity production and transport fuels 
applications. Fast growing warm season perennial grasses have been identified as ideal candidates for 
biomass fuel production due to their high net energy yield per hectare and low cost of production. The solid or 
liquid biomass feedstock can be converted using numerous technologies to provide more convenient energy 
carriers in the form of solid fuels (e.g. wood chips, pellets, briquettes), liquid fuels (e.g. methanol, ethanol, 
biodiesel), gaseous fuels (synthesis gas, biogas, hydrogen) or direct heat. Using crops for energy will create 
additional markets for crops and a new source of income for farmers, put underutilized land to use, create 
environmental and energy security benefits, and provide employment opportunities. Switchgrass (Panicum 
virgatum), is an ideal biomass energy source because of its moderate to high productivity, stand longevity, 
high moisture and nutrient use efficiency, low cost of production and adaptability to most agricultural regions. 
Densification of the grass into a pellet form appears economically attractive for space heating purposes. 

 
Key Words: Biomass, Energy crops, Switchgrass, Economics, Yields 

 
1. Giriş  
 

Dallı darı, hızlı büyüyen, yüksek verimli, besin maddesi ve nemden yararlanma etkinliği yüksek 
olan çok yıllık bir sıcak iklim bitkisidir. Birim alanda enerji verimi yüksek, üretim masrafı ise 
düşüktür. Kuzey Amerika ve Avrupa’nın özellikle kuzey bölgelerinde bitkinin yüksek adaptasyonu 
ve düşük üretim maliyeti, bu bitkiyi ideal bir biyokütle enerji kaynağı haline getirmiştir. Dallı darının 
enerji girdisi ile verim oranı yaklaşık olarak 1:20 olup, marjinal alanlardan ortalama 10 ton/ha 
biyokütle ve karşılığında 185 GJ/ha enerji üretilebilmektedir. Dallı darı sıkıştırılıp, yoğunlaştırılarak 
elde edilen peletleri özel olarak geliştirilen pelet sobalarında yakılarak binaların ısıtılması amacıyla 
ABD ve Kanada da yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının 
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öneminin artmasıyla birlikte dallı darıya, biyokütle üretiminde sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji 
kaynağı olarak büyük ümitler bağlandığı bildirilmiştir (Başer ve ark. 2008). 
 
2. Materyal ve Yöntem   

 
Bu çalışmada peletlenmiş dallı darının (swicthgrass, Panicum Virgatum) biyokütle enerjisi 

olarak kullanım ekonomisi ele alınarak, sunulan bilgiler, dünyada yapılan çalışmalardan elde edilen 
bulgular ve mevcut literatür bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. 
 
3. Pelet Üretimi ve Ekonomisi  
 

Dallı darının peletlenmesi yonca peletlemesi ile benzerlik taşır. Peletleme, sert ve yumuşak 
dokulu odun türlerinden daha kolay olup, maliyeti daha düşüktür. Bir pelet makinası (150 HP), 
saatte dallı darıdan 6.9-10.9 ton pelet üretirken, sert dokulu odunlardan 3.1 ton; yumuşak dokulu 
ağaçlardan ise 4.5 ton pelet üretilebilmektedir Samson ve ark. 2000). İlkbaharda hasad edilen dallı 
darının kül muhtevası %3-3.5, enerji muhtevası 19.2 GJ/ton ve potasyum ile klor içeriği de düşüktür 
olup, biyokütle kalitesi ise yüksektir. Dallı darı peletlerinin enerji değeri odundan sadece %3 daha 
düşük; buğday sapından ise %7 daha yüksektir. Kumlu topraklarda yetiştirilen dallı darıdan daha 
kaliteli biyokütle elde edilmektedir Samson ve ark. 2000). 
 
Çizelge 1. Odun ve dallı darının pelet üretim maliyeti  

 Odun Peleti Masrafı(YTL/ton)a Dallı Darı Peleti Masrafı(YTL/ton)a 

Hammadde 44.6 60.7 
Kurutma 15.5 0 
Peletleme 76.7 33-51.0 
Torbalama 25.0 25.0 
Topl. Masraf  161.86 118.7-136.7 
Kaynak : Samson and et all. (2000)  

 
Dallı darı minimum kurutma ihtiyacıyla odun türlerine göre daha ekonomik bir hammaddedir. 

Nüfusun daha yoğun olduğu yerlere yakın bölgelerde de dallı darı yetiştirilebildiği için odun türlerine 
göre taşıma masrafları daha düşük; depolanması ve pazarlanması ise daha kolaydır. Genel olarak 
biyokütle kaynakları hacimli yapıda olup, kullanım güçlükleri varken, dallı darının pelet haline 
getirilmesi ve yakıt olarak kullanılması ticaretini kolaylaştırmaktadır. 

Dallı darıdan enerji elde etmenin farklı yolları vardır. Bunlardan birisi fermentasyon tekniği ile 
lignoselolozik etanol üretimi, bir diğeri ise kömür gibi diğer fosil yakıtlarla karıştırarak doğrudan 
veya pelet ve biriket haline getirdikten sonra ısı ve elektrik üretiminde yakarak kullanma şeklinde 
olabildiği gibi gazlaştırma yöntemi ile etanol ve diğer sentetik yakıtlar üretilebilmektedir. Maliyet 
konusunda Burden (2003), dallı darı peletlerinin üretim yerinden uzak bölgelerde sobalarda 
yakılarak enerji üretilmesinin (taşıma masraflarının maliyeti artırması nedeniyle) sınırlayıcı bir faktör 
olabileceğini bildirmiştir. 
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Çizelge 2. Konutlarda 1000 Kcal/saat ısı ihtiyacı için gerekli olan çeşitli yakıtların maliyet 
karşılaştırma tablosu 

Ucuzluk  
Sırası Yakıt Cinsi Alt Isıl Değeri Birim Fiyatı 

Ortalama 
Verim 
(%) 

YTL/1000 
kcal 

En  Ucuza  
Göre Yakıt  

Maliyeti 

1 Doğal Gaz  8250 kcal/m3 0,617732 
YTL/m3 93 0,0805 107 

2 İthal Kömür 7000 kcal/kg 0,400000 YTL/kg 65 0,0879 117 

3 Yerli Linyit  4640 kcal/kg 0,319780 YTL/kg 65 0,1060 141 

4 Elektrik  860 kcal/kWh 0,158089 
YTL/kWh 99 0,1857 247 

5 Fuel-oil No: 4  9875 kcal/kg 1,540000 YTL/kg 80 0,1949 259 

6 LPG - Propan    11100 
kcal/kg 2,737600 YTL/kg 92 0,2681 356 

7 Motorin 10256 
kcal/kg 2,721893 YTL/kg 84 0,3159 420 

8 LPG 12 kg      11000 
kcal/kg 3,166667 YTL/kg 90 0,3199 425 

Kaynak : Anonim,  2007 
NOT : 1- TCMB Döviz Kurları : US Doları, 1.2263 Euro, 1.7306 (25  Eylül 2007) 2- Birim fiyatlara %18 KDV dahildir. 

 
4. Tartışma ve Sonuç  
 

Dünyada gittikçe artan petrol fiyatları karşısında enerji kaynakları özellikle fiyatı dolara bağlı 
olanlar ve arz vetalep karşısında çok hızlı bir değişim göstermektedirler. Tarımsal atıklar ile bazı 
enerji bitkileri biyokütle enerjisi üretim kaynağı olarak yenilenebilir alternatif enerji kaynakları 
arasına girmiştir. Biyokütle enerji kaynağı amacı ile bu bitkilerin yetiştirilmesi, erozyon, çölleşme ve 
fakirleşme sorunları yanında enerji ithalatına entegre çözümler üretilebilmektedir Elbersen ve ark. 
(2008). Dallı Darı (Panicum Virgatum) atmosfere düşük CO2 salımı yanında enerji tarımına 
yönelecek çiftçilere, bunları pelet haline getirip satanlara, soba üreticilerine ve tüketicilere önemli 
fırsatlar sağlamaktadır. Tablo 1. de odun ve dallı darı peletleme masrafları (YTL/ton); ve Tablo 2. 
de ise konutlarda 1000 kcal/saat ısı ihtiyacı için gerekli olan çeşitli yakıtların maliyet karşılaştırması 
kıyaslamalı olarak verilmiştir. Tablo 1.’den dallı darı pelet maliyetinin, Türkiye’de mevcut konutların 
ısıtılmasında kullanılan yakacak maddelerinden yerli linyit ve ithal kömür fiyatları seviyesinde 
olduğu  görülmektedir. Sonuç olarak denilebilirki, biyokütle enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve 
yeni istihdam alanlarının yaratılması konusunda, Türkiye’de tarıma elverişli olmayan marjinal 
alanlarda enerji bitkisi olarak yetiştirilebilecek dallı darının peletlenerek konut veya binaların 
merkezi ısıtma sistemlerinde yakacak olarak kullanılması mümkün görünmektedir. 
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Özet 

 
Mısır ıslah programları incelendiğinde, programın önemli adımlarından biri kaynak materyal geliştirmek 

olduğu görülecektir. Bu noktadan hareketle Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü farklı tane yapısı, farklı 
olum grubu ve farklı tane rengine sahip olan Adapop 1’den Adapop 10’a kadar isimlendirilen mısır 
populasyonları geliştirilmiştir. Bu populasyonların geliştirilmesi amacıyla; S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi, 
S2 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi, Tekrarlamalı Yarı Kardeş (Half-Sib) Seleksiyon Yöntemi, tekrarlamalı 
Tam Kardeş(Full-Sib) Seleksiyon Yöntemi kullanılmış ve kullanılmaktadır.  

 
Anahtar Kelimler: Adapop, S1 Tekrarlamalı seleksiyon yöntemi, S2 Tekrarlamalı seleksiyon yöntemi, 
Tekrarlamalı tam kardeş(Full-Sib) seleksiyon yöntemi,  Tekrarlamalı yarı kardeş (Half-Sib) seleksiyon yöntemi 

 
Improvement Studies of Maize Populations in Sakarya Agricultural Research 

Institute 
 
Abstract 

 
If you look into maize breeding programs, you’ll see that one of the most important steps of the program 

is to develop materials. In this respect, Sakarya Agricultural Research Institute has developed maize 
populations called from Adapop 1 to Adapop 10 that have different grain structures, maturation groups and 
grain colors. For the purpose of improving these populations, S1 Recurrent Selection Method, S2 Recurrent 
Selection Method, Recurrent Half-Sib Selection Method, Recurrent Full-Sib Selection Method are used. 

 
Key Words: Adapop,  S1 Recurrent selection method, S2 Recurrent selection method, Recurrent Full-Sib 
selection method,  Recurerent Half-Sib selection method.  
 
1. Giriş 

 
1951 yılında Türkiye’de melez mısır ıslah çalışmalarının başlamasıyla Sakarya Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nde de melez mısır ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Yerli ve yabancı 
kaynaklardan temin edilen mısır materyalleri kendilemelere alınıp hastalıklara dayanıklı ve 
kombinasyon gücü yüksek olan kendilenmiş döller elde edilmiştir. 

2003 tarihinden itibaren Enstitü; 
1. Mısır ıslah araştırmalarında ülkesel koordinasyonu sağlamak, proje hazırlamak, koordine 

etmek ve yürütmek, eğitim programları düzenlemek, biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar dâhil 
doğal kaynakların korunması, kullanılması ve değerlendirilmesi konularında ülkesel çalışmalara 
katılmak, 

2. Çalıştığı tüm konularda projeli olmak kaydı ile benzer konularda çalışan enstitüler ile 
materyal değişimi yapmakla görevlendirilmiştir. 

Enstitüdeki Mısır Islah çalışmaları iki başlık altında sürdürülmektedir. 
 1.Populasyon Islahı    
 2.Melez Mısır Islahı 
Sürdürülen Populasyon ıslah çalışmalarında farklı tane yapısı, farklı olum grubu ve farklı tane 

rengine sahip Adapop 1’den Adapop 10‘a (Adapazarı Populasyonları) kadar isimlendirilen mısır 
populasyonları oluşturulup geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
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2. Literatür 
 
Hallauer ve Miranda (1986), mısır ıslah programında populasyon geliştirmenin önemine 

değinerek farklı orijinlerden gelen materyalden geliştirilmiş kompozit populasyonların, geniş genetik 
populasyona sahip olmaları nedeni ile ıslah programlarında yaygın olarak kullanıldığını 
belirtmişlerdir.  

Jinahjan ve Russel (1969), S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi kullanıldığında hibritlerin 
yapımında gerekli olan S1 ailelerinin ortalama verimleri ile sap çürüklüğüne karşı dayanıklılıklarının 
arttığını gözlemişlerdir.  

Hallauer (1981), birçok sonuç raporunda kantitatif özelliklerin ıslahı için S1 Tekrarlamalı 
Seleksiyon Yönteminin olumlu etkisinin görüldüğünü belirtmiştir. 

Jinahjan  ve Moore (1973), Thai kompozit materyalinde S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi 
ile her devre sonunda % 8,3 lük artış sağlamışlardır.  

Koç ve ark.(2005), bildirişlerine göre (Hallauer ve Miranda 1981) Yarı kardeş (Half-sib) 
seleksiyon yöntemi mısırda gerek baba olarak kullanılan test edicinin alternatifinin fazla olması 
gerekse uygulama kolaylığı açısından tercih edilmiştir. 

Sing (1987), istenen özellikler bakımından kendilenmiş hatların geliştirilerek yüksek verimli 
hibritlerin elde edilmesi için kaynak materyal olarak elit kompozitlerden yararlanılabileceğini 
bildirmiştir. 

Hallauer ve Eberhart (1966), genetik tabanları farklı mısır populasyonları arasındaki 
farklılıklara, heterosisin değişen oranlarda ve önemli düzeyde katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir.   

Sing (1978), tam kardeş aile seleksiyon yöntemini bir kaç değişiklikleri ile Hindistan Mısır Islah 
Programında kullanmıştır. 
 
3. Materyal 

 
Adapop 1 
Macar, Yugoslav ve tropik kaynaklı materyallerden oluşmaktadır. Orta-geççi olum grubunda ve 

sarı atdişi tane yapısındadır. 
Adapop 2 
Orta olum grubunda sarı-sert tane yapısında olup CIMMYT materyali IPTT–46 (International 

Progeny Testing Trials) ‘dan seçilmiş aileler ile yerel materyalin karıştırılmasıyla oluşturulmuştur.  
Adapop 3 
Orta-geççi olum grubunda, sarı atdişi tane yapısında CIMMYT materyali IPTT–45 

(International Progeny Testing Trials)’ ten seçilen ailelerin karıştırılmasıyla oluşturulmuştur.  
Adapop 4 
Bu materyal, yurtdışından sağlanan bazı geliştirilmiş populasyonların 7 adedi kullanılarak 

kompozit mısır geliştirmek üzere oluşturulmuştur.   Materyal orta olum grubunda sarı atdişi tane 
yapısındadır.  

Adapop 5 
Materyal, ABD kaynaklı 10 adet kendilenmiş hattın 6 adedi ele alınarak sentetik bir çeşit elde 

etmek üzere oluşturulmuştur. Materyal orta-geççi olum grubundadır.  
Adapop 6 
Bu populasyon, Ege, Güney ve Doğu Marmara Bölgelerinden toplanan sarı sert tane 

yapısındaki materyaller ile meydana getirilmiştir. Materyal erkenci olum grubundadır.  
Adapop 7 
Orta olum grubunda beyaz atdişi ve yarı-atdişi tane yapısında CIMMYT kaynağı ve lokal 

populasyondan seçilmiş ailelerden meydana gelen bir mısır populasyonudur.  
Adapop 8 
Doğu ve Güney Marmara Bölgesi’nden sağlanan sarı ve beyaz taneli cin mısır materyali kendi 

içinde bulk edilerek toptan seleksiyonla elde edilmiştir. Materyal orta olum grubundadır. 
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Adapop 9  
105–110 günde fizyolojik olumunu tamamlayan şeker mısırı populasyonudur.  
Adapop 10 
Yurtdışından sağlanan sarı cin mısırı tane yapısında ve orta-geççi olum grubundadır.  

 
4. Yöntem 

 
Enstitümüzde mısır ıslah projesi kapsamında sürdürülen populasyon çalışmasında ağırlıklı 

olarak “S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi” olmak üzere “S2 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi”, 
“Tekrarlamalı Yarı Kardeş(Half-Sib) Seleksiyon Yöntemi” ,  “Tekrarlamalı Tam Kardeş (Full-Sib) 
Seleksiyon Yöntemi” kullanılmaktadır. 

 
4.1. S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi 

 
1.YIL: Islah çalışması yapılacak olan populasyon en az 1000 bitki olacak şekilde ekilir. 

Tozlaşma zamanı populasyonun genel karakterlerini taşıyan en az 500 bitki de kendileme yapılır. 
Hasat zamanı kendileme yapılmış olan bitkilerden bitki ve koçanına bakılarak en iyi 200 koçan 
seçilir. 

2.YIL: Bir önceki yıl seçilmiş bulunan 200 kocan en az 2 standartla beraber döl kontrol verim 
denemelerine alınır. İmkân varsa 2 lokasyon ekilmesi uygundur. Ekimden hasada kadar ve hasat 
zamanı yapılan değerlendirmeler sonucunda 200 ailenin %10’ u (20 aile) seçilir. 

3.YIL: Seçilen 20 aile arasında izoleli sahada rekombinasyon bloğu oluşturulur. Bunun için; 
seçilen 20 aileye ait S1 (kendilenmiş) stok tohumlarının bir kısmı karıştırılarak baba sıralara 
ekilecek tohum oluşturulur. Her bir aile 5 m’lik bir sıraya ekilerek 2 ana 1 baba sıra olmak üzere 
izoleli bir sahada ekimler yapılır. Polen dökümünden önce ana sıraların tepe püskülleri çekilir, baba 
sıralarda da hastalıklı ve cılız bitkiler kesilerek imha edilir. Hasatta uygun görülen ailelerden seçilen 
koçanlar bulk edilir. 

Populasyon ıslahı çalışmasının 3. yıl sonunda 1. döngüsü tamamlanmış olur.  2. döngü aynı 
şekilde devam ettirilir. Populasyondaki ilerlemeyi görebilmek amacı ile 2 döngü sonunda en az iki 
standartla verim denemelerine alınarak populasyonun daha sonraki çalışmalarına karar verilir 
(Sing, 1987). 

 
4.2. S2 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi 

 
1.YIL: Islah çalışması yapılacak olan populasyon en az 1000 bitki olacak şekilde ekilir. 

Tozlaşma zamanı populasyonun genel karakterlerini taşıyan en az 500 bitkide kendileme yapılır. 
Hasat zamanı kendileme yapılmış olan bitkilerden bitki ve koçanına bakılarak en iyi 200 koçan 
seçilir. 

2.YIL: Bir önceki yıldan seçilen S1 materyalleri en az 1000 bitki olacak şekilde ekilir. Tozlaşma 
zamanı populasyonun genel karakterlerini taşıyan en az 500 bitki de tekrar kendileme yapılır. 
Hasat zamanı kendileme yapılmış olan bitkilerden bitki ve koçanına bakılarak en iyi 200 koçan 
seçilir. Böylece S2 materyalleri elde edilmiş olunur.  

3.YIL: İkinci yıldan seçilen 200 kocan en az 2 standartla beraber döl kontrol verim 
denemelerine alınır. İmkan varsa 2 lokasyonda ekilmesi uygundur. Ekimden hasada kadar ve hasat 
zamanı yapılan değerlendirmeler sonucunda 200 ailenin %10’u (20 aile) seçilir. 

4.YIL: Seçilen 20 aile arasında izoleli sahada rekombinasyon bloğu oluşturulur. Bunun için; 
seçilen 20 aileye ait S2 (kendilenmiş) stok tohumlarının bir kısmı karıştırılarak baba sıralara 
ekilecek tohum oluşturulur. Her bir aile 5 m’lik bir sıraya ekilerek 2 ana 1 baba sıra olmak üzere 
izoleli bir sahada ekimler yapılır. Polen dökümünden önce ana sıraların tepe püskülleri çekilir, baba 
sıralarda da hastalıklı ve cılız bitkiler kesilerek imha edilir. Hasatta uygun görülen ailelerden seçilen 
koçanlar bulk edilir. 

Populasyon ıslahı çalışmasının 4. Yılı sonunda 1. döngüsü tamamlanmış olur. 2. döngüsü 
aynı şekilde devam ettirilir. Populasyondaki ilerlemeyi görebilmek amacı ile 2 döngü sonunda en az 
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iki standartla verim denemelerine alınarak populasyonun daha sonraki çalışmalarına karar verilir 
(Sing, 1987).  

 
4.3. Tekrarlamalı Yarı Kardeş(Half-Sib) Seleksiyon Yöntemi 

 
1.YIL: Daha önceden temel olarak belirlenen  populasyonda kendilemeler yapılır. Yapılan bu 

kendilenmiş materyallerden 250 adedi seçilir. Islah çalışması yapılacak olan bu 250 adet materyal 
her biri bir sıraya ekilir. Toplamda en az 500 bitki olmalıdır. Tozlaşma zamanı populasyonun genel 
karakterlerini taşıyan sıralar belirlendikten sonra zincirleme(aynı sıra içinde) melez yapılır. Hasat 
zamanı melezlemede yer alan bitkilerin ve koçanların genel özelliklerine dikkat edilerek 250 adet 
yarı kardeş koçan seçilir. 

2.YIL: Bir önceki yıl seçilmiş bulunan 250 kocan en az 2 standartla beraber döl kontrol verim 
denemelerine alınır. İmkân varsa 2 lokasyon ekilmesi uygundur. Ekimden hasada kadar ve hasat 
zamanı yapılan değerlendirmeler sonucunda 250 ailenin %10’ u (25 aile) seçilir. 

3.YIL: Seçilen 25 aile arasın da izoleli sahada rekombinasyon bloğu oluşturulur. Bunun için; 
seçilen 25 aileye ait yarı kardeş stok tohumlarının bir kısmı karıştırılarak baba sıralara ekilecek 
tohum oluşturulur. Her bir aile 5 m’lik bir sıraya ekilerek 2 ana 1 baba sıra olmak üzere izoleli bir 
sahada ekimler yapılır. Polen dökümünden önce ana sıraların tepe püskülleri çekilir, baba sıralarda 
da hastalıklı ve cılız bitkiler kesilerek imha edilir. Hasatta uygun görülen ailelerden seçilen kocanlar 
bulk edilir. 

Populasyon ıslah çalışmasının 3. yılı sonunda 1. döngüsü tamamlanmış olur. 2. döngüsü aynı 
şekilde devam ettirilir. Populasyondaki ilerlemeyi görebilmek amacı ile 2 döngü sonunda en az iki 
standartla verim denemelerine alınarak populasyonun daha sonraki çalışmalarına karar verilir 
(Sing, 1987).  

 
4.4. Tekrarlamalı Tam Kardeş (Full-Sib)  Seleksiyon Yöntemi 

 
1.YIL: Daha önceden temel olarak belirlenen temel populasyonda kendilemeler yapılır. 

Yapılan bu kendilenmiş materyallerden 250 adedi seçilir. Islah çalışması yapılacak olan bu 250 
adet materyal her biri bir sıraya ekilir. Toplamda en az 500 bitki olmalıdır.  Tozlaşma zamanı 
populasyonun genel karakterlerini taşıyan bitkiler belirlendikten sonra aynı sıra içinde melezler 
yapılır. Hasat zamanı melezlemede yer alan bitkilerin ve koçanların genel özelliklerine dikkat 
edilerek 250 adet tam kardeş koçan seçilir. 

2.YIL: Bir önceki yıl seçilmiş bulunan 250 kocan en az 2 standartla beraber döl kontrol verim 
denemelerine alınır. İmkân varsa 2 lokasyon ekilmesi uygundur. Ekimden hasada kadar ve hasat 
zamanı yapılan değerlendirmeler sonucunda 250 ailenin %10’ u (25 aile) seçilir. 

3.YIL: Seçilen 25 aile arasında izoleli sahada rekombinasyon bloğu oluşturulur. Bunun için; 
seçilen 25 aileye ait tam kardeş stok tohumlarının bir kısmı karıştırılarak baba sıralara ekilecek 
tohum oluşturulur. Her bir aile 5 m’lik bir sıraya ekilerek 2 ana 1 baba sıra olmak üzere izoleli bir 
sahada ekimler yapılır. Polen dökümünden önce ana sıraların tepe püskülleri çekilir, baba sıralarda 
da hastalıklı ve cılız bitkiler kesilerek imha edilir. Hasatta uygun görülen ailelerden seçilen kocanlar 
bulk edilir. 

Populasyon ıslahı çalışmamızın 1. Döngüsü tamamlanmış olup. 2. Döngüsü aynı şekilde 
devam ettirilir. Populasyondaki ilerlemeyi görebilmek amacı ile 2 döngü sonunda en az iki 
standartla verim denemelerine alınarak populasyonun daha sonraki çalışmalarına karar verilir(Sing, 
1987).  

  
5. Bulgular  

 
Adapop 1 materyalinde 2005 yılı itibarı ile Adapop 1 ( S1 ) C4 elde edilmiştir. Sakarya 

koşullarında bazı ortalama gözlem sonuçları; çiçeklenme tarihi 72–76 gün, bitki boyu 260–300 cm, 
hasat nemi % 22–27 ve verim 1000- 1300 kg /da arasında bulunmaktadır Bu materyalde 
tekrarlamalı tam kardeş (Full-Sib)  seleksiyon yöntemi uygulanmaya devam etmektedir. 
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Adapop 2’de 2001 yılı itibarı ile Adapop 2 (S1) C3 elde edilmiştir. Bu materyalde çalışma 
yapılmayıp genetik kaynak olarak muhafaza edilmektedir. Sakarya koşullarında bazı ortalama 
verileri; çiçeklenme tarihi 71–76 gün, bitki boyu 200–230 cm, hasat nemi % 21–26,  verim 1000–
1300 kg/da arasında bulunmaktadır. 

Adapop 3 materyalinde 2006 yılı itibarı ile Adapop 3 (S1) C4 elde edilmiştir. Sakarya 
koşullarında bazı ortalama verileri;, çiçeklenme tarihi 66–74 gün, bitki boyu 260–300 cm, hasat 
nemi % 22–27,  verim 850- 1300 kg /da arasında bulunmaktadır. 

Adapop 4’ te bazı geliştirilmiş populasyonlar kullanılarak 1995 yılında kompozit çeşit 
geliştirilmiş 1996 yılında kurulan verim denemesinde 1075 kg/da tane verimi ile iyi performans 
gösterememiş kaynak materyal olarak kullanılmaya karar verilmiştir. Sakarya koşullarında bazı 
ortalama verileri; çiçeklenme tarihi 64–68 gün, bitki boyu 190–250 cm, hasat nemi % 15–19, verim 
700- 900 kg /da arasındadır. 

Adapop 5 materyalinde 1994 yılında kurulan verim denemesi sonucunda 6 adet kendilenmiş 
hat ile 15 adet kombinasyonun eşit oranda karıştırılarak sentetik çeşit elde edilme yoluna gidilmiş 
ve neticede yapılan değerlendirmede kaynak materyal olarak kullanımına karar verilmiştir. 

Adapop 6 materyalinde 1996 yılında Adapop 6 (S1) C2 elde edilmiştir. Bu materyalde çalışma 
yapılmayıp genetik kaynak olarak muhafaza edilmektedir. Sakarya koşullarında bazı ortalama 
gözlem sonuçları; çiçeklenme tarihi 67–72 gün, bitki boyu 175–225 cm, hasat nemi % 17–24,  
verim 800- 1200 kg /da arasında bulunmaktadır. 

Adapop 7 de 2001 yılı itibarı ile Adapop 7 (S1) C3 elde edilmiştir. Bu materyalde çalışma 
yapılmayıp genetik kaynak olarak muhafaza edilmektedir. Sakarya koşullarında bazı ortalama 
gözlem sonuçları; çiçeklenme tarihi 70–75 gün, bitki boyu 270–315 cm, hasat nemi % 20–26 ve 
verim 900–1300 kg /da arasında bulunmaktadır. 

Adapop 8 materyalinde 2004 yılında 3. döngü tamamlanarak Adapop 8 (S1) C3 elde edilmiştir. 
Daha sonra bu materyalde Tam kardeş (Full-Sib) uygulanmaya başlanıştır. Sakarya koşullarında 
bazı ortalama gözlem sonuçları; çiçeklenme tarihi olarak 73–76 gün, bitki boyu 230–275 cm, hasat 
nemi % 21–26, verim 650–850 kg/da arasında bulunmaktadır. 2004 yılında yapılan patlama 
emsalleri testinde, patlama emsalinin ortalama % 26 olduğu belirlenmiştir. 

Adapop 9 da 1993–1994–1995 yıllarında çalışılmış ancak daha sonra ara verilmiştir. Yapılan 
değerlendirmede Enstitünün kendi imkânları ile projesiz olarak 2000 yılında kendilenmiş hat elde 
etme çalışmaları başlanmıştır. Materyallerde ortalama gözlem sonuçları; 50–57 günde 
çiçeklenmekte ve 78–84 günde de haşlamalık olarak tüketilmek üzere olgunlaşmaktadır. 

Adapop 10 1999 yılında çalışmalara başlanmıştır. 2006 yılında Adapop 10 ( S2 ) C2 elde 
edilmiştir. Sakarya koşullarında aşağıdaki verilere sahiptir: çiçeklenme tarihi olarak 68–73 gün, bitki 
boyu 270–300 cm, hasat nemi % 18–25 ve verim 550- 800 kg /da arasında bulunmaktadır. 
Patlamış tane yüzdesi % 86- 96 arasındadır. 

 
6. Sonuç 

 
Enstitü, sahip olduğu mısır populasyonları ile Ülkemiz ve Enstitümüz adına önemli genetik 

kaynakları kontrol etmektedir. Yapılan çalışmalarda genel anlamda tane veriminde % 2,2 ile % 
25’lik ilerleme, koçan uzunluğunda 2–4 cm artış, çiçeklenme gün sayısında birbirleri arasında 2–7 
gün arasında fark ve tane nemi bakımından da % 18 - % 26 arasında olan materyaller elde 
edilmiştir. 2003 yılında “Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi” nin devreye girmesi ile 
Enstitüde geliştirilen bu populasyonlar, tüm Enstitülerin çalışmalarında kaynak materyal amaçlı 
olarak kullanıma izin verilmektedir. Söz konusu populasyonların daha da geliştirilmesi, yeni 
populasyonlar oluşturulması gerekmekte ve yapılacak düzenlemeler ile Ülkemizde Tarımsal Ar-ge 
özelliğine sahip özel sektörün de kullanımına açılabilmesi önem arz etmektedir.     
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Samsun Yöresi Buğday ve Çeltik Yetiştirilen Tarım Topraklarının Bazı 
Özellikleri ve Bitkiye Yarayışlı Mikroelement Kapsamları 

 
 

Mehmet Arif ÖZYAZICI   Betül BAYRAKLI Gülen ÖZYAZICI Osman ÖZDEMİR 
 
 

Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun 
 

Özet 
 
Bu çalışma, Samsun yöresinde buğday ve çeltik tarımı yapılan toprakların verimlilik durumu ile bitkiye 

yarayışlı mikroelement durumunu belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Buğday ve çeltik ekim alanlarını temsil 
edecek şekilde, buğday tarımı yapılan topraklardan 55, çeltik tarımı yapılan topraklardan ise toplam 70 adet 
toprak örneği alınmıştır. Buğday tarımı yapılan topraklar genel olarak, killi-tınlı ile killi bünyeye sahip, hafif 
alkali reaksiyonlu ve yeterli kireç içerdiği, organik madde yönünden de orta seviyede olduğu belirlenmiştir. 
Çeltik yetiştirilen topraklar ise killi bünyeli, hafif alkali, % 59’u az kireçli ve organik madde yönünden iyi 
durumdadır. Araştırma sonuçlarına göre buğday ve çeltik yetiştirilen alanlarda tuzluluk açısından büyük bir 
sorun olmadığı, buğday yetiştirilen toprakların yaklaşık % 44’ü, çeltik yetiştirilen toprakların ise % 66’sı bitkiye 
yarayışlı fosfor miktarı yönünden orta ve çok yüksek seviyede olduğu, toprakların % 90-96’sının potasyumca 
yeter sınırının üstünde potasyum içerdiği tespit edilmiştir. Buğday ve çeltik yetiştirilen topraklarda bitkiye 
yarayışlı Fe, Cu ve Mn yönünden bir sorun bulunmamaktadır. Ancak araştırma topraklarının yaklaşık % 75-
80’inde çinko kritik sınırın altındadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Samsun, Buğday, Çeltik, Mikroelement 
 

Some Properties of Wheat and Rice Grown Agricultural Soils in Samsun 
Province and Their Plant Available Microelement Contents 

 
Abstract 

 
This study was conducted to determine productivity conditions of wheat and rice grown soils and 

conditions of plant available microelement in Samsun province. For this purpose, 55 samples were taken from 
wheat grown soils and 70 samples were taken rice grown soils. General properties of wheat grown soils; it has 
clay-loam and clay structure, lightly alkali in reaction and it includes enough lime. Organic matter it is medium 
level. Rice grown soils has clay and lightly alkali in reaction, 59 % of this soils is less lime and organic mater, it 
is good condition. There is no big salinity problem at research soils. 44 % of wheat grown soils and 66 % rice 
grown soils are at medium and very high level about amount of plant available phosphorus. 90-96 % of 
analyzed soils include more potassium than potassium adequate level. Wheat and rice grown soils has no 
problem plant available Fe, Cu and Mn. But the percentage 75-80 of the same soil samples are under zinc 
critique level.  
 
Key Words: Samsun, Wheat, Rice, Microelement  
 
1. Giriş 

 
Kültür bitkilerinden bol ve kaliteli ürün alınabilmesi yetiştirme ortamında bulunan bitki besin 

maddelerinin uygun oranlarda ve yeteri miktarda bulunmasıyla yakından ilgilidir. Bitki besin 
maddelerinden birinin yada birkaçının yetişme ortamında fazla yada noksan bulunması bitki 
gelişimini ve bitkilerin toprakta bulunan besin maddelerinden yeterince yararlanmalarını 
sınırlandırmaktadır. Toprakların bitkiye yarayışlı besin elementi sağlama gücü; toprak pH’sı, kireç, 
organik madde, bünye, tuz içeriği, bitkiye yarayışlı besin maddesi içeriği vb. gibi çeşitli toprak 
etmenleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle toprakların bu özelliklerinin iyi bilinmesi, o toprakta 
yetiştirilen bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin dengeli bir şekilde yeteri miktarda 
sağlanması açısından da önem taşımaktadır.  

Ülkemizde sürekli tarım yapılan toprakların verim güçleri genelde düşük olmakla beraber, 
toprakların bitkiler tarafından devamlı olarak sömürülmesi sonucu toprakların giderek 
verimsizleşmesine neden olmaktadır. Eksilen bitki besin maddeleri ise gübreleme yoluyla toprağa 
kazandırılmaktadır. Ülkemizde kimyasal gübre tüketilmesine 1930’lu yıllarda başlanmış ve 1934 
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yılında 280 ton olan gübre tüketim miktarı günümüze kadar hızla artmıştır. Tüketilen toplam gübre 
miktarı (% 21 N+% 17 P2O5+% 50 K2O) 2004 yılında 10.1 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Toplam 
tüketim içerisinde % 64’lük payla azotlu gübreler ilk sırayı almakta, bunu % 34’lük payla fosforlu ve 
% 0.02’lik payla potaslı gübreler izlemektedir (Anonymous 2006). Bu değerlerden anlaşılacağı gibi 
tarım topraklarımız sadece azotlu ve fosforlu gübrelerle gübrelenmekte potasyumlu gübreler ise 
oldukça az miktarlarda kullanılmaktadır. Uzun yıllardan beri tek yanlı ve bilinçsiz gübre kullanılması 
nedeniyle tarım topraklarımızda doğal denge bozulmaya başlamıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
çay yetiştirilen topraklar buna verilebilecek çok çarpıcı örnektir. Sarımehmet ve Ural (1989) 
tarafından bildirildiğine göre, anılan bölgede amonyum sülfat gübresinin sürekli ve aşırı miktarda 
kullanılması sonucu toprakların % 85’inden fazlasında pH 4’ün altına inmiştir  

Ülkemiz topraklarının özellikleri ve verimlilik durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan en 
kapsamlı çalışma, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1980-1991 yılları arasında 
yürütülen “Türkiye Topraklarının Verimlilik Envanteri Projesi” (TOVEP) dir. Bu proje kapsamında 
toprakların temel bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyum durumları ile toprakların 
organik madde, pH, kireç durumları ve tekstür sınıfları incelenmiştir. Bitkilerin gelişmesi için mutlak 
gerekli olan mikro element durumları ise kapsam dışı bırakılmıştır. TOVEP sonuçlarına göre 
topraklarımızın % 96.6’sı orta ve ağır bünyeli, % 81.2’sinde pH 7’nin üzerinde, % 78’inin ise kireçli 
ve çok fazla kireçli olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı araştırma sonuçlarına göre, toprakların % 
91.4’ünde organik madde orta ile çok az, % 65.8’inde bitkiye yarayışlı fosfor çok az ve % 98.2’si ise 
potasyum bakımından yeterli ve çok fazla sınırları arasında olduğu belirlenmiştir.  

Türkiye topraklarının verimlilik durumu konusunda yapılan çalışmada Samsun ili topraklarının 
% 66.5’inin killi-tınlı bünyeli, toprak reaksiyonu bakımından % 40.2’sinin nötr nitelikli olduğu, 
toprakların % 34.9’unun orta, % 23.2’sinin az ve % 22.8’inin de iyi seviyede organik madde içerdiği 
belirlenmiştir. Aynı çalışmada, incelenen toprakların % 53.5’inin az kireçli olduğu ve % 97.9’unun 
tuz içermediği, % 72.5’inin yüksek seviyede yarayışlı potasyum ve % 30.3’ünün az, % 25.7’sinin ise 
çok yüksek seviyede yarayışlı fosfor içerdiği bildirilmektedir (Eyüpoğlu 1999).   

Bu sonuçlara göre gübrelemenin ve gübre kullanımının bilinçli olarak yapılmasının önemi 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, Samsun yöresinde buğday ve çeltik tarımı yapılan 
toprakların bazı kimyasal özellikleri belirlenerek toprakların besin maddesi durumları incelenmiştir. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Araştırmada kullanılan toprak örnekleri, Samsun yöresinde buğday ve çeltik tarımı yapılan 

alanları temsilen; buğday için Vezirköprü, Havza, Kavak ve Merkez ilçeden toplam 55, çeltik için 
Bafra ve Terme ilçelerinden olmak üzere toplam 70 toprak örneği alınmıştır.  

Toprak örnekleri genel kurallara uygun olarak (Jackson 1962), 0-20 cm derinlikten paslanmaz 
çelik kürek ile alınmış ve polietilen torbalara konularak etiketlenmiştir. Toprak örneklerinin suyla 
doygunluk (%), toprak reaksiyonu (pH), toplam tuz (%), kireç (CaC03), organik madde (%), 
yarayışlı fosfor (P2O5) ve yarayışlı potasyum (K2O) kapsamları Tüzüner (1990) tarafından bildirilen 
esaslar dahilinde belirlenmiştir. Araştırma topraklarının bitkiye yarayışlı mikro element (Fe, Cu, Zn, 
Mn) içerikleri ise; topraklar DTPA + TEA ile ekstrakte edildikten (Lindsay ve Norvell 1978) sonra, 
elde edilen süzüklerdeki Fe, Cu, Zn ve Mn miktarları Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi 
(Perkin Elmer AAnalyst 300)’nde okunarak tayin edilmiştir. 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  
3.1. Buğday Tarımı Yapılan Toprakların Özellikleri  

 
Samsun yöresi buğday tarımı yapılan topraklardan alınan örneklerin bazı özelliklerine ait 

laboratuvar analiz değerleri Çizelge 1’de, toprak örneklerinin incelenen özellikler bakımından sınır 
değerlerine göre sınıflandırılması ve % oranları ise Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 1’den de görüleceği gibi buğday tarımı yapılan toprakların suyla doygunluk yüzdesi 
değerleri % 50 ile % 100 arasında değişmekte olup, ortalama % 71’dir. Samsun yöresinde buğday 
tarımı yapılan toprakların büyük bir bölümünü (% 58.2’si) killi bünyeli topraklar oluşturmakta 
(Çizelge 2), % 40.0’ı killi-tınlı ve % 1.8’i ise tınlı bünyeye sahiptir.   

Buğday yetiştirilen toprakların tuzluluk durumu incelendiğinde; toprak örneklerinin toplam tuz 
kapsamlarının % 0.043-% 0.344 arasında değişiklik gösterdiği, örneklerin ortalama toplam tuz 
değerinin ise % 0.093 olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1). Bu durumda Ülgen ve Yurtsever (1995)’in 
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verdiği sınır değerlerine göre, toprakların % 89.1’i tuzsuz, geri kalan % 10.9’unun ise hafif tuzlu 
olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2).  

Samsun yöresinde buğday yetiştirilen toprakların toprak reaksiyonları (pH) 6.57-8.25 arasında 
değişmektedir. Ortalama pH değeri ise 7.66 olarak bulunmuştur (Çizelge 1). Araştırmada ele alınan 
topraklar pH değerlerine göre sınıflandırıldığında (Çizelge 2), % 14.5’i nötr ve     % 85.5’i hafif alkali 
reaksiyonlu olduğu görülmektedir.  

Samsun yöresi buğday tarımı yapılan toprakların kireç kapsamları % 0.2 ile % 32.7 arasında 
geniş bir değişim göstermiş olup, ortalama % 11.0’dır (Çizelge 1). Çizelge 2’den görüleceği üzere 
toprak örneklerinin CaCO3 analiz sonuçları sınıflandırıldığında, toprakların % 32.7’si fazla kireçli, % 
29.1’i orta kireçli, % 25.5’i kireçli, % 9.1’i az kireçli ve % 3.6’sı da çok fazla kireçli sınıfa girdikleri 
belirlenmiştir.  

Toprakların organik madde miktarları % 1.11 ile % 3.89 arasında değişmektedir. Buğday 
yetiştirilen toprakların ortalama organik madde kapsamları ise % 2.44 olarak tespit edilmiştir 
(Çizelge 1). Organik madde miktarı yönünden toprakların % 63.6’sı orta, % 20.0’ı az ve % 16.4’ü iyi 
düzeyde olduğu görülmektedir (Çizelge 2) 

Araştırma topraklarının bitkiye yarayışlı fosfor miktarları 1.3-53.0 kg/da P2O5, yarayışlı 
potasyum miktarı ise 22-232 kg/da K2O arasında değişim göstermiştir (Çizelge 1). Yarayışlı fosfor 
bakımından toprakların sınıflandırmaya göre dağılımları incelendiğinde; % 29.1 çok az, % 27.3’ü 
az, % 12.7’si orta, % 7.3’ü yüksek ve % 23.6’sı çok yüksek sınıfında yer almaktadır. Toprakların 
yarayışlı potasyum kapsamları bakımından değerlendirildiğinde ise, % 3.6’sı orta ve % 9.1’i yeter 
seviyede iken, alınan örneklerin % 87.3’ünde yarayışlı potasyum fazla bulunmuştur (Çizelge 2).  

Çizelge 1’in incelenmesinden anlaşılacağı gibi, toprakların yarayışlı Fe miktarları 2.29-29.95 
ppm arasında değişmektedir. Demir değerleri incelendiğinde, % 1.8’i noksan ve % 3.6’sı noksanlık 
gösterebilir düzeyde iken, toprakların büyük çoğunluğunun (% 94.6’sı) Fe bakımından iyi durumda 
olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2).  

Toprakların yarayışlı Cu miktarları 0.64-4.44 ppm arasında değişmekte olup (Çizelge 1), 
toprakların tamamının yeterli düzeyde Cu içerdiği görülmektedir (Çizelge 2).  

Buğday topraklarının yarayışlı Zn miktarları 0.08-3.95 ppm arasında değişmektedir (Çizelge 
1). Bu bulguya göre Zn miktarları yönünden toprakların % 58.1’i noksan, % 16.4’ü noksanlık 
gösterebilir ve % 25.5’i iyi sınıfına girmektedir (Çizelge 2).  

Yarayışlı Mn miktarları 1.98-66.02 ppm arasında değişen araştırma topraklarının tamamı 
yeterli düzeyde mangan içermektedir (Çizelge 1 ve 2).  
 
3.2. Çeltik Tarımı Yapılan Toprakların Özellikleri  

 
Samsun yöresi çeltik tarımı yapılan topraklardan alınan örneklerin bazı özelliklerine ait 

laboratuvar analiz değerleri Çizelge 3’te, toprak örneklerinin incelenen özellikler bakımından sınır 
değerlerine göre sınıflandırılması ve % oranları ise Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 3’ten de görüleceği gibi çeltik tarımı yapılan toprakların suyla doygunluk yüzdesi 
değerleri % 55 ile % 140 arasında değişmekte olup, ortalama % 96’dır. Samsun yöresinde çeltik 
tarımı yapılan toprakların büyük bir bölümünü (% 74.3’ü) killi bünyeli topraklar oluşturmakta 
(Çizelge 2), incelenen örneklerin % 7.1’i killi-tınlı ve % 18.6’sı ise ağır killi bünyeye sahiptir.  

Çeltik yetiştirilen toprakların tuzluluk durumu incelendiğinde; toprak örneklerinin toplam tuz 
kapsamlarının % 0.035-% 0.199 arasında değişiklik gösterdiği, ortalama toplam tuz değerinin ise  
% 0.095 olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3). Bu durumda Ülgen ve Yurtsever (1995)’in verdiği sınır 
değerlerine göre, toprakların % 90.0’ı tuzsuz, geri kalan % 10.0’ının ise hafif tuzlu olduğu 
görülmektedir (Çizelge 2).  

Samsun yöresinde çeltik yetiştirilen toprakların toprak reaksiyonları (pH) 4.91-8.34 arasında 
değişmekte olup, ortalama pH değeri 7.39 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 3). Araştırmada ele 
alınan topraklar pH değerlerine göre sınıflandırıldığında (Çizelge 2), % 1.4’ü orta asit, % 12.8’i hafif 
asit, % 22.9’u nötr ve % 62.9’u hafif alkali reaksiyonlu olduğu görülmektedir.  

Samsun yöresi çeltik tarımı yapılan toprakların kireç kapsamları % 0.2 ile % 10.7 arasında 
değişim göstermiştir. Alınan örneklerin ortalama kireç kapsamı % 2.5 olmuştur (Çizelge 3). Çizelge 
2’den görüleceği üzere toprak örneklerinin CaCO3 analiz sonuçları sınıflandırıldığında, toprakların 
% 58.6’sı az kireçli, % 25.7’si kireçli ve % 15.7’sinin de orta kireçli sınıfa girdikleri belirlenmiştir.  

Toprakların organik madde miktarları % 0.95 ile % 5.70 arasında değişmektedir. Çeltik 
tarlalarından alınan toprak örneklerinin ortalama organik madde miktarı % 3.80 olarak bulunmuştur 
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(Çizelge 3). Organik madde miktarı yönünden topraklar sınıflandırıldığında (Çizelge 2), toprakların 
% 1.4’ü çok az, % 4.3’ü az, % 21.4’ü orta, % 30.0’ı iyi ve % 42.9’u yüksek düzeydedir.  

Çeltik topraklarının bitkiye yarayışlı fosfor miktarları 0.4-47.9 kg/da P2O5, yarayışlı potasyum 
miktarı ise 20-236 kg/da K2O arasında değişim göstermiştir (Çizelge 3). Yarayışlı fosfor bakımından 
toprakların % 15.7’si çok az, % 18.6’sı az, % 17.1’i orta, % 10.0’ı yüksek ve % 38.6’sı çok yüksek 
sınıfında yer almaktadır. Toprakların yarayışlı potasyum kapsamları değerlendirildiğinde ise, % 
1.4’ü az, % 8.6’sı orta, % 14.3’ü yeter ve % 75.7’si fazla seviyede yarayışlı potasyum ihtiva 
etmektedir (Çizelge 2).  

Çizelge 3’ün incelenmesinden anlaşılacağı gibi, toprakların yarayışlı Fe miktarları 20.40-
214.10 ppm arasında değişmekte olup, toprakların tamamının Fe bakımından iyi düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Çeltik yetiştirilen toprakların yarayışlı Cu miktarları 2.40-14.20 ppm arasında değişmektedir 
(Çizelge 3). Çizelge 2’ye göre ise, toprakların tamamı yeterli düzeyde Cu içermektedir.  

Çeltik topraklarının yarayışlı Zn miktarları 0.20-2.60 ppm arasında değişmektedir (Çizelge 3). 
Bu bulguya göre Zn miktarları yönünden topraklar % 21.4’ü noksan, % 58.6’sı noksanlık 
gösterebilir ve % 20.0’ı iyi sınıfına girmektedir (Çizelge 2).  

Yarayışlı Mn miktarları 10.9-292.5 ppm arasında değişen çeltik topraklarının tamamı yeterli 
düzeyde mangan içermektedir (Çizelge 3 ve 2).  

Samsun yöresinde buğday ve çeltik yetiştirilen toprakların verimlilik durumunu belirlemeyi 
amaçlayan bu araştırma sonuçlarına göre; buğday yetiştirilen toprakların toprak bünyesinin killi-tınlı 
(% 40) ile killi (% 58) arasında değiştiği, hafif alkali reaksiyonlu olduğu, büyük çoğunluğunda (% 90) 
tuzluluk probleminin olmadığı belirlenmiştir. Organik madde yönünden ise yaklaşık % 64’ü orta 
seviyede olan buğday topraklarının % 91’i kireç içermektedir. Çeltik yetiştirilen toprakların % 74’ü 
killi bünyeli ve pH’sı hafif alkalidir. Tuzluluk problemi olmayan çeltik topraklarının, % 59’u az kireç 
içermektedir. Çeltik topraklarının % 73’ünün organik maddesi % 3’ün üzerindedir.   

Toprakların fosfor durumları ise; buğday yetiştirilen toprakların yaklaşık % 44’ü, çeltik 
yetiştirilen toprakların ise % 66’sı bitkiye yarayışlı fosfor miktarı yönünden 6 kg/da P2O5’in üzerinde 
bulunmuştur. Bu bulgulara göre buğday ve çeltik tarımında fosforlu gübre kullanımında gereken 
önemin gösterilmesi ve topraklarda fosfor birikimini önlemek için aşırı fosforlu gübre kullanımından 
kaçınılması gerekmektedir. İncelenen toprakların     % 90-96’sı yeter sınırın üstünde potasyum 
içermekte olup, her iki bitki yetiştiriciliği yapılan toprakların potasyumca bir sorunu 
bulunmamaktadır.  

Samsun yöresi buğday ve çeltik yetiştirilen topraklarda bitkiye yarayışlı Fe, Cu ve Mn 
yönünden bir sorun bulunmamaktadır. Ancak araştırma topraklarının yaklaşık % 75-80’inde çinko 
kritik sınırın altındadır. Yörede mikro element gübrelemesine gereken önemin verilmesi ve 
gübreleme programına özellikle çinkolu gübrelerin bilinçli bir şekilde dâhil edilmesi, bu elementin 
eksikliğinden dolayı bitkisel üretimde verim düşüklüğünün giderilmesinde en uygun çözüm yolu 
olacaktır.  
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Çizelge 1. Samsun yöresinde buğday tarımı yapılan toprakların bazı kimyasal analiz sonuçları 

Örnek alınan yer Yarayışlı Bitkiye yarayışlı 
mikroelementler (ppm)  Örnek 

no 
İlçe  

Köy yada  
mahalle adı 

Suyla  
doy. 
(%) 

Top. 
tuz 
(%) 

pH 
CaCO3 

(%) 

Org. 
Mad. 
(%) (kg/da 

P2O5) 
(kg/da 
K2O) 

Fe Cu Zn Mn 

1 Vezirköprü  66 0.088 7.55 16.1 2.73 4.7 73 5.50 1.72 1.00 7.32
2 Vezirköprü Merkez 82 0.170 7.75 20.0 3.59 16.5 178 9.05 2.47 2.73 7.51
3 Vezirköprü Merkez 71 0.088 7.80 18.8 3.44 3.4 71 13.87 1.59 0.16 7.55
4 Vezirköprü Merkez 82 0.226 7.78 19.1 3.89 8.2 128 10.60 2.99 0.25 10.08
5 Vezirköprü Merkez 82 0.108 7.83 21.2 3.54 2.4 92 6.38 2.96 0.34 9.85
6 Vezirköprü Merkez 77 0.232 7.72 20.4 2.76 2.6 107 5.46 2.93 0.16 7.37
7 Vezirköprü Merkez 77 0.278 7.71 22.4 1.97 4.9 86 5.50 2.05 1.50 5.71
8 Vezirköprü Merkez 77 0.089 7.87 21.5 2.37 2.2 90 6.22 1.39 0.21 7.92
9 Vezirköprü Merkez 77 0.092 7.82 22.3 1.87 2.8 68 5.66 1.29 0.15 7.53

10 Vezirköprü İncesu  50 0.043 7.87 10.1 1.11 6.9 75 5.98 0.69 2.34 3.73
11 Vezirköprü İncesu 55 0.051 7.93 14.8 1.52 2.8 35 8.33 0.75 0.08 6.87
12 Vezirköprü İncesu 77 0.155 7.79 15.6 2.27 2.4 55 6.02 1.48 0.21 10.44
13 Vezirköprü İncesu 77 0.081 8.25 16.4 2.02 1.9 75 7.09 1.63 0.08 6.21
14 Vezirköprü İncesu 71 0.078 7.82 8.6 2.68 3.7 60 7.49 1.42 0.28 7.87
15 Vezirköprü İncesu 77 0.088 7.85 11.7 1.72 3.0 68 5.89 1.57 0.32 7.09
16 Vezirköprü Samuralan  77 0.088 7.89 14.0 2.27 5.4 81 6.10 1.54 0.31 5.34
17 Vezirköprü İncesu  71 0.095 7.81 2.2 1.62 1.9 60 2.29 1.54 1.19 6.80
18 Vezirköprü İncesu 60 0.083 7.75 8.9 1.77 1.7 26 6.09 0.78 0.09 1.98
19 Vezirköprü Narlısaray   66 0.055 7.93 30.7 2.53 5.7 86 2.55 1.69 1.25 7.03
20 Vezirköprü Narlısaray   66 0.056 7.91 32.7 2.32 6.3 77 5.82 1.39 1.74 5.89
21 Vezirköprü Narlısaray   71 0.065 7.95 16.1 2.12 6.8 65 5.66 1.21 0.35 7.12
22 Vezirköprü Narlısaray   71 0.120 8.20 17.0 1.41 3.2 100 5.10 0.99 0.64 6.32
23 Vezirköprü Narlısaray   66 0.071 7.96 24.2 1.87 4.5 92 5.14 0.78 0.99 6.08
24 Vezirköprü Narlısaray   55 0.066 8.00 21.7 2.42 6.9 73 5.14 0.66 0.70 7.76
25 Vezirköprü Narlısaray   88 0.344 7.80 16.3 3.08 9.3 119 5.50 1.18 1.33 9.39
26 Vezirköprü Tepealtı 66 0.067 6.61 1.2 1.82 10.1 22 3.52 1.72 0.47 20.27
27 Havza Ilıca Beldesi 71 0.083 7.71 24.4 2.65 4.7 74 7.68 1.92 0.28 19.40
28 Havza Ilıca Beldesi 71 0.081 7.76 13.7 3.01 8.7 85 11.75 2.08 1.03 17.39
29 Havza Ilıca Beldesi 55 0.046 7.81 6.6 2.02 3.2 38 5.45 0.64 0.21 16.13
30 Havza Ilıca Beldesi 71 0.064 7.88 18.8 2.49 1.9 40 12.23 0.97 0.22 20.92
31 Havza Ilıca Beldesi 55 0.057 7.08 0.3 2.49 9.7 70 12.23 1.78 0.31 34.27
32 Havza Ilıca Beldesi 60 0.077 6.57 0.2 2.23 19.0 45 14.41 1.88 0.45 42.34
33 Havza Ilıca Beldesi 60 0.081 6.85 0.7 2.49 14.6 94 29.95 3.90 1.26 66.02
34 Havza Ilıca Beldesi 66 0.066 7.65 2.7 2.13 1.9 45 8.25 2.55 0.15 19.66
35 Havza Ilıca Beldesi 66 0.073 7.60 1.1 2.54 1.4 47 7.01 1.92 0.18 17.89
36 Havza Ilıca Beldesi 66 0.073 7.46 0.4 2.44 21.2 46 11.52 2.05 0.26 16.63
37 Havza Ortaklar 71 0.077 7.55 2.3 2.88 21.1 181 8.45 1.84 2.75 9.30
38 Havza Ortaklar 71 0.075 7.41 1.2 3.03 13.4 60 7.80 1.75 0.86 8.39
39 Havza Ortaklar 60 0.069 6.91 0.9 2.02 18.3 37 22.56 1.75 0.79 19.93
40 Havza Ortaklar 55 0.049 7.64 5.8 2.02 12.9 90 6.29 1.15 2.11 5.91
41 Havza Şeyhsafi 82 0.088 7.63 5.1 2.53 3.1 84 6.34 2.78 0.19 6.57
42 Havza Şeyhsafi 93 0.090 7.60 3.1 3.13 7.7 110 13.23 3.77 0.39 11.08
43 Havza Şeyhsafi 93 0.089 7.64 3.0 2.98 5.5 79 8.73 3.08 0.29 7.59
44 Havza Şeyhzade 93 0.095 7.67 9.5 1.77 3.9 104 12.67 3.56 0.23 10.53
45 Havza Şeyhzade 100 0.111 7.63 11.9 2.78 53.0 232 11.12 4.44 3.95 9.09
46 Kavak Merkez 60 0.061 7.29 9.7 2.12 21.5 65 17.29 2.14 0.39 20.22
47 Kavak Merkez 60 0.054 7.68 1.6 2.58 13.6 90 12.55 2.14 0.72 14.24
48 Kavak Merkez 60 0.060 7.68 3.5 3.08 13.3 86 9.65 1.90 0.71 15.40
49 Kavak Merkez 60 0.053 7.57 5.4 2.58 47.7 110 15.70 2.32 3.12 14.10
50 Kavak Duraköy 66 0.053 7.76 4.0 2.53 3.7 55 11.96 1.54 0.17 10.20

51 Merkez Yeşilkent 
Beld. 77 0.084 7.67 3.5 2.58 2.5 50 12.28 3.26 0.23 6.00

52 Merkez Kavacık Mah. 82 0.083 7.70 1.1 2.42 1.5 141 18.02 4.41 0.43 14.67
53 Merkez Kavacık Mah. 77 0.085 7.64 5.1 2.88 5.1 77 14.11 4.04 0.61 9.78
54 Merkez Kavacık Mah. 82 0.099 7.62 4.3 2.88 10.8 68 8.77 3.56 1.01 7.82

55 Merkez Yeşilkent 
Beld. 77 0.080 7.80 10.6 2.17 1.3 39 8.37 1.90 0.16 4.94

En düşük  50 0.043 6.57 0.2 1.11 1.3 22 2.29 0.64 0.08 1.98
En yüksek 100 0.344 8.25 32.7 3.89 53.0 232 29.95 4.44 3.95 66.02
Ortalama  71 0.093 7.66 11.0 2.44 8.7 80 9.24 2.03 0.77 12.24
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Çizelge 2. Samsun yöresi buğday ve çeltik yetiştirilen alanlardan alınan toprak örneklerinin sınır 
değerlerine göre sınıflandırılması  

BİTKİLER 

Buğday Çeltik Toprak 
Özellikleri 

Sınır Değeri Değerlendirme 
Örnek 
Sayısı 

% 
Örnek 
Sayısı 

% 

<30 Kumlu --- --- --- ---
30-50 Tınlı 1 1.8 --- ---
50-70 Killi-tınlı 22 40.0 5 7.1
70-110 Killi 32 58.2 52 74.3

Suyla doygunluk  (%) (Ülgen ve 
Yurtsever 1995) 

>110 Ağır Killi --- --- 13 18.6

<0.15 Tuzsuz 49 89.1 63 90.0
0.15-0.35 Hafif tuzlu 6 10.9 7 10.0
0.35-0.65 Orta tuzlu --- --- --- ---

Toplam tuz (%) (Ülgen ve 
Yurtsever 1995) 

>0.65 Çok tuzlu --- --- --- ---

<4.5 Kuvvetli asit --- --- --- ---
4.5-5.5 Orta asit --- --- 1 1.4
5.5-6.5 Hafif asit --- --- 9 12.8
6.5-7.5 Nötr  8 14.5 16 22.9
7.5-8.5 Hafif alkali 47 85.5 44 62.9

pH (Ülgen ve Yurtsever 1995) 

>8.5 Kuvvetli alkali  --- --- --- ---

<1.0 Az kireçli 5 9.1 41 58.6
1.0-5.0 Kireçli 14 25.5 18 25.7
5.0-15.0 Orta kireçli 16 29.1 11 15.7
15.0-25.0 Fazla kireçli 18 32.7 --- ---

Kireç (%) (Ülgen ve Yurtsever 
1995) 

>25.0 Çok fazla kireçli 2 3.6 --- ---

<1.0 Çok az --- --- 1 1.4
1.0-2.0 Az 11 20.0 3 4.3
2.0-3.0 Orta 35 63.6 15 21.4
3.0-4.0 İyi 9 16.4 21 30.0

Organik madde (%) (Ülgen ve 
Yurtsever 1995) 

>4.0 Yüksek -- --- 30 42.9

0-3 Çok az 16 29.1 11 15.7
3-6 Az 15 27.3 13 18.6
6-9 Orta 7 12.7 12 17.1
9-12 Yüksek 4 7.3 7 10.0

Yarayışlı fosfor  (kg P2O5 /da) 
(Ülgen ve Yurtsever 1995) 

>12 Çok yüksek 13 23.6 27 38.6

0-20 Az --- --- 1 1.4
20-30 Orta 2 3.6 6 8.6
30-40 Yeter 5 9.1 10 14.3

Yarayışlı potasyum (kg K2O/da) 
(Ülgen ve Yurtsever 1995) 

>40 Fazla 48 87.3 53 75.7

2.5> Noksan 1 1.8 --- ---
2.5-4.5 Noksanlık gösterebilir 2 3.6 --- ---Yarayışlı Fe (ppm) (Lindsay ve 

Norvell 1978) 
4.5< İyi 52 94.6 70 100

0.2> Yetersiz --- --- --- ---Yarayışlı Cu (ppm) (Lindsay ve 
Norvell 1978) 0.2< Yeterli 55 100 70 100

0.5> Noksan 32 58.1 15 21.4
0.5-1.0 Noksanlık gösterebilir 9 16.4 41 58.6Yarayışlı Zn (ppm) (Lindsay ve 

Norvell 1978) 
1.0< İyi 14 25.5 14 20.0

1> Yetersiz --- --- --- ---Yarayışlı Mn (ppm) (Lindsay ve 
Norvell 1978) 1< Yeterli 55 100 70 100
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Çizelge 3. Samsun yöresinde çeltik tarımı yapılan toprakların bazı kimyasal analiz sonuçları 

Örnek alınan yer Yarayışlı Bitkiye yarayışlı mikroelementler 
(ppm) Örnek 

no 
İlçe  

Köy yada  
mahalle adı 

Suyla  
doy. 
(%) 

Top. 
tuz 
(%) 

pH 
CaCO3 

(%) 

Org. 
Mad. 
(%) 

(kg/da 
P2O5) 

(kg/da 
K2O) 

Fe Cu Zn  Mn 

1 Bafra Altınay  105 0.096 7.70 0.8 3.55 5.6 82 70.15 5.27 0.58 16.3
2 Bafra Altınay   105 0.096 7.69 0.7 3.99 5.9 92 82.95 5.61 0.66 14.8
3 Bafra Altınay  88 0.096 7.55 0.4 2.89 18.6 120 129.85 6.19 0.87 25.6
4 Bafra Altınay  110 0.115 7.68 0.6 3.77 8.8 74 194.80 6.34 0.86 23.9
5 Bafra Altınay  88 0.090 7.81 0.7 3.33 40.3 123 127.50 8.73 2.48 25.4
6 Bafra Altınay  110 0.115 7.94 1.0 4.05 5.2 99 66.83 8.35 0.46 10.9
7 Bafra Altınay  110 0.150 7.78 1.0 5.70 6.5 86 87.67 7.20 0.68 23.4
8 Bafra Altınay  120 0.115 7.78 1.5 5.53 5.3 88 85.30 6.94 0.79 26.3
9 Bafra Altınay  85 0.075 7.97 3.5 2.73 6.5 88 99.55 7.59 0.61 19.5

10 Bafra Altınay  100 0.105 7.75 0.9 3.77 13.3 75 94.30 6.38 1.05 20.8
11 Bafra Altınay  110 0.096 7.81 1.4 4.32 17.4 97 131.70 6.48 1.79 17.7
12 Bafra Şirinköy  100 0.124 7.91 6.7 3.39 3.5 97 44.08 7.05 0.51 25.8
13 Bafra Şirinköy  130 0.155 7.87 4.2 4.65 6.7 97 64.46 7.36 0.66 36.4
14 Bafra Şirinköy  130 0.176 7.71 1.0 5.53 6.3 91 96.70 8.16 0.93 40.6
15 Bafra Şirinköy  140 0.192 7.75 0.9 5.53 9.7 92 109.95 6.87 0.85 76.4
16 Bafra Şirinköy  130 0.098 7.83 0.9 5.59 34.4 236 103.30 6.45 2.15 18.0
17 Bafra Şirinköy  120 0.120 7.83 2.1 3.33 10.4 102 99.55 6.64 0.69 70.6
18 Bafra Şirinköy  135 0.143 7.82 2.6 5.09 5.8 99 67.30 7.49 0.75 38.0
19 Bafra Şirinköy  140 0.147 7.81 1.9 5.31 4.7 105 59.25 6.81 0.63 18.1
20 Bafra Şirinköy  140 0.155 7.87 1.7 5.64 11.5 102 95.75 7.29 0.77 63.8
21 Bafra Şirinköy  140 0.106 7.90 3.1 5.04 5.2 91 55.45 7.79 2.18 34.0
22 Bafra Karpuzlu  66 0.058 7.93 10.7 1.32 7.7 29 20.42 2.93 0.39 11.3
23 Bafra Karpuzlu  66 0.062 7.97 10.7 2.11 16.2 39 41.70 4.74 0.48 13.9
24 Bafra Karpuzlu  55 0.068 7.99 10.4 1.43 8.8 29 36.96 2.66 0.19 18.1
25 Bafra Karpuzlu  55 0.074 7.96 10.3 0.95 8.8 32 39.33 3.03 0.36 19.9
26 Bafra Karıncak  66 0.069 7.89 9.5 2.17 14.0 40 86.73 6.22 0.57 36.3
27 Bafra Karıncak  88 0.170 7.81 10.0 3.01 11.4 86 137.44 10.87 1.12 67.0
28 Bafra Karıncak  82 0.150 7.74 2.8 3.17 22.5 113 91.47 10.46 0.87 50.9
29 Bafra Karıncak  82 0.105 7.83 2.4 2.96 25.3 105 100.94 12.25 1.28 55.4
30 Bafra Karıncak  88 0.127 7.70 2.2 2.69 14.5 119 88.62 11.57 1.48 47.6
31 Bafra Koşuköyü 77 0.114 7.83 10.0 2.32 13.4 66 30.33 3.63 0.69 19.4
32 Bafra Koşuköyü 82 0.096 7.88 5.9 3.96 32.7 173 57.82 5.48 0.86 19.2
33 Bafra Koşuköyü 77 0.080 7.85 3.6 2.91 8.7 68 45.97 5.82 0.41 24.2
34 Terme  Kabalı  116 0.129 7.84 0.4 2.96 12.7 133 78.67 8.17 0.58 28.6
35 Terme  Kabalı  116 0.114 7.23 0.4 3.38 9.9 62 137.70 11.74 0.62 50.9
36 Terme  Hüseyinmescit  77 0.082 7.11 0.2 2.75 29.4 29 135.54 9.6 0.74 43.6
37 Terme  Hüseyinmescit  77 0.096 6.71 0.5 2.80 10.4 38 50.23 6.39 0.67 36.8
38 Terme  Hüseyinmescit  71 0.077 7.37 0.8 2.22 4.1 20 22.75 4.21 0.68 47.4
39 Terme  Hüseyinmescit  77 Eseri 4.91 0.2 2.64 1.3 21 76.77 2.66 0.55 150.2
40 Terme  Hüseyinmescit  88 0.066 5.74 0.3 4.75 1.1 26 197.88 14.23 1.17 64.0
41 Terme  Hüseyinmescit  88 0.070 6.20 0.6 5.12 1.2 31 150.71 13.29 1.03 54.7
42 Terme  Hüseyinmescit  82 0.042 6.09 0.5 3.54 2.0 22 167.77 7.64 1.08 63.5
43 Terme  Hüseyinmescit  82 0.055 6.28 0.4 3.38 1.8 33 143.12 10.33 0.73 68.3
44 Terme  Cumhuriyet M. 82 0.088 7.48 0.2 2.85 47.9 45 119.43 9.52 0.64 17.6
45 Terme  Cumhuriyet M. 88 0.096 7.30 0.5 3.54 31.0 38 132.70 13.42 0.89 38.8
46 Terme  Cumhuriyet M. 93 0.087 7.31 0.4 3.91 8.7 37 118.84 12.58 0.73 50.9
47 Terme  Cumhuriyet M. 93 0.101 6.59 0.6 2.91 24.4 66 103.31 8.44 0.99 45.9
48 Terme  Cumhuriyet M. 93 0.077 6.96 0.4 3.22 12.6 39 164.45 9.52 0.73 52.2
49 Terme  Cumhuriyet M. 66 0.059 7.79 7.3 1.27 3.7 40 29.38 2.39 0.59 11.8
50 Terme  Cumhuriyet M. 93 0.103 7.77 0.8 3.49 25.2 46 112.79 8.51 0.83 37.3
51 Terme Cumhuriyet M. 116 0.188 7.25 0.6 4.01 17.9 42 143.60 11.24 0.87 67.3
52 Terme  Cumhuriyet M. 110 0.199 7.62 0.7 4.07 18.5 55 102.37 10.83 0.69 28.2
53 Terme Özyurt köyü 93 0.059 8.02 4.3 3.59 7.6 55 61.70 9.40 0.30 35.9
54 Terme Özyurt köyü 110 0.060 7.91 4.0 3.85 3.9 45 54.50 8.10 0.30 28.3
55 Terme Özyurt köyü 100 0.110 8.11 5.5 4.21 17.6 69 79.30 8.40 2.60 30.5
56 Terme Özyurt köyü 110 0.111 8.34 5.0 4.93 9.8 40 85.20 9.10 0.30 30.1
57 Terme Özyurt köyü 93 0.100 7.97 3.9 5.66 18.2 45 117.00 10.70 1.00 30.5
58 Terme Özyurt köyü  93 0.088 7.78 3.5 4.31 31.8 45 116.00 10.40 0.50 32.3
59 Terme Cumhuriyet M. 93 0.056 6.59 0.5 5.04 8.2 56 198.20 10.80 0.70 44.0
60 Terme Şıhlı köyü  100 0.042 6.68 0.5 4.42 4.8 55 130.80 13.30 1.70 54.3
61 Terme Şıhlı köyü  110 0.058 6.97 0.7 4.36 5.9 60 103.10 12.10 1.10 32.3
62 Terme Yukarıköybucağı  88 0.040 6.76 0.6 4.42 0.7 54 144.70 12.80 0.40 70.5
63 Terme Yukarıköybucağı  82 0.039 6.13 0.4 4.78 1.2 55 163.50 13.10 0.50 62.4
64 Terme Yukarıköybucağı  88 0.035 5.61 0.3 4.21 1.1 48 165.50 5.30 0.60 153.9
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Çizelge 3. (devamı) 

Örnek alınan yer Yarayışlı Bitkiye yarayışlı 
mikroelementler (ppm) 

Örnek 
no 

İlçe  
Köy yada  

mahalle adı 

Suyl
a  

doy. 
(%) 

Top. 
tuz 
(%) 

pH 
CaCO3 

(%) 

Org. 
Mad.
(%) 

 
(kg/da
P2O5) 

 (kg/da 
K2O) 

Fe Cu Zn  Mn 

65 Terme Yukarıköybucağı  88 0.040 5.61 0.3 3.18 0.4 50 111.00 3.40 0.30 292.5 
66 Terme Yukarıköybucağı  88 0.041 6.35 0.4 5.35 1.8 48 158.60 13.90 0.60 78.5 
67 Terme Yukarıköybucağı  82 0.040 6.14 0.4 5.19 1.6 66 214.10 8.00 0.80 88.0 
68 Terme Elmalık Mah. 90 0.056 7.37 0.6 4.62 12.4 60 143.70 12.20 0.50 53.8 
69 Terme Elmalık Mah. 90 0.055 7.48 0.6 5.14 15.9 50 115.00 12.30 0.90 43.1 
70 Terme Gölyazı köyü  88 0.077 7.57 0.6 3.85 18.8 50 125.00 8.70 0.50 47.6 

En düşük  55 0.035 4.91 0.2 0.95 0.4 20 20.40 2.40 0.20 10.9 
En yüksek 140 0.199 8.34 10.7 5.70 47.9 236 214.10 14.20 2.60 292.5 
Ortalama  96 0.095 7.39 2.5 3.80 12.0 69 103.10 8.30 0.80 45.7 

 
Kaynaklar 
 
Anonymous (2006) Türkiye İstatistik Yıllığı 2005. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, 

Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 3009, Ankara.  
Eyüpoğlu F (1999) Türkiye Topraklarının Verimlilik Durumu. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araş. Ens. Yayınları, Genel Yayın No: 220, Teknik Yayın No: T-
67, Ankara, s.122.  

Jackson MC (1962) Soil Chemical Analysis, Prentice Hall. Inc. Eng. Cliff. USA. 
Lindsay WL, Norvell WA (1978) Development of a DTPA Soil Test For Zinc, İron, Manganese and 

Copper, Soil Sci., Soc. Am. J. 42:421-428.  
Sarımehmet M, Ural N (1989) Çayda gübreleme sorunları ve çözümleri. Panel s 49-59. Çaykur 

yayını No 13. A. Ü. Basımevi, Ankara. 
Tüzüner A (1990) Toprak ve Su Analiz Labaratuvarları El Kitabı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı Köy Hiz. Genel Müd., Ankara, 375 s.  
Ülgen N, Yurtsever N (1995) Türkiye gübre ve gübreleme rehberi. Toprak ve Gübre Araştırma 

Enstitüsü Yayınları, Genel yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, Ankara. 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 

 

 899

Serin İklim Tahıllarında Görülen Virüs Hastalıkları 
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Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 
 
Özet 

 
Virüs hastalıkları genellikle diğer hastalık etmenlerinden farklı belirtilere yol açarlar. Diğer virüs 

hastalıklarının belirtilerini (sebze, meyve) birbirinden kolaylıkla olmazsa bile ayırmak mümkündür. Ancak,  bir 
çok hububat  virüs hastalığı benzer belirtiler oluşturur ve bunları birbirinden ayırt etmek çok zordur. Hatta 
hububat virüs hastalıklarının belirtileri bir çok patojen ve patojen olmayan hastalıkların belirtisi ile karıştırılabilir. 
Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda, yakın zamana kadar virüs hastalığı olarak bilinen bazı hastalıkların 
virüs kaynaklı olmadığının tespit edildiği, virüs hastalığı olarak bilinen bazı hastalıkların da henüz sebebinin 
bilinmediği ortaya konmuştur. Serin iklim tahıl virüsleri % 90’ lara varan ürün kayıplarına sebep olmaktadır. 
Bugün dünyada hububatlarda yaklaşık olarak 50 virüs ve benzeri etmenin varlığı saptanmıştır. Bunlardan 
yaklaşık 32 tanesi serin iklim tahıllarında doğal olarak yer almaktadır. Bu virüsler özellikle soğuk iklim 
kuşağındaki ülkelerinde ciddi ürün kayıplarına sebep olmuştur. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar çok 
sınırlı kalmış ve şimdiye kadar yapılan çeşitli çalışmalarda, serin iklim tahıllarında 10 farklı virüsün varlığı 
bildirilmiştir. Bu virüslerin özellikle iklimin vektörler için uygun olduğu yıllarda, ülkemizin bazı bölgelerinde, 
zaman zaman epidemi yaptığı rapor edilmiştir. Bu makalede, ülkemizde bugüne kadar yapılmış çalışmalar 
ışığında, ülkemizde serin iklim tahıllarında zaman zaman değişik bölgelerden gelen virüs şikayetlerinin 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hububat, Virüs, Patojen olmayan hastalıklar 
 
Abstract 

 
Plant virus diseases’ symptoms are different from those of the other causal agents. Meanwhile, while 

symptoms of virus diseases of vegetable, fruit and ornamental can be distinguished from each other, most of 
he cereal virus diseases causes resemble symptoms with each other. In addition, they cause similar 
symptoms to those of nutritional or other nonparasitic disorders. In the recent studies, some suspected viral 
diseases have proved to have nonviral causes. Some disorders, known as virus diseases have been still 
unknown.  Small grain cereal viruses cause yield losses up to 90 %. Until now, approximately 50 virus and 
virus like agents have been detected in the world. 32 out of them have infected small grain cereals naturally. 
These viruses are more infectious in countries having cold climate. Studies on this subject have been very 
restricted in Türkiye and so far, ten small grain cereal viruses have been detected. There are some records 
that these viruses cause epidemy occasionally in some regions of Türkiye during appropriate climate 
conditions on their vectors. In this review, we try to evaluate some virus suspicious samples and complains 
coming from provinces depend on the previous studies conducted in Türkiye.  

 
Key Words: Cereal, Virus, Non-pathogen disorder 
                
1. Giriş 

 
Dünya Gıda Örgütünün (FAO) 2003 verilerine göre dünyada yaklaşık 1 milyar 970 milyon ton 

tahıl üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin 701 milyon tonunu buğday ve arpa oluşturmaktadır. Buğday 
ve Arpa (Triticum), buğdaygiller (Poaceae) familyasından olup, bütün dünyada en fazla üretilen ve 
tüketilen hububat çeşitleridir. Günümüzde dünya nüfusu, günlük enerji gereksiniminin %60’dan 
fazlasını hububattan özellikle de buğday ve arpa’dan sağlamaktadır. 

Ülkemizde tarla bitkileri içerisinde tahıllar %78 ekim alanı ve % 55 üretim miktarı ile birinci 
sırada bulunmaktadır. Serin iklim tahılları ise 30.5 milyon tonluk tahıl üretiminin yaklaşık 27.8 
milyon tonunu oluşturmaktadır. Serin iklim tahılları içerisinde, 19 milyon tonluk üretim ile buğday 
birinci sırada, 8.1 milyon tonluk üretim ile arpa ikinci sırada yer almaktadır. Serin iklim tahılları 
üretiminde dünyada 10. sırada yer alan ülkemizin dünya üretimindeki payı % 3 civarındadır.  
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Yaklaşık 27 milyon ha’lık tarım ekiliş alanından 12.5 milyon ha ekiliş alanına sahip olan 
buğday ve arpa, en çok İç Anadolu bölgesinde yetişmektedir. Bu nedenle bölge "Türkiye’nin Tahıl 
Ambarı" olarak da anılmaktadır. Buğday ve arpa toplumumuzun beslenmesinde başta gelen 
ekmek, bulgur, makarna vb. gibi çeşitli ürünlerin hammaddesini oluşturmakta ve bütün illerimizde 
yetiştirilmektedir (Anonymous, 2003).  

Tahılların verimi iklim, toprak koşulları, uygulanan tarım tekniği ile hastalık ve zararlılara bağlı 
olarak yıldan yıla değişmektedir. Bu ürünlerin verimini etkileyen zararlı organizmalardan biri de 
virüslerdir. Virüsler tahıllarda latent olarak yer alabildiği gibi ölümcül hastalıklara da yol açabilirler. 
Bu virüslerin çoğu serin iklim virüsleridir ve 10-25 ºC derecede faaliyet gösterirler. Bu yüzden 
özellikle dünyanın soğuk iklim kuşağındaki bölgelerde ciddi ürün kayıplarına sebep olmaktadır. 
Tahıl virüslerinin tahıllardaki en genel belirtileri, cüceleşme, aşırı kardeşlenme, yapraklarda değişik 
ölçülerde çizgi ve lekelenmeler, kloroz ve nekrozdur. Virüsler serin iklim tahıllarında % 10 dan 
%90’lara varan ürün kayıplarına sebep olabilmektedir (Zillinsky, 1983; Wiese 1991). 

Bu derlemede, ülkemizde serin iklim tahıl alanlarında görülen virüs hastalıklarının önemi, 
şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir. Ayrıca 
ülkemizde varlığı bilinen virüs hastalıklarının diğer etmenlerin belirtileri ile olan benzerlikleri ve olası 
kontrol metotları ele alınmıştır. 
 
2. Serin iklim Tahıl Virüslerinin Ülkemiz Açısından Önemi 

 
Bitki virolojisinde, 1950’li yıllara kadar diğer bitki virüsleri çok daha iyi bilinmesine rağmen, 

buğday mozaik virüsü (Wheat soil borne mosaic furovirus, SBWMV) dışında serin iklim tahıllarında 
hastalık yaptığı bilinen çok az virüs vardı. Bugün yaklaşık olarak serin iklim tahıllarında 50 virüs ve 
benzeri etmenin varlığı saptanmıştır. Bunlardan yaklaşık 32 tanesi serin iklim tahıllarında doğal 
olarak yer almaktadır.  

Hububat virolojisi dinamik ve değişken bir bilimdir. Bu alanda daha birçok virüs ve viroid 
tanımlanmayı beklemektedir. Bununla beraber, birçok virüs ve viroid’den kaynaklandığı düşünülen 
hastalıkların nedeni virüs ve benzeri etmenler olmayabilmektedir. Bu hastalıklar, paraziter olmayan 
nedenlerden ve tam tersi paraziter olmadığı düşünülen hastalıklar da virüs ya da virüs benzeri 
etmenlerden kaynaklanabilir (Wiese, 1991). Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda, yakın zamana 
kadar virüs hastalığı olarak bilinen, aster yellow gibi bazı hastalıkların virüs kaynaklı olmadığının 
tespit edildiği ve virüs hastalığı olarak bilinen, Wheat striate mosaic ve Wheat spot mosaic gibi bazı 
hastalıkların da henüz sebebinin bilinmediği ortaya konmuştur. Yine farklı virüs hastalıkları olarak 
bilinen Wheat spindle streak mosaic virüs (WSSMV) ve Wheat yellow mosaic virüs (WYMV) gibi 
bazı virüslerin aynı virüsün ırkları olduğu yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Yine yapılan 
çalışmalarda serin iklim tahıllarının en önemli virüs hastalıklarından biri olan Barley yellow dwarf 
virüs (BYDV) hastalığının birbiriyle ilişkili komplex virüs ırkları tarafından oluşturulduğu tespit 
edilmiştir (Wiese, 1991). 

Ülkemizde serin iklim tahıl virüsleri konusunda yapılan çalışmaların çok sınırlı kaldığı 
görülmektedir. Bu konuda ilk çalışmalar 1970’li yıllarda başlamış, son yıllarda özellikle de Trakya 
bölgemizde konu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. (Bremer 1971, 1974, Makkouk et al. 1996, Köse 
and Ertunç 1999, Köklü 2004, İlbağı et al. 2005).Yapılan bu çalışmalarda, ülkemizde serin iklim 
tahıllarında 10 farklı virüsün varlığı bildirilmiştir (Barley stripe mosaic hordeivirus, Barley yellow 
dwarf luteovirus, Barley yellow striate mosaic cytorhabdovirus, Brom mosaic bromovirus, Cereal 
yellow dwarf polerovirus, Oat necrotic mottle virus, Soilborne wheat mosaic furovirus, Wheat dwarf 
monogeminivirus, Wheat streak mosaic tritimovirus, Wheat striate mosaic virus) (Akbaş ve ark. 
2005). Bu virüslerden BYDV, WSBMVve WSMV ülkemizde en yoğun bulunan serin iklim tahıl 
virüsleri olmuştur. Bu virüslerin ülkemizin bazı bölgelerinde vektör yoğunluğuna bağlı olarak zaman 
zaman epidemi yaptığı gözlenmiştir. Özellikle de BYDV’nin 2000-2002 yılları arasında Orta 
Anadolu ve Marmara bölgelerimizde epidemi yaptığı gözlenmiştir.  

Diğer ürünlerde hastalık yapan birçok virüsün (sert çekirdekli meyvelerde-şarka; kabakgillerde, 
baklagillerde, domatestr; çeşitli mozaik virüsleri, yoncada; yonca mozaik, elma, fındık ve gülde; 
elma mozaik, pancarda; rhizomania) belirtilerini ayırmak mümkün olmasına rağmen, bir çok 
hububat virüs hastalığının belirtisini birbirinden ve diğer hastalık belirtilerinden ayırt etmek çok 
zordur. Bu yüzden hububatta hastalık yapan virüslerin belirtilerinin makroskobik olarak tespiti çok 
ciddi tecrübe gerektirmektedir. Özellikle BYDV’ nin belirtileri kuraklık ve besin maddesi 
noksanlıkları ile, WSBMV’nin belirtileri besin maddesi noksanlıkları, herbisit zararı ve diğer 
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hastalıklar ile, BSMV’nin belirtileri Helminthosporium gramineum adlı fungus hastalığının belirtileri 
ile, WYMV’nin belirtileri de WSBMV’nin belirtileri ile benzerlik göstermektedir (Zillinsky.,1983; 
Wiese.,1991; Murray, et al.,1998). 

Serin iklim tahıllarında hastalık yapan virüsler genellikle serin iklim virüsleridir ve 10-25 °C 
derecede faaliyet gösterirler. Bu yüzden özellikle dünyanın soğuk iklim kuşağındaki bölgelerde etkili 
olmaktadırlar. Özellikle ülkemiz için önem arz eden WSMV, BYDV ve WSBMV gibi virüsler, soğuk 
kış aylarından sonra serin geçen bahar aylarında vektör populasyonuna da bağlı olarak buğday ve 
arpa alanlarında kendini göstermektedir. Bu virüslerin oluşturduğu hastalıkların şiddeti ilkbaharda 
havaların sıcak gitmesiyle azalmaktadır (Murray, et al.,1998).  

Serin iklim tahıl virüsleri yaprak bitleri, kırmızı örümcekler gibi vektör böcekler ve funguslar ile 
taşınmaktadır. Bu virüslerin çok azı (BSMV ve WSMV) tohumla taşınmaktadır. Ülkemizde soğuk 
kışlar ve sıcak yazlar vektör böcek populasyonlarını büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. Ülkemizde 
tahıl alanlarında böceklerin en yoğun olduğu dönemler, sonbaharda tahılların ekiminden önceki 
dönem ile ilkbaharda başak bağlama dönemleridir. Bu yüzden ülkemizde vektör böcekler ile 
taşınan, WSMV ve BYDV gibi virüs hastalıkları enfeksiyon yapmalarına rağmen ciddi ürün 
kayıplarına neden olmamaktadır (Bremer, et al., 1975). WSBMV gibi funguslar ile taşınan 
virüslerde sonbahar enfeksiyonu çok tehlikeli olmasının aksine ilkbahar enfeksiyonu hastalığın 
gelişimi için yeterli zaman olmadığından çok tehlikeli değildir. Bu virüs özellikle kışlık buğdaylar için 
çok tehlikelidir. Sonbaharda erken ekim bu virüsün enfeksiyon oranını ve şiddetini artırmaktadır. Bu 
tür virüslerin zarar oranı toprak nemi ve toprak sıcaklığı ile yakından ilişkilidir. Ağır yapılı ve drenajı 
zayıf olan topraklarda enfeksiyon daha fazla olmaktadır (Murray, et al.,1998). 

Dolayısıyla ülkemizde erken ekim yapılmış buğday ve arpalarda, ilkbahar mevsiminde iklim 
koşullarının (sıcaklık-nem) virüs ve vektörleri için uygun olduğu yıllarda virüs hastalıkları epidemi 
yapabilmektedir. İlkbaharda iklim şartlarının uygun olmadığı yıllarda ise virüs bir şekilde ürüne 
bulaşmış olsa bile hastalık oluşturamamaktadır. Bu durumda üründe virüs bulunabilir, ancak zaman 
zaman ülkemizin çeşitli yörelerinden gelen (Çankırı, Karaman, Konya, Kastamonu ve Trakya) ve 
diğer başka sorunlardan (kuraklık, soğuk vb.) kaynaklanan hastalık belirtileri, bitkide bulunan 
virüslere atfedilemez.   

 
3. Ülkemizde Yapılması Gereken Çalışmalar 

 
Ülkemizde konu ile ilgili olarak şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar, daha çok teşhis ağırlıklı 

olmuştur. Bunların yanında WSBMV ve BYDV’ye karşı dayanıklılık çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 
bu çalışmalarda, Ak 702 ve Zincirli gibi bazı buğday çeşitlerinin WSBMV’ye karşı dayanıklı olduğu 
rapor edilmiştir (Bremer 1971, 1974, Makkouk et al. 1996, S. Kurçman 1981, Köse and Ertunç 
1999, Köklü 2004, İlbağı et al. 2005).  

Yukarıda da bahsedildiği gibi, serin iklim virüslerinin kendilerine has özelliklerden dolayı, 
ülkemizde son yıllarda serin iklim tahıllarında özellikle de buğdaylarda ortaya çıkan virüs 
tespitlerinin ve şüphelerinin gerçekten virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya koymak için 
çok detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu tür durumlarda sorunun virüs enfeksiyonundan 
kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi için, tespit edilen virüsler ve vektörleri ile ilgili detaylı 
survey çalışmaları yapılmalıdır. 

Aynı zamanda bölgenin iklim verilerinin, uygulanan tarımsal işlemlerin, münavebe 
uygulanmışsa hangi bitkilerin kullanıldığı, nadasa bırakılıp bırakılmadığı gibi detaylı bilgilerin temin 
edilmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde serin iklim tahıllarında bulunan virüs hastalıkları mücadelesinde öncelikli olarak 
dayanıklı çeşitlerin kullanılması gerekmektedir. Vektör böcekler ile taşınan BYDV gibi virüslerin 
mücadelesinde, vektör böcekler ile mücadele üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Bu çerçevede 
özellikle yaprak bitlerinin tahmin ve uyarı sistemleri konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle 
yaprak bitlerinin populasyon yoğunluğu ve göçleri önceden tahmin edilerek kimyasal uygulama 
zamanında yapılmalıdır. Fungus vektörleriyle taşınan WSBMV ve Barley yellow mosaic virüs 
(BYMV) gibi virüslerin mücadelesinde, vektör funguslar ile mücadele olanakları veya alternatif 
mücadele yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü bunların geniş alanlarda 
mücadelesinin yapılması çok zordur. Bu yüzden bu virüslerin sonbahar enfeksiyonunu engellemek 
için geç ekim uygulaması yapılmalıdır. Aynı zamanda, tarlada su drenajının iyi yapılması ve ağır 
yapılı topraklarda önceden tedbir alınması gerekmektedir. Bu tür virüslerde enfeksiyonun toprak 
sıcaklığı ve toprak nemi ile yakından ilişkisi vardır. Geç ekim sonbahar enfeksiyonunu engellediği 
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için bu tür virüslerle mücadelede önemlidir. Vektör fungusun konukçusu olmayan bitkiler ile uzun 
süreli münavebe uygulaması virüsün toprakta varlığını sınırlandırmaktadır. WSMV veBSMV gibi 
tohum ile taşınan bazı virüslerin kontrolü için sertifikalı temiz tohum kullanılmalıdır. Yabancı otlar ile 
mücadele edilmeli ve konukçu olmayan bitkiler ile münavebe uygulanmalıdır. (Murray, et al.,1998; 
Roger et al. 2005; Akbaş ve ark., 2005). 
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Sulu Koşullarda Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Yaprak Özellikleri İçin 
Genotipik Farklılıkların Belirlenmesi 

 
 

Gülcan KINACI Zekiye BUDAK İmren KUTLU 
Pınar TARHAN Canseri BOZKUŞ Fatma GÜNDÜZ 
Nihal TAVAS Berna Nur GICI Engin KINACI 

 
 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir 
 
Özet 
 

Bu çalışmanın amacı, bayrak yaprağı ile verim öğeleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 2005-2006 
yetiştirme sezonunda, 10 buğday genotipi üzerinde bitki boyu, başak boyu, bayrak yaprağı uzunluğu ve 
genişliği, bayrak yaprak alanı, kılçık uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane 
ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve hasat indeksi incelendi. Başak uzunluğu, bayrak yaprak 
uzunluğu ve eni, bayrak yaprak alanı ve kılçık uzunluğu, verim öğelerini önemli oranda etkilemiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre, Demir 2000, Konya 2002 ve Albena diğer çeşitlerden daha geniş bayrak yaprak alanına ve 
hasat indeksine sahip olarak bulunmuştur. Bayrak yaprak alanı ile başakta tane ağırlığı arasındaki korelasyon 
değeri Demir 2000’de 0,98, Konya 2002 ve  Albena’da 0,90 olarak bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Bayrak yaprak alanı, Genotipik varyasyon 
 

Determination of Genotypic Differences for Leaf Charecteristics in Bread 
Wheat Cultivars Under Irrigated Conditions 

 
Abstract 
 

The objective of the study was to determine the relation between leaf and yield components. Ten wheat 
genotypes were studied during 2005-2006 growing season.. Measurements were taken from ten plant were 
plant height, spike lenght, flag leaf lenght and width, flag leaf area, awn lenght, spikelets number per spike, 
thousand kernel weight, hectoliter weight and harvest index. Ear lenght, flag leaf lenght, flag leaf widht, flag 
leaf area and awn lenght were influenced the yield components significantly. According to results obtained 
Demir 2000, Konya 2002 and Albena had more flag leaf area and harvest index than other varieties. The 
correlations between flag leaf area and grain weight per spike were 0,98, 0,90 and 0,90 for Demir 2000, 
Konya 2002 and Albena respectively. 
 
Key Words: Wheat, Flag leaf area, Genotypic variation 
 
1. Giriş 

 
Tahıllarda yapraklar, fotosentez olayının gerçekleştirildiği ve asimilatların yapıldığı organlardır. 

Kışlık buğdaylarda yaprak gelişmesinin hızlı olması yabancı otlarla rekabet gücünü, su kullanım 
etkinliğini ve tane verimini artırmaktadır (Rbetzke ve ark, 2004). Daha fazla yaprak alanı ışıktan 
yararlanmayı artırarak bitki büyüme oranını, biyokütleyi ve özellikle vejetasyon periyodunun kısa 
olduğu yerlerde geç ekilen buğdaylarda, tane verimini artırır (Regan ve ark. 1997). 

Buğdayda bayrak yaprağının görünmesi buğdayın kın devresinde olduğunu gösteren bir 
özelliktir. 

Thorne’a (1966) başaklanmadan sonra sap ve köklerde depolanmış şekerin çok azının 
kaybolduğunu ve bunun gelişmekte olan tohuma karbonhidrat taşınmadığı anlamına geldiğini ileri 
sürmüştür. Watson ve arkadaşları (1958), 3 arpa çeşidinde yürüttükleri çalışmada tane verimini 
büyük ölçüde başaklanma sonrası bayrak yaprağın ve başağın yaptığı fotosentezin belirlediğini 
ifade etmişlerdir. 

Bu çalışma ile Orta Anadolu Bölgesi için geliştirilmiş 10 buğday çeşidinde yaprak özellikleriyle 
verim ve verim özellikleri arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. 
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2. Materyal ve Yöntem 
 
2005–2006 üretim sezonunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma 

tarlasında yürütülen bu çalışmada; 10 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Bu çeşitler: Kınacı 97, 
Bezostaja 1, Pehlivan, Yantar, Albatros, Kate A-1, Konya 2002, Albena, Preslav ve Demir 2000’dir. 
Bu çeşitlerden Kınacı 97, Albatros, Konya 2002, Albena ve Demir 2000 kılçıklıdır.  

Uygulama tarlalarındaki topraklarda organik madde % 1,7, kireç % 4,36, pH 8.10, toprak 
yapısı tınlı olarak belirlenmiştir. Denemenin yapıldığı yıl toplam yağış 235.6 mm olmuş ve Ekim, 
Aralık, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki yağışlar uzun yıllar ortalamasından daha düşük 
olarak belirlenmiştir. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 
kurulmuş parsel boyu 3 m ve genişliği 87 cm ve her parselde 6 sıra olacak şekilde ayarlanmıştır. 
Ekim sırasında DAP gübresi verilmiş ve toplam azotun geri kalan kısmı Amonyum Nitrat (%33)  
verilerek tamamlanmıştır. Bitki boyu, başak boyu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı 
başakta tane ağırlığı, bin tane ve hektolitre ağırlığı, bayrak yaprağı boyu, eni ve alanı, hasat indeksi 
belirlenmiş, bu özelliklerden elde edilen veriler excel bilgisayar programı yardımıyla 
değerlendirilmiş ve bayrak yaprak alanı ile başak ağırlığı arasındaki ilişki regresyon yardımıyla 
saptanmıştır (Yurtseven, 1984).  

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
10 ekmeklik buğday çeşidinde saptanan başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, 

başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığına ait ortalama değerler Çizelge 1’de bitki 
boyu, hasat indeksi, yaprak eni, boyu ve alanına ait ortalama değerler Çizelge 2’de ve varyans 
analiz sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Sulu koşullarda yetiştirilen 10 buğday çeşidine ait başakla ilgili özelliklerin ortalama 
değerleri 

 
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

BAŞAK BOYU 8,29 9,55 8,45 9,05 9,28 10,61 10,60 7,91 8,18 11,33
BAŞAKÇIK SAYISI 17,25 18,85 17,9 19,6 18,6 19,85 19,55 18,8 18,81 20,8
BAŞAKTA TANE SAYISI 34,75 36,15 30,39 42,92 45,48 49,75 43,7 39,78 38,63 39,85
BAŞAKTA TANE AĞIRLIĞI 0,93 1,42 1,17 1,17 1,4 1,72 1,68 1,57 1,31 1,83
BİN TANE AĞIRLIĞI 27,64 40,01 38,89 38,35 31,9 34,79 36,64 38,72 32,17 43,41
HEKTOLİTRE AĞIRLIĞI 79,88 82,75 78,88 80,88 74,63 80,63 81,13 83,05 83,13 82,75
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Çizelge 2. Sulu koşullarda yetiştirilen 10 buğday genotipinin morfolojik özellikleri ve hasat indeksi 
değerleri  

 
 
Çizelge 3. Ölçülen bütün özelliklere ait kareler ortalamaları 

 S.D Başak 
boyu 

Başakçık 
sayısı Tane sayısı Tane 

ağırlığı 
Bin tane 
ağırlığı 

Hektolitre 
ağırlığı 

TEK 3 0,44 0,43 17,93 0,05 8,31 0,21 

ÇEŞ 9 5,59** 4,07** 126,07** 0,32** 86,60** 27,07** 

HATA 27 0,44 1,40 13,34 0,05 16,23 0,34 

 S.D Bitki boyu Yaprak eni Yaprak 
boyu 

Yaprak 
alanı Hasat indeksi  

TEK 3 57,24 4,27 0,02 2,05   

ÇEŞ 9 390,87** 2,53 0,01** 5,54** 2,26  

HATA 27 138,95 0,47 0,02 1,40 48,56**  

 
Başak boyu, tane verimini başakçıkların sıklığı ve ne kadar tane tuttuğu ile etkilenmektedir. 

Başakçık sayısı fazla olan Demir 2000 çeşidinde başakçık sayısı ve başakta tane sayısı da fazla 
olarak gözlemlenmiştir. Tane verimini en çok etkileyen özellikler olan bin tane ağırlığı ve başaktaki 
tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı da bu çeşitte yüksek olarak saptanmıştır. Bunların yüksek olması ise 
bu çeşitte hasat indeksinin yüksek olmasına neden olmuştur (Şekil 1). Bu çeşitte bayrak yaprağı 
boyu ve eni ve buna bağlı olarak da bayrak yaprak alanı oldukça yüksek olarak saptanmıştır. 
Watson’a (1956), göre geniş yaprak alanı tahıllarda yüksek tane verimine katkıda bulunmaktadır. 
Simpson (1968) saksı denemesinde geniş bayrak yaprak alanının buğdayda tane verimi ile yakın 
ilişkili olduğunu bulmuştur. 

Konya 2002 çeşidinin başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, tane ağırlığı, bin tane 
ağırlığı, hektolitre ağırlığı, hasat indeksi değerleri yüksek olarak belirlenmiştir. bu çeşidin bayrak 
yaprak özellikleri de diğer çeşitlere göre daha yüksek olarak saptanmıştır. Bu çeşidin bayrak 
yaprak alanı ile tane ağırlığı arasındaki ilişki oldukça yüksek ( r: 0,99 **) olarak belirlenmiş ve 
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bayrak yaprak alanındaki bir birimlik değişikliğin başak verimini 0,11 g artıracağı belirlenmiştir 
(Şekil 2). 

Carr and Wardla (1965), buğdayda gelişmekte olan tanedeki asimilatların çoğunun en üst iki 
yaprak ve başak tarafından sağlandığını bildirmişlerdir. Berdahl ve ark. (1972) arpada yürüttükleri 
bir çalışmada geniş yaprak alanının daha yüksek tane ağırlığı sağladığını bildirmişlerdir. 

Albena çeşidinde hasat indeksi diğer iki çeşide göre daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bunda, 
bu çeşidin boyunun diğer iki çeşide göre daha kısa olması etkili olmuştur. Albena çeşidi kısa boylu 
olmasına rağmen başakçık sayısının ve başaktaki tane sayısının ve tane ağırlığının yüksek olması 
bu çeşidin daha sık bir başak yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Un verimi ve ilişkili olan 
hektolitre ve bin tane ağırlığı bu çeşitte yüksek olarak belirlenmiştir. Albena çeşidinde yaprak 
alanındaki bir birimlik artış tane verimini 0,05 g değiştirmiş ve bu iki özellik arasındaki korelasyon 
diğer iki çeşide göre ( r: 0,90**) daha düşük olmuştur (Şekil 3). 

McNeal ve Berg (1997) tek başına bayrak yaprak alanının tane verimini belirlemede çok iyi bir 
kriter olmadığını, başak ve kılçık, bayrak yaprak kını ve diğer yaprak alanlarının da tane verimine 
katkılarının göz önünde tutulması gerektiğini bildirmişlerdir. Denemede iyi olarak belirlenmiş olan 
bu üç çeşidin de kılçıklı olması dikkat çekicidir. 

Kılçık, buğday başağındaki net fotosentez oranını artırabilir ve tanedeki kuru maddeye katkıda 
bulunabilir (Olugbenim ve ark. 1976). Kılçıklı buğday genotipleri, kılçıksız buğday genotiplerine 
göre daha yüksek verime ve tane ağırlıklarına sahiptirler. Özellikle kurak koşullarda daha çok etkili 
olmaktadır. 

Bayrak yaprak boyu ve eni verim için iki önemli komponenttir. Smoceh (1969), Friend (1966), 
bayrak yaprağı alanının, başakta tane sayısı ve tane ağırlığı ile ilişkili olduğunu belirlemişlerdir. Hsu 
ve Walton (1981) başak uzunluğu, bayrak yaprağı genişliği ve eninin, verim ve onunla ilişkili olan 
komponentleri etkilediğini bildirmişlerdir. Thorne (1966), bayrak yaprağı üzerindeki fotosentetik 
alanın tahıllarda tane verimini etkilediğini bildirirken, Rawson ve Hofstra (1969), buğday bitkisinde 
gelişme boyunca karbonhidratların taşınmasını inceleyerek, bayrak yaprağı üzerindeki fotosentetik 
alanın etkili olduğunu bulmuşlardır. Quinlam ve Sapar (1965), iki buğday çeşidi ile yaptıkları 
gölgeleme deneyinde yaprak bayrağı ayası ve kını ile başağın tane oluşumuna asimilat 
sağlamadaki önemini göstermişlerdir. 

Bayrak yaprağı boğumunun üzerindeki bütün fotosentetik alanlar dikkate alınmalıdır. Yapılan 
çalışma sonucunda, bayrak yaprak özellikleri iyi olan, kılçıklı üç çeşidin verimlerinin de iyi olduğu 
belirlenmiştir. 
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Şekil 1. Demir 2000 çeşidinde bayrak yaprağı alanı ile başakta tane ağırlığı arasındaki ilişki 
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y = 0,0511x + 0,5445
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Şekil 2. Konya 2002 çeşidinde bayrak yaprağı alanı ile başakta tane ağırlığı arasındaki ilişki 
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Şekil 3. Albena çeşidinde bayrak yaprağı alanı ile başakta tane ağırlığı arasındaki ilişki 
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Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Arpanın (Hordeum Vulgare L.) Çimlenme 
ve Tarımsal Karakterleri Üzerine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkisi 

 
 

Aydın ALP 
 
 

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır 
 
Özet 
 

Arpa (Hordeum vulgare L.) yetiştiriciliğinde tane verimini kısıtlayan en önemli faktör bitkinin sap 
sağlamlığının düşük olmasıdır. Sapı sağlam bitkiler yatmaya dayanıklılık yönünden arpa tarımında arzu edilen 
bir karakterdir. Bu çalışmada ethephon ve Absissik asitin arpa tohumlarına (Şahin-91) uygulanmasıyla normal 
koşullardaki  çimlenme ve fide büyümesine etkileri karşılaştırmalı olarak araştırılmış, sulu ve kuru koşullarda 
yetiştirilen arpa bitkisinin sapa kalkma döneminde toprak üstü organlara farklı dozlarda uygulanan absissik asit 
ve ethephonun bitki boyu, yatmaya dayanıklılık, yaprak özellikleri, bitki biyolojik verimleri, başaklanma süresi, 
başak uzunluğu, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve birim alan tane verimi gibi tarımsal karakterler 
üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda ethephon, çimlenme yüzdesini kontrole göre 
kısmen teşvik ederken absissik asit çimlenme oranını önemli derecede engellemiştir.  Bitki boyu (% 21), 
bayrak yaprak alanı (% 48) ve bitki ağırlığı (% 17.5) üzerinde dozlara ve sulamaya bağlı olarak düşüşlerin 
görülmesi özellikle yatmaya dayanıklılık açısından önemli bulunmuştur. Uygulanan her iki bitki büyüme 
düzenleyicisi de bitkilerin başaklanma süresini  ortalama 8 gün öne almıştır.  başakta tane sayısı 
uygulamalardan fazla etkilenmemiş, bin tane ağırlığı ve tane verimi hem sulu koşullarda ve hem de kuru 
koşullarda artan dozlara bağlı olarak önce bir artış sonra da bir azalış gözlemlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ethephon, Absissik asit, Yatmaya dayanıklılık, Tarımsal karakterler 

 
The Effect of Some Plant Growth Regulators on Germination and 

Agricultural Characters of Barley (Hordeum Vulgare L.) Planted in Irrigated 
and Dry Conditions 

 
Abstract 
 

One of the major factors limiting yield production in barley (Hordeum vulgare L.) has been its poor straw 
strength. Consequently, a greater stiffness of the upper part of the culm was desirable. The objective of these 
experiments was to investigate the effect of application of ethephon (2-chloroethyl phosphonic acid) and 
Abscisic acid on the seed germination, seedling growth of barley. In a field trial, ethephon and Abscisic acid 
was applied at the stem elongation stage and different dozes to vegatative parts of Şahin-91 barley cultivar at 
rainfed and irrigated conditions during 2003-2004 growing seasons. The effects of ethephon and abscisic acid 
on plant height, lodging resistance, flag leaf traits, plant weight, number of days to heading , the number of 
kernels per spike, 1000-kernel weight, grain yield per unit area were studied. As result of this research, 
ethephon partly stimulated germination rate of barley seeds according to control but abscisic acid inhibited 
significantly. There was a reduction in plant height (21 %), flag leaf area (48 %) and plant weights (17.5 %).  
The differences at these characters depent on irrigation and dozes are considered important from the point of 
lodging resistance. Plants used growth regulators were earlier than control plants (8 days). The number of 
kernel per spika was not significantly affected by either treatment.1000-kernel weight and grain yield per unit 
area firstly increased then decreased depend on increasing dozes of ethephon and abscisic acid    
 
Key Words : Ethephon, Abscisic acid, Lodging resistance, Agricultural characters 
 
1. Giriş 

 
Bitkilerde gelisim düzenleyici olarak kullanılan, doğal olarak bitki bünyesinde ya da sentetik 

olarak üretilen hormonlara bitki gelişim düzenleyicileri denilmektedir. Bunların bir kısmı büyümeyi 
teşvik ederken (oksin, sitokinin, gibberellin) diğer bir kısmı da engellemektedir (absissik asit, etilen). 
Bugün bilinen doğal bitki gelişim düzenleyicileri 5 gurupta incelenmektedir. Bunlar; 3 adet oksinden, 
birkaç sitokininden, çok sayıda gibberellinden, absissik asit ve etilenden ibarettir. Oksinler, Bitkinin 
boyca büyümesini sağlar. Hücre bölünmesi, büyümesi, hücre ve doku farklılaşmasını düzenler. 
Bitkinin güneşe yönelmesini sağlar. Çok fazla salgılandığında veya suni olanların fazla 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

910 

uygulanması halinde büyümeyi durdurur. Sitokininler hücre bölünmesini teşvik eder. Tomurcuk 
gelişmesi ve yaprakların geç dökülmesinde etkili olurlar. Giberallinler, hücre bölünmesi ve 
uzamasını, tohumda uyku halinin kırılmasını ve hızlı çimlenmeyi tevsik eder. Absissik asit genel bir 
bitki gelişim engelleyicisidir. Dormansiyi teşvik eder ve tohumun çimlenmesini engeller. Yaprak, 
çiçek ve meyve dökülmesini geciktirir ve stomatların kapanmasına neden olur. Yüksek 
konsantrasyonda bu özelliği ile Absissik asit kurak dönemlerde hücreleri korur. Etilenler, bitkilerde 
tohumun çimlenmesini, tomurcuk gelismesini ve meyvenin olgunlaşmasını sağlarlar. Bitki stres 
durumunda etilen oluşturmayı artırır (Westwood 1993). Bitki gelişim düzenleyicilerin 
kullanılmasında istenilen netice alınması için uygulama zamanının ve konsantrasyonlarının iyi 
ayarlanması gerekir. Bitki gelişim düzenleyicilerin bitkisel üretimde kullanılması verimi artırmakta, 
üründe kaliteyi yükseltmekte, bitkilerin hastalık ve zararlılara karsı dayanıklılığını arttırmakta ve 
daha iyi depolama imkanları sağlayarak, ürünlerin ihracat şansını artırmaktadır.  

Bitki büyüme düzenleyicilerinin bitkide çeşitli fizyolojik tepkimelere neden olduğu ve bitkisel 
üretimde çok değişik amaçlar için yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Konukçu-patojen 
etkileşiminde büyüme düzenleyicilerinin bitkideki fizyolojik etkilerinin kullanılması ile bitki savunma 
mekanizması uyarılarak hastalıklara dayanıklılığın arttırılmasına yönelik son yıllarda çeşitli 
araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarda belli dozlarda büyüme düzenleyicileri yapay 
olarak uygulandığında bitki savunma mekanizmasının daha aktif hale gelerek hastalıklara 
dayanıklılığın arttığı gözlenmiştir (Ellis and Marshall  1998).  

Türkiye’de bazı tarım ürünlerinde belirli dönemlerde Bitki gelişim düzenleyicileri 
kullanılmaktadır. Bunlar ruhsatlı preperatlardır. Bu maddelerin önerilen ürünlerde ve önerilen 
dozlarda kullanılması durumunda, mevcut bilgiler ışığında herhangi bir sağlık riski taşımadıkları 
kabul edilmektedir. Ancak, kullanılan ürünlerde kalıntı miktarlarının düzenli izlenmesi, kabul edilen 
sınırları aşıp-aşmadığının belirlenmesi ve aşması hallerinde kamuoyunun bilgilendirilmesi mutlaka 
sağlanmalıdır. 

 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1. İklim ve Toprak Özellikleri 

 
Diyarbakır Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü kayıtlarından alınan veriler doğrultusunda 

Diyarbakır ilinde yağışların büyük kısmı sonbahar ve kış aylarında, geriye kalan ise ilkbaharda 
düşer. 2003-2004 yetişme döneminde en fazla yağış 97.5 mm ile 2004 Mayıs ayında kaydedilmiş 
bunu 93.4 mm ile 2004 şubat, 87.9 mm ile 2003 Aralık ayı izlemiştir. Araştırmanın yürütüldüğü 
Ekim-Temmuz ayları arasında kaydedilen toplam yağış miktarı 532.1 mm olarak ölçülmüştür. 
Deneme alanı kar yağışlı gün sayısı düşük olup; denemenin yürütüldüğü 2003-04 döneminde 12 
gün, en düşük sıcaklık 2004 Şubat ayında -14.1oC olarak kaydedilmiştir. Yetişme dönemi aylık 
ortalama sıcaklıkları 2.7-26.4 oC arasında değişmiştir. 

Deneme alanı kırmızı kahverengi toprak grubunda, organik madde içeriği düşük (% 1.67) olan 
bu topraklar 0-120 cm derinlikte % 7.76-8.72 arasında kireç içermektedir. Toprak PH’sı 7.75-7.86 
arasında değişmektedir. 

 
2.2. Tohum Çimlenmesi 

 
Çimlenme deneyleri sabit sıcaklıkta (20°C), sürekli karanlıkta ve etüvde yapılmıştır. Önce 

yeterli sayıda, dolgun görünüşlü, sağlam ve az çok birbirine benzer büyüklükte olan Şahin-91 arpa 
tohumları seçilerek beherlerde, belirli hacimdeki saf su (kontrol), ethephon ve Absissik asit’de 24 
saat oda sıcaklığında ön işleme tabi tutulmuştur. Bu ön uygulama sonunda, çözeltiler derhal 
süzülüp tohumlar vakumda kurutulmuştur (Braun and Khan 1976). Her uygulamaya ait tohumlar, 
115°C’ye ayarlı etüvde sterilize edilmiş iki tabaka filtre kağıdı ile kaplı önceden otoklavda sterilize 
edilmiş 10 cm çaplı petriler içine düzenli olarak dizilmiştir. Her petriye tohumlar 25’er adet 
yerleştirilmiştir. Ekimin hemen ardından petriler, 20°C sıcaklığa ayarlı etüve, 7 gün süresince 
çimlenmek üzere konmuştur. Çimlenme için, radikulanın 10 mm (Ungar 1974) uzunluğa ulaşması 
esas alınmıştır. Tüm çimlendirme denemeleri dört kez tekrarlanmıştır. Parametrelerle ilgili istatistiki 
değerlendirmeler Duncan’s multiple range testine göre gerçekleştirilmiştir. 
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2.3. Tarla Denemeleri 
 
Araştırma Diyarbakır koşullarında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

araştırma ve uygulama alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 
2003-2004 yetiştirme döneminde yürütülmüştür. Araştırmada Şahin-91 isimli 2-sıralı arpa çeşidi 
materyal olarak kullanılmıştır. 

Araştırmada her bir parsel 5m uzunluğunda ve 6 ekim sırasından oluşmuş, sıra arası mesafesi 
olarak 20 cm ve sıra üzeri mesafesi olarak da 2 cm sıklıkta ekim yapılmıştır. Denemede 6 kg/da 
P2O5 ve 8 kg/da N gübrelemesi yapılmış olup, azotun yarısı ve fosforun tamamı ekimle, azotun 
diğer yarısı ise kardeşlenme-sapa kalkma döneminde verilmiştir. Sulu parsellerde çıkış, sapa 
kalkma ve başaklanma dönemlerinde 3 kez yağışa bağlı olarak yağmurlama sulama yapılmıştır.  

Sapa kalkma döneminde toprak üstü organlara püskürtme yoluyla dekara 25, 35 ve 45 g/da 
dozunda ethephon ve absissik asit, rüzgarın ve yağışın olmadığı bir günde parsellerin izolasyonu 
sağlanarak uygulanmıştır. Araştırmada çimlenme oranı, bitki boyu (cm), yatmaya dayanıklılık (1-5 
skalası; 1: tamamen yatan, 5: hiç yatmayan), bayrak yaprak özellikleri (yaprak uzunluğu X yaprak 
genişliği X 0.75 katsayısı), bitki Ağırlığı (g/bitki), başaklanma süresi (ekimden başaklanmaya gün 
sayısı),  başakta tane sayısı (Adet), bin tane ağırlığı (g) ve birim alan tane verimi (kg/da) gibi 
tarımsal karakterler incelenmiştir. 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Araştırmada materyal olarak kullanılan Şahin-91 arpa çeşidine ait tohumların çimlenme 

oranlarına ilişkin veriler Çizelge 1’de verilmiştir. Bitki büyüme düzenleyicisi kullanılmayan 
kontrollerde çimlenme oranı ortalamaları % 93.33 ve 95.00 olurken Ethephonun birinci ve ikinci 
dozlarında çimlenme oranı ortalamaları % 98’e çıkmıştır. Üçüncü dozda ise bu oran % 94’e 
gerilemiştir. Absissik asit kullanılan çimlenme ortamlarında dozlar arttıkça çimlenme oranları 
sırasıyla % 78.33, % 59 ve % 48.33’ düşmüştür (Çavuşoğlu 2006, Çavusoglu  and Kabar 2007). 

 
Çizelge 1. Farklı dozlarda kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerin arpa tohumlarının çimlenme 
oranlarına etkisi 

Çimlenme Oranı (%) 
  

Kontrol Doz-1 Doz-2 Doz-3 
Ethephon 93.33±  0.88 98.33±1.66 98.66± 0.67 94.00± 0.58 
Abs.Asit 95.00± 0.58 78.33± 3.75 59.00± 3.79   48.33± 1.67 
Ortalama 94.17±0.84 88.33±10.00 78.83±19.83 71.17±22.83 
 

Çizelge 2’de verilen sulu ve kuru şartlarda bitki boyu ortalamaları incelendiğinde kontrol 
parsellerinde 108.47 ve 93.85 cm olarak ölçülen bitki boyu ethephonun ve Absissik asitin dozlarına 
bağlı olarak 93.73, 85.00 ve 83.63 cm’ye kadar belirgin bir azalma görülmüştür. İkinci ve üçüncü 
kimyasal madde dozları arasında hem sulu hem de kuru şartlarda istatistiki olarak fark görülmediği 
halde kontrol, birinci ve ikinci doz seviyelerinde önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bitki boyunda 
elde edilen bu azalan sonuçlar bitkinin yatmaya karşı dayanıklılığının sağlanmasında önemli 
gelişmeler sağlayacağı düşüncesi Ellis and Marshall (1998), Rajala and  Peltonen-Sainio  (2001), , 
Al-Jamali and et al (2002) gibi araştırmacılar tarafından da desteklenmektedir. 

Büyüme düzenleyicisi kullanılmayan sulu ve kuru parsellerde arpa çeşidinin yatmaya karşı 
hassas olduğu sonucu Çizelge 2’de görülmektedir. Bütün kontrol parselleri 1-2 skala değerleri 
arasında numaralandırılırken büyüme düzenleyici dozları artıkça bitkilerin yatmaya dayanıklılık 
skalaları yükselmiştir  (Al-Jamali and et al 2002, Berry and et al 2004)). Dozlar arasında önemli 
farklılıklar bulunmuştur. Absissik asitin kullanıldığı parsellerde yatmaya dayanıklılık ethephona göre 
biraz daha yüksek bulunmuştur. 

Bitki ağırlığı bakımından sulu ve kuru koşullar karşılaştırıldığında sulu koşullarda daha fazla 
vejetatif gelişme saptanması şüphesizdir. Hem sulu ve hem de kuru şartlarda kontrol parsellerde 
yetişen bitkilerin ağırlıkları büyüme düzenleyici maddelerin kullanıldığı parsellere göre yüksek 
bulunmuştur. Büyüme düzenleyicilerinin uygulanan bütün dozları bitkilerin ağırlıklarını azaltmıştır 
(Rajala and  Peltonen-Sainio 2001). Kuru koşullarda bitki ağırlığında meydana gelen azalma sulu 
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koşullara göre daha fazla olmuştur. Yaprak özelliklerine ilişkin Çizelge 5 incelendiğinde dozlar 
arasında en belirgin farklılıklar bu karakterde gözlenmiştir. Kontrol parsellerinde 31.73 cm2 olarak 
ölçülen ortalama yaprak alanı dozlar artıkça sırasıyla 23.10, 20.25 ve 16.50 cm2 ye düşmüştür. 
Kuru koşullarda da istatistiki olarak önemli derecede dozlar arasında önemli azalmalar görülmüştür.  

Büyüme düzenleyicileri arpa bitkisinin generatif döneme geçişini hızlandırmıştır. Arpada 
erkencilik sağladığı Çizelge 3’de görülmektedir. Normal koşullarda 162 gün olan başaklanma süresi 
dozlar artıkça sırasıyla 157 gün, 156 gün ve 153 güne kadar bir erkencilik sağlamıştır. Kuru 
koşullarda ise 153 gün ile 146 gün arasında erkencilik sağlamıştır. Sulu koşullarda 9 gün, kuru 
koşullarda ise 7 günlük erkencilik küçümsenecek bir süre değildir. Özellikle arpa sonrasında tarlaya 
alınacak ikinci ürün düşünüldüğünde üreticilere avantaj sağlayacağı açıktır. 

Bitki büyüme düzenleyicileri başakta tane sayısına etkileri yönünden incelendiğinde büyük bir 
farklılık gözlenmemiş az da olsa tane sayısını artırdığı Çizelge 4’de görülmektedir. Özellikle kuru 
koşullarda dozlar artıkça tane sayısında daha belirgin artış olmuş fakat belli bir doz seviyesinden 
sonra azalma eğilimi gözlenmiştir. Başakta tane sayısı yönünde belirgin bir artış gözlenmezken bin 
tane ağırlığı yönünden hem sulu hem de kuru koşullarda artış görülmüştür (Sanvicente et al 1999). 
Ethephon sulu koşullarda Absissik asite göre bin tane ağırlığı üzerine daha etkili olmuştur. Fakat 
bitkinin vejetatif aksamında doz arttıkça bir gerileme olduğundan bitkinin tanede biriktirebildiği besin 
maddesi miktarı da dozlara bağlı olarak ilkönce artmış son uygulama dozunda ise azalma eğilimi 
göstermiştir. Birinci ve ikinci uygulama dozları arasında istatistiki olarak bir farklılık gözlenmezken 
üçüncü uygulama dozu diğer dozlardan önemli derecede farklılık göstermektedir 

Birim alan verimlerine ilişkin Çizelge 5’de verilen değerler incelendiğinde birinci doz seviyeleri 
her zaman yüksek verim getirmiştir. Fakat birinci doz seviyesinden sonra uygulanan yüksek dozlar 
verimde azalmaya sebep olmuştur. Düşük dozlarda kullanılan bitki büyüme maddeleri birim alan 
verimini yükseltmekte fakat yüksek dozlarda kullanımdan kaçınmak gerekir (Sanvicente et al 1999). 
Fakat artan dozlar bitkinin yatmaya dayanıklılığı yönünden göz ardı edilmemesi gerekir. Sulu 
koşullarda kontrol parsellerinde 453.35 kg/da’lık verim ortalaması birinci doz uygulamalarında 
459.02 kg/da’a çıkarılmış bundan sonra doz artıkça azalma eğilimi görülmüştür. Aynı eğilim kuru 
koşullarda da gözlenmiştir. 
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Çizelge 2. Farklı dozlarda kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerin sulu ve kuru koşullarda arpanın bitki boyu ve yatma özellikleri üzerine etkisi 

 
 
 

Çizelge 3. Farklı dozlarda kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerin sulu ve kuru koşullarda arpanın bitki ağırlığı ve başaklanma süresi üzerine etkisi 

Bitki Ağ. (g/Bitki) Baş.Süresi. (Gün) 
 

Kontrol Doz-1 Doz-2 Doz-3 Kontrol Doz-1 Doz-2 Doz-3 
Ethephon 33.87±0.82 31.93±1.09 30.00±1.29 28.23±0.78 164.33±2.33 161.00±2.00 158.00±2.08 155.67±2.03 
Abs.Asit 34.73±0.57 32.40±0.55 30.47±0.47 27.50±1.05 159.67±3.48 154.33±2.19 154.67±1.76 151.67±2.73 Sulu 
Ortalama 34.30±0.43 32.17±0.23 30.23±0.24 27.87±0.37 162.00±2.33 157.67±3.34 156.33±1.67 153.67±2.00 
Ethephon 27.33±0.79 26.53±1.48 25.57±0.65 25.67±1.01 153.33±2.40 149.33±0.67 146.33±1.67 145.67±0.88 
Abs.Asit 29.67±0.37 27.20±0.85 25.00±0.60 22.27±0.81 154.00±3.61 150.33±2.73 150.67±2.40 147.00±1.53 Kuru 
Ortalama 28.50±1.17 26.87±0.34 25.28±0.29 23.97±1.70 153.67±0.34 149.83±0.50 148.50±2.17 146.33±0.67 

Genel Ortalama 31.40 a 29.52 b 27.76 c 25.92 d 157.83 a 153.75 b 152.42 bc 150.00 c 
  
 
 
 
 
 

Bitki Boyu (cm) Yatmaya Day. 
 

Kontrol Doz-1 Doz-2 Doz-3 Kontrol Doz-1 Doz-2 Doz-3 
Ethephon 109.73±1.81 92.13±2.20 83.00±1.49 83.30±1.13 1.67 2.67 3.67 4.33 
Abs.Asit 107.20±1.88 95.33±1.13 87.00±0.90 83.97±0.75 1.33 3.67 4.33 4.67 Sulu 
Ortalama 108.47 a  93.73 b  85.00 c  83.63 c 1.50 3.17 4.00 4.50 
Ethephon 92.87±3.26 83.23±1.83 79.10±0.70 76.90±0.87 1.67 3.00 4.00 4.33 
Abs.Asit 94.83±2.81 88.33±2.66 78.10±1.48 75.50±2.36 2.00 4.00 4.67 5.00 Kuru 
Ortalama  93.85 a  85.78 b  78.60 c  76.20 c 1.83 3.50 4.33 4.67 

Genel Ortalama 101.16 a 89.76 b 81.80 c 79.92 c 1.67 d 3.33 c 4.17 b 4.58 a 
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Çizelge 4. Farklı dozlarda kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerin sulu ve kuru koşullarda arpanın başakta tane sayısı ve bin tane ağırlığı üzerine etkisi 

Başakta Tane Sayısı (Adet) Bin Tane Ağırlığı (g) 
 

Kontrol Doz-1 Doz-2 Doz-3 Kontrol Doz-1 Doz-2 Doz-3 
Ethephon 27.00±2.52 27.33±0.88 27.33±0.67 28.33±2.40 51.83±0.77 55.53±1.04 56.20±0.81 54.00±0.85 
Abs.Asit 27.33±1.20 26.00±0.58 26.00±0.58 27.33±0.67 52.87±0.37 54.50±2.81 54.33±2.07 51.60±0.61 Sulu 
Ortalama 27.17±0.17 26.67±0.67 26.67±0.67 27.83±0.50 52.35±0.52 55.02±0.51 55.27±0.94 52.80±1.20 
Ethephon 22.33±0.88 23.67±1.20 25.00±0.58 24.33±0.33 45.10±1.22 46.20±0.50 47.60±0.49 45.67±1.10 
Abs.Asit 25.00±1.00 25.67±1.33 25.00±0.45 24.67±0.88 47.17±3.52 51.47±1.77 47.30±0.81 44.67±0.55 Kuru 
Ortalama 23.67±1.34 24.67±1.00 25.00±0.00 24.50±0.17 46.13±1.04 48.83±2.64 47.45±0.15 45.17±0.50 

Genel Ortalama 25.42±1.75 25.67±1.00 25.83±0.84 26.17±1.67 49.24 ab 51.93 a 51.36 a 48.98 b 
 
 
 

Çizelge 5. Farklı dozlarda kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerin sulu ve kuru koşullarda arpanın birim alan verimi ve yaprak özellikleri üzerine etkisi 

Birim Alan Verimi (kg/da) Bayrak Yaprak Özellikleri (cm2) 
 

Kontrol Doz-1 Doz-2 Doz-3 Kontrol Doz-1 Doz-2 Doz-3 

  Ethephon 439.73±10.49 469.13±12.90 430.50±13.31 433.40±3.07 29.87±3.06 23.57±1.65 18.43±0.72 15.07±1.57 

Sulu Abs.Asit 466.97±9.40 448.90±9.62 455.60±8.43 415.77±4.06 33.60±1.44 22.63±1.54 22.07±1.34 17.93±0.98 

  Ortalama 453.35±13.62 459.02±10.12 443.05±12.55 424.58±8.82 31.73±1.87 23.10±0.47 20.25±1.82 16.50±1.43 

  Ethephon 362.70±15.15 403.40±4.42 359.57±16.3 323.13±27.45 23.57±1.37 21.33±1.50 18.77±0.52 11.97±0.86 

Kuru Abs.Asit 325.37±5.99 332.03±9.94 322.37±15.18 316.93±12.42 28.03±2.81 21.17±0.26 18.27±0.44 14.20±0.81 

  Ortalama 344.03±18.67 367.89±35.69 340.97±18.60 320.03±3.10 25.80±2.23 21.25±0.08 18.52±0.25 13.08±1.12 

Genel Ortalama 398.69±54.66 413.37±45.56 392.00±51.04 372.31±52.28 28.77 a  22.17 b 19.38 c 14.79 d 
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4. Sonuç  
 

Kuru şartlarda ekilen arpa tohumlarının öncelikle çimlenme ve çıkışlarının sağlanması 
verimlilik ve dayanıklılık açısından önemlidir. Ethephonun çimlenmeyi teşvik etmesi tahıl üretiminde 
üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. Araştırmada kullanılan bitki büyüme 
düzenleyicileri bitki boyunda ortalama % 21, bitki ağırlığında % 17.5, bayrak yaprak alanında % 48 
azalmalar yaratırken başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve birim alan veriminde herhangi bir 
düşüş görülmemesi hem erkencilik açısından hem de verim açısından tahıl üretiminde önemli 
kazançlar sağlayacağı şüphesizdir.  
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Özet 
 

Hububatın en önemli zararlısı olan Süne (Eurygaster integriceps Put.)’nin kışlamış erginlerine (KE) karşı, 
kapsül süspansiyon (CS) formülasyonlu insektisitlerden lambda-cyhalothrin ve gamma-cyhalothrin’in etki 
sürelerini belirlemek amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Çalışma Ergani (Diyarbakır)’de buğdayın sapa 
kalkma döneminde yarı tarla koşullarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince insektisitler ve dozlar 
arasında herhangi bir farklılık saptanmamışken günler arasında farklılık olduğu saptanmıştır. Etkinin 18 ve 22. 
günlerde istatistiki olarak farklı olmadığı ve % 86.9-% 97.5 arasında değiştiği belirlenmişken, 26. günden 
itibaren önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır. Çalışma sonunda, lambda-cyhalothrin ve gamma-cyhalothrin’in 
düşük dozlarının dekara sırasıyla 2.0 ve 2.4 g aktif madde uygulamalarının beklenen etkiyi 22. güne kadar 
gösterdiği anlaşılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Süne, Eurygaster integriceps, Kışlamış ergin, Kimyasal mücadele, Etki süresi 

 
Determination of the Efficacy Duration of Some Insecticides  on 

Overwintered Sunn Pest (Eurygaster integriceps Put.) Adults 
 

Abstract 
 

The study was carried out to determine the efficiancy duration of the capsule suspansioned insecticides 
lambda-cyhalothrin and gamma-cyhalothrin against the most harmful pest (Eurygaster integriceps Put.) of 
cereals in Turkey. Treatment was realized at the shooting stage of wheat in semi-controlled conditions in 
Diyarbakır province. While there was no difference between insecticides and doses, the difference was 
determined amongst the days. The effect of insecticides did not showed a statistical diferences in 18th and 
22nd days, and it realized between 86.9% - 97.5%. The efficiacy was decreased noteworthy on 26 th day. It 
was revealed that lambda-cyhalothrin (CS) and gamma-cyhalothrin (CS) showed desired effect untill 22 days 
in applications with 2.0 and 2.4 g a.i./da, respectively. 

 

Key Words: Eurygaster integriceps, Overwintered adult, Chemical control, Efficacy duration 
 
1. Giriş 

 
Ülkemizde tahılın en önemli zararlısı olan Süne (Eurygaster spp., Hemiptera, Scutelleridae) ilk 

defa 1927 yılında yaptığı salgın belli aralarda kesilmiş olmasına rağmen günümüzde halen devam 
etmektedir. Mücadele yapılmaması durumunda %100’e varan zarara neden olabilen zararlıya karşı 
kimyasal mücadele ilk kez 1955 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde 246.600 da alanın 
ilaçlanmasıyla başlamıştır.İlaçlanan saha 1984’te yaklaşık 6 milyon da’a kadar yükselmiştir. Daha 
sonra, 1987’de Trakya ve 1988’den itibaren de Orta Anadolu ve Ege bölgelerini de kapsayan 
mücadele sahası sürekli artış göstermiştir. Ülke genelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta 
olmak üzere, son 10 yılda her yıl için yaklaşık ortalama 13 milyon da alan ilaçlanmıştır. 
Başlangıçtan günümüze kadar nimf mücadelesi şeklinde yapılan uygulamada, mücadele eşiği 
olarak 10 nimf/m2 ve zarar eşiği olarak ise buğday danelerindeki %5 emgili dane oranı baz 
alınmaktadır. Fakat son yıllarda serbest piyasa koşullarında ekmeklik buğday için emgi oranı %2 
olarak belirlenmiştir. Bu da mevcut nimf mücadelesinde ilaçlanacak alanların artacağına işaret 
etmektedir. 

Zararlıya karşı uçakla yapılan mücadelen 2005 yılında vazgeçilerek sadece yer aletleri ile 
kimyasal mücadele yapılmaya başlanmıştır. Yer aletleriyle mücadele başlangıcında, ilaçlama 
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esnasında traktörün teker izinden kaynaklanan ürün kayıplarından (Yaklaşık %5) dolayı çiftçilerin 
mücadeleye özendirilmelerinde sıkıntılar yaşanmıştır. 

Sünenin ilkbahar başlarında kışlaktan ovaya göç eden kışlamış erginlerinin bitkinin yeşil 
aksamında yaptığı kurtboğazı ve akbaşak zararları ile kısmen de danelerde yaptığı zararlar 
azımsanmayacak ölçüdedir. (Lodos 1961, Yüksel 1968, Kılıç ve ark. 1969, Tanskii and Novozhilov 
1979, Krut 1990). Sünenin kışlaklardan ovaya olan göç periyodunun kademeli olarak ortalama 30 
gün olması ve kışlamış erginlere karşı denenmiş insektisitlerin etki sürelerinin kısa olmasından 
dolayı (Lodos 1961, Kılıç ve ark. 1969, Lazarov et al. 1969, Areshnikov et al. 1987, Emelyanov 
1989, Garjan et al. 2004) bu dönemde kışlamış erginlere karşı mücadele uygulaması tercih 
edilmemektedir. Bu nedenle, uzun etki süresine sahip insektisidin belirlenmesi önem kazanmıştır. 
Bu amaçla, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde süne yoğunluğunun yüksek olduğu ve de uzun süren 
kademeli inişlerden etkilenen Siverek-Şanlıurfa’da Koçak (2005), Koçak and Babaroğlu (2006) 
tarafından tarla koşullarında yapılan çalışmalarda, değme etkili insektisitlerden lambda-cyhalothrin 
(CS) uygulanan parsellerde zararlının çalışma boyunca kontrol edildiği belirlenmiştir. Bunun 
üzerine lambda-cyhalothrin yanında CS formülasyona sahip bir diğer değme etkili insektisit 
gamma-cyhalothrin’in sünenin kışlamış ergin dönemine olan etki sürelerini arazi koşullarında tam 
olarak belirleyebilmek amacıyla yarı tarla koşullarında bu çalışma yapılmıştır. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Kullanılan insektisitler, Kapsül süspansiyon (CS) formülasyonuna sahip olup insektisitlerden 

Vantex, DowElanco, USA; Dow Agrosciences A.Ş. İstanbul ve Karate Zeon, Syngenta, İsviçre; 
Syngenta Tarım Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Izmir firmalarından sağlanmıştır. 

Vantex %60 gamma-cyhalothrin CS, 2.4 ve 3.0 g aktif madde/da dozunda ve Karate Zeon 
%50 lambda-cyhalothrin CS, 2.0 and 2.5g aktif madde/da dozlarında uygulanmışlardır.  

Çalışma Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Ulaş mezrasında yarı tarla koşullarında 
gerçekleştirilmiştir. İlaçlama 15.4.2004 tarihinde buğdayın sapa kalkma döneminde yapılmıştır. 
Çalışma tesadüf parsellerli deneme desenine göre 2 faktörlü (ilaç ve gün) ve 4 tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Çalışmada 50X50X130 cm boyutlarında şifon kafesler kullanılmıştır. 

Her bir ilaçlama parseli için yaklaşık 3 da alan (14x200 m), traktöre asılı tarla pülverizatörüyle 
ilaçlanmıştır. İlaçlamada konik tipte meme kullanılmış ve ilaçlama 13 litre/da normunda 
uygulanmıştır. İlaçlanan parseller arasında güvenlik şeridi olarak 30’ar metrelik ilaçlanmamış 
parseller bırakılmıştır. İlaçlamadan sonraki 18. günde her bir parsele konulan dört kafesin her birine 
10’ar adet kışlamış ergin süne bırakılmıştır. Her bir kafes birbirinden ortalama 40 m. uzaklıkta 
olacak şekilde yerleştirilmiştir. Takibeden her dördüncü günde (22, 26 ve 30. günlerde) canlı ve ölü 
sayımları yapıldıktan sonra parseldeki kafeslerin yeri değiştirilerek içlerine yeniden 10’ar adet 
kışlamış ergin süne konulmuştur. 

İstatistiki değerlendirme için, elde edilen değerler üzerine açı transformasyonu uygulanmış ve 
transforme edilen değerler üzerinden analizler yapılmıştır. Sayılarak elde edilen veriler p=a/n 
şeklinde oran olarak ifade edildiğinden her veri, üzerinde durulan olayın veya tipin deney 
ünitesindeki oluş ihtimali olarak değerlendirilmiştir. Çeşitli p değerli ünitelerin belirli bir π değerine 
sahip binomiyal popülasyonu temsil edip etmediklerinin varyans analizi ile belirlenmesi söz konusu 
olduğundan p değerleri, en uygun olan açı değeri olarak ifade edilen ve 

pYveyapY %arcsinsin 1 == −  şeklinde formüle edilen ters sinüs veya arc sinüs 
transformasyonuna tabi tutulmuşlardır (Düzgüneş ve ark. 1987). 

 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Denemeden elde edilen değerler üzerinden yapılan varyans analizi sonucu ilaç*gün 

interaksiyonu α=0,05 düzeyinde anlamlı bulunmamış ve ilaç*gün interaksiyonundan elde edilen 
ortalamalar arasındaki farklılıkların tesadüften ileri geldiği sonucuna varılmıştır. Yani farklı ilaçların 
18, 22, 26 ve 30. günlerdeki etkileri arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. İlaç interaksiyonun 
önemli olmadığı bu durumda, günler arasında etki bakımından farklılığın istatistiki açıdan önemli 
olduğu bulunmuştur. Yapılan Duncan testi sonucu günler ilerledikçe ilacın etkisinin düştüğü 
görülmektedir. Etki açısından 22. güne kadar her iki ilaç ve her iki dozda da farklılık saptanmamış 
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olup oldukça yüksek değerler elde edilmiştir. Daha sonra 26 ve 30. günlerde etkiler düşük olmuş 
fakat yine her iki ilaç ve her iki doz arasında farklılık olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 1). 

Ülkemizde geçmiş yıllarda KE mücadelesinin uygulanabilirliğini sağlamak için yürütülen 
çalışmalarda Lodos (1961), parathion ve chlortion’un etkili olduğunu ama etki sürelerinin yaklaşık 
olarak iki gün sürdüğünü,malathion’un ise etkisiz olduğunu; Kılıç ve ark. (1969), KE’lere karşı 
lebaycid %3 toz ve dipterex %5 toz ile yaptıkları çalışmada etkinin çok düşük olduğunu ve 5 gün 
sonra tamamen ortadan kalktığını saptamışlardır. 

Esmaili et al. (1999), İran’da süneye karşı granül formülasyonlu ilaçlardan fenithrothion, 
chlorpyrifos ve diazinon’un EC  formülasyonlara göre daha uzun süreli etkili olduklarını ve bu 
sürenin 22 güne kadar ulaştığını fakat granül formülasyonların uygulama zorluğu ve çevre 
açısından sakıncalarının olduğunu; Garjan et al. (2004) ise, KE mücadelesine yönelik olarak 
yaptıkları çalışmada, uygulanan ilaçlardan (Fenithrothion EC, trichlorphon EC, diazinon EC, 
esfenvelerate EC, primicarb WP, fenvelerate EC, lambda-cyhalothrin EC, deltamethrin EC ve 
phosalone EC) hiçbirinin zararlıyı tek uygulama ile kontrol edemediğini belirtmektedirler.  

Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarda ise Koçak (2005) ile Koçak and Babaroğlu 
(2006), Güneydoğu Anadolu bölgesinde Siverek’te (Şanlıurfa) değme etkili insektisitlerden 
chlorpyrifos-ethyl (EC), lambda-cyhalothrin (CS), monocrotophos (SC) ve zeta-cypermethrin (EC) 
ile sistemik etkili insektisitlerden acetamiprid (SL) ve thiacloprid (SC) ile sünenin kışlamış ergin 
dönemine karşı tarla koşullarında yaptıkları uygulamalar sonucunda, lambda-cyhalothrin (CS)’in 
22. gündeki etkisinin yüksek olduğunu ve yine 26. günden sonra ise etkinin düştüğünü 
saptamışlardır. Bu veriler, bu çalışmada her iki insektisitten elde edilen bulgulara paralellik 
göstermektedir. Formülasyon tipine ek olarak, etki sürelerinin uzun olmasındaki önemli bir faktör de 
iklim koşullarıdır. İnsektisit uygulama dönemi olan Nisan ayındaki hava sıcaklığının çok yüksek ve 
nemin de çok düşük olmaması nedeniyle, insektisitlerin etki süreleri de uzun olmaktadır. 

Kapsül süspansiyona (CS) sahip formülasyonlarda, mikrokapsül çapı 1µm – 1mm arasında 
değişmektedir. Etkili maddeyi kuşatan kapsül materyali değişik oranlarda parçalanarak ilacın yavaş 
yavaş serbest kalmasını sağlayarak ilacın etki süresini uzatmaktadır. Uygulamadan sonra kapsülün 
çevresindeki su buharlaşarak, kapsül içindeki aktif madde kapsül duvarına difüze olmakta ve dış 
yüzeyde ince, konsantre bir film tabakası oluşmaktadır. En dış yüzeydeki pestisit tabakası 
parçalandığında, duvardan difüzyon yolu ile ilave aktif madde gelerek onun yerini almaktadır. Bu 
yavaş salınım sonucu, hedef zararlıya etkili olabilecek düzeyde süreklilik gösteren ilaçlı bir ortam 
oluşturulmaktadır.  
 
Çizelge 1. Bazı kapsül süspansiyonlu insektisitlerin sünenin kışlamış ergin dönemine etki süreleri 

Uygulamasından sonraki günler, % Ölüm* ± SE İnsektisit 
aktif madde (g) /da 18 22 26 30 
Gamma-cyhalothrin     

2.4 97.5±2.5  94.7±3.1  67.5±8.5  69.3±5.5  

3.0 95.0±2.9  90.2±2.4  70.0±3.0  56.0±3.9  

Lambda-cyhalothrin     

2.0 97.5±2.5  94.7±3.0  72.5±2.5 b 75.0±10.2  

2.5 90.0±4.1  86.9±5.1  67.5±4.8 b 72.6±5.5  
*Sütunlardaki aynı harfler istatistiki olarak birbirinden farklı değildir (P= 0.05) 

 
Ayrıca kapsül çekirdeğinde bir emilim olması sonucu, ultraviyole ışınlara karşı dayanıklılığı da 

artmış olmaktadır. Pestisit kullanımında insan ve çevre sağlığı yönünden, solvent içeren 
pestisitlerden uzaklaşıp, su bazlı veya organik olarak parçalanabilen solvent içerenlere doğru bir 
eğilimin olması da bu formülasyonların gelecekte kullanım şanslarını arttırmaktadır. Aktif maddenin 
polimer bir yapı ile kaplanmış olması, çevreyi de direkt temastan korumaktadır (Perrin, 2000). 

Kışlaktan ovaya göçün başlamasından sonra kışlakların yaklaşık %30-40’ının boşaldığı ilk 10-
15 gün içinde bu tip formülasyona sahip insektisitlerle KE’lere karşı yapılacak mücadelede başarılı 
olunabilir. Çünkü, süne ovaya indiği bu periyot içerisinde beslenmekte ve takiben çiftleşmekte 
olduğundan bulunduğu alanları terk etmemektedir. Daha sonra kışlaktan bu alanlara iniş yapan 
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erginler, bu alanlardaki popülasyon yoğunluğunun artmasından dolayı bulaşık olmayan diğer 
hububat sahalarına doğru yayılış göstermektedirler. Sadece mahalli kışlaklardan etkilenen hububat 
sahalarında beklenmeksizin mücadeleye başlanılabilir. KE mücadelesi özellikle parazitlenmenin 
olmadığı veya çok düşük olduğu bilinen alanlardan başlamak üzere yapılmalı ve mücadele eşikleri 
de bu alanlara göre belirlenmelidir. Özellikle erken ilkbaharı kurak, sıcak ve güneşli geçen yıllarda 
ilaçlama eşikleri daha da aşağı düşebilir. Çünkü böyle dönemlerde kışlamış erginlerin çoğalma 
kapasiteleri (Fekondite) artış gösterirken yumurta parazitoitlerinin etkinlikleri ise azalmaktadır. 

 
4. Sonuç 

 
Çalışma sonucunda, kapsül süspansiyonlu formülasyona sahip değme etkili insektisitlerden 

elde edilen sonuçlar, süneye karşı erken dönemde tek ilaçlamayla KE mücadelesinin mümkün 
olduğunu ve öncelikle süne yumurta parazitoitlerinin etkin olmadığı alanlarda kullanılabileceğini 
göstermektedir. Ayrıca insektisitlerin parazitoitlere yan etkilerinin belirlenmesinden sonra, farklı 
ekolojilerde süne-yumurta parazitoidi ilişkileri ortaya konularak ilaçlama zamanı için ekolojik 
selektiviteden yararlanılabilir.  
 
Teşekkür 

 
Çalışmanın yapılmasında desteklerini esirgemeyen Diyarbakır Tarım İl Müdürü Sayın Mustafa 

KAYHAN ile Bitki Koruma Şube Müdürü Sayın Sedat BAYAR ile süne mücadelesinde görev alan 
Ergani Tarım İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarına içten teşekkürlerimizi sunarız. 
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Süne Yumurta Parazitoidi Trissolcus semistriatus (Nees) (Hymenoptera: 
Scelionidae)’un Kitle Üretimi ve Salım Alanlarında Etkinliğinin Belirlenmesi 

 
 

Mahmut İSLAMOĞLU1  Serpil KORNOŞOR2  Şener TARLA3 
 
 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Köprüköy Yüreğir, Adana 
2Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Adana 

3M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Hatay 

 
Özet 

 
Bu çalışma ile süne yumurta parazitoidlerinden Trissolcus semistriatus Need’un kitle üretimi ve doğal 

şartlarda etkinlikleri araştırılmıştır. Bu amaçla, 2005 yılında 19 ilden 168.000, 2006 yılında ise 16 ilden 
215.514 olmak üzere toplam 383.514 adet süne toplanmıştır. Toplanan sünelerden 2005 yılında 2.965.000, 
2006 yılında ise 4.550.000 T. semistriatus üretilerek, 2005 ve 2006 yıllarında 22 ilde salım yapılmıştır. Salım 
yapılan alanlardan T. semistriatus’ların etkinliğinin belirlenmesi 2005 yılında İstanbul, Bursa, Kırklareli 2006 
yılında ise Konya, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde yapılmıştır. T. semistriatus’un etkinliği % 9.09 ile % 
28.57 oranında değiştiği belirlenmiştir. Salım yapılan alanlardan elde edilen parazitli yumurtalardaki T. 
semistriatus’un oranı İstanbul’da % 54.54, Bursa’da % 78.26, Kırklareli’nde % 77.27, Konya’da % 72.72, 
Gaziantep’te % 52.38, Kahramanmaraş’ta % 73.68 olduğu tespit edilmiştir. Salım yapılmayan alanlardaki T. 
semistriatus’un oranları sırasıyla, % 33.33, 58.82, 50.00, 44.44, 40.00 ve 60.00 olarak saptanmıştır. Salım 
yapılan alanlardan alınan buğday örneklerindeki emgi oranı İstanbul’da % 0.40, Bursa’da % 0.30, 
Kırklareli’nde % 0.70, Konya’da % 0.50, Gaziantep’te % 0.70, Kahramanmaraş ta % 0.80, salım yapılmayan 
alanlardaki emgi oranları sırasıyla, % 1.10, %1.20, %0.90, % 1.30, % 1.60, % 1.50 olduğu belirlenmiştir  
 
Anahtar Kelimeler: Süne, Trissolcus semistriatus, Buğday, Kitle üretim,  

 
Mass Rearing of Trissolcus semistriatus (Need.) (Hymenoptera: 

Scelionidae), Sunn Pest Egg Parasitoids, and Determinig Their Efficiency in 
Released Fields 

 
Abstract 

 
In this study, mass rearing of Trissolcus semistriatus Need, an egg parasitoid of sunn pest, and its 

efficiency in the naturel conditions were investigated. For this aim, totally   383.514 sunn pests (168.000 sunn 
pests from 19 provinces in 2005 and 215.514 sunn pests from 16 provinces in 2006) were collected. 
2.965.000 T. semistriatus in 2005  and 4.550.000 T. semistriatus in 2006 were reared, and released in 22 
provinces in both years. Efficiency of T. semistriatus in released fields was determined in the provinces of 
Istanbul, Bursa and Kırklareli in 2005, and Konya, Gaziantep and Kahramanmaraş in 2006. It was determined 
that the efficiecy rates of T. semistriatus changed between  9.09 %  and 28.57 %. While parasited egg rates  
by T. semistriatus were found as 54.54 % in İstanbul, 78.26 % in Bursa, 77.27 % in Kırklareli,  72.72 % in 
Konya, 52.38 % in Gaziantep and 73.68 % in Kahramanmaraş in released field, these rates in unreleased 
fields in the same provinces were found as  33.33 %,  58.82 % , 50.00 %, 44.44 %, 40.00 % and 60.00 % 
respectively. While sucked seed rates in wheat seeds collected from released fields were determined as 0.40 
% in İstanbul, 0.30 % in Bursa, 0.70 % in Kırklareli, 0.50 % in Konya, 0.70 % in Gaziantep and 0.80 % in 
Kahramanmaraş, they were determined in those collected from unreleased fields as 1.10%, 1.20%, 0.90%, 
1.30%, 1.60% and 1.50 % respectively.  

 
Keyword: Sunn Pest, Trissolcus semistriatus, Wheat, Mass rearing 
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1. Giriş 
 
Buğday dünyada en yaygın olarak yetiştirilen kültür bitkisi olup, sahip olduğu adaptasyon 

yeteneği sayesinde her türlü iklim ve yörede yetiştirilebilme üstünlüğüne sahiptir. Buğday insanlığın 
en önemli gıdası durumunda olup dünyada besinlerden sağlanan kalorinin % 20’sini 
oluşturmaktadır. Glutenin elastikiyeti nedeniyle ekmek yapımına uygun rakipsiz bir bitkidir. 
Pazarlama, taşıma, depolama ve işleme kolaylıklarına sahip oluşu tarımını teşvik etmektedir. Bu 
nedenlerden dolayı buğday geçmişte ve zamanımızda olduğu gibi, gelecekte de stratejik bir bitki 
olma özelliğini sürdürecektir (Akkaya, 1994). 

Süne, ülkemizde (Eurygaster integriceps Put. Het.: Scutelleridae), buğdayın en önemli ana 
zararlısıdır. Buğdayın farklı fenolojik dönemlerinde beslenerek zarar yapar. Kışlamış erginler 
kışlaktan ovaya indiklerinde, kardeşlenme dönemindeki buğdayın saplarında beslenir ve 
“Kurtboğazı” zararını verir. Başaklar henüz daha yaprak kılıfı içinde iken, çiçek döneminde veya 
dane bağlarken yine saplarda beslenen erginler “Akbaşak” adı verilen içi boş, beyaz başakların 
meydana gelmesine neden olurlar (Anonim, 1995). Süt olum dönemimde ise, nimfler buğday 
tanelerini kavuzları üzerinden sokup emerler. Emilen taneler ağırlıklarını ve çimlenme güçlerini 
kaybedecekleri gibi ekmeklik ve makarnalık özelliklerini de yitirirler (Lodos, 1986; Anonim, 1995 ). 

Gerek dünyada gerekse ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda bu zararlıyı baskı altına 
alan faktörler içerisinde doğal düşmanların en büyük etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Lodos, 
1961 ve 1986; Brown, 1962; Yüksel, 1968; Şimşek ve Sezer, 1985; Memişoğlu ve Özer, 1994; 
Şimşek ve ark., 1994; Rosca ve ark., 1996). Bu faktörlerden en önemlisi ise, Hymenoptera 
takımından Scelionidae familyasına dahil türler oluşturmaktadır. Bu türlerin sünenin ovipozisyon 
süresince 3 döl verdiği ve özellikle 3. dölünde süne yumurtalarını % 100' e ulaşan oranlarda 
parazitlediği belirlenmiştir (Zwölfer, 1942). 

Süne yumurta parazitoidlerin kitle halinde üretilip doğaya salınması ile ilgili uzun yıllar pek çok 
araştırma yapılmıştır. Süneye karşı ilk biyolojik mücadele çalışmaları, 1903 yılında Vasilliev 
tarafından Trissolcus vassilievi (Mayr)'nin kullanılmıştır. Daha sonra Rusya ve İran'da yumurta 
parazitoidlerin laboratuar koşullarında kitle üretimleri yapılarak salımlar gerçekleştirilmiştir (Safavi, 
1968).  

Ülkemizde 1990 yıllarda başlayan kitle üretim ve salımlar 1997 yılına kadar devam etmiş 
ancak geç salımdan dolayı bir başarı elde edilememiştir (Akıncı ve Soysal, 1996). Tekrar 2004 
yılında başlayan salım çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. Yapılan salım çalışmalarında 
parazitoid etkinliği bölge ve yıllara göre farklılık göstermiştir (Safavi, 1968;Tarla ve Kornoşor 2003). 

Bu çalışmada, süne yumurta parazitoidlerinin kitle üretiminde kullanılan üretim teknikleri ve 
süne yumurta parazitoidlerinin doğal koşullarda etkinlikleri araştırılmıştır. Böylece süne yumurta 
parazitoidlerinin daha etkin olarak üretimi ve dolayısıyla da süne ile biyolojik mücadele 
çalışmalarına da önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Çalışmanın ana materyalini Trissolcus semistriatus, Eurygaster spp. , süne yumurtaları, cam 

tüpler, iklim dolabı, inkübatör, buzdolabı, derin dondurucu, buzkutusu, üretim kapları, buğday, bal 
ve salım çantacıkları oluşturmuştur. 

Kışlaklardan inen Sünelerin toplanması ve yumurta elde edilmesi 
Kışlaklardan buğday ekili alanlara süne inişlerinin başlaması ile birlikte el ve atrap ile süne 

toplanmıştır. Toplanan süneler buz kutusu içerisinde iklim odasına getirilmiştir. İklim odasında 
içerisinde buğday bitkisi bulunan kaplara alınarak 25±2 °C sıcaklıkta en az 48 saat bekletilmiş, 
daha sonra sıcaklık 26±2 °C’ye çıkartılarak % 60–65 nemde beslenmeleri ve yumurtlamaları 
sağlanmıştır. Yumurtalar iki günde bir toplanarak derin dondurucuda (-21 °C)  en az 4 saat 
bekletilerek embriyoları öldürülmüştür. Embriyoları öldürülen yumurtalar, 1 x 5 – 7 cm uzunlukta 
kesilmiş her bir mumlu karton kâğıtlar üzerine 5’er paket yapıştırıldıktan sonra plastik kavanozlarda 
buzdolabında depolanmıştır. 2005 ve 2006 yıllarında Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsüne 
gelen canlı süne miktarları Çizelge 1’de verilmiştir.   
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2.1. Trissolcus semistriatus Kültürünün Oluşturulması ve Kitle Üretimi 
 
Erken ilkbaharda sıcaklık 13 °C dereceye ulaştığında 2005 ve 2006 yıllarında Ceyhan ve 

Karaisalı ilçelerinden atrap ile buğday ekili alanlarda yâda çevresindeki çiçek açmış yabancı otlarda 
parazitoidler toplanarak plastik poşetlerde laboratuara getirilmiştir. Laboratuara getirilen 
parazitoidler cam tüplere alınmış ve beslenmeleri için tüplerin iç kısmına iğne ile çizgi halinde % 10 
su ile seyreltilmiş bal sürülmüştür. Elde edilen Trissolcus cinsine ait parazitoidlerin tanısı Kozlov 
(1976, 1978), Tarla (1997) ve Doğanlar (1999) tarafından hazırlanan teşhis anahtarlarından 
faydalanılarak yapılmıştır. Teşhisleri yapılan parazitoidlerden T. semistriatus’lara derin 
dondurucularda depolanan süne yumurtaları sunulmuş, 26 ± 1 Cº sıcaklık, % 60–65 nemde ve 14 
saat ışılanma içeren inkubatörlere alınarak parazitoid kültürü oluşturulmuştur. Bu şekilde elde 
edilen parazitoidler kullanılarak mumlu kartonlara yapıştırılıp depolanan yumurta paketleri, cam 
tüplere alınarak içlerinde 1 erkek 2 dişi parazitoid verilmiştir. Parazitoidlerin beslenmeleri için 
tüplerin iç kısmına iğne ile çizgi halinde % 10 su ile seyreltilmiş bal sürülmüştür. Yumurtaların 
parazitlenmesi için en az 48 saat bekletilerek yumurtaların parazitlenmesi sağlanmıştır. 
Parazitlenmiş olan yumurta paketleri 26 ºC, % 60–65 nem ve 14 saat ışılanma içeren inkübatöre 
alınmıştır. Yumurta içerisinde parazitoid gelişimi sonucu kararmış olup açılmaya yakın dönemde 
salım çantacıklarına alınarak salıma hazırlanmıştır.  
 
Çizelge 1. 2005 ve 2006 yıllarında farklı illerden toplanarak süne yumurta parazitoidlerinin kitle 
üretiminde kullanılan kışlamış ergin süne sayıları  
İL 2005 2006 İL 2005 2006 

Adana 14.496 2.890 Tekirdağ 2.179 4.964 

Adıyaman 3.612 45.930 Edirne 3500 3.113 

Hatay 8.377 10.135 Kırklareli 625 7.450 

Kahramanmaraş 10.237 30.000 Balıkesir 500 - 

Şanlıurfa 35.960 32.200 Çanakkale 1500 8.950 

Diyarbakır 2.270 5.000 Konya 35.936 35.491 

Gaziantep 11.191 16.816 Ankara  3.000 - 

Kilis 19.935 20.000 Kayseri 500 - 

Mardin  12.567 24.575 Yozgat - 1.000 

Eskişehir  1.000 3.000 Siirt 615 - 

 
2.2. Trissolcus semistriatus’un Doğaya Salınması 

 
Kararmış olup açılmaya 1 – 2 gün kalan yumurta paketleri salım çantacıklarında buz kutusu  

ile salım alanına götürülerek salımı yapılmıştır. Salımlar yumurta parazit sürveyinin başlangıcında 
yapılmıştır. Yoğunluğu m²’de yaklaşık 1- 2 kışlamış ergin olan buğday tarlalarına dekara 1.000 adet 
gelecek şekilde parazitoid salımı yapılmıştır. 2005 ve 2006 yıllarında kitle üretimi yapılan süne 
yumurta parazitoidlerinin miktarları ve salım yerleri Çizelge 2’de verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

924 

Çizelge 2. 2005 ve 2006 yıllarında kitle üretimi yapılan süne yumurta parazitoidlerinin salım yerleri 
ve miktarları 
İL 2005 2006 İL 2005 2006 
Adana 65.000  Yozgat  125.000 
Adıyaman 250.000 100.000 Eskişehir  100.000  
Hatay 40.000  Siirt 50.000  
K. Maraş 100.000 150.000 Manisa 20.000  
Karaman  50.000 Batman 20.000  
Diyarbakır 150.000  İstanbul 20.000 100.000 
Gaziantep 480.000 525.000 Bursa 50.000 75.000 
Kayseri  125.000 Uşak 20.000 120.000 
Mardin  20.000  Aksaray 60.000 125.000 
Tekirdağ 40.000 220.000 Karaman 50.000  
Edirne 50.000 220.000 A.karahisar  125.000 
Kırklareli 60.000 220.000 Niğde   120.000 
Kocaeli   75.000 Nevşehir  75.000 
Çanakkale 30.000 50.000 Kırıkkale  125.000 
Konya 1.090.000 1.450.000 Kırşehir  125.000 
Ankara  200.000 250.000    
 
2.3. Salım Etkinliğinin Değerlendirilmesi 

 
Salım etkinliğinin değerlendirilmesi için salım yapılan ve salım yapılan alandan en az 3 km 

uzaklıktaki kontrol tarlasının parazitlenme oranlarını belirlemek için 25 adet süne yumurtası 
toplanarak parazitlenme oranları tespit edilmiştir. Parazitoid etkinliğinin belirlenmesi için, yüzdesiz 
Abbott formülü kullanılarak % etkinlik belirlenmiştir. Ayrıca, salım yapılan ve yapılmayan alanlardaki 
parazitoid türleri tespit edilerek salımı yapılan parazitoidin popülasyon içindeki payı saptanmıştır. 
Bunun yanında salım yapılan ve kontrol parsellerinden 1 kg lık buğday numuneleri alınarak süne 
emgi oranları tespit edilmiştir. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Salım etkinlikleri 2005 yılında İstanbul, Bursa ve Kırklareli, 2006 yılında ise Konya, Gaziantep 

ve Kahramanmaraş illerinde yapılmıştır.  Elde edilen sonuçlar çizelge 3 de verilmiştir. 
 
Çizelge 3. 2005 ve 2006 yıllarında salım yapılan parazitoidlerin salım yerlari, K.E. yoğunluğu, 
parazitlenme oranları ve % etkinliği 

% Parazitlenme 
Salım Yapılan Salım Yapılmayan 

İl İlçe 

Köy Ergin 
Yoğunluğu Köy Ergin 

Yoğunluğu 

Salım 
Yapılan 

Salım 
Yapılmayan 

% 
Etki 

İstanbul Çatalca Celep 1.1 Örcünlü 0.9 88 71 19.31 
Bursa Yanişehir Eğerci 0.9 Terziler 0.8 92 68 26.08 
Kırklareli Pınarhisar İnece 1.3 Kaynarca 1.1 88 80 09.09 
Konya Çumra Dağdere 0.8 Karkın 0.7 92 72 21.73 
Gaziantep Nurdağı Çakmak 1.3 Nogaylar 1.2 84 60 28.57 
K.Maraş Türkoğlu Evri 1.0 Beyoğlu 0.9 76 60 21.05 
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2005 yılında salım yapılan İstanbul ili Celep köyünden 30.05.2005 tarihinde toplanan 25 paket 
süne yumurtasından 22 paketi parazitli, 3 paketi ise parazitsiz olduğu saptanmıştır.  Kontrol tarlasın 
olarak değerlendirilen Örünlü köyünde 18 paket parazitli, 7 paketinin parazirsiz olduğu 
belirlenmiştir. Celep köyündeki parazitlenme oranının % 88, Örünlü köyündeki parazitlenmenin ise 
% 71 oranında olduğu tespit edilmiştir. Bursa ili Yenişehir ilçesi Eğerci köyünden 03.06.2005 
tarihinde 23’ü parazitli 2’si parazitsiz toplam 25 paket süne yumurtası toplanmıştır. Eğerci 
köyündeki parazitlenme oranının % 92 olduğu saptanmıştır. Terziler köyünden toplanan 25 paket 
yumurtanın 17 paketinin parazitli, parazitlenmenin % 68 olduğu belirlenmiştir. Kırklareli Pınarhisar 
ilçesi İnece köyünde 01.06.2005 tarihinde yapılan çalışmalarda toplanan 25 paket yumurtanın 22 
tanesinin parazitli 3 tanesinin ise parazitsiz ve parazitlenmenin % 88 oranında olduğu saptanmıştır. 
Kaynarca köyünde ise, toplanan 25 paket yumurtadan 20 paketi parazitli 5 paketinin ise parazitsiz 
olduğu,  parazitlenmenin % 80 oranında olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3). 

2006 yılında yapılan çalışmalarda Konya ili Çumra ilçesinde 20.05.2006 tarihinde yapılan 
örneklemelerde parazitlenmenin % 92 (25 paket yumurtdan 22 tanesi parazitli, 3 tanesi parazitsiz), 
salım yapılmayan Dağdere köyünde ise % 72 (25 paket yumurtadan 18 tanesi parazitli, 7 tanesi 
parazitsiz) olduğu belirlenmiştir. Gaziantep ili Nurdağı ilçesi Çakmak köyünde salımdan sonra 
01.05.2006 tarihinde toplanan 25 paket süne yumurtasının 21 tanesinin parazitli 4 tanesinin ise 
parazitsiz, parazitlenme oranını ise % 84 olduğu belirlenmiştir. Salım yapılmayan Nogaylar 
köyünden toplanan 25 paket yumurtadan 15 paketi parazitli, 10 paketi parazitsiz olduğu belirlenmiş 
ve parazitlenme oranının % 60 olarak saptanmıştır. Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde salım 
yapılan Evri köyünden 01.05.2006 tarihinde yapılan örneklemelerde parazitlenme oranı % 76 
(toplanan 25 paket süne yumurtalarından 19 tanesi parazitli, 6 tanesi parazitsiz) salım yapılmayan 
Beyoğlu köyünde % 60 (25 paket süne yumurtasından 15 adedi parazitli, 10 adedi parazitsiz) 
olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3).   

Salım yapılan alanlarda % etki oranlarına bakıldığında, en yüksek etki % 28.57 ile 2006 yılında 
Gaziantep’te yapılan salımlardan elde edilmiştir. Bunu 2005 yılında Bursa’da yapılan salım 
izlemiştir. En düşük % etki ise, 2005 yılında Kırklareli’nde yapılan salımların oluşturduğu 
saptanmıştır. Diğer alanlara yapılan salımların % etkisi % 19.31 - %21.73 arasında değiştiği 
belirlenmiştir (Çizelge 3).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. 2005 yılında İstanbul’da salım yapılan ve yapılmayan alanlardan toplanan parazitli 
yumurtalardaki parazitoid türleri. 

 
Salım yapılan ve yapılmayan buğday tarlalarından toplanan yumurtalardan parazitli olanlar 

laboratuara alınarak parazitoid çıkışları sağlanmıştır. Çıkan parazitoidlerin tür teşhisleri yapılarak 
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parazitoidlerin bulunma % oranları tespit edilmiştir. 2005 yılında İstanbul ili Çatalca ilçesi Celep 
köyünde salım yapılan buğday tarlasındaki 22 adet parazitli yumurtadan 12 tanesinden T. 
semistriatus, 10 tanesinden ise Telenomus spp. elde edilmiştir. Salım yapılmayan Örünlü köyünde 
ise elde edilen 18 adet parazitli yumurtadan 12 tanesinde T. semistriatus (% 54.54)  8 tanesinde 
Telenomus sp  (% 33.33) olduğu belirlenmiştir (Şekil 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. 2005 yılında Busa’da salım yapılan ve yapılmayan alanlardan toplanan parazitli 
yumurtalardaki parazitoid türleri. 

 
Bursa ilinde salım yapılan Eğerci köyünden elde edilen 23 paket parazitli yumurtanın 18 

tanesinde T. semistriatus (%78.26), 4 tanesinde Telenomus sp. (% 17.39) ve 1 tanesinin T. simoni 
(%4.34) olduğu saptanmıştır. Salım yapılmayan Terziler köyünde parzitli 17 tane yumurtanın 10 
tanesinden T. semistriatus, 5 tanesinden Telenomus sp. ve 2 tanesinden de T. simoni olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 2).  

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Şekil 3. 2005 yılında Kırklareli’nde salım yapılan ve yapılmayan alanlardan toplanan parazitli 
yumurtalardaki parazitoid türleri. 
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Kırklareli Pınarhisar’da salım yapılan alandan elde edilen 22 paket parazitli yumurtalardan % 
77.27’sinin (17 paket) T. semistriatus, % 18.18’inin Telenomus sp. (4 paket),  % 4.54’ünün  (1 
paket) ise T. vassilievi olduğu belirlenmiştir. Salım yapılmayan Kaynarca köyünde ise T. 
semistriatus 10 ymurtadan, Telenomus sp. 8, T. grandis ise 1 paket yumurtadan elde edilmiştir 
(Şekil 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. 2006 yılında Konya’da salım yapılan ve yapılmayan alanlardan toplanan parazitli 
yumurtalardaki parazitoid türleri. 

 
2006 yılı çalışmalarında salım yapılan Konya ili Çumra ilçesinde toplam 22 paket parazitli 

yumurta elde edilmiştir. Bu yumurtalardan 16 tanesinden T. semistriatus, 3 tanesinden T. simoni, 2 
tanesinden T. vassilievi ve 1 tanesinden de Telenomus sp. Elde edilmiştir. Bunların popülasyondaki 
payları sırasıyla % 72.72, %13.63, % 9.09 ve % 4.54 olduğu belirlenmiştir. Salım yapılmayan 
Dağdere köyünden elde edilen toplam 18 adet parazitli yumurtadan 8 tanesinde T. semistriatus, 6 
tanesinden T. grandis, 3 tanesinden Telenomus sp. ve 1 tanesinden de T. vassilievi elde edilmiştir 
(Şekil 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Şekil 5. 2006 yılında Gaziantep’te salım yapılan ve yapılmayan alanlardan toplanan parazitli 
yumurtalardaki parazitoid türleri. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Çumra Dağdere

Parazitoid 
Oranları (%)

T. semistriatus T. simoni T. vassilevi Telenemus sp T. grandis

 

0

10

20

30

40

50

60

Çakmak Nogaylar

Parazitoid 
Oranları (%)

T. semistriatus T.festivae T. simoni T. vassilevi



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

928 

Gaziantep ili Nurdağı ilçesi Çakmak köyünden elde edilen 21 adet parazitli yumurtadan toplam 
4 tür parazitoid elde edilmiştir. En yüksek oran % 52.38 ile ( 11 adet) T. semistriatus, elde edilirken 
bunu % 28.57 oaranı ile T. festiva ( 6 adet) izlemiştir. T. simoni  % 14.28 ( 3 paket), % 4.76 T. 
vassilievi (1 paket) olduğu belirlenmiştir. Salım yapılmayan Nogaylar köyünde 15 paket yumurtanın 
parazitli olduğu bunun 6 paketinden T. semistriatus, 5 paketinden T. festivae ve 4 paketinden ise T. 
simoni elde edilmiştir ( Şekil 5).  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6. 2006 yılında K.Maraş’ta salım yapılan ve yapılmayan alanlardan toplanan parazitli 
yumurtalardaki parazitoid türleri. 

 
Kahramanmaraş ili Evri ilçesinden elde edilen parazitli yumurta paketi 19 olduğu, bunun 14 

paketinde T. semistriatus, 4 paketinden T. festiva ve 3 paketinden ise Telenomus sp elde edilmiştir. 
Bunların popülasyondaki payları sırasıyla % 73.68, % 21.05, % 5.26 olduğu belirlenmiştir. Salım 
yapılmayan Bayoğlu köyünden ise 15 paket parazitli yumurta elde edilmiştir. 9 pakette T. 
semistriatus   (60), 5 pakette T. festiva (% 33.33), 1 pakette ise T. vassilievi (% 6.66) olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 6).  

Salım yapılan ve yapılmayan alanlardan alınan buğday örneklerindeki süne emgi oranları 
çizelge 4 de verilmiştir. 

Salım yapılan buğday tarlalarından alınan numunelerin tamamında % 1 emgi oranını aşan bir 
değer tespit edilmemiştir. Salım yapılmayan tarlalardaki emgi oranı % 0.9 - % 1.6 arasında değiştiği 
tespit edilmiştir. Salım yapılan ve yapılmayan alanlardaki emgi oranlarının düşük olmasına doğal 
parazitlenmenin önemli katkı sağladığı düşünülmektedir. 

Şimşek ve Yaşarakıncı .(1989)'nın Güneydoğu Anadolu'da yaptıkları çalışmada, hububat 
tarlalarında kışlamış süne ergin yoğunluğunun m2'de1.5 birey olduğunda Trissolcııs spp. tarafından 
parazitlenme oranının süne yumurtalama peryodunun başlangıcında % 10,  sonuna doğru ise % 
86'ya ulaştığını belirlemişlerdir.  
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Çizelge 4. Salım yapılan ve yapılmayan buğday tarlalarından alınan buğday numunelerindeki % 
emgi oranları 

Köy 
İl İlçe 

Salım Yapılan Salım Yapılmayan 
Celep 0,4 

İstanbul Çatalca 
Örcünlü 1.1 
Eğerci 0.3 

Bursa Yanişehir 
Terziler 1.2 
İnece 0.7 

Kırklareli Pınarhisar 
Kaynarca 0.9 
Dağdere 0.5 

Konya Çumra 
Karkın 1.3 

Çakmak 0.7 
Gaziantep Nurdağı 

Nogaylar 1.6 
Evri 0.8 

K.Maraş Türkoğlu 
Beyoğlu 1.5 

 
Rosca ve ark. (1996), Romanya'da yapmış oldukları çalışmada doğal parazitlenmenin % 61.5 

olan bir alanda ilaçlama yapıldıktan 24 saat sonra parazitlenmenin % 6.5 ve 72 saat sonra ise % 
28.4 oranına düştüğünü. ilaçlama yapılmayan alanda ise parazitlenmenin % 64.8 oranında iken 24 
saat sonra % 59.9 ve 72 saat sonra ise % 76.8 oranına ulaştığını belirlemişlerdir.  

Javahery (1996); İran'da ilaçlanmamış tahıl alanlarında Telenomus spp. ve Trissolcus spp. 'nin 
%95 parazitlenmeyi sağladıklarını belirtmektedir. Vardaroğlu (1954). İran'da m2'de iki ile dört adet 
kışlamış süne bulunan tarlalara hektara 10.000 T. semistriatus'un salınarak mücadele edildiğini, bir 
yıl önce 100 milyon parazitoid üretilerek salım yapıldığını ve her bir hektar için parazitoid 
salındığında 1.6 ABD doları. DDT veya Gamexan ile ilaçlanması durumunda ise 7.5 ABD doları 
masrafa neden olduğunu bildirmiştir.  

Zomorrodi (1959), İran'da süne ile biyolojik mücadele yöntemi Alexandrov öncülüğünde 
Microplıallurus semistriatııs Nees ve M. vassilievi (Mayr) kullanılarak yapıldığını, bildirmiştir. 1955 
yılında 4.200 kg kışlamış olan süne kullanılarak Isfahan'da 207 milyon parazitoid üretildiğini ve 
kışlamış ergin sayısı m2'de bir olan alanlarda hektara 10.000 parazitoid salınması ile parazitlenme 
oranının % 60-90'a ulaşarak salım yapılmayan alanlara oranla zarar oluşmadığını bildirmiştir.  

Martin ve ark. (1969), Isfahan bölgesinde 1963 yılında süne'nin biyolojik mücadelesinde T. 
semistriatus ve T. grandis'in lokal bölgede zararlının popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak m2' de 
bir adet kışlamış süne yoğunluğu bulunan tarlaya hektara 10.000–15.000 bireyinin periyodik olarak 
salındığını ve olumlu sonuç alındığını belirtmişlerdir. 

Tarla ve Kornoşor (2003), salım yapılan buğday tarlalarında salım yoğunluğuna bağlı olarak 
süne yumurtalarında % 0.7–28.3 oranında parazitlenme artmıştır. Bir dekar buğday tarlasına 1950 
adet T. semistriatus ile parazitlenmiş süne yumurtaları salınmasıyla birinci dölde % 8-16 oranında 
artış olduğu belirlenmiştir. 
 
4. Sonuç 
 

Yapılan iki yıllık çalışmalar sonucunda, süne yumurta parazitoidlerini salımı sonrası doğal 
parazitlenmeye % 09.09 - % 28.57 oranında bir katkı sağladığı belirlenmiştir. Özellikle süne 
yumurta parazitoidlerinin  kışı geçirebileceği ağaçlık bölgelerinde yapılacak salımlarda bu oranların 
yıldan yıla daha da artacağı düşünülmektedir. Bu nedenle salım yapılacak alanların 
ağaçlandırılması ve doğal parazitlenmenin belirli bir oranda olması salım çalışmalarındaki başarıyı 
olumlu etkileyeceği kanısına varılmıştır. Ayrıca süne yumurta parazitoidin kitle üretiminde kullanılan 
sünelerin doğadan toplanması salım çalışmalarını sınırlandıran en önemli etken olmuştur. Bu 
nedenle kitle üretiminde kullanılacak konukçular üzerindeki  çalışmalara devam edilmesinin süne 
yumurta parazitoidlerinin kitle üretimini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.  
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Süne-Kımıl Zararı Görmüş Buğdaylardan Emgili Tanelerin Ayrılmasında 
Farklı Fiziksel Ayırma Metodlarının Etkisi 
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Özet 
 

Bu çalışmada, süne-kımıl zararlı tanelerle karışık buğday tanelerinden hasar görmüş taneleri ayırmada, 
farklı ayırma metotları (gün ışığında ve ışık üstünde) kullanılarak ayıklanmış partinin, fiziksel, fizikokimyasal ve 
reolojik özellikleri üzerindeki değişikliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda piyasadan 
beş farklı emgi oranında (% 1.0, 3.5, 5.0, 7.0 ve 10.0) Bezostaya-1 (kırmızı, sert) ve üç emgi oranında (% 1.0, 
3.5 ve 5.0) Gerek-79 (beyaz-yumuşak) buğdayı temin edilmiştir. Buğday örnekleri, farklı ayırma metotlarıyla 
emgili taneler ayrıldıktan sonra şahit örneklerle birlikte analiz edilmiştir. Gün ışığında emgili tanelerin ayrılması 
kaliteyi önemli düzeyde artırmış, ancak ışık üzerinde ayırma metodu çok daha fazla etkili olmuştur. Sonuç 
olarak süne-kımıl emgili tanelerin gün ışığı ve ışık üstünde gözle ayrılması ile yemlik düzeydeki buğdayların 
kalitesi, ekmek yapılabilecek kalitatif özelliklere yükseltilebilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Buğday kalitesi, Süne zararı, Ayırma metotları 
 

The Effects of Different Physical Separation Methods on the Separation of 
Sun-Bug Damaged Grains from Wheats Damaged by Sun-Bug 

  
Abstract  
 

In this study, using different separation methods (in the sun light and over the light) in the separation of 
harmful wheat seeds from wheat  mixed with sun bug damaged seeds, the determination of the changes on 
physical, physicochemical and rheologic properties of separated wheats has been aimed. For this purpose, 
five different Bezostaya-1 (red-hard) wheats damaged by sun bug at the rate of 1.0, 3.5, 5.0, 7.0 and 10.0 % 
and three different Gerek-79 wheats (white-soft) damaged at the rate 1.0, 3.5 and 5.0 % have been provided 
from the market. The samples of wheat have been analysed by applying separation methods against fixed 
samples after sun bag damaged grains have been separated. The separation of sun-bug damaged grains in 
the sun light has increased the quality at an important rate, however the separation method over the light has 
been much more effective. As a result, with the eye-view separation of sun-bug damaged seeds in the sun 
light and over light, the quality of wheats for feed could be increased to the qualitative properties that could be 
made bread.  
 
Key Words: Wheat quality, Sun-Bug damage, Separation methods 
 
1. Giriş 
 

Ülkemizde hasat öncesi verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında süne 
(Eurygaster spp.) ve kımıl  (Aelia spp.) zararı gelmektedir (Anonymous 1993). Süne ve kımıl ayrı 
böcekler olmalarına ve bir çok çeşit içermelerine rağmen; hayat şekilleri ve verdikleri zararlar 
birbirine çok yakındır (Türker 1998). Süne ve kımıl  zararının olumsuz etkisi hem verim, hem de 
kalite yönünden olmaktadır. Zarar görülen yıllarda verim düşüklüğü yanında, zarar görmüş 
buğdayın tohumluk olarak kullanılması gelecek yılın verimini de düşürmektedir (Hançer 1997). 
Tane zararının buğdayın ekmeklik kalitesini bozmasının sebebi ise, bu zararlıların buğdayı emerek 
beslenirken tanede bıraktıkları enzim salgılarıdır. Bunlar süne ve kımılın taneyi emerken  
bıraktıkları proteolitik ve amilolitik enzimlerdir. Bu enzimler işleme esnasında una geçmekte, hamur 
oluşumu sırasında  ise  özellikle proteinleri parçalamaktadır (Anonymous 1983, Karababa ve Ozan 
1988, Lorenz and Meredith 1988, Türker 2002). Böylece yumuşayan hamur, makinalarda 
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işlenebilmeyi imkansız hale getirirken, son  üründe de basık, yayvan taban düşük hacim alarak, 
kendini göstermektedir (Atlı ve ark. 1988a). Açığa çıkan bileşikler ekmek içi ve kabuğunda Maillard 
reaksiyonu ve karamelizasyona neden olmaktadır (Türker 2002). 

Hububat tanelerini sınıflandırmada kullanılan önemli bir optik özellik tane rengidir. Tanenin 
yumuşak, sert, kırmızı, beyaz ve amber olarak sınıflandırılmasında renk tanımlayıcı bir 
karakteristiktir. Bunun yanı sıra kırmızı buğday grubundaki çeşitlerin teşhisi renk tonu ve 
yoğunluğunun bir dereceye kadar değerlendirilmesine dayandırılmaktadır. Aynı şekilde, 
sınıflandırmada derece kaybına neden olan lekeli taneler, olgunlaşmamış pembemsi ve yeşil 
taneler, beyaz taneler gibi faktörler renk bozulması olarak nitelendirilmektedir (Utku ve ark. 2002). 
Son yıllarda dijital görüntü analizi ile buğday örneklerinin camsılık oranı, yabancı madde içeriği ve 
zarar görmüş tane oranları da tespit edilebilmektedir (Köksel ve ark. 1997). Botsalı ve ark. (2005), 
süne ve kımıl zararına uğramış buğday partilerindeki tahribata uğramamış buğdayın ayrılarak 
uygun tanelerin ekmeklik paçalda, uygun olmayanların ise yemlik olarak değerlendirilmesi amacıyla 
gerçekleştirdikleri projede; hasara uğramamış tanelerin ayrılmasında mekanik, aerodinamik ve 
ışınsal yöntemlerden uygun olanını veya yeni bir ayırma sistemi geliştirmeyi amaçlamışlardır. 

Bu çalışmada süne zararı görmüş ekmeklik buğday örneklerinde, hasarlı taneleri öğütme 
işleminden önce laboratuvar koşullarında farklı ayırma metotları ile zarar görmüş buğday 
partisinden ayırarak; zarar oranının azaltılma imkanları araştırılmıştır. Bu amaçla; doğrudan gün 
ışığı altında ve fleurosan ışığı üzerinde gözle ayırma  metotları kullanılmıştır.  
 
2. Materyal ve Yöntem 
 
Materyal: Bu çalışmada, materyal olarak Konya yöresinden tesadüfi örnekleme ile sağlanan farklı 
düzeyde (% 1.0, 3.5, 5.0, 7.0 ve 10.0 ) süne-kımıl hasarı olan beş adet Bezostaya-1 (Tr. aestivum) 
(kırmızı, sert) ile yine farklı düzeyde (% 1.0, 3.5 ve 5.0) süne-kımıl hasarı olan üç adet Gerek-79 
(Tr. aestivum) (beyaz, yumuşak) ekmeklik buğday örnekleri kullanılmıştır.  
 
Denemenin Kuruluşu ve Yürütülüşü: Buğday örnekleri ilk aşamada hiç bir ayırma metoduna tabi 
tutulmadan olduğu gibi analiz edilmiştir. İkinci aşamada her bir buğday örneğinde bulunan süne-
kımıl emgili taneler, iki farklı yöntemle gözle seçilerek ayıklanmış ve elde edilen sağlam taneler 
analize tabi tutulmuştur. Elde edilen değerler varyans analizine tabi tutularak incelenmişlerdir. 
Farklılıkları istatistiki olarak önemli bulunan ana varyasyon kaynaklarının ortalamaları ise Duncan 
çoklu karşılaştıma testi ile karşılaştırılmıştır (Düzgüneş ve ark. 1987). 
Emgili Taneleri Ayırma Metotları: Emgili tanelerin ayrılması işlemi aşağıda verilen iki metotla 
yapılmıştır. Bunlar; 
1. Gün Işığında  Ayırma: Buğday örneklerinde bulunan emgili taneler emgi bölgesindeki; çöküntü, 
büzüşme ve ağarma gibi emgi belirtilerine göre gün ışığında çıplak gözle seçilip ayrılmıştır. 
2. Işık Üstünde  Ayırma: Buğday örneklerinin, alttan fleurosan lamba ile aydınlatılan cam levha 
üzerindeki görüntüleri incelenmiş ve ışığı geçirmeyen emgili bölgelere sahip taneler ayrılmıştır.   
Laboratuar Analizleri: Buğdayların emgili tane oranının tespiti; homojen olarak karıştırılan buğday 
partisinden 100 g tartılıp, emgili taneler gün ışığı altında ve fleurosan ışık üstünde gözle seçilerek 
yapılmıştır. Ayrılan emgili taneler tartılarak sağlam tanelere göre oranlanmıştır. Gözle ayırmada 
emgili tanelerin emgi bölgelerindeki renk ve görüntü farkından yararlanılmıştır.  Buğdayların 
hektolitre ağırlığı, bintane ağırlığı, irilik  ve camsılık (Elgün ve ark. 2001), su, kül ve protein miktarı 
(Anon. 1990) belirlenmiştir. Gluten ve gluten indeks tayini, AACC 38-12 metoduna göre yapılmıştır 
(Anon. 1990). Gecikmeli gluten indeks analizinde ise AACC  metot No:38-12’ye göre elde edilen 
yaş öz 25 °C’deki etüvde saf su içinde 30 dakika bekletildikten sonra, indeks ölçümü 
gerçekleştirilmiştır. Zeleny sedimantasyon testi ve gecikmeli sedimantasyon tayini, ICC-Standart 
No:107 metoduna göre belirlenmiştir (Anon. 1981). Gecikmeli sedimantasyon tayininde, normal 
sedimantasyon testinden farklı olarak brom fenol mavisi eklenerek 2 saat bekletildikten sonra 
ölçüm yapılmıştır. Farinograf ve ekstensograf denemeleri için buğdaydan unun elde edilmesi AACC 
26-50’ye göre, farinografta yapılan analizler AACC 54-21’ye göre, ekstensogram analizleri AACC 
54-10’a göre yapılmıştır (Anon. 1990).  
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3. Araştirma Bulguları ve Tartişma 
3.1. Analitik Sonuçlar 
 

Bezostaya-1 ve Gerek-79 buğday örneklerinin analitik kalite özellikleri Çizelge 1 ve 2’ de 
verilmiştir. Buna göre, emgi oranları arttıkça örneklerin fiziksel, kimyasal ve reolojik özelliklerinde 
kalite kayıpları gözlenmektedir. 
 
3.2. Araştırma Sonuçları 
 

Araştırmada elde edilen şahit ve ayrıma tabi tutulmuş buğday örneklerinin bazı fiziksel, 
kimyasal ve teknolojik analiz sonuçlarına ait Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları Çizelge 3 ve 
4’ te özetlenmiştir. 
Hektolitre Ağırlığı : Hektolitre ağırlığı üzerine ayırma metodunun etkili olduğu belirlenmiştir. Bu 
etki Gerek-79 buğdayında her iki ayırma yönteminde de ortaya çıkarken; Bezostaya-1’de ise 
sadece ışık üzerinde ayırma metodu etkili olmuştur. Bu sonuçlar, ışık üstünde ayırma işleminin her 
iki buğday için etkili olduğunu göstermektedir (Çizelge 3 ve 4).  
Bintane Ağırlığı : Her iki buğday çeşitinde de, gün ışığında ve ışık üstünde emgili tanelerin 
ayrılması; şahite göre bintane ağırlığı değerlerini önemli düzeyde artırmıştır. Bezostaya-1 
buğdayında ışık üstünde ayırmanın, gün ışığında ayırmaya göre daha etkili olduğu görülmektedir 
(Çizelge 3). Emgi oranı artışının, bintane ağırlığını düşürmesi beklenmektedir (Atlı ve ark. 1988b). 
Ancak  bintane ağırlığı çok çeşitli ekolojik faktörler ve kültürel önlemlerden de etkilendiği için (Kent-
Jones and Amos 1967, Pomeranz 1988)  bu sonuç her zaman ortaya çıkmamaktadır (Çizelge 1). 
Camsılık : Ayırma metodlarına göre, camsılık değerleri ortalamalarının Duncan çoklu karşılaştırma 
testi sonuçları incelendiğinde, her iki çeşitte de ışık üstünde ayırma metoduyla emgili tanelerin 
ayrılması sonucunda, tane camsılığını önemli düzeyde arttığı görülmektedir (Çizelge 3 ve 4). 
Ayırmada emgi bölgesindeki ışığı geçirmeyen opak yapı etkili olduğundan, ışık üstünde ayırmanın 
çok daha etkili olduğu görülmektedir.  
Kül Miktarı : Gün ışığında ve ışık üstünde emgili tanelerin ayrılması; her iki buğday çeşitinde de, 
şahite göre kül değerlerini önemli düzeyde azalttığı belirlenmiştir (Çizelge 3 ve 4). Gerek-79 
buğdayında ışık üstünde ayırmanın, gün ışığında ayırmaya göre daha etkili olduğu görülmektedir. 
Farklı emgi oranları incelendiğinde, genel olarak emgi oranının artması ile her iki buğday örneğinde 
de kül miktarının arttığı görülmektedir (Çizelge 1). Örneklerin çok farklı kaynaklardan elde 
edilmesine karşılık elde edilen bu sonuç, tane külü artışında emgi oranının, süne-kımıl tahribatının 
önemini ortaya koymaktadır. Yüksek kül, yüksek kabuk oranı ve düşük un verimini ifade etmektedir 
(Pomeranz 1988, Elgün ve Ertugay 2000). Farklılıklar, sert Bezostaya-1 buğdayında daha 
belirginleşmektedir. Bu sonuçlar, süne kımıl tahribatının un veriminide önemli düzeyde 
etkileyeceğini göstermektedir.  
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Çizelge 1. Bezostaya-1 ve Gerek-79 buğday örneklerinin analitik kalite özelllikleri * 

Örnek No Emgi 
oranı (%) 

Hektolitre 
Ağırlığı 
(kg/hl) 

Bintane 
Ağırlığı 

(g)** 

Tane 
Camsılığı (%) Su (%) Kül (%)** Protein (%) Yaş Gluten 

(%) 
Gluten 

İndeks (%) 

Zeleny 
Sedimantasyon 

(cc) 
B1.0 1.0 78.6 34.5 57 10.0 1.68 13.1 31.4 85.5 37 
B3.5 3.5 80.0 36.3 54 10.8 1.74 13.7 32.8 77.0 39 
B5.0 5.0 79.9 30.2 57 11.1 1.78 10.8 25.0 68.0 27 
B7.0 7.0 80.2 35.9 52 9.8 1.81 14.1 39.0 61.0 28 
B10.0 10.0 75.5 30.5 51 11.0 1.79 15.1 45.0 70.0 33 
G1.0 1.0 75.0 27.4 46 10.7 1.59 12.0 25.9 84.5 30 
G3.5 3.5 79.2 25.6 48 10.2 1.50 14.2 36.0 79.0 33 
G5.0 5.0 79.2 27.0 50 10.6 2.00 14.3 28.8 59.0 20 
*Değerler iki tekerrürün ortalamasıdır.     **Kurumadde esasına göre verilmiştir. 
B:Bezostaya-1, G: Gerek-79, sayısal ekleri ise emgi oranını göstermektedir. 
 

Çizelge 2. Bezostaya-1 ve Gerek-79 buğday örneklerinin farinogram ve ektensogram özellikleri* 

*Değerler iki tekerrürün ortalamasıdır.     **Kurumadde esasına göre verilmiştir. 
B:Bezostaya-1, G: Gerek-79, sayısal ekleri ise emgi oranını göstermektedir 

 Farinogram Değerleri Ekstensogram Değerleri 

Örnek No Su Absorbsiyonu  (%) Gelişme (dk) Stabilite (dk) Yumuşama (BU) Enerji 
(cm²) 

Direnç 
(BU) 

Uzayabilirlik 
(mm) 

Oran Sayısı 

B1.0 60.2 4.8 7.0 76.0 56 232 141 2.1 
B3.5 62.8 4.0 3.1 143 12 60 128 0..5 
B5.0 55.2 1.8 3.7 132 - - - - 
B7.0 61.7 3.2 2.4 190 - - - - 
B10.0 - - - - - - - - 
G1.0 52.7 2.4 4.4 98.0 81 264 167 2..2 
G3.5 53.6 2.8 3.2 143 - - - - 
G5.0 57.4 2.9 2.7 213 - - - - 
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Protein Miktarı : Bezostaya-1 buğday örneklerinde en yüksek protein miktarlarının gün ışığında 
ayırım sonucu elde edildiği, şahit ile ışık üstünde ayırmanın istatistiki olarak birbirinden farklı 
olmadığı tesbit edilmiştir (Çizelge 3). Gerek-79 örneklerinde ise; ayırma metotlarının protein miktarı 
üzerindeki etkisinin istatistiki olarak birbirinden farklı olmadığı, sonuçların deskriptif 
değerlendirılmesine göre, protein düzeyinde az da olsa bir artış olduğu gözlenmektedir (Çizelge 4). 
Bu veriler ayırma işlemlerinin daha sert ve camsı yapılı Bezostaya-1 için daha etkili olduğunu, yine 
sert-kuvvetli Bezostaya-1 buğdayında ayırma işleminin gün ışığında yapılması daha yüksek protein 
artışına sebep olduğunu göstermektedir (Çizelge 3).  
Yaş Gluten Miktarı : Işık üstünde ayırma yöntemi, gün ışığında ayırmaya göre, her iki buğday 
örneğinde de gluten miktarı üzerinde daha çok artışa sebep olmuştur (Çizelge 3 ve 4).  
Gluten İndeks Değeri : Bezostaya-1 örneklerinde, emgili tanelerin gün ışığında ve ışık üstünde 
ayrılması, gluten indeks miktarı üzerinde istatistiki olarak farklılık göstermemiştir. Gerek-79 
örnekleri incelendiğinde ise; gün ışığında ayırım sonucu gluten indeks değerinin arttığı 
görülmektedir. Burada dikkat edilecek olan husus, emgili taneleri ayrılmamış örneklerin gluten 
indeks değerinin normal değerler olmasıdır. Bu durum, gluten indeks işleminin süresinin süne-kımıl 
emgisinden gelen enzimin faaliyet göstermesi için yeterli olmadığını göstermektedir. Buna rağmen 
her iki çeşitte de gün ışığında ayırma işlemi gluten indeks değerini artırıcı etkide bulunmuş, ışık 
üstünde ayırma ise sapmalara neden olmuştur (Çizelge 3 ve 4).  
Gecikmeli Gluten İndeks Değeri : Bezostaya-1 ve Gerek-79  buğday örneklerinde her iki ayırma 
işleminin de, gecikmeli gluten indeks değerini artırdığı görülmektedir. Emgili taneleri ayrılmamış 
şahit örneklerde gecikmeli indeks değerinin düşük olması enzim aktivitesini net olarak ortaya 
koymaktadır (Türker 1998). Bu sonuç, ayırma yöntemlerinin süne-kımıl zararlı tanelerin 
ayrılmasında etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar sert Bezostaya-1 buğdayında, gün ışığı 
ve ışık üstünde olmak üzere, her iki metotta da etkin ayırma yapılabildiğini, yumuşak Gerek-79’da 
ise ışık üstünde ayırmanın daha etkili olduğunu, ayrıca gecikmeli indeks değerinin oldukça iyi bir 
ölçüm parametresi olduğunu ortaya koymaktadır (Çizelge 3 ve 4).  
Zeleny Sedimantasyon Değeri : Sonuçlar incelendiğinde; Bezostaya-1 örneklerinde gün ışığında 
ve ışık üstünde  seçilmiş örneklerde Zeleny sedimantasyon değerinin ayrılmamış örneklere göre 
yüksek olduğu görülmektedir. Gerek-79 örneklerinde ayırma metodları arasında istatistiki olarak bir 
fark bulunamamıştır. Fakat deskriptif bir farklılık görülebilmektedir ( Çizelge 3 ve 4).  
Gecikmeli  Sedimantasyon Değeri : Ayırma metoduna göre ayıklanmış her iki çeşit buğdayda da 
gecikmeli sedimantasyon değerinin, emgili taneleri ayrılmamış örneklere göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Bezostaya-1 örneklerinde ayırma metotlarından ışık üstünde ayırmanın daha etkili 
olduğu görülürken; Gerek-79 buğday örneklerinde her iki ayırma yöntemi arasında istatistiki olarak 
bir fark tesbit edilememiştir (Çizelge 3 ve 4). Zeleny sedimantasyon değeri, yaş glutene göre, 
ayırma işleminden daha olumlu etkilenmiştir. Benzer şekilde gecikmeli sedimantasyon, süne-kımıl 
zararının tespitinde Zeleny sedimantasyona göre daha etkin görülmüş olup (Greenaway et al. 
1965, Atlı ve ark. 1988b), ayırma işlemlerinin, gluten kalitesi üzerinde daha etkili olduğunu 
göstermektedir. Sonuç olarak gecikmeli sedimantasyonun süne-kımıl hasarını ifade etmede çok 
etkili bir ölçüm parametresi olduğu, ayırmada emgili bölge üzerinden gözle ayırmanın etkili olduğu, 
ışık üzerinde ayırmanın sert-kuvvetli buğdayda daha etkili olmak üzere daha faydalı olduğu ve 
buğdayların ekmeklik paçalda kullanılabilecek özelliğe kavuşabildiği görülmektedir. 
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Çizelge 3. Ayırma metoduna göre Bezostaya-1 buğday örneklerinin fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal analiz değerleri ortalamalarının Duncan çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  

Fiziksel Özellikler Kimyasal Özellikler Fizikokimyasal Özellikler 
Ayırma 
Metodu n Hektolitre 

(kg/hl) 
Bintane 

(g) 
Camsılık 

(%) 
Kül 
(%) 

Protein 
(%) 

Yaş Gluten 
(%) 

G.İndeks 
(%) 

Gec.İndeks 
(%) 

Z.Sedim. 
(cc) 

G.Sedim. 
(cc) 

Şahit 10 78.840 b 33.480 c 54.200 b 1.760 a 13.360 b 34.640 ab 72.300 b 39.760 b 32.800 b 23.400 c 

Gün Işığında 10 79.720 b 34.460 b 53.600 b 1.742 b 13.920 a 34.360 b 81.940 a 75.900 a 33.400 ab 36.000 b 

Işık üstünde 10 82.570 a 35.880 a 57.000 a 1.730 b 13.380 b 37.600 a 76.000 
ab 74.600a 37.400 a 44.000 a 

*Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar istatistiki olarak birbirinden farklı değildir. 
G. İndeks: Gluten İndeks, Gec. İndeks: Gecikmeli İndeks,  Z.Sedim.: Zeleny  Sedimantasyon,  G.Sedim.: Gecikmeli  Sedimantasyon 

 
 
 
Çizelge 4. Ayırma metoduna göre Gerek-79 buğday örneklerinin fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal analiz değerleri ortalamalarının Duncan çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  

*Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar istatistiki olarak birbirinden farklı değildir. 
G. İndeks: Gluten İndeks, Gec. İndeks: Gecikmeli İndeks,  Z.Sedim.: Zeleny Sedimantasyon,  G.Sedim.: Gecikmeli  Sedimantasyon 

Fiziksel Özellikler Kimyasal Özellikler Fizikokimyasal Özellikler 
Ayırma 
Metodu n Hektolitre 

(kg/hl) 
Bintane 

(g) 
Camsılık 

(%) 
Kül 
(%) 

Protein 
(%) 

Yaş Gluten 
(%) 

G.İndeks 
(%) 

Gec.İndeks 
(%) 

Z.Sedim. 
(cc) 

G.Sedim. 
(cc) 

Şahit 6 77.800 b 26.667 b 48.000 b 1.697 a 13.500 a 30.233 ab 74.167 ab 59.033 b 27.667 a 18.000 b 

Gün 
Işığında  6 81.100 a 28.333 a 48.667 b 1.663 b 13.667 a 27.767 b 80.633 a 69.967 a 28.333 a 33.333 a 

Işık 
üstünde  6 81.967 a 28.967 a 52.333 a 1.573 c 13.700 a 32.000 a 72.000 b 73.333 a 30.000 a 35.000 a 
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Buğday Unlarının Farinogram Özellikleri: Araştırmada elde edilen şahit ve ayrıma tabi tutulmuş 
örneklere ait bazı farinogram değerlerine ait  Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları Çizelge 5 
ve 6’da özetlenmiştir. Süne zararı görmüş  
buğday unlarının; gelişme süreleri ve stabilite değerleri düşük, yumuşama derecesi yüksek 
olmaktadır (Köksel ve Sivri  2002). Ayırma metotlarının her iki buğday çeşidinde de farinogram 
değerlerinden; su absorpsiyonunu değiştirmezken, gelişme süreleri ve stabilite değerlerini artırdığı 
belirlenmiştir. Ayırma ile artış gösteren iki değer, gluten kalitesinin göstergesi olarak kabul edilir. 
İlgili olarak; her iki değerin de ayırma işlemleri ile artması, ayırma ile artan gluten kalitesinden ileri 
gelmektedir (Pyler 1988). Bağlantılı olarak ayırma işlemi yumuşama derecesini de artırdığı tesbit 
edilmiştir. Bu artış yüksek emgili örneklerde daha yüksek olmuştur. Elde edilen bu sonuçtan; 
yumuşama derecesinin, kalite farkına rağmen, süne-kımıl zararını en iyi ifade eden farinogram 
özelliği olduğu anlaşılmaktadır. 
Buğday Unlarının Ektensogram Özellikleri: Araştırmada elde edilen şahit ve ayrıma tabi 
tutulmuş örneklere ait bazı ekstensogram değerlerine ait Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 
Çizelge 5 ve 6’de özetlenmiştir. Çizelgelerde özellikle sadece 135. dakikadaki ekstensogram 
değerlerine yer verilmiştir. Zira süne kımıl zararından gelen proteolitik etkinin ekmek üretiminde 
olduğu gibi tam olarak ortaya çıkabilmesi için gerekli olan inkübasyon süresinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Ayırma metotlarının ekstensogram değerlerini her iki buğday çeşidinde de olumlu 
etkilediği belirlenmiştir (Çizelge 5 ve 6).  

Sonuçlar genel olarak incelendiğinde; her iki çeşit buğdayda da ayırma metotları önemli 
düzeyde etkili olmuş, ışık üstünde ayırma, önemli düzeyde üstünlük sağlamıştır. Ekmeklik 
buğdayların kalitelerinin yüksek olması istendiğinden kurve alanları ile oran sayılarının büyük 
dolayısıyla enerjilerinin yüksek olması istenir (Tekeli ve ark. 1976). İlgili olarak ışık üstünde ayırma 
tekniği mekanize edilebildiği takdirde, süne-kımıl zararlı ekmeklik buğdayların kalitelerinin 
yükseltilebileceği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak ekstensogram değerleri ile süne kımıl zararının net 
olarak ortaya konabileceği ve süne kımıl zararlı tanelerin ayıklanması ile protein kalitesindeki 
düşüşün giderilebileceği ortaya konmuştur. 

 
4. Sonuç  
 

1. Işık üstündeki daha etkili olmak üzere, gözle ayırma teknikleri olumlu sonuç vererek, 
temizlenmiş buğdayın sertlik, hektolitre ve bintane ağırlıklarını artırıcı etkide bulunmuştur.  

2. Işık üstündeki ayırım, gün ışığına göre daha etkili olmak üzere, tane külünü düşürürken, 
protein üzerinde az da olsa deskriptif bir artış gözlenmiştir. Buna karşılık protein kalitesini ifade 
eden yaş gluten, gluten indeks, Zeleny sedimantasyon ve gecikmeli sedimantasyonda ayırma 
işlemleri sert Bezostaya-1 çeşidinde daha etkili olmuştur. 

3. Farinograf denemelerinde absorpsiyon etkilenmemiş, buna karşılık, ışık üstünde ayırmada 
daha etkili olmak üzere, gelişme, stabilite ve yumuşama değerleri bakımından çok olumlu sonuçlar 
elde edilmiştir. Yalnız yumuşama değeri emgi oranıyla orantılı artış göstermiştir. 

4. Ekstensograf denemeleri, ayırma ile enerji, direnç ve oran değerlerinde önemli gelişmelere 
sebep olmuştur.  

Sonuç olarak, ışık üstünde ayırmanın, gün ışığında gözle ayırmaya göre daha etkili olduğu, 
kullanılamaz-yemlik özellikteki buğdayların, ekmek yapılabilecek kalitatif özellik kazanmasına 
yardımcı olabileceği, bu işlemin mekanize edilerek uygulanması halinde süne-kımıl zararlı 
buğdayların ekonomimize önemli düzeyde katma değer sağlayabileceği anlaşılmıştır. 
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Çizelge 5. Bezostaya-1 buğday örneklerinin farinogram ve 135. dakikadaki ekstensogram değerleri ortalamalarının Duncan çoklu karşılaştırma testi 
sonuçları  

  Farinogram Değerleri Ekstensogram Değerleri 

Ayırma Metodu n Absorbsiyon (%) 
Gelişme 

(dk) 
Stabilite 

(dk) 
Yumuşama 

(BU) 
Enerji 
(cm²) 

Direnç 
(BU) 

Uzayabilirlik 
(mm) 

Oran 
Sayısı 

Şahit 10 59.983 a 3.450 b 4.049 c 135.200 a 36.140 c 145.800 c 135.800 b 1.264 c 

Gün Işığında  10 59.620 a 4.310 a 5.320 b 84.000 b 52.000 b 212.600 b 143.400 a 1.850 b 

Işık üstünde  10 59.560 a 4.100 a 6.860 a 67.000 b 75.600 a 309.400 a 142.600 a 2.980 a 
*Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar istatistiki olarak birbirinden farklı değildir. 
 
 
Çizelge 6. Gerek-79 buğday örneklerinin farinogram ve 135. dakikadaki ekstensogram değerleri ortalamalarının Duncan çoklu karşılaştırma testi  sonuçları  

*Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar istatistiki olarak birbirinden farklı değildir. 

  Farinogram Değerleri Ekstensogram Değerleri 

Ayırma Metodu n Absorbsiyon (%) 
Gelişme 

(dk) 
Stabilite 

(dk) 
Yumuşama 

(BU) 
Enerji 
(cm²) 

Direnç 
(BU) 

Uzayabilirlik 
(mm) 

Oran 
Sayısı 

Şahit 6 54.567 a 2.700 b 3.433 c 151.333 a 50.833 c 202.667 c 162.333 a 1.623 b 

Gün Işığında  6 54.300 a 3.167 ab 4.400 b 110.000 b 55.333 b 213.667 b 151.000 b 1.667 b 

Işık üstünde  6 53.700 a 3.750 a 5.330 a 89.833 c 76.333 a 269.333 a 154.333 b 2.400 a 
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Sürdürülebilir Tarımda Azot Kullanım Etkinliğinin Önemi 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 32260, Isparta 
 
Özet 

 
Aşırı sentetik ve kimyasal gübre kullanımı; toprak yapısının bozulmasına, çevre kirliliğine, ürünlerde 

kalıntılara ve sızarak yeraltı sularına karışmasıyla doğal dengeye zarar vermektedir. Azot bitkisel üretimde en 
fazla ihtiyaç duyulan ve verimi artıran en önemli bitki besin elementidir. Azot kullanım etkinliği, uygulanan birim 
gübre azot’a karşı elde edilen tane verimi şeklinde tanımlanmaktadır. Dünya genelinde tahıl üretimi için azot 
kullanım etkinliği yaklaşık % 33’tür. Geriye kalan % 67 ise yıllık 159 milyar dolarlık azot gübresindeki kayba 
denk gelmektedir. Aşırı azot uygulamalarında, bitkinin gübreden aldığı azot oranı azalmakta ve yıkanmayla 
azot kaybı artmaktadır. Bitkilerde; çeşit, gübrenin cinsi, uygulama zamanı ve miktarı, iklim, toprak yapısı, 
sulama, münavebe, bitki büyüme düzenleyicileri gibi uygulamaların seçiminin ve uygulamasının doğru 
yapılması N- kullanım etkinliğini artırmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Azot, N kullanım etkinliği, Gübre, Sürdürülebilir tarım 

 
The Importance of Nitrogen Use Efficiency in Sustainable Agriculture 

 
Abstract  

 
Using of excessive synthetic and chemical manure result in spoil of soil component, pollution of 

environmental and resides in the plants, in addition are cause harm to natural competition with drop. Nitrogen 
is essential plant nutrition element to increase crops production and yield. Nitrogen use efficiency is defined as 
obtained grain yield for applied unit nitrogen. Worldwide, nitrogen use efficiency for cereal production 
approximately is 33%. The unaccounted 67 % represents a $159 billion annual loss of N fertilizer. Excessive 
nitrogen applications is decrease to uptake N of plant, lost with denitrification. Nitrogen use efficiency is 
increase to plants when proper choosing and application of variety, manure type, application time and amount, 
climate, soil structure, irrigation, rotation, plant growing regulate. 
 
Key Words: Nitrogen, N use efficiency, Manure, Sustainable agriculture 

 
1. Giriş 

 
Modern tarım tekniklerinde yüksek verim alma isteği aşırı gübre kullanmayı teşvik etmektedir. 

Modern tarıma dayalı uygulamalarda, yüksek oranda verim artışı sağlanırken, maliyet ve çevre 
kirliliği de giderek artmaktadır. Bunun yanında sentetik ve kimyasal gübreler doğal dengenin 
bozulmasına, ürünlerde kalıntılara neden olmaktadır (Keeney, 1982; Schröder ve ark., 1998). 
Ayrıca aşırı gübre kullanımı, koruyucu toprak tabakasının da terkine neden olmaktadır. Bu 
nedenlerden dolayı günümüzde doğal dengeyi bozmayan, çevre kirliliğini asgariye indiren, toprak 
tuzlulaşmasını azaltan, insan ve hayvan sağlığına zararlı olmayan tarım sistemlerine yönelinmiştir 
(Hatipoğlu ve ark., 1996; Schröder ve ark., 1998). 

Son yıllarda güncel bir konu olan çevre kirliliği ve ekonomik nedenlerden dolayı azotun 
kontrollü kullanılmasının zorunlu olduğu ifade edilmektedir. Fazla azot kullanımı üreticiye önemli 
maddi yük getirmektedir. Ayrıca kullanılan azotun fazlası sulama suyu ile yıkanarak, taban suyuna 
ve oradanda içme suyu olarak kullanılan kuyu ve kaynak sularına karışabilmektedir. Buda insan ve 
hayvan sağlığı yönünden sakıncalar oluşturmaktadır (Keeney, 1982; Hatipoğlu ve ark., 1996). 
Yoğun tarım bölgelerden alınan içme suyu örneklerinde yapılan nitrat analizi sonucunda 125 ppm 
NO3 (28 ppm N) saptanmıştır. Bu rakam Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği sınır olan 45 ppm 
NO3’la karşılaştırıldığında azotlu gübrelerin çevreye verdiği zararlarını önemi daha da 
belirginleşmektedir (WHO, 1993). 
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Yüksek dozda kullanılan azotlu gübreler yaprakları kullanılan bitkilerde nitrat ve nitrit birikimine 
yol açmaktadır. Bu bitkiler tüketildiğinde, içerdikleri nitrat insan bünyesinde nitrozaminlere 
dönüşerek kanserojen etki yapmaktadır (Ecetoc, 1988). Tarla koşulları altında bir vejetasyon 
süresinde bitkiye verilen azotun kaldırılma oranı % 30-80 arasında değişmekte olup, geriye kalan 
miktarı mineral azot formunda toprak profilinde kaybolup, yeraltı suyunda biriktiği yada N2O 
formunda atmosfere karıştığı bildirilmektedir (Bock, 1984; Hatipoğlu ve ark., 1996). Yapılan 
çalışmalarda, bitkiye bir yetişme dönemi boyunca uygulanan azotun yaklaşık % 50’ sini 
kullanmakta, % 25’i toprakta birikmekte ve % 25’i ise toprağa sızarak kaybolmaktadır (Nelson ve 
ark., 1992). Ancak uygulanan azotun ne kadarının taban suyuna karıştığını ve ne kadarının 
atmosfere yayıldığını tam olarak saptamak zordur. 
 
2. Azotun Bitkiler İçin Önemi  

 
Azot kirliliğinin çevre üzerine etkisi ve azot gübresindeki fiyat artışı, azotlu gübrelemenin bitki 

tarafından alımını ve kullanım etkinliğinin belirlenmesi çalışmalarına ilgiyi artırmıştır. Azot, bitkisel 
üretimde noksanlığı en sık görülen ve en çok gereksinim duyulan, aynı zamanda verimi artırıcı en 
önemli girdi olarak kullanılan bitki besin elementidir. Bitkilerin yaşamsal faaliyetleri bakımdan 
önemli bir besin olan azotun toprakta bulunan miktarı yapay yollarla düzenlenebilmektedir. Azot 
bitkilerin bileşiminde genellikle % 1-5 oranlarında bulunur (Jones, 1985; Nelson ve ark., 1992).  

Bitkilerde verim, çeşitlerin genetik potansiyeline bağlı olmakla birlikte, ekim sıklığı ve azot 
miktarı gibi faktörlerde bu potansiyelin artırılmasında önemli rol oynamaktadır (Giray ve Ülger, 
1996). Ayrıca toprak yapısı, sıcaklık ve yağış gibi temel iklim faktörleri de, topraktaki bitki besin 
elementlerinin yarayışlılığını, alımını ve kullanımını etkilediği bilinmektedir (Ashhari ve Hanson, 
1984). 

Bitkilerde, ekimden 2-6 hafta sonraki süre içinde N noksanlığı verim potansiyeli olumsuz 
etkileyebilmektedir (Jones, 1985). Azot bitkinin fizyolojik özelliklerini iyileştirerek yaprak alan indeksi 
ve net asimilasyon gibi değerleri de artırmaktadır (Pollmer ve ark., 1979). Azot, bitkisel üretimde en 
çok kullanılan bitki besin elementidir. Örneğin mısır, ışığı çok iyi değerlendiren bir C-4 bitkisi 
olduğundan, kısa zamanda birim alandan yüksek miktarlarda kuru madde oluşturabilme 
yeteneğine sahip olup, azota fazla gereksinim duymaktadır. Bu nedenle, baklagil dışında kalan 
tarım ürünlerinde azotlu gübreleme yapılması gerekir.  

Maksimum verim seviyesine yakın bir düzeyde, bitkinin tüm toprak üstü aksamındaki N 
konsantrasyonu, bitkinin N gereksinimi olarak tanımlanır (Moll ve ark., 1982). Bitkilerden 
maksimum verim elde etmek için azotlu gübreler önemli bir faktör olup (Russel ve Balko, 1980), 
bütün aminoasit ve proteinlerin temel yapıtaşını oluşturmaktadır. Kimyasal yapısı itibarı ile toprakta 
tutunması güç olan azotlu gübrelere karşı tahılların reaksiyonu hızlı ve yüksektir. Bitkinin N alımını 
ve kullanımını; bitki türü, N’un parçalanması, toprak sıcaklığı ve N bağlanma oranı etkilemektedir 
(Novoa ve Loomis, 1981).  
 
3. Azot Kullanım Etkinliği ve Sürdürülebilir Tarım 

 
Bitkilerde birim alanda üretilen kuru madde miktarı, topraktan yeterli miktarda N, P ve K 

almasına bağlıdır. Önemli bir besin elementi olan azot bitkilerin gübrelemesinde ilk sırayı 
almaktadır. Bitkinin azottan yararlanmasını toprak tekstürü, toprak nemi, toprak profilinden 
yıkanması, organik madde içeriği, diğer bitki besin elementlerinin toprakta bulunma miktarı vb. 
etkilemektedir. 

Bitkiler tarafından birinci derecede nitrat formunda alınan azot, daha az oranlarda amonyum 
formunda alınabilmektedir. Nemli, ılık ve iyi havalanabilen topraklarda azot bileşiklerinin çoğu nitrat 
formun da bulunur. Toprakta çoğunlukla bulunan bu iki azot formu, bitki köklerine kütle akımı ve 
yayılma düzenekleri ile taşınır (Miley, 1988; Lafitte ve Edmeades, 1994)  

Azot kullanım etkinliği, uygulanan birim gübre N’unun hasat döneminde yüzde olarak geri alımı 
şeklinde tanımlanmaktadır (Moll ve ark., 1982). Farklı miktarlarda azot uygulaması, toplam ürün 
miktarını ve bitkinin azot alımını etkilemektedir (Baligar ve Barber, 1979). Artan azot dozlarında 
yetiştirilen mısır bitkilerinde genellikle bitkide koçan sayısının ve koçan veriminin arttığı, ancak bu 
artışın çeşitlere göre değiştiği saptanmıştır. Genotipler arasında görülen bu farklılığın, ortamdaki 
azotun bazı çeşitler tarafından daha etkili kullanılmasından kaynaklanabileceği araştırmalarla tespit 
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edilmiştir. Buna karşın, azot dozunun artışına paralel olarak azottan yararlanma randımanının 
azaldığı da ifade edilmektedir (anderson ve ark., 1984; Wienhold ve ark., 1995).  

Bitki tür ve çeşitlerinin gübreden farklı yararlanma kapasitelerinin olması nedeniyle, 
adaptasyon kombinasyonu ve verim stabilitesi yüksek, uygulanan gübreyi daha iyi ve etkin kullanan 
çeşitlerin tespit edilmesi önemlidir. Moll ve ark. (1982)’nın yapmış oldukları çalışmada çeşitler 
arasındaki azot kullanım etkinliğindeki farklılıklar özellikle düşük azot uygulaması altında 
çiçeklenmeden önce biriken azotun kullanımındaki varyasyondan kaynaklandığını tespit 
edilmişlerdir. Çiçeklenmeden hemen sonra N asimilasyonu yüksek verim ve yüksek AKE için 
gereklidir (Cox ve ark., 1985). Kanampiu ve ark. (1997) yüksek hasat indeksine ve düşük sap 
verimine sahip buğday çeşitlerinin AKE daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

Tanede biriken azotun 2/3’ü döllenme öncesinde bitkinin farklı organlarında depolanarak, 
döllenme sonrası taneye taşınmaktadır. Bu nedenle yapılacak genotipik seçmelerde hem topraktan 
fazla miktarda azot alabilen hem de bu azotun çoğunu taneye aktarabilen yani, azot hasat indeksi 
olarak ifade edilen tanedeki azot miktarının toprak üstü kuru maddedeki azota oranının yüksek 
olduğu genotipler üzerinde durmak gerekmektedir (Cox ve ark., 1985). 

Geliştirilen yeni bitki çeşitleri topraktaki bitki besin maddelerini daha etkili bir şekilde alıp bunu 
verimde göstermektedir. Bu çeşitler, bitki besin maddesi noksanlığı veya fazlalığından ileri gelen 
toksitelere, kuraklık zararına ve bununla birlikte ortaya çıkan problemlere karşı daha iyi tolerans 
gösterirler. Eğer geliştirilen çeşidin gübre kullanma etkinliği iyi değilse yetişme döneminde tarlaya 
verilen gübrenin bir kısmı yağan yağmur veya sulama suyu ile yıkanarak yeraltı ve yer üstü su 
kaynaklarına kirletici olarak karışacak, diğer bir kısmı da gaz halinde buharlaşarak atmosfere 
karışacaktır. Bu nedenlerden dolayı, doğal kaynakların üretim kapasitesini artıran, sağlıklı gıda 
üretimini amaçlayan, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indiren ve üreticilerin yeterli 
düzeyde gelir elde etmelerini de kapsayan bir tarımsal üretim şekli olarak tanımlanan sürdürülebilir 
tarımda (Berkman, 1996) azot kullanım etkinliği yüksek çeşitlerin tespiti ve tarımsal üretimde 
kullanımı önem taşımaktadır. 
 
4. Bitkilerde Neden Azot Kullanım Etkinliği Düşüktür? 

 
Uygulanan azotlu gübrelerin yüzey akışı ile kaybolan miktarı % 1 (Blevins ve ark., 1996) ile  % 

13 (Chichester ve Richardson, 1992) arasındadır, bu miktar sıfır sürüm koşullarında genellikle daha 
düşüktür. Üre gübresinde azotun NH3 şeklinde kaybı % 40’ı aşmaktadır (Fowler ve Brydon, 1989) 
ve genellikle toprak sıcaklığın artması, toprak pH’sının yükselmesi ve yüzeyde birikimin artmasıyla 
bu orandan daha düşük olmaktadır (Raun ve Johnson, 1995). Tahıllarda yapılan N15 
denemelerinde azot gübre kaybı % 20-50 arasında olduğu bildirilmiştir. Ancak bu miktar sulanan 
bitkilerde artmaktadır. Yapılan azot gübreleme çalışmalarında bitki azot kaybı mısırda % 52 ile % 
73’ü arasında (Francis ve ark., 1993), kışlık buğdayda ise bitkinin % 21  (Harper ve ark., 1987) ile 
% 41 (Daigger ve ark., 1976) arasında olmuştur. Soya fasulyesinden gaz halinde azot kaybı 45 
kg/ha’dan fazla olduğu tespit edilmiştir (Stutte ve ark., 1979). Uygulanan azot gübresindeki gaz 
halinde alınan azotun denitrifikasyonla kaybı, kışlık tahıllarda; % 9,5 (Aulakh ve ark., 1982), çeltikte 
% 10 (De Datta ve ark., 1991) ve mısırda % 10 ile % 22 arasında olduğu belirtilmiştir (Hilton ve 
ark., 1994). Bu kayıpların nedeni denitrifikasyon, buharlaşma ve/veya yıkanmanın (Francis ve ark., 
1993; Karlen ve ark., 1996) kombine etkisine bağlanmaktadır. 

 
5. Azot Kullanım Etkinliği Nasıl Artırılır? 

 
A.K.E = [(tane verimi) / (uygulanan toplam azot) - ( topraktaki mevcut azot miktarı + yağışlarla 

gelen azot miktarı)] (Hardy ve Havelka, 1975). Tahıllarda ortalama azot kullanım etkinliği gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde sırası ile % 42-29 dur. Günümüzde dünya genelindeki tahıl üretimi için 
harcanan azot miktarının kullanım etkinliği % 1 artarsa, azot gübresi kullanımı giderlerinde 234 658 
462 dolar tasarruf edileceği öngörülmektedir (Keeney, 1982). Bitkilerde azot kullanım etkinliğini 
artırma yolları aşağıda özetlenmiştir. 
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5.1. Çeşit 
 
Bitkilerin besin elementlerini alma yetenekleri genetik kontrol altında olduğu bilinmektedir. Bitki 

besin elementi alımındaki farklılıklar değişik bitki türleri arasında olduğu gibi aynı bitki türünün 
çeşitleri arasında da olmaktadır. Genotipler arasında görülen bu farklılığın, ortamdaki besin 
elementlerinin bazı çeşitler tarafından daha etkili kullanılmasından kaynaklanabileceği 
araştırmalarla tespit edilmiştir. Maizlish ve ark. (1980)’nın yaptıkları çalışmada aynı türün çeşitleri 
arasında azot kullanım etkinliği yönünden farklılık görüldüğü bunun genetik yapı, kök morfolojisi ve 
kök uzunluğu ile iyon değişim kapasitesinden farklılıktan kaynaklandığı bildirmişlerdir. Mısırda azot 
kullanım etkinliği üzerine yapılan başka bir çalışmada, düşük azot dozu uygulamalarında, bazı 
çeşitlerde yüksek N kullanım etkinliği görülürken, yüksek azot dozu uygulamasında tüm çeşitlerin 
azot kullanım etkinliği daha düşük olmuştur (Moll ve ark., 1982; Wıenhold ve ark., 1995). 

Bitki tür ve çeşitlerinin gübreden farklı yararlanma kapasitelerinin olması, bir tür doğal 
ayıklama yöntemi olup, adaptasyon kombinasyonu ve verim stabilitesi yüksek, uygulanan gübreyi 
daha iyi ve etkin kullanan çeşitlerin tespit edilmesi ve tarımsal üretimde kullanılması sürdürülebilir 
tarım stratejisi içerisinde önemli yarar sağlayacaktır. 
 
5.2. Münavebe 

 
Buğday-baklagil ekim sisteminde, buğday-nadas ya da buğday-buğday ekim sistemine göre 

azot kullanım etkinliği daha yüksek olmaktadır (Badaruddin ve Meyer, 1994). Yoğun tarım 
sistemlerinde (bir yılda birden fazla ürün yetiştirilmesi) azot kullanım etkinliği artmakta ve bu durum 
toplam ürün miktarında artışa dolayısıyla ekonomik olarak avantajlı olmaktadır (Kolberg ve ark., 
1996). Kuru tarım sistemleri azot kullanım etkinliği bakımından yazlık arpa-mısır rotasyonu,  kışlık 
buğday-nadas’ın yerine önerilmektedir (Halvorson ve Reule, 1994). Sulu tarım bölgelerinde yada 
yüksek yağış alan bölgelerdeki soya fasulyesi-mısır münavebesi, tek ürün mısır yetiştiriciliği ile 
karşılaştırıldığında soya fasulyesi-mısır ekim sisteminde azot kullanım etkinliğinin yükselmiş ve 
yıkanma ile kayıp olan azot miktarı azalmıştır (Huang ve ark., 1996). Bu nedenle sulu tarım 
bölgelerinde azot klanlım etkinliğini yükseltmek ve azotun kaybını önlemek için buğdaygil-baklagil 
ekim sistemine ağırlık verilmelidir (anderson ve ark., 1997).  
 
5.3. Azotun Uygulama Zamanı ve Şekli 

 
Kışlık ekimlerde ekimle birlikte toprağa karıştırılan azot ile daha sonraki döneminde uygulanan 

azot karşılaştırıldığında, geç dönemlerinde uygulanan azot danedeki protein oranının arttığı ve azot 
kullanım etkinliğinin yükseldiği bildirilmiştir (Wuest ve Cassman, 1992b). Finney ve ark. (1957)’nın 
yapmış oldukları çalışmalarda; çiçeklenme döneminde ürenin yapraklara uygulanmasıyla buğdayda 
dane protein oranının % 4.4 yükseldiğini tespit etmişlerdir. Sowers ve ark. (1994) buğdayda 
gelişme dönemine göre geç dönemlerde (sapa kalkma ve çiçeklenme dönemi) yaprağa yada 
serpme olarak uygulanan azot ekimle birlikte verilen azota nazaran azot kullanım etkinliğinin daha 
yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan benzer çalışmalarda azotun çiçeklenme döneminde 
uygulanması ekimle birlikte uygulanmasına göre azot kullanım etkinliğini % 55 ile % 80 oranında 
artırdığını bildirilmiştir (Wuest ve Cassman, 1992a). Bulman ve Smith (1993)’in arpada yaptıkları 
çalışmada azotun yapraktan püskürtme yoluyla uygulanması serpme uygulamasına göre tanenin 
azot oranının yükseldiğini tespit etmişlerdir.  
 
5.4. Sulama 

 
Sulamanın azot kullanım etkinliğine etkisi; toprak yapısına, bitki türüne, çeşide ve uygulanan 

azot miktarına göre değişmektedir. Kumlu topraklarda uygulanan azottan daya iyi faydalanmak için 
gübrenin uygulama şekli (serpme, banda ve yapraktan uygulama), uygulama zamanı ve uygun 
sulama çok önemlidir (Oberle ve Keeney, 1990). Mısır bitkisinde yapılan bir çalışmada sık 
sulamanın ışıklanmanın iyi olduğu durumlarda N- kullanım etkinliğini yükselttiği, ancak uygulanan N 
miktarı düşük ise mısırın azot ihtiyacı karşılanamadığından N-kullanım etkinliği düştüğü bildirilmiştir 
(Russelle ve ark., 1981). Freney (1997) gübrenin sulama suyuna karıştırılarak bitkiye verilmesi, 
toprağa uygulamaya (toprakta yavaş çözündüğü için) nazaran azot kaybının daha az olduğunu 
bildirmiştir. Wienhold ve ark. (1995) serin kuzey  bölgelerde mısırda yapmış oldukları çalışmada 
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suyun besin maddelerinin kök bölgesinden sızmayacak kadar uygun bir düzeyde olduğu zaman 
verim ve azot kullanım etkinliğini artırdığını tespit etmişlerdir. Değişik bitkilerde sulama suyuna 
gübre ilave edilerek yürütülen çalışmalarda azot kayıplarının azaldığı, azot kullanımının, tane 
veriminin artırdığını ve gübrenin sızarak kaybolmasının azaldığını bildirilmiştir (Freney, 1997). 
Wienhold ve ark. (1995) azotlu gübrenin bölerek her sulama suyuna ilave edilmesi ile gübrenin 
bitkinin kök bölgesinden uzaklaşmasının önüne geçilecek ve gübre kullanım etkinliğinin artacağını 
bildirmişlerdir. Eghball ve Maranville (1991) bitkide azot kullanım etkinliği genellikle su kullanım 
etkinliği ile paralel olduğunu bildirmişlerdir.  
 
5.5. Bitki Büyüme Düzenleyicileri  

 
Bitkilerin gübre kullanım etkinliğini artırmak için, bitkinin hormonal denge ve gelişim için besin 

madde absorpsiyonları büyük önem taşımaktadır. Kim ve ark. (2003) yumrulu bitkiler için gibberalik 
asit, Megiquant Klorit ve Trinexapak Etil uygulamaları ile önemli derecede verimlerinin ve N-
kullanım etkinliğinin arttığı bildirilmiştir. Bitki büyüme düzenleyicilerinin bitki gelişimi ve verilen 
azotun ürün tarafından fiske edilmesini veya nodülasyon inoküle edilmiş bitkilerde bitki besin 
maddelerinin alınımını arttırdığı tespit edilmiştir (Akinrinde, 2006). Bu nedenle erken ve güçlü bir 
çıkış sağlayan ve kök sistemini teşvik eden bazı tohum uygulamaları var olan besin maddesi 
alımını artırmakta ve bitkinin azottan yararlanma kapasitesini artırmaktadır. 
 
6. Azot kayıplarının azaltılması için alınması gereken önlemler  

 
Azot kullanım etkinliğinin artırılması ve azot kayıplarının azaltılması için alınması gereken 

önlemler; 1) Toprağa uygulanan azot derinlere doğru yıkandığı için aynı alanda sürekli farklı kök 
sistemine sahip bitki türlerinin yetiştirilmesi, 2) Sulama suyu kalitesi bitkilerin N kullanım etkinliğinin 
artırmaktadır bu nedenle sulama suyu kalitesinin iyileştirilmesi, 3) Bitki ile uyumlu sulama 
sistemlerinin geliştirilmesi, 4) Tahıl-baklagil bitkilerinin rotasyonu ve birlikte ekim, 5) Bitkiler için 
uygun gübreleme miktarını belirlemek için iyi bir toprak test programı uygulanmalı, 6) Uzaktan 
algılama yöntemi ile bitkilerin N isteklerini tayin etmek gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesi, 7) Bitki 
isteğine göre azot uygulaması N-kullanım etkinliğini artırmaktadır (Power ve ark., 2001), 8) Azotlu 
gübrelerin bölerek yada geç uygulanması (Balkcom ve ark., 2003) olarak sıralanabilir. 

 
7. Sonuç 

 
Azotlu gübre kullanımını azaltabilecek önemli yöntemlerden biri, kök bölgesindeki ön bitkiden 

kalan mineral azot miktarını gübrelemede göz önünde bulundurmaktır. Bir önceki ekili olan üründen 
toprakta kalan N miktarı, gelecek bitkiye ne kadar N uygulamak gerektiğini gösteren bir ölçüttür. 
Bitkilerde azot tavsiyesi; iklime, çeşide, bitki türüne, ekim sistemine, ön bitkiye, toprak tipine, ekim 
öncesi topraktaki mineral azot miktarına ve büyüme döneminde topraktaki azot miktarı göz önünde 
bulundurularak yapılmalıdır.  

Unutulmamalıdır ki yüksek gübreleme verimi bir noktaya kadar artırmakla birlikte, optimum N 
dozunun üzerindeki uygulamalarda, bitkinin gübreden aldığı N oranı azalmakta ve ihtiyaç fazlası 
azot yıkanmayla kaybolmaktadır. Bitkinin besin elementlerinden etkin olarak yararlanması; artan 
gübre fiyatları, dünya nüfusu ve çevre kirliliği dikkate alındığında ne denli önemli olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  

Konu üzerinde çalışmaların devem ettirilmesi çevre kirliliği, insan sağlığı, ekonomik değer ve 
sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.  
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Özet 
 

Günümüzde nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme gibi faaliyetlerin neden olduğu çevre sorunları ve 
olumsuz iklim değişiklikleri, üzerinde yaşadığımız gezegenimizi tehdit etmektedir. Dünyamızda geçen yüzyılda 
yaşanan çevre felaketleri ve içerisinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanmakta olan olumsuz iklim değişikliklerine 
ilave olarak, yalnızca insanoğlunun isteğiyle ortaya çıkan anız yakma da doğayı olumsuz yönde 
etkilemektedir. Tarla tarımında özellikle kurak ve yarı kurak tahıl alanlarında yaygın olarak uygulanan anız 
yakmanın gerek toprak ve toprak özellikleri gerek çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak ya da ortadan 
kaldırabilmek amacıyla tarımsal anlamda bazı çözümler ileri sürülmektedir. Bu çözümler arasında; anızlı 
nadas uygulamasının yaygınlaşması, geleneksel toprak işleme yöntemlerinin yerine azaltılmış toprak işleme 
yöntemlerinin kullanılması, toprağa karıştırılan anızın kısa sürede parçalanmasını sağlayabilmek için ek azotlu 
gübre uygulanması, özel anız parçalayıcı aletlerin tahıl tarımında kullanılması, hastalık, zararlı ve yabancı 
otlarla mücadelede anız yakmanın dışında diğer mücadele metotlarının kullanılması, çürümeyi kolaylaştırması 
bakımından tahıl hasadının toprak yüzeyine yakın ve 5-10 cm’yi geçmeyecek şekilde yapılması ve tahıl 
anızının cazip hale getirilerek tarladan mümkün olduğunca toplanarak değerlendirilmesi gelmektedir. Söz 
konusu çözüm önerilerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla tahıl alanlarındaki anız yakmanın 
önüne geçilebilecektir.    
 
Anahtar Kelimeler: Anız, Anızlı nadas, Toprak İşleme 
 

Effects of  Stubble Burning in Cereal Cultivation 
 
Abstract 
 

In present, population increase, industrial development and settlement activities causing environmental 
reasons and negative climate changes threaten our planet that we live in. Stubble burning which is occurred 
only with the desire of human being besides environmental disasters in the last century and negative climate 
changes in this century in the world negatively affect the nature too. In order to decrease or remove the effects 
of stubble burning which is particularly common in arid and semi-arid cereal lands on both soil and soil 
properties and the environment some solutions are recommended in agricultural activities. Those solutions are 
being widespread of  stubble fallow, using of minimized ploughing methods instead of the conventional 
ploughing methods, the application of additional nitrogen fertilization in order to provide to be pulled to pieces 
of stubble in short time, using of the special tools which pull to pieces the stubble, using of the other struggle 
methods against the plant diseases, insects and weeds instead of stubble burning, as possible as the low 
harvesting height, and the collection of stubble from the fields and then the economical using of stubble in 
agriculture. Stubble burning in fields may be prevented by the using of one or some of the mentioned 
solutions.     
 
Key Words: Stubble, Stubble fallow, Ploughing 
 
1. Giriş 

 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de durmaksızın artan nüfusun beslenebilmesi için bitkisel 

ürünlerin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak bitkisel ürünlerdeki sözkonusu 
artışın gerçekleştirilebilmesi amacıyla tarımla uğraşan insanlar yoğun bir faaliyet içerisine 
girmişlerdir. Bu faaliyetler içerisinde en dikkat çekici olanı, yoğun tarım tekniklerinin kullanımıdır. 
Özellikle  tarımın  temelini oluşturan tarla tarımında, tohumun toprağa bırakılmasından ürünün 
harman edilmesine kadar olan süreçte birim alandan fazla miktarda bitkisel ürün alabilmek 
amacıyla yoğun tarımsal teknikler kullanılmaktadır. Yoğun tarım tekniklerinin uygulanması, 
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beraberinde tarım alanlarına ve çevreye uzun dönemde olumsuz etkileri olabilecek anız yakma 
zorunluluğunu da ortaya çıkarmıştır. Nitekim, özellikle tahıl tarımında anız yakma ile üretimin 
sürekliliği ve üretim peryodunun kısaltılması amaçlanmıştır. Bu yüzden tarla tarımında bitkisel ürün 
miktarını ve birim alan verimini artırabilmek amacıyla, verim kapasitesi yüksek ıslah çeşitlerinin en 
uygun kültürel tekniklerle yetiştirilmesine çalışılmalıdır. Bu yapılırken öncelikle, üzerinde yetiştiricilik 
yapılan tarım topraklarının korunmasına ve verimliliklerinin sürdürülmesine özen gösterilmelidir. 
Anız yakmanın minimum düzeye indirilmesi yada tamamen ortadan kaldırılması, tarım topraklarının 
korunması ve verimliliklerinin sürdürülmesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.  

Yapılan çalışmalarda, günümüzde dünyadaki tarımsal alanların var olan potansiyeli ve işlenen 
alanları incelendiğinde, Asya kıtasında işlenen alanların potansiyelin üzerinde olduğu ve Avrupa 
kıtasında ise sınıra ulaştığı gözlenmiştir (Brady 1990). Tüm dünyada işlenen alanların artık son 
sınırına ulaşması ve işlenebilecek alan miktarını artırmak mümkün olmadığına göre, mevcut 
tarımsal alanların korunmasına yönelik bitkisel üretim anlayışı esas alınmalıdır. 20. yüzyıldan 
itibaren tarımda makinalaşmanın artması ve tarım tekniklerindeki iyileşmeler nedeniyle, tarımsal 
üretimdeki artışla birlikte anız yakma da geniş alanlarda artmaya başlamıştır. Anız yakmanın 
çoğalmasıyla birlikte, özellikle gelişmiş ülkelerde anız yakmaya karşı tepkilerde artış ve anız yakma 
ile ilgili araştırmalarda önemli ilerlemeler gözlenmiştir. Ülkemizin tahıl üretim potansiyelinin büyük 
bir bölümünü oluşturan kurak ve yarı kurak bölgelerimizde anız yakma sorunu, halen önemini 
sürdürmektedir.    

 
2. Tahıl Tarımında Anız Yakma 
 

Ülkemiz değişik ekolojik koşulların hüküm sürdüğü buna bağlı olarak birçok bitki ve hayvan 
türünün yaşadığı ve biyolojik zenginlikleri oldukça fazla olan ender ülkelerden birisidir. İnsanlarımız 
elbirliği etmişçesine doğal kaynaklarımızı sorumsuzca kullanmakta ve yok etmektedirler. Bu 
uygulamalardan birisi de özellikle ülkemizde sıkça görülen anız yakmadır (Ünver ve ark. 2000). 
Genel anlamıyla anız yakma, tahıl tarımında bir sonraki ürün için toprak hazırlığı işlemini ve ekimi 
kolaylaştırmak amacıyla arazi üzerinde hasattan sonra kalan bitki artıklarının yakılması işlemidir. 
Bunun dışında; tahıl tarlalarında kendi gelen tahıl ve yabancı otlarla mücadele etmek, çeşitli 
hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, ikinci ürün tarımında zaman kazanmak ve sonuçta daha 
yüksek verim alabilmek amacıyla anız yakılması yoluna gidilmektedir. Ancak bu yapılırken, anız 
yakmanın ortaya çıkarabileceği çeşitli çevresel ve ekonomik sorunlar gözden kaçmaktadır. 
İstenmeyen bitki türlerinin yok edilmesi olayı, tarımın başlangıcından günümüze kadar farklı 
şekillerde ortaya çıkmıştır. Eski çağlarda insanlar istenmeyen bitki türlerinin yok edilmesi amacıyla 
doğada bitkisel örtüyü yakma yoluna gitmişlerdir.  

Dünyada ve ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren makinalaşmanın tarımda yoğun olarak 
kullanımı ile birlikte, işlenen alan miktarında önemli artışlar gözlenmiştir. Bununla birlikte, özellikle 
kurak ve yarı kurak alanlarda bir sonraki ürün için toprak hazırlığının kolay, ekonomik ve zamandan 
tasarruf sağlaması gibi nedenlerle yetiştiriciler, tahıl anızını yakma yoluna gitmişlerdir. Ülkemizde 
özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerdeki tahıl alanlarında hasat sonrası nem yetersizliği ve 
topraktaki mikroorganizma faaliyetlerinin yavaşlaması sonucu anız ve bitki artıklarının ayrışması ve 
çürümesi uzun zaman aldığından yetiştiriciler bir sonraki ekim dönemine ait iyi bir toprak hazırlığı 
için tahıl anızını yakmaktadırlar. Nadas-tahıl sisteminde nadas alanlarının daraltılması yönündeki 
çalışmalar da anız yakmayı hızlandırmıştır. Son yıllarda tarla tarımı ile hayvancılık işletmelerinin 
birbirinden ayrılması ve faaliyetlerini birbirlerinden bağımsız olarak yürütmeleri dolaylı olarak anız 
yakmayı teşvik etmiştir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yakmaya konu olan tahıl sapları diğer bir 
deyişle tahıl anızı, en önemli tarımsal atık olup selüloz ve lignin yönünden zengin ancak protein 
yönünden fakir olduğu için ayrışma oranı selüloz ve lignini parçalayan mikroorganizmaların 
faaliyetine bağlıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda buğday samanının bileşimi çizelge 1’de 
verilmiştir. Çizelgede görüldüğü üzere, buğday samanının azot ve protein içeriği düşük, buna 
karşın karbon içeriği oldukça yüksektir.  
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Çizelge 1. Buğday samanının bileşimi (Kuru maddenin yüzdesi olarak) 

Nem miktarı 10.50 
Kül 2.10 
Balmumu, yağlar ve reçineler 1.10 
Hemiselüloz ve suda çözünebilir karbonhidratlar 31.92 
Selüloz  39.10 
Lignin 21.60 
Protein 3.53 
Toplam N 0.47 
C/N oranı 87-100 
P2O5 0.22 
K2O 1.10 
CaO 0.34 
MgO 0.07 
*Kaynak: Kara ve Sezer 1992 

 
Anız yakmaya olan tepkiler, dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde anız yakma olayı 20. yüzyılın başlarında insanların dikkatini çekmiş 
ve bu yıllardan itibaren konu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu ülkedeki anız yakma 
ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok tarımsal yönden ve toprak muhafazası yönünden ele alınmıştır. 
Buna karşın Avrupa ülkelerinde anız yakmaya karşı oluşan tepkiler daha çok çevresel sorunlardan 
olmuştur. Ülkemizde ise 1970’li yıllarda anız yakma ciddi olarak ele alınmış ve öncelikle çevresel 
yönden dikkati çekmiştir. Ancak zaman içerisinde anız yakmanın çok yönlü olumsuz etkileri 
incelenmeye başlanmıştır.  

 
3. Tahıl Tarımında Anız Yakmanın Etkileri 

 
Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki tahıl yetiştiriciliğinde; toprak hazırlığı kolaylığı, bir sonraki 

ürün için ekim kolaylığı, zaman ve enerji tasarrufu sağlaması ve birtakım hastalık ve zararlılarla 
mücadelenin kolay yapılabilmesi amacıyla yapılan anız yakmanın olumsuz etkileri de 
bulunmaktadır. Bu olumsuz etkiler, anız yakmanın toprak ve toprak özellikleri üzerine ve çevreye 
olan etkileri şeklinde incelenmektedir. Anız yakmanın toprak ve toprak özelliklerine olan olumsuz 
etkileri denildiğinde, akla ilk gelen unsur kuşkusuz toprağın özellikle üst katmanlarındaki organik 
madde içeriğinin değişmesidir. Tahıl tarımında anız yakmayla birlikte ortaya çıkan ilk sonuç, yüzey 
toprağının organik maddesinin yok edilmesidir. Organik maddenin toprağın fiziksel, kimyasal, 
biyolojik ve verimlilik özelliklerini önemli derecede etkilemesi nedeniyle araştırıcılar organik madde 
üzerinde özellikle durmaktadırlar (Kara ve Sezer 1992). Ülkemizin özellikle kurak ve yarı kurak 
bölgelerindeki tahıl alanlarında toprakların organik madde miktarının çok düşük olması yanında, 
tahıl hasadı sonrası anız ve bitki artıklarının yakılması toprakların verimliliğini daha da 
düşürmektedir. Bundan dolayı, topraktan alınan bitki besin maddelerinin tekrar toprağa 
kazandırılabilmesi amacıyla önemli bir organik madde kaynağı olan anız ve bitki parçalarının çeşitli 
yöntemlerle toprağa verilmesi, toprak verimliliği ve sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.  

Anız yakmanın toprağın biyolojik özelliklerine ve biyolojik aktiviteye olan etkileri üzerine 
yapılan çalışmalarda, çoğunlukla anız yakmanın olumsuz etkide bulunduğu saptanmıştır. Hemen 
hemen tüm araştırmalardaki ortak bulgu, anız ve bitki artıklarının yakılması ile özellikle 0-5 cm 
toprak katındaki mikroorganizma sayısının önemli oranda azalması ve mikroorganizma 
faaliyetlerinin yavaşlamasıdır. Anız yakılması sırasında özellikle 0,5 cm toprak derinliğinde 
sıcaklığın 190-200 0C olduğu düşünülürse, sözkonusu sıcaklık ortamında çoğu canlının faaliyet 
gösteremeyeceği bilinen bir gerçektir (Çolak 1979). Ayrıca, anız ve bitki artıklarının yakılması ile 
toprağın üst katmanlarında yaşayan diğer canlılar çoğunlukla ölüme gitmekte ve bu da ekolojik 
dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda anız yakmanın toprağın fiziksel 
ve kimyasal özellikleri  üzerindeki etkileri, toprak mikroorganizmaları ve organik maddesi üzerinde 
etkileri kadar belirgin ve büyük olmamıştır. Nitekim; dünyanın farklı ekolojilerinde anız yakma 
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uygulamaları sonucunda, bazı bölgelerde anız yakmanın toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri 
üzerindeki etkileri belirgin ve net olmamıştır.          

Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki tahıl alanlarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri 
erozyondur. Gerek rüzgarın gerek suyun neden olduğu erozyon, bu gibi bölgelerde tarla alanlarının 
verimsizleşmesine ve önemli ölçüde toprak kaybına neden olmaktadır. Ülkemiz tahıl üretim 
alanlarının birinci derecede erozyon kuşağı içerisinde yer alması, konunun önemini daha da 
artırmaktadır. Özellikle tahıl-nadas sisteminin yoğun olarak uygulandığı kurak ve yarı kurak tarım 
alanlarında anız ve bitki artıklarının yakılması, erozyonu önemli ölçüde artırmaktadır. Bununla 
birlikte, sözkonusu bölgelerde yanlış toprak işleme teknikleri (eğime paralel sürüm yapılması gibi) 
de yüzey akışı ve erozyonun şiddetinin artmasına neden olmaktadır. Bu gibi bölgelerde  yüzey 
akışı ve erozyonu azaltmak ya da önlemek açısından toprak yüzeyinin mutlaka bitki artıkları ve 
anızla kaplı olması kaçınılmazdır. Uygulanması zorunlu olan anız örtülü tarım sisteminde, bitki 
artıkları sayesinde toprağın yağmur damlalarından doğrudan etkilenmesi önlenmekte ve toprak 
parçacıklarının sıçratılması ve sürüklenmesi engellenmiş olunmaktadır. Ayrıca, yağmur 
damlacıklarının toprağa emilmesi daha kolay olup, buharlaşmanın önüne geçilmektedir. Bunların 
sonucunda ise, serin ve nemli bir toprak ortamı oluşturularak topraktaki humus miktarının ve 
verimin artırılması mümkün olabilmektedir (Akalan 1974). Anız yakmanın yüzey akışı ve toprak 
erozyonuna olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda genellikle toprak ve su 
kayıpları üzerinde durulmuştur. Gerek dünyada gerek ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların 
çoğunluğunda, anız yakmanın yüzey akışını ve erozyonu artırdığı sonucuna varılmıştır.      

Tahıl tarımında anız yakmanın yüzey akış ve erozyona etkilerini belirlemek amacıyla Ankara 
koşullarında yapılan bir çalışmada, anızlı ve anızı yakılmış topraklarda toplam yüzey akış ve yüzey 
akışla meydana gelen toprak kayıpları çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2’de görüldüğü gibi, toprağa 
düşen birinci yağışla birlikte, anızlı ve anızı yakılmış topraklardaki toplam yüzey akışı arasında 
anızı yakılmış toprak aleyhine olmakla birlikte % 79’luk bir fark ortaya çıkmıştır. Bu fark, ikinci 
yağışla birlikte % 8.8 düzeyindedir. Aynı çalışmada yüzey akışla meydana gelen toprak kaybı farkı, 
birinci yağışta anızı yakılmış toprak aleyhine olmakla birlikte % 125 iken;  ikinci  yağışta  bu  oran  
% 96  
seviyesine inmiştir. 
 
Çizelge 2. Anızlı ve anızı  yakılmış topraklarda toplam yüzey akış ve yüzey  akışla  meydana  gelen 
toprak kaybı miktarları 

Yüzey akış (mm) Yüzey akışla toprak kaybı (kg/da) 
Uygulama 

I.Yağış II. Yağış I.Yağış II. Yağış 
Anızlı 16.20 27.59 287 379 
Anızı yakılmış 29.05 30.03 647 742 
Fark (*)        % 79.00          % 8.80          % 125          % 96 
*Anızlı ve anızı yakılmış uygulamalar arasındaki farktır. 

 
Çizelge 3. Anızlı ve anızı yakılmış topraklarda yanlara olan sıçrama ve sızan su miktarları 

Sızan su (mm) Yanlara sıçrama (kg/da) 
Uygulama 

I.Yağış II. Yağış I.Yağış II. Yağış 
Anızlı 37.55 19.06                72                81 
Anızı yakılmış 27.14 13.85 231     183 
Fark (*)            % -28            % -27          % 221          % 126 
*Anızlı ve anızı yakılmış uygulamalar arasındaki farktır. 

 
Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar, tahıl tarımında anız yakmanın yüzey akışını ve yüzey 

akışla meydana gelen toprak kayıplarını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Aynı çalışmada 
toprağa sızan su miktarları incelendiğinde, gerek birinci gerek ikinci yağışta anızı muhafaza edilmiş 
uygulamalarda sızan su miktarları daha fazla olmuştur (Çizelge 3). Yanlara sıçrama bakımından 
ise, her iki yağışta anızı yakılmış olan uygulamalarda sıçrama daha yüksek değerlerde seyretmiştir 
(Çanga 1994). Bu çalışma, tahıl alanlarında anız yakmanın özellikle erozyon açısından ne derece 
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önemli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Buna benzer çalışmalar, dünyanın farklı 
ekolojilerinde de yapılmış olup farklı sonuçlar elde edilmiştir.  

Anız yakmanın ikinci büyük olumsuz etkisi, çevreye olan etkisidir. Doğal olarak, yanan her 
türlü madde doğrudan ya da dolaylı olarak çevreye değişen oranlarda zarar vermektedir. Dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de anız yakmadan dolayı çeşitli çevresel tepkiler ortaya çıkmıştır. Doğadaki 
diğer yanma ve yakma olaylarından farklı olarak, anız yakma olayı yılın belirli zamanlarında 
peryodik olarak uygulandığı için, son yıllarda tarımla uğraşmayan insanların bile tepkisini çekmeye 
başlamıştır. Nitekim, ülkemizde olduğu gibi tahıl hasadının yaklaşık 3 aylık bir döneme uzadığı 
ülkelerde anız yakmanın çevre üzerinde meydana getirebileceği olumsuz sonuçlar konunun 
önemini daha da artırmaktadır. Tahıl tarlalarında anız yakmanın çevre üzerindeki en büyük etkisi 
kuşkusuz hava kirliliğine sebep olmasıdır. Daha önce de belirtildiği üzere, üç ay boyunca gece ve 
gündüz olmak üzere sürekli olarak yanmanın etkisiyle yoğun bir hava kirliliği sorunu ile 
karşılaşılacaktır. Bununla birlikte, anız yakılması sonucu oluşan duman kütleleri çevreye yayılarak 
özellikle karayollarında zaman zaman görüşü engellemekte ve trafik kazalarına neden 
olabilmektedir. Kontrolsüz ve uygun olmayan hava koşullarında (rüzgarlı ve sıcak) anız yakılması 
ile yakın civardaki ekili olan alanlara bile zarar verilebilmektedir. Yine anız yakmanın etkisiyle 
kontrolden çıkan alevler bölgedeki haberleşme hatlarına, yerleşim alanlarına zarar vermekte ve 
yakınlarda bulunan orman alanlarına yangın sıçrayabilmektedir. Bunun sonucunda da, arazide ve 
orman alanlarında yaşayan kuş türleri, tavşan, tilki, çakal vb. hayvanlar zarar görmekte ve 
kaçmaktadırlar. Tüm bu belirtilen olumsuzlukların sonucunda doğal denge bozulmakta ve üzerinde 
yaşadığımız dünya, insanlar için yaşaması zor bir gezegen haline gelmektedir.  

         
4. Sonuç ve Öneriler 

 
Tarla tarımında anız yakma ile ilgili yapılan çalışmaların ışığı altında, anız yakma işlemini 

minimuma indirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak için ileri sürülen alternatif çözümlerden 
birincisi, anızlı nadas uygulanarak tarım yapılmasıdır. Bu yöntemde belli miktardaki anız artığı 
küçük parçalara ayrılarak toprak yüzünde bırakılmakta ve uygun ekim aletleri ile tahıl ekimi 
yapılmaktadır. Böylelikle tahıldan sonraki ürün için iyi bir toprak ortamı temin edilebilmektedir. 
İkincisi, geleneksel toprak işleme yöntemlerinin yerine azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin 
kullanılmasıdır. Geleneksel toprak işleme yönteminde, toprak devrilerek işlendiği için anızın büyük 
çoğunluğu toprağın derinliklerine gömülmektedir. Toprağın derinliklerine gömülen anızlar sorun 
oluşturmaktadır. Anızlar toprağa gömülmeden küçük parçalara ayrılarak yüzeyde bırakılmalıdır. 
Üçüncüsü, kurak ve yarı kurak bölgelerde toprağa karıştırılan anızın kısa sürede çürümesini 
sağlamak ve mikroorganizmalar ile bitki arasında doğabilecek azot rekabetini önlemek için ek 
azotlu gübrenin uygulanması faydalı olacaktır. Anız yakmayı önlemek amacıyla geliştirilen özel 
anız parçalayıcı aletlerin kullanılması dördüncü çözüm olarak ileri sürülmektedir Beşinci olarak 
hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede anız yakmanın dışında diğer mücadele metotlarının 
kullanılması gelmektedir. Altıncısı, tahıl hasadının mümkün olduğu kadar toprak yüzeyine yakın ve 
5-10 cm’yi geçmeyecek şekilde yapılması gerekmektedir. Yedinci çözüm anızın cazip hale 
getirilerek tarladan mümkün olduğunca toplanarak değerlendirilmesi gereklidir. Ancak bugünkü 
şartlarda anızın, özellikle kışlık tahıl anızının zamanında ve yeterli miktarda tarladan 
uzaklaştırılması sağlanamamaktadır. Sonuç olarak, tahıl tarımında ileri sürülen alternatif çözüm 
önerilerinden biri yada birkaçının birlikte kullanılmasıyla anız yakmanın önüne geçilebileceği 
düşünülmektedir.   
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Özet 
 

Tokak 157/37 uzun yıllar önce ıslah edilmiş iki sıralı bir biralık arpa çeşididir. Türkiye malt üretiminin 
önemli bir kısmı hala bu çeşitten karşılanmaktadır. Geniş adaptasyon yeteneği ve samanının çiftçiler 
tarafından hayvan yemi olarak tercih edilmesi nedeniyle Anadolu’nun pek çok bölgesinde yemlik olarak da 
yetiştirilen bir çeşittir. Asıl olarak Orta Anadolu şartları için geliştirilmiş olan ve bir yerel çeşit olarak 
değerlendirilen Tokak Karadeniz bölgesi gibi yağışın daha yüksek olduğu yerlerde çok ciddi yatma eğilimi 
göstermektedir. Bölgede yatma özelliği gösteren çeşitler genellikle tane dolmaya başladıktan sonra yatarken, 
Tokak çeşidi çiçeklenme aşamasında ve hatta bazen daha da önce yatmaktadır. Bu yatma ile beraber tane 
verimi ve kalitesinde ciddi düşüşler olmakta, başta mantari hastalıklar olmak üzere hastalık zararları da 
artmaktadır. Bölgemizde yağışın nispeten az olduğu yıllarda Tokak çeşidi modern çeşitlerle 
karşılaştırılabilecek düzeyde yüksek verimler vermiş, ayrıca çok iri tanelere sahip olmuştur. Bu nedenle bu 
çeşidin yatmaya dayanıklılık bakımından geliştirilmesi ile verim potansiyelinin ciddi şekilde artırılabileceği 
görülmüştür. Bu amaçla Tokak çeşidine moleküler markörler kullanılarak daha önce haritalanmış olan üç farklı 
yatmaya dayanıklılık gen bölgesi aktarılmıştır. Bunlar arpa üç numaralı kromozomu sentromer bölgesinde yer 
alan hst-3 lokusu, üç numaralı kromozom uzun kolunda yer alan denso lokusu ve iki numaralı kromozom kısa 
kolunda yer alan Phr-2S lokusudur. Transfer edilen üç bölgeden denso Triumph çeşidinden, diğer ikisi ise 
Steptoe çeşidinden aktarılmıştır. Bu bölgelerin transferinde SSR markörleri kullanılmıştır. Donor (Steptoe veya 
Triumph) ve tekrarlanan ebeveyn (Tokak) arasındaki ilk melezlemeden sonra tekrarlanan ebeveyn ile altı 
generasyon geri melezleme yapılmıştır. Geri melezlemeler esnasında istenen bölgeyi taşıyan hatlar 
kodominant SSR markörleri ile izlenmiş ve sonra yapılan bir kendileme ile BC6F2 hatları oluşturulmuştur. 
Ancak tarla denemeleri için yeterli tohum bulunmaması nedeniyle tarla gözlemleri BC4F2 generasyonunda 
yapılmaktadır. İlgili üç bölgeyi ayrı ayrı veya kombinasyonlar halinde taşıyan çeşitli hatlar oluşturulmuş ve 
2007 sonbaharında tarla şartlarına ekilmişlerdir. Tam sonuçlar 2008 yazında alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Biralık arpa, Yatmaya dayanıklılık SSR markörleri. 
 
1. Giriş 
 

Tokak 157/37 Türkiye’nin eski bir çeşididir ve hem malt ve hem de yem amaçlı olarak Anadolu 
Platosunda hala önemli ekilişe sahiptir. Bir yerel çeşit olarak değerlendirilse de yakın zamanlarda 
laboratuarımızda yapılan çalışmalarda sahip olduğu düşünüler genetik varyasyonu çok büyük 
ölçüde yitirdiği ve neredeyse bir saf hat haline geldiği belirlenmiştir. Çeşit, kısmen kurağa 
dayanıklılığından kaynaklanan yüksek adaptasyon yeteneği ve çiftçinin tercih ettiği saman karakteri 
nedeniyle avantajlıdır. Ancak asıl olarak Türkiye’nin düşük yağışlı bölgeleri için geliştirildiğinden 
dolayı, Karadeniz Bölgesi gibi yağışı nispeten iyi olan yüksek verimli bölgelerde yatmadan 
kaynaklanan önemli zararlara uğramaktadır. Bölgede yatma özelliği gösteren çeşitler genellikle 
tane dolmaya başladıktan sonra yatarken, Tokak çeşidi çiçeklenme aşamasında ve hatta bazen 
daha da önce yatmaktadır. Bu yatma ile beraber tane verimi ve kalitesinde ciddi düşüşler olmakta, 
başta mantari hastalıklar olmak üzere hastalık zararları da artmaktadır. Bölgemizde yağışın 
nispeten az olduğu yıllarda Tokak çeşidi modern çeşitlerle karşılaştırılabilecek düzeyde yüksek 
verimler vermiş, ayrıca çok iri tanelere sahip olmuştur. Bu nedenle bu çeşidin yatmaya dayanıklılık 
bakımından geliştirilmesi ile verim potansiyelinin ciddi şekilde artırılabileceği görülmüştür.  

Arpa genomunda yatmaya dayanıklılık sağlayan bazı lokuslar haritalanmıştır. Arpa 3 numaralı 
kromozomunda uzun kol üzerinde yer alan denso lokusu bunlardan birisidir (Şekil 1). Triumph 
çeşidi bu lokusun kısa boyluluk ve yatmaya dayanıklılık allellerini taşımaktadır (Laurie et al. 1995). 
Kandemir ve ark. (2000), Steptoe x Morex haritalama popülasyonunu kullanarak arpa kromozom 2 
                                                 
*
Bu çalışma bir DPT-YUUP Projesinin (2004K120750) bir parçasıdır. 
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kısa kolunda (Phr-2S) ve kromozom 3 sentromer bölgesinde (hst-3) iki kısa boyluluk lokusu 
haritalamışlardır (Şekil 2). Steptoe çeşidi bu lokusların her ikisi bakımından da kısa boyluluk ve 
yatmaya dayanıklılık allellerini taşımaktadır. 

Önemli agronomik karakterleri etkileyen kantitatif karakter lokusları (Quantitative Trait Loci, 
QTL) moleküler DNA markörleri kullanılarak bir çeşitten diğerine transfer edilebilmektedir. 
Mikrosatellit (Simple Sequence Repeats, SSR) markörleri kodominant olmaları ve farklı arpa 
haritaları arasında transfer edilebilmeleri yanında PCR kolaylığına da sahip olmaları nedeniyle 
böyle bir transferde çok avantajlıdırlar.  

Uzun dönemli amacımız Tokak 157/37 çeşidini yatmaya dayanıklılık, daha iyi malt özellikleri 
ve hastalıklara direnç yönünde geliştirmektir. Bu çalışmadaki hedeflerimiz üç farklı yatmaya 
dayanıklılık lokusu transferi ile Tokak çeşidinin yatmaya dirençliliğinin artırılması ve bu olumsuz 
özellikten kaynaklanan üretim kayıplarının önlenmesidir. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
 

Yatmaya dayanıklılık için hst-3 ve Phr-2S lokusları Steptoe çeşidinden, denso lokusu ise 
Triumph çeşidinden markör destekli geri melezleme ile transfer edilmiştir. Tekrarlanan ebeveyn 
olarak Amerika Tahıl Gen Bankasında Tokak adıyla bilinen materyal (CIHO10093) kullanılmıştır. 
Yaklaşık 15 SSR markörü ile yaptığımız bir çalışmada CIHO10093’ün Tokak 157/37 içindeki yaygın 
genotiple aynı olduğu belirlenmiştir. Tokak ile Steptoe veya Triumph arasındaki başlangıç 
melezlemesinden sonra Tokak’a altı generasyon geri melezleme sonrasında ve bir kendileme 
generasyonu ile yakın izogenik hatlar geliştirilmiştir. Bitkiler serada ve gelişme kabinlerinde 
saksılarda yetiştirilmiştir. Islah işleminin hızını artırmak amacıyla embriyo kültürü de kullanılmış ve 
bu şekilde yaklaşık 10 haftada bir generasyon elde edilebilmiştir.  

Genomic DNA Fermentas Life Sciences Genomic DNA Purification Kit kullanılarak elde 
edilmiştir. QTL bölgelerinin transferi için SSR markörleri kullanılmıştır. BMAG, BMAC (Ramsay et 
al. 2000) ve diğer markörlere ait primer dizileri GrainGenes veri tabanından alınmıştır 
(http://wheat.pw.usda.gov/GG2/ index.shtml). GBMS (Li et al. 2003) ve GBM markörlerinin 
(Varshney et al. 2006) dizileri ise sırasıyla Dr. Marion S. Roeder  ve Andreas Graner tarafından 
sağlanmıştır. Tipik bir PCR reaksiyonu şunları içermekteydi: 2.0 mM MgCl2, 0.2 mM dNTP, 0.5 U 
Taq Polymerase (Promega), 0.25 mM her bir primer, 50 ng genomik DNA. Toplam reaksiyon hacmi 
40 µl idi. Touch-down PCR tekniği uygulanmıştır. Başlangıçta 94 °C’de 5 dakika sonrasında, 94 
°C’de 45 saniye, 55-60 °C’de 45 saniye ve 72  °C’de 45 saniye ile tipik bir döngü tamamlanmıştır. 
72 °C’de 5 dakikalık bir son uzatma devresi ile reaksiyonlar tamamlanmıştır. İlk PCR döngüsünde 
tavsiye edilen primer yapışma sıcaklığının 6 °C üstünde bir sıcaklıkla başlanmış, izleyen 12 döngü 
boyunca yapışma sıcaklığı her döngüde 0.5 °C düşürülerek tavsiye edilen primer yapışma 
sıcaklığına gelinmiştir. Daha sonra tavsiye edilen yapışma sıcaklığında 27 döngü ile işlem 
tamamlanmıştır. PCR ile üretilen DNA parçaları % 3 metaphore agaroz üzerinde gözlenmiştir (Şekil 
2). 

Her QTL bölgesi için BC6F2 generasyonunda iki veya üç bağımsız yakın izogenik hat seti 
geliştirilmiştir. Bu hatlara ait bir bitkiden gelen tohumlar Tokat şartlarında 2007-08 deneme yılında 
tarla şartlarında incelenmektedir. İlk dönem gözlemleri, daha sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla 
daha fazla sayıda sıralar sağlayabilen BC4F2 hatlarında yapılmıştır. Bu hatlarda çiçeklenme 
zamanı, bitki boyu, başakta tane sayısı gibi özellikler belirlenmiştir. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Çalışmamız sonucunda geliştirilen BC4F2 hatları 2007-08 gelişme döneminde Tokat Kazova 
şartlarında denemeye alınmıştır. Üç farklı yatmaya dayanıklılık lokusu aktarılan hatlara ait çeşitli 
bitkisel özellikler Çizelge 1’de gösterilmiştir. Buna göre aktarılan lokuslardan denso Tokak çeşidinin  
çiçeklenmesini yaklaşık bir hafta geciktirmiş, diğer lokuslar belirgin şekilde etkilememiştir. Aktarılan 
lokuslar Tokak çeşidinde başakta tane sayısında önemli değişiklikler meydana getirmemiştir. Bitki 
boyu konusunda Phr-2S lokusu Tokak’ın bitki boyunu 5 cm, hst-3 lokusu 12 cm, Phr-2S ve hst-3 
birlikte olarak 18 cm, denso lokusu ise tek başına 34 cm kısaltmıştır. Tokak çeşidi ve ondan 
geliştirilen bu genotiplerin yatma durumları henüz belirlenmemiştir. Benzer şekilde aktarılan bu 
genlerin tane verimi ve malt özelliklerini nasıl etkileyeceği de ileride gerçekleştirilecek olan malt 
analizleri ile ortaya konacaktır. hst-3 lokusu aktarılmış olan hatlarda başak boyu kısalmış, ancak 
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başakta tane sayısı önemli ölçüde değişmediği için hst-3 lokusunu taşıyan hatların başakları daha 
yoğun olmuştur (Şekil 3). 
 
Çizelge 1. Tokak ve yatmaya dayanıklılık lokusları aktarılmış hatların çeşitli bitkisel özellikleri 

Genotip Tekerrür 
Sayısı 

Çiçeklenme 
Süresi (Gün) 

Başak boyu 
(cm) 

Başakta 
Tane Sayısı 

Bitki Boyu 
(mm) 

Tokak 4 72 10,6 29,4 95 
Tokak+Phr2S 4 73 10,3 26,0 90 
Tokak+hst-3 4 72 8,9 28,6 83 
Tokak+hst3+Phr2S 4 74 8,3 27,6 77 
Tokak+denso 4 79 10,5 28,6 61 
 
 
4. Sonuç 

 
Tokak çeşidine yatmaya dayanıklılık kazandırılması amacı ile üç farklı kısa boyluluk/yatmaya 

dayanıklılık lokusunun SSR markörleri kullanarak aktarıldığı bu çalışmada geliştirilen Tokak 
hatlarında bitki boyunda 5-34 cm arasında kısalmalar sağlanmıştır. Geliştirilen hatların yatma, tane 
verimi ve malt özellikleri henüz belirlenmemiştir. Bu sonuçlar ileriki yıllarda yapılacak olan çok 
lokasyonlu tekerrürlü çalışmalarla ortaya konacaktır. 
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Şekil 1. Arpa kromozom 3’de (üst ve orta) ve kromozom 2’de (altta) yer alan üç bitki boyu/yatmaya 
dayanıklılık lokusu. QTL’lerin haritalandıkları orijinal haritalama popülasyonlarındaki konumları 
koyu renkli kutularda gösterilmiştir. Orijinal haritalama markörleri açık renkli kutularda gösterilmiştir. 
Polimorfik SSR markörlerinin tahmini konumları açık renkli kutularda gösterilmiştir. Koyu daire 
sentromeri göstermektedir. 
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Şekil 2. SSR markörlerinin geri melezleme programında kullanımı. BC6F1 popülasyonunun bir 
SSR markörü (GBMS166) kullanımıyla taranması (alt). Bir BC6F2 popülasyonunun bir diğer SSR 
markörü ile (BMAG603) taranması (üst). Dikey oklar seçilen bitkileri, yatay oklar ise kaynaklardan 
tasarruf etmek amacıyla aynı jel üzerinde yapılan farklı yüklemeleri göstermektedir. Tok, Tokak; St, 
Steptoe. 
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Şekil 3. Tokak ve yatmaya dayanıklılık lokusları aktarılmış hatların bitki boyu ve başak yapıları 
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Trakya Bölgesi Süne (Eurygaster spp.) Mücadele Çalışmaları 
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Özet 

 
Süne 1985 yılından itibaren bölgede sorun olmaya başlamıştır. 2002 yılında Trakya’da uçakla mücadele 

kaldırılmış ve yer aletleri ile ilaçlamaya geçilmiştir. Bu çalışma, son 6 yılda bölgede yürütülen süne mücadele 
faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu çalışmada; süne kışlak hareketleri, popülasyon yoğunluğu, yumurta 
parazitlenme oranları ve emgi oranları ile mücadele yapılan alanlar ele alınmıştır. Trakya Bölgesi’nin 2002-
2007 yılları ortalama buğday ekim alanı 6.106.260 da’dır. Önemli kışlaklarda yapılan sayımlarda kışlayan 
ergin sayıları m2’de 223 ile 3.36 arasında, süne yumurtalarında parazitlenme oranı yıl ve illere göre %13.72 ile 
% 82 arasında ve hasat sonrası süne emgi analiz sonuçları ise %0.31 ile %2.18 arasında değişim 
göstermiştir. Mücadele eşiği 10 nimf/m2 olarak esas alınarak 2002 yılında 3.572.999, 2003’de 4.875.333, 
2004’de 1.049.700, 2005’de 18.670, 2006’da 1.333.750, 2007’de 1.877.867 da alanda kimyasal mücadele 
yapılmıştır. Kimyasal mücadele çalışmalarında uçakla ilaçlamanın serpinti riskinin yüksek olması ve hedef dışı 
organizmalara olan zararından dolayı yer aletleri ile ilaçlamaya geçiş doğadaki biyolojik dengenin korunması 
açısından önemli olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Trakya,  Süne,  Parazitlenme, Emgi, Kimyasal mücadele  

 
Sunn Pest (Eurygaster spp.) Control Practices in Thrace Region 

 
Abstract 

 
Sunn pest has become a problem in Thrace region since 1985. In 2002, aerial spraying had been 

prohibited and ground equipment usage took the place instead. This study comprises sunn pest control 
practices that have been carried out in this region, in the last 6 years. In the scope of this study, sunn pest 
movements, population density, egg parasitization and sup-sucking rates, and pest control areas have been 
discussed. Average wheat production area was 6.106.260 da in Thrace region between 2002-2007. Sunn pest 
countings performed in shelters showed that the number of adults was in between 223 and 3.36 per m2 and 
the proportion of sunn pest egg parasitization ranged between %13.72 and % 82 according to years and 
cities, and sunn pest sup-sucking rates changed between %0.31 and %2.18. Based on 10 nimf/m2 control 
threshold, chemical control treatment was done on 3.572.999 da field in 2002, 4.875.333 da in 2003, 
1.049.700 da in 2004, 18.670 da in 2005,  1.333.750 da in 2006, and 1.877.867 da in 2007. Because of high 
drift risk and damaging effects of aerial spraying on non-target organisms, passage to ground equipment 
usage in chemical control has become crucial for preservation of biological balance in nature.     
 
Key Words: Thrace, Sunn pest, Parasitization, Sup-sucking, Chemical control 
 
1. Giriş 

 
Tarımsal üretimin ana hedefleri arasında üretimin artırılması yanında kalite yönünden de üstün 

nitelikli ürünlerin elde edilmesi de yer almaktadır. Buğday üretiminde bu hedeflere ulaşılmasına 
engel olan faktörlerden birisi de süne (Eurygaster spp., Heteroptera: Scutelleridae) zararlısıdır. 
Yaptığı emgi zararı ile önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Öncelikle ürünün fiyatı ile 
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danelerin çimlenme yeteneğini düşürmekte, ekmeklik ve makarnalık kalite özelliklerini de 
etkilemektedir.  

Paullian ve Popov (1980), bir nimfin gelişme süresi boyunca 40-55 buğday danesinde 
beslendiğini belirtmekte ve zarar oranının böceğin populasyon yoğunluğuna, iklim şartlarına, 
buğday çeşidine ve ürünün olgunlaşma süresine göre değiştiğini bildirmektedir. Popov ve ark. 
(1985), Romanya’da yaptıkları araştırmada %0-98.2 arasında bölgelere göre değişen parazitlenme 
tespit etmişler ve buna göre 8 yumurta parazitoiti içinde en yaygın olanların Telenomus chloropus 
ve Trissolcus grandis Thomson. Olduğunu belirtmişlerdir. Gültekin (1990) hububatın en önemli 
zararlılarından olan sünenin Trakya’da eskiden beri mevcut olmasına rağmen yumurta 
parazitoitlerinin sağladığı doğal denge sonucu 1987 yılına kadar ekonomik bir zarara yol 
açmadığını ve  en yaygın türün T.grandis olarak belirlendiğini bildirmiştir. Akıncı ve Soysal (1992), 
1988-1992 yılları arasında yürüttükleri çalışmada Trakya’da 7 parazitoid türünün tespit edildiğini ve 
parazitlenme oranının %60-100 arasında değiştiğini belirterek, yumurta parazitoidlerinin süne 
populasyonu üzerinde etkinliğinin devam etmesi için doğal floranın korunmasının gerekli olduğuna 
dikkati çekmiştir. Şimşek ve Sezer (1985) Hatay İlinde yapmış oldukları bir çalışmada m2’de 0.8-1-
1.5 kışlamış ergin yoğunluğu bulunan ve süne yumurtalarının %20-30’unun çapa döneminde  
olduğu devrede sırasıyla %40-50-70 parazitlenme tespit edmiş ve bu tarlalarda buğday tanelerinde 
zararın önemli ölçüde olmadığını bildirmişlerdir.   
 
2. Materyal ve Yöntem 

 
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İllerinde sünenin kışlaktan ovaya iniş seyri kışlaklarda yapılan 

periyodik kontroller sonucunda belirlenmiştir. Bölgede hava koşullarına bağlı ilk inişler Mart ayının 
ortalarında başlamakta ve Nisan ayının ortasında tamamlanmaktadır.  

Bölgenin ekolojik koşulları ve kışlaklardaki inişler de dikkate alınarak iller bazında 
kıymetlendirme sürveyleri yapılmıştır. Bölgede kıymetlendirme sürveyi genel olarak Nisan ayının 
son haftasında yapılmaktadır. Trakya bölgesi illerinde kışlamış ergin yoğunluğu m2‘de 0.5 ve 
üzerinde bulunan tüm alanlarda yüksek yoğunluklardan başlanmak üzere yumurta parazit ve nimf 
sürveyleri yapılmıştır.  

Uzun yıllar sonuçları dikkate alındığında Trakya bölgesinde doğadaki mevcut doğal 
parazitlenme, süne mücadelesi açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle doğal 
parazitlenmenin boyutlarını iyi ortaya koyup, buna göre süne mücadelesinin iyi bir şekilde 
yönlendirilmesi temel hedef olarak tutulmuştur. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla yumurta parazit 
sürveyinin başlangıç tarihinin sağlıklı bir şekilde belirlenip, yumurta parazit sürveyinin yapılmasına 
özen gösterilmiştir. Bunun için Nisan ayının son haftasında kafesler kurularak yaklaşık 3 hafta 
yumurta parazit sürveyine başlama zamanı olan yumurtaların % 20-30’unun çapa dönemine gelişi 
izlenilmeye çalışılmıştır. Kafes metodunun yanı sıra bu çalışmaya paralel olarak tarlalardaki 
yumurta gelişimleri de izlenmiştir. Sonuçta; ekolojik koşullar da dikkate alınarak bölge illerinde 
yumurta parazit sürveyine Mayıs ayının ortalarında başlanılmıştır. 

Yumurta parazit sürveyi ile birlikte m2’de 0.5 ve üzerinde kışlamış ergin yoğunluğu bulunan 
bütün alanlarda nimf sürveyleri yapılmıştır. Bazı illerin lokal alanlarında gerek duyulduğunda 0.5‘in 
altına da inilmiştir. Nimf sürveylerine başlama ve bitiş tarihleri Mayıs ortası ve Haziran başıdır. 

Trakya bölgesinde 2001 yılında Bölge illeri program toplantısında alınan ilke kararı 
doğrultusunda hububat ekilişlerinde süne mücadelesinin yer aletleri ile yapılması kararlaştırılmıştır. 
İlaçlama yapılan tüm alanlarda ilaçlama sonrası nimf+yeni nesil ergin kontrolleri yapılarak 
ilaçlamanın  sonuçları gözlenmiştir. Trakya illerinden mücadele sonrası alınan buğday örneklerinde 
emgi analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuç ortalamaları alınarak  % emgi oranları tespit edilmiştir. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Trakya bölgesinde 2002 yılında kış çok sert geçmiş, bu durum yumurta parazitoitleri üzerinde 

olumsuz etki yaratmıştır. 2002 yılında mücadelenin Trakya’da yer aletleri ile yapılması, yumurta 
parazitoitlerinin etkinliğinde, sünenin doğada bıraktığı yumurta sayısı ve buna bağlı olarak ta nimf 
yoğunluğu açısından olumlu bir etki meydana getirmiştir. Ayrıca kışlamış ergin yoğunluğunun 
yüksek olması (salgın yıllarını andıran bir durum) nedeniyle de yumurta sayısında da artış dikkati 
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çekecek düzeylere ulaşmıştır. 2003, 2004 ve 2005 yıllarında bölgede yer aletleri ile başarılı bir 
mücadele gerçekleştirilmiştir.  

2005/2006 yılı kışı da çok sert geçmiştir. Bunun sonucu olarak ta parazitoitlerin sayısında 
belirgin bir azalma olmuştur. Hava şartlarının Mayıs ortalarına kadar kapalı ve rüzgârlı olarak 
seyretmesi, kıymetlendirme sürveyi çalışmalarını etkilemiştir. Bununla birlikte üreticiler de 
gübrelerini kullanmakta gecikmişlerdir. Daha sonrada yağış olmaması, bitkilerin bu gübrelerden 
faydalanmasını engellemiştir. Sonuç olarak genel ekilişlerde verim ve kalite olumsuz yönde 
etkilenmiştir.2007 yılı kışı ılık ve kurak geçmiştir. Ancak bahar yağışları az da olsa ürünü iyileştirmiş 
ve kuraklık stresinden biraz kurtarmıştır. Haziran ayında yağan yağışlar, Trakya’da verimi 
ortalamanın biraz üzerine çıkarmıştır.   

Önemli kışlakların bulunduğu Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ne ilişkin kışlak sayımları sırayla 
Şekil 1, 2, 3’te parazitlenme oranları da Şekil 4’de verilmiştir. Parazitlenmenin Tekirdağ ve İstanbul 
İllerinde diğer illere göre daha düşük olmasının nedeni; parazitoitlerin faal olduğu dönemde 
kışlamış erginlere karşı gerçekleştirilen talimat dışı ilaçlamalardır. Kıymetlendirme, yumurta parazit 
ve nimf sürveylerine göre 2002-2007 yıllarında kimyasal mücadele yapılmasına izin verilen alanlar 
Çizelge 1’de verilmiştir. Süne Emgi analizi yapmak üzere illerden toplanan örnek sayıları yıllar 
itibarıyla Çizelge 2’de verilmiştir. Buna göre Bölge illerinden mücadele sonrası alınan buğday 
örneklerinde emgi analizleri tespit edilmiş ve sonuçlar % ortalama emgi olarak Çizelge 3’te 
verilmiştir.  
 

 
Şekil.1. Edirne İli sonbahar süne kışlak sayımları (adet/m2) 

 
Şekil.2. Tekirdağ İli sonbahar süne kışlak sayımları (adet/m2) 
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Şekil.3.  Kırklareli İli sonbahar süne kışlak sayımları (adet/m2) 

 
Şekil 4. Trakya Bölgesi 2002-2007 yılları ortalama süne yumurta parazitlenme oranları (%) 
 
Çizelge 1. 2002-2007 yılları Trakya Bölgesi süne mücadelesi kimyasal ilaçlama yapılan alanlar (da) 

İlaçlanan Alan (da) 
İller 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Tekirdağ 2.108.000 2.217.000 578.400 13.670 637.533 967.800
Edirne 733.300 1305.000 - - 464.000 538.467
Kırklareli 386.000 961.750 94.150 - - 24.000
İstanbul 345.033 345.033 434.950 6.000 277.550 347.600
TOPLAM 3.572.333 4.828.783 1.107.500 19.670 1.379.083 1.877.867
 
Çizelge 2. 2002-2007 yılları Trakya Bölgesi süne emgi analizi için toplanan örnek sayıları (adet)  

Süne emgi analizi için toplanan örnek sayısı (adet) 
İller 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Tekirdağ 431 276 334 338 408 417
Kırklareli 76 332 327 328 330 330
Edirne 276 385 538 453 504 487
İstanbul 119 164 143 126 126 100
TOPLAM 902 1157 1342 1245 1345 1334



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

964 

Çizelge 3. 2002-2007 yılları Trakya Bölgesi süne emgi analiz sonuçları  

Ortalama Emgili Dane Oranları (%) 
İller 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Tekirdağ 1.95 0.69 0.78 0.46 1.56 0.45 
Kırklareli 1.53 1.42 0.73 0.73 1.51 1.10 
Edirne 0.99 1.45 0.48 0.31 1.09 1.00 
İstanbul 2.48 2.18 1.22 0.4 0.90 0.86 
ORTALAMA 1.73 1.43 0.80 0.44 1.26 0.85 
 
4. Sonuç 
 

Gerek yumurta parazit sürveyleri sonuçları gerekse nimf sürvey sonuçları birlikte irdelenerek 
mücadele yapılması gereken hububat alanları Trakya genelinde ortaya çıkarılmıştır. İlaçlama 
yapılan tüm alanlarda ilaçlama sonrası nimf+yeni nesil ergin kontrolleri yapılarak ilaçlamanın 
sonuçları gözlenmiş ve ilaçların biyolojik etkinlikleri ile ilgili herhangi bir olumsuzluk saptanmamıştır. 
Bölgede yetiştirilen buğdaylarının alımlarını yürütmekte olan TMO birimleri; Trakya genelinde 
üretilen buğdayın % 5-15’lik bölümünü gerçekleştirmektedir. TMO birimlerinin dışında % 85-95‘lik 
bölümünü ise  tüccarlar, un fabrikası sahipleri, değirmenciler vs. tarafından satın alınmaktadır. 
Sonuç olarak Trakya Bölgesi’nde “süne mücadelesi uygulama prensipleri” doğrultusunda yıllar 
itibarıyla yapılan süne mücadelesinde; bölgelerin ekolojik koşulları da dikkate alınarak sünenin 
biyolojisi sistematik bir biçimde izlenilmiş ve kritik ilaçlama zamanları da doğru olarak belirlenmiştir. 

Trakya Bölgesi’nin 2002-2007 yılları ortalama buğday ekim alanı 6.106.260 da’dır. Önemli 
kışlaklarda yapılan sayımlarda kışlayan ergin sayıları m2’de 2.23 ile 3.36 arasında, süne 
yumurtalarında parazitlenme oranı yıl ve illere göre %13.72 ile % 82 arasında ve hasat sonrası 
süne emgi analiz sonuçları ise %0.31 ile %2.18 arasında değişim göstermiştir. Mücadele eşiği 10 
nimf/m2 olarak esas alınarak 2002 yılında 3.572.999, 2003’de 4.875.333, 2004’de 1.049.700, 
2005’de 18.670, 2006’da 1.333.750, 2007’de 1.877.867 da alanda kimyasal mücadele yapılmıştır. 
Kimyasal mücadele çalışmalarında uçakla ilaçlamanın serpinti riskinin yüksek olması ve hedef dışı 
organizmalara olan zararından dolayı yer aletleri ile ilaçlamaya geçiş doğadaki biyolojik dengenin 
korunması açısından önemli olmuştur. 

 
Teşekkür 

 
Süne mücadelesi periyodu boyunca her türlü yardım ve desteklerini gördüğümüz; Tekirdağ, 

Edirne, Kırklareli ve İstanbul Tarım İl Müdürleri ile Bitki Koruma Şube Müdürlerine ve tüm bu 
ilgililerin şahsında süne mücadelesi periyodu boyunca özveriyle çalışan bütün elemanlara başarılı 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 
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Trakya’da Üretilen Bazı Ekmeklik Buğday ve Yemlik Arpa Çeşitlerinde 
Tohum Miktarının Verime Etkisi 

 
 

Sami SÜZER 
 
 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, P.K.16, 22100, Edirne 
 

Özet 
 

Bu araştırma, Trakya’ da üretimi yapılan bazı kışlık ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve yemlik 
arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinde birim alandan en yüksek tane verimi alabilmek için metrekareye, 
dolayısıyla dekara ekilecek en uygun tohumluk miktarlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemeler, 2003 
ve 2005 yılları arasında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak 
doğal yağış koşullarında, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Edirne'de yürütülmüştür. 
Denemelerde ana parseller Pehlivan, Gelibolu, Tekirdağ, Selimiye, Flamura-85 ekmeklik buğday ve 
Lüleburgaz ile Bolayır arpa çeşitlerinden; alt parseller ise metrekareye 300, 400, 500, 600 ve 700 tane tohum 
miktarlarından oluşmuştur. Verim unsurları olarak dane veriminin yanı sıra bitki boyu, metrekarede başak 
sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı değerleri incelenmiştir. 
Yapılan istatistik analiz sonucuna göre, Edirne koşullarında bazı ekmeklik buğday çeşitlerinde ekimde 
kullanılacak en uygun tohum miktarları Pehlivan’da 400 tane/m2 (17-18 kg/da); Gelibolu, Tekirdağ, Selimiye’ 
de 500 tane/m2 (20-21 kg/da); Flamura-85’de 600 tane/m2 (23-24 kg/da); arpa çeşitlerinden Bolayır’da 500 
tane/m2 (19-20 kg/da) ve Burgaz’da 600 tane/m2 (21-22 kg/da) olarak belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Buğday (Triticum aestivum L), Arpa (Hordeum vulgare L.) Tohum miktar, Tane verimi.  

 
The Effects of Seeding Rates of Some Bread Wheat and Barley Varieties 

Grown In Trakya Region 
 
Absract 
 
 

This research was carried out to determine the best seeding rate of some winter bread wheat (Triticum 
aestivum L) and barley (Hordeum vulgare L.) varieties grown in Trakya Region of Turkey to get the highest 
yield. Experiments were established in split plots in Randomized Complete Block Design with three 
replications between 2003 and 2005 in rain fed conditions at the Trakya Agricultural Research Institute in 
Edirne. Main plot treatments were Pehlivan, Gelibolu, Tekirdağ, Selimiye, Flamura-85 bread wheat and 
Lüleburgaz with Bolayır barley varieties, and the sub plots were five different seeding rates 300, 400, 500, 
600, and 700 seed/m2. In this research beside seed yield, the other yield components plant height, spike 
number per square meter, spike length, seed number per spike, 1000 seed weight, and test weight were 
evaluated. According to the statistical analyses, the best seeding rate of some bread wheat varieties for 
Pehlivan 400 seed/m2(170-180 kg/ha) Gelibolu, Tekirdağ, Selimiye 500 seed/m2(200-210 kg/ha), Flamura-
85’de 600 seed/m2(230-240 kg/ha), barley varieties Bolayır 500 seed/m2(190-200 kg/ha) and Burgaz 600 
seed/m2(210-220 kg/ha) were determined. 

 
Key Words: Wheat (Triticum aestivum L),  Barley (Hordeum vulgare L.), Seeding rate, Seed yield. 
 
1. Giriş 
 

Buğday ürünü, tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye içinde çok önemli bitkisel besin 
kaynaklarından biridir. Ülkemiz buğday üretimi yönünden kendine yeterli olabilen ülkeler 
arasındadır. Ancak ülkemizin nüfusu her geçen yıl hızla arttığından üretilen buğday üretiminde de 
aynı oranda veya daha fazla bir artış sağlanması gerekmektedir (Süzer, 2007). 

Türkiye buğday ekim alanları yaklaşık 9.3 milyon ha, üretimde yıldan yıla değişmekle beraber 
yine yaklaşık 20 milyon ton, ortalama verimde dekara 212 kg civarındadır. Ülkemiz tarımında 
kullanılan mekanizasyonun yaygınlaşması ve modernleşmesi ile buğday ekiliş alanları son yıllarda 
en yüksek sınıra dayanmıştır. Bu nedenle buğday üretiminde istenen hedeflere ulaşabilmenin en 
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önemli yolu birim alandan alınan tane veriminin artırılmasıdır. Bunu sağlayabilmekte her bölgeye 
uygun yetiştirme tekniği yöntemleri ile mümkündür.  

Ülkemizde buğday tarımında üretimin artırılması mütecanis tohum yatağı hazırlığı, verim gücü 
yüksek sertifikalı tohumluk kullanımı, yeterli sulama, zamanında tarımsal mücadele, iyi bir 
münavebe, toprak analizine dayalı bilinçli bir gübreleme gibi faktörlerin yanında, yetiştirilen buğday 
çeşidinin bitkisel özelliğine göre dekara uygun miktarda tohumluk ekilmesi ile mümkündür. Tarımı 
yapılan bazı buğday ve arpa çeşitlerinin kardeşlenme kabiliyeti, bitki boyu, kök hastalıklarına 
hassasiyeti, kurağa toleranssı, ekim zamanı ve yetiştirileceği toprağın verimliliği gibi faktörler 
dekara kullanılacak tohum miktarını doğrudan etkilemektedir. Birim alandan daha yüksek verim 
alabilmek için kardeşlenme kabiliyeti düşük, ortalama 1 fertil başak oluşturan çeşitlerin 2 veya daha 
fazla fertil kardeş yapabilen çeşitlere göre ekimde, dekara atılacak tohum miktarı daha yüksek 
tutulmaktadır  (Süzer, 1999, 2007, 2008).  

Alptürk (1975), Konya ve Isparta'nın çiftçi koşullarında Bolal-2973 ekmeklik buğday çeşidi ile 
300 ve 400 tane/m2 sıklıklarda yaptığı araştırma sonucunda 400 tane/m2'nin daha seyrek olan 300 
tane/m2'ye göre daha yüksek verim verdiğini belirtmiştir. 

Bostancıoğlu ve ark.(1992), Sakarya Pamukova koşullarında üç ekmeklik buğday çeşidinin en 
uygun tohum miktarını belirlemek için yaptıkları araştırma sonucunda iklim ve toprak karakterine 
göre 450-550 tohum/m2  (18-22 kg/da) arasında çiftçiye öneride bulunmuşlardır.   

Gençtan ve ark. (1992), 1990-1991 yıllarında Tekirdağ koşullarında 6 ekmeklik buğday çeşidi 
ile yaptıkları araştırma sonucunda dekardan en yüksek verimin 550 tohum/m2 sıklıktan aldıklarını 
belirtmiştir.  

Fetullahoğlu (1993), Çukurova koşullarında üç ekmeklik buğday çeşidiyle yaptığı bir tohum 
miktar çalışması sonucunda Gemini ve Çukurova-86 çeşitleri için 500 tane/m2, Seri-82 için 600 
tane/m2 oranlarını ekim için önermiştir. 

Doğan ve ark.(1995), Karadeniz Bölgesi Geçit Kuşağında (Merzifon ve Turhal) 1993-1994 
yıllarında kuru şartlarda Momtchill buğday çeşidi ile yaptıkları bir çalışmada en yüksek verimin 550 
tane/m2'den (20-22 kg/da) alındığını bildirmişlerdir.    

Trakya'da, 10’dan fazla farklı ekmeklik buğday çeşidinin tarımı yapılmaktadır. Yetiştirilen bu 
çeşitlerin dekara ekilmesi gereken en uygun tohum miktarları konusunda üreticilerin tereddütleri 
olmaktadır. Çiftçilere, yetiştirecekleri buğday ve arpa çeşidine göre dekara ekecekleri tohumluk 
miktarı konusunda araştırmaya dayalı doğru tavsiyelerde bulunmak için bu çalışmanın yapılmasına 
gerek duyulmuştur.  

Bu araştırmada amaç, Trakya’ da üretimi yapılan bazı kışlık ekmeklik buğday ve yemlik arpa 
çeşitlerinde birim alandan en yüksek tane verimi alabilmek için metrekareye dolayısıyla dekara 
ekilecek en uygun tohumluk miktarlarının belirlenmesidir. 

  
2. Materyal ve Yöntem 

 
Bu araştırma, 2003 ve 2005 yılları arasında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 

desenine göre 3 tekrarlamalı olarak doğal yağış koşullarında, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Edirne'de yürütülmüştür (Yurtsever 1984, Still ve Torrie 1980, Russel 1986, Açıkgöz 
1993).  

Denemelerde uygulama konuları olarak yedi ana parsel kışlık ekmeklik buğday Pehlivan, 
Gelibolu, Tekirdağ, Selimiye, Flamura-85 ile iki sıralı Lüleburgaz ve Bolayır yemlik arpa 
çeşitlerinden; alt parseller ise metrekareye 300, 400, 500, 600 ve 700 tane tohum miktarlarından 
oluşmuştur. Ekimde parsel ölçüleri:1.2 x 6.0 m = 7.2 m2, hasatta parsel ölçüleri: 1.2 x5.0 m: 6.0 m2 
olarak alınmıştır. Verim unsurları olarak dekardan alınan tane veriminin yanı sıra bitki boyu, 
metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve hektolitre 
ağırlığı değerleri incelenmiştir. 

Deneme ekimleri, Trakya için en uygun 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında 6 cm derinlikte 
parsel ekim makinesi ile yapılmıştır. Deneme alanına verilen toplam N14P4 kg/da dozunda saf 
azotlu gübrenin 1/3’ü  ve fosforlu gübrenin tamamı ekim öncesi 20–20 kompoze gübre formunda 
toprağa ekim derinliğine karıştırılarak, azotlu gübrenin geri kalanının 1/3’ü şubat ayında üre 
formunda, diğer 1/3’ü de mart ayının ikinci yarısında %26 N kapsayan amonyum nitrat formunda 
santrifüj gübre atıcısı kullanılarak toprak yüzeyine uygulanmıştır. 
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Deneme yeri topraklarından her yıl alınan örneklerin analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 
Toprakların analiz sonuçlarından anlaşılacağı üzere deneme toprakları ince bünyeli, organik 
madde içeriği düşük, fosforca orta, potasyumca zengin, tınlı, killi kireçsiz kahverengidir. Söz 
konusu bu toprakların organik madde içeriği %1.5-1.6, fosfor oranı (P2O5) 26.00 – 29.00 ppm, 
potasyum oranı (K2O) 320 – 328 ppm ve pH derecesi 6.03- 6.26 arasındadır. 
 
Çizelge 1. Denemenin yeri toprak analiz sonuçları 

Yıl Derinlik 
(cm) 

Sulu 
Kuru 

Su ile % 
Doymuşluk pH Bünye 

Bitkilere 
Yarayışlı 
P2O5 ppm 

K2O 
ppm 

Faydalı 
Çinko 
ppm 

Organik 
Madde (%)

2003-04 0-30 Kuru 43 6.03 Tın 26 320 0.49 1.5 

2004-05 0-30 Kuru 40 6.16 Tın 29 328 0.85 1.6 
*: Toprak analizleri, Edirne Ticaret Borsasında yaptırılmıştır. 

 
Çizelge 2'de araştırmanın yapıldığı her yetişme dönemi için aylara göre düşen yağış miktarları 

gösterilmiştir. Söz konusu bu çizelgeden görüldüğü gibi 2003-04 yetişme dönemi toplam yağış 
miktarları ve yağışlı gün sayıları ve 2004-05 dönemine göre daha yüksek olmuştur.  

Deneme parsellerinden ölçüm ve tartım yoluyla elde edilen metrekaredeki başak sayısı, bitki 
boyu, başak uzunluğu, başakta dane sayısı, tane verimi, 1000 tane ve hektolitre ağırlığı değerleri 
varyans analizi ile MSTAT bilgisayar programı kullanılarak yapılmıştır (Russell, 1986). Konular 
arasında etkili farkları bulmak için F-testinin %1 ve %5 düzeyi kullanılmıştır. Ortalama değerler 
arasındaki karşılaştırmalar, en küçük önemli fark (AÖF) testine göre %5 olasılıkla yapılmıştır 
(Yurtsever 1984, Still ve Torrie 1980, Açıkgöz 1993).  
 
Çizelge 2. Deneme yıllarında buğday yetişme döneminde ortalama bazı iklim değerleri (*)              

Sıcaklık (oC) 
Aylar 

Yağış 
Miktarı 
(mm) 

Yağışlı 
Gün Sayısı

Aylık Nispi 
Nem(%) Minimum Maksimum Ortalama 

Ekim-2002 73.8 12 73.7 1.7 30.8 15.8 
Kasım-2002 113.4 17 84.0 1.6 24.1 8.2 
Aralık-2002 51.8 12 75.6 - 10.0 10.6 - 1.4 
Ocak-2003 126.1 16 82.6 - 5.8 18.1 4.7 
Şubat-2003 41.2 6 65.6 - 8.2 14.9 0.0 
Mart-2003 13.6 3 63.4 - 6.8 21.3 5.0 
Nisan-2003 55.1 10 62.5 - 4.1 28.1 1.4 
Mayıs-2003 79.8 8 58.4 6.6 33.8 20.2 
Haziran-2003 5.2 1 51.9 9.6 35.4 24.7 

TOPLAM 560.3 89 68.6 - 10.0 35.4 8.7 

Ekim-2004 5.2 8 70.6 7.2 27.8 16.5 
Kasım-2004 27.8 8 75.6 - 4.0 24.3 9.8 
Aralık-2004 107.1 9 82.5 - 7.4 18.9 5.5 
Ocak-2005 84.3 9 77.8 - 5.6 17.5 4.4 
Şubat-2005 144.7 12 79.6 - 10.8 16.8 3.4 
Mart-2005 29.7 12 68.2 - 4.4 24.4 8.0 
Nisan-2005 17.6 7 62.2 - 0.6 28.7 13.4 
Mayıs-2005 55.4 13 67.7 6.4 30.2 18.6 
Haziran-2005 15.1 7 61.9 9.6 34.4 21.5 

TOPLAM 486.9 85 71.8 - 10.8 34.4 11.2 
*: İklim verileri Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınmıştır. 
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3. Araştırma Bulguları ve Tartışma  
   
Trakya’da yaygın olarak ekimi yapılan ve bu araştırmanın materyalini oluşturan 5 buğday ile 2 

arpa çeşidinde 1m2’ye ekilen tohum miktarına bağlı olarak 2003/04-2004/05 yılları iki dönem 
ortalaması verim ve verim unsuru değerleri çizelge 3’de verilmiştir. Bu çizelgeden görüleceği gibi 
yapılan istatistik analiz sonucuna göre 1m2’ye ekilen tohum miktarı, dekardan alınan tane verimi, 
metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve hektolitre 
ağırlığı değerleri üzerine %5 ve %1 seviyelerinde önemli etkide bulunmuştur.  

Edirne koşullarında yapılan bu araştırma sonucuna göre beş farklı ekmeklik buğday çeşidinde 
dekardan en yüksek tane verimi alabilmek için, 1 m2’ye ekilmesi gereken en uygun tohum 
miktarları; Pehlivan’da 400 tane/m2; Gelibolu, Tekirdağ, Selimiye’de 500 tane/m2 ve Flamura-85’da 
600 tane/m2 olarak belirlenmiştir. 

Trakya’da tarımı yapılan iki yemlik arpa çeşidinde, dekardan en yüksek tane verimi alabilmek 
için ekilmesi gereken en uygun tohum miktarları Bolayır’da 500 tane/m2  ve Burgaz’da 600 tane/m2 
olarak tespit edilmiştir. 

Bu araştırma sonucuna göre örneğin Pehlivan ekmeklik buğday çeşidinde 1 m2’ye atılan 
tohum sayısı 300’ den 700’ e yükseldiğinde verim unsurlarından başak uzunluğu 8.8 cm’den  cm’ 
den 8.2. cm’ e, başaktaki dane sayısı 40’ dan 42’ye, bin dane ağırlığı 44.5 g’dan 43 g’a azalma 
gösterirken; buna karşın 1 metrekaredeki başak sayısı 318'lerden 676'ya önemli bir artış 
göstermiştir. Denemede yer alan Gelibolu, Tekirdağ, Flamura-85 ve Selimiye çeşitlerinde de tohum 
miktarı ile incelenen verim unsurları arasında Pehlivan çeşidindekine paralel sonuçlar alınmıştır.  

Denemede yer alan Bolayır arpa çeşidinde 1 metrekareye atılan tohum sayısı 300’ den 700’ 
ye yükseldiğinde başak uzunluğu 7.9 cm’ den 7.5 cm’ e ve başaktaki dane sayısı 38’den 33’e, bin 
dane ağırlığı 42.5 g’dan 38.5 g’a önemli oranında azalma olurken, metrekaredeki başak sayısında 
önemli artış görülmüştür. Paralel sonuçlar bu denemede yer alan Burgaz çeşidinde de görülmüştür. 
Arpa çeşitlerinde kardeşlenme kabiliyeti yüksek olduğundan metrekaredeki fertil başak sayısı 
buğdaya göre her sıklıkta biraz daha fazla olmuştur. Tugay (1978) Ege bölgesi, Keklikçi’nin (1998) 
Güneydoğu, Doğan ve ark.(1995), Merzifon ve Turhal koşullarında, yaptıkları çalışmalarda elde 
ettikleri bulgular bizim araştırma bulgularımızı destekler niteliktedir.   
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Çizelge 3. Denemede yer alan buğday ve arpa çeşitlerinin 1m2’ye ekilen tohum miktarına bağlı 
olarak iki yıllık ortalama buğday verim ve verim unsuru değerleri 

Sıra 
No Çeşit Adı 

Tohum 
Miktar 
(1m2) 

Verim 
(kg/da) 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

1 M2’de 
Başak 
Sayısı 
(adet) 

Bşk 
Uzun 
(cm) 

Başakta 
Tane 
Sayısı 
(adet) 

Bin 
Tane 

Ağırlığı 
(g) 

Hektolitre 
Ağırlığı 
(Kg/Hl) 

1 GELİBOLU 300 597.9 93 304 8.6 40 45.5 84.9 
2 GELİBOLU 400 737.9 94 412 8.5 39 43.5 85.1 
3 GELİBOLU 500 756.1 95 504 8.4 38 43.0 85.3 
4 GELİBOLU 600 725.5 95 596 8.4 36 42.0 85.5 
5 GELİBOLU 700 666.1 95 672 8.2 34 41.0 85.7 
6 TEKİRDAĞ 300 676.6 84 316 8.5 39 45.5 84.4 
7 TEKİRDAĞ 400 729.3 85 408 8.4 38 44.5 84.6 
8 TEKİRDAĞ 500 769.1 85 512 8.4 38 43.0 85.0 
9 TEKİRDAĞ 600 720.5 85 620 8.3 35 42.5 85.0 
10 TEKİRDAĞ 700 679.1 86 684 8.2 34 41.5 85.2 
11 SELİMİYE 300 624.0 82 296 8.7 41 46.0 84.6 
12 SELİMİYE 400 676.2 83 416 8.6 38 44.5 84.7 
13 SELİMİYE 500 718.0 84 488 8.6 38 44.0 84.7 
14 SELİMİYE 600 673.1 84 604 8.5 35 43.0 85.3 
15 SELİMİYE 700 634.5 85 664 8.4 33 42.5 85.4 
16 FLAMURA-85 300 620.0 83 288 8.5 39 46.5 85.9 
17 FLAMURA-85 400 657.3 84 404 8.5 38 45.5 86.4 
18 FLAMURA-85 500 664.7 84 484 8.4 38 45.0 86.5 
19 FLAMURA-85 600 690.4 84 576 8.4 36 44.0 86.5 
20 FLAMURA-85 700 604.0 84 640 8.3 33 43 86.6 
21 PEHLİVAN 300 559.5 98 318 8.8 40 46 85.2 
22 PEHLİVAN 400 740.5 99 416 8.7 39 44.5 85.7 
23 PEHLİVAN 500 686.7 99 522 8.5 38 44.5 85.9 
24 PEHLİVAN 600 635.0 99 614 8.4 36 44 86.0 
25 PEHLİVAN 700 554.5 100 676 8.2 32 43 86.1 
26 BURGAZ 300 608.3 79 324 8.0 37 44 74.2 
27 BURGAZ 400 677.9 80 432 7.9 36 42.5 74.9 
28 BURGAZ 500 690.8 80 544 7.9 36 42.5 75.0 
29 BURGAZ 600 727.8 80 636 7.9 35 42.5 75.1 
30 BURGAZ 700 663.3 80 684 7.8 33 41.5 75.1 
31 BOLAYIR 300 630.6 83 320 7.7 38 40.5 72.9 
32 BOLAYIR 400 686.7 84 448 7.7 37 40 73.9 
33 BOLAYIR 500 752.5 84 544 7.6 37 39.5 74.1 
34 BOLAYIR 600 726.6 84 632 7.6 36 39 74.6 
35 BOLAYIR 700 651.0 84 672 7.5 33 38.5 75.0 

AÖF (0.05) 48.68** 4.3 79.3** 0.3** 3.5** 1.3** 0.8* 
D.K. (%) 6.8 5.6 7.5 5.4 6.3 2.5 2.6 

*, **: 0.05 ve 0.01 düzeyinde önemli. 
 
Buğday ve arpa tarımında ekilecek çeşidin kardeşlenme kabiliyeti, bitki boyu, toprağın 

verimliliği, kurağa ve hastalıklara hassasiyeti, ekim zamanı gibi faktörler 1 m2’ye ekilecek tohum 
sayısını ve dolayısıyla dekara atılacak tohum miktarını doğrudan etkilemektedir. Bu araştırmanın 
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ortaya koyduğu sonuçlara göre Flamura-85 gibi ortalama kardeşlenme kabiliyeti düşük, ortalama 1 
fertil başak oluşturan çeşitlerin ekiminde, 2 veya daha fazla fertil kardeş yapan Pehlivan gibi 
çeşitlere göre 1 m2’ye ekimde dekara atılacak tohum miktarının daha yüksek tutulmasında fayda 
bulunmaktadır. Alptürk'ün (1975) Konya ve İsparta, Tugay'ın (1981) Ege bölgesi, Khan ve 
Makhdum’un (1988) Pakistan’ın Pencab eyalati, Kral’ın (1990) Erzurum, Bostancıoğlu ve ark. 
(1992) Sakarya Pamukova, Gençtan ve ark.'nın (1992) Tekirdağ, Geçit ve Şahin’in (1994) İç 
Anadolu, Doğan ve ark.’nın (1995) Merzifon ve Turhal , Turgut ve ark.’nın (1997) Güney Marmara 
koşullarında yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri bulgular bu araştırmanın sonuçlarını büyük oranda 
desteklemektedir.   
 
4. Sonuç 

 
Bu araştırma, Trakya’ da üretimi yapılan bazı kışlık ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve 

yemlik arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinde birim alandan en yüksek tane verimi alabilmek için 
metrekareye, dolayısıyla dekara ekilecek en uygun tohumluk miktarlarını belirlemek amacıyla 
yapılmıştır.  

Denemeler, 2003 ve 2005 yılları arasında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak doğal yağış koşullarında, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Edirne'de yürütülmüştür. Ana parseller Pehlivan, Gelibolu, Tekirdağ, Selimiye, Flamura-
85 kışlık ekmeklik buğday ve Lüleburgaz ile Bolayır yemlik arpa çeşitlerinden; alt parseller ise 
metrekareye 300, 400, 500, 600 ve 700 tane tohum miktarlarından oluşmuştur. Verim unsurları 
olarak dane veriminin yanı sıra bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başak uzunluğu, başakta 
tane sayısı, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı değerleri incelenmiştir.  

Bu araştırma sonucunda, Edirne koşullarında bazı kışlık ekmeklik buğday çeşitlerinde ekimde 
kullanılacak en uygun tohum miktarları Pehlivan’da 400 tane/m2 (17-18 kg/da); Gelibolu, Tekirdağ, 
Selimiye’ de 500 tane/m2 (20-21 kg/da); Flamura-85’de 600 tane/m2 (23-24 kg/da); arpa 
çeşitlerinden Bolayır’da 500 tane/m2 (19-20 kg/da) ve Burgaz’da 600 tane/m2 (21-22 kg/da) olarak 
belirlenmiştir. 
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Tritikalede Verim ve Bazı Kalite Unsurları Yönünden Ana, Baba ve Melezlerin 
Karşılaştırılması 
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Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya 
 

Özet 
 

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkez deneme arazisinde 2003-2004 
ekim yılında yürütülen melezleme çalışmalarında 4 adet standart çeşit (Tatlıcak-97, Melez-2001, Mikham-
2002 ve Karma-2000) ve bir adet enstitümüz tarafından geliştirilen hat (BDMT 98/8S) hem ana hem de baba 
olarak kullanılarak melezleme işlemine tabi tutulmuşlardır. Takip eden yıllarda elde edilen 20 adet melez, F1 
ve F2 aşamalarında gözlemlenmiştir. Üçüncü yıl F3 kademesindeki genotipler ve 5 adet ebeveyn ile 4 
tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre kuru şartlarda deneme kurulmuştur. Tane verimi, bin 
tane ağırlığı , protein oranı, hektolitre ağırlığı, başak boyu, başakta fertil başakçık sayısı, başakta tane sayısı, 
başakta tane ağırlığı gibi özellikler bakımından melez ve ebeveyn performansları Konya ekolojik koşullarında 
incelenmiştir.   

Elde edilen sonuçlara göre melez ve ebeveynler arasında çeşitler bazında istatistiksel olarak farklılıklar 
bulunmuştur. En yüksek tane verimini Tatlıcak-97 çeşidi ve Mikham-2002xKarma-2000 melezi vermiştir; 
Tatlıcak-97xKarma-2000 ve Karma-2000xTatlıcak-97 melezleri yüksek bin tane ağırlığı, Melez-2001 çeşidi ve 
BDMT 98/8S hattı da yüksek protein oranları vermiştir. Tane verimi, bin tane ve protein oranları bakımından 
yukarıdaki kombinasyonlar amaçlar doğrultusunda önerilebilir. 

 
Anahtar Kelime1er: Tritikale, Melez, Ebeveyn, Kalite 

 
Comparing Triticale’s Yield and Some Quality Components in Point of 

Female and Male Parent and Crosses 
 

Abstract 
 

This study conducted in Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute’s experimental area in 
2003-2004 sowing season, 4 variety (Tatlıcak-97, Melez-2001, Mikham-2002 and Karma-2000) and one line 
which is developed from our institute (BDMT 98/8S) used as female and male parent for crossing studies. 
Following years obtained 20 cross observed at F1 & F2 phases. At third year, a trial settled with genotypes at 
F3 stage and 5 parent with four replicate random plot design at dry land. Some of specific features such as 
grain yield, 1000 kernel weight, protein ratio, test weight, spike height, spikelet number of fertile spike, spike 
per kernel number, spike per kernel weight were examined between cross and parent performance for Konya 
ecological condition.       

From the results which we got, differences between cross and parent found important. The highest grain 
yield is taken from variety of Tatlıcak-97 and Mikham-2002xKarma-2000 cross. The crosses Tatlıcak-
97xKarma-2000 and Karma-2000xTatlıcak-97 gave the highest 1000 kernel weight, Melez-2001 variety and 
BDMT 98/8S line had the highest protein ratio. From the point of grain yield, 1000 kernel weight and protein 
ratio these combinations can be recommended by the aim of breeding. 
 
Key Words: Triticale, Cross, Parent, Quality 
 
1. Giriş 

 
Dünyanın hızla artan nüfusu gıda maddelerine ihtiyacı da arttırmaktadır. Tahıllar insan 

beslemesinde olduğu gibi hayvan beslemesi ve farklı endüstrilerde de kullanılmaktadır. Hızla 
dünyada yaygınlaşmaya başlayan Tritikale, “Buğday x Çavdar” melezi olup, marjinal alanlar için 
geliştirilmiş alternatif bir tahıl ürünüdür. Dünyada 3.1 milyon ha alanda tritikale yetiştirilmekte ve 
10.2 milyon ton tritikale üretimi yapılmakta olup, ortalama verim 3.300 kg/ha’dır (Anonymous, 
2003). 
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Son yıllarda tarımsal özellikleri iyileştirilen tritikale, diğer tahıllara göre birim alandan daha 
fazla üretim potansiyeline sahip gözükmektedir. Diğer tahıllara alternatif olarak, tritikale olumsuz 
çevre koşullarına adaptasyon yeteneği yüksek ve tanesi daha uygun amino asit dengesine sahiptir. 
Tritikale kışları soğuk, kumlu topraklarda, yüksek yerlerde, verimli topraklarda ve mevcut nemi en 
iyi şekilde değerlendirilmesi gereken kurak koşullarda yetiştirilebilmektedir (Genç ve ark., 1998). 
Ülkemizde tahıl üretiminin yıllık yağışa bağlı olması, yağışın düşük olduğu yıllarda verimde önemli 
düşüşler meydana gelmesi nedeniyle tritikalenin diğer tahıllara göre değişen çevre koşullarından 
daha az etkilenmesi özelliği iyi bir avantajdır. Farklı şekillerde yürütülen ıslah çalışmalarında 
ıslahçılar varyasyon sağlamak amacıyla melezleme yöntemini tercih etmektedirler. Özellikleri 
bilinen anaçlar kullanılarak daha yüksek performansta melezler elde edilebileceği gerçeği 
doğrultusunda melezleme yapmak ıslahçıların işini kolaylaştırabilmektedir. Islahçı, verim ile yüksek 
oranda pozitif ilişki gösteren verim öğelerini yetiştiriliş amacına ve yetiştirme ortamına uygun olarak 
dengeli bir şekilde birleştirmek suretiyle tane verimini yükseltmeyi amaç edinmiştir. 

Orta Anadolu şartlarına uyumlu olarak tescil ettirilen tritikale genotipleri kullanılarak yapılan 
melezleme sonucunda elde edilen genotipler ebeveynleri ile kıyaslanarak verim ve verim öğeleri 
yönünden ne gibi farklılıklar gösterdiğini tespit etmek bu çalışmanın genel amacını oluşturmuştur. 

 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Materyal 

 
Bu araştırma, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkez deneme 

arazisinde 2003-2004-2005-2006 ekim yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada melezlemede materyal 
olarak Enstitümüz tarafından geliştirilen 3 adet çeşit (Tatlıcak-97, Melez-2001, Mikham-2002) ve bir 
adet hat (BDMT 98/8S) ile Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Karma-
2000 çeşidi anaç olarak kullanılmıştır. Denemede ise 20 adet F3 kademesinde hat ve 5 adet bu 
melezlerin ebeveynleri kullanılmıştır. Çizelge 1 oluşturulan deneme materyallerini göstermektedir. 
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Çizelge 1. Denemede kullanılan genotipler 

SN ORGİN SN ORGİN SN ORGİN SN ORGİN SN ORGİN 

1 
Tatlıcak-97 x 
Mikham-2002 6 

Mikham-2002 x  
Tatlıcak-97 11

Melez-2001 x 
 Tatlıcak-97 16 Karma-2000 x 

Tatlıcak-97 21 
BDMT 98/8S  x  

Tatlıcak-97 

2 
Tatlıcak-97 x 
Melez-2001 

7 
Mikham-2002 x 

Melez-2001 
12

Melez-2001 x  
Mikham-2002 

17 Karma-2000 x 
Mikham-2002 22 

BDMT 98/8S x  
Mikham-2002 

3 
Tatlıcak-97 x 
Karma-2000 8 

Mikham-2002 x 
Karma-2000 13

Melez-2001 x  
Karma-2000 18 Karma-2000 x Melez-

2001 23 
BDMT 98/8S x  

Melez-2001 

4 
Tatlıcak-97 x 
BDMT 98/8S  9 

Mikham-2002 x 
BDMT 98/8S 14

Melez-2001x  
BDMT 98/8S  19 Karma-2000x BDMT 

98/8S  24 BDMT 98/8S  x Karma-
2000 

5 Tatlıcak-97 10 Melez-2001 15 Mikham-2002 20 BDMT 98/8S  25 Karma-2000 
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2.2. Yöntem 
 
Melezleme çalışması için hazırlanan 5 genotipin tohumları 2 sıra-2 metre-2 zamanlı olarak elle 

ekimleri yapılmıştır. Melezleme çalışmalarına Mayıs ayı içerisinde başlanmış, her bir materyalin 
bulunduğu sırada 50 şer adet emaskülasyon yapılmıştır. Daha sonra baba olarak kullanılan 4 
materyalden 25 er tane ana materyale toz verilmiştir. Hasat sonrası elde edilen tohumlar sonraki 
yıllarda F1 ve F2 kademesinde ekilmeye devam edilmiştir. 3. yıl  F3 kademesinde ise tesadüf 
blokları deneme desenine göre 4 tekrarlı olarak (25x4) deneme seti oluşturulmuştur. Deneme 
parselinin eni 1.20 m, ekimdeki boyu 7 m hasat öncesi 5 m’ye düşürülmüştür. Denemede her 
parsel 6 m2 olarak belirlenmiş, sıra arası 20 cm ve sıra üzeri 2-3 cm olacak şekilde 7 m 
uzunluğunda 6 sıraya ekim yapılmıştır. Tüm deneme parsellerine 7 kg/da N ve 7 kg/da P2O5 olacak 
şekilde gübreleme yapılmıştır. Uygulanan P2O5 tamamı ekimle birlikte, azotun ise 3 kg/da ekimle 
beraber, geri kalanı Kardeşlenme döneminde verilmiştir.  

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuş, araştırma sonucunda elde edilen 
değerlerin hat/çeşitlere göre etkisinin belirlenmesi için, JUMP istatistik paket programında varyans 
analizi yapılmıştır. F kontrolü önemli çıkan kon Araştırma sonucunda elde edilen değerlerin 
hat/çeşitlere göre etkisinin belirlenmesi için, JUMP istatistik paket programında varyans analizi 
yapılmıştır. F kontrolü önemli çıkan konular % 5 ve % 1 seviyesinde AÖF testi ile (Yurtsever 1984) 
gruplandırılmıştır.  

Deneme toprağının genel yapısı; killi, ince bünyeli, çok kireçli, pH’sı 8 civarı, ortalama 3.6 
kg/da P2O5 ve 99 kg/da K2O ihtiva etmekte, organik madde yönünden ise zayıftır (% 1.4). 
Denemenin yürütüldüğü bölge tipik karasal iklim özelliklerine sahiptir. Araştırmanın yürütüldüğü 
yıllar ile uzun yıllara (1939-2006) ait Konya Devlet Meteoroloji Müdürlüğünden alınan sıcaklık, 
yağış ve nispi nem ortalama değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.  
 

Çizelge 2. Konya İli 2004, 2005 ve 2006 yılı yıllık ortalama iklim değerleri ve uzun yıllar ortalamaları 
(DMİ). 

 YILLIK (UYO) YILLIK (2004) YILLIK (2005) YILLIK (2006) 
Ort. Sıcaklık (oC) 11.6 11.5 11.9 11.8 

Toprak  Sıcak.lığı (oC) 14.2 14.4 14.9 14.8 

Yağış (mm) 306.6 262.5 250.5 283.0 

Nisbi Nem (%) 60.9 53.7 62.2 62.3 
*U.Y.O.: 1939-2006 Yılları arasında kaydedilen değerlerin ortalaması 
 

2.3. Gözlem ve Ölçümler 
 

Bin Tane: Her parselde elde edilen tanelerden 400 tane sayılıp, 0.001 g duyarlılıkta olan 
terazide tartılarak ortalamaları alınarak ve g cinsinden ifade edilmiştir (Genç 1974). 

Protein: NIR (Near Infra Red) spektroskopi cihazında protein oranı (%) (NIR) AACC metodu 
39-10’a göre belirlenmiştir (Anon, 1990). 

Hektolitre: Hasat ve harman işleminden sonra her parselden alınan üründe, bir litrelik 
hektolitre aletiyle kg olarak hesaplanmıştır (Uluöz 1965, Genç 1974). 

Başak boyu: Her parselde tesadüfi olarak tespit edilen 10 bitkinin başağında, başak alt 
boğumundan kılçıklar hariç, başakta üst başakçık ucuna kadar olan uzunluk, cm olarak ölçülmüştür 
(Yürür ve ark. 1981, Yağbasanlar 1987). 

Başakta fertil başakçık sayısı: Her parselde tespit edilen 10 bitkinin ana sapında, başakta 
fertil başakçıkları sayılarak, bir başakta bulunan fertil başakçık sayısı hesaplanmıştır (Genç 1974, 
Darwinkel 1980). 

Başakta tane sayısı: Her parselde tespit edilen 10 bitkinin ana sapında, başaklar elle ayrı ayrı 
harman edilip taneler sayılarak, bir başaktaki tane sayısı adet olarak bulunmuştur (Yürür ve ark. 
1981). 
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Başakta tane ağırlığı: Tane sayıları bulunan başakların, ortalama tane ağırlığı 0.001 g 
duyarlıkta olan terazide tartılarak, bir başaktaki ortalama tane ağırlığı g cinsinden hesaplanmıştır 
(Genç 1978, Geçit 1982). 

Tane verimi: Kenar tesiri çıkarıldıktan sonra, parsel biçerdöveri ile hasat edilip, elde edilen 
taneler temizlendikten sonra, tanelerin nem yüzdeleri tespit edilerek, taneler hassas terazide 
tartılarak % 12.5 nem oranı esas alınarak düzeltme1er yapılıp, dekara verimleri kg cinsinden ifade 
edilmiştir (Tosun ve Yurtman 1973, Genç 1974, Geçit 1982). 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
3.1. Bin Tane Ağırlığı 

 
Bin tane ağırlığı, tane yoğunluğu ve büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Verime 

doğrudan etkili verim öğelerinden birisidir. Bin tane ağırlığı bakımından varyans analizi ve 
ortalamaların gruplandırılması Çizelge 3. ve Çizelge 5’de verilmiştir. Ortalamalar anaçlar bazında 
incelendiğinde bin tane oranları arasındaki farklılıklar  çeşitler bazında (p<0.01) istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur.  

Çizelge 4 incelendiğinde Tatlıcak-97 çeşidinin bin tane ortalaması 27.4 g olduğu 
görülmektedir. Tatlıcak-97 ile yapılan melezlerden elde edilen bin tane ağırlıkları ortalamaları 
sırasıyla; Tatlıcak-97xKarma-2000 (29.6 g), Tatlıcak-97xMikham-2002 (28.5g), Tatlıcak-97xBDMT 
98/8S (28.4 g) ve Tatlıcak-97xMelez-2001 (28.3 g) olarak tespit edilmiştir. Mikham-2002 çeşidinden 
26.3 g,  melezlerinden ise Mikham-2002xTatlıcak-97 (28.1 g), Mikham-2002xMelez-2001 ve 
Mikham-2002 xKarma-2000 (27.7 g) ve Mikham-2002 xBDMT 98/8S (27.3 g) bin tane ortalaması 
elde edilmiştir. Melez-2001 çeşidi 27.3 g bin tane ortalaması, melezleri ise Melez-2001xTatlıcak-97 
(28.3 g), Melez-2001xMikham-2002 (27.9 g) Melez-2001 xBDMT 98/8S (27.5 g) ve Melez-
2001xKarma-2000 (27.4 g) vermiştir. BDMT 98/8S hattından 28.7 g, onunla yapılan melezlerinden 
ise BDMT 98/8S x Karma-2000 (28.9 g), BDMT 98/8SxTatlıcak-97 (28.6 g), BDMT 98/8SxMelez-
2001 (26.9 g) ve BDMT 98/8SxMikham-2002 (26.8 g) bin tane ağırlığı ortalaması tespit edilmiştir. 
Karma-2000 çeşidi ise 27.4 g bin tane ağırlığı ortalaması vermiştir. Melezlerinden elde edilen bin 
tane ağırlıkları ise azalan sırasıyla: Karma-2000 x Tatlıcak-97 (29.2 g), Karma-2000xMelez-2001 
(29.0 g), Karma-2000 x Mikham-2002 (26.7 g) ve Karma-2000 x BDMT 98/8S (26.1g) ’dır. Tatlıcak-
97xKarma-2000 ve Karma-2000 x Tatlıcak-97 me1ezleri en yüksek bin tane ağırlığını vererek (a) 
grubunda yer almışlardır.  

 
3.2. Protein Oranı 

 
Protein oranı iklim, toprak ve yetiştirme şartlarından etkilenmekle birlikte, kalıtsal bir faktördür. 

Protein oranı ortalamaları ve varyans analiz sonuçları Çizelge 3 ve Çizelge 5’de verilmiştir. 
Ortalamalar anaçlar bazında incelendiğinde protein oranları arasındaki farklılıklar çeşitler bazında 
(p<0.01) istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Çizelge 4. incelendiğinde, Tatlıcak-97 çeşidinin otalama % 12.6 protein oranı verdiği 
görülmektedir. Tatlıcak-97 çeşidi ve diğer anaçlarla yapılan melezerden elde edilen hatların 
sırasıyla % protein oranı içerikleri; Tatlıcak-97xMikham-2002 ve Tatlıcak-97xBDMT 98/8S’de % 
13.1, Tatlıcak-97 xMelez-2001; % 13.0 ve Tatlıcak-97xKarma-2000; % 12.8. Mikham-2002 çeşidi 
% 13 protein içeriği ortalaması, melezlerinden Mikham-2002xTatlıcak-97, Mikham-2002xBDMT 
98/8S ve Mikham-2002xMelez-2001 melezleri % 13.5,  Mikham-2002xKarma-2000 melezi ise; % 
12.8 oranında protein vermiştir. Melez-2001 çeşidi % 14.5 protein oranını vermiştir. Melez-
2001xTatlıcak-97; %13.7, Melez-2001xMikham-2002 ve Melez-2001xKarma-2000; % 13.3 ve 
Melez-2001xBDMT 98/8S % 13.2 oranında protein elde edilmiştir. BDMT 98/8S hattı % 14 protein 
yüzdesi, melezlerinde ise sırasıyla, BDMT 98/8SxMikham-2002 % 13.9, BDMT 98/8S xTatlıcak-97 
% 13.6, BDMT 98/8SxMelez-2001 % 13.4, BDMT 98/8SxKarma-2000 % 13.2 protein içeriği tespit 
edilmiştir. Karma-2000 çeşidi % 13.3, melezlerinden sırasıyla Karma-2000xTatlıcak-97 % 13.2, 
Karma-2000 x Mikham-2002 % 13.4, Karma-2000xMelez-2001 % 13.4, Karma-2000xBDMT 98/8S 
% 12.7 oranında protein yüzdesi elde edilmiştir. Protein oranı istatistiki oranda önemli olup en 
yüksek protein yüzdesini Melez-2001 çeşidi (%14.5) ve BDMT 98/8S hattı (% 14.0) vermiştir ve bu 
iki genotip (a) grubunda yer almışlardır (Çizelge 5).  
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3.3. Hektolitre Ağırlığı 
  
Hektolitre ağırlığı bakımından ortalamalar ve varyans analiz sonuçları Çizelge 3. ve Çizelge 5. 

de verilmiştir. Ortalamalar anaçlar bazında incelendiğinde hektolitre ağırlığı arasındaki farklılıklar 
çeşitler bazında (p<0.01) istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Çizelge 4 incelendiğinde, Tatlıcak-97 çeşidinin ortalama 73.0 kg hektolitre ağırlığı verdiği 
görülmektedir. Tatlıcak-97 çeşidi ve diğer ceşitlerle yapılan melezlerden elde edilen hatların 
sırasıyla hektolitre ağırlıkları; Tatlıcak-97xMelez-2001 71.4  kg, Tatlıcak-97xKarma-2000 71.0 kg, 
Tatlıcak-97 xBDMT 98/8S 70.7 kg ve Tatlıcak-97xMikham-2002 69.9 kg’dır. Mikham-2002 
çeşidinde ise 73.5 kg olarak tespit edilmiştir. Ondan elde edilen me1ezlerden Mikham-
2002xKarma-2000; 70.9 kg, Mikham-2002xBDMT 98/8S 69.8 kg, Mikham-2002xTatlıcak-97 69.0 
kg, Mikham-2002xMelez-2001 ise 68.2 kg hektolitre ağırlığı tespit edilmiştir. Melez-2001 çeşidi 73.4 
kg hektolitre vermiştir. Melezleri, Melez-2001xKarma-2000; 72.8 kg, Melez-2001xTatlıcak-97; 72.3 
kg, Melez-2001 x BDMT 98/8S 70.1 kg ve Melez-2001xMikham-2002 69.0 kg oranında hektolitre 
elde edilmiştir. BDMT 98/8S hattı 69.2 kg hektolitre, melezleri ise sırasıyla, BDMT 98/8S x Karma-
2000 71.7 kg, BDMT 98/8S x Tatlıcak-97 71.6 kg, BDMT 98/8S x Melez-2001 70.8 kg ve BDMT 
98/8S x Mikham-2002 70.1 kg olmuştur. Karma-2000 çeşidi 73.6 kg hektolitre değerini vermiştir, 
Melezlerinden sırasıyla Karma-2000 x BDMT 98/8S 73.0 kg, Karma-2000 xTatlıcak-97 70.9 kg, 
Karma-2000 x Melez-2001 70.0 kg, Karma-2000 x Mikham-2002 69.5 kg hektolitre ağırlığı 
ortalamaları elde edilmiştir. İstatistiksel olarak Mikham-2002, Melez-2001, Tatlıcak-97, Melez-
2001xKarma-2000, Karma-2000xBDMT 98/8S, ve Karma-2000 en yüksek hektolitre miktarlarını 
verdikleri için (a) grubunda yer almışlardır (Çizelge 5). 
 
3.4. Başak Boyu 

 
Birim alan veriminin arttırılmasında başak uzunluğu gibi bazı morfolojik özellikler dikkate 

alınmaktadır. Bugdayda sekonder verim ögelerinden birisi de başak boyu uzunluğudur. Başak boyu 
uzunluğu bakımından ortalamalar ve varyans analiz sonuçları Çizelge 3. ve Çizelge 5.’de 
verilmiştir. Ortalamalar anaçlar bazında incelendiğinde başak boyu uzunluğu arasındaki farklılıklar  
anaçlar bazında (p<0.01) istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Çizelge 5 incelendiğinde, Tatlıcak-97 çeşidinin ortalama 9.8 cm başak boyu verdiği 
görülmektedir. Tatlıcak-97 çeşidi ve diğer anaçlarla yapılan melezleme1erden elde edilen hatların 
sırasıyla başak boyu uzunluk ortalamaları; Tatlıcak-97xMelez-2001 10.1 cm , Tatlıcak-97xKarma-
2000 ve Tatlıcak-97 xMikham-2002 aynı; 9.6 cm, Tatlıcak-97xBDMT 98/8S ise 9.5 cm’dir. Mikham-
2002 çeşidinde  9.4 cm başak boyu tespit edilmiştir. Elde edilen melezlerden Mikham-2002xMelez-
2001; 10.4 cm, Mikham-2002xKarma-2000; 9.8 cm, Mikham-2002 xTatlıcak-97; 9.7 cm ve Mikham-
2002xBDMT 98/8S 9.5 cm başak boyu vermiştir. Melez-2001 çeşidi 11.7 cm başak boyu 
uzunluğunu vermiştir. Melez-2001xBDMT 98/8S 10.7 cm, Melez-2001 xTatlıcak-97; 10.5 cm, 
Melez-2001xMikham-2002; 10.3 cm ve Melez-2001xKarma-2000; 10.2 cm başak boyu elde 
edilmiştir. BDMT 98/8S hattı 8.9 cm başak boyu, Melezleri ise sırasıyla, BDMT 98/8SxMikham-
2002 ve BDMT 98/8SxMelez-2001 10.1 cm, BDMT 98/8SxTatlıcak-97 9.8 cm,  BDMT 98/8S x 
Karma-2000 9.0 cm başak boyu tespit edilmiştir. Karma-2000 çeşidi 9.9 cm başak boyu değerini 
vermiştir, melezlerinden ise sırasıyla Karma-2000xMelez-2001 11.3 cm, Karma-2000 xBDMT 
98/8S 9.5 cm, Karma-2000xTatlıcak-97 9.4 cm ve Karma-2000 x Mikham-2002 9.2 cm başak boyu 
ortalamaları elde edilmiştir. Melez-2001 ve Karma-2000 x Melez-2001 en yüksek başak boyu 
uzunluğunu vererek (a) grubunda yer almışlardır (Çizelge 5). Başak uzunluğu, önemli bir 
seleksiyon kriteri olduğu gibi genetik faktörlerden de etkilenmektedir. Kısa boylu, yatmaya dayanıklı 
bitkilerde başak uzunluğunun fazla olması istenmektedir (Genç, 1977; Kün, 1996). 
 
3.5. Başakta Fertil Başakcık Sayısı 

 
Sekonder verim öğelerinden bir diğeri de başakta fertil başakçık sayısıdır. Bu sayı yüksekse 

başakta daha fazla tane sayısı vardır. Başakta fertil başakçık sayısı bakımından ortalamalar ve 
varyans analiz sonuçları Çizelge 4 ve Çizelge 5’de verilmiştir. Ortalamalar anaçlar bazında 
incelendiğinde başakta fertil başakçık sayısı arasındaki farklılıklar  çeşitler bazında (p<0.01) 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
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Çizelge 5 incelendiğinde, Tatlıcak-97 çeşidinin ortalama 22.2 adet başakta fertil başakçık 
sayısı verdiği görülmektedir. Tatlıcak-97 çeşidi ve diğer çeşitlerle yapılan melezleme1erden elde 
edilen hatların sırasıyla başakta fertil başakçık sayısı ortalamaları; Tatlıcak-97 x Melez-2001 24.7, 
Tatlıcak-97xBDMT 98/8S ve Tatlıcak-97 x Mikham-2002 23.8, Tatlıcak-97xKarma-2000 23.1’dir. 
Mikham-2002 çeşidi  21.3 adet başakta fertil başakçık sayısı tespit edilmiştir. Ondan elde edilen 
melezlerden Mikham-2002xTatlıcak-97 24.9, Mikham-2002xMelez-2001 23.7, Mikham-2002 x 
Karma-2000;23.1 ve Mikham-2002xBDMT 98/8S 22.4 adet başakta fertil başakçık sayısı tespit 
edilmiştir. Melez-2001 çeşidi 24.0 adet ortalama fertil başakçık sayısı vermiştir. Melez-
2001xTatlıcak-97 ve Melez-2001xMikham-2002 24.9, Melez-2001xKarma-2000; 24.1 ve Melez-
2001xBDMT 98/8S 23.3 adet  başakta fertil başakçık sayısı elde edilmiştir. BDMT 98/8S 24.9 adet 
başakta fertil başakçık sayısı, melezleri ise sırasıyla, BDMT 98/8SxMikham-2002 24.4, BDMT 
98/8S x Tatlıcak-97 24.1, BDMT 98/8SxMelez-2001 23.6, BDMT 98/8S x Karma-2000 20.9 adet 
vermiştir. Karma-2000 çeşidi ise 22.6 başakta fertil başakçık sayısı vermiştir, melezlerinden 
sırasıyla Karma-2000 x Melez-2001 24.4, Karma-2000 x Tatlıcak-97 22.8, Karma-2000xMikham-
2002 22.4, Karma-2000xBDMT 98/8S 22 adet fertil başakçık sayısı elde edilmiştir. Melez-2001 x 
Tatlıcak-97, Melez-2001 x Mikham-2002, Mikham-2002 x Tatlıcak-97 melezleri ile BDMT 98/8S 
hattı en yüksek başakta fertil başakçık sayısını (24.9 adet) vermişlerdir ve (a) grubunda yer 
almışlardır (Çizelge 5). 
 
3.6. Başakta Tane Sayısı 

 
Tane veriminin arttırılması m2’de başak sayısı, başakta tane sayısı ve tane ağırlığı olmak 

üzere üç ana verim öğesinin dengeli bir şekilde kombine edilmesine bağlıdır. Başakta tane sayısı 
bakımından ortalamalar ve varyans analiz sonuçları Çizelge 4. ve Çizelge 5.’de verilmiştir. 
Ortalamalar anaçlar bazında incelendiğinde başakta tane sayısı arasındaki farklılıklar  anaçlar 
bazında (p<0.01) istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Çizelge 5 incelendiğinde, Tatlıcak-97 çeşidinin ortalama 41.3 adet başakta tane verdiği 
görülmektedir. Tatlıcak-97 çeşidi ve diğer çeşitlerle yapılan melezlemelerden elde edilen hatların 
sırasıyla başakta tane sayıları; Tatlıcak-97 x Melez-2001; 44.7, Tatlıcak-97 x Mikham-2002; 43.4, 
Tatlıcak-97xKarma-2000; 42.3 ve Tatlıcak-97 x BDMT 98/8S; 40.8 adettir. Mikham-2002 çeşidinde 
39.0 adet başakta tane sayısı tespit edilmiştir. Mikham-2002 ve diğer anaçlarla yapılan 
melezlemelerden Mikham-2002xTatlıcak-97; 47.3, Mikham-2002 x Melez-2001; 44.8, Mikham-2002 
xBDMT 98/8S; 42.5, Mikham-2002xKarma-2000 ise 40.4 adet başakta tane sayısı tespit edilmiştir. 
Melez-2001 çeşidi 42.8 adet başakta tane sayısı vermiştir. Melezlerinden ise sırasıyla; Melez-2001 
x BDMT 98/8S; 43.9, Melez-2001xTatlıcak-97; 43.2, Melez-2001xKarma-2000; 42.5 ve Melez-2001 
x Mikham-2002; 37.8 adet başakta tane sayısı elde edilmiştir. BDMT 98/8S hattında 46.0 adet 
başakta tane sayısı, melezleri ise sırasıyla, BDMT 98/8S x Mikham-2002; 49.9, BDMT 
98/8SxMelez-2001 47.7, BDMT 98/8SxTatlıcak-97 38.5, BDMT 98/8S x Karma-2000 31.7 adet 
başakta tane sayısı vermiştir. Karma-2000 çeşidi 38.9 adet başakta tane sayısı ortalaması 
vermiştir, melezlerinde sırasıyla Karma-2000 x Melez-2001; 42.1, Karma-2000 x Mikham-2002; 
39.7, Karma-2000xBDMT 98/8S; 39.3 ve Karma-2000xTatlıcak-97; 38.7 adet başakta tane sayısı 
elde edilmiştir. BDMT 98/8S x Mikham-2002 ve BDMT 98/8SxMelez-2001 melezleri en yüksek 
başakta tane ortalaması vererek (a) grubunda yer almışlardır (Çizelge 5). 
 
3.7. Başakta Tane Ağırlığı 

 
Başakta tane ağırlığı bakımından ortalamalar ve varyans analiz sonuçları Çizelge 4 ve Çizelge 

5 de verilmiştir. Ortalamalar anaçlar bazında incelendiğinde başakta tane ağırlığı arasındaki 
farklılıklar anaçlar bazında (p<0.05) istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Çizelge 5 incelendiğinde, Tatlıcak-97 çeşidinin ortalama 1.3 g başakta tane ağırlığı verdiği 
görülmektedir. Tatlıcak-97 çeşidi ve diğer genotiplerle yapılan melezme1erden elde edilen hatların 
sırasıyla başakta tane ağırlığı oranları; Tatlıcak-97xMelez-2001 ve Tatlıcak-97xMikham-2002; 1.7 
g, Tatlıcak-97xKarma-2000; 1.6 g ve Tatlıcak-97xBDMT 98/8S; 1.4 g ‘dır. Mikham-2002 çeşidinde 
1.3 g başakta tane ağırlığı tespit edilmiştir. Ondan elde edilen melezlerden Mikham-2002 x 
Tatlıcak-97 ve Mikham-2002xMelez-2001 1.5 g, Mikham-2002xBDMT 98/8S 1.4, Mikham-2002 x 
Karma-2000 ise; 1.3 g  başakta tane ağırlığı vermiştir. Melez-2001 çeşidi 1.4 g başakta tane 
ağırlığı vermiştir. Melez-2001xTatlıcak-97; 1.6 g, Melez-2001xKarma-2000; 1.5 g, Melez-2001 x 
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BDMT 98/8S 1.4 g ve Melez-2001xMikham-2002; 1.3 g, oranında başakta tane ağırlıkları elde 
edilmiştir. BDMT 98/8S hattı 1.6 g başakta tane ağırlığı, melezleri ise sırasıyla, BDMT 
98/8SxMikham-2002 ve BDMT 98/8SxMelez-2001 1.6 g, BDMT 98/8SxTatlıcak-97 1.3g, BDMT 
98/8S x Karma-2000 0.9 g başakta tane ağırlığı vermiştir. Karma-2000 çeşidi ise 1.3 g başakta 
tane ağırlığı değerini vermiştir, melezlerinde sırasıyla Karma-2000xMelez-2001; 1.6 g, Karma-
2000xTatlıcak-97; 1.5 g, Karma-2000xMikham-2002 1.2 g ve Karma-2000xBDMT 98/8S 1.3 g 
başakta tane ağırlığı tespit edilmiştir. Tatlıcak-97 x Melez-2001, Karma-2000 x Melez-2001,BDMT-
98/8SxMikham-2002, BDMT-98/8S x Melez-2001 melezleri en yüksek başakta tane ağırlığı 
ortalamasını vererek (a) grubunda yer almışlardır (Çizelge 5). Tahıllarda verimi oluşturan öğelerin 
en önemlileri  m 2 ’de başak sayısı, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı ve tane ağırlığıdır. 
Başakta tane ağırlığı verimin ortaya çıkmasında önemli etkisi olan bir verim öğesidir. 
 
3.8. Tane Verimi 

 
Tane verimi bakımından ortalamalar ve varyans analiz sonuçları Çizelge 4 ve Çizelge 5 de 

verilmiştir. Ortalamalar anaçlar bazında incelendiğinde tane verimi arasındaki farklılıklar (p<0.01) 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Çizelge 5 incelendiğinde, Tatlıcak-97 çeşidinin 282.7 kg/da ortalama tane verimi verdiği 
görülmektedir. Tatlıcak-97 çeşidi ve diğer ceşitlerle yapılan melezlemelerden elde edilen hatların 
sırasıyla tane verimi oranları; Tatlıcak-97xKarma-2000 244.6 kg/da, Tatlıcak-97xBDMT 98/8S 
237.9 kg/da, Tatlıcak-97xMikham-2002 230.9 kg/da ve Tatlıcak-97xMelez-2001 227.4 kg/da’dır. 
Mikham-2002 çeşidinde 239.5 kg/da tane verimi tespit edilmiştir. Ondan elde edilen melezlerden 
Mikham-2002 xKarma-2000 ise; 277.0 kg/da, Mikham-2002 xTatlıcak-97 226.2 kg/da, Mikham-
2002xMelez-2001 215.3 kg/da ve Mikham-2002xBDMT 98/8S 208.2 kg/da tane verimi elde 
edilmiştir. Melez-2001 çeşidi 133.5 kg/da tane verimi vermiştir. Melez-2001 x BDMT 98/8S 236.1 
kg/da, Melez-2001 x Mikham-2002 227.4 kg/da, Melez-2001xKarma-2000; 200.6 kg/da ve Melez-
2001xTatlıcak-97; 180.3 kg/da oranında tane verimi elde edilmiştir. BDMT 98/8S hattı 213.7 kg/da 
tane verimi, melezleri ise sırasıyla, BDMT 98/8SxKarma-2000 262.8 kg/da, BDMT 98/8SxTatlıcak-
97 223.7 kg/da, BDMT 98/8S x Melez-2001 219.7 kg/da ve BDMT 98/8S x Mikham-2002 215.2 
kg/da, tane verimi tespit edilmiştir. Karma-2000 çeşidi 249.7 kg/da tane verimi ortalaması vermiştir, 
Melezlerinden sırasıyla Karma-2000 x BDMT 98/8S 261.3 kg/da, Karma-2000 x Tatlıcak-97 207.7 
kg/da, Karma-2000 x Mikham-2002 190.7 kg/da ve Karma-2000 x Melez-2001 185.2 kg/da. 
Tatlıcak-97 ve Mikham-2002 x Karma-2000 melezi en yüksek tane verim ortalaması vererek (a) 
grubunda yer almışlardır (Çizelge 5). Tane verimi üzerine incelenen verim öğelerinin farklı 
oranlarda önemli ölçüde etki yapmaları, ıslahçıların verim öğelerinin tek tek değil bir bütün olarak 
dikkate alması gerektiğini ortaya koymaktadır. Tritikale de tane verimi 250-970 kg/da arasında 
değişmektedir (Varughese ve ark.1996). 
 
 
Çizelge 3. Tritikale Melez ve ebeveynlerinde bin tane ağırlığı, protein, hektolitre, başak boyu, 
başakta fertil başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve tane verimi oranlarına 
ilişkin varyans analiz sonuçları 

Kare. Ort. Kare. Ort. Kare. Ort. Kare. Ort. 
Vary Kay Serb Der 

(Bin Tane) (Prot) (Hekt) (Baş Boyu) 
Tekerrür 3 20.5** 6.8** 33.1* 3.3** 

Çeşit 24 78.2** 17.1** 240.4** 41.4** 
(*)0,05 düzeyinde, (**) 0,01 düzeyinde önemli 
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Çizelge 4. Tritikale Me1ez ve ebeveynlerinde başakta fertil başakçık sayısı, başakta tane sayısı, 
başakta tane ağırlığı ve tane verimi oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları 

Kare. Ort. Kare. Ort. Kare. Ort. Kare. Ort. 
Vary Kay. SerbDer. 

(Baş. Fer. Baş. Say.) (Baş. Tane Say.) (Baş. Tane Ağr.) (Tane Ver.)
Tekerrür 3 11.4 132.6 2.5** 140547.1** 

Çeşit 24 142.9** 1377.3** 2.7* 99850.7** 
(*)0,05 düzeyinde, (**) 0,01 düzeyinde önemli 
 

4. Sonuç 
 
Çalışmada kullanılan anaçlar ve bu anaçlardan elde edilen melez genotipleri kıyaslandığında 

Tatlıcak-97xKarma-2000 ve Karma-2000xTatlıcak-97 melezlerinin en yüksek bin tane ağırlığını; 
Melez-2001 çeşidi ve BDMT 98/8S hattı, en yüksek protein yüzdesini; Mikham-2002, Melez-2001, 
Tatlıcak-97, Melez-2001xKarma-2000, Karma-2000xBDMT 98/8S, ve Karma-2000, en yüksek 
hektolitre ağırlığını; Melez-2001 ve Karma-2000xMelez-2001, en yüksek başak boyu uzunluğunu; 
Melez-2001xTatlıcak-97, Melez-2001xMikham-2002, Mikham-2002xTatlıcak-97 melezleri ve BDMT 
98/8S hattı, en yüksek başakta fertil başakçık sayısını; BDMT 98/8SxMikham-2002 ve BDMT 
98/8SxMelez-2001 melezleri, en yüksek başakta tane sayısını; Tatlıcak-97xMelez-2001, Karma-
2000xMelez-2001, BDMT 98/8SxMikham-2002, BDMT 98/8SxMelez-2001 melezleri, en yüksek 
başakta tane ağırlığını ve Tatlıcak-97 çeşidi ve Mikham-2002xKarma-2000 melezi ise en yüksek 
tane verimini vermişlerdir. 

Bin tane ağırlığı değerleri 27.9 g ile 29.6 g arasında değişmektedir. Özer (2006), yaptığı 
çalışmada bin tane ağırlığını 30.5-37.9 g arasında tespit etmiştir. Behl ve ark. (1984), 38 
hekzaploid tritikale hattında ortalama bin tane ağırlığının 40.7 g olduğu ve hatlara göre 28.4-54.0 g 
arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Akgün ve ark. (1997) Erzurum koşullarında bazı tritikale hat ve 
çeşitlerinde yaptıkları bir çalışmada, genotiplere göre I. yılda ortalama 41.5 g bin tane ağırlığı elde 
etmişler, bunun yanında II. yılda ise ortalama 43.3 g bin tane ağırlığı elde etmişlerdir. İklimsel 
değişiklikler ve kuraklık sebebiyle denememizin bin tane ağırlıkları ortalaması diğer çalışmalara 
göre düşük çıkmıştır. Protein oranları % 13.3-% 14.5 arasında değişmektedir. Bostan (1995)’ın 
yaptığı bir çalışmada 15 farklı yazlık tritikale hattında ortalama protein oranı % 13.5 - % 16.2 
olduğunu bildirmiştir. Arısoy ve ark. (2005) yaptıkları çalışmada, Tatlıcak-97 tritikale çeşidinde. I. yıl  
% 9.3, II. yıl % 12.5 protein oranı elde etmişlerdir. Bu bulgulara paralel olarak araştırma 
sonuçlarımızda tanede protein oranı bakımından benzer değerler elde edilmiştir. İklim değişiklikleri 
ve yağışın yetersiz olması sebebiyle tanenin bin tane ağırlığının düşük olması proteinde nisbi bir 
artış gözlenmesine sebep olmuştur. Elde edilen hektolitre sonuçlarına göre deneme ortalaması 
üstündeki değerlerin 71.4-73.6 kg arasında değişmektedir. Demir ve ark. (1981), Bornova 
koşullarında yaptıkları bir çalışmada, tritikale hatlarında hektolitre ağırlığının 72.2-74.9 kg arasında 
değiştiğini bildirmişlerdir. Akgün ve ark. (1997) Erzurum koşullarında bazı tritikale hat ve 
çeşitlerinde yaptıkları bir çalışmada, genotiplerden 67.8-71.3 kg hektolitre ağırlığı elde etmişler. 
Çalışmada elde edilen sonuçlar yapılan diğer çalışmalara benzerlik göstermektedir. 

Başak boyu değerlerinin 9.9-11.7 cm arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ünver (1999), 1996-
1997 yıllarında Ankara koşullarında 17 tritikale ıslah hattı ve 1 çeşit adayı ile yaptığı çalışmada; 
Tritikale hatlarının ortalama başak uzunluğunu; I. yıl, 11.0 cm, II. yıl, 11.5 cm bulmuştur. Bostan 
(1995)’ın yaptığı bir çalışmada ise 15 farklı yazlık tritikale hattında ortalama başak boyu 9.5-11.3 
cm arasında olduğunu bildirmiştir. Elde edilen sonuçlar bu çalışmalara uygunluk göstermektedir. 
Başakta fertil başakçık sayısının 23.6-24.9 adet arasında değiştiği tespit edilmiştir. Özer (2006), 
Konya şartlarında yaptığı araştırmada başakta fertil başakçık sayısını 24.5-24.6 adet arasında 
tespit etmiştir. Bostan (1995)’ın yaptığı bir çalışmada ise 15 farklı yazlık tritikale hattında ortalama 
başakta başakçık sayısı 20.2-22.5 adet olduğunu bildirmiştir. Çalışma sonuçlarımız bu çalışma 
sonuçlarına uyumlu bulunmuştur. Araştırmamızda ortalamanın üstündeki başakta tane sayısı 42.1-
49.9 adet arasında değişmektedir.  Tosun (1995), Çukurova koşullarında farklı tritikale 
genotiplerinde yaptıkları bir denemede başakta tane sayısını ortalama 34.0 adet olduğunu 
saptamıştır. Ünver (1999), 1996-1997 yıllarında Ankara koşullarında 17 tritikale ıslah hattı ve 1 
çeşit adayı ile yaptığı çalışmada; başakta tane sayısı değerleri ortalaması I. yıl; 49.3 adet, II. Yıl 
47.0 adettir. Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar bu sonuçlara paralellik göstermektedir. 
Denemede ortalamanın üstündeki başakta tane ağırlığının 1.5-1.7 g arasında değişmektedir. Ünver 
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(1999), 1996-1997 yıllarında Ankara koşullarında 17 tritikale ıslah hattı ve 1 çeşit adayı ile yaptığı 
çalışmada; başakta tane verimini I. yıl; 2.2 g, II. Yıl; 2.0 g bulmuştur. Özer (2006)’in Konya 
şartlarında 4 farklı ekim zamanı, 4 farklı ekim sıklığı ve 3 farklı Tritikale genotipi üzerinde yaptığı 
çalışmada başakta tane ağırlığını 1.6-2.1 g arasında bulmuştur. Bulunan bu bulgular bizim 
araştırma sonuçlarımızla benzerlik göstermektedir. 

Tane veriminin 226.2-282.7 kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir. Sivas koşullarında farklı 
lokasyonlarda yetiştirilen tritikalede ortalama tane verimi 252-460 kg/da arasında değişmiştir 
(Taşyürek ve ark. 1999a). Apak’ın (1994) Van kuru koşullarında yaptığı çalışmada ortalama tane 
verimi birinci yılda 175,8 kg/da, ikinci yılda ortalama 260,7 kg/da bulunmuş olup araştırma 
bulgularımızdan düşüktür. Özer (2006), dört farklı ekim zamanı, dört farklı ekim sıklığı ve 3 farklı 
tritikale genotipiyle Konya kuru şartlarında yaptığı deneme sonucundan tane verim ortalamasının 
338.6-428.7 kg/da arasında değiştiğini tespit etmiştir. Bu çalışmada, yağışın azlığı tane veriminde 
düşüş olmasına sebebiyet vermiştir. Küresel ısınma problemlerinin yaşandığı, kuraklık gibi ciddi 
problemlerle boğuşan dünyamızda kurağa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi önemini giderek 
arttırmaktadır. Mevcut alınan toplam yağışın giderek azaldığını meteorolojik veriler açık bir şekilde 
göstermektedir. Bizim denememizde en yüksek tane verimini veren Tatlıcak-97 çeşidi ve Mikham-
2002xKarma-2000 melezleri üzerinde melezleme çalışmalarının devam ettirilmesi önerilebilir. 
Tatlıcak-97xKarma-2000 ve Karma-2000xTatlıcak-97 melezlerinide yüksek bin tane sağlamak için 
anaç olarak kullanılabilir. Protein yüzdesini geliştirmek içinde Melez-2001 çeşidi ve BDMT 98/8S  
hattı üzerinde çalışmalar devam ettirilebilir. 

Verim ve kalite özellikleri yönünden anaç ve melezlerin kıyaslanmalarını amaç edinen 
çalışmamızda, incelenen özellikler bakımından elde edilen genotipler üzerinde çalışmalara devam 
edilmesi sonuç olarak önerilmektedir 

 



 
Ülkesel Tahıl Sempozyumu,  2-5 Haziran 2008, KONYA 
 

982 

Çizelge 5. Tritikale Melez ve ebeveynlerinden elde edilen bin tane (g), protein (%), hektolitre (kg), başak boyu (cm),başakta fertil başakçık sayısı (adet), 
başakta tane sayısı(adet), başakta tane ağırlığı (g) ve tane verimi (kg/da) ortalamalarının farklılık gruplandırması  

Baş, tane,  Baş, tane  
Genotipler Bin tane  Protein oranı  Hektolitre Başak boyu Baş, fer, baş, 

say, say, ağ, 
Tane verim 

TatxMik 28,5 abcde* 13,1 defghı 69,9 defg 9,6 ghıjk 23,8 abcde 43,4 bcdefg 1,4 abcde 230,9 abcdef 
TatxMel 28,3 abcde 13 efghı 71,4 abcde 10,1 cdefgh 24,7 ab 44,7 abcdef 1,7 a 227,4 abcdef 
TatxKar 29,6 a 12,8 fghı 71 bcdef 9,6 ghıjk 23,1 abcdef 42,3 bcdefg 1,6 abc 244,6 abcde 
Tatx BDMT 28,4 abcde 13,1 defghı 70,7 bcdef 9,5 ghıjk 23,8 abcde 40,8 defg 1,4 abcde 237,9 abcdef 
Tatlıcak-97 27,4  efghıj 12,6 ı 73 ab 9,8 efghı 22,2 defg 41,3 cdefg 1,3 abcdef 282,7 a 
MikxTat 28,1  bcdefg 13,5 bcde 69 fg 9,7 fghıj 24,9 a 47,3 abc 1,5 abcd 226,2 abcdef 
MikxMel 27,7 bcdefghı 13,5 bcdef 68,2 g 10,4 cde 23,7 abcde 44,8 abcde 1,5 abcde 215,3 cdef 
MikxKar 27,7 cdefghı 12,8 ghı 70,9 bcdef 9,8 efghı 23,1 abcdef 40,4 defg 1,3 bcdef 277 ab 
Mik XBDMT 27,3 efghıj 13,5 bcedfg 69,8 defg 9,5 ghıjk 22,4 defg 42,5 bcdefg 1,4 abcde 208,2 cdef 
Melez-2001 27,3 efghıj 14,5 a 73,4 a 11,7 a 24 abcd 42,8 bcdefg 1,4 abcde 133,5 g 
MelxTat 28,3 ebcdef 13,7 bcd 72,3 abc 10,5 cd 24,9 a 43,2 bcdefg 1,6 abcd 180,3 fg 
MelxMik 27,9 bcdefgh 13,3 bcdefghı 69 fg 10,3 cdef 24,9 a 37,8 gh 1,3 abcde 227,4 abcdef 
MelxKar 27,4 efghıj 13,3 bcdefhı 72,8 ab 10,2 cdefg 24,1 abcd 42,5 bcdefg 1,5 abcde 200,6 def 
MelzxBDMT 27,5 defghı 13,2 cdefghı 70,1 cdefg 10,7 bc 23,3 abcde 43,9 abcdefg 1,4 abcde 236,1 abcdef 
Mikham-2002 26,3 ıj 13 efghı 73,5 a 9,4 hıjk 21,3 fg 39 efg 1,3 def 239,5 abcdef 
KarxTat 29,2 ab 13,2 cdefghı 70,9 bcdef 9,4  hıjk 22,8 bcdefg 38,7 efg 1,5 abcde 207,7 cdef 
KarxMik 26,7 hıj 13,4 bcdefg 69,5 defg 9,2  ıjk 22,4 defg 39,7 efg 1,2 ef 190,7 defg 
KarxMel 29 abc 13,4 bcdefg 70 cdefg 11,3 ab 24,4 abc 42,1 bcdefg 1,6 ab 185,2 efg 
KarxBDMT 26,1 j 12,7 hı 73 ab 9,5 ghıjk 22 efg 39,3 efg 1,3 cdef 261,3 abc 
BDMT 98/8S 28,7 abcde 14 ab 69,2 efg 8,9 k 24,9 a 46 abcd 1,6 abcd 213,7 cdef 
BDMTxTat 28,6 abcde 13,6 bcde 71,6 abcd 9,8 defghı 24,1 abcd 38,5 fg 1,3 bcdef 223,7 abcdef 
BDMTxMik 26,8 ghıj 13,9 abc 70,1 cdefg 10,1 cdefgh 24,4 abc 49,9 a 1,6 ab 215,2 cdef 
BDMTxMel 26,9 fghıj 13,4 bcdefgh 70,8 bcdef 10,1 cdefgh 23,6 abcde 47,7 ab 1,6 ab 219,7 bcdef  
BDMTxKar 28,9 abcd 13,2 cdefghı 71,7 abcd 9 jk 20,9 g 31,7 h 0,9 f 262,8 abc 
Karma-2000 27,4 efghıj 13,3 bcdefghı 73,6 a 9,9 defgh 22,6 cdefg 38,9 efg 1,3 def 249,7 abcd 

AÖF 1,4 1,4 2,41 0,7 1,92 6,22 0,35 59,51 

DK (%) 3,6 3,6 2,4 5 6 11 17 18,9 
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