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YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

 

1. YETİŞTİRME TEKNİĞİ ARAŞTIRMALARI 

1.1. Diyarbakır Koşullarında Farklı Seviyelerde Uygulanan Leonarditin Buğday Bitkisinin 

Verim Ve Bazı Verim Öğeleri İle Toprağın Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi 

 
2.Projenin Numarası: YAYIN NO:gaputaem-tagem-p02 

3.Proje Yürütücüsü Kuruluş: GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

4.Projenin İlgili Olduğu Daire Başkanlığı: Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı 

5.Projenin İlgili Olduğu AP: Toprak ve Su Kaynakları/Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği 

6.Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.2013 

7.Gelişme Raporu: 

7.1.Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: İlgili döneme ait proje hedefleri gerçekleştirilmiştir. 

7.2.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 

7.2.1.Dönem Bulguları: Bu çalışmada, son yıllarda toprak ıslahında kullanımı söz konusu olan 

leonarditin, Bölgemizin organik madde içeriği düşük topraklarında, toprak yapısı ve sulanabilir 

koşullarda buğday bitkisinin gelişimi üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Leonarditin 

6 farklı dozu (0, 50,100, 150, 200 ve 250 kg/da) tesadüf blokları deneme desenine göre 3 yıl süre ile 

uygulanmıştır.  

Çalışmanın 2013 yılında sonuç raporu hazırlanmıştır. 3 yıl boyunca yürütülen çalışma 

sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir; 

Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında, sulu şartlarda yetiştirilen makarnalık 

buğdayda toprağa uygulanan farkılı leonardit seviyelerinin verim, verim bileşenleri ve bazı toprak 

özelliklerine etkisinin belirlenmesi amacıyla, 2009-2012 yılları arasında 3 yıl süre ile yürütülmüştür. 

İncelenen verim ve verim bileşenlerinden elde edilen veriler şu şekildedir: 

 

Klorofil değeri, başakta tane sayısı, bitki boyu, başak sayısı, 1000 tane ağırlığı, sarı renk 

değeri ve protein oranı özellikleri yönünden yıllar arasında istatistiksel farklılık bulunmuş, leonardit 

seviyeleri ve bu seviyelerin yıl ile interaksiyonu istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır. 

 

Verim parametresi yönünden, yıllar ve uygulanan leonardit seviyeleri arasında, istatistiksel 

olarak farklılık bulunmuş, leonardit seviyelerinin yıl ile interaksiyonu önemsiz bulunmuştur. En 

yüksek verim L1 seviyesinden elde edilirken, L1, L2, L3 ve L4 seviyeleri istatistiksel olarak aynı grupta 

yer almıştır. L1, L2, L3 ve L4 seviyelerinde L0 seviyesinden daha yüksek verim değerleri elde 

edilmiştir. L5 seviyesinde ise verimde düşme gözlenmiştir.  

 

Araştırma projesi sonucunda incelenen bitkisel özellikler yönünden, leonardit seviyeleri 

verimi arttırırken, verim bileşenleri üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Bu  

çalışmada, buğday bitkisine humik madde uygulamasının bitki gelişimini arttırdığını bildiren (Aşık ve 

ark., 2012) ile ve humik maddenin buğdayda tane verimini arttırdığını bildiren (Turgay ve ark, 2011) 

ile benzer sonuçlar bulunurken, Akinremi (2000) farklı bitkilere leonardit uyguladığı çalışmasında, 

buğday bitkisinin leonardit uygulamasından etkilenmediğini bildirdiği çalışma ile farklı sonuçlar 

bulunmuştur. Ulukan (2008) humik maddenin su stresini azaltarak buğdayda verimi arttırdığını ve 

aynı zamanda yüksek dozlarda uygulanan humik maddenin buğdayda verimi düşürdüğünü bildirmiştir. 

Yapılan bu çalışmada da Ulukan (2008) tarafından bildirildiği gibi uygulamalar verimi yükseltmiştir 

fakat en yüksek seviye olan L5 seviyesinde verim düşmüştür. 

 

İncelenen toprak özelliklerinden elde edilen veriler şu şekildedir: 

 

Toprak organik maddesi, toprak nemi ve hacim ağırlığı parametreleri yönünden yıllar arasında 

istatistiksel farklılık bulunmuş, leonardit seviyeleri ve bu seviyelerin yıl ile interaksiyonu istatistiksel 

olarak farklılık bulunmamıştır. 
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Hasat sonrası ölçülen penetrasyon değerinde ise, yıllar, leonardit seviyeleri ve bu seviyelerin 

yıl ile interaksiyonu istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur. L0 seviyesinde penetrasyon direnci daha 

yüksek bulunurken, L1, L2, L3, L4 ve L5 seviyelerinde daha düşük bulunmuştur. L1, L2, L3, L4 ve L5 

seviyeleri istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır. İnteraksiyon incelendiğinde ise 2009-2012 

yılında L0 seviyesinde penetrasyon direnci değeri en yüksek bulunmuştur. 

 

Toprağa uygulanan leonardit ve humik maddenin toprakta incelenen özellikle kimyasal 

parametreler üzerine etkisinin kısa sürede görülmesi beklenmemektedir. Turgay ve ark.(2011) humik 

madde uygulamasının çalışmalarının ilk yılında toprak organik maddesi, ikinci yılında da toprak 

parametreleri üzerine etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Yapılan bu çalışma, Turgay ve ark.(2011) 

tarafından yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir. Alagöz ve ark. (2006), değişik kökene sahip 

organik materyallerin düzenli ve etkin bir biçimde kullanılması ile toprakların bazı fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinin iyileştirilebileceğinin mümkün olduğunu bildirmişlerdir. Yapmış olduğumuz 

çalışma, çakılı olarak yürütülmediği için, leonardit uygulamasının uzun yıllardaki etkisi değil, sadece 

bir yıllık kullanımının etkileri belirlenebilmiştir. Alagöz ve ark. (2006), tarafından bildirildiğine göre, 

Prasad ve Sinha (2000) tarafından en yüksek agregatlaşmanın dengelenmiş organik gübre ve bitkisel 

atık uygulamaları ile elde edildiği ve bu sayede hacim ağırlığı ve penetrasyon direncinde bir azalma 

sağlandığı bildirilmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada penetrasyon direnci leonardit uygulamaları 

ile azalırken hacim ağırlığı uygulamalardan etkilenmemiştir. 

 

 Sonuç olarak; buğday bitkisinde leonardit kullanımı, verim üzerine %5 önem düzeyinde etkili 

olurken, verim bileşenleri üzerinde etkili olmamıştır. En yüksek verim L1 seviyesinden elde edilirken 

L1, L2, L3 ve L4 seviyeleri istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır. Toprak organik maddesi, toprak 

nemi ve hacim ağırlığı uygulamalardan etkilenmezken, penetrasyon direnci leonardit uygulaması ile 

azalmıştır.  

 

7.2.2.Dönem Başarı Durumu: Dönem çalışmaları proje takvimine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

7.3.Yapılan ve Yapılması Gereken Ara Yayınlar: Sonuç Raporu hazırlanmıştır. 

7.4.Darboğazlar:- 

8.Projede Önerilen Değişiklikler: Projenin adı “Diyarbakır Koşullarında Farklı Seviyelerde 

Uygulanan Leonarditin Buğday Bitkisinin Verim Ve Bazı Verim Öğeleri İle Toprağın Bazı Fiziksel 

Ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi” olarak alınan kararlar doğrultusunda değiştirilmiştir. 

8.1.Materyal ve Metot: 

8.2.Proje Faaliyet Takvimi:- 

8.3.Personel:- 

8.4.Bütçe:- 

9.Proje Harcamaları: 

9.1.Bütçe Harcamaları Özeti: 2010: 17000 TL       2011: 18500 TL    2012: 20500 TL 

10.Proje Sorumluları: 

Kuruluş Amiri:Şevket TEKİN 

Proje Lideri:Betül KOLAY 

Tarih: 
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1.2.. Buğday Hasadı Sonrası Anız Yönetim Sistemlerinin  Teknikve Ekonomik Yönden 

İncelenmesi 

 
1.Projenin Adı:  
2.Projenin Numarası: YAYIN NO: gaputaem-tagem-p01 

3.Proje Yürütücüsü Kuruluş: GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

4.Projenin İlgili Olduğu Daire Başkanlığı: Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı 

5.Projenin İlgili Olduğu AP: Toprak ve Su Kaynakları-Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu 

ve Kırsal Alandaki Toplumlar İçin Modeller 

6.Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.2013 

7.Gelişme Raporu: 

7.1.Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje hedefleri gerçekleştirilmiştir. 

7.2.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje faaliyetleri uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 

7.2.1.Dönem Bulguları:  
Çalışma,  tesadüf bloklarında bölünmüş parseller desenine göre 3 tekrarlı olarak yürütülmüştür. 

Denemede iki farklı biçme yüksekliği (anız yüksekliliği,10±3 ve 20±3 cm ) ve 5 farklı anız yönetim 

şekli denenmiştir. 

Deneme Konuları: 

Biçerdöver ile iki farklı biçme yüksekliği  

  Anız yüksekliliği=10±3  cm  

  Anız yüksekliliği= 20±3 cm  

 

Beş farklı anız yönetim sistemi  

• Biçerdöver arkasına takılan çift batörlü balta tip parçalayıcı ile saman yapımı, samanın 

römorkla tarladan uzaklaştırılması (SY) 

• Biçerdöver arkasına takılan çift batörlü balta tip parçalayıcı ile anızın parçalanıp, tarla 

yüzeyine dağıtılması (AP+D) 

• Biçerdöver hasadı sonrası tarla yüzeyindeki anızın, traktöre bağlanan sap parçalayıcı (patoz) 

ile saman yapılıp tarla yüzeyine dağıtılması (ATB+ Patoz) 

• Biçerdöver hasadı sonrası anızın tarla yüzeyinde bırakılması (ATB) 

• Biçerdöver hasadı sonrası tarla yüzeyindeki anızın, traktöre bağlanan balya makinesı ile balya 

yapılarak toplanması (ATB+Balya) 

•  

 İncelenecek Özellikler: 

Yakıt tüketiminin (L/ha) belirlenmesi: Denemelerde harcanan yakıt, depo tamamlama yöntemi ile 

belirlenmiştir. 

İş başarısının (ha/h) belirlenmesi: Bir parselin hasadı esnasında geçen süre kronometre ile 

belirlenmiş ve iş başarısı ha/h olarak hesaplanmıştır. 

Tarla yüzeyindeki anız miktarının (kg/ha) belirlenmesi: Uygulamalar sonucu her parselin dört 

farklı yerinde 0,25 m2’lik çerçeveler atılarak, çerçeve içerisindeki anız toplanarak, tartılmıştır.   

Projenin ikinci yılında hasat sonrası sonbaharda, parsellere Fırat-87 kırmızı mercimek çeşidi ekilerek, 

mercimek bitkisinin bazı tarımsal özellikleri daha sonra incelenmiştir. 

 

 Çalışma sonucunda elde edilen veriler varyans analizine tabi tutulmuş, incelenen 

parametrelerin ortalamaları arasındaki farkın belirlenmesi için LSD testi uygulanmıştır.  

 

Bu çalışmanın 2013 yılında sonuç raporu hazırlanmıştır. 

 

Elde edilen bulgular şu şekildedir; 

 

 

Yapılan bu çalışmada, biçerdöverle farklı anız yönetim sistemleri ve farklı biçme yüksekliği 

uygulamaları tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

uygulanmıştır. Çalışma 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Çalışmanın ikinci yılında, buğday anızı üzerine 

mercimek bitkisi ekimi yapılmış uygulanan farklı anız yönetim sistemleri ile farklı biçme 
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yüksekliklerinin mercimek bitkisinin gelişimi üzerine olan etkisi belirlenmiştir. Ancak SY 

uygulamasında, parsellerde aşırı miktarda bakteriyel ve mantari hastalık görülmesinden dolayı, verim 

parametresi bu yöntem dışındaki uygulamalar için değerlendirilmiştir. 

 

 Anız yönetim sistemleri ile biçme yüksekliklerinin yakıt tüketimi, iş başarısı ve tarla 

yüzeyindeki anız miktarı üzerine olan etkisi ortaya konulmuştur. 

 

 Farklı anız yönetim sistemlerinin uygulandığı alanlarda doğrudan ekimi yapılmış mercimek 

bitkisinde ise verim, metrekarede bitki sayısı, bitki boyu, bitkide dal sayısı ve ilk bakla yüksekliği 

parametreleri incelenmiştir. 

 

 Yakıt tüketimi parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde, 2011 yılında anız yönetim sistemlerinden SY uygulamasında en yüksek yakıt tüketimi, 

ATB uygulamasında en düşük yakıt tüketim değeri ölçülmüştür. Alçak biçim (10 cm) uygulamasında, 

yüksek biçime (20 cm) göre yakıt tüketiminin daha fazla olduğu görülmektedir. Anız yönetimi ile 

biçme yüksekliği interaksiyonunda ise en yüksek yakıt tüketimi SY uygulamasında alçak biçme 

yüksekliğinde, en düşük yakıt tüketimi ise ATB uygulamasında yüksek biçimde olduğu görülmektedir. 

2012 yılı yakıt tüketim değerleri incelendiğinde ise, 2011 yılı ile benzer şekilde, SY uygulamasında en 

yüksek yakıt tüketimi, ATB uygulamasında en düşük yakıt tüketim değeri ölçülmüştür. Biçme 

yükseklikleri ve anız yönetimi ile biçme yüksekliği interaksiyonu arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamıştır. 

 

 Yakıt tüketiminin biçerdövere monte edilen saman yapma ünitesi ile arttığı belirlenirken, 

saman yapma ünitesinden elde edilen samanın biçerdöver tarafından çekilen tarım arabasına 

aktarılmasının, samanın tarla yüzeyine dağıtılmasına göre istatistiksel olarak yakıt tüketimini daha da 

arttırdığı görülmüştür. Samanın tarladan uzaklaştırılmasının yakıt tüketimini arttırırken elde edilen 

samanın bir kazanç sağladığı da unutulmamalıdır. 

 

 2011 yılında alçak biçme yüksekliğinde, yüksek biçime göre yakıt tüketimi daha yüksek 

bulunmuştur. Bu sonuç Kehayov ve ark. (2004) tarafından yapılan çalışma ile paralel bulunmuştur. 

 

İş başarısı açısından her iki yılda da anız yönetim sistemleri, biçme yükseklikleri ve biçme 

yüksekliği ile anız yönetimi interaksiyonu açısından istatistiksel olarak önemli farklılıklar 

bulunmuştur. Anızın tarlada bırakıldığı yöntemde her iki yılda da en yüksek iş başarısı değeri 

ölçülmüştür. En düşük iş başarısı değeri ise anızın tarlada bırakıldıktan sonra balya makinesi ile balya 

yapılan yöntemde ölçülmüştür. Çalışmanın ikinci yılında anızın tarlada bırakıldıktan sonra traktöre 

bağlanmış sap parçalayıcı ile sapların parçalanarak tarla yüzeyine dağıtıldığı yöntem, anızın tarlada 

bırakıldıktan sonra traktöre bağlanmış balya makinesi ile balya yapılan yöntemle aynı grupta yer 

almıştır.  

 

 Biçerdövere monte edilen sap parçalayıcının iş başarısını bir miktar düşürdüğü 

görülmektedir. Ancak biçerdövere monte edilen sap parçalayıcının kullanılmasının, biçerdöver hasadı 

sonrası traktöre bağlanmış sap parçalayıcı ve balya makinesi kullanımına göre daha yüksek iş başarısı 

sağladığı görülmüştür. Biçerdöver hasadı sonrası tekrar traktöre sap parçalayıcı ve balya makinesi 

bağlamanın iş başarısını önemli ölçüde düşürdüğü bu çalışmada görülmüştür. 

 

 Biçme yüksekliğinin iş başarısı üzerinde her iki yılda da istatistiksel olarak etkili olduğu 

görülmüştür. Yüksek biçim uygulamasında biçerdöverin daha hızlı çalışarak iş başarısını arttırdığı 

görülmüştür. 

 

Tarlada kalan anız miktarı açısından anız yönetim sistemleri arasında istatistiksel olarak 

önemli farklılıklar bulunmuştur. Çalışmanın birinci yılında biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı 

ile sapların parçalanarak, biçerdöver tarafından çekilen bir tarım arabası ile sapların tarladan 

uzaklaştırıldığı yöntemde tarlada kalan anız miktarı en düşük bulunmuştur. En yüksek anız miktarı ise, 

hasat sonrası anızın tarlada bırakıldığı yöntemde ölçülmüştür. Diğer yöntemler arasında istatistiksel 
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olarak bir fark bulunmamıştır. Çalışmanın ikinci yılında ise hasat sonrası anızın tarlada bırakıldığı 

yöntemde en yüksek anız miktarı bulunurken, diğer yöntemler arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamıştır. Hasat sırasında anızın parçalanmadan tarlada bırakıldığı yöntemde en yüksek anız 

miktarının bulunması olağandır. 

 

Mercimekte verim parametresi açısından, en yüksek verimin biçerdövere monte edilmiş sap 

parçalayıcı ile saman yapılarak samanın tarla yüzeyine dağıtıldığı uygulamadan elde edildiği 

görülmüştür. Biçme yükseklikleri açısından istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. Biçme 

yüksekliği ile anız yönetimi interaksiyonu incelendiğinde, en yüksek verimin biçerdövere monte 

edilmiş sap parçalayıcı ile saman yapılarak samanın tarla yüzeyine dağıtıldığı alçak biçme 

yüksekliğinden elde edildiği görülmüştür. 

 

Bu çalışma ile, biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcı ile sapların parçalanarak tarla 

yüzeyine dağıtılmasının, kendinden sonra doğrudan ekimle ekilecek mercimek bitkisinde diğer 

yöntemlere göre daha yüksek verim elde edileceği görülmüştür. 

 

Mercimekte metrekarede bitki sayısı parametresi açısından, en yüksek metrekarede bitki 

sayısının biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcı ile saman yapılarak samanın tarladan tarım 

arabasıyla uzaklaştırıldığı ve biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcı ile saman yapılarak samanın 

tarla yüzeyine dağıtıldığı uygulamalardan elde edildiği görülmüştür. Biçme yükseklikleri açısından, 10 

cm biçme yüksekliğinde metrekarede bitki sayısının daha yüksek olduğu görülmüştür. Biçme 

yüksekliği*anız yönetimi interaksiyonu incelendiğinde, en yüksek metrekarede bitki sayısının 

biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcı ile saman yapılarak samanın tarladan tarım arabasıyla 

uzaklaştırıldığı ve biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcı ile saman yapılarak samanın tarla 

yüzeyine dağıtıldığı uygulamaların 10 cm biçme yüksekliklerinden elde edildiği görülmüştür. 

 

Bu çalışma sonucunda, biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı ile sapların parçalanarak 

gerek tarla yüzeyine homojen dağıtıldığı ve gerekse tarladan tarım arabasıyla uzaklaştırılmasının, 

buğdaydan sonra doğrudan ekimle ekilen mercimek bitkisinde metrekarede bitki sayısını arttırdığı 

görülmüştür. Bunun sonucunda, biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcılar ile hasadın buğday 

hasadından sonra doğrudan ekimle ekilen mercimek bitkisi için daha uygun bir anız yönetim sistemi 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Mercimekte bitki boyu parametresi açısından, anız yönetim sistemleri ve biçme yükseklikleri 

arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. Biçme yüksekliği*anız yönetimi interaksiyonu 

incelendiğinde, en yüksek bitki boyunun biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcı ile saman 

yapılarak samanın tarım arabasıyla tarladan uzaklaştırıldığı 20 cm biçme yüksekliğinden elde edildiği 

görülmüştür. 

 

Mercimek bitkisinde dal sayısı parametresi açısından, anız yönetim sistemleri arasında 

istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır.  Biçme yükseklikleri açısından, 10 cm biçme 

yüksekliğinde daha fazla dal oluştuğu görülmüştür. Biçme yüksekliği*anız yönetimi interaksiyonu 

incelendiğinde, istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Bu çalışmada, anız yönetim sistemlerinin dal sayısı üzerine istatistiksel olarak herhangi bir 

etkisinin olmadığı, ancak alçak biçme yüksekliğinin mercimek bitkisinin dal sayısını arttırdığı 

görülmüştür. 

 

Mercimek bitkisinde ilk bakla yüksekliği parametresi açısından, en yüksek ilk bakla 

yüksekliğinin biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcı ile saman yapılarak samanın tarım arabasıyla 

tarladan uzaklaştırıldığı uygulamadan elde edildiği görülmüştür. Biçme yükseklikleri açısından 

istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. Biçme yüksekliği*anız yönetimi interaksiyonu 

incelendiğinde, en yüksek ilk bakla yüksekliğinin biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcı ile saman 

yapılarak samanın tarım arabasıyla tarladan uzaklaştırıldığı yüksek biçim uygulamasından elde 

edildiği görülmüştür. 
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Yapılan bu araştırma sonucunda, biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı ile sapların 

parçalanarak tarım arabasıyla tarladan uzaklaştırmanın, uygulanan diğer anız yönetim sistemlerine 

göre daha fazla yakıt tüketimine neden olduğu görülmüştür. Biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı 

ile sapların parçalanarak tarla yüzeyine dağıtmanın, tarladan samanın uzaklaştırılmasına göre daha az 

yakıt tükettiği görülmüştür. Biçerdöverle hasat sonrasında anızın tarlada bırakıldığı yöntemde en 

düşük yakıt tüketimi görülmüştür. Her ne kadar biçerdövere monte edilmiş sap parçalayıcı ile sapların 

parçalanarak tarım arabasıyla tarladan uzaklaştırmanın yakıt tüketiminin daha yüksek olduğu görülse 

de elde edilen samanın da maddi bir değeri olduğu unutulmalıdır. Hasat sonrası biçerdövere monte 

edilmiş sap parçalayıcı ve balya makinesi kullanmanın iş başarısını oldukça düşürdüğü görülmüştür. 

Tarlada en fazla anızın, biçerdöverle hasat sonrası anızın tarlada bırakıldığı yöntemde olduğu 

görülmüştür. 

 

Biçme yükseklikleri incelendiğinde, alçak biçim uygulamasının iş başarısını düşürdüğü 

görülmüştür. 

 

Uygulanan bu farklı anız yönetim sistemleri ve biçme yükseklikleri sonrası, doğrudan ekimle 

ekilen mercimek bitkisinden elde edilen veriler incelendiğinde, biçerdövere monte edilen sap 

parçalayıcı ile sapların parçalanarak tarla yüzeyine dağıtıldığı yöntemde, mercimek bitkisinde verim 

daha yüksek bulunmuştur. Biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı ile sapların parçalanarak tarla 

yüzeyine dağıtıldığı yöntemde ve biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı ile sapların parçalanarak 

tarım arabası ile tarladan uzaklaştırıldığı yöntemde metrekarede bitki sayısı ve ilk bakla yüksekliği 

daha yüksek bulunmuştur. 

 

Tüm bu sonuçlar çerçevesinde, biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı ile sapların 

parçalanarak tarla yüzeyine dağıtıldığı yöntemin ve biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı ile 

sapların parçalanarak tarım arabası ile tarladan uzaklaştırıldığı yöntemin buğday hasadından sonra 

doğrudan ekim yöntemi ile ekilecek mercimek bitkisi için uygun anız yönetim sistemleri olduğunu 

söyleyebiliriz. Biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı ile sapların parçalanarak tarım arabası ile 

tarladan uzaklaştırıldığı yöntemin yakıt tüketiminin fazla olmasına rağmen elde edilen saman geliri ile 

birlikte değerlendirilmesinin daha doğru olacağı düşünülmektedir. Biçerdöver hasadı sonrası traktöre 

bağlanmış sap parçalayıcı ve balya makinesi kullanmanın iş başarısını oldukça düşürdüğü 

görülmüştür. Yapılan ekonomik analiz neticesinde, uygulanan anız yönetim sistemleri ve anız 

yüksekliklerine göre yapılan kıyaslamadan, biçerdövere monte edilen sap parçalayıcı ile sapların 

parçalanarak tarla yüzeyine dağıtıldığı alçak biçim sisteminin en karlı yöntem olduğu görülmektedir. 

 

7.2.2.Dönem Başarı Durumu: Dönem çalışmaları proje takvimine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

7.3.Yapılan ve Yapılması Gereken Ara Yayınlar: Sonuç raporu hazırlanmıştır. 

7.4.Darboğazlar:- 

8.Projede Önerilen Değişiklikler: 

8.1.Materyal ve Metot:- 

 8.2.Proje Faaliyet Takvimi:- 

8.3.Personel:  

8.4.Bütçe:- 

9.Proje Harcamaları: 

9.1.Bütçe Harcamaları Özeti: - 

10.Proje Sorumluları: 

Kuruluş Amiri:Şevket TEKİN 

Proje Lideri:Betül KOLAY 

Tarih: 
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1.3. Diyarbakır İli Koşullarında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Kullanılarak Yeşil 

Gübrelemenin Ana Ürün Pamuk ve Mısırda Verim, Verim Unsurları ile Toprak Özelliklerine 

Etkisinin Belirlenmesi 

 
2.Projenin Numarası: TAGEM/TA/10/07/03/002 

3.Proje Yürütücüsü Kuruluş: GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

4.Projenin İlgili Olduğu Daire Başkanlığı:Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı 

5.Projenin İlgili Olduğu AP: Ülkesel Mısır Yetiştirme Tekniği Araştırmaları 

6.Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.2013 

7.Gelişme Raporu: 

7.1.Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje hedefleri gerçekleştirilmiştir. 

7.2.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje faaliyetleri uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 

7.2.1.Dönem Bulguları: Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulanabilir tarım alanlarında 

pamuk+mısır ekim nöbeti sisteminde farklı toprak işleme yöntemleri kullanılarak yeşil gübrelemenin 

pamuk ve mısır tarımında verim ve toprak özelliklerine olan etkisi belirlenmektedir. Ayrıca, yeşil 

gübrelemenin toprağa sağlayacağı azot miktarının etkisini araştırabilmek için uygulanacak 

yöntemlerde kimyasal gübre uygulaması (A- kimyasal gübre uygulanmış, B-kimyasal gübre 

uygulanmamış) da denenmektedir. 

 

Araştırmada Kullanılan mısır ve pamuk çeşitleri: ADA-523 mısır ve ADN-P01  pamuk çeşitleri 

kullanılmıştır. 

 

Araştırmada Kullanılan Baklagil Yem Bitkisi Çeşidi: Özkaynak yem bezelyesi çeşidi kullanılmıştır. 

Bu çeşit orta erkenci olup, yeşil ot verimi yüksektir.   

 

Yöntem, Konular ve Tarımsal İşlemler: 

 

Çalışma, pamuk-yeşil gübre-mısır ürün deseninde tesadüf bloklarında şerit parseller deneme 

desenine göre çakılı olarak yürütülmektir. Denemede yıl kaybını önlemek için deneme aynı materyal 

ve yönteme göre iki deneme şeklinde kurulmuştur. 

 

Denemede yatay parselleri kimyasal gübre uygulaması (A. Kimyasal gübre uygulanmış, B. Kimyasal 

gübre uygulanmamış), düşey parselleri ise baklagil yem bitkisinin yeşil gübre olarak uygulanması 

esnasında kullanılacak işlemler oluşturmuştur.  

 

Düşey parsellere uygulanacak deneme konuları: 

 

1- Mısır (pamuk) saplarını parçalanma+mevcut sırtlara iki sıra halinde toprak işlemesiz baklagil yem 

bitkisi ekimi ekimi + baklagil yem bitkisinin yeşil gübre amacıyla parçalanması+toprak işlemesiz 

mısır (pamuk) ekimi (SDE) 

2-Mısır (pamuk) saplarını parçalanma+mevcut sırtlara iki sıra halinde toprak işlemesiz baklagil yem 

bitkisi ekimi+baklagil yem bitkisinin yeşil gübre amacıyla parçalanması+ kulaklı pulluk+kültivatör 

+tapan+ekim, (YGE)    

3-Mısır (pamuk) saplarının parçalanması sonrası kulaklı pulluk ve kültüvatör ile tohum yatağı 

hazırlığından sonra üniversel ekim makinası baklagil yem bitkisi ekimi + baklagil yem bitkisinin yeşil 

gübre amacıyla parçalanması+toprak işlemesiz mısır (pamuk) ekimi, (DE) 

4-Mısır (pamuk) saplarının parçalanması sonrası kulaklı pulluk ve kültüvatör ile tohum yatağı 

hazırlığından sonra üniversel ekim makinası baklagil yem bitkisi ekimi+baklagil yem bitkisinin yeşil 

gübre amacıyla rotorvatör ile parçalanması+mısırın (pamuk) ekimi, (RE) 

5-Kontrol (Mısır (pamuk) saplarının parçalanması+sonbaharda kulaklı pulluk+ilkbaharda kültivatör ve 

tapan+ekim). (GE) 

 

Deneme konularında belirtilen uygulamalara göre hazırlanan her bir alt parselin boyutu 15 X 

2.8 m olacak seçildi. Yem bezelyesi ekim işlemleri, düze ekimde m2’ye 110, sırta ekimde ise 60 adet  

tohum düşecek şekilde gerçekleştirilmiştir.  
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Çalışma 3 yıllık olarak hazırlanmıştır ancak bir yıl uzatılarak 2012-2013 üretim sezonunda da 

yürütülmüştür ve 4 yıllık olarak tamamlanmıştır. 2013 yılında sonuç raporu hazırlanmıştır. Elde edilen 

bulgular şu şekildedir; 

 

Mısır bitkisinde incelenen parametrelere ait veriler değerlendirildiğinde; 

 

Mısır verimi parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl, kimyasal gübre, yeşil gübre 

uygulamaları ve kimyasal gübre* yeşil gübre uygulamaları interaksiyonunun önemli olduğu 

görülmektedir. Mısır verimi parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde, kimyasal gübre uygulamasının verimi oldukça arttırdığı görülmüştür. Sonbahar 

döneminde doğrudan ekim şeklinde yem bezelyesinin ekildiği ve yem bezelyesinin pulluk+kültüvatör 

ile toprağa karıştırıldığı (YGE) uygulamadan en yüksek verim alınmıştır. YGE uygulamasında verim 

786.77 kg/da dır. En düşük verim ise hem yeşil gübrenin hem de kimyasal gübrenin sırtlara doğrudan 

ekildiği (SDE) uygulamadan elde edilmiştir. Bu uygulamada verim 553.88 kg/da olarak bulunmuştur. 

Kimyasal gübre*yeşil gübre uygulamaları incelendiğinde en yüksek verimin kimyasal gübre 

uygulanmış YGE konusundan elde edildiği görülmektedir. Bu interaksiyonda verim 827.36 kg/da 

olarak gerçekleşmiştir. Kimyasal gübre kullanımının mısır bitkisinde verimi oldukça arttırdığı ve 

bunun 4 yıl boyunca değişmediği görülmüştür. Doğrudan ekim yöntemleri incelendiğinde, ilk yıllarda 

doğrudan ekim yöntemlerinde verimin düşük olduğu fakat özellikle gübre uygulanmış konularda 3. ve 

4. yıllarda doğrudan ekim konularından oldukça yüksek verim alındığı görülmüştür. Bu sonuç 

doğrudan ekim uygulamasının ilk yıllarda verim düşüklüğüne neden olduğu ancak ilerleyen yıllarda 

oldukça iyi verim sonuçları alındığı şeklinde yorumlanabilir. Denemenin ilk yıllarında doğrudan ekim 

uygulamalarında aşırı yabancı ot problemi görülmüştür. 

 

Tepe püskülü çiçeklenme gün sayısı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl, 

kimyasal gübre ve yeşil gübre uygulamaları önemli, kimyasal gübre* yeşil gübre uygulamaları 

interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir. Tepe püskülü çiçeklenme gün sayısı parametresine 

ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, kimyasal gübre uygulamasının 

tepe püskülü çiçeklenme gün sayısını kısalttığı görülmüştür. En uzun tepe püskülü çiçeklenme gün 

sayısı hem mısırın hem de yem bezelyesinin sırtlara doğrudan ekim şeklinde ekildiği (SDE) 

uygulamada 73.66 gün olarak ölçülmüştür.  

 

Tane nemi parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl, kimyasal gübre ve kimyasal 

gübre* yeşil gübre uygulamaları interaksiyonunun önemli, yeşil gübre uygulamalarının önemsiz 

olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulanmış geleneksel ekim (GE) uygulamasında tane neminin 

en yüksek olduğu görülmüştür. Kimyasal gübre uygulaması da tane nemini arttırmıştır. 

 

Koçanda tane sayısı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl ve kimyasal gübre 

uygulaması önemli, yeşil gübre uygulamalarının ve kimyasal gübre* yeşil gübre interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamasının koçanda tane sayısını arttırdığı 

görülmüştür. 

 

Koçan uzunluğu parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl, kimyasal gübre uygulaması 

ve yeşil gübre uygulamalarının önemli, kimyasal gübre* yeşil gübre interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Koçan uzunluğu parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde, kimyasal gübre uygulamasının koçan uzunluğunu arttırdığı görülmüştür. Sonbahar 

döneminde doğrudan ekim şeklinde yem bezelyesinin ekildiği ve yem bezelyesinin ilkbaharda 

pulluk+kültüvatör ile toprağa karıştırıldığı (YGE) uygulamadan en yüksek koçan uzunluğu 

ölçülmüştür.  

 

Koçan kalınlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde. yıl ve kimyasal gübre 

uygulamasının önemli, yeşil gübre uygulamalarının ve kimyasal gübre* yeşil gübre interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamasının koçan kalınlığını arttırdığı 

görülmüştür. 
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Bitki boyu parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl ve kimyasal gübre uygulaması, 

yeşil gübre uygulamalarının ve kimyasal gübre* yeşil gübre interaksiyonunun önemli olduğu 

görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamasının bitki boyunu arttırdığı görülmüştür. En yüksek bitki 

boyu YGE uygulamasında ölçülmüştür. İnteraksiyon incelendiğinde ise kimyasal gübre uygulanmış 

YGE uygulamasında en yüksek bitki boyu ölçülmüştür. 

 

1000 tane ağırlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl ve kimyasal gübre 

uygulamasının önemsiz, yeşil gübre uygulamalarının ve kimyasal gübre* yeşil gübre interaksiyonunun 

önemli olduğu görülmektedir. YGE, RE ve GE uygulamalarında en yüksek 1000 tane ağırlığı 

alınmıştır. Mısırın doğrudan ekim şeklinde ekildiği DE ve SDE uygulamalarında 1000 tane ağırlığı 

daha düşük olmuştur. 

 

Ekim öncesi tarlada yeşil gübre miktarı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl ve 

yeşil gübre uygulamalarının önemli, kimyasal gübre uygulamasının ve kimyasal gübre* yeşil gübre 

interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir. Pamuk saplarının parçalanması sonrası pulluk ve 

kültüvatör ile toprak hazırlığından sonra yem bezelyesinin ekilerek, ilkbaharda doğrudan ekim 

şeklinde mısırın ekildiği (DE) uygulamadan en yüksek ekim öncesi tarlada yeşil gübre miktarı 

alınmıştır. 

 

Ekimde toprak sıcaklığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl ve yeşil gübre 

uygulamalarının önemli, kimyasal gübre uygulamasının ve kimyasal gübre* yeşil gübre 

interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir. Hem yem bezelyesinin hem de mısırın sırtlara 

doğrudan ekim şeklinde ekildiği (SDE) uygulamada en yüksek toprak sıcaklığı değeri ölçülmüştür. 

Bunu DE konusu izlemiştir. 

 

Ekimde toprak nemi parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl ve yeşil gübre 

uygulamalarının önemli, kimyasal gübre uygulamasının ve kimyasal gübre* yeşil gübre 

interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir. Hem yem bezelyesinin hem de mısırın sırtlara 

doğrudan ekim şeklinde ekildiği (SDE) uygulamada en yüksek toprak nemi değeri ölçülmüştür. 

 

Pamuk bitkisinde incelenen parametrelere ait veriler değerlendirildiğinde; 

 

Pamukta kütlü verimi parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl ve kimyasal gübre 

uygulamalarının önemli, yeşil gübre uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulaması verimi oldukça yükseltmiştir. Kütlü 

verimi parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları incelendiğinde. sonbahar 

döneminde doğrudan ekim şeklinde yem bezelyesinin ekildiği ve yem bezelyesinin pulluk+kültüvatör 

ile toprağa karıştırıldığı (YGE) uygulamadan en yüksek kütlü verimi alınmıştır. Ancak konular 

arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır. Doğrudan ekim uygulamaları ilk yıllarda diğer 

uygulamalara oldukça düşük verim verirken denemenin 3. ve 4. yılında verim potansiyeli oldukça 

yükselmiştir.  

 

 Çırçır randımanı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl ve kimyasal gübre 

uygulamaları önemli, yeşil gübre uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamasının çırçır randımanını düşürdüğü 

görülmüştür.  

 

 İlk meyve dalı boğum sayısı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yılların önemli, 

yeşil gübre uygulamaları, kimyasal gübre uygulaması ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonun 

önemsiz olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamalarının ve yeşil gübre uygulamalarının bu 

parametre üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. 

 

 Odun dalı sayısı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl, yeşil gübre uygulamaları 

ve kimyasal gübre uygulaması önemli, kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamalarının bitkide odun dalı sayısını arttırdığı görülmüştür. 
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Ayrıca pamuğun doğrudan ekim şeklinde ekildiği SDE ve DE uygulamasında bitkide odun dalı sayısı 

daha düşük bulunmuştur. En yüksek odun dalı sayısı YGE uygulamasında elde edilmiştir. YGE, RE ve 

GE uygulamaları istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır. 

 

 Meyve dalı sayısı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl, yeşil gübre 

uygulamaları ve kimyasal gübre uygulaması önemli, kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamalarının bitkide meyve dalı sayısını arttırdığı 

görülmüştür. Ayrıca, sonbahar döneminde doğrudan ekim şeklinde yem bezelyesinin ekildiği ve yem 

bezelyesinin ilkbaharda pulluk+kültüvatör ile toprağa karıştırıldığı (YGE) uygulamada bitkide meyve 

dalı sayısı daha yüksek bulunmuştur. 

 

 Koza sayısı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl, yeşil gübre uygulamaları ve 

kimyasal gübre uygulaması önemli, kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamalarının bitkide koza sayısını arttırdığı görülmüştür. Ayrıca 

sonbahar döneminde doğrudan ekim şeklinde yem bezelyesinin ekildiği ve yem bezelyesinin 

ilkbaharda pulluk+kültüvatör ile toprağa karıştırıldığı (YGE) uygulama ile yeşil gübrenin rotovatörle 

toprağa karıştırıldığı (RE) uygulamada bitkide koza sayısı daha yüksek bulunmuştur. 

 

 Bitki boyu parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl ve kimyasal gübre uygulaması 

önemli, yeşil gübre uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamalarının bitki boyunu arttırdığı görülmüştür.  

 

 Yaprak klorofil içeriği parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl, yeşil gübre 

uygulamaları ve kimyasal gübre uygulaması önemli, kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamalarının yaprak klorofil içeriği arttırdığı 

görülmüştür. Ayrıca sonbahar döneminde doğrudan ekim şeklinde yem bezelyesinin ekildiği ve yem 

bezelyesinin ilkbaharda pulluk+kültüvatör ile toprağa karıştırıldığı (YGE) uygulamada yaprak klorofil 

içeriği değerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

 Ekim öncesi tarlada yeşil gübre miktarı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl, 

yeşil gübre uygulamaları ve kimyasal gübre uygulaması önemli, kimyasal gübre*yeşil gübre 

interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamalarının ekim öncesi tarlada 

yeşil gübre miktarını arttırdığı görülmüştür. Ayrıca sonbahar döneminde pulluk+kültüvatör sonrası  

yem bezelyesinin ekildiği ve ilkbaharda doğrudan ekim şeklinde pamuğun ekildiği (DE) uygulamada 

ekim öncesi tarlada yeşil gübre miktarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

 Ekimde toprak sıcaklığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yılların önemli, yeşil 

gübre uygulamaları, kimyasal gübre uygulaması ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamalarının ve yeşil gübre uygulamalarının 

toprak sıcaklığı üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. 

 

 Ekimde toprak nemi parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yıl ve yeşil gübre 

uygulamaları önemli, kimyasal gübre uygulaması ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir. Ekimde toprak nemi parametresine ait ortalama değerler ve çoklu 

karşılaştırma sonuçları incelendiğinde. hem yem bezelyesinin hem de pamuğun sırtlara doğrudan 

ekildiği uygulamada (SDE) toprak neminin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Mısırda kalite kriterleri ile ilgili parametreler değerlendirildiğinde; 

 

Mısır tanesinde protein oranı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre 

ve yeşil gübre uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun önemsiz 

olduğu görülmektedir.  

 

Mısır tanesinde yağ oranı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre ve 

yeşil gübre uygulamalarının önemsiz, kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun 
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önemli olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre*yeşil gübre uygulamaları interaksiyonunda, kimyasal 

gübrenin uygulandığı geleneksel ekim uygulamasında en yüksek tohum yağ oranı ölçülmüştür. 

Mısırın hektolitre ağırlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre ve 

yeşil gübre uygulamalarının önemsiz, kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun 

önemli olduğu görülmektedir. Kimyasal gübrenin uygulandığı SDE uygulamasında en yüksek 

hektolitre ağırlığı ölçülmüştür. 

 

Pamukta kalite kriterleri ile ilgili parametreler değerlendirildiğinde; 

 

Pamukta lif uzunluğu parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yeşil gübre 

uygulamalarının önemli, kimyasal gübre ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir. RE uygulamasında en düşük lif uzunluğu ölçülmüştür. 

 

Pamukta lif üniformite oranı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yeşil gübre 

uygulamaları, kimyasal gübre ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun önemsiz 

olduğu görülmektedir.  

 

Pamukta kısa lif oranı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yeşil gübre 

uygulamaları ve kimyasal gübre uygulamaları önemsiz, kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması 

interaksiyonunun önemli olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulanmamış DE uygulamasında 

kısa lif oranı en yüksek bulunmuştur. 

 

Pamukta lif kopma dayanıklılığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yeşil gübre 

uygulamaları ve kimyasal gübre uygulamaları önemsiz, kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması 

interaksiyonunun önemli olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulanmış YGE ve DE uygulaması 

ile kimyasal gübre uygulanmamış GE uygulamasında lif kopma dayanıklılığı en yüksek bulunmuştur. 

 

Pamukta lif kopma uzaması parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yeşil gübre 

uygulamaları, kimyasal gübre uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması 

interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir.  

 

Pamukta lif inceliği parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yeşil gübre uygulamaları, 

kimyasal gübre uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun önemsiz 

olduğu görülmektedir.  

 

Pamukta lif olgunluk değeri parametresine ait varyans analizi incelendiğinde yeşil gübre 

uygulamaları, kimyasal gübre uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması 

interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir.  

 

Mısırda toprak özellikleri ile ilgili parametreler değerlendirildiğinde; 

 

Hacim ağırlığı parametresine ait ortalamalar ve çoklu karşılaştırma sonuçları incelendiğinde 

kimyasal gübre, yeşil gübre uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun 

önemsiz olduğu görülmektedir.  

 

pH parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre, yeşil gübre uygulamaları 

ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir. pH 

parametresine ait ortalamalar ve çoklu karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, pH değerinin çalışmada 

7.15 ile 7.80 arasında değiştiği görülmektedir. 

 

 Tüm toprak örneklerinde tekstür killi-tınlı olarak bulunmuştur. 

 

Kireç parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre, yeşil gübre 

uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Çalışmada toprakta kireç oranının 9.43 ile 10.77 arasında değiştiği görülmektedir. 
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Organik madde parametresine ait varyans analizi incelendiğinde. kimyasal gübre ve kimyasal 

gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun önemsiz, yeşil gübre uygulamalarının önemli olduğu 

görülmektedir. Yem bezelyesinin rotovatörle toprağa karıştırıldığı (RE) uygulamada toprak organik 

maddesinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunu hem yem bezelyesinin hem de mısırın sırtlara 

doğrudan ekim şeklinde ekildiği (SDE) uygulama izlemiştir. 

 

Toplam tuz parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre, yeşil gübre 

uygulamaları ve kimyasal gübre*yeşil gübre uygulaması interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Çalışmada tüm toprak örneklerinin tuzsuz olduğu görülmüştür.  

 

Alınabilir fosfor parametresine ait varyans analizi incelendiğinde. kimyasal gübre 

uygulamasının önemsiz, yeşil gübre uygulamalarının ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun 

önemli olduğu görülmektedir. Hem yem bezelyesinin hem de mısırın sırtlara doğrudan ekim şeklinde 

ekildiği (SDE) uygulamada toprakta alınabilir fosforun en yüksek olduğu görülmüştür. En düşük 

fosfor miktarı ise geleneksel ekim uygulamasında elde edilmiştir. İnteraksiyon incelendiğinde ise, en 

yüksek fosfor miktarı kimyasal gübre uygulanmış SDE uygulamasında görülmüştür. 

 

Pamukta toprak özellikleri ile ilgili parametreler değerlendirildiğinde; 

 

Hacim ağırlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre uygulaması, yeşil 

gübre uygulamalarının ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Hacim ağırlığı değerinin çalışmada 1.25 ile1.35 arasında değiştiği görülmektedir. 

 

pH parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre uygulaması, yeşil gübre 

uygulamalarının ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir. 

Toprak pH’ sının çalışmada 7.27 ile 7.75 arasında değiştiği görülmektedir. 

 

Tüm toprak örneklerinde tekstür killi-tınlı olarak bulunmuştur. 

 

Kireç parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre uygulaması ve yeşil gübre 

uygulamalarının önemsiz, kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun önemli olduğu görülmektedir. 

En yüksek kireç miktarı kimyasal gübre uygulanmış geleneksel ekim uygulamasında görülmüştür. 

Organik madde parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre uygulaması ve 

kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun önemsiz, yeşil gübre uygulamalarının önemli olduğu 

görülmektedir. En yüksek organik maddenin SDE uygulamasında olduğu görülmektedir. 

 

Toplam tuz parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre uygulaması ve 

kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun önemli, yeşil gübre uygulamalarının önemsiz olduğu 

görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamasının toprağın tuz içeriğini arttırdığı görülmüştür. 

İnteraksiyon incelendiğinde ise en yüksek tuz miktarının kimyasal gübre uygulanmış YGE 

uygulamasında olduğu görülmektedir. 

 

Alınabilir fosfor parametresine ait varyans analizi incelendiğinde kimyasal gübre uygulaması, 

yeşil gübre uygulamalarının ve kimyasal gübre*yeşil gübre interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Alınabilir fosfor miktarının çalışmada 0.71 ile 2.12 kg/da arasında değiştiği 

görülmektedir. 

 

Yapılan ekonomik analiz sonucunda; 

 

Mısır bitkisinde gübresiz yöntemler arasında Yöntem 2, 209.150 TL/da ile, gübreli yöntemler 

arasında Yöntem 2, 193.60 TL/da ile birinci sırada yer alıp en karlı yöntemler olmuşlardır. Pamuk 

bitkisinde 126.87 TL/da ile gübresiz yöntemler arasında Yöntem 2, 364.96 TL/da ile gübreli yöntemler 

arasında Yöntem 2 net gelir açısından karı en yüksek yöntem olmuştur. 
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 Özetle, mısır bitkisinde kimyasal gübre kullanımı verim, koçanda tane sayısı. koçan uzunluğu, 

koçan kalınlığı ve bitki boyunu arttırmıştır. Kimyasal gübre kullanımı tepe püskülü çiçeklenme gün 

sayısını da kısaltmıştır. Sonbahar döneminde doğrudan ekim şeklinde yem bezelyesinin ekildiği ve 

yem bezelyesinin pulluk+kültüvatör ile toprağa karıştırıldığı (YGE) uygulamada verim, koçan 

uzunluğu ve 1000 tane ağırlığı daha yüksek bulunmuştur. Hem mısırın hem de yem bezelyesinin 

sırtlara doğrudan ekildiği (SDE) uygulama ile sonbahar döneminde pulluk+kültüvatör sonrası yem 

bezelyesinin ekildiği ve ilkbaharda doğrudan ekim şeklinde mısırın ekildiği (DE) uygulamada ilk 

yıllarda verim düşük olurken denemenin 3. ve 4. yıllarında verim oldukça yükselmiştir. Tepe püskülü 

çiçeklenme gün sayısı hem mısırın. hem de yem bezelyesinin sırtlara doğrudan ekim şeklinde ekildiği 

(SDE) uygulamada daha kısa bulunmuştur. Pamuk saplarının parçalanması sonrası pulluk ve 

kültüvatör ile toprak hazırlığından sonra yem bezelyesinin ekilerek ilkbaharda doğrudan ekim şeklinde 

mısırın ekildiği (DE) uygulamadan en yüksek ekim öncesi tarlada yeşil gübre miktarı alınmıştır. Hem 

yem bezelyesinin hem de mısırın sırtlara doğrudan ekim şeklinde ekildiği (SDE) uygulamada en 

yüksek toprak sıcaklığı değeri ölçülmüştür. Bunu DE konusu izlemiştir. Ekimde toprak nemi ise hem 

yem bezelyesinin hem de mısırın sırtlara doğrudan ekim şeklinde ekildiği (SDE) uygulamada en 

yüksek bulunmuştur. 

 

Pamuk bitkisinde kimyasal gübre kullanımı verim, odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, koza sayısı, 

bitki boyu ve ekim öncesi yeşil gübre miktarını arttırmıştır. Çırçır randımanını ise düşürmüştür. 

Doğrudan ekim uygulamaları (SDE ve DE) ilk yıllarda diğer uygulamalara oldukça düşük verim 

verirken, denemenin 3. ve 4. yılında verim potansiyeli oldukça yükselmiştir. Doğrudan ekim 

uygulamaları için, ilk yıllarda düşük verim değerine sahip fakat sonraki yıllarda verim potansiyeli iyi 

sonucu çıkarılabilir. Sonbahar döneminde doğrudan ekim şeklinde yem bezelyesinin ekildiği ve yem 

bezelyesinin ilkbaharda pulluk+kültüvatör ile toprağa karıştırıldığı (YGE) uygulamada ayrıca en 

yüksek odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, koza sayısı ve yaprak klorofil içeriği ölçülmüştür. 

Sonbahar döneminde pulluk+kültüvatör sonrası yem bezelyesinin ekildiği ve ilkbaharda doğrudan 

ekim şeklinde pamuğun ekildiği (DE) uygulamada ekim öncesi tarlada yeşil gübre miktarının daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Hem yem bezelyesinin hem de pamuğun sırtlara doğrudan ekildiği 

uygulamada (SDE) toprak neminin daha yüksek bulunmuştur. 

 

Mısır bitkisinde incelenen kalite özellikleri yönünden;  kimyasal gübrenin uygulandığı 

geleneksel ekim uygulamasında en yüksek tohum yağ oranı ölçülmüştür. Kimyasal gübrenin 

uygulandığı SDE uygulamasında en yüksek hektolitre ağırlığı ölçülmüştür. 

 

Pamuk bitkisinde RE uygulamasında lif uzunluğunun en düşük olduğu görülmüştür. Kimyasal 

gübresiz DE uygulamasında kısa lif oranı en yüksek bulunmuştur. Kimyasal gübresiz RE 

uygulamasında lif kopma dayanıklılığı en düşük bulunmuştur. 

 

Mısırda incelenen toprak özellikleri yönünden; yem bezelyesinin rotovatörle toprağa 

karıştırıldığı (RE) uygulamada toprak organik maddesinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunu 

hem yem bezelyesinin hem de mısırın sırtlara doğrudan ekim şeklinde ekildiği (SDE) uygulama 

izlemiştir. Ayrıca hem yem bezelyesinin hem de mısırın sırtlara doğrudan ekim şeklinde ekildiği 

(SDE) uygulamada toprakta alınabilir fosforun en yüksek olduğu görülmüştür. En düşük fosfor miktarı 

ise geleneksel ekim uygulamasında elde edilmiştir.  

 

Pamukta incelenen toprak özellikleri yönünden; en yüksek kireç miktarı kimyasal gübre 

uygulanmış geleneksel ekim uygulamasında bulunmuştur. En yüksek organik maddenin SDE 

uygulamasında olduğu görülmektedir. Kimyasal gübre uygulamasının toprağın tuz içeriğini arttırdığı 

görülmüştür. Tuz parametresine ait interaksiyon incelendiğinde ise, en yüksek tuz miktarının kimyasal 

gübre uygulanmış YGE uygulamasında olduğu görülmektedir.  

 

Yapılan genel değerlendirme sonucunda mısır bitkisinde pamuk saplarını parçalanma+mevcut 

sırtlara iki sıra halinde toprak işlemesiz baklagil yem bitkisi ekimi+baklagil yem bitkisinin kulaklı 

pulluk+kültüvatör ile toprağa karıştırılması+tapan+ekim (YGE)   konusu hem gübresiz hem de gübreli 

deneme konularında uygulanabilir bulunmuştur. Bu yöntem hem en yüksek verimi sağlamıştır hem de 
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ekonomik analiz sonucunda karlı bulunmuştur. Mısır bitkisinde kimyasal gübre kullanımı gerekli 

bulunurken, ekonomik analizde kimyasal gübresiz YGE uygulaması da karlı bulunmuştur. 

 

Yapılan genel değerlendirme sonucunda pamuk bitkisinde sırtlara doğrudan ekim ve doğrudan 

ekim uygulamaları ilk yıllarda diğer yöntemlerin çok gerisinde kalırken daha sonraki yıllarda verim 

bakımından diğer yöntemleri yakalamıştır. Özellikle ilk yıllarda yabancı ot problemi bu yöntemlerde 

verim düşüklüğüne neden olmuştur. Ancak bu yöntemlerin yıllara göre artan performansı bu 

çalışmada görülmüştür.  

 

7.2.2.Dönem Başarı Durumu: Dönem çalışmaları proje takvimine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

7.3.Yapılan ve Yapılması Gereken Ara Yayınlar: Sonuç raporu hazırlanmıştır. 

7.4.Darboğazlar: 

8.Projede Önerilen Değişiklikler:  

8.1.Materyal ve Metot:  

8.2.Proje Faaliyet Takvimi:  

8.3.Personel:  
8.4.Bütçe:- 

9.Proje Harcamaları: 

9.1.Bütçe Harcamaları Özeti: 2010:15000 TL,2011:10000TL, 2012:12000 TL 

10.Proje Sorumluları: 

Kuruluş Amiri:Şevket TEKİN 

Proje Lideri:Betül KOLAY 

Tarih: 

 

 

 

1.4.  Farklı Ekim Zamanları, Toprak İşleme Yöntemleri ve Herbisitlerin Mercimekte, Yabancı 

Otlara, Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi 

 
2.Projenin Numarası: TAGEM/TA/10/12/02/003 

3.Proje Yürütücüsü Kuruluş: GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

4.Projenin İlgili Olduğu Daire Başkanlığı (Tagem tarafından):Tarla Bitkileri Araştırmaları 

Dairesi Başkanlığı 

5.Projenin İlgili Olduğu AP: Ülkesel Mercimek Yetiştirme Tekniği Araştırmaları 

6.Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.2013 

7.Gelişme Raporu: 

7.1.Proje Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu: Proje hedefleri gerçekleştirilmiştir. 

7.2.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje faaliyetleri uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 

7.2.1.Dönem Bulguları: Mercimek ve benzer ürün türlerinde uygulanan geleneksel ekim 

yöntemlerinde yabancı otlar ve mücadele yöntemlerine yönelik yapılmış bazı çalışmalar olmasına 

rağmen, korumalı toprak işleme yöntemlerinde yeterli çalışma bulunmamaktadır. Toprak işleme ve 

tohum yatağı hazırlama yöntemleri; iklim ve toprak koşulları ile bitki çeşidine bağlıdır. Bu nedenle; 

iklimi ve toprak yapısı farklı özellikler gösteren Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarım koşulları, 

farklı uygulamaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Korumalı ve doğrudan ekim yöntemlerinin 

uygulanmasındaki karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yeterli çalışma olmamasından dolayı, bu 

çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.  

 

Korumalı toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemlerinin uygulandığı mercimek tarımında 

verim kaybının önlenmesi için mutlaka etkili bir yabancı ot kontrolünün yapılması gerekmektedir. 

Buğday gibi mercimek de dar sıralara ekildiği için mekanik mücadelesi pek mümkün değildir. 

Gelişmekte olan ülkelerde yabancı otlar genellikle elle yolunmaktadır. Ancak yabancı otların elle 

yolunması fazla miktarda işgücü ve emek gerektirdiğinden ekonomik olmamaktadır. Bu nedenle, geniş 

alanlarda yapılan mercimek tarımında ekonomik ve etkili yabancı ot kontrolü için kimyasal 

mücadeleye ihtiyaç duyulmaktadır. Mercimek tarımında hem dar yapraklı hem de geniş yapraklı 

yabancı otlarla mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış kimyasal ilaçlar bulunmaktadır. Bu 
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kimyasal ilaçlar, ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanılmaktadır. Kimyasal ilaçların etkili 

olabilmesi için uygun zamanda kullanılması gerekmektedir. Ayrıca bölgenin iklim koşulları da 

kimyasal ilaçların etkinliğinde önemli derecede rol oynamaktadır. Aynı zamanda, mercimek tarımında 

uygulanan ekim zamanı ve toprak yüzeyindeki anız durumu da yabancı ot yoğunluğu üzerinde oldukça 

önemli faktörlerdir. Bu nedenlerden dolayı bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışa 

dayalı mercimek tarımında, buğday hasadından sonra geleneksel, azaltılmış toprak işlemeli ve 

doğrudan ekim yöntemlerinde yabancı ot ilaç uygulamalarının yabancı ot yoğunluğu, ürün verimi ve 

verim unsurları üzerine etkisi araştırılacaktır. Uygulanan yöntemlerin toprağın fiziksel, kimyasal 

özellikleri üzerine olan etkileri belirlenmeye çalışılacak, belirlenecek en uygun yöntem üreticiye 

aktarılacaktır.  

 

Çalışma,   2009–2013 yılları arasında GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü’nün deneme alanlarında yürütülmüştür. Erken ve geç ekim olmak üzere iki farklı 

deneme şeklinde, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur.  

 

Ana Parselleri, toprak işleme yöntemleri 

-Kulaklı Pulluk + Kültüvatör + Ekim (Geleneksel ekim) 

-Kültivatör + Ekim (Azaltılmış toprak işlemeli ekim)  

-Doğrudan ekim (Toprak işlemesiz ekim)  

Alt Parselleri ise Yabancı Ot İlaç uygulamaları, 

-Ekim Sonrası-Çıkış öncesi (Geniş yapraklı yabancı ot ilaçlaması) 

-Çıkış sonrası (Dar yapraklı yabancı ot ilaçlaması) 

-Ekim Sonrası-Çıkış Öncesi (Geniş yapraklı yabancı ot ilaçlaması) + Çıkış sonrası (Dar yapraklı 

yabancı ot ilaçlaması) 

-Yabancı Otlu Parsel (İlaç kullanılmayacak) 

-Yabancı Otsuz Parsel (Yabancı otlar elle yolunarak temizlenecek)  

 

Kullanılan yabancı ot ilaçları: 

1.Ekim sonrası – Çıkış öncesi (Geniş yapraklılara karşı)  Prometryne (250 ml/da) 

2. Çıkış sonrası (Dar yapraklılara karşı)  Haloxyfop (R) methyl ester (45 ml/da) 

 

Çalışma 3 yıllık olarak hazırlanmıştır ancak bir yıl uzatılarak 2012-2013 yılında da 

yürütülmüştür ve 4 yıllık olarak tamamlanmıştır. 2013 yılında sonuç raporu hazırlanmıştır. Elde edilen 

bulgular şu şekildedir; 

 

Yapılan bu çalışmada, mercimekte hem erken ekim, hem de geç ekimde farklı toprak işleme 

sistemleri altında farklı yabancı ot kontrol sistemleri incelenmiştir. Çalışma, tesadüf bloklarında şerit 

parseller deneme desenine göre 4 yıl süreyle yürütülmüştür. Denemenin ikinci yılında, erken ekimde, 

bitki çıkışları sonrasında meydana gelen aşırı kuraklık nedeniyle bitki ölümleri gerçekleşmiştir. Bu 

nedenle erken ekimde 2. yıl verim sonuçları değerlendirilmemiştir. 

 

 Çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde; 

 

Erken ekimde; 

 Bitki boyu parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl ve ilaçlama yöntemleri önemli, 

toprak işleme ve toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu görülmektedir. 

Bitki boyu parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, 

yabancı otla mücadele edilmeyen parsellerde bitki boylarının daha uzun olduğu görülmüştür. 

 

 Bitkide dal sayısı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl ve ilaçlama yöntemleri 

önemli, toprak işleme ve toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Bitkide dal sayısı boyu parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma 

sonuçları incelendiğinde, çıkış öncesi ilaçlama yönteminde ve yabancı otlu yöntemde dal sayısı daha 

az bulunmuştur. 
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1000 tane ağırlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl ve ilaçlama yöntemleri 

önemli, toprak işleme ve toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. 1000 tane ağırlığı parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde, çıkış sonrası ilaçlama yapılan konuda 1000 tane ağırlığı en yüksek bulunmuştur. Çıkış 

öncesi+çıkış sonrası ilaçlama ve yabancı otsuz konu bunu takip etmiştir. 

 

İlk bakla yüksekliği parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl ve ilaçlama 

yöntemleri önemli, toprak işleme ve toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz 

olduğu görülmektedir. İlk bakla yüksekliği parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma 

sonuçları incelendiğinde, bitki boyu ile paralel olarak ilk bakla yüksekliği yabancı otlu parsellerde 

daha yüksek bulunmuştur. 

 

Verim parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl, toprak işleme ve ilaçlama 

yöntemleri önemli, toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Verim parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde, geleneksel toprak işleme yönteminde verimin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Yabancı otsuz konuda verim en yüksek bulunurken, bunu çıkış öncesi+çıkış sonrası ilaçlama ile 

sadece çıkış sonrası ilaçlama yapılan yöntem izlemiştir. 

 

Yabancı ot yaş ağırlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl, toprak işleme ve 

ilaçlama yöntemleri önemli, toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Yabancı ot yaş ağırlığı parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma 

sonuçları incelendiğinde, geleneksel toprak işlemede yabancı ot yaş ağırlığı en az bulunmuştur. 

Yabancı otsuz yöntemde yaş ağırlık en az bulunurken, yabancı otlu parselde en yüksek bulunmuştur. 

Yabancı ot kuru ağırlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl, toprak işleme ve 

ilaçlama yöntemleri önemli, toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Yabancı ot kuru ağırlığı parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma 

sonuçları incelendiğinde, geleneksel toprak işlemede yabancı ot kuru ağırlığı en az bulunmuştur. 

Yabancı otsuz yöntemde kuru ağırlık en az bulunurken, yabancı otlu parselde en yüksek bulunmuştur. 

 

 Geç Ekimde; 

Bitki boyu parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl önemli, toprak işleme, 

ilaçlama yöntemleri ve toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Bitki boyu parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde, geç ekimde toprak işleme ve ilaçlama yöntemlerinin bitki boyu üzerinde etkili 

olmadığı görülmüştür. 

 

 Bitkide dal sayısı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl ve ilaçlama yöntemleri 

önemli, toprak işleme ve toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. Bitkide dal sayısı boyu parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma 

sonuçları incelendiğinde, yabancı otsuz uygulama ile çıkış öncesi ilaçlama yapılan uygulamada bitkide 

dal sayısı en yüksek bulunmuştur. 

 

 1000 Tane Ağırlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl, toprak işleme ve 

ilaçlama yöntemleri önemli, toprak işleme * ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. 1000 Tane Ağırlığı parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde, geleneksel toprak işleme yönteminde 1000 tane ağırlığı daha düşük bulunmuştur. 

Çıkış öncesi+çıkış sonrası yapılan ilaçlama yönteminde 1000 tane ağırlığı en yüksek bulunmuştur. 

 

 İlk bakla yüksekliği parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl önemli, ilaçlama 

yöntemleri, toprak işleme ve toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz olduğu 

görülmektedir. İlk bakla yüksekliği parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma 

sonuçları incelendiğinde, toprak işleme yöntemlerinin ve ilaçlama yöntemlerinin ilk bakla yüksekliği 

üzerinde etkili olmadığı görülmektedir. 
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 Verim parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl ve ilaçlama yöntemleri, toprak 

işleme ve toprak işleme ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemli olduğu görülmektedir. Verim 

parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, geleneksel ve 

azaltılmış toprak işleme yöntemlerinde verim daha yüksek bulunmuştur. Çıkış öncesi+çıkış sonrası 

ilaçlama yöntemi ile yabancı otsuz konuda verim en yüksek bulunmuştur. İnteraksiyon incelendiğinde 

ise, geleneksel toprak işleme yönteminde çıkış öncesi+çıkış sonrası yapılan ilaçlama da en yüksek 

verim elde edilmiştir. 

 

 Yabancı ot yaş ağırlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl, ilaçlama 

yöntemleri, toprak işleme ve toprak işleme*ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemli olduğu 

görülmektedir. Yabancı ot yaş ağırlığı parametresine ait ortalama değerler ve çoklu karşılaştırma 

sonuçları incelendiğinde, geleneksel toprak işleme yönteminde yabancı ot yaş ağırlığı en az 

bulunmuştur. Yabancı otlu yöntemde en yüksek bulunmuştur. Toprak işleme*ilaçlama interaksiyonu 

incelendiğinde ise, doğrudan ekimin yapıldığı yabancı otlu yöntemde en yüksek yaş ağırlık değeri 

bulunmuştur. 

 

 Yabancı ot kuru ağırlığı parametresine ait varyans analizi incelendiğinde, yıl, ilaçlama 

yöntemleri ve toprak işleme önemli, toprak işleme * ilaçlama yöntemleri interaksiyonunun önemsiz 

olduğu görülmektedir. Yabancı ot kuru ağırlığı parametresine ait ortalama değerler ve çoklu 

karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, geleneksel toprak işleme yönteminde yabancı ot kuru ağırlığı 

en düşük bulunmuştur. İlaçlama yöntemleri arasında, yabancı otlu parselde en yüksek bulunurken 

yabancı otsuz parselde en düşük bulunmuştur. İnteraksiyon incelendiğinde ise, doğrudan ekim 

uygulamasında yabancı otlu parselde en yüksek yabancı ot kuru ağırlığı değeri bulunmuştur.  

 

Erken ekimde görüldüğü gibi toprak işleme yöntemleri verim, 1000 tane ağırlığı ve yabancı ot 

yaş ve kuru ağırlığı üzerinde oldukça etkili olmuştur. Geleneksel ekim yani pulluk ve kültüvatör ile 

yapılan sürümde verim ve 1000 tane ağırlığı daha yüksek bulunurken, yabancı ot yaş ve kuru ağırlığı 

daha düşük bulunmuştur. Doğrudan ekimde yabancı ot probleminin çok önemli olduğu Martin ve 

Wicks (1992) tarafından yapılan çalışma ile paralel bulunmuştur. Yabancı ot kontrol sistemleri ise 

incelenen tüm parametrelerde önemli bulunmuştur.  Bitki boyunun ve ilk bakla yüksekliğinin 

yabancı otlu parsellerde daha yüksek olduğu görülmüştür. Dal sayısı ise çıkış öncesi ve yabancı otlu 

yöntemde daha düşük bulunmuştur. 1000 tane ağırlığı çıkış sonrası ilaçlama yönteminde en yüksek 

bulunurken, bunu çıkış öncesi+çıkış sonrası ilaçlama yöntemi ve yabancı otsuz konu izlemiştir. En 

yüksek verim yabancı otsuz yöntemde bulunmuştur. Bunu çıkış öncesi+çıkış sonrası ilaçlama ve çıkış 

sonrası ilaçlama yöntemi izlemiştir. Çıkış öncesi+çıkış sonrası ilaçlama ve çıkış sonrası ilaçlama 

yöntemleri istatistiksel olarak aynı grupta yer almıştır. En düşük yabancı ot yaş ağırlığı yabancı otsuz 

yöntemde bulunmuştur. Bunu çıkış öncesi+çıkış sonrası ilaçlama ve çıkış sonrası ilaçlama yöntemi 

izlemiştir. Çıkış öncesi+çıkış sonrası ilaçlama ve çıkış sonrası ilaçlama yöntemleri istatistiksel olarak 

aynı grupta yer almıştır. En düşük yabancı ot kuru ağırlığı yabancı otsuz yöntemde bulunmuştur. Bunu 

çıkış öncesi+çıkış sonrası ilaçlama ve çıkış sonrası ilaçlama yöntemi izlemiştir.  

 

Kayan ve Adak (2006) tarafından yapılan çalışmada, toprak işleme yöntemleri yabancı ot 

yoğunluğu ve bitki gelişimi üzerine etkili olmamıştır. Yapılan bu çalışmada buna zıt bir sonuç 

bulunmuştur. Aynı çalışmada yabancı ot kontrol sistemlerinin ise bitki gelişimi ve yabancı ot 

yoğunluğu üzerine etkili olduğu bulunurken, benzer şekilde bu çalışmada da yabancı ot kontrol 

sistemleri bitki gelişimi ve yabancı ot yoğunluğu üzerine etkili bulunmuştur. 

 

Görüldüğü gibi, erken ekimde toprağın pullukla işlenmesi verim ve 1000 tane ağırlığını 

yükseltirken yabancı ot yaş ve kuru biyomas ağırlığını azaltmıştır. Geleneksel toprak işleme 

yönteminde daha yüksek verim ve daha düşük yabancı ot gelişimi Taa ve ark. (2003) tarafından 

yapılan çalışma ile paralel bulunmuştur. Erken ekimde olduğu gibi geç ekimde de doğrudan ekimde 

yabancı ot probleminin çok önemli olduğu Martin ve Wicks (1992) tarafından yapılan çalışma ile 

paralel bulunmuştur. Yabancı otsuz yöntemde ise, verim en yüksek bulunmuştur. Bitki boyu ve ilk 

bakla yüksekliği dışındaki tüm parametrelerde yabancı otsuz yöntem, çıkış öncesi+çıkış sonrası 

ilaçlama ve çıkış sonrası ilaçlama ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, mercimekte erken ekim zamanında, 
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geleneksel toprak işleme tavsiye edilebilir bulunmuştur. Yabancı ot kontrol sistemlerinden ise yabancı 

otların elle toplandığı yabancı otsuz yöntem tavsiye edilebilir. Bunun uygulama imkanı olmadığı 

zaman sırasıyla çıkış öncesi+çıkış sonrası ilaçlama ve çıkış sonrası ilaçlama tavsiye edilebilir. Sadece 

çıkış öncesi ilaçlama ve yabancı otlu yöntemler uygulanabilir bulunmamıştır. 

 

 Geç ekimde ise, azaltılmış ve doğrudan ekim uygulamalarında 1000 tane ağırlığı en yüksek 

bulunmuştur. Geleneksel ve azaltılmış toprak işleme yöntemlerinde daha yüksek verim elde edilmiştir. 

Geleneksel ekimde daha düşük yabancı ot yaş ve kuru biyomas ağırlığı değerleri ölçülmüştür. Yabancı 

otsuz ve çıkış öncesi ilaçlama yöntemlerinde daha yüksek dal sayısı değerleri bulunmuştur. Çıkış 

öncesi+çıkış sonrası ilaçlama yönteminde daha yüksek 1000 tane ağırlığı bulunurken, bunu yabancı 

otsuz parsel ve çıkış sonrası ilaçlama yöntemi izlemiştir. Çıkış öncesi+çıkış sonrası ilaçlama ve 

yabancı otsuz yöntemlerinde en yüksek verim elde edilmiştir. Bunu çıkış sonrası ilaçlama yöntemi 

izlemiştir. Yabancı otsuz yöntemde en düşük yabancı ot yaş ağırlığı bulunurken, çıkış öncesi+çıkış 

sonrası ilaçlama ve çıkış sonrası ilaçlamanın da yabancı ot yaş ağırlık değerini düşürmede oldukça 

etkili olduğu gözlenmiştir. Yabancı ot kuru ağırlığı en düşük yabancı otsuz yöntemde bulunurken çıkış 

öncesi+çıkış sonrası ilaçlamanın yabancı ot kuru ağırlığını düşürmede oldukça etkili olduğu 

görülmüştür. Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde, geç ekimde mercimekte geleneksel ve azaltılmış 

toprak işleme yöntemleri tavsiye edilebilir bulunmuştur. Yabancı otsuz yöntem ve çıkış öncesi+çıkış 

sonrası ilaçlama yöntemleri yabancı ot kontrolü açısından uygulanabilir bulunmuştur. Yabancı otlu 

yöntem uygulanabilir bulunmamıştır. 

 

 Bu çalışma sonucunda mercimek bitkisinde yabancı otlarla etkin bir şekilde mücadele etmenin 

gerekliliği bir kez daha görülmüştür. Yabancı ot mücadelesinin zamanında ve yeterince yapılmaması 

ciddi verim düşüklüğüne hatta verim alamamaya neden olabilir. Ayrıca deneme alanında kendigelen 

buğdayın çok görülmesi buğday hasadında tane dökmeyi önleyici tedbirler alınması gerektiği 

sonucunu doğurmuştur. 

 

7.2.2.Dönem Başarı Durumu: Dönem çalışmaları proje takvimine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

7.3.Yapılan ve Yapılması Gereken Ara Yayınlar: Sonuç raporu hazırlanmıştır. 

7.4.Darboğazlar:  

8.Projede Önerilen Değişiklikler: 

8.1.Materyal ve Metot:  

 8.2.Proje Faaliyet Takvimi:- 

8.3.Personel:  

8.4.Bütçe:- 

9.Proje Harcamaları: 

9.1.Bütçe Harcamaları Özeti: 2010:8000 TL, 2011:8000 TL, 2012:9000 TL 

10.Proje Sorumluları: 

Kuruluş Amiri:Şevket TEKİN 

Proje Lideri:Betül KOLAY 

Tarih: 
 


